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os :Sl'~·. omott'i!> Hilmiro, .-\!cindo Gtmmt!J:tt•n, 
Aruul~:tl l•lnlmLO, ..:\.nlnniu do Azol'odo, Nilo 
Pcçnnlm,. :\ut:)nio U1ynL1JO, Loito Oiticica, 
l~nl'IJO:·m Luna, R. Osorio, Antão do Fm•in 
l'.OI'll:t~ulw:; ~itna1;·, ~Iwlir. Ft•oir(l, Cat'los Gat·~ 
C I~, l• t•ortct·a~u Sert'!Lno, .TosO Simoii.o do Oli-
von·a~ Ucl1u:t 1 ~orll'lg!ll'lH. ,1 os~ l'!Ln•h.J..no1 

J~l111nttla Pot•n:t!niJnco, ,Tusó lly.-~ino o Flom·y 
~1l!'a1.tu a t'aspc1~o da lllO~ito dg .St·. ZtLina. 
\ ni:'. H!. 

Dos St•ti. Antot•lm Gat•cia o P1·:tn~~t1. C:wvnlho. Do 
to a i'avol' da. JH'nrog-:u.~ii.o tln ROHAfiJ) p:tR:·m.da 
o cr~Hrn n 211 p;tl'~u L'll[ativa a i..:eloi.Jt•a(,:t1o <la 
HOfl::HLO tlll clomin!,"n. Png. '17·J. Uu 2o n J'avn1• 
da mo,~:i.o üo Sr. h:Ltll/L ·rulativt~ ao nlt,onlado 
cumJIW~tic!o contvn tt '1'1•ilmucL Ptq;. 17·1. 

Do::~ ~t'!L Lnh cln A.ntlt•aüo, l!~K)üt•ito Ba1üo, .\} .. 
mmd:L Bn.t•t•oto, Pt11lro A111nl'icu o F, tla 8i!
voit•tt..-t< ])t)l\lat•ntno.'l l:ul' vui.ttlln polo nrL.lu du 
JH'ojoctu do GotHiLiLuíçü.o, ondo 13c' l'azin. juAta. n 

dovicla l'eret•encia uo glorioso racLo do di:. !G 
de novomiJt•o de 1880.>> Png. 200. 

Dos St·s. Arislides Lobo, 'rhomaz Dollino e 
Laura So.dré. «Doclnt•:Lmos q uo vot:<mos con tu. 
no monda do St·, senador Amaro Cavnlcunti 
~O I' jnlgnl·a p01;fei.ta;ncnto ocioBa, porquanto: 
o sempre attrJhutçuo do Coni:'J'OBSO c!etor
mim.t.l' o typo bnnc:wio como cntondor. 

Do Sr. Santos Pereira. - •< Doclat•o que votei 
contro. o § Qo do nrt. 1)0 • • 

Do St·. Alminio Alvlll'eS,- «Declaro quo votei 
contra o ar~. 3D o roqueiro que sojo. inserto na 
neto. de hoje o meu voto negativo, na CU1·ma 
do nt·t. 30 do regimento.» 

Do mesmo SL' .-t< Declal'o que votei contra o nrt. 
3D do jll'Ojecto do Constituição, pol'quo o reputo 
uma. amon.çn immincnto nos (lOljttouos o~tadoR 
qno pot• clfo !icam.cxpostos !1_ úo:mpp:u•ecor, ~ 
aunul!m• .. Re no rwto da Umu.o, f\Ob qun.lqner 
e:-:.pocioso twetoxto de f'ai:N patriott~mo. fte .. 
quoil•o, .Poi~, na fOt•tn~t d_o at·~igo 3Q Llo l'cgi
mo.nto mtorno, rtno s.o,\ft. tnscrlpto nn neta. dtl 
hop o mc1t voio twgativo; o o íh.(~n pnhlicaL" 
no lJia>·io Officia1, pnm em t.ncio o tompo 
eonshr ,)) 

Do St•. Boltn•mino CM'llOil'O.- 1< Declaro rtnc, si 
ciiLivcRsc pt•rsonto, votaria contt•a o POCOL'ra
mont~ rl~ 5liscnsaão tio nrt. ]0 do projecto elO 
ConsltLH\~:.t.o. )< 

Dos bl'S, j,J•tltrll' Rins. Barüo de S. Un1•cos, 
Pa.nlo ü-uim:u·ãoA, Augusto de Freitas, A. 
'Milton, Ignr~cio FortM o A. l~nz~~hio.- « Decln.· 
rantos tot· \'OC:ulo pe!tL omonda tlo u.rt. ·l(J, que 
pn.s.s~Lvrt. a c:tl'go da Un.iti.o o pagamento das 
diviflas dos c&trulos, contt•::t.hicla.s n.tú i:) de no· 
vc111hro 1\e LSSO. » 

Dos ::)rs. Satttofi Pm•eíru, Hnbrmino Carncil'o, 
Pul'~it•a. LyL·a, S:u·u.iva, Cn:itodio do i\follo e 
Raymundo Bt~ndoii':L, - « D ~cla1·aúws que vo .. 
támnA polu 01nonda quCl clã uo::~ osLudo!õl 15% da 
lmpot•ta~:i.o o pa~a.monto das dlvidas passivas 
doA mesmo< até !;i de novombt•o de 1800,» 
Pago, 3l2. 

Dos Sr•. lllarcolin•' :.Jonm, B:w:"io de Vill:t Vi· 
I:ORtt, Vít•i-\'Í(io Dn.mn.Aio o Leovig-ildo r~'ilgnei
raR.- c.: Uuclal'll!llOR fLUO vutúmoR pela emenda. 
elo m•t, ·1° que 'coni'ot··~ ,·~ lJnbo o png:uuonto 
das dividas dos ostndos c.unt.L·nhidus at,ü o di::t. 
Hi do novmn!u•o,)' 

Do S1•. !totkdpho t\Iit•r.ndn.-•Decl:u•o quo si es\i
vcsAo pt•oRento hontom, rrnnntlo Ao pt•ocoLlia. a 
v.ota(;:i.o nn1uin:tl ~oh1•e a omouda snbstitulivtL 
do Dt· •• Julio d~ Oa:'itilho~, VIJ~ll'in -não.» 

Do S1•. l•~st.uve'l ,Jim ior,-td)ecln.t•o CJ.llO nn. votn.çüo 
du ;n•l. 811 tla Con:-:;tiLui~ito o nosso vo!o foi a 
l'::LVol' elo subslilnLivo tlo Dr. Cn.stilhos o não 
como esttl no J)la!'io O(flolal.• 

DD SL'. ~!nniz F't•t.dt•e,-c( Uechn•LJ f(Ut) votei couLL'a 
o IHtbstitntivo do arL. So, oll'ol'ocido pelo Sr. 
Julio <.lo Ca~tíllw~ u unl.ros St•A. l'BJH'OAon
tnn lo:~, nii.n poL' n.LlnliLLit• o principio du cnlllu .. 
Üuj:lo' do inlpOALos, C(>ndummulo intplic.:il.n.
monLo pot• osto Fmlmt,iLntivo, umA, Rim, poL·qun 
uUu fllncl:t.\'1\.tl ByRLonut lin:..ncoit'O tln ltopubliCa 
t-~.obl'o o prupt•iLJ ct•i Ll~t·io do pL•ojudo Con..,tHu .. 
ciun:tl, aceoiL:LIIÜú a hn::H~ mt.I'Hiifüica <lo n.rt. 
ti0, ClJIUO lllllLiLlf3 l\JL'IllOR tlo SUa elm;Hili~~ll.\·itO.» 

J:lto puRtu, \'OlaL'in. pola nn:IOntla, r1i o plano do 
ru•l., li11 htdl'rí!~:-lil um:L l':t1l1cnl Jllodillcat,.\ÍLO, Llrt 
Juotlu fJ uo a t~'u-wriuümu::i.n dt1 runü<.~.)o} viosao ~. 
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úperttr-~o .sol.n·o a !n\.sc do sysLemns pct•feitn.-
mentr'! clislll1c\ins. , 

Do Sr • • Toii.r) Bat•ba.l\io,-(( Votei conlra os m•t.igos 
<lo pt·ojocLo de Const,itui(iio quo rep"rtom tt 
wat(ll'ia l.t•ibn!avol entre a Uni:i.o c os estado~, 
pot' cntenllot• qno o Ryatoma do pt•ttjncto in
úingo o principio fodet•ativo C: C nimi:.unonto 
{c"!h·o aos estn.llos, oxpoliando-o.;; do,;; recm•sos 
.indisponsn.vcis :·~ stm oxislencia. :1nLonomicn. c 
expondo-os :i. rnina o miscrin.. No mantlu.to 
que me l'oi conferido por 111011:; cout('fl':tncos, 
não veio wcluida. a. ftLculdadc dt! aggrn.\'ar, 
por cRsL~ modo, a situn.r;.:Io financeira. tlo c~
tmlo do Pcrnamhnco, jà mnito JH'ocnl'ia, e de 
compt·omottt•r ü · Reu i'utm·o, c tampouco ele 
subscrever a sna exnnLul':U.~ilo, cc>reeando-lho 
as pt·m·o·...:-a1ii \'as maii'1 imporLn.n Les L'J'Jl maLct•itt 
conRLiLucional o como que redut.indo-o a 
simples tcrrHol'io on cnlonia dn Uni::i.o,)) 

Da deputa ~.ão ceat·cnso.-(< ])cclat•n.ndo, Jl~l r~t r1 n ·· 
so insira na neLa. rc~p~;wtiv:1. ~ne vot:i.mos 
conlt•a a err.enda ao arL. 4°, relativa. ao pnga
menlo da tlh·i{b dus cRtn.tlnR pcl:1. Uni:"Lo. sú
ment~.- put• achal-n prctn:t 1Ut'a antes da discri
minac:lo das rendas wüalJ,!loeitltL pelo.(\ UL'Ligo;; 
(i~ e fWg'ttin!.cs, o Uem :L~Rim qnt~, conHJIHtntv o 
üStado do Ce:wti. nfío tonha divida paASÍ\':1, 
'\'Otarumos por I]IW.lqucr ::\y . .:;tcma rncioua.l 
para o rt~c:;gate du. di\'ida riM\ outt•os cstadoR 
'jlcla União, ttnantlo o jnlgarJnos op{10l'tnno,'11 
Prtg.õ.!. :H·l e :11G. 

Dos St•s •. At•istides LolJo c rJ1homa1. Dclfino.-(<Vt~
támo~ p;:la emenda do St• .• ro,l! ~raria.n.o: 
rcln.liva ao;; 1G% íLtldicionao;; fiObt•o o.;; lmpfiS
tos do imporla(.~tln, rescrvundo-lln::> o dil•oito 
tla pr•llit• (1\le Reja inrluirlu na . .:; di . .;lJ'Jsi~·õ~s 
trwnsito,·lrts, na Regonndn. lliscn'3citlo,)' 

Do St•. :.lcit•a tle VasconceltoB.-" JJcctaro quo 
''úlei conú•a a cmcnr!n. l!OB Hí ~~ addiciunaos 
aos ilit·oito~ sohl'e a imput•La~~:lo, por tornar n 
:medida obrig'nLot•ia pura Lutlns o'1 L•-..;tndos, 
quando ou lwef'oda que oll:t li,sfo'o i'aeuiLaLiv1l 
na ftjrmn 1 a minl!a onHlltda:w Ul't. G'\ resal
·vado as!=;iJU o pt•irwipio fmlcn·ativu,)) 

Do::~ SrM, ,J. de Serpa o PL'Oilt~l'i~:n n)l'l;t'S,-((DL~
clru·amo;; (jiW vot:J.mos pldiL UHJCntla do~ Srs. 
.To~é .Mo.rinuo, AndrU C:walco.nLi o unLt·o~, l'C'
laliva :w ~~r~. Gc, pot• nonsidural-n mudida do 
eat•acLCJt' }H'twi:wriu, Jli•cr.s..;:u·ia ii. ot•;;:.ulif.a~~:lo 
Uos c5!arlos f[He tot'Jll tlh·idus passivas, 

De) St•, SOl'Zet el1o CCil·roia. Ded:Jl'!l que"' vnt.•i 
não Roht•o a tiitotn do 10% dütluf.it.los d:t im
porla~::lo, por 0.ntondot• tlll~~ t!'i!e roclll'!~o C i mm· 
lficicnt.o t' f{llt' o:-; úSladoR do llOL'tê JWecb:tlll tlo 
um l'l't:nrso m:ds :11uplo fjllO :u tontl:L a . ., sn:18 
nccosHid:ulos o resolva a su:1 OL'tPlllif.ac::Lu 
linnncoiL·a do um modo cunvonien~u !)ar;t 
])O(h•L' mantor-so a ft~clet'lll.~!lo, )• 

Dos St•l.i, Cnst.ndio.TosJ clc! :\Iollo, BC'lat•mino Car· 
neiro, .ToRéSilllo:"io do Oliveira, Lo i to O i ~icicn, 
Nolson dc1 Almt•id:l, Zanw. o Santos Pl•t'C'Íl'n.,
Doela'l'alllü'lcpw vnt.:'1mos pala CIIH'Illl:L quo co!l·· 
ce1lC1 no"! í'sladm; impDst·.l nddici(lnn.l elo l;j% 
!:IOhJ·t~ ns clit•ci lcJS do ÍlllJlOdu.c::lo~ l!UJW.J L't't.l\11'~11 
ultimcJ de~ vida. par;1. os cA!adofi, ú \'ist.:t do 
plano 1la tliSI'l'lmi11ncflo clati rourlas adoptado 
fiOla Cons~itui,::to, ombot•n roeonhot,•:unwl lJlll' 
c·ss:t. cnneosss:l() nt.aen. n Jli'Íiwipiu d:t !'u([(' .. 
rnt;ti.o doA PAt.adu.'i e ao lli('Amo lclnpo Jll'Í\':l 
a Uuiiio do dii'úilo de ~n!(n•il• o augnwutu 

dos impostos do importaçiio, rosm·\'n.do8 n si 
po!o § 1° do nrt. 6° j:i. ttpprovado. Ntt con
tingencin. dt! Jicnt•um os estado.-; som renda, 
ncl.lei~n.mos este ultimo r~?cm•so. )) Pag.-;, 3:28 o 
320. 

Do Sr. P. de i\Iondonça.-<(Dcclnt·o que nn. so.~são 
do 22 du corrente ''otci contra a omendn. do 
Sr .. Tnlio de Cnstilhos suu•titutim do art. 8°, 
dccln.rnt,".:lo fJIItl sou obriga.üo :L fazot• por tet• 
11nvitlo omi:-;:-J:i.o du ll1C'U nome no Diario do 
Cou{jl't::;sn .Yrt-cioua,l do .:2:} do COl't'onto, cm 
'l"o vem pub!icnd:c :t voLac:1o, npozat• de ter 
sido olb. uominaJ.,, Pag. 3·14. 

:Occtau•n~'õ"" de votos : 
Do 8t•. Bellat•uti no Carneiro. Não tendo compa

recido ii. .;cFis:Ln 1lo dia 20, tleeln.ro qne, si esli· 
vc.-;se pro-;rnte, votn.ria conLt•n.o encrl'l'rtlllOnto 
d:c di•ouss:co do cnp. 1• do pt·ojeclo do Con
sLitlli~iio. Pa;:. 3:33. 

Do Sr. Pinhoit•o Guedes. Dcclnt•o qno ''ot.ei con ... 
tra a emenda da commisr;:1o ao§ 2° do art. 25, 
pcH'fJIW cntrndo IJ.IlB totlns os c'\trnngdros, 
fJlW twci ku•cm a naLarali'in.çfi.o, !icnm Bando 
cill:1dti.us Ut•at.iloit·o:.;. o,porLlltJL:-1, no ~ozn do 
todos os tl i rei f,1cs. Nt"to recon ho~~o j tt.'i ti!icaçã.o 
pn.1.•a /i, CXCl"'(>C:-:ln, 

Do St• .. To"i Bel'ilnrJitn. Dccl:tro voLm·-não
na vol: .. u:tlo nominal sobre a emenda ao ad
diLivo, 

Do Sr. llellarminn ~!cndow;a. Doolnro qtw votei 
nt"w-islo ú, rp1u n:1o csta,·n. pl'ejutlicn.tln. a 
cm(lndn do Sr. Za111:1 ao m•t, 23. · 

Do,-; Srs. Gil Gcntlal'L, ~IonL0il·o eh~ Darro;;; o Do
mingo.~ \pic(l:nLo, Vot:'nnoR contra a.;;; emendas 
dos :St•s. Z:unu o Bn!lal'U, pot···n tonclet·mos, como 
Jll'CC ·itna O fli'OjCdfJ dr cunstiLnil;.iio, fjllC [L fixa .. 
~~li.u du subsitlw ú attrib~ti1:ã.o dn Congl'Osso 
urtli n:u•io, cJIIO púr16 ignn.~m· os sobsiclius dos 
ropt'i'H~nt.anlo~ das dnttR cnmnrns. 

DoR St·s. IJellaJ'lllino Cal·neit•o e Dt•. Nog-noiJ·o. 
Penido. Domo-, \'o lo n lftt•nw.Livo úccot•cn. da. 
emenda S·ippt'O-lSÍ\'n. cln 81•. Cusnr Zamu., por 
con . ..,iclm•ar fJHO a \'OL/l.f,~ào dn Congt•osqo, ap
JH'Ovnndu a enwndn. Sltbstitu~ivn. ela commis
s:ccr do• 21-pt•ejnc!ieou oll'cctiv:unonto nrj\tctl:l. 
umoncln. · 

Dos St·s • .Almino ;\Jl'•lllSO, J. n. de ~Iodoiros () 
A. do Amoi•im Uurcin.. Dacltu•n.mos tC'l' votnclo 
p(•la C!lltOIHin llo St•. Amn.t·o Ca\'alcanti, roln
~iva ú. cap;tcidallo pnliLica do cidarl:lo·, sr.m 
alL;!nc,~iio Ü. Slltl roligi;lu un m·cnc;.a. Png'. 303. 

Do Sl' .. \lmeitla I-lart·e1o, Dedm·o fl'111 n5.o me 
:.tclUIY:t no l'ecinl•l dos ta ca~a, quando sa pro
c~rlon ú. Yel'i!lcu~~ão da vütn.ç:i.o sobrn a cmondn 
quo iguala o snhsidlo llos deputados no dos 
H ~nadot•cs. 

Si ·t1Rtivoflso prosrnte, torb \'Otado contra, Art.lvo 
Ri o seu }li'nsamonLo fosso eqniparn.t• o Aubsi
rlio do~ scnarluro:-:; ao rp10 pc~l'collcm ncLnal
mcnlo OR clepnt.U.ÜOR-pOl'Úlll fllH~, lll'StO CrLHO, 
csfm omotula Reria om van!.ngcm dns Hnn.ncas 
1lo paiz, l' júmaiH dcixnritL de votnt• pot• olla.. 
Pn~, :l~l.{. 

DtiS~l'S, .FJ•f•dol'iCI) 11orgos, Ft•anciHl!ll norgr~, 
PnciHeo 1\I;a•carenlw:-;, DomoLl'iu JUUcit•o, .1. 
~illll~fw, .\nnih:d Faldio u ouLL'l)S ~~·:;, t•cpre
S'll~~l.ltlN;, Utwlat•amo'! rtno \'Olti.Jnos no Ron .. 
J,ido d11 11:'iu ,.:;rn• eonsiiloradi~ i'l'üjii'Jicndlt u. 
l11\Jo1Hla do~.;,., Awnt•u Cav:tll~lln!.Í; qnn eon
Hagt'lt a~suwpliJ du Jibct•dudCJ e::;pirHu:d. 
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Do Sr. Bnouo do Paiva, Votei pat'a que nito 
fosso considerada projlldic:tda. t• emenda do 
Sr. Anuwo Cava.lcanti. 

Dos Srs. Chu::;as Lobato, .Tolio Luiz, .T. Avollar, 
Gabriel do Ma.~alhãos o .Antonio Augnsto, 

'Do SL•. Garcin. PirL~R. H.cfJ.ncirn qno RO insiL·n na 
autn., qno votei pnbL cmondn. do t:\t•. sena.dot• 
Amaro Cnvalcn.nti, como nma provtL do l'ü
r-Jpoito :l.lihordn.{lo ele comwionci:L. 

Dos St•s. 'l1ostn., Santo;; Poreit•:t, E. Soch·C, 
Paulo Gnim:ll'iios, Amphilophio, A. ~HHon e 
Custodio de Mello, Dechwn.mos fJIIC voticn1os 
no scmticlo do n:i.o osla.t• JH•ojndicn.da. a c monda 
elo Sr. Am. .. 'l.t'O C:wn.lr.n.nti, 'rpw Uiz: ningnom 
sc:•{t. dec:lnra.do incompatível pot• ser ct·cnto un 
mtntstro tle nmn. rolirrifi.o. Pa;;r. ~~ml. 

Do Sr. MonteiN do Ba~t·o•. Dechnoo rptc valei 
para. qne a. emenda do Sr. Amaro Cu.vn.lc~nti 
nfi.o fosRe cOniiiclcrn.cln. JWejnüicacln., por mo 
pn.recm• uma. garan Lia. Ua libcrtlnde i! ignu.ltlado 
·dus cidadãos o dos :;cu~ dirciL~1s }10! iticos; 
qnc ficasse consignn.Llo na CiJnFitHuic;fi.o, como 
norma. dn. lei Ol'ÚÍnrtrín. r1no houve L' de e~tn.
hclecc L' incnm pati bilidadf~;;, r1 110 nonhtm\n. p:,tlo 
Rer cstu.holociclu. pot• moLÍ\'O do ct•un~:n. c pl'O· 
:!isst"io rclif.rio~n., a. qtH~ tlcc;cle ju. n.pt•o\'ciLal'in. 
m1.s proxtmn.o;; eleit;Ues do~ con:;rcssos dos 
Estados, Pago. :xm. 

Do Sr•. J. rlo :Siqncit•a. HcqnciroJ 'JIIC 'e consi
gno nn. n.cLn. n.dcclrtL'U.f}âo ilc qnc votei conLrn. 
a emenda subsliLnLivr~ do art. 2G, o so i'ttça 
insm•it• n,o Diurio .0/Jlcial t\ mcfHniL dcc!nrnofto 
nos scgnmte::; t~l'mos: 

<( Votei contra a emenda fillh~titutiva., offot-acidrt 
pola. com1nisfiii.o do~ 2i ao urL. 2G do projecto, 
p~lns mutivo~ sogaintos ~ 

1. 11 Pot• eon:-;iderar ma.Let•ia. consti.Lucion:d t\1.1 
qqestUcs de inegibili!la.de, consiqnadns ncs~c 
:wt~2'D, o, con~;eg•lintomo~ltc_, d:t csphcr:t de 
uc1:ao do Congt•esso Coustltuu1tc1 unwo podot• 
competente para ostnbclccer l'eslricc;Ucs ao~ 
rlireitos políticos. 

2.o Put• lllO pm·o~:et• illogico o pl•occdimcnLo ela 
eommissii.o, qno, consignando nn. Cnn'ititní~:i.o 
(•u·t, :?:i) aR con<li>Cics do elegibilidade, n:lo 
consig11oll ignnlm(•tüe os caso-; tle inegibili
d:tdo, elo qnn cogiton o pt•ojcclo, o flt;o consti .. 
tuem nssntn}lto do. mos111a nuLut·~r.n, 

3.0 Pot• ROL' improcedente c contt•at•in :.i. \'Cl'Ü:tdc 
his~nrica., rn.zii.o nprcsentmla polo Sr. sonn.clnr 
S:trnivn., no intuito do jnstilica.r 11. con!.lnct:L 
da eommissü.o-d:: ?iÜO oonsir;ncw ?tcnhwlll~ 
Q.:m..o;tit.uiçfi.Q tli..;posiçú:.:s (l.ttincutcs lG iuoom .. 
p.tlibilulurlcs, viR Lo oomo, além dn não Rül'lllus 
obl'igados n. fa~et• o rptc antro:-; 1\zct•nm,-non 
tam I,!,I!COI.C!t1Hl.nm· cst fjHDrl Rol'll./IJ ra.(]tlt?n Rit, 
fJUrMn qHod Ramm [i'cd cldJct,- accl'csco q tw 
mnitn.s con:;;titni,:.GoF; consignam di~posic.~úes 
pr:n·f~·it.n.monto itlcntimts :.i.s llo pt~~~jooto. lmsw 
·tando dtar. ctltt•o outras, n. ingloz:L, n.t•ts. :l:ilJ 
" 1iH, n. tl:t Bclgíca, art. iiO, :t do .Luxemburgo, 
tu·t~. ;,3 c 54, n cln. Suiss:t, m·ts. 7íi, 80 o OG, n. 
rln. Suoci:t, tu•t. 2G, n. de Costn. Ric:t. :a•tli. i3, 
7-[ o 7tí, a do gqnnl.lor, at·t~. ·12 o n. do Pol'tn
gnl. Acto atlrlicionnl, :n•t, 7." · 

Do :-;,., Gono••osn 11!111'<1ncs, lloclnt•o <[110 na 
sC'ssiin de h ontem \'O te i no p.cntido do niLO osku.• 
JWOj•lllkarln o t-.ldiLivo do Sr. Ama1•o C:wul
e:u\\.i, ns~im concf'hido: cc. Ningnom Ror:.'L 
tlnlmn·n.do incompaLiV<ll por sc•.t• ct•onLo o mi .. 
nlRlt•o do unw. t•oligiúo ~ i o vo1.rn-ia pelo 

mesmo acldiLivo, si clla fosse sttbmettido l. 
votn.çfio. 

Dos St's. Almoicln. Bart•olo, Fh•mino do. Silveh·a. 
e Joü.o Noh:n.. Declaramos que não nos. nchava .. 
mos no rccnlLo d<!sta caso., qno.nclo fot voto.dn. 
a omendn. do St•, deputu.<lo Josó Mariano, 
incompaLillilisantlo dit·cctoros o pl'osidentos 
do lmnc•Js. 

Si csl.i \'OS Somos presentes, teríamos vota<! o con· 
tt•n, porrpte nU.o dovomo::i nJ:tst:u• do 1mrlu. .. 
lllcnto um:. classe hn.bilitn.ll.• n. Mclarocor o 
ostn.do li11:mcciro do paiz. Pag • .U3. 

Do St•, Pinhoit•o Guedes. Docln~o qno votai con· 
trt• o n.t•t. :JL do pt•ojccto, por Cll\cntlcr que 
olle estabelece t• confllsào de podot·e~ o snbor
thnn. o Senado n.o poder oxoclttivo, Pag. -116. 

Do St•, Casimiro .Tllniot·. Votei poln.tulopçiio do 
a.rt. 38. convencido, n.lit'~~. de fJHC R:Io nm 
tn.nto illusoL'ias :ts attdl.miçücs conferidas ao 
Corq;t•csso nos§§ ao,.to o 5o deste adi~o,limi
tadus como so acham poltts disposic;ilos dt> 
~tt't. Qo do proja~to, flue impol'tn.m n. c~ns~':" 
grttçflo do n·,csmissimo systomu. tribntar1o, JU. 
condomnaclo, do antigo t1egimon. 

E' n. ncgocirt~.\ii.O qnnsi completn. do pnpol c~o ... 
nomico dn E~tado a.;;se Sj'Rtemn. rpto o ::;l'. 
ministr•o <ln. rn.,enda tomou bem patente, 
doclat•n.ndo csla1• disposto n. ooncc<lm· n.os Es· 
ta.dos 15 o f 0 tvldicionaes aos direitos do impor· 
taç.fi.o. pngmulo .. lhos, por llemnis, as dividas. 

Comn pmlCL1:Í. o Connorcsso conseguir í'omontn.r 
o d~sonvolvimont~-cln riqueza~ r~gnln.nclo o 
commet•cio intcL~nnl!ionn1, cstn.bolccendo os 
meios tle pagn.1• n. divida p~thlica, qnantlo 
or.;tt'L consignado pulo. lei c peln. doutrino., c1uo 
n. •~plica, que oB impo.;tos de importaçao, 
JWincip~tl httrt•eh·n. optlosLn. n. troco natnt"nl 
do' prodrwtos, ri a sun.mclltor l'onte tlo renda~ 

Dr• discussão lH1\'itlt• sobre mnle1•in. tlo rendas 
o p:trn :. CJual, como si d~sde j:t fosso mos ~p~ 
j)U.L'úlhn.t• o pt•itnoil•o o1:ça.mento, tom s1do 
pecli<la tocl:L sot•to do csclat•ccimcll\Os- ,o que 
h~ contl'ibuitlo pat•a tornar 1:1ai.s comphcad!'
n. tarefa do Congt•esso Conslltmntc -i! fac;l 
dcprchondot• fJilO nüo so cstti attcndondo, 
nem :.i.s nctno.os, nem. ús l'utm·as concli~õcs díl 
nos~n. oxístoncía. 

Do nntígo regimcn cconomico nn.lln. mn.is po
dcmoR esperar'; ó ollc, entt•oütnto, que h·cmos 
lnoculn.r t'u:; preo;;sn.s no arL. G0

, nullificanúo 
a pnjnnçn. elos vastos c int:!s.!::'o~n\·cis l't~pm·sos 
do p:,li:r., ~~olhcndo dosdo logo ?- :tc\.tLO qui) 
pode>rmnt dat• ao Congt·esso os cttttclos pn.l't\· 
gt'Ul1hos llo a.rL • .23. 

~n. Com~t.itniçü.o'nfi.o podem fLgnt•n.t•, como que 
l'ormn.utlo um syst':lnHL. nn:; imj1osLos do pt•o
feroncin. a antros, n. pyotoxto ( ~ discr!min!;• 
~~ilo üe t•oml:t::\; as lo1~ oconom~e:ts nao sao 
immntavoiA, mns flimplMmonto devo nppa .. 
rccAt' em ~oda o\'idoncia a l':n.U.o do ordem 
pnblicn., o pl'incipio politico om qnc so J'nndn. 
a União pttt'tt rosct•vaL ... os pm':L ~i. 

Assim,. pat•tt q1.H3 os ciLadas p:u•ugt•aphos do 
nrt. 2:3 l'o:õ~scm um cOt1olln rio do u.t•t,. G0 o o 
completassem, ct'n misLr.ot• q no ollo nrto conti
''csso mais do rtno os scgnintcs Llb:ol'flli: 

Si1" Uniilo tom o diroito do cstabocor impostos 
qur. ontendorom dh·ecütmontn com o com ... 
mercio intnl'lll\t~ional, cuj11. ttnil'ot•mitl:tJ.o ti
vet• Llc fWr l'l't\lllttüt~ pot• \t~alttdos, o bom as~im. 
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iodos os que lncldirom so!Jro serviços de ca
rnctor nacional. 

O mp.is O t!1n.teria \1~ ,lei orclinnrin.. Png. 419. 
Do ~~·. Folishorto ~·;·ou·~· Declaro que si estl

ves.-;o presento u sm~sao de hontcm voLuria 
contt•n a emonda da commlssii:o a~ ~ 10 do 
art. 33, que t•ctirou do Congresso a altl'i bul
çiio.dc rosolvot• d~flnitivamcnte a qnostão de 
lw!ltes ontt•e os Estados, porque nolla vejo o 
:lflHt!fit)!Jto da A?lnc;~o llc nmn. questão, .qno 
consul<:ro do ~apltal llllportnncia, rtnal n da 
el.:tcns:ta ter1'1tortal de nJgun::i JlCCJUenos Es· 
\ndos. 

Declaro tnmhcm, ftno yota.1•in no sentido de não 
ser prejudicado o additlvo do Sr. sonar.lor 
Anuu·o C:1.\'alcn.nti, con~ra n. iucompaLibHidndo 
por Cl'l'lH,:rt~ O í'~m~c.~Ões roligío~:lS, D; favor, da. 
gn;Ll votar1a, Rt Josso submeLtdo a votrwito 
l)ag 470. • ' 

Dcmett•io Ui beiro (O St•.) Discursos: 
Apt•ese n tando umn l'cpt•esen ttu;fi.o do Ccm·Lro 

Positivista. (Sessão cm 13 de dezembro.) 
Pag. 'I·Hi. 

DlSCII~S{io do rccrnot•imeniO dt) St·. Leito Oit.icica. 
(Sossfio om 27.) Pag-. 383. 

Soln·e o projecto d~J Cons LHuição. (Sessão cm 
2\l.) Pag. 39~. 

Eduar·<lo Gonçalve-s (O Sr.)- Dl,cm•sos· 
Explicar.ues. (Sessão cm 21.) Pag. 68. ' 

Eleição da 1ncsn 
Quo 1.um do cllrigit• os ·traballtos üo Congresso 

Nacional Constituinte. (Pag. 73.) 
Continua<,,iio eh. oleiçiio U(l. mesa. (Pag. 75.) 

Elciç.ão 
DtL co!llllliRs:1o especial para dm· pat•ccm• Sobro 

a Constituição. (Pags. 76 e 77.) 

EJy,..eu ~D:ll'tin,.. (O Sr.)- Discm•.qo~ · 
Sobre? lll'&Joc~o d~ Rogimontci pnt•a o Cm;~ro . .:so 

· Nacwnal. (:Sossao cm i9.) Pllgs. 2·1 28. a 30 
33,3Go39. ' ' 

Discus'!'i:o do roquol'Ímonto do St•, Loíto Olticlcu. 
(Sessao om27.) Pags. 381 o 382. 

Emendas: 
Ao proj-•do do Rrgimonto do Congt•o••o Nacio

nal. (Pagos. iS, 20, 2G. 2ô, 27, 31, 35, 00. :3\J 
4"1, 11:3 o ti9. . ' 

Ao pt•ojoct.o t!e ConsLituiç:io. Pags. 1Gl " iG5 
17;~, ÜH, 182, Hl7, 21•1, ..2'15, ..2:li3, 23G, 2·W, 2-H: 
2:J3, 2·1-J, 245.277. 2S~, 280, 2S3, 290, :J:JG :1:37 
34~. :l,i\1, 3,q, :lS:í, 3~G, :lQV, ·lOll, •1UO, •Hu' .JiS' 
4HI, 420, •121i, o 430. ' ' 

Epitncio Pessoa (O Sr.)- Disenrso: 
:::iobt•o o J1l'OJt~r:l n do conHI iw.ic.~ii.o. (Sossão om 20.) 
,Pa~·s, ·lOl" ·10G. 

Er•ieo Coelho (0 St•.)- Disctll'sns: 
Ali Ap~o~Olll:l!ldu nm:t IIIO(~:Lo o pedindo rn·o1•on·a-

r v· ~·_:w d:l llu\':\.. (~O:-;tifi.tl cm -tG lh\ Dezemhl~o.) 
~,. .. 'I· l':t:''"· 17-1 o _l75.. ) ·r O. Soht·o a mnc.\ao I)Hn npt•osonton. (Soss:Lo 0111 
"'\ 17 Pag~. 2.:?·1 a 2!?0, · 
·j~ SolJrt~ íL IIIO~tna lllO(\fln, Org-ani~ndio do~ ]~~ .. 

t.nclos. (Sossão mu ·H) P:~g."~ .:?úG ... 
Sobt•n a moc,!:lo t•olnliva (~ organh~nc~ii.o clm; 

.1 1~~;1:ulos. p:k·~t~ii.o em :m.) ·Pag-A •. u:l n ·llO:-

E"t~i•·itu Santo (O St•.) - Di.•a:llt'::;n.c;; 
~OIJt'n a -rm•iJtt:aç:io da rol:tf'ilo do lllll l'Oflllül'i ... 

wcuto. (Sessão om 10.) P:Íg'. ~l. 

Soht•o o projecto de Regimento do Con~t·esso 
Nacional. '(Sessão em iO.) Pag. 25. 

0 

P1•ojec1o do Constit11içiio. (Sessão em iS do 
dez em ht•o.) Pngs. 255 n. 2ü1. 

Sout·o o pt•oJeclo de Constituição. (Sessão em 
2fi Pags. 318 o 349. 

Explicaçues. (Sessão em 27 .) Pagos, 370 n. 380, 
Soure o pt•o,icclo do Constituiçiio. (Sessão em30.) 

Pag. 417. 
ll?rederico Borges(O Sr.)- Discursos: 

Qum;tão ÜLl ordem. (Scs..;iio em 19.) Pn.g;·32. 
Soi.Jro. o projecw do regimento do Congresso 

Nacwnal. (S;,ss~o om 19.) Pngs,. 42 e •13. 
ldl1ll1, It1cm. (~L'Rsao om 20.) Prq:. 5S. 
Sol_Jl'J o JH'n.ir't:to de Conslitnic;ão. (Sessii:o em 20.) 

Pug. ·107. 
Sobro o pt•nJoclo de Conslitui1'ão. (Sessão cm 31.) 

P:,gs. 40·1 IL -W~. 

Gnbino 13ezouro (O Sr. -Discursos: 
Pl'qjecLo tle H.L'I;iweuto do Congrcs~o N:wional. 

(S<•ô<ào em 1\l.) Pag. 43. 
Soi.Jl'e Jigul'ar o seu nomt! no ])im~io OfflciaZ 

couto tendo a:"~signaclo Rem r~strlcçõcs o pa
l'ccot• da commissfio ele Constttltição, fltmntlt) 
o fL·I. com rc•sLt•ic(;õos. (:Ses:;~Lo cm 10 de De
ZL'mbt•u.) Pn:,:. 1-10. 

Recl:ulla\,:"lo c protesto. (Sessão em 23). 
Pag·. 313. 

Gene•·o .. o 1\far·ques (O St·.) -Discurso: 
R-.·qnot•cmdo o adiamento Lln. yotn.ção 1lo titulo 

preliminar. (Scs,;iio cm 20 do Dczcmlil·o.) 

l!ndicnt'ões : 

no sn.. COS'l'A :i\IACilADO 

Indico quo soja adiada n disottssão do n.rt. 2• 
ela Constltnição pat•a depois elo votudo o 
n t·L. G3 <la. mosm:>. Pag. 107. Niio ó appromda •. 
Pag. '197. 

DO SR. LAMOU:\'IEP~ 

Indico I[Ue seja :ct!iada u. rliscnssão do n.rL. 10 
§ 2"do pt:ojccLu do Constitlli('iio yar:t I[Uanc\o 
su discuLu· o ar L. 72 § 7.o Pag. 203. Approva.lln.. 
Png . .203. 

DO Alt, COS'rA ),{ACIU.DO 

Indico qno so aaj:;'manto duns hol':ts nos noRROS 
"Lrab:.tlhofi, conHH.\Unclo :ts 11 hm•as da mttnhíi. 
o que L:.unhom Ro tL•:tbalho a.os domingos. Não 
é approvado. Png. -107. 

nO Hlt, C\'Hli,I.u DB r_.g:>.IOfi 

Dochu•n rpw súwonto JIOl' n:lo ostn.r pt'C'AOnto 
deixei du assignat' a. omondn. lfliO na sosHiio do 
dia 1:1 !'ui apro~unladn. pelos meus com\mnhoi
l'UB llcptH<tdos }Wlo ost:~du do I tio do , aneiro 
ao pttragraplw uni"co do nrt. ,2, 0 Pn.g. 2.:?-t. 

110 :-m, AI.~WIIM. lJ,\IUtB'J'O 

Proponho 111w, lod:~ VPi'. c1uc nosJo Congros~o se 
tivuL' tlo ~l'at:n• de UHHttJllptos que ontonllam 
culll aH pt'Ot'o~·ativ:u:~ du amlmH as tmlll~Lt'as, 
aqui l'Uilllida.s durnnlo o pul'iollu lla appt•o .. 
,.a~~:lo tla Uun~tHuidi.u, :>ojt~ nomeada um 

• 



INDICE 4:1: 

commissão composta do igual numero de so
nnr.lores e deputados, para delles tomar co
nhecimento e resolver, considerando-seques
tão ''encidn. n. opinião da mesma commissão, 
salvo empate na votação, que, neste caso, será 
resolvido pelo voto do presidente deste Con
gresso.- Pag, 395, Appt•ovuda, Png. ·116. 

DO Bl't .• JOSI~ MAI't.IAXO 

Indico que seja rofm·mado o art. G8 do regimento 
no sentido do poder entrar onglobndament~ em 
i" discussão mais do um capitulo do projecto 
constitucional, todrL vez rtno o Congrm~so, por 
votação cxpL•essa, assim entonderconveniontc, 

Indico quo sojtL !ntorpretado o at•t, 58 in fine do 
Regimento no sentido de se rletermimtr que as 
emendas suhsLi·~ulivn.s Aojnm vot:ldn.s primeiro 
do qno os arts, do projecto. Pa;;. 306. Appro
vaçti:o dn. 1n, Pag. -1ilL Rejeição dn. 2n., Png. 

·116. 

DOS SRS, A:O..IARO CAI,VAC,\.NTI B MO!tEIU.A DA SU~V.\. 

Indico qne, eonsnlttLdo o Congresso, seja no
. meada nmn. conunissão de novo membros parn. 

compt.•lmentat• o cholo do Governo Provisot•lo 
no clia do ama.nlüi, que pela nopublictt. é con
rmg-rado :i ft•aLernidado dos povos.-Pag. ·1-13. 
Approvada. Pag. •H3. 

.José Avelino (O Sr.) Discursos: 
Sobro o projecto do RegimonLo do Congresso 

Nacional. (Sessão em 1V), Pag, 39. 
Itlem, idem. (Sessão om 10.) Pag'. -!1. 
Idem, ldom. {Sessão cm 20.) Png. GO. 
Sobro nma omissão que houve nn. rodacçü.o do 

pt•ojocto elo Rog-imonto elo Congresso Nn.cional. 

\
Sossiio om 21.) Png. GO. 

So JN a t•oU.acçii.o do projecto do Regimento do 
Congt•osso Nacional. (ticssão om 21.) Pag. 69. 

Idem, idem. (Sessão cm 21.) Pag. 72. 
..José Hygino (O Sr.) Discursos : 

Projecto de a Constitui\'iio, (Sessão om iS do 
clozombro.) Pctgs. 2H o 2·13, 

Questão de orllom. (Scssio um 22.) Png, 303. 
Sobt•o o projecto do ConstiLuiç,io. (Sessão em 20 

Pags. ·1Uü e •108. 
..Joaé l\lnr·lauo (O Sr.)- Discm·sos : 

Sobre o pt•ojecto do Constituição, (So.<Riio om 
13 de DCizombro.) Pag. 1G7. 

Explica1•ão pessoal. (Scssilo cm 22) Pt1gs. 207 o 
208. 

Questão do ordem, (S<'ssão em 22) Pn:;. 308. 
Pro,iecto do Consti'tuição. (So<siio em 23) Pags. 

317, 318, 322, 325, e 32G. 
Quostiio da ot•dom, (Sessão om 2·1,) Png, 33G. 
Soln·~ o projecto de ConRtHuit;iio. (Sniisilo om 

27. Jlags.'3S•1 o 385. 
!dom idem. (Sessão om27.) Pag, 380. 
AIH'oBonLnud!) duns indicac:.üoR n t•orrnorondo ur

gunci,., (Sessão om 29.) Pag, 30G, 
.Jono l~inheiro (O St•,)- Discursos: 

Sobro o projodo tlo Com;titui~~fío. (Sos:iiio om i3 
doDozonibt•o,( Pl.lgs. IGS o Jr.\l, 

Questão do or,Jom, (t>ossiiodo 2~.) Pag, 311. 

.Jm"io ele Siqneh•u (O Sr.)- Disenrsos : 
Aprosontnndu um rcqnodmu 11 to. (Soss[o om 10,) 

Pag. 21. 
CON(IHI~SHO -ü 

PnrLicipando quo, por doonto, o Sr. Seabra, nfio 
podia aprostintar na sessão do 10 de dezombro 
a resposta dada pelo chefe do Govot•no Provi~ 
sorio ;, menAngem do Congresso, (Sessão do 10 
d~ dezembro,) Pag, 140, 

PrOJecto de ·Constituiçiio. (Sessão em 23.) 
Pag. 317. 

Sobro o projecto do Constituição. (Sessão em 
30.) Pago. •!17 • 

.Julio de Cm•tllhos (O Sr.)- Discm·sos: 
Projecto do Constituição, (Sessão cm 15 do do

zem bro,) Pags, 182 u 100, · 
Questão de ordem, (Sessão om 22.) Pags, 301, 

302, 304, 305, :JOG, o 307. 
Idem idem, (Sessão om 22.) Pngs. 304 o 305. 
Idem idem. (Sessão om 22,) Pugs. 30ü o 3:J7, 

.JuMtlnlnuo de l!le••pn (O Sr.) Discursos: 
Sobro o modo do se discutit• o pt•ojocto do Regi

mento. (Sessão cm 18.) P:tg, 21. 
Sobro o projecto <lc ConstiLuiç1.io. (Soa.iio em 31.) 

Pugs, ·155 n. ·163, 
Lau••o l\lüllm· (O St•,)- Discm•sos : 
Protes~o snln•n o acto dr., compromisso Jh'estado 

pelo Sr, rle/lll~ado pela Bahi:t Prisco P•u·aiso, 
por não ju ~ttl' ainda liquido osont•oconheci
monto. (Sessão em 'iS do De~ombt•o,) Pago. 2-10. 

Sobre mua declam<;iio de voto, (Scssiio cm 20.) 
Pags. 289 e 2DO. 

Sobro n p1·ojecto cln Consti~uição. (Sessão cm 
3U.) Pag-, 41S . 

Lnmounier (O Sr.) -Discurso : 
Projecto de Constituiçiw. (Sessão om 16 de de

zemht·o.) Pag. 2. 
Lope" 'l!'rovno (O Sr.J-Di•c•u·so: 

Sohro o Jll:'ojodll do Ro;:-imonto do Congresso 
Nacional. (Sessão om 20.) Pags. 50 o üO. 

1\Banoel Fu!genclo.l'cl" nrdcm (O St·.) 
1-tcclanw~,~ii.o co-ntra n nii.o lncliLRão, na lifHu. da 

r.hn.mndu., do tiOU nome o do alguns collegas 
tia deputaçico do EsLa<lo de ~finas. (Sessão em 
15.) Par.;-. 2. 

l\lrn·tlnlto a~•·ndo (O Sr.)~ Discm'RO : 
Q.uost[o t.lo ol'dom. {Ses1üi.o em -W.) Pn.g-. :32. 

l\lattn J'lllnchn<lo, 1" l'!ocrct<Ol'io, (O Sr.) 
- Dh;cm·sos: 
Sobt•o a. moçiio npr·o~~ntn.da. pelo St•. Ub~lclino 

do Anuu·a1. (Sossiio om 18.) P1.1gs. 1~ o lG. 
Soht'l' o modo pol' que RO dovo cliRcutn· o pro
. .JOctn elo Regimento. (S<'ssão om 'IS.) Pngs. 20. 
o~L · 
Qnos~iio do ordo111, (Sessão cm 10.) Pago. :33. 
Pl•ojocto tlo H.ogimrnLo. {Sossfí.o cm 10,) Pags. 30. 
"•10, 
SohrC' n. t•cdacr;ilo elo JWOjocLo do Regimcn!o. 

(So8'iio om 21.) Pa:.;, 71. 
Qnosliio do ot•tlom, (Sossiio om 22) Pags. 308,300 

310, o :!11. 
hl•'m i,tlom, (Sessão om 2·1.) Pngs, 33·1 o 335, 

l\leh•n de Vn,.coneelloli (O St•,)- Dis
c IU'SOH : 

Pt·oiocto tlo H.ogimonto do Cougt•osso Nacional. 
(1:\ossiio omiV.) Png. •lO. 

Pt•ojoel o tlo ConAtitliiçiio, (Sessão om 18 ele 
dm~omlwn,) Pag.". 2·W n. 25·t 

Pt•njocto do ConsLit1dção. (~ossiio om 23.) 
Pngs, 3~0, 321. 
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Pt•n.iedo elo Consti Lniçílo. (Se~sU.o cm 2i.) 
Pag. 300. 

Pt•oiecto .to Constittli~iio, (Sessão em 20.) 
Pií;;s. ·110 c 411. 

lUcndonça Lobo (O Sr.)- Discurso: 
Pl'O,Ít3ct•J du n.~gimonLo du Cungl'ossn N:.tcional, 

(:Sossilo em lU.) Png. ·'12. 
J\lcnsn~cnl dirigida no Congt·c~so ~ucional 

pclu gencrali:-;Hitno l\Ia.nool Dooduro thL Fon
;;ocn., chefe do Governo PruYisol'io. (S~Jssü.o cm 
1G.) Pags. 2 a 7. 

1\Jir.;"cl d.- Castro (0 St•.)- Discurso: 
Pru,iecLo ele Couslilnic;fi.o, (Sossilo cm ~2 de 

Do,.embro.) Pag. 30:). 

1\lo~:~õe~ 

Do Sr. Amaro Cavn.lcn.nti~ soht•c :t continun.çii.o 
Llu ~~xt·t·cieio 1wo l~mJY•1'C tlo geno:rn.lis~imo, 
clH.•I'e Uo Guvm•uo Pt•oviRrlriO. l·a~. 11. 

n~.tiralla. !JOl' SC\l :tnlor. Pag. lG. 
Do St•. AJuet·ieo Lo:1o, :iObl'O n. ch•lí.•gn.c:[io foi ta 

u.u Guvel'Uo P1·ovüwt•lo. Pag. 13. Prt•jallicadu, 
J>an·, lS, 
Du z:::,Sr. OiLkica, sobre a conlh'mar:.;io da Gh·ma 

l'l'publien.na. Pag. :l:i.-Pt•cjutlicada. P~tg. JS, 
Do Sr. Uba.ldino do Amar~1l, JHu·:~ que 06'o\'et•no 

act.ttal :-iO lllfi.OICill!a na, dit'l'CC:.âO do1,..: llCg'iiCios 

pnUlieus, agna.t•duutlo :L Coastituiç:io. P~1g, 
17.-ApprnYÍLl\a, Pug. iS. 

.Do St•. H~Lmit·o Darcellu:;. pat·a. se nomeat· nma 
commissi'i.o a!im Lle L'Nli~it• a lllt!:t~n.a~·m que 
tem tlt..• acomp:whar a.'" mol,'[i.n jú \·otatla., 
Pag. ·'17.-.\ppt·ov:.:.da. Pag. Gl. 

J)o Sr. At•lstidc.-i Lobo, snU:.·i~ a JilOI:ito unanimc
meu~o \'olwla nu.sC's . .;;ão tlc 18. l'a;:. :?3. 

Do ~r . .;. Zallla, Sautns Pet"eit•a, Ln.ndulplto ?\!1!
dL•ado c Uust 11lio Jpsê tlt~ i\Iellu. O Cungr~'SSd 
Nacional :iOllbe eom a mnis pl'nf'~mtl:l. magna 
do itHt'nLlilicave! atlent.:Hlll pt•:uicadn em a 
noito lte 2U do proximo pati:iat.l.o moz, ~onlra 
n. libet•dadc• tla unpl'en~a . 

. Sl'IU'!!hante fn·~to n:l.o constiL~t:! ::t'IOlL'llb 11m 
eritue contl'tl a SCg'lll'tl.nça inclivitl:ml c dC' 
}H'opdc~t:ub~ 1lo um on lllai-'1 indivi<.luo;;: é 
runa Jb~·r:llllo viol:u .. ~üo 1.h1 sam•ati.;;:;imo rli .. 
l't•ito, bhereul.! a Lotlu a socieJadt• civili.·mlla, 
o JIW8tno mt•llioct'OIHt!JÜ:- organizada. 

A libet•Llad1~ ll:~ imprensa. foi l't~rida de mnrto, 
rtggt'a\'amlu-Hc :tin~la o m·illle, pelas :unon.1;.a:g 

· dirigitlaA a 1,1\lLt•os jormw~, como ltuje J lHl· 
b} i cu C lltiLOL'III, 

A impre!J:-1:t, li\'ro lle peias, sel':'t cm to1los o~ 
!.('mpo~ c cit•:umslan<!itt~ u moll~tn· anxilinr 
doli g-overnos qui! ru.;piram fa?;Ol' a !'olwidaLlc 
nn.donal. 

O Ct.)llg't'I.H1so cont~~ Cj\lO o go.~vornn, honrando a~ 
insLiud1,'ÜC.; qne rept•uRenta, o olcvnnUu-Ho :~. 
toclu. :~ aluu•u do St!llii ü.t•t.luus do\'oros, sn.bcr<t 
punir C: O III totlo o t•igot• dtt lo i, nilo sú os man ... 
üalario:-;, como O!i mn.ndanL'.'H do :ttt'.'lll;ado 
]JL•at!ctulo. :\.indtt mais: os rcpro~:"!llant:~R tl:t 
~'\ac;ttu espct•atn 1(1lt! o podut• publtco nan Re 

duseltitla.L•ú um mumont1.1 Ll.t• tumat• todas a:-; 
.mod.illau c providoucias pt•oeitm~ para fJ'IC•, 
quut' ucslu. eapital, 'lllrl' 1.•m tntlf.IA (IH III'TIHliH 

lHJflt!IS tla l~opllhlica., j:inuds He l'eJ.n·odut.:u.n 
l'acLoR idl'nlicus, tlújH'imentt•::l 1la ll•'tHm eh'l
liB:.tl;•"~o, tlc no:;s!L judolu paciftca o orU.cira, c 

do rcgimcn domoct•atico inangnrndo a ·15 de 
novembt•o elo anno passado. Pag. :141. 

Pedindo o Sr. Zama qno fosRe dada para 
orclom do dia, n:co foi appromdo o l'Cqnct•i· 
monto. Pag. 1·12. 

Do SL·. '.Parat'1~s Bastos, O Congt•csso Xn.cionn.l, 
consiclet•n.ntlo altnmento incoJn·enilmte a oxe .. 
cltt~ã.o dn novo CoLliga Penal; n. ccllnec.~:Ll' jú., 
cli.'Sclo o dia 20 do corrunte nesta Capital, con~o 
dclol'mina o decreto do t3 do moAmo mez, nao 
obs tn.n te as da\' idas o gt·n.ves rcclamaçõM susci
ta.pas, quando estas e a impartancia. do rnosmo 
CIJllic-o reclumu.l'hun a. l'ovisüo o estudo das 
tlnas"' camar:1.s rn·oximn.s a. i'tmccionn.l'Om cm 
sessão oL·din:~ria; 

Conshlet•ando Ulegn.es as nomeações feitas para. 
o Supremo 'l'rilmn:~ l Follot•al, Cut•to elo Appol
lnçã.o, 'l,ribuiHtl Cid I c C1•imin:tl e pt•etores, 
nntos elo sc•t' :~pprov:ula " Constituição dtL 
HepuUlicu. e p1n' cons~gninte ant.cs de saboL'
::;e qual a organisac.~ão juctJCin.ria . que olla. 
udoptad, pas~a {L ordem do U.ia. Pag. i·19. 

Do S!'. üha!eliuo elo Anun·al c ou\l'os St•s. 
reprcscntnnt.;!S, O CongL·cs~o Nacional. ú. vis ln. 
1l:L .:\lcn:m.~om em cptt~ () c\iei'c do Goyet'_!l0 
Provism•iu lhe cntL·egtt os 1JcsLiuos Un. Nn.çao, 
c consideJ'tttlLio qne U tlo m·gcntc nocesslU.ade 
dar c,>nsagra~:ii.o legal ao poclor oxccuti!o, 
resolvo appellar pn.ra o govol'no actual, aiun. 
rlc qtte pm· seu pu~riotiRmo se mantenha na. 
dirocdlu dos 1wgoc.ios pulJlicos~ agua.L•clanclo 
a Constitui~~:i.o que devo :iOL' votada o a ·arga.
niza6Lu du governo llc!iniLivo. Pag. 17.
Appt:ovada. l'ag. iS. 

])o St•. Amc.,ico Luho, O Congt•csso dos roprc· 
sentantes elos l~:-5ladoR Unhlos !lo Bt•azil oxn.ra. 
um voto ct~~ po1·~~unc lo~tvat• ao cxcrciLo c ar
mada u;lCion:d, por tcrl!m cot•naclo o rmnto 
ideal dos matvr~s da nnssa. libot•dadc o o 
mununle nb U·,~ ~uo;:;su.s g-lorias lmmorrcrlourn.s 
com :L Jn·ochlllltll:ii.o 1la t•ep~tblica 1'etlol•:tLiva, 
ao., 1G de nol'emht•o de 'IS~Q, c passa :i ot•dem 
1lo din, :-ocientt~ o couscionto de f11tO a pm•Lo 
at•mada ela Nuc.~ão so111pro mn.nlcl'Ú a Republicn. 
reRpt•h:tvt~l o invioln.Yl~l o gn.rantit•:.í. a \mz ou. 
tt·twqnillitlatlc uece.;;sarias ao exorcHo te todos 
os tlircitos. O Con;rt·Psso Nacional. Do mo~mo 
sonhol' installatln p:tl'it llect'..!t:n· a Constitui
c;.üo do.;; E..:;tt\llu::~ Uuhlos do Brazil o (•lt3g'Cl' 
u pl•osiden~.~ o, vic~~-prcsidcnte tln. H.epnblicn~ 
appt•onJ.. a 1lt!lL·6 u~·.ãu, t'citn ao Govct•no Pt·o
YJ:iot•io cu1 nonw e com asson:m tla ~ação, o 
rceonhos~e-s~! de,..;c.lo já nnico compolento pn.ra 
cxcL'CCL' o potlf'l' logoislativo. P.q; i3. Pl·ejn
tlictLÜiL. Png. JS. 

O CungrOi:i:l0 1 t:ult\'ocado p:tl':L ~Ol'llnt' :t .Rc.I?Il
b\1ca g·ovt.•rno legal, apt•ovoiLt~ a prunou·a 
appm•tuniel:u.lo q llu Be ll>e oll'ot•ocll p:tt•a t•onrlct• 
ho1t11)1l:tg·rllll aos immut·taoR fiCl'vicos llo Sultln.
nli:~ nHlt•inho. Png. 7G. AppL•ov:.uladn. Pago. GG, 

))o Dt•, l~t·ieo Coo lho. sobre a urgnnisa~fio dos 
N.-;tn.1lo~ Puf!. 1~1~1. 

O Congroll'iO ?\acinnn.l eongL•nLulu.-se com o~ 
Go\'ot'no 'i'NJvi::wl'io pot• 'Le1• mnnllado fazer 
clinlitwt• do-.; al·~hivo.,;; nrwionaM n8 nlt.imoR 
\'t,sti~dw; da P:=u~1·avidfi.o no Brnzil. Ji~nt :10 do 
Llt·~e~lht•o do 18Hll - JJ~tl'tio tlc S. Jll'arooN,-
Gonoral .-tfu1ârln 11m'l'''to,- 1\{rrttc~ llncclla1', 

- Annilwi l•'a/nti.o.- Lu i: JJ~Ifiuo.- Ur/Jauo 
.JiaJ•oonclcs.- Funscccl! lfL'Pmcs,- JJonlt'n.'JO.\' 
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Bocha.- D. Manhücs Bct?·,•cto.- .Toíío Lo}lcs. 
-.Tosd .·ivt!lin,o.-Bt:wbolit] Lt1na..- Uohúu. Jlo
cll'ÍfjHCS.- ScJ•:;cdclla Cor1·Ca.-Oliveir·ct Pinr.o. 
-. J•ü.o ele Si~~tci•·a.- R.,virito Santo.- Pc
''""'" de Lyra.- .J. 0/0J'IfJUCS.- .Jcsuino tlc 
Alú~tqttc,·quc.-·Pcelro Yclho.-.Tosd lJcrwmlo. 
-l!.]ntaoio Pcssoa.-P1·isco Pcwaiso,- Thea.
cllll'eto Souto.-Dr. F'cJ'l'ch·a Cctnttl.o.- Pac,o; 
d!J CarDalho.-]?,•,•cle,•ico IJOl'fJ~s.- CoNta, Uo .. 
d1•i.r;u..s.-L. Jlt'illt.:J•,-'l'alcnttno de C'tPeul/w, 
-.1. Milton.- Santos Pi>•cs. -Na•·ciCt.l/0 ele 
M.tgaliL<ícs.-JJ. i1lcndo11ça .. -11uqusto de Prci
tas,- Rosa .Tttniw .-JI. T"nlla.d<io. -A. Sto• 
nkleJ·.-Amm•im GaJ•cí.a.- Josd Bcvilarn.m.
Paldf.t GninUt,J'tÍcs. - Dionljsio ')~J~qnii1'l~.
J<'ranc1sco A>'!JOllo.- "t. o,.,"wl/as.- CollrlC de 
Fiyu.ciPcilo.-Josd Simelia ele OlieciJ·a.- ll1•c .. 
dCl'Í!JO Guilhcl'mt:: dt.: Sou:;c~ SCJ'l't:.tn.o.- ri1·
!)ilio C. Dcuna:;io.- .Tu~;cnaio de AgniaJ·.-:L. 
A:e,.cdo .. -,To<<rfltim il[outinlto.-Lronro Sod,•é, 
- 'Viotol"ino ]loutciro.-Imlin rlo BJ•a::il.-Lo
pcs 1'rorüa.-·Cw•lus Ca111pos.-.:lta1Jclc .lmliot'. 
-.J..llum:: .F,·circ.-Gil Cio'ltiw·t.-.í; }~rJtnmfJa .. 
-Jkrl-mt lJartcto.-J[.t;tcolino ..:1folo·a.-S. L. 
'lkd>•ar!o,- Adnw Rios.- .1 . • T. &ab.·a.
Uw:Mcho .TosJ d~ Jletlo.- Bdlal't Fiâpa •• -
il. JloJ;·ci,·a tlct Silva.-JC. c1Iw;l'inlt.-Cot·o
Hel Pi-te.; Fct,•cil·ct -Antonio justinia.?lD Bs
tc·~;c,i .runim· .-Raulino Jlorn.- R a 1/ln'l.tildl) 
de .ointl>'<t<lc.- .fase Jlm·iconn.- nc!iu?·miuo 
Gct,•ucí1~o - P. Am.cdoo.- .-llmeida. Pt:I'Jwm
buco.- Lu·i.: da AnclJYtrl~.- Zama .. - J1nrl,•J 
Cl<calcanti.- .Tciio lJrr.?'U"llto.- J, J{cÍI'<l de 
Ft~soJucallos, Pags. 237 c :.?88.-Appronttla. 
l)ag. 288 . 

1\lonlz Fa·eh•e (O St•,) - Disctli'ROS: 
Qn•.!<liio do Ol'clen>. Sessão cm iG de Dc"cmlwo.) 

l:ln.g. 2to. 
Projecto •lo Constitnir,iio. (Sessão cm 23.) 

Pag. 32.2. 

lllloroe• Dort·o~~< Fla o>•!lcm (O St•.)- Dis
cm•sos: 

Sobro n. não contomplnçfio 1lo nome do Sr. RC .. 
II:H\IJL' l'}t•Uclente de l\!Ol'tWS IHL BOSSfLO LlO in
Rl:tllar.tlo. (Sessão om 1$.) Pn;;:. O. 

Súln·o ü JH'O,Í!-!cto elo ConsLitni~~tto. (Se~qão cm 
.2U.) Pah". •107. 

i'IOHo j[•eçnnhn (O Sr.)- Discllt'sos: 
Apt·csonla~~ü.o tlc urnn. moç:i.o Rubt•r. o 8t•. Salda

nlL:~ ~l:u·in1w, (SuRsão om2.2.) l"la;;. 7·1. 
Qu ·stt•o <lo 01•tlem. (ScHsüo om 22 tlo DezcmLt•o,) 

Pag. 310. 
Sobre o projecto do ConsLittliçiio. (Scss[Lo cm 

:31.) Png. ·Wl. 

NoJne:u .. ~õer.w: 
De umn. commis::;üo compostn. de scnadot'Gr:t o 

Jrpatado.:;, uHm do ...:ompt•lmentn.1' o gonm•n.lis
sinlo chofu no Uo\'et•nu Provlsot•lo. (Sessão 
omlG.) Pag. S. 

. -Do unw commiRP.Üo quo tom tlo rotligoil' o 
nproRonLur ao cheCo do Gn\'ornu PL·ovisorlo a 
mensagem lplo tom do ucompanlwr n. uma 
lltnl;':i.o Jt't ''OLn.c.b. Pao. G7. 

- Dn. commi..;sf~o r1uu LL·m dnlovar n. monsu.c:·em 
ljtlO no g:onm•n.liH::iimo chefe Llo GoVt!t'no Pru
viHol'io dirige o Cungt•usHu Nauional. Pug. OU. 

- Dn LlllHt. I:OlllllliRsúo do uovo wouiln•oA, ]ltll':L 
u0111IH'tll10nLar o cla::fe. tlo Gu\'él'UO Pl'oVil'ludu 

!I 

no dit1 l de jtLncil'o, ~no pãla llepnhlic:c ti con
sagt•udo V. Ihl.lernhl:ule dos povos, Pag. •143. 

OJtielcn (0 St•,)- Di'CIIl'505 ; 
/qn·csontando umn. movii.o Robre :.t eon!irma~ã.o 

dn fol'ill:L rcpublicaqn f'eclet•tuívn decrot,i<la 
pelo (.;ovol'no Pt•ovisorio" !Gele novombt•o <lo 
iSSO. (Sessfl•l em 18 de novembl'o.) Pn:;. 15. 

Qne,tão de ot•dom. (~CRAlio cm 20.) I·ag. G7. 
Sout•c o JWOjectn de Uonstitnição. (Sessão em 17 

eh~ drzomhro.) Pags. 2:30 a 2.38. 
Pedindo infornHt.~:õos. (Sossfio cm 2G.) PagR. 

3H n 3·11. 
SoiH·e o tn•ojecto de Constituil:•<o. (Sessão cm 

;!U.) Pag. ·!LO. 
Oih·eh•a Pinto (O St·.)- Discm·"os : 

8oht•c o pt•oicct'J de Uonstitllit.~ão, (Ses:-5t~o om 13 
tlo dezcniht·u.) Pags. 171 o 172. 

Pne" de Cnt•vnlltn i O St•.)- Discm·sos: 
Sobre n rcclac(:.ii.o do twojccto de B.e;:!.'imon·Lo do 

Congt•esuJ Saeiozwl. (Sessão em 21.) Pag.q. 
70 c 71. 

ll~at•n;;•·.,pbo llllico ~ cmcn<b elo m·L. 23 do 
p1•ojccto Üt•. CoJJstituiç~.o, apt··~Rontat\o pelo 
:Sr. ;\ii>ltt'o C:J.Vrüoanü e c1uo fui supprimiuo. 
P!Lfí. 1·10. 

PA!tgcgr., 

X. IS A-1800 

SoLt'(' n. olcit;.ito tlo estado tln. Dahín.. Pag. 222. 
Ul'n•·ecct• f:.Obr.n o pt'ojecto 'do Constitnit;ii.o acom

panhado do~ v o to r; cm sepat•atlo. Pag<. 70 n 8·1. 

1' Al!.gCJm. N • 2 

Sobro~ liconca ao Sl'. ll·.,ptllado Lcandl'O ~b
ci~l. 

Appt'o\·n.dto. Png. 31-t. 
Soi.H'e as licul~ç:u:i 1lo~ St•s Canele elo F'i.~.nwít~L'!lo 

o Mm·t.inlto Hotlt•ig:ws th~ Suur.n.. Png. 4-U. 

li'c:.lido dr diR)Wnsn. fio cm·go• (lo vicc-pt•cai
dcn te tlo St•. At1 toll i o l~U1.J! b in. 

Con..,n!!.atlo. Llll:l:ninwmcnte n:"i'J t.i acoita peio 
Cougt•c:jso. 

PI~OIDO P.\lt.\ A r~gTW..\11,\. lH: 1'::\IE:-;LAS .\0 rn.o
Jl~C'l'O lll~ CO~S'l'l'l'U'IÇ:\.0 

Dos SL·s. Cc,Rtn. ~!n.chntlo, ~\.nwl'ico Lobo, Bcvi .. 
l:utn:t, 1\.•dt•t) ~\mcrícn o Yíl'gílío D:trnnsío. 
(Sc . .;R:lo 0111 :22 do do~ ·mb1•o.) 1-':.tg. 2\JS. 

O t.,;ongri_\SSO cunL'etlo. P:tg-. 2il8. 
lt"e<lro ,~mm•icu (O St•,)- Disclll'sos: 

l-'1•ojocto do Constiuk:lo. (ScRsüo om20 do do
zÔulhru). Pugs. :ZdS e 280. 

SoiJL•c as l'OtliÚÜ(!S dn Congot•csRo no l'diHcin om 
rpw l'nncc_íona '' ouLt·nA nssump~I)A, ($os;;:1.o 
om 2i·.) 1'ttgs. 380 o 3Sl. 

Pinheil•o Guc<lcM lO Sl',)- Disc>ll'Sos: 
.Ex]Jlieaçl!es. (SeFJs:lu om 21.) Pugs. li7 o GS. 

l!"o·ojccto <Zc <ConMUtui~•iio: 
l~m. clln 11· 11 l" •:i,, com aH o mondas aplll'ovn.dtts 

n [Ui l't•(,·· ..... ".! on pt'l•jtHUu:~das. Pugs. SG u. 
i:3V. 

l"J'lu]mtt~' tie l\I<H'"e" (ÜSl'.)- Discnrso: 
. .:\.~·t•:tdt•conllu H F..ua aloit;ii.o ]lU.~'tt. JU'OP.itlOl\lo llo 

Cung·L•ei)Ho. (8c~BfLo om 21.) Pag~. 7:1 o 7·1. 
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QUHS'J'ÃO DI!: Oll.Dll:;\t 

Observações dos Srs,. José ~!ar i uno, Sorr.odollo, 
l\Iigrrol do Cnstro o l\lcit•:t de Vusconccl!os. 
P11g. :JOO. 

Observações dos St•.s, Julio de Cnstil!Jos, Vi
nhnes c l~spirito Santo. Pago. 31l3. 

Observações doA St•s. Josó Mnrinno o ~lii(IIO] do 
Castt•o, (Sessão em 2-l.) Png-s, 333 o 33•1. 

Rmniro Dnrcello,. pela o>·clom: (O St•.) 
D1smtt•sos: 
Sobt•c a eleição da mesa dcJlnitivu.. (Scssü.o em 

iS.) Pnga. :ll o 12. 
QnosLão do ot•doul, (Sessãu om lD.) Pag. !l3. 
l.)ro.kctn do ReghnonLo. (Sessão om :lO.) Pags. 

3'J e 40. 
Apt·esen!nnclo um:t mo~~:t.o. (Sessão cnt 20.) 

Pa:;·". ·15 c 47. 
Subrú o pt•ojC>cLo do CunsLitui'.~ão. (St!Rsão em 13 

de clewmht·o.) l'ng-.;, 157 e 158. 
Idem idem. (SeNsíi.u em lG.) Pago~ • .2lil a 222. 
(~ucsLii.:' do m•deJU. (So~sü.1} t!!tl 2;t.) Pags. 303! 

301 o 311. ' 
QnPsL;i.u do ot'clcm. (Sess~t.o otn 27.) Pap-. 302. 
~olwt~ o projocl.u de ConsliLui'.{ii.o. (;:ies~fio cm 

27.) Pag. :3KH. 
RH.\Hiu-:-sg u nossão do 22. Pag. :303. 
neclanuu:õe .. : 

IW 81~, BAitBOS.\ J.DIA 

Snpprimi ntlo :ts ~'lll01H.las rol:lt ivn.:1 :tO!; nrts. Gl 
c G!J do proj~~cto de regimento. Pa:.;. 70. 

DO sn.. PAER ng CAitVALIIO 

Sol.~r~~ omcntln~_ao pt•qi~~cto ... t.ln rcgimclnto, •1ttt~ 
1ot•a:;l L'üm•.>ttaias. Pag, jl, 

De vnrios Sl':-i. t'BJIL't'RC!\Ül.!llf'fl rontrn n. c~~
dlls;lll de 8011:-; lliJitleA na :o;L•ss~Lo de in::;t;.dia.l'.it•J, 
(Se..;:;:iu cm 1:1). Pag. U. •· 

Retlnct,.o;iio : 
Da lllü:lS:tgem ao gonct·n.liR~imo ehot'o dq un .. 

vct•no Pt·uyisnrio, 'liW i.l'lll do :womf.lli.Hb:tl' ~L 
1H01,~:"i.o vnt ;v la .. Pa;.r. GS .. \pJlt"lVatl:l . .Pag·. O".l. 

Itlem tio l'•~ginhmt.d p:tt'il o Cong-t•tliHoJ N:wiu~1:tl 
Cfllltildtllinl.~. PagA. (il) :L li5 .. 

l't.ep••cMcnt:u:.~ão : 
Do.'i l!ahila.ulcs da Yilln do llem;tn';l) tlo Es!adu 

da Dahia, t~onlt•:L o d1\;a•otu tla lilJertlade d11S 
cnl ~o~. 

Requcr·ilucnto .. : 

DO Slt, OI'J'WJC;l 

Roqueiro fJll(', JWlo:-; cana1~s eornp:o~onLc.'i, Ho soli 
citem elo g'OYI.'l'llll ns soguinl1~S .infm•nHu.~ões: 

1, 11 :\. fJtlilnl•l JiUHlt:Lill as roJttlns nt•rouaclacla." 
no:-; Llnus ~HHlll'~tt•es elo ,inlhn a d1'Z!!Ulhro de 
1SS0, L' llu j~uwiL•n a junhu dt• tH~)O, pl•la ..\lt':tn· 
dog:~ tla C:i.pit.:ll J?t!tlot".ll o pm• wd:ts a::~ t•upat• .. 
[;i1:üos ela ltli'sm;l c a pi tal, c ln:-: HUL'V ii: o A l!OH .. 
tcados ]Wio gDvoL·no got·al: 

2. 0 Idem i dom om J'~>iU•~iLo a nfüt•:ala~ (lo fot•t•o 
lHH'LuiiCt'll !l~ii ao 1~:-;[.aJÍII Fedot•al n ott!.ros sut•· 
vi•.~o.~ do caraclot· g'lwal, osp~'•!illcudamout.o 
:trfiiOilas O a dos COI'l'•'iUI'i tJ lo]Og'L'HJ1l10H; 

:Lo A qtwn!11 mont:Llll as ronda.-; pt'U\'UHioulc~.: 
dos :-;nguinLOFI :tt•!.igu,ll: 

a) objoclOH tle lttlW ; 

b) fumo ; 
o) l>ebidas Cs]liriLnosas; 
tl) a1cool ; 
Discriminadas as >'etulns por Estados; e quanto 

foi at•recaclaclo cm cada um ; 
.J.o Quul tL cif't•a exacta dos encn.t•gos dn. Repu

blica~ proveniente dos Sf•rviços de qne e~t:.í. 
onerada hoje, cUscriminn.dn. cada vet·bn o o 
onus <le cadtt uma. Pag. 348.- Approvaclo 
Pngo. 38-1. 

DO sn. A. CAV~\LCANTI 

RequoiL·o r1uc a voLu.çiio da mn.torin. do paragra.o 
pho unico pot• mim upt•csent.ado como n.cldiLiv
áemcnd~ üo art. 20 do pt•ojecto de Constituiçiio 
Jlque ndtadtt pnl'n quando se tiver do votar o 
art. ~2. do mesmo pt•ojecto., Pago. 39G. 

IteqncrtJnent.o vel'hal elo Sr. Zuma, para qne .o. 
indictu:ãu do Sr. grico Coelho sohrr- a orgn.nt
ztu;tLo dos l~sttdos continue nn. ol'dom dry dia 
da A<·ssiio de 1 de janeiro. Pag. ·152.- Appro
vndo. Pag. •lrl2. 

no filt, AUGUS'l'O ])1~ l~Jl.gi'J'AS 

Rcqnoit·o o adiamento da diRcussão (los :u·t~. Go, 
7° c ~0, e qne solicit(!-~o dognvet'n0,-1)0\." tnter
mec.lio do mínislel'io da i'n.:Ú3nda, inf:n•mu•.~Ões 
sobro n. renda diRcriminndnR dos divorsos !~r:;
tn.dos, do uccordo com uH tt>nbalho~ existentes 
no 'l'hcsout·o. Pag-. 15G.-RojeiLado. Pago. 1G9. 

DO Blt.. ;\'[Q{t.\.gS ll,\.ltllOS 

No caso de vencer o aclia.monLo prorost•J, que 
sajn A1~m pl'ojnizo dn. 11L discnBsii.l'· ·Pag. 15D. 
~ Prej udicttdo. Pn.g. i5U. 

DO Rlt, llWt'Ul\In/1., 

noctw.•iro que sejn. discnt.iflu o rwt. -1° da. Con::~ti
tnit,.~ii.o o omondas dnsltiiO lho r:)~·~tm :qwcson
ta.cla,o; üopois dt~ disct•imlnad:H o fix:.vlas as 
leis dlll'~ncl 18 da. Uni:i.o ÜO:) EAtaUos. eag. 2JO. 
- rtojoitatlo. Pag. aau. 
llOH ST'~S. '1'110:\I.\Z DELFIXO g .\, GrJ,\N,\U.\.I":.A. 

Pn.t•a 'Ilte a 1.liscnssão do projecto elo Itegin~nnto 
seja por ca.pitnlos o a vot;u.~n:o pat•a nrt1gos. 
Pag-. 20. Appt•ovadu: Pago. 20. 

DO SB .. Al"l.IS'riDES LOTJ:) 

Pn.rn. quo sc.•jn.m impressas as emendas e.distt·i
lmidn.R pura sot•em tliAtmlidn~ com n l'L'g'IHlOill.o' 

CJ ue ~m·t'L nclin.llo pttt':L üopois. Pag. 21.- ,\ppro· 
vado. Pag. 2l. 

UO SH., ,TOÃO DI,; SJQUB!It;\ 

Pttra qno so ponham om tliscn~Hilo na Hes~fio ele 
huic (lS) fi~ ~apitulo~du o 2o do ltcgimento,e 
sci1tlo !lppt'O\'ado~, AC procot.la U. oloit;ii.u Lla mo:m. 
Pug. 2l.- Pt•ojmlicado. Pag·. ·~1. · 

DO Slt, A.lWI'l'llli~A ;\lAtA g uU'l'RQ,'I 

P:tt•a aditlr-H·• !L t1iActlA1'iii.o tlo cnpi Ln lo ·1 11 lln pt•o: 
l·oclo tlo l~•'"itnonLu tio Congt•us:-;o Nacinnnl, n.to 
' '1"· ·'Ii'' 1' "3 q110 f:IO,[:~ O 01llt IL IIL08U. uO lltLlVtL. ·ag. oJ' 

- Jtojei~:ii.o. J>ng-. :13 • 
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DO SU., ,TOS}~ A V'ELINO 

Parn. set• submeLtido :i. votn.çilo o Regimento em 
globo. a contar do art. 56 em diante, salvas as 
emendas impressas. Pag. 39. 

DO MESl\10 SEN'IIOlt {PE!../~ 00:\l~llSSÃO DOS 21) 

P~npondo a suppressilo dos arts. 70 a 7&. Pag. 
5~.- ApJll'ovado. PagGO. 

DO SR. nADARÓ 

Ser:o:e<lello _Cor•r•eln (O St•,)- Discut·sos: 
Sobte a.~ moçoes apresentadas. (Sessilo em iS.) 
P~g. 13. 

ProJecto do Ro.~imento do Congresso Na. 
clonai. (Se~qão em 19.) Pagos. 40 e 41. · 

Sobt•e a moçao do Sr. Rnmit·o Bnrcollos. (Sessão 
om 20), P!tgs. 5~ e fl4. 

Sobre n pr~Jeclo dL• Constituição. (Sessão em' 
17 c~o dezembro.) Png. 227. 

qucs~no ~e Ot•dem._ (Sessão em 20.) l'ag. 294. 
J;xphcaçoos. (Scssao em 22.) Pngs. 296 o 297. 
ProJoct6 de ConstHuiçilo. (Sessão em 23 ) P• NS 316 :l17, · ' • ~o • 

Sobt•e a remessa do tod:ts as lois o regulamentos Sobro o projecto de ConstiLuiçilo (Sessão em 29.) 
I d I G P ' , d 1 1" ['• "'' gno' ' promu ga os pe o ovm·no rov1sorw, esc e · o "o "" 

de novembro. Png. 67.-Approvado. Pag. 67. "'e•111-,0 solemne 1 · II -
"' <c tnsta nçao em 15 de no-

Doa S11R, BAPTISTA DA MOTTA ll J, BllV!LAQ!JA vcmbro, Pag, i. 

Parn. que o novo Regimento voHe ú commissão. 
· Pag. 72.- Rejeição. Pag. 72. 

"lle•po•tn dirigid.~ ao Conw:esso Nacional pelo 
generali•simo chefe do (.Taverna ProvisOl'Ío. 
Pag. i46. 

Retumba (O Sr.)- Discursos: 
Sobre o projecto do Const.ituiçilo. (Sessão em i5 

de dezembro,) Pags. i97 a 200. 
Idem idem (Sessão om 16.) Pag. 203. 
Sobre o pi'Ojecto de Constituiçt1o. (Sessão em 29. 

Pags. 400, 401 e .JlQ •. 
·Ro•n e Sllvn (O St•.) - Discursos : 

Soure o projecto de Constituição. (Sessão cm 
i7 de dezembt•o.) Pags. 228 n. 235. 

n.u~ Dnr•bo01n minist,•o da fa:cnda (O Sr.) 
-Discursos : 
Projecto do Constituição. (Sessão em iú do 

dezembro.) Paga, 210 a 214. 
Questão do ordem. (Sessão om 22.) Pag. 304. 
Projecto de Constituição. (Sessão om23.) pags. 

318, 319, 320 e 321. 
Sú Andrade (O St•.) -Discursos : 

Justillco.ndo umn. emenda ao capitulo 1• do 
Regímen lo do Congresso Nacional. (Sessão 
em i9.) Pag. 26. 

Snldnnhn Mnrlnho (O Sr.)- Discursos: 
Questão de ot•dc m. (Sessão em 22 do dezembro.) 

Paga. 300 e 310. 
l!inmpalo Ferraz (O Sr.)- Discursos : 

A surt pt•ofissii:o do fé. (Sessão cm 13 de de
zembro.) Pag. 150. 

Snrolvn (O Sr.)- Discursos: 
Pedindo informações sobro o modo de discu

tir·se o pt•OJecto de Cons~ituição. (Sessão em 
i3 de dezembro.) Pag. 155. 

Sobre o Jlrojecto do Constituição. (Sessão em U.) 
l'ags. 33\1 e 342. 

Sobre o 11rojecto de cons lituição. (Sessão cm 29.) 
Pag. 40i. 

llenbrn (O Sr.)-Discursos: 
Pa~a que se nomeie uma commissiio composta 

de senadores e deputados pnrn que, om nome 
dn Naçiio brazileira, comprimente o chefe elo 
Governo Provisorio, (Sessão om i5). Png. 8. 

SobJ•e n moçiio do Sr. Ramiro Barcollos. (Sossilo 
em 20.) Png. 54. 

Sobre o projocto de Constituiçiio. (Sossíio em 26,) 
Png. 356. 

Su11pen•iio da ses~iio de 22 de dezembro, 
Pag. 305. 

Tabello demonstm~ivn approximndn de cada 
~sta.do. Pags, 2G2 e 2G3. 

Tov~re• Dn•to• (o Sr.)-Discursos: 
Pedmdo a prot•ognçilo dn. hora do expediente 

e apresentando uma moção. (Sessão cm 13 d~ 
dezembro.) Png. i47 a i49 

Sobre o . direito que tem de fallnr na hora do 
expedtente. (Sessão cm 26.) Pag. 348. 

T~omnz ~eiOno (o Sr.)-Discurso : · 
:Sobre o Pl'l'JCCIO de Constituição, (Sessão em 

13 de dezembro.) Pngs. 160 a i7L 

Theodureto Souto (o St•,)-Discursos • 
Projeclo de Regimcmento do Congresso :Na.. 

cionn!, (Sessão cm 19,) Pngs. 30 o 41. 
Apre~en(n.ndo uma declaração do voto da depu. 

taça~ ccarense contt•a a emenda ao ar\, 4.a, 
relatiVa no pn.gonmento da divida dosEs~ 
lados pela U niilo (Sessão em 23 de de. 
zembro.) Pag. 311. 

To•to (o St•.)- Discursss : ' 
Sobre o prqjocto de Constituição. (Sessão em 24.) 

Pags. 342 e 3~3. 
Sobro o_art. 22 do Projecto do Constituição. 

(Sessao cm 27) Pags. 388 e 389. 

U!>nldlno do AJ!Inral (o St•,) 
Sobre n ·apresentaçao de uma moçiio que não 

fo_i lida (Sess~o em iS.) Pags. f5, 16 e i7. 
Pr'l!ect.9 do Hegtmenlo do Congresso Nacionl'.l, 

("".ssao_ em 1\l;) Pag~ 43. 
Exglwaçao sobre :t nuo publicação dn emenda 

o Sr. Am~hilophio. (Sessiio em 13 de de
zembro.) l ag. 145. 

Sobre o ,r.rojeclo de Constituição, (Sesiro em !3) 
Pag. io7. 

Pt•ojocto, d~ Constituidlo. (Sesaiio om 19.) 
Pngs .. 270 11 27il. 

Questão de. ordom. (Sessão em 27.) Png. 302. 
Sobre o (lt'OJecto do Constituição. (Sessão om 29.) 

Pag. 3M. 
Urbano 1\lnrcondc•. Proiocto do Consti. 

tuiçiio, (Sesstio om 18 do dozoniuro.) Pugs. 244 
o 245. 

Vh•glllo ~nmn111o. (O Sr.) Discurso: 
Sobro o pt'OJecto do Constituição. (Sossilo om 15 

de do~ombro.) Paga. 175 a iSL 
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Velgn. (O S1·.) Discnr•o: · 
Sobro o JWOj~ctó da Constitni~IT.o. (Sessão' em 

20.) P11.g. 407. 

Volnt'Õclil nominaos. Da moç1to do St•. Ubrd
dino do Anmra.l, a.prcsE.!nl·tdtL na ~essão de 
iS. Pag. '18. 

Da moçt.o do Sr. Ramiro Barccllos. Pag. tiG. 

Votoçõe•. Do projücto de Rog-imont~ rlo Con· 
~res~o Nacional. Pn.gs. 31, 32. :~3, !lrí, 30 c GO. 
De um~ emcnrla. dn. commis~ão especial ao 

projecto da Constitniç:to, que manda acct·c
fwefitar depois das palnvrn.s- DtL m·g-ani7.U<.~üo 
federa.L- disposicüe~ lwcliminares. Pag. 298. 

Do nrt, 3° do JH'O,iecto tio. Constituição o de 
otilro.R emendas. Pago. 300. 

Iclrnn de outros art.s. o emen<lns. Paf!~. 301, 
so3, 3os, aoo, 3ltl, :m. 310, 323, 32-l, ~20. :J2G, 
:32'1, 3215, 33:3, :J3;j o !336. 

Votnçiõo do prn,icclo do Constitni~:tn, P:tgl, 
385 a 389, 300, 301, 303, 401i, 407. 40S o -1!6. 

Votnçiõo rla 11t'~enci:\ pedida pelo Sr. Erico 
Coelho pn.~·a que a snn. moção soln·e a org"n.nizn ... 
ção dos estados entro nn. ordem do dia cln. 
scssilo sogttintc. Png. 4\ü, 

Votnçiio dtLs indicações do Sr, Josa Mariano. 
Pag. 4!6. 

Votneiio da um artigo rlo projecto do Consti
tuiçüÔ. Pa1;s. -118, ·Ul, -1::í2 o 4GO, 

Representnçfio do apostolado positivistas. Png. 3, 

Znmn. (O Sr,) Discursos; 
Sobro o cap. 1° rlo Jlrojncto de rrJ:(ímen\o elo 

Congresso Nacional. (Sessão em !D.) Pags. 27 
o 28. 

Questão do or.lcm. (Sessão em lO.) Png, 32. 
Pedindo a dispensa dn leitura do pm·ccet•, sohre 

o projcc/.o de CoMt.ituiçt.o, vist.o estar im
presso. (Sessão cm IO rlodezembro,) Png. 70. 

Aprcsontn.ndo umn moção sobre um ataque :1. 
imprensa. (Sossão em i(),) Pagos. 140 e 141. 

H.ejeiç~.o do rBquerimento verbal pa1•a ~no a RU:t 
1110(-tLO soja discutida nn. i• pa1•te da ordem 
do clitt, (Scssiln cm 10.) Pago. i42. 

Sobre [!. noticia rlnrla por :tl!!nns jornaos rle qne 
o Sr. Presidente pretendia fazer sessão no 
doming-o. (Sessão em 13,) P:tg. 1-l5. 

Qncstün do ordem, (Sessão em iG.) Pn<;. 210. 
Porgnntn.ndo si 6 compativel o exercício do 

Secretario elo ~ovct·no com o de cnrador 'd.o!; 
orpl1 iios. (SeRs~o em 22 ) Pn~. 29G. 

Pedindo qne so consnlt.e no Congt•esso. n.rtm ele 
ver RC este coo sento ~no n~o RO trahnlhn no 
c! ia do Nascinwnto elo N. S. Jesns Christn. 

O Congresso reqoh-e QlW niio hnjn sessão. (Se.<· 
'i\ o a m 2·1.) Png, 332. 

Sobro o projecto do Constituição, (Sessão cm 
:?G.) Pags. 365 a auo. 

Itlem, idom. (SeRRfio em 27.) Png. 38ti, 
Sobre o pt•ojecto elo Constitni~ito. (Sessão cm 

30.) Pags. 430 n. 441. 
Org-n.nizncfio elos l~slndos. (Sessão em 31.) Pngs. 

4:,s a .. m2. . 

DiRenrso do Sr. Rny Barbosa. ISossüo de itJ do dommhro.) Pn~. 21. 
Idem do Sr, Coel110 Campos. (Sessfio do t7 cl.e clezombro,) Pag. -11. 
Idem do Sr. José llygino, (Sossiio de 18 de clezombro.) Pag. 40. 
Idem do Sr, 'fostn, (Sessão de 2-! do de?.embro.) Pag. :i7. 
Idem elo Sr. Corrên Rnbello. (Sessão do 27 de der.ombro.) Png. G~. 
Idem do Sr, Barbosa Limn. (Sessão em 20 do dezembro.) Png. G:í. 
Idem do Sr, Angnstode Froitaq, (SoRsiloom27 do dezembro,) Png. 71. 
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CONGRESSO NACION-AL 

l!leaai'io aolemne de lnatnllnçiío em 
1:; de novembro ele 1800 

Prcsidencia do Sr. Felicio dos Santos 

A' 1 1/2 hora da tarde, no ediflcio destinado 
ao Congresso Nacional, occupados os respecti· 
vos log·ares pela me~a pro viso ria, o Sr. Pre
sidente conv1dou os membros do Congresso a 
contrahir o formal compromisso ile bem 
cumprir os seus deveres pelo modo por que 
elle passa a fazei-o : 

« Prometto guardar a Constituição Federal 
que for adoptada, desempenhar fiel e legn I· 
mente o cargo que me i'oi confiado pel!t Nação 
e sustentar a união, a iotegridade e a inde
pendencia da Republimt :.. 

Em seguida, dechtrn installados os traba
lhos do Congresso, abre a sessão e manda 

· proceder á chamada. 
A' proporção que iam sendo chamados, cada 

um dos seguintes representantes proferia a 
formula regimental-Assim prometto: Mntta 
Machado, Elyseu Martins, AI varo Botelho, 
Theodureto Souto, Leovigildo Coelho, Joa· 
quim Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, 
José Secundino, Monteiro de Baena, Albu· 
querque Junior, José Bernardo, Oliveira 
Gaivão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, 
.João Neiva, Gomes da Silveira, José Hygino, 
.José Simeão, Serrano, Floriano Peixoto, Rosa 
Junior, Coelho iJ C!tmpos, Damnsio, Goulart, 
Monteiro de Barros, Laper, Braz Carneiro, 
Campos Sn.lles, Santos Andrade, l~nulino 
Horn, Luiz Delpllino, R11miro Barcellos, Pi· 
nheiro Machado, l~alcüo da Frotru, Casario 
Alvim, Amarica Lobo. Eduardo Wandenltolk, 
Joi'l.o Severiano, Snldanlw. Marinho, Silva 
Canci.lo, Silva P:wanhos, Aquilino do Amaml, 
Pinheiro Quedes, Belfort Vieirn, Uchó!t B.o· 
clriguos, ludio elo Brnzil, Lnuro Sodró, ln· 
uoconcio Sorzedello, Vieira Ribeiro, Cnntílo, 

Mattn Bacelar, Costa Rodrigues, Casemiro 
Junlor, Ennes de Souza, Anfrisio Fialho, No
gueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, 
Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril, 
João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico 
Borges, José Avelino, José Bovilaqua, Gonçalo 
de Lagos, Nascimento, Almino Aft'onso, 
Miguel âe Castro, Amorim Garcia, Epitacio 
Pessoa, Pedro Amarico, Cartaxo, Retumba, 
Toltmtino de Carvalho, João Barbalho, AI· 
meida Pernambuco, Juvencio de Aguiar, 
André Cavalcanti, Annibal Falcão, João de 
Siqueirn, Jotio Vieira, Luiz de Andrade, Es" 
oirito Santo, Belarmino carneiro, Theophilo 
élos Santas, Leite Oiticica, Pires da Franca, 
Oliveira Valladão, Leandro Mnciel, Felisbello 
Freire, Augusto de Freitas, Paula Argollo, 
Tosta, Sentira, Euzebio de Almeida, Arthur 
Rios, Garcia Pires, Marcelino Moura, Santos 
Pereira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Milton, Dionysio Cerqueira, Amorim Filguei" 
ras, Barão de S. Mtwcos, Medrado, Atahyde 
Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Ur· 
bano Marcondes, Manhãe2 Barreto, Alberto 
Brandão Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, 
Joaquim Breves, Virgilo Pessoa, França Car· 
valho, Alcindo Gu~tnabara, Erico Coelho, 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides 
Lobo, Wernech de Almeida,Domingos .Jesuino, 
Vinhaes, Thómaz Delfina, Conde de Figuei· 
rodo, Antonio Olyntho,Francisco Badaró, Joíio 
Pinheiro, Pacifico Mnscarenhas, Jacob da 
Paixüo, Alexandre l;ltockler, Francisco da 
Veiga, Lamounier Godofredo, Gonçalves 
Chaves, Amarico Luz, Feliciano Penna, Poly· 
carpo Viotti, Outra Nicacio, Ferreira ltll· 
bello., Bueno de Paivu, Fort•eira Pires, João 
Luiz de Campos, Martinho Prado Junior,Bor
nurdino rlo Campos, Francisco Glycerio, Mo
rn.es Barros, Lopes Chaves, Domingos de Mo· 
!'aos, Adolpho Gordo, C~trvalllal, Angelo Pi· 
nheiro, Mnrsa, Rodolpho de Miranda., Pnn· 
lino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves, 
Alfredo Ellis, Cnrlos G[\rcía, Rulliíio Jnnior, 
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Fleury Cm•ndo, Leopoldo de Bulhües, Guimo.
rães Nat:tl, Caetano de Albuquerque, Belar
mino de Mendonça, Marcinno de Magalhães, 
Eduardo Gonçalves, J?ernando Simas, Laura 
Miiller, Carlos Campos, Sclnnidt, Lacerda 
Coutinho, Victorino Monteiro, Antão de Fario., 
Julio de Co.stilhos, Borges de Medeiros, AI
deles Limo., Thomaz Flores, Abreu, Homero 
Baptista, Rocha Osorio, cassianno do Nasci
mento, Demetrio H.ibeiro e Menna Barreto. 

0 SR. A~!AltO CAVALCANTI (pela m·dem) 
communico. que o Sr. Rny Barbo.;a nfío poude 
comparecer por incommorlo de saudo, que 
requer repouso absoluto. 

0 SR, MANOtll, FUI.GllNCIO (pela 01·dcm) 
reclama contra a não inclu~ão1 na lista da 
chamada, do seu nome e ao de alguns 
collegas da deputação do estado de Minas 
Gera os, que se acham presentes, 

0 SR. I 0 SECRETARIO nttende iL reclama
ção do nobre representante e procede nova
mente 11 chamadu. dos deputndos pelo estado 
de Minas. 

Respondem e 1\J.zem a promessa regimental 
os Srs. Gabriel do Magalhães, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, Costa 
Machado, Palletn, Gonçalves Ramos, Justi
nil1no das Chagas, Domingos da Rocha, Do
mingos Porto e João do Avellar, 

O SR. PRESIDENTJ~ declara que acha-se em 
uma elas ante-salas o Sr. secretario tio chefe 
tio Governo Provisorio, portador dt1 Men
sagem dirigidl1 ao Congresso Nacional pelo 
mesmo sr·. chefe do Governo Provisol'io, 
1111Uoel Doadora da Fonseca, e convidtt os 
Srs. 3' e 4" secretal•ios a introduzil-o até iL 
mesa. 

Apresentada e rccebicb a Mensagem, o Sr. 
presidente convid11 o Sr. 1' secretario a lei-a. 

Procede-se iL leitur11 da seguinte Mensn
gem', que é, por ordem d11 mosn, immedil1ta
mente distribuidtt em 11vnlso aos membros do 
Congresso: 

Mensagem dirigida ao CoiJgresso Nacional 
pelo generalissimo Manoel Deodoro da 
Fonseca, chefe do Governo Provisorio da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
em 15 de novembro de 1890. 

Srs. membros do Cougt•esso Nacionnl-A 
Providencia, quo regulou por leis eternas o 
immnttwels tudo quanto o universo oncerrn., 
approuvo que ou !'osso olo'-:tulo iL mngl~trn.
tnm supromn. Llo nossn. patt•tn. na hom lusto
rlett LIO Hi de novembro elo unno Jlassatio o 
consorvttr-mo iL OXÍStcneiu. tnllito i\lUOUÇildtt, 
entilo, parn., alt'11VOZ do um porioclo rJUO so 

me aflgarrtva longo de mn.is, pelas tremendas 
responsabilidaties que assumi, sauclar-vos no 
anniversario claquello glorioso dia entregan
do-vos os destinos dtt Nação. 

Chamado como brazileiro, o posto que me 
orn distribuiclo vinha com mais imposições 
de honm e do dever do que os que desem
penhei outr'orn como soldado nos campos do 
batalha. 
. LiL, no meu ultimo alento de vitln, iL sombr:t 

do nosso glorioso pnvilhão, fóra-me dado 
antovor o ennobrecimeuto de minha memorht 
abençoadtt por quantos me soubessem ca.hirlo 
na rlefes11 dos· nossos direitos e brios communs. 
Aq~i, começou parn. mim o tempo dos grandes 
per1gos, na hortt em que por entre uccll1ma
ções populares os nossos canhões, que não 
tiveram, felizmente, de vomitar 11 morte, 
saudaram a integralização domocratica da 
Amcricl1. 

Es>es perip-os, qno consistiam, principal
mente, no mao uso que eu pudesse fazer dn 
grande somma de poder de que os aconteci
mentos me investiram o dtt qual não cofíitei, 
digo-vos 11 fé de soldado hom•udo, quanuo it 
frente dos meus camnradas lteroicos marchei 
para c campo da revo1t11 cívica, tenho-os como 
de todo ponto conjurados ao restituir 11 Nação 
nu. pesson dos seus eleitos o thesonro dos seus 
destinos de que me constitui tlepositario, fi
cando-me a consciencia sem sombras de re
morsos e o coração sem as magoas que gemm 
os de veres não cumpridos. 

Para vós, que acompanhastes n celorid11de 
e pre~isão dns evoluções ropublicu.1111S nos ul
timas aunos do im11erlo, que fostes tambem 
obreiros impulsionlldores do movimento que 
desde os tempos coloniaes teve percursores o 
martyrJs, nilo passou de certo indefi'erente a 
injustiça com que l'oi julgada a obra meritori11 
e redemptom do 15 de novembro na quusi to
talidade do v olho mundo. 

Lil, onde só conheciam do nosso paiz os re
presou tantos supremos dns iustituiç,ões derro
cadas, muito respelt;wcis pelas su11s virtude~ 
privadas, mas, meras oxcrcscencias supet•
postns sobro umn sociedade americana de cujo 
seio nfío emct•g-lram o qno nnnc:t pndomm ser 
nssimilatlas, não foi ellt11cil á obrn. dn. C:\
lumnil1, do dos peito o dtt ospoculn~'ão baixar 
os grandes o patrioticos acontecimentos qne 
unillcaram a Amarica em um só pensamento, 
graças à revolução heroica e patrlotlca do 
nosso exercito o armada, a nmt\ simples ro
be!liüo elo Qtmrteis que se im poz it cov11rr!itL 
ele um pniz hn.bitado por quntorze milhões do 
nhms, vasto fJilltsl como a Europn, osquccirla 
do quo, si J'ut•a isso vcrclncle, ostnvllmjul
gndns as inslituiçüos sob cujo influxo g-eron-Ho 
tüo universal apodrecimento do conscloncins. 

Uojo rrno as vistas do muntlo so volvam 
ptrra nós, qu0 tt Sllll l'0limr prcscrutndora nüo 
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tora um ponto unlco do convergencin cujo 
desappnrecimento, como aconteceu, pareça o 
prenuncio do grandes desmoronamentos, cum-

. pro-nos levar li completa evillencia., a.imla para 
os mais refractarias, que a grande obra que 
vindos legnlisar foi a deducção logica das 
premissas que o passado lançou, tão suave e 
naturalmente dello decorrillns que nenhuma 
gotta de sangue, nenhum ataque a patrimo
nios de quem quer se,ia cnrpanaram o brilho 
á gmnde victori(l saudada pela Nação in
teira, que se associou ao Governo nos seus 
actos de respeitosa correcção anto o ex-impe
rador, que itgasalhnriamos com o mais entra
nhado aü'octo nesta pntria, bmhem sua, si 
J'órt\. possivel termal-o como nosso simples 
conctdadão. 

No mais sombrio da nossa existenciu, colo
nial, a aspiração da liberdade penetrou no 
intimo de todas as consciencins e gerou as 
ornpções terriveis tia soboranin dn rnzão con
trn as violencias ou fraudes da soberania dtl 
convenção. 

Tinhttm os nossos maiores um tal culto 
pela llemocracin que um só elo do despotismo 
antigo não era quebrado som que não respon
dessemos com a ndllesão armada, celebrnndo 
as paschoas da liberdade com o sangue sa
grado do patriotas abnegados, sublimes de 
coragem o resig·unção na hora do m11rtyrio. 

A incontldencia mineira, todos os motins e 
revoltas politicas que minavam o solo dn pa
tria até n sangrenta revolução de 1817 nunca 
accentuaram, simplesmente, illén de emanci
pação colonin!. 

E pai'a os que quizerem ver na. inlloponden
cin tllcançndt\ em 1822 a 11a.lnvra supr&mn 
dos nossos anhelos, apontv.remos o 7 de abril 
do 1831 em que banimos o primeiro impera· 
dor, e só o ninda q uasi berço de um orpllão, 
f)Ue ello confiou li nossn g-uarda e carinhos, 
pomle conter a pronunciada aspimçüo repu
blicana de então. 

· Nn Ameriet\ n monarcltia ostavn ao dosam
pnro das tradições lle llet•oismo de seus funda
dores ; um(l obt·n som mizes na historia nüo 
podia fa!lnr :'1 i mng-innçiío e gratidão dos 
povos pelos leitos que os tornassem livres o 
podot•osos. · 

A tiradn por umn luliuln rcYolucionnrirt da 
Europa., onde, com o srtnguo l'rnncor. oscro
veu-so n reforma, pam o mundo, do dit•eito 
politico antigo, foram-lho refug·io as nossas 
pingas que rocebemm, no mesmo tempo, a 
semento d11 revoltu,, do desdobro dos seus 
mn.ntos, purpuras o arminltos. · 

Dfl nossn preoccupação constante de influi!' 
dit•ecta o immodiatamonto no g-overno do 
nossa patria, dt\ tenacidtulo com rJue combn· 
tiamos ·os ohstnculos que encontmvarnos, 
oxist()m traços int!olovois nns pnginns dtl ltis
toritl coutem port1uea. 

E por tal modo sabinmos impor a nossa 
vontade soberana, que ás revoluções seguiam 
sempre as relormas em vez das perseguições • 

Neste ultimo quarto de secnlo , as i dilas 
liberaes tomaram grande desenvolvimento e 
não havia como contet• a sua força de ex
pan&lo. A victoria dn democracia era tanto 
mnis de ospemr-se quanto ern certo que 
todos os antigos centros de resistencia mo
nnrchicn estavam de hn muito em ndeanto.do 
estado de dissolução, · 

Como força impulsorn de toda n machin~t 
polltica havi~t n vontade irresponsavel do 
ex-imperador que, tendo deante ile si annul
lados, todos os orgãos do governo consagra
dos peln Constituição, devia sentir muitas 
vozes o tedio que a omnipotencia sem con
trnste acarreta, principalmente, . quando no 
fundo das consciencins dos quo a exercem ba 
n convicção de sua osterilidnde para o bem. 

Deste estado de cansas appnrentemente 
tranquillo e seguro para n monarchia que 
sentia, entretanto, as vibrações das grandes 
e indetlnidas correntes que trabalhavam como 
que subterrnneamente a nlma nacional, nas
ceu n idón de um terceiro reinado quo a 
astucia e a o.udncia, servidas por ambições 
sem limites, devia.m plantar no solo da 
patr·ia, ainda em vida do segundo. 

Felizmente pnm n causa democratica.' hnvia 
desapparecido completamente a nefanda insti· 
tuiçüo do trabalho servil que trazia o senhor 
e o escravo acorrentados no mesmo grilhão, 
ao qunl se prendiam, por mil dependencias 
diversas, todas ns manifestações dtt vida eco· 
nomicn nncioual. 

Qunntlo a monarchia, prelibando a sut\ 
renovação om rebento mais vigoroso, suppu
nlm, apezar dtts grandes resistencias repuóli· 
canas que enfrentaram 'nas urnas os mil · 
meios de CQrrupção empregados pelos seus 
agentes, ter, no exercito e at•mnda nacionaes 
nmençndos, um ultimo reducto n vencer parti 
submetter a nlmn nacional, que quorit\ o 
direito de agir livremente qunl fóra reco
nhecido ao escravo, encontrou os soldados
cidadãos firmes e resolutos pnra ampararem 
tambem a cnnsntlaliberdade civil. 

Desde então pronunciou-se a crise que den 
log·al' no seu llesnpparecimonto, snbito, instan
tanco, como violon tos e insauos foram os 
moias empregados pnrn o sen fortnlecimonto 
e snl vucüo. 

Alcançada assim a victoria, bnnido pnra 
sempre do seio tia Americn um rog-imon anttl· 
gontco com ti sun hegemonin, com a sua aspi
rnçi'Lo de li!Jerdndo, com as tendoncius tlus 
civilisaçuos que so l'ormavam o dosouvolvimn 
npós rt g-r[lnde revolução que definiu os 
tlogmas dos direitos do homom, cumpre-nos 
volt1w vistns solicitas o pntrioticus ptwn. ti 
conqnisttlroalitinda, ptwa 11 oiJm qnu, omiJora 
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tlnda, lHL de ir recebendo com o tempo, com a. 
observação dos factos, com o conhecimento 
exacto das circumstancias e das necessidades 
reaes do paiz, com o aperfeiçoamento da 
educação popular o politica das classes e dos 
partidos, com as expansões que forem tendo 
as nossas riquezas, as nossas índustl'ias, os 
retoques e reformas indispenso.veis á sua con
l!olidação. 

imporia da lei se achava completamente 
falseado. Nada apressou mais a quóda da 
monarchia do que o concurso da autoridade o 
do povo para violarem a lei. A autoridade 
fazia rumo para o absolutismo e a tyraunia ; 
e o povo, vendo violada uma prescripçiio, 
ncreditavn ter sido abolida umn restricção á 
sua liberdade. Pnrn assegurar a prosperidade 
e o prestigio das novas instituições, o prin
cipal dever da autoridade é executar n lei 
sem vacillações, e o do cidadão o do obede
cer-lbe sem condições. Sem isso tornaremos 
ao domínio da ano.rchia e das facções, que 
felízmente abolimos, e que conduziram :t 
patria as maiores degradações e as classes 
nos mais tyrunnicos tratos. 

Até hontem a nossa missão era fundar a 
republica ; hoje o nosso supremo dever pe
rante a patria o o mundo é conservnl·a o 
engrandecei-a. Não se mudam instituições 
para persistir em defeitos inveterados, ou 
para c:1nsar simples deslocações de homens. 
Nas revoluções em que preponderam os prin
cipias sobre que repousa a trilogia sagrada 
do dir1'ito, da ,iustiça e dn liberdade, os povos 
-visam antes de tudo melhorar de condição, 
fortalecer o impàrio das leis e reivindicur o 
papel que lhes cabe no governo da sociedade. 

Taes e tão elevnclos intui tos não se conse
guem HOrn que, governt~ntes e governados se 
combinem para dará autoridade e á liberdade 
a extensão que lhes é propria e de que de~ 
p_e!ldem essencialmente a ordem civil e po
littca. 

Grave é tambem o perigo dus innovações. 
A obra legislativa, para ser perfeita, deve 
representar a expressão vivíL, palpitante, dtt 
experíencin e dtiS necessidades de cada povo. 

O tempo indica a opportnnidade das leis, o 
tempo as re(brmt\ ou as deroga. Cada povo 
tem nos seus monumentos legislativos uma 
tradição, um jlrincipio, um compendio de 
i deus fundamentaes, que atra vessnm ns idades, 
resguardando da vers~ttilidade dos partidos e 
dtt inconstanCitl das situações garantias e di
reitos que fot·rnam a essencla, a substancia,.a 
base da sociedade civil e politica. 

Mas a autoridade nunca será forte sinão 
com a condição de que os org-ãos do poder 
jlublico funccionem âentro da lei com o mais 
perfeito espírito de solidariedade e de união. 
E' indispensavel a harmonia na concepção e 
execução das medidas trndentes a tornar in
violuveis as garantias sociaes ; vem dnhi a 
nossa torça no interior, e o nosso prestigio no 
exterior. Não ha paiz que resista a deshar
monitt dos seus orgãos pensttntes e dirigentes; 
a nnnrchia o convulciona e estrangeiro o 
invade. 

De nadn. servirti a solidariedade dos go
vernos si os Estados de que se compõe a 
União não forem estabelecendo entre si os 
mais fortes lnços de solidariedn.de nacional. 

A autonomia do governo local, tiio tenaz
mente pleiteada pela universalidade dos bm
zileir()s no passallo regímen, não deve impor
tar no regímen republicano a desaggrogaçiio 
da patl'ia. Essa união não é só essencial ao 
funccion11mento normlll dns nossns institui
ções politicas; ellu. é o pnlllldium du. nossa 
integritla,lo territorial. 

O primeiro imperio succumbiu á impopula
ridade do um desmembramento do territorio 
nacional; o seg-undo viveu sob constantes 
:1meaçns de invasões e absorpções, n. que a sua 
ratai politica jiunnis soube impor silencio. 
Nilo será jlor corto a I<epublica que transija 
nesse ponto, que an·ect:t todos os melindres 
do nosso cnrncter, o nos arrnstarti, sem du
vida a todas ns revoltas do nosso direito. 

E' impossível, com os elementos de civili
snçiio e de progresso, com que ho,ie eontam 
quasi todas as naçúes do globo, viver sob o 
imperio de leis anachronicas ; mas tnmbem 
nrul:1 mais funesto do que, a cada phantasi11 
que surge, destruir monumentos que re
sbtirnm ils revoluções, que atravessaram os 
tempos e definiram o caracter e as institui
ções de uma nação. 

Nesta ordem de instituições os partidos po
liticas constituem a mais efficnz das garantias 
de estabilidade e ele progresso ; elles diltltam 
os domínios dto liberdade o defendem :1 socie
dade contrn a tyrn n nin e ns usurpaQões, 
Convém, poróm, não confundir os P•trtidos 
com as facções, nem substituir a missão que 
lhes é propria, humnnn e pratica, pelas ab
stt'acçiles que acaso poss:1m conduzir-nos á 
revolução ou à dissoluç•ão. Demais, sob o 
regímen que adoptámos, os 11artidos flcmn 
sem objectivo no dia em que proferem a sua 
sentençn nas urnas. Desempenhado o seu 
p:tpel de soberania, todos são iudistincta
mente operarias do ]ll'ogresso e da civilisnção, 
visto que a aspimção do g-overno não dependo 
mais nem das impacioncias, nom das conspi
rações. 

Tal ó, Sl'S. Mom bros do Congresso, o 
tnOllO por que entendo deverem ser encaradns 
as novas ciroumstancias politicns d11 nossa 
plltria. 

Viemos do um passado de oppressivas des
ig-naldallos .~ocines e rle tlm J•ogimon onde o 

No periodo revolucionaria o anormn.l, que 
~~tr:wessn.rnos, PJ'Dcnroi imprimir nos ttetos 
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politicas do Governo Provisorio n expressão 
mais humana e mais suave. 

Medirlns de certa gmvídfule foram tomadas 
para impedir revindictas, ou evitar pertur
bações, sempre lamentnveis, da ordem pu
blica; e tão elevado foi o ponto de vista em 
que nos collocnmos que, feitas as indispen
saveis nltorações, n maior parte das leis do 
;tntig-o regímen, com os seus corpos de ma
gistratura, com o fuuccionalismo de todas as 
classes, foram mantidos e prestaram á causa 
da ordem e da reconstrucção da pntria os 
mais assignalados serviços. As revoluções 
que exigem reacções e demoliçõ3s proflmdas 
para se imporem são de ephemero exito e 
custam cruentos sacrificios. A nossa foi a 
consag-ração do peusamen to nacional , e á 
sombrn, do, 11az efl'ectuou-se a tmnsição de 
nm regímen po,m outro, com menos abnlo 
nos intOJ•esses, menos p11nico nos espíritos, 
menos violencias MS adversarias, do que n,s 
antigas mudanças de partido no governo sob 
o imperio. 

O que caracterizou sobretudo a flrmezn dn 
Republicn, e a conformidnde da Nnçiio com 
e! la, foi a contiançn gernl que se manifestou 
desde os primeiros dias 1h noSS[I or~anisaçiio. 
Tranquillisallos torlos os interesses e acceitas 
as responsabilidades da Nação Brnzileirn,, 
qrwlquer que fosse a fatalidade da politica que 
vigorou nos seus actos, vimos no intlll'ior 
abrir-se umn phnse de expansão e de activi
tlt\de tn.l, em todos os ramos da industria, do 
trnbalho, que ba.starin, contemplar o immenso 
ospectaculo da nossn reconstrucçiio eco
nomica, pum convencer que só nos faltava n 
plenitude das liberdade~ nmericnnas pam 
sermos umn nação grande o prospera. 

No exterior, o modo por que se manifestou 
n confiança na solidez da obra da 15 de no
vembro teve um[l expressiio du pln, qual a 
qual do mnis elevn,rlo alcance político, Ao 
reconhecimento definitivo dn Republica dos 
Estados Unidos do Brazil por parte du varias 
Estados AmericMos, que, primeiros, affir
m~trn,m perante o mundo n, sua perfeitn, soli
dariednde com a nossa conquista, seguiu-se o 
reconhecimento por p11rte de vnrias potencias 
ouro pilas, e as que niio o fizeram n,té ngoora 
ttguurdnm certnmente actos mais pos1tívos 
rltt vootnrle nacionnl. 

O regímen decahirlo rop1•esentava umn. lon
fit1 tr~tlliçüo montwchica, que lloferia parn a 
gnroptt grande somma de influencia nn poli
tica americann. O novo regímen, com uspi
mr n, maior frttteruidndo e amizade com todos 
1\S naçOes do g·lobo, jn.mais deixart'L de atfir
mn.r 11 índepodoncia da pntrin brnzilei1•n e a 
missão que lhe incum!Je desempenhar como 
JlOtenciiL rio Novo Mundo. 

O outro modo por ~no foi 0onsitlorarln n soli· 
dez dt1 ltopublica ostiL nll confillnçl\ gemi 

quo se manifestou em todas as medidas 
economicns e financeiras ·que ternos realisado, 
e que, quebrando o longo predomínio de uma 
politicn de centralisaçüo e de nbsorpção da 
inicintiva individual, trouxe para o credito do 
Brazil o mais extenso prestígio e n mais ill!
mítada fé nos seus inexgotaveis recursos. De 
um n,nuo a esta parte a immigracão de capi
taes estrn,ogeiros que procuram collocacão nas 
nossas industri[IS, que se associam ás nossas 
em prezas, que toem trazido alentos extraor
dinarios no trabalho nacional, é verdadeira
mente phonomennl, dadas as condições de um 
regímen novo, como o nosso, e que ainda 
espera os ultimas retoques dos representan
tes do povo para snhir da phase provisoria, 
que lhe era propria. 

E5te período, sem precedentes na · nossa 
historia politica e financeira, permittiu ao 
Governo etrectuar reformas de mcontestavel 
alcnuce, tanto mais dignas do apreço nacio
nal qunnto todas e lias tendiam n diminuir as 
responsabilidades e os encargos do Thesouro, 
e a fttzer entrnr para os canaes dn. circula
e giro das transacções, cnpitaes inactivos e 
improductivos, que uma politica de imprevi
clencilt e de processos empíricos havia con
vertido em recursos ordinnrios do Thesouro, 
sob a fórmn de emprestimos. Além disso, o 
Governo procurou dnr mais autonomin, ás 
classes industriues, modificando no sentido 
mais liberal possivel11S antigas leis que re
gula.vnm as instituições do anonymato, o 
re~imen das terras, o regímen buncario ; e 
estd passo nbriu vastíssimo campo á inícia
tim individual. 

Só então Jlodemos avaliar quanto e ex
tensa a conilança deposita.dn, no Governo 
repnblicnno, e quão estreito era o terreno cedi
do polos governos pnssndos a nctividad&, n,o· 
trn,bfllho e aos capitaes particulares. . 

De pttl' com as grandes medidas que formam, 
reuniâas, um ~ystemn, e um plano financeiro, 
que está em vit\S do se completar, o Governo 
uttencleu a reformas de não infe1•ior alcance 
no qne concerne ao regimen tributaria, e os 
resultados beneficos niio se ~eem feito esperar, 
lixando entre nós n moedt\ metallica e pondo 
por assim dizer re:::ras, pal'll. não dizer um 
paradeiro, a essas abruptas oscillnções e baixas 
âe cnmbio, que nca.rretavam n,nnualmente os 
m~tiores saldos contra o Brasil. 

Cuidamos co~ maioi' solicitude do nssumpto 
relativo a vinçiio ferron da Republica, fa
zendo-a obedecer n· um plano de ligações de 
todos os Est1ulos Confederados, muitos dos 
quaes, e o tragues nos seus unicos o mingut~dos 
recursos só conhecinm do centro 11 omnipo
tencin q'ue so fuzin sentir vivn, imperiosn e 
intransi'"ente nos periouos oleitoraos, tle cujas 
nruns o1.7tinlut sempre npprovaçüo inconsciente 
dos seus Mtos. 
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Cumpro quo, além dos fortes, iudissoluvois das mais solidas garantias i1 Jiberdndc, :'1 vidn, 
laços mornos quo nos prendem o que puderam it propriedade o os direitos que lho são con
resis.tir 11 tantos o tiio graves erros, junjamo- soctarios. 
nos,Jgunlmento, por eternas e bom temperadas Quanto ao Codigo Civil, a obra que mais 
cintas de aço, sollre que manobro 11 locomotiva contribuirá pela. uniformidade de seu imperio 
em campos do fraternidade economica, lan- em toda a Republica para consolidar a União 
çando dos seus pulmões esbrazoados pam o Federal do Brnzil em uma só patria, o Go
norto o para o sul, pnra éste e píll'll oéste da voruo, convencido de que essa necessitlada 
Republica o mesmo silvo do vid::t, de uniiio e vital é inndh1vel, jil contractou o projecto que 
de poder. tem de servir de base a vossa deliberuçüo, e 

For igual, cogitúmos do momentoso pro- tudo induz a crer que toremos uma obra na 
blema da instrucção publica a quem tem sido o,Jturn da civilisnção do nosso tempo, respeita
dada nova e mui diverso, orientação. das, quanto possível, ::ts tradições que prado-

Devendo a Republica levar a todos os pontos minam na nossa historia, na noss::t ruça e 
dos seus domiuios territoriaes os elementos de sobretudo no sentimento christão do· povo 
progresso material que armem as populações brazileiro. 
para 11 ln ta pela viela e pela patria, indispen- Cumpritt tambem elevar o nível das duas 
savel é esclarel•-lhes, de par, o entendimento, classes, que sob o longo domínio do extincto 
que deve ter horisontes nmplissimos e cln.ros. imperio, m::tis soJrt·eram sem se re!Jellnr, mais 

Quando a confiança gem.I, interna e externa, esperaram sem so aniquíllar, mais sangue 
pareceu innba!o.vel, o Governo Pmvisorio, derranmram pela liberdade e pelo, integridade 
representante do, vontade da Naçito, entendeu da patria, sem quo os seus sacritlcios e o seu 
de usar mais amplamente do deposito que lha heroismo tivessem ontm expressão que não 
foi contlado, decretando ::t Constituição Política fosse 11 i!l::t submissão do automato, obedecendo 
que tem de reger a Republica dos E>tlltlos iL forca dirigente. Si Jm glorias no nosso pus
Unidos do Brasil. sado, si ha umtl historia que honra a bmvum 

Esse neto, pelo modo por que foi praticado, e a coragem humanas, estas pertencem no 
niio importando invasão ou preteriçiio d::t exercito e armada brazileira. . 
Yontade soberana da Nação, tinh;1 como con- Ambos soJrrerum, ambos lutaram, ::tmbos 
sequencia de elevado alcance social e politico possuem nomes legendtwios, coir.o o dos mais 
o merito de apressar o regímen da legalidade, celebrados capitães, e, com tudo, ambos jamais 
o de dar desde Jogo o ty~o ge1•al para as desempenharam 1111 sm1 patria papel compu
reformas que se fazia do mtster• ntleantar• em tive! com os seus grandes destinos e na altura 
conformidade com o Sy$tema do fedemção que dos serviços impagnveis prestados á causn. 
adoptamos e que em su11 mnxima parte !'une- da ordem e da libArdade. 
ciona desde o dia !5 de novembro. Fiel ás leis da disciplina, tendo os principio, 

Com eJl'eito, Jazia-se necess!lrio dar à jus- da Sllborclinaçilo como dogmas sacratissimos, 
tiça federal sua fórm11 peculiar•, e definir por a que o soldado niio pode negt1r obodiencia 
uma lei organion, liberal e consentanea com sem trnhir a honra e a Patria, o exercito e a 
o caracter nacional, o modo por que a justiça armada brazileira penamm longos annos, não 
e os tribunaos taem de exercer de om em tL•ttgaudo alrrontas, mas ::tpurando no chrysol 
denote seu elevado ll::tpel. do dever o seu ptttriotismo. 

Adquirido, a autonomia, tfi.o ardentemente Ntt hot'll historica em que foi preciso salvar 
anhelada pelas antigas províncias, a centra- a liberdade e ti Patria, sal vnmlo no mesmo 
lisação do Govot•no Geral estav::t n::ttumlmente tempo a proprilt honra, o exercito e li nrmn
se~l ol1jectivo. Cumpria, pois, adoptado o typo da atrrontnram impttvidos os pel'igos e as io
da unillade dn. leg-islação civil e crimimtl, ceJ•tezns dtt,jornada emprehendida contt•a uma 
como mais conl'ornie ús normas fundamentaos tr,1dição de tres seculos e uma instituição os
do direito e ú constituiçiio tias sociedades poli- purill na Americn; e, como a Providencio. e n 
ticns, que uma lei fosse decpetada, traçando justiç:~ estüo som pro do l::tdo dos opprimidos, 
11 linha de demarcnçiio entre fi justiça Jederal a victoria dos v::tlentes soltlndos e marinhei
com o corpo do mngistrados e tribunnes qne ros do Brnzil impoz-se irrosistivol e Jitlal 
lhe são proprios, o a justiça local, visto que como o destino. 
cstn, quanto no pessonJ o oxtonsiio do attri- cabo ao exercito 0 tt armada n glor·ia de 
lmiçlles, tem de ::tdstring-it•-so ao quo 1'o1• estlt- ter ei1'octuado a revoluçiio tio 15 de novom
belorido peltl Constitui~üo pnrticulnr do cntltt bro, c]11t1t esta que sorti. tle ornem donnto :1 
estado. hogyra tltl H.opublica Bt•aziloim.; o ostrt con-

Aos grandes lineamentos do organismo ju- quista represent::t nma somma tilo gran;lo do 
tliciar·io, segnit·am-se reformas e melhora- sacrii1uios _heroicos o de resignutlos sorrr:rmo~l
mentos na noss::t lo;;-islnçilo criminal, e um tos, .que amtln quando uma nova orgnntsnr,,~o, 
e~digo foi docrota.do, tendo em vis~a ns mais I não devesse .ser oll'octund~. após a J'ovolur,Ht?, 
ltbemes o us mms hnnmnas dontr•JJms n par em rocouhecunouto 11 serviços do quo !! ptllr·tn. 
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g-unrunric sempre ngrnueciua lembrança, nrlo 
seria possivel demorar a uecretaç[o de refor
m~s gue collocnssem as í'orçns armadas do 
Brazil em condições de responder pela inte
gridade do solo brnzileiro, pelo. inquebro.n
tada mnuuteoç[o da ordem geral. 

Para attingir desideratum de tanto alcfl,nce, 
era inclispensnvel começ~tr polfl, elevnç[o do 
uive! moral do soldado brazileiro, dar-lhe a 
instrucç[o necessaria, aperfeiçoar-lhe o co
nilecimento e maneJo das armas, formar-lhe 
o caracter e a disciplina militares,e til•ar aos 
seus serviços a express[o de imposto de sangue, 
Jlnrfl, qualificai-os como a mais elevada e a 
mais nobre funcção publica que o cidndU:o é 
chamado n desompenhnr.Cumpria elevar tnm
bem o nível dos estudos superiores, adaptai-os 
aos progressos, progrnmmas e adeantamentos 
da civilisnção modernn uns especialidades que 
a um militar devem ser fttmiliares, e pre
pnrar assim os mais nltos destinos parn essa 
mocidade que acode fervorosfl, de todos os 
angulos dn Republica, pedindo Jogares uns 
fileirns do nosso exercito. Tnes reformas estão 
feitas, e só o tempo poderà dizer si os pro
grnmmas ndoptados precisnm receber alte
rnções consenta.nens às necessidades verili
cadas e it experiencia conhecida. 

Isto que levo dito quanto ao e:tercito, ap
plicn-so tam\lem à armada, onde as refol'mas 
realisndas ajusta-se perfeitamente nos me
tllOllos modernos mn1s aperfeiçoados: o que 
era tnmbem justo apreço ás vocações que se 
consngram á rude vitln do mar. 

dos publicas negocias, que o movimento im· 
primido em todos os outros ramos do. admí· 
nistração roi não só activo como próvido. 
Pnra destruir as incongruencins do passado e 
pór em harmonia os orgãos do poder publico 
com as necessidades ao presente e as insti
tuições novas do. politica r.epublicnnn, eram 
de mister reformas que satisfizessem desde 
Jogo todas as exigencins !leste regime o. 

.Muito resta aindn n. fazer, e muito exige e 
espero. a Nação do vosso patriotismo. 

Ha um nono apenas que iniciamos n de
molição de tres seculos. Essa, dcmoliçU:o não 
tem sido nem serit jámais a devastação do 
conquistador, porque a patria era nosso.. 

Vamos todos caminho· direito do futuro. 
Qunnto mais sobrios e firmes nos conser
varmos como vencedores, mais nos appro
ximaremos do ideal n que aspiram os povos 
que buscam no. liberdade o domínio dn justiço. 
e do direito. 

Sejnm estes os rumos do. patrín novo., unícos 
que nos podem conduzir á altura dos destinos 
que nos estão reservados na Amarica. 

MANOJlT, DllonoRO DA FONSECA. 

O Sr. Seabra (pela o,·dem) -Esta
mos, Sr. presidente, deante de um quadro re
nhnente ma gostoso e bello, de um espectnculo 
raro, si não excepcionnlmente visto, qunl o de 
um povo que se levanto. inteiro parn salvar as 
alvormlas dt\ reclempçU:o do. patria. NU:o estnvnm, entl•etunto, feitas todns as 

reparações a que as classes militnres tinhnm 
incontestnvel direito. A preoccupação do an
tigo regimen fOro. sempre trazei-as jungidas 
:i. ignorancia, reduzil-as a instrumentos pas
sivos, opprimil-as JJelo systema bnrbaro do 
terror, submetten o o soldado, revel ao derer 
a um systema pen:tl tyrannico ; cumprin ao 
governo republicauo providenciar pnra que o 
Codigo Penal Militar fosse organisndo toodo 
em vista, principalmente, n. justiça, que não 
pód~ ser parn o soldado a tortm•a ou o. degrn
di!Cao SOClitl. 

Com o cnncellomento de todos os processos 
gnstos do antigo rep;imen, estou convencido de 
quo no innuxo do esph•ito moderno, nnto us 
concepções novas do rlovor militar, o soltlnclo 
bmzileiro sabori1 do ornem tle:tnto reconhecer 
que n sua forçn ost:í. no respeito do si mesmo 
o no sentimento do sun dignidnde; que só a 
obecliencin c\ loi o nor. chefes o olcvn o o 
conclu~ tí glorill; quo n sua autonomia o o soll 
prestigio, como classe, de]1ondem os3onci:tl· 
monto dn. passividntlo intel i gente e pensante 
a qne olle devo J'otluzir-so na paz o na 
guerra.. 

Sinto neste momento todos os fremi tos, to
das as expnnsões, todas as com moções, que se 
agitam na consciencin nncionnl; experimento 
todas as alegrias de quo deve estttr apossada 
n Nnção inteira por ver hoje nffirmado o 
principio grande e poderoso da soberania nn
cional, principio unico, base de todos os go
vernos livres. Afigtll'a-se-me ver expandir-se 
neste recinto, inebriado pelos doces e suaves 
aromas da democrncin, a nlmn populnr, neste 
recinto mesmo de onde fornm expellidos os 
destroços dn monarchjo. e onde vtte começnr a 
g-rande obro. dtt construcçüo da Repubiíca ; 
(Apoiados.) 

St·s. membros tlo Congresso- Hnveis do ro· 
conltocor, pelo os tudo qíw Jlzortlos dn ml\rclla 

Hontem, Sr. presidente, hontem ern.m os 
grandes pesndelos do. noite do. monnrchin; 
succedernm-se os ntropellos o n incertezn da 
dictudura; afinal surgem as aleg-rins e ases
peranças da aurorn e da lilterdude rio. Repu
blir:n. t Nome·p~rnadmi~nr, porque,i:l. se disse 
nlguros que o dia preCJsn da noute para for
mar n aurora, qno e mnis belltt que nmbos. 

NU:o preciso indicar qtml 1'oi o provoct\tlot' 
do tod:t estn aJliml\çi'lo, do todo. ost:t trnnsror
mnçU:o; nüo preciso citar o nome do chefe do 
Governo Provisorío. 
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E desde que elle, Sr. presidente,. durante 
esse periodo dictatorial e anormal, não se 
deixou assoberhar de paixões inconfessa veis; 
desde que não se deixou assoberbm• de outros 
sentimentos que não fossem aquelles que di
ctaram o seu patriotismo ; desde que as gran
des eminencill,S não lhe produziram as natu
raes vertigens ; des,le que não se deixou 
arrastar por essas miragens que natural
mente produzem as altas culminll,ncias, vou 
fazer um requeri monto à mesa : requeiro 
que se nomee uma commissão composta de 
senadores e depu lados para, em nome da 
Nação Brazileira, comprimentar o chefe do 
Governo Provisorio. (Numerosos apoiados ; 
muito bem ; mtlito bem.) 

Acceita a indicação por acclamação uua
nime do Congresso, o Sr. presidente nome a 
para a referiâ:t com missão os Srs. senadores 
Amaro Cavalcanti, Blyseu Martins, Almeida 
Barreto e R.. Barcellos, o depulatlos Seabra, 
Jacques Ourique, Theophilo dos Santos, Inno
ceucio Serzedello e Custodio de MeU o. 

0 SR.. PRESIDENTE convida OS SrS. repre
sentantes à reunir-se no dia 18 do corrente, à 
hora regímen tal ; e dil para ordem do dia: 

Discussão de projecto do regimento para o 
Congresso Nacional Constituinte; 

Eleição da mesa. 
Levanta-se a seosão ás 3 horas da tarde. 

1• •e••iio em 18 de aovembro de 
1800 

Prcsidcncia do Sr. Joaquim F'elicio 

Ao meio dia, acltrtndo-se presentes os Srs. 
J ouquim l~elicio, Ma tta Machado, Elyseu 
Martins, Theodureto Souto, Alvaro Botelho, 
Joaquim Catunda, Bezerra de Albuquerque, 
Frederico Serrano, Ta vares Bastos, Amttro 
Cavalcanti, Cunha Junior, E. Wandenkolk, 
Saldanha Marinho, Domingos Vicente, Theo
doro Pacheco, Monteit'tl de Barros, Oliveira 
Gaivão, Campos Salles, Silva Sarmento, Luiz 
D3lfino, I?rancisco Machado, Quintino Bo
cayuva, Santos Andrade, João Pedro, Aquilino 
do Amaral, Simeão de Oliveira, Antonio 
Baenn, Florirmo Peixoto, Pinheiro Mnohado, 
Fttlcüo da Frottt, Pedro Pttulino, .José Ber
nardo de Medeil'os, Josó Hygino, Leovegildo 
Coelho, Manool Barata, Estoves Junior, Puz 
do Ctu•vtülto, Silva Canedo, João Severiano, 
H.oso. Jtmioi', Joaquim Sarmento, Virgílio Dil.
masio, Amarico LoiJo, Som•es Neiva, t<irmino 
da Silveira, Braz Carneiro, Pttulino Horn, AI-

moida Barreto, R.nmiro Barcellos, Coelho e 
Campos, Baptista Lapér, Silva Pamnhos, Al
meida Pernambuco, João de Siqueit•a, .Toiio de 
Avaliar, Fez·reira Rabello, Demetrio Ribeiro, 
Nogueira Paranaguit, Pires Ferreira,Astolpho 
Pio, Dutra Nicacio, Bellarmino de Mendonça, 
Paula Argolo, Cantão, Cyrillo de Lemos, Gon
çalo de Lagos, Gabriel <le Magalhães, Joii.o 
I.opes, Epit.acio, Garcia Pires, André Caval
canti, João Vieira, Thomaz Delphino, Henrique 
de Carvalho, Antonin Olyntho, Santos Pe
reira, Rosa e Silva, Annibal F;tlcão, Alcindo 
Guanabara, Urbano Marcondes, Baptista da 
Motta, Frr,derico Borges, Gonçalves Ramos, 
Martinho Prado Junior, Nilo Peçanha, Ro
grigues Fernandes, Domingos Porto, Gon
çalves Chaves, Augusto de Freitas, Marcoli
no Moma, Athayde .Junior, Joii.o Pinheiro, 
Manoel Fulgencio, Luiz de campos, Casemiro 
Junior, Francisco Glicerio, Moreira da Silva, 
Carlos Garcia, Milton, Pedro Chet•mont, Leo
poldo rle Bulhões, Dionysio Cerqueira, Nelson, 
Lopes Ch:wes, Domingos do Mornas, May
rinl;:, Nina Ribeiro, Fonseca e Silva, Laura 
Muller, Barão de S. Marcos, Caetano' de Al
buquerque, Leovigildo Filgueiras, Alcides 
Lima, Menna Barreto, Thomaz Flores, Matta 
Bacel!ar, Arthur Rios, Lacerda Coutinho, 
José Bevilaqua, Custodio de Mello, Theophilo 
dos Santos, Gabino Besour'O, Costn. Rodri
"'lles, Miguel Castro, Paula Guimarães, Al
gerto Braur!ão, Antonio Euzebio, Aristides 
Maia, Oiticica, Luiz de Andrade, Francisco 
Veiga, S:'t Andrade, Costa ~rachado, Fleury 
Curado, Ivo ((ü Prado, Felisbello Freir•e, 
Carlos de Campos, Schimidt, Amphilophio, 
Ennes de Souztt, Tostfl, R.odolpho Miranda 
Mursa, Anfrisio Fialho, Zama, R.ubião Ju
nior, Ferreira Pires, Guimurii.es Natal, 
Francisco do Amaral, Aristides Lobo, Fer
reira Brandii.o. 

Abre-se a sessão. 
Comparecem d~pois de aberta a sessiío os 

Srs. Pinheiro Guedes, St1r1dva, Gil Goulart, 
Thomaz da Cruz, Ruy Barbosa, Generoso 
Marques, Casario Alvim, Curtos Chagas, Ale
xandre Stockler, Fut•quim Werneck, .José 
Avelino, M uniz Freir·e, .T ttcques Ourique, 
Me ira Je vasconcellos, Espiri to Stm to, Mil
rlrado, Lopes Trovão, Bezerril, Martinho Ro
drigues, Almino Aíl'onso, Pa.lletu, Antão de 
Faria, Viotti,Bat•bostt Lima, Vinhnes, Amorim 
Garcin, Amet·ico Luz, Alfredo E!lis, Munllãos 
Barreto, Momes Bttrt•o.>, Costa Junior, Re
tumba, Josuino ue Allmquer~ne, Badnró, M~r
ciano tle Mltgalhiios, Couto Cm·taxo, Pet•eu•a 
da Costn, Cn~sittno do Naseimento, PnClit1coo 
Mascaronlm~, Laru:mnier Godofredo,Dolllingos 
Rocha, lntlio do Bl'azil, .Jusliniflno de Sor]Ja, 
Nascimon to, Pedl'o Amarico, Tolen li no do Car
val!JO, .Toüo Barlmlho, Juvoncio do Ag-ttiar, 
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Oliveira Valladão, Seabra, Fonseca Her111es, 
Frauç:1 Carvalho, Chagas Lobato, Pereira 
Lyra, Jacob dtt Paixão, Btwno do Ptliva, l3et:· 
nardino de Campos, Cn.rvalhal, Angelo Pt· 
nheíro, Corrêa H.n.bello, Rot!l'igu~s A!Vtls,Julio 
de Castilhos, Borges tle Medeiros, Abreu, Oso
rio, Homero B:.l.~tistn, Ucholt Ro.lrigues, 
Laura Sollré, Felicm.no Penna, Ado!pho Gor· 
do, Serzedello o Paulino Carlos. 

0 SR. MORAES BARROS- Mas no Díarí& 
O fficiat não esta ; foi lido o nome de Moraes 
l.larros, que julgo ser ou. 

0 SR. MATTA MACHADO- Tambom foi lido 
o do sr. Prudente de Moraes. 

Os Srs. Moreira da Silva, Moira de Vas
concellos, Pedrei Chermont, Ferreira Bran-
diio, Chttg'tlS Lob:tto, Pereira da Costa, Mello 
Barnt11, Francisco Amaral, Jos~ Joaq.uim de 
:Souza e Paes de Carvalho onvtam a mesa 
<loclara~.ões de terem estado presentes o con-

Deixam de comp11recer os Srs. José Sc
g"Ulltlino, Cruz, Prudente de Moraes, Rangal 
Pestana, Joaquim Martinho, Tasso Fragoso, 
Pedro Velho, Gonçul ves Ferreira, .Tosé Ma
rianno, R.aymundo Bandeit•a, Belarmino Cttr· 
neiro, B. de Meudonç<t, Pontes de Miranda, 
Ladisiau Netto, Leandro Maoiel, Santos 
Vieira, Francisco Sodré, Augusto Pinto, Vi
riato de Medeiros, Jo tquim Breves, Virg-ílio 
Pessoa, Luiz M ttrttt, Froes da Cruz, E rico 
Coelho, Sampaio Fer1·az, Condo de Figueire
do, Leonel de Rezetlo:le, Costa Senna, Luiz 
Barreto, Casario Motta, A. Prado, A. No
gueira, A. Aznredo, Eduardo Gonçal'Ves, Fer
namlo Simas, Victoriuo Monteiro, E. de Oli
veira., Assis Brazil e Fernando Allott. 

O SR.. 1• S!WltETAR.Io (pela oJ·dem) requer 
que, de accordo com o regimento, o Sr. pre
sidente nomeie a com missão que deve introdu
zir no recinto os Srs. representantes que se 
acham nrt ante·sl1lrt e que ainda não tiveram 
occa~ião de contrahit• o compt'omisso regimen
tal. 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a J•eterida 
commissilo os Srs. Amn.t•o Cavalcanti, João 
Pedro, Amarico Lobo, Frttncico Amaral e 
Pedro Amarico. 

São'introduzidos e contrnhem perante a 
mesa o compromisso l'eg·iment:tl os Sr~. Mny
rink, Amphilophio, UIJtdilino do 1\maral, Pe
dro Paulino, Nilo Peçttnht, Rosn. e Silva, Es· 
teve~ JunioJ•, Rodrigues Fm•nandes, Hell!'ique 
de Carvalho, 'l'twares Bastos, Fr:lnllisco Ma
chado, Pereirtt Lyra, Quin tino Bocayu va, 
Leovegildo Fílgneiras, Nogueira Pat•nnagufl, 
Theodoro P11checo, Cassiano ilo Nascimento, 
Domingos Vicente, Znmn, ::;á Andrade, Ruy 
Hurbosa, Corrütt H.ttbel!o, Sttrai v a, Carva
lhal e Generoso Mm·qnes. 

E' lidfl o postfl em discussão a acttt tln. sessü:o 
de installaçãtl. 

trahiLlo o compromisso regimental na sessli:o 
do installnção e reclamando contra a exclusão 
tle seus nomes na respectiva neta. 

Não havendo mais reclamações, é postll o. 
votos e approvt~cla a acto.. 

O St•. Amaro Cavalcanti (pela 
ordem)- Sr. Presidente, na qualidade de 
relator dtt commissão enviada para saudar 
o chefe do Governo Pr·ovisorio, cumpro o 
dever de informar ao Congresso do modo 
por que desempenhou-se o. mesma com
missão. 

Dit•ig-indo-nos ao pnlncio do Governo e nhi 
sendo introduzidos i1 presença do generalíssi
mo chefe do Governo Provisorio, uaei do. pa
hwra, nestes termos: 

« Gener11lissimo -Na minha vida de ho· 
mem publico não _diviso um mome!C'to mais 
feliz do que este, em que a Naçao Bra
zileira, reunidtt em seu prime.iro congresso 
da Republica, manda-me e aos 1llustres com
panheiro:; da commissão saudar ao Brazi
feiro distincto, que, já benemel'ito da Pa
tt•ia por seus longos e importantíssimos 
serviços militares prestados cCim denodo á 
c:msa publica, em defesa da hoDl'(l, da glo
rio. e dtguirlttde nacional, não é menos, como 
o primeiro e maior· collaborador da obra pa
triotictt du. nuSStt reconstrucção politica, en
cetada pela grandiosa !'evolução de 15 do no
vembro. 

« Nobilíssima é, sem duvida, a posiçlto Lle 
chefe de Estudo, e sGbremaneira tão rccom-· 
mendn.vel, quo um· dos grandes genet•aes da 
antiguidade ousou atnrmar, guc,para obtel-a, 
seria licito violar o proprio dtreito. 

0 Stt. MORAl'$ BARRO~ (]Jeta ordem)- Com
munico a V. gx, que o Sr. Prmlonlo·de 
Moraes não pó·le compnrocet• hojo por in
commntlo, o requoit•o qtto sejo. contomplnrlo 
como presento tlll sess~io do instullnçílo 110 
t!ia JG, visto que o nome tlollo nílo cott>tlt 
da acta publicatltt no Ditt1·io Officiat. 

O SJt. 2• SECit"'rAmo-0 nomo dollo consto. 
dtt actr1 que foi !iLltl. · 

« Mas, gonemlissimo, semelhante posiçiío 
somente se eleva e se engrandece rettlmente 
aos olhos do reconhecimento publico e da ,jus
tiça, si aquelle qno 11 occupa, Jitz como vós, 
~ue, sahinclo dn revolução, armado de toda a 
lut•ça e poder illimitados do dictador, só
monto clellos usht•n pam a obm do bom, 
pnrn. mtultot' tt ordem c a paz puulicu, para 
tm\lll.er 11 tli;;rnitlade nacional, e, em tod11 a 
sutt integt·itltldo, o sagrado solo da Patria. 

« Potlomos asscgut'lti'·Vos, quo o Congresso 
Nacional nutro os te tlto olovarlo conceito a 
rospoi to tlo vossa coutlucttt, como choro do 
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Gove1•no Provisorio ; e é por isso q no vos en
vianda a sua saudaç,üo, espora quo continueis 
a coopera: com vosso prestigio e esforços do 
provado CIVismo na consolidaçüo dellnitim da 
obra patriotica que tüo sabiamente se acha 
encetada. 

« E acceitai nestas curtas phrasos a consu b
stanciação dos sentimentos do que se acha 
possuído o Congresso, para tudo quanto for 
do bom, _do razão e de llireito, em prol do en
grandeCimento da Patria Braziloim,» 

Respondendo á saudação do cougresso, o 
Sr. genoralissimo disse (IG): 

« D_ural~te o· tempo _do um anno, em que 
oxerc1 as 1uucções de dJCtador, não tive outro 
pensamento nem outro intuito, que não fosse 
servir ao meu paiz na nova ordem do cousas 
croada pela revolução do 15 do novembro. ' 

« Sopitando, ús vezes, a impetuosidnde do 
sentimentos pessoaes, procurei fundar uma di
ctallura do paz e de harmoniiL, não só para 
melhor corresponder á conllança n·eral do 
ll.aiz, mas ainda igualmente par,t o~tar mo
tivos de apprehensilos desfavoraveis no es
trang·e.iro, o qua! nem sempre mostrara-se 
bom d1sposto a JUlgar com inteira justiça os 
actos do governo revolucionaria. 

« Posso ter erratlo; ó possível que o meu 
governo tenha commettido mais do um des
ac_ert~ administ.rativo; tenho, porém, a con
SCI~ncut t}'anqmlla, porq11o nunca mo deixei 
gmar a mw ser pelas suggestões do bem com
mum que me estava conttado. 

« Quanto ao Congresso direi : Educado na 
arithmetica positiva do cbnLle de Lippe, quer 
como soldado, quer como J10mem de n·overno 
jám~is de~c~nhoci a. necessitlade do ~ospeita!
tt !e1, o chrelto e a Justiça, e qualquer que 
SOJa, de ora em deanto, a minha posição, hei 
do manter e cumprir a constituicão tios Esta-
dos Unidos do Brazil. • 

« Aprov3ito também o ensejo para declarar 
ao Congresso e dizer á imprenstt e ao povo 
que nunca tive nom torei pojo de emoudar ou 
reparar qualquer erro commottido nos miste
res da publica administração, desde que me for 
indicado ou reclttmndo pelos meios conve
nientes. 

« Tenho, desta sol'lo, respondido, o agm
t!oço sinceramente as felicitações que me diri
giu o Congresso Nacional. l> 

O Slt. A~IARO CAYALCAN'l'I-Sr. presidente, 
peç'o licençfl a V. Ex. ptutt conlintHw, por 
tL!guns instantes, com LI palaYm pelrL Ol't!on~, 
allm de apresentar ao Uougresso nmtL mLll
cnç[to ela maior urgoncia. 

Bem reconheço, ~unhares, fJ uo é um devei· 
pam totlos nós nprasontar eom pa1•eimonin, 
com discriçii.o o tempo reservado ús sossiJo.s 
do Jll'Osonto Congresso; mns, tito relovanlo 
considOI'O ou a matoritt tia indicação qno do-

sejo ler, que não. posso~ deixar de proco.del~:t 
do algumas cons1deraçues, tendentes ltJUStl
ficar a sua opportunidndo. Reputo-a, mesmo, 
imp1•escindivel, como regra ftmdamental de 
r.onducta, que o Congresso eleve adoptar, no 
exercício do suas funcçiles de poder soberano. 

UM St~. REPRESENTANTE- A acceitação ela 
indicação depende de approvaçüo elo regi
mento 

0 SR. A)IARO CAVALCANTI- E' mataria de 
ordem. 

O re""imento que está provisoriamente ap
provnclh admitte qualquer iudicaçlio de or
dem. 

Senhores, nito ha quem ignore, que o po
der revolucionaria termina !og·icnmente para 
uma nação no dia em que esta, restituida iL 
posse nctivn de sua soberania o convocada, 
reune-se para legislar n sua constituiç~o po
litica, ou antes, para lan_çar as bas~s f uuda
mentaes de smt autonomm, e org·amsar o co
dice de todos os seus direitos o das suas li-
berdades publicas o priva~as. - . _ 

A verdade desta. asserçao, bem o sabe1s, nao 
ó mero ensinamento dictado por doutos pu
blicistns e mostres da sciencia; olltt é accei
tavel por si mesma, como um preceit!J_de prli
ticn indispensavel, como norma leg1t1ma do 
proceder, desde que S? tenha de traçt~r tt linha 
clivisoria entre o por10do da força Irrespon
sn.vol tia revoluçito e a época legal ela consti-
tuir;ão politica du um povo. . 

Facto tio nmis elovnclo alcance, ver1ficado 
em todos os povos que toem tido n felicidacle 
de constituir-se com verdadeira indepon
dencitt o lil.Jercladc, a reunião ele um Con
n·resso Nacional, investido do podel' consti
tuinte importa o termo necossario de to
elos o~ poderes transito rios da. revoluçlio. 
(Apoiados.) 

Lon-icameute, senhores, assim é, assim deve 
ser ; 

0
porque o poder ~onstit_uinte presuppüo, 

ou antes é um corollnrJO evidente da sobe
ranüt da nn<'iio, o ond<l quer que esta existtt 
real o otrectivamente, todos os poderes pu
blicas, qunesquer rtno sejam, su poderão s~r 
oxeroitndos, como deleg-ações il1t proprm 
nação. . 

Isto posto senhores, ó forçoso com•n• quo, 
com a nbortJm do Cougrosso Nacionn.l,tt quem, 
mo cliJ•ijo, tlntlou pCirtt it 1:açiio hmzileJrLI o pc;. 
riodo transitol"io dtt g-lorwsa rovoluçao de !.J 
do novcml>J•o, e começou a época le~al da smL 
roconstrncr;flo polillcn., conllatl~ 1t nó.> outros, 
como seus J'oprosontn.utos, arJUI ronmtlo.s. 

g !"ôrtt jllSli\IUOiltO, COill O l'OCOUhe91111eiJtO 
desta nornndo Yert!ado, o em obsorvancm ~los to 
olovn.r~ ]Wincipio, rJUO o propt•io chola ~1~ Çlo
verno Provisorio, na s11a monsn.g-om, <ln'lg"Hht 
a este Congresso, tLpt·e~sou-so cm declarar, 
expressa o explicitamente, qno, Slt~<!nndo ao 
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mesmo Congresso no primeiro nnnivorsn.rio 
dnquello glorioso ncontecimonto, lhe entre
ga v a os destinos dn Nacão. 
· Nem outmlíng·uagem, nem outrn conductn, 
sorin de esperar da lenldntle patrioticfl dn
quelle grande cidadão, dnquelle que teve n 
sorte rarn de, ainda em vida, vct• seu nome 
inscripto, pela mão da .J ustiçlt e do rccon heci
mento publico, á primeit•:t pagina do livro 
dos benemeritos da. Patrin. 

Mas, senhores, em vendo oxprimit•-me des
ta sorte, não queirnis desde logo concluir que 
eu pretenda para este- Congresso nttrilmiçOes 
estranhas ou illimitadns, que viriam, de certo, 
perturbnr a ordem privativ~. dn snn convo
cação, que viriam, m.esmo, diillcultar n mar
cha elos negocias publicas, jit estabelecida 
pelo pntriotico Governo Provisorio. Não, 
:ibsoluta.monte não. 

O uso da sobera.nia. do Cong·resso Consti
tuinte tanto mais S3 recommenda.rit, qun.tlto 
for melhor pautado pelo espírito de ordem e 
de respeito purn o que é bom, para qunuto jiL 
existe realizmlo de nccordo com os interesses 
da. paz, da ordem e do bem commum ! 

O Congresso Constituinte, qne se propue n 
perturbar ou destt•uir, !'nlsóa, no meu ver, n 
sua propria missão, para. tom:1r a do rovolu
cíonario; o seu p:1pel, o seu dever ó canso· 
lidar a obra do bem, jit encetada, completan
tlo-n em sua.s partes detlcientes. E rJuando 
esse Congresso se acha, como nós, do:11lte tle 
um governo, que, embora sabido tln revolu
ção, soube sempre di ri,~ ir- se com o maior cri
teria, e á influencia de impulsos ptltrioticos. e 
mister qu9 e!Ie procedn com a. maior circum
specçiio possível no exercício dos potleres 
que lho fomm confiados por esta mesmtltHt(:iio, 
que ó a. primeira tt ttpplamlir o ngrnclecer os 
serviços impor·tantissimos do que elln so con-
f'essfl deveclor·a no referido governo. 

q no, com a abOJ'tt~J'tt do Congresso_ Nncion~l 
começou, com oll'etto, pn.m a. NaQao. Brnzt
loirn o regímen da Iogalidado ; mas, sem so
lução de couti~míclado, som. o menor: e.m!Jnr:~so 
pam os neg·octos .da llubl:_cu. admm:st~a~'ao, 
o sem os males Jnovttnve:s ela confusao dos 
poderes ; porque o Congresso Nncional con
tinún. a cleposítm• toda a conllanr;n, plena con• 
llmwn, na pessort daquelle, que ~:onlíe, com o 
maior· criturio o civismo, dirigir os destinos da 
narrto, nos dias diiT!cilimos dtt sua dictndurn. 
Passo fi ler tt indicllr;iio (lê) : 

«Como manire;taçito consciente da soberania 
nacional, representada neste Congres~o, como 
meio de assegurar, sem interrupçtlo, mns com 
lenoa!idndo, a murcha dos neg-ocies publicas, e 
corno alt11 prova do merecida confiança, in
dicv que o g-enerttlíssimo M~tnoel Deodoro 
da Fonseca, chefe do Governo Provisorio, 
continue a exercer pro tempo1·c todas as a.t
tribuiçuos concernentes :i. publica ndminí~
tmçlLo do pai~. ate it approvnção dn Constt
tuir;lLo Fedem\ e tt eleição do primeiro presi
dente dtt Republic:t dos Estados Unidos do 
Brazil. 

«Sala das sessues, 18 de novembro do 1890. 
- A. Cavalcrmti. » 

A"'ora requeiro, que si a presente indicação 
for ~poínda, saja immediahm:ente votadtt por 
ucclltmação. (1lpoiarlos e na o apoiados.) 

O S:t. ZAMA- Isso niio ó umn íudico.ção, é 
umtl moção. 

O Slt. A•IAJW CAVAI,CANTI- Niio faço ques
tiio de nome. 

Vem tt mes:t a seguinte 

A nosstL missão presente quasi circumscr•e-
ve-se it obra dtt legalisnçiio, o que não exclue «Como mnnircstn~'ão consciento da soberania 
o direito de omenda 011 correcç:ií.o Jl:l1'11 melhor na~ionnl, roprosentndtt t)este Con:::re>so, como 
acerto. Não temos, por nssim dizer, que crenr mmo do a>So"urar sem tuterrupçao, mas com 
ou innovar propri<1mento; temos, poróm, o lon·~t!idarle,- ltmurclm dos neg·ocios publicas, e 
dever rig-oroso e O direito pleno do Jeg-aliS:.tl' corno alta jlrOY[I de merecida COnilflllÇlt, indiCO 
ou de constitnir leg-fl!monte. quo o g·encml!ssimo Manoel. De?cloro d~ Fon-

Assim, poi.s, por um lado, COil\'cncido do ~oca, chefi:l do Govet•no Pl'ovrsot•to, contulUe a 
que ó mister, antes do oncetnr a m:wclm re- oxorcot• Jll'o tempo1•a todas as attribniçues 
g·nlar de nossos trnbnlhos, tleilmr ostallele,ido, concernentes á puiJliclL administração do pttiz 
como mzito fnndamoutal de ordem, nm !'acto até ti. npprova~:ito t!:t Constituição !?odora! o a 
signiílcativo d:t conscimJCi:t dn. sobornnilt na- oloíçiio do pr•imeiro Prosit~ente dtt Republica 
cionn.l, ropresentn.dn neste Congresso, .o por dos Estudos Unidos do Brnz:l. 
outro Jado, npi'Oeindas devíclnmonto ns t:iro- · S:ll:t das sessões rlo cong-resso Nncionnl, 18 
cnmstancins o,;pecirtlissimns em que se uclm o 1 novembro do 1 SOO.- ,1mm·o Cavatcanli. l> 
pniz, om si o t!canle r lo ostt•angei:·o, p;.lrcco- 1 o 
mo mataria tht maior lll'!!Onci:~ a indlcnçiio quo ' O S:t. [{A•rmo DAllCt•:r,r,os (pc/r< oJ·dmn)- O 
vou snbmottor :'1. vossa. considomçfln. i Ilustro I'OJ>!'OSantanto qn~ 11.cal> ~_de a pro~ 

O ponsttmonln rlelltt l>llLniJiJst.a-~o o!n.t·n- ~onlrtr no GongPos:;o unm llll.~tcaç:~o on umtt 
monto por si mo.smo, do SPU proprio contol\tlo. mor.:ITo l\Ji pt·ocodit!o om seu~ tntmtos por n:t.l 
Quero que se sni!J,t no pai~ o no estt'llllg·oiro gorando numero tio roprcsontautos quo .111 
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tinlmm enviado iL mesa uma moção reltttiva 
uo mesmo nssumpto. (,1poiados.) 

Sem querer fa7.er consm·a ao meu nobre 
co!lega, direi qun, tratando de relatar ao 
Congresso o resultado de uma commissiio de 
quo foi incumbiuo, s. 8x. mt mesma o ·c:tsião 
apre~entou, tratando de mtlterin diversr~, umtt 
moç,ao. 

O SR. SERZEDELLO- O que não é correcto. 
· 0 SR. AMARO ÜAVALCANTI- Pedi a pn,Ja

Vl'!t exactamente par;\ isso. 
VozEs-Mas não ó cart'octo. 
0 SR. RAMUlO BARCllLLOS- Não quero, 

como dbse, fazet· uma censura ao meu 
íllustre collega ; quet•o apenas rechun~tr 
pela ordem das discussues no seio do Con
gresso, pol'que de outrn maneira nôs nunca. 
chegaremos a discutir aqui reg·nlarmente. 
(Muitos apoiados), 

Portanto, peço que o. mesa mande razer 
com precodencia o, Jeituro. do. moção já apre
sentada e que está assignada por mais de 30 
representantes. 

E' o que tinha a dizer. 
0 SR. MATTA MACHADO (1° SCCl'Ctario) -

Sr. Jlresidente, pedi a po.Javra afim de chamar 
n attenção de V. Ex. e da caso. para a dispo
sição do ar L 3• do reg·imento. 

VozEs - Não ha regimento nindn .. 
0 SR. MATTA MACHADO- 0 regimento 

vigora, por~ue esta provisoriamente a.ppro
y:~élo até que o Congt•esso o approve ou re
Jette. 

Diz o nrt. 3" do regimento: 
« Esto. mesa presirlirti. it sessão solemne de 

installo.çllo do Congresso e !'nn~.cionnrit &té 
à elt<ição ua mes:i. de!lnitiva, que terá Jogar 
na sessão immediato. h da instn.llnçiio. » 

Orto, Sr. presitlen te, npre,en tam.so cl nas 
moções quo Ynlem tt.me:;ma cousa, duns mo
ções importantes qno rt assemblén. rio Con
g·rrJSSD tom de discutir, o que devo tomar bas.
tltn te t JJnpo. 

Entretn.nto a rnosn. do Congt•esso não se 
aclm constituiria r~gnlarmente; pot'tanto poç'o 
que auto~ do qnnl!]uer resolução se cumprn o 
1·egimento r.•!ogondu-se n mos:t deflnitiYn, para 
que o CongTes:;o pos;a consirlerar·se l:•gitinm
mente con~titniLlo. (Muitos apoiados.) 
Voz1~s- ~lnito Lom! mnito bom! 

O S1•, A1nerico Lobo- :o;r, pre
sidenta, ntó arJni o GoveJ•uo Provisor·io, ugom. 
o Congresso. 

Applnndi Im dias a sc,;:;:io ;;olonu~e om qno, 
om nome t!t~ vontmlo l'DJllllaJ', tomamos pu,so 
dc~lo antir-;o solar t!tt dynastin, p;mr;ns i~re-

voluçiio Jmtriotico. que elevou nosso paiz de 
simples ucado de Bragançn., que era, à co.te
g'OI'l!t de E>tndos Unidos do Bro.zil, e, graças 
ao heroismo do marechal Deodoro, novo Ma
zepptl, que cavalgou vertiginosamente do 
Mto do. !'obre ao campo, não po.ra ser o He
tllmnn de nmn. Ukrania, mas paro. empare
lhar com Washington na historio. de nosso 
continente. 

Uma tristeza pt·ofunda apoderou-se, entre
tanto, de mim no ver que o regimento com
mum é umo. mordaço, paro. o. po.Io.vro. e a 
mutilação elo nosstt soberania, visto reduzir
nos. em um hornrio de estrada de ferro, o, 
attrilmiçiles me1'amente constituintes; no con
siderar que sua approvação provtsoria nos 
dous ramos do Congresso fom mecanica, porque, 
não tendo ho.vido communicação reciproco. 
entt·e as duo.s casas, em umn se deu aquella 
n.pprovaçü.o na hypothese de ser dndn. nn. ou
tra, o vicc-verso.. 
U~rA Voz - O regimento o.incho não estit 

em discussão. 
0 Sa. A~IERICO LOBO - Vou mandar à 

meso. a seguinte moção : 

« O Congresso Naciono.J, installo.do para 
decretar a Constit11ição dos l~stados Unidos do 
Br rzil. e eleger o prosidente e o vico-presi· 
r!ente da Republica, n.pprova a delego.ç,ão fei
to. ao Governo Provisot•io em nome e com 
nssenso t!n. Nação, e reconhece-se desde já o 
unico competente pum exercer o poder legis· 
lntivo. 

Saio. dns sessões, 18 de novembro de 1890.» 
U~IA Voz-O assnmpto é o mesmo. 
OUTRAS VOZES-E' muito t!iJl'erente. 
O Sn. A~mmco Lona-Entendo que deve o 

Congresso mt.iticnr tt delegação feito. ao Go
verno, e resót'<'t\l' desde .Jít po.rn si o poder le
gislativo quo evidontem.mte lhe com~ete por 
ser o nnico representante da soberam11 nacio
nal. 

Nem se objecte que sua missiío se restringe 
ngorn. no Jloder constituinte, JJorqne quem 
pode o mn JS pó· lo o menos, e eclttrou-se na 
camam tlosSrs. Depntados,tluro.nte a discussão 
da l'usão proposta pelo meu íllustt•e amigo,re
Jll'Csontnnte de Minas Geraes, que o Con
~·resso tiulm, como tem, l'uncçues ordinaril\s e 
aous ramos tlistinctos. 

Esso. l'nsão opera-se nosto. sala, ontlo todos 
nós nstunws t'iJillJÍ!Ios, d.1putnrlos o somuloros, 
onlro os quaos o,; .illnstros ministros (excepto 
ntn) qno s:io J'Ospom;avois, Não podam pois 
csbnlllttJ'·no::: r.ltt fncnldarlo Jogislativtt, por
~nanto, sourlu a. !ui :t volllttdo nJwiomd, somus 
rl.ulla iu tn I'Jlt'u b)s to rios nós, roproson lttll tes 
dus ul'l!as, o niio nlguus do nossos puros. 

• 
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Dest'arto concluo que o Governo ó Con
gt·osso o o Congresso é Governo, formando 
úmbos um todo solidaria o indivisivel para a 
consolidaf;ilo da Republica. 

Veja o Governo e veja o Congresso que, 
não estando ainda constituidos os estatJos, 
é-nos licito dizer, a exemplo do Rei-~ol, qu~ 
os Estados Unidos do Brazil somos no.>. E, Sl 
não convem suspender o poder legislativo 
neste interregno que vai até a decretaçilo da 
Constituição, onde devo elle estar-;- ,neste 
Congresso republicp.no, composto de mm1str~s 
e de amigos do Gove1•no, on i~olada e excl.usl
vamente no governo~ Na ultlma alternat!vn., 
seril. mais custostt a mudaaça dos antig-os 
territorios em estados. 

E, não obstante, reunido o Congresso em 
sessões preparatorius, continou o t?o!'erno a 
praticar o 11rincipio nefasto d~ p1re1to Ro
mano- a lei ó a vontade do prmC!pe, e proro
gou o orçamento . 

Lembrem-se os nobres ministros l~e .q~e 
este facto é muito triste para a con~tltUI_QtLo 
definitiva dos Estados ünitlos do Braz!l, vtst.o 
quo se fundou a RepublicrL nrt '.\morictt ~o 
Norte em roa~çiT.o il. cobrança de 1mposto lllLO 
votada pelos contribuentes. 

Lenoislando o Governo a seu bol-prrtzer, 
como"que voltamos ao scculo prLSsado, em qno 
o Marqnez de Pombal fez tão.sabia~ reformas 
no Direito. Si o·racto anterwr fot fecunrlo 
par:t o nosso paiz, a ~ontinun~üo deli?, ren· 
nido o Congresso Nncwnnl, é ln tal! P?t qua?to 
o povo brazileiro, esbnlhnrlo do d!re!lo, sem 
iniciativa, não eslt'L habituado a con~nrl'cr 
pam a formaçilo dit lei : o prtr.huuento llllp.e
rial não passrtva de um scen•.'l'IO. (Ha vanos 
apartes.) . 

Com esttts observações nilo quero rle for
mrt al<>umt~ perturbar n. marcha do qov~r1~o 
Provi~orio, nem tão pouco pretendo !ll?t'lnll
nnr o patriotismo dos illust1·~s ~111~1str?s;. 
cousidoro seus nctuaes netos leg-1slatl vos er1 oo 
provenientes dt~ posse, em que ost•tvam, do 
poder sobe1•ano. 

Mas, om nome da liberdade, cm non~e t.lo 
nós outros, ~uo não nos devemos, despOJar dtL 
confiança e dos pmleros que nos toram outo~
gndns pela Nação, não po;;;o approyat' :t )ll'l
ineirn. moção, que dele.ga podares de :mpos:n !'o i 
tleJenonçüo, o mando tL mosrt tt mnça9.qno lt e 
nn. qual o Congras~n de.cl{\l'tt desde Jll exclu
sivo seu pmler Ieglslntlvo. 

Vem iL mesrt o 6 Iit.ltt a sogninte: 

<<o Con"'I'OSso Nacional, inslnllndo p~rn do
Cl'otm· <L c~nslituiçiío dos Estados Un1~los do 
Braziln ologor o pr·esidont.o e vlca·J1l'O~I~onto 
tln \{opnhli"a, apj)J'Ovu. a dolog:H,illlt lolttl ao 

Governo Provisorio em nome e com a~seuso 
dtt Nnçilo, o reconhece-se desde jit o uuico 
competente para exercer o poder lllgisht
tivo. 

Sala da sessões, 18 de novembro de 1890. 
-Amarico Lobo,., 

O Sr. Serzedello - Sr. presi~ 
dente, surprehenden-mo devoras o que acaba 
de dizer o Sr. 1• secmtario e a doutrinrL que 
prdtende estabelecer. 

A verdade é que, se formos gum'Llar a vo
taçilo da mocão apresentad:t pam depois de 
organisadn. a mesrt e votndo o regimento, nila 
o polleremos fazer, porque pelo art. 27 uilo 
poderá se1• dado pnra· ordem do dia sem con
stituir ob,iecto de discussão nssumpto que uão 
so,itt immedi:ttamonte Iigndo no tlm do Con
gresso como Constituinte. 

Por outro lado ó preciso antes approvar o 
re.Qimento para org-anisar tt mesa (apoia,los), 
rorque este preceitua as regras que devem 
dirigir sua organisaç[o. 

O que é nacess<>rio, o que 6 ur~rente, é Ie
gnlisnr o governo - é constituil-o. Não lia 
aqui vislumbro do opposiçn.o, porque, se
nhor~~. o proprio governo llic!lttorhtl e ro• 
volucionario depôz os sons poderes e a sua 
autoridade no seio do Cong!'esso, e desde a 
installaçilo do Conft!'esso, e Ioitum da men
sttg·em cessou o rrgimon dictatorinl, e nada 
mais nobre, mais olevarlo, m:tis rlig-no tio ap
plttusos do qne o proccdimouto deste governo 
e do seu chel'o que concentrando em si toda 
nutorldade, totlo o pode1•, srtbe cumprir o sou 
dever entregando-o á Naçiío a quem compete. 
(Apoiados.) 

UM Srt. R.BPRllSENTANTll -Cumpriu o seu 
dever ; não ['oz nnr\a do mais. 

O Srt. SllRZllDllLLO- Peço, pois, a V, Ex. 
que co!JSulte o Cong-t•eoso si devem ou nilo ser 
votadas as moções apt•esoutarlas. 

O SR. OtrrcrcA (pela Oi'clem)- Sr. pre
sidenta, tom-se U[ll'esont~do diversas mo
ções com o fim rle constituir o poder exe
cutivo, o seguudo porlor que nos governos 
democmticos (é theoria 1le direito constitu~ 
cional) nilo póde deixar de sot• uma delegação 
da naçilo. 

UMA voz :- 1\'lns ,iiL o é provisorlamonto. 

O Sr-· Oi'ticica.-Nüo comprohontlo, 
Sr. lll'OSidento, (jllO possa IHWOI' governo 
proviSOI'io, qno poss:L liavor governo do 
revoluçl\o dentro do regimon parlamentar; 
niío posso .comprolwndor que o govorno reito 
1oor intermodio da força, om occnsiüo criticu. 
pnm o paiz, pnssa continuar a viver log·al
monte, desde o momento om (jtlO a nação ~o 
constituo. (Mttieo bem.) E tanto isto ó vol'dadc, 
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que o clwfo tio Governo Provisot•io, ao tempo 
em que decretava como unico poder e:dsteuto 
no pn.iz, podot' <h revolução, poder dtt 1orçn,. 
usn.va. d11 seguinte fórmula: -O chefe do Go
verno Provisorio, consti tu ido pelo Exercito o 
Arm11dn. em nome d,L Nttçiío.- Este em nome 
da Naç<io -não pólle continun.r, desde qne a 
Nação está uqni representada pelos sons legi
timas nmndn.tarios, exercendo as funcções 
inherentes á sohern.nin. nacional. (,1poiado" .) 

Esse poder, pm•tanto, mot•t•eu, expirou, não 
dove continuar a existir dentro do regimen 
parlamentar. 

foz. O chefe elo Governo Provisorio não ó um 
pro5ielente de republica; o presidente ele re
publica. é um delegndo el(t Nação e o chefe do 
Governo Pruvisorio é o chefe elo poder .cllL 
revolução. (1lpartes.) 

Bem'; digo estas palavras sem querer . 
irrogilr censura aos membros do governo, 
que aconselharam ao Sr. ganernlissimo, chefe 
do Governo Provisorio. Entretanto, Sr. pre
sidente, n, Nnçiío está do posse de seu poder, 
o o Governo Provisorio existe hoje som poder 
existir mais, porque o poder executivo niLo 
pócle deixar de ser delegação da Nação, 

0 S!t. ESPIRlTO SANTO B OUTROS:- (N<iO 
apoiado.) 

O SR. OITJCJCA- Esta. é que ó n. verdn.tleirn. 
theoritt do governo constitucional ... 

VOZES- NiLo lm tal. 
O SR. OITICICA-. . . n. niLo querernios dar 

n.o poder execntivo nma fnncção muito in
ferior ;i, que deve ter, a não querermos 
continuar o governo das Ucçiles, muito in
ferior ao governo ás claras, como deve set•·o 
governo rcpuulicano. 

Entendo, portanto, que, desde o momento 
em que a soboranitt nacional se constituiu, o 
seu deve1', dever elo honra, que ó t:tmbem 
dever de honm do governo da. revolncão, e 
constituir immeditttamente o poder oxoêutivo 
dentro do regimen democralico, do regimon 
republicano. 

Vozgs- E' o que se vai fazer. (lia oulms 
apartes.) 

O SR. OrrrcrcA- E é isto o que estou di
zendo que se <leve J'nzer ho,jo ; faomn-mo 
o ouscquio do me deixar concluir o meu 
argumento. 

u~r SR. llErm~SE:!ITAN1'E- E' o que está 
proposto; é o que todos nós queremos. 

O SR. O!TICICA - li:' .i nstiç;t o que qno
romos. Isto so deveria ter feito logo depois 
da. leitum dtt mensngem, logo depois que 
o Govet·no Pl'ovisorio com :tlevantrtdo pa
triotismo tleclnron no.,sn. mensagem qno 
entregnvn ao Cong-1·csso os tlostinos da Nação. 
NesStt occnsiiio a. Nnç~.o devh levantar-se, 
011 apprlll:tl' ptu•a o Guvm•no Provisol'io, nllm 
do que continnnsso atlirigit• o pniz, ou inves
til·O das ftlllCI,tüos do podrJr oxomltivo, o qno 
era maio lognl. l\utrotnnto, isto nüo se J'oz 
lltt occnsião tio terminar n leilnm. dn, mensn.
gom; a ceromonitt pnsson o nacb disto houvo. 

Acretlito, som rtno quoir·n. irl'ogm· nmn. con
snm ao g-overno, qno somolhanto facto oc
cort•on por tot· vindo aqui uma. mcnsn.gem, 
como si J'osse do um prosidonto do ropulilic't 
,jiL log·almonto eleito, 0111 log-nr tlo tor cornpa
rocido 11qui o choJ'o do Uuvot·uo J't•ovisorio 
]llll'!L tlur it Naçúo COil[ll;; t.la l'OYOillr;[ÍO 1[110 

Nestas condições a Nação tom de escolher 
o homem que deve exercer o poder executivo 
utó ;i, decretação da Constituição e eleiçlio do 
presidente d't Republica, e este não póde 
deixm· de ser o homem quo por um n.nno diri· 
giu com o maior patriotismo. os destinos da 
naçi1o. (lli~titos apoiados.) Entendo, portanto, 
que ne:;!tt occnsião .•• 

VozEs - Vamos á moção ! 

O SR. Orricrc.~- PGço que me ouça·m. 
Enteuclo, portanto, que a Nação se deve 

levantnr hoje e investir o Sr. generalissimo, 
chore do Governo Provisol'io, das funcçiles do 
cl1eJ'e elo poder executivo, até que a Nação se 
constitua ..• 

U~rA voz- Isso é a moção. 
O SR, Orrrc!C.\. - •.• ató que a Nação do· 

crete tL Constituição. 
Entretanto, Sr. presidente, !la um f,lclo que 

não !bi tratado aincht : é o reconhecimento 
dtt Nação pot• si mesnm. A Nação está cousti· 
tu ida; mas a fórma republicam deve ser o 
,primeiro acto do Congt•esso Nacional, 11 decre
tação da Republica deve ser o primeiro neto 
do Congresso Nacional, assim como foi u pl'i
moiro acto elo Governo Provisorio. 

A Republica Bmziloira, quo tem sido mco
nllecitlrt por diversos ;rovcrnos dtl Americ'L o 
da Europa, nlio o foi aind't poJa Naç:lo Brn
ziloil'a. 

O que qncro é qno a. Nação reconheçtt :t 
fórmrL l'epublicnna tlosdo ,iiL c nomeio o e !tele 
do poder oxocntivo; o por isso formulei :t 
moçüo que vou snbmctter• it considoraçl\o do 
meus collog·as, pedindo-lhes que sejtl appro
vnda na sessão do hoje. A moçito ó n seg-uinte 
(liJ): « O Congresso Nttciomd, conslitniclo pelo 
povo braziloiro, em nome tla sobemnitt mt· 
cional r1110 lho l'oí outorg'lHln, docrottL: 

Art. !." E' con!ll·tnada. pam o g-ovor•no tio 
Brnzil a. J'únnn.ropublicntm l'mlorntivn., tlocre
ttt '" pelo Clovorno Pl'Ovisorio a 15 do Hovom
bN do 188Q, conslitnirla. com o norno do lto
puhlica c[,,s .Esln<lo.; Unirloo do Ht'n%il ». 

. •. 
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U~I SR. REPUESENTANTB - N[l, promessa 
que ja tlzemos .estit isso. 

O SR. OrTICICA -Entretanto [i, Naçlío nlío 
reconheceu ainda tt Republica ; quem [1, consti
tuiu foi o Gorerno Provísorio. 

0 MESMO Slt. ti!CPRESENTANTB - P!•ometto
lllOS sustou tal·a. 

O Sn. OrTIC!CA - Acho qne oss[l, fórma é 
ma. 

(lniC1'1'U)l!"ics. O Ol'aclor continiect a Zcitw·a da 
i~clicaçiio .) 

Art. 2. 0 
( Contimtmulo a ler).. . o g-oner[i,

lissimo Manoel Deodoro da l?onseca, actual 
chefe do Governo Prúvisorio, é investido dns 
funcções de choro do Poder Executivo da 
Rcpublicn, no caracter de presidente d:t Repu
blica elos Estados Unidos do Brazil, cargo que 
exercerii.Jlclos seus actunes ministros ou por 
outros e sua immeelio.ta. confiança., a.té 
que o Cong-resso Nacional, ora reunido, decrete 
a Constituiçlío da Republica· o eleja o presi
dente da mesma, na fórma das disposições que 
decretar, salvo ao Cong-resso o direito de 
exame sobre os actos do Governo Provisorio. 

E' esta a moçlío que julg·uoi doret• apre
sentar. 

O SR. Jos1~ Bgvn,AQUA (pela ordem) -Pedi 
a pnhwm para pedir o encerramento da 
discussão, e ao mesmo tempo pedir que 
seja aceita a !ndicnçlío do Sl'. Ubalclino do 
Amaral, pois é a que tem maior nmncro do 
assignaturas. 

0 SR. 1• SECRETARIO pl'Ocode á leitm•a da 
seg-uinte 

«O Congresso Nacional, Cúnstitnido pelo 
povo brnzíloiro, ero nomo da soboranitt na
cional que lho. Jbi outorgada, clccrota: 

« J\rt. l.u E' confirmada pam o governo tio 
Brnzil tt fót•ma republicana lildemtivu, do· 
cJ•otadtt JlOlo Governo P1·ovisorio r1 15 do no
Yembro de 1880, coustituidtl com o nome do 
Hopnblica. dos Estados Unidos do Bmzil. 

"Art. 2, o O gonet•alissimo Manool Demlm•o 
tia Fonsecn, actual chere elo Gcvorno Provi
so!'io, é investido das 1flmcções do chefe do 
Poder Execntivo dtt )~epnblica, no c:wnctor 
do pt•esidonte Lht l~opub!ica dos Estados Unidos 
do Brt1Zil, caPgo que oxorcer{l pelos sen> 
actuaos ministros ou por antro;; do SIHI im
morliattt conflnnçn, até qno o Cong-I'Osso 
NacJonnl, ora rounitlo, 1lccroto a Constituiç[o 
d:t llopnblic:t o o loja o prosir.lonl;e rln. mo~mn., 
na l'órma dns di;;posiçuos qno docrotm•, salvo 
ao Congrosso o direito Llo oxttmo sobro os actos 
do Govõt•no Pt·ovi:>orio. 

Sn.la das sessões, IS ele novemLro de lS<JO.
Oiticica. » 

O Sr. Ubaldino do .<\..maral 
(pala O'/'tZam) diz que antes do se abrir a 
sesslío tovo occasilío de depositar na mesa 
n.ma moção, de qne nlío foi mais que 
Simples portador, visto que esti1 assignadn por 
grande numero do l'epresentantes ao Con
g-resso ; não obst[l,nte, l'ez-se ontlío inscrever 
perante o Sr. 1• Secretario. 

Com masua e estranheza vê que a discus
slío vai i nu o mti.o caminho. ( Apoiaclos.) 

Nem siquer tinha sido lida em primeiro 
!ogar essa moçlío que, si nlío pelo oraclor, ao 
mono~ pelos numerosos' sig-uatarios quo a 
honmram, devia ser lida qn:tndo um dos seus 
honrados collegas, sob pretexto de dar conta 
do uma commisslío de .que o incumbira o 
Congt•esso, apresenta uma nova moçiio e a 
ju~;titlca; e após olle vnrios membros desta 
casa, sempre sob pretexto de ordem, discuti
ram moções ele envolta com varias assumptos, 
tlcando esquecida a primeira aprosentad[l,, 
assig-nadn por tantos rep.·esentantes, tendo o 
orador, son simples portador (muitos niio 
apoiados), tido o cuichdo do inscrever-se cm 
prirnei~o logar. 

Pede, pois, ao Sr. presirlente se dig-no di
zer-lhe si póde ou nlío justificar a moção, 
pm:a o qu~ não abusurá do tempo, porque 
esta resolvido como membt•o uo Congresso 
Nacional a dar exemplo de ordem, e obede· 
cor i1 mesrt e rto regimento, quando existir. 

O Sr.l\'Iatta Machado (1• Sc
CI'etm·io)- A mocão acha-se sobre a mesa e 
lidtt por ordem do Sr. presicleuto. O 
oruclor que o precedeu tinha-se i-uscripto, 
com eJfeito, em segundo log-ar. Mas ó 
elle proprio quem n11it•ma. que comoç[l,ram 
a pedir tt p[l,lavra pcltt ordem, sendo conce
dida pelo sr. presidente, desde que dessa 
ror·mula usaram. 

gntr•etanto aproveita. a opportunidado pnm 
dir.or que,. nn, stm opitüüo, os ta discusslío nlío 
vai bem oncat•roiradn. Si se vai rtbrir clis
cnssflo ttmpltt sobro ns moções, t.\ neccssario 
primeiro que o Congresso constitua [1, sua 
mesa. 

Foi nomaad:t urnn, commissüo mixta com 
pollot•es ospcciaes po.ra prover provisorin
monto o 1•eg-imento. Esta reg-imento nssim 
approvado por-clolegnção está em pleno vi· 
g-or atil qtw o Cong't'osso o modillquo ou re
vogue. De outro morlo,pel'frUJJtttrin. o orador, 
por rp1e regimento nos guirLl'irtmos '/ 

O Stt. ZA~rA- Por tthi nlío colho. (Riso.) 
O Stt. M.\'l'TA MAC!!Ano (1" Sacl'ota1'io) 

-Si nlío 1111 ab~olulamonto rogimonto, si 
o Con grosso ulío pólio guim·•;;e por aq uollo 
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q?e foi app1~vauo provisoriamente p!],ra ~er
vn·. á. .elmç<te da mesa definitiva, pergun
tat'tt mnda : de que modo nos guiaremos 
aqui'! 

UM Slt. RllPltESENTANTE- A Ol'"'aní
sação di\ mesl> é ml>teril> de ordem do ~!ii\ o 
nós estamos Ul\ hora de expediente e indi~ 
cações. 

U~r SR, REPRESENTANTE- A mataria da 
indicação é mais urgente. 

p SR. MATTA MACUADO (i• Secretario)
D1z o nobre . deputado que estamos mt 

hora do expedtente. Mas, si não lut regi
mento, quem declnrou que era esta !L hora do 
expediente 1 

0 SR. MATTA MACHADO (1° Secrolario)
.J\ mataria da inclicaçiio é mais urgente, 
dtz !J nobre deputado .. O Sr. presidente po
de:ta . consultar o Congresso, si elle quer 
prtmetramente manifestar-se sobre a ma teria 
da indicação e tambem sobre o modo pelo qu:1l 
deve ser discutida a moção, porque nada ha 
estabelecido ; si aclmíttir-se que niio h:1 regi
mento, é preciso que o Congresso se manireste 
sobre o modo pelo qual aeve ser discut.idi1 
essa moção. Ae~·erlita que <t moção apresen
tada só pode ser votadlt por acclamação e 
sem discussão. (Nao apoiados.) 

~i ~ C~ngresso por si, desde que a mesa 
est<t mte1ramonte desarmada, porque de todas 
as partes, quando se rerere ao regimento 
ouve reclamar - Não hi\ regimento -,não 
hi\ nadi\, não ha norma pela qnal devamos 
r~frular os trabalhos, perguntn : si a auto
rwade di\ mesi\ não for reconhecida, acntarla 
como si fora o regimento vivo, ~le que modo 
se poderá. levar dignamente as sessües do 
Congresso~ . 

O SR. ZAMA. -NiLo póde haver nltda mais 
dil;l'no do que o Congresso constituir os seus 
delegados. 

0 SR. MATi'A MACHADO (i0 Secretm·io) 
- Entendo que us deliberações do Con
gres~o d.evem ser pautadas pelo regimento 
Pl'Ovtsorlo, approvado em uma e outri\ ca
marn. 

u~r SR. Rli!PRESENTANTE- Accaitamos o 
r~gimento approvado provisoriamente parl> 
dtscussão di\ indic11ção. 

0 SR. MA'I'TA MACHADO ( 1° Secretario) 
- Bem; já ha uma restricção. Partt os 
membros da mesa, segundo o regimento 
approvado, a sua existoncia legl\1 termina 
hoJe, em virtude do art. 3.• Diz o art. 3' do 
regimento ( tfJ : ) 

« Esta mesa presidirit a sessüo solemne de 
inst!Lllnção do Congresso e fuaccionará !Lté ú. 
eleição da mesa detlnítiv:t, que torá Ioga!' 
mt sessão immedil>t<t tL da insttLllaçiio. » 

Pam encetar-se a discussão da mo~ão nesta 
sessiTo tornar-se-hlt necossario votal'·SO Ull1<1 
scssflo permanente, porque úe outro modo 
se1•in impo;;sivel votnl-a bojo o a mosn. 
amanhrr .iulgar-so-hh,, impo;;sillilitaún. afim 
do vh• prosirlir os trttba!hos do Cong1•osso. 
Eis com tocht a l'l'l\Uq 110~1\ mauifost(tLio o mou 
modo Llo pensar. 

0 MESMO SR. REPRESENTANTE - Por esta 
fórma !L mesa não podia abrir a sessão. 

0 SR. MATl'A MACHADO (i0 &Cl'Ctario)
Senhores, a verdade é que deste modo não 
é possi vel chegar-se a um accordo para a 
solução definitivl>. 

Ha quatro moções. Uns reclam!Lm prece
dencia para !L discussiio, e era preciso que o 
Congresso decidisse qual das moções deve ser 
rliscutida. (Apal'tes.) 

Appella-se pi\ra a conscioncia d:t mesl\ ' 
Mas iJ, mesa foram apresentadas em pri~ 
moiro Jogar duas moçõqs : uma pelo orador 
fJne primeiro tomou a pl>hwra e outt•a quand~ 
o mesmo orador aind<t fl>llava. Eis uml\ que3-
tão ?e pr.e~edencia, que só o Congresso po
del:a demd1r. Qual das duas_ moções é a pri
meira ? P11ra achar um me10 pratico de re
solver esta questão, vou ft1ze1' uma prOJlOStl\: . 
que sejlt clecididl1 como preliminar ~ual i.lessas 
duns moções deve ser submettida á discussão. 
(Apoiados.) 

0 Slt. UBALDlNO DO A~lARAL-Mas eu tenho 
ou não tenho a palavra? 

0 SR. AMARO CAVAT.CANTl- Sr. presi
dente, peço a pai!L vra •.. 

MUITOS SRS, REPRESENTANTES- Quem tem 
a palavra é o Sr. Ubaldino do Amaral. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. 
Ub:üdiuo. 

0 SR. AMARO CAVALCANTl- Eu tinha 
pedido a palavrlt sómente para simplil1car 
a questão, retirando a minha moção. 

0 SR. URAT.PINO DO AMARAL- Parece-me 
hem facil chegar a l'esultudo sobre este 

assumpto quo es!t\ ti\o complicado pelas 
questões ele ordem. ( Apniados). Niio tem mzão 
o. Sr. I• secretario quaud_o .impugl!;t competen
cut d'•· mesa para demd1r, e nao tem mzão 
mesmo em vist1t do artigo que S. Ex. leu. 
(Apoiados). 

0 Stt. MATTA MACIIAllO (fo 8acretm·io) -
Vnmos vôr. 

O S1t. UnAl,DJNO Do A~rARAT,- NiLo tem 
razilo aind:t TJOrquo o jll'oceclimento do Con
gresso ostá sen1!o lle wmonngern à mcStl, 
qno roconhoco competonto pm•a dir•igir a ses
siio. (A1loiados.) 
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Como dizia, o proprio m•tigo que S. Bx, 
Ien, é contrario tt sua conclusão. E!le diz : 
(tê) . 

« Bsta mes!l presidirá a sessão de installa
ção do Cong-resso e fnncciommi !lté a eleição 
da mes!l delinitiva etc. 

Jit houve eleição definitiva 1 Não ; e, por
t!lnto, a mos't continua a funccionar reg·uiar
mente. ( A]Joaiilos). 

0 SR. MATTA MACHADO ..;_ (1° secretm•io)
Faça o ftwor de continuar a leitura. 

0 SR. UJJALD!NO DO AMARAL- (Lâ) ... qne 
tora logttr na sessão immediata da installa
cão. 

0 SR. MA1'TA MACHADO (1° secJ•etm·io)- g 
então 1 

0 Sr:. UBALDINO DO A ~IAI~AL - Mas nin
guem os~t't contrtuiando isso ; e: ó singul!lr. 
Sr. presiclente, que a mesa este,)a panelo obs
tuculos it vo tnção de umtt mnteritt que todos 
querem votar! (Apoiados.) 

Dese,iu, no Congresso Nacional ser muito 
sobrío de palavras ; e. portanto, não quero 
sinão dai' r•a?.ões muito pel'l'unctarias sobro a 
moção que tive a houm de apresentar, sendo 
mero portador• das honrosas assignaturas de 
muitos col!egns quer da camara, quer do se
nado. 

Niio é preciso recordar muitos factos. Pr•o
clamad<t a Ropulllica, a snmma dos poderes 
da naçiio foi logicamente concentrnila nas 
miTos de um homem que era nesse momento 
o representante, a encarnação dos sentimen
tos e aspirações nacionaes. (Apoiados.) 

Durou um nnno o govet•no da dictndura ; e 
· n[o ó agora occasião de instituir debate sobre 
seus actos. (Apoiados). Não o occasião de 
proceder n exame rigor·oso souro os acertos 
ou sobre os erros que, porventura, tenha 
praticctdo o mesmo governo. · 

o que é certo, porém, e ninguom pótlo no
"'ttr é o reconhecimento Lle que osso governo 
" ' - t procurou QUanto em suas maos es ava sor 
·~overuo d1t dictaclura o monos tempo passi
ve!. (.4.Jl0iados). 

Pal'l1 isso COOVOJOU O Cong'l'OSS01 O exacta 
monte no dia marcado pam sua renião, o 
chel'e do governo veín depositar os _poder~s 
nas miios dos representantes da na\'ao ; vom 
ontrenonr-lho, na suo. phrse, os poderes do 
que e~tav1t investido. 

Nessa sessão, tnlvoz por J'~tlt[t do tempo, ~n 
pot'<JUO se onloutles,;o c1no somunto se. do~m 
corresponder it cortozm ,]a~u~llo Cl!lu\ht?, 
apouus nomeou-se uum commrssao pnm lolt-
ci tn.l-o. . . 

gu niio mo uchtWl\ prosou to ; o sr aqlll os
Li vosso, ora muito provava! que ti vosso J'oi~n 
immoclin.tmuonto n proposta do quo !tOJO 
l'ui porlatlor, pot•quo ó corto quo o Uong·ros~o 
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' estit reunido; e, tendo o chafe do governo de-
posto perante ollo os seus potleres, ha neces
sirlntle ul'gente de um governo legal. (Apoia
dos,) 

E é por isso ~eu os signataríos do. moção 
dizem: (Lê), 

« O Con~·resso Naciomtl, it vista dtt Monsa
g:om cm que o Chel'u do Governo Provisorio 
lhe entro~·n, os destinos d:t NaGib, e considc
mndo ~ue'·é do nrg-cnte noccssillado dar con· 
sttg·raçiio logn.l no pmlot• executivo, resolvo 
u.pp~llat' pm·:t· ~ g-overno acttml atlm .de q~o 
pOl' seu pu.trwttsmo se mantenlln na dn•ecçao 
tlns nog-ocios pnblicos, tlf;ouartlaudo a. Con· 
stitniçiTo ~ue deve ser votada e a org·ani~tlçiío 
do governo dcliuilivo. · 

Sala ,!as sessões, em 18 de novembro do 
1890.-U. elo Amal'al.- Femando Simas.
Santo.~ Andrarle.- Belarmino de Mendonça. 
-Nilo Peçanha. -Alberto B1·andtto. -Cyrillo 
de Lamos.-Fonseca e Sitva.-Alcindo Guana
bara. -Jooqttim Breves. -EduaJ•do Gonçalves. 
-Julio H·ota.- .Ramiro Barcellos.-llomei'O 
Baptista. -Pinlwi1·o Machado. -JttUo da Cas
tilhos -Jllartinho Prado Junior.-Oassiano do 
Nasci:11e111o. -Jlianna Bm·reto.-Tompson Flo
res.- Pereira da Costa.-Bor,qes do Medeiros. 
-Alcides Lima.- Rocha Osorio.- Demet1·io 
Ribeiro.-Ant<io Gonçalves de Faria.-Law·o 
Sodrd.-A. Jndio elo fll"azil.-Paes de Carva
lho.- Costa RodJ'i(]ues.- Ser:sedello Correia. 
-.4.ntonio Baena.-Jllatta Baceltm·.-Ferreira 
Cantao.- Nina .Ribeiro.- Anníbal Falctto.
Aristillas Lobo.- Pedro Chermont.- M anoel 
Ba1·ata.- Lopes 1'rovllo.- A1·islides Uaia.
-Nalson de Vasconcellos Almeida.- F1~,rquim. 
1Vcmech.-Jo~d Alt(]usto Yi11haas. -Cunha Ju
niol·. -Josd Ilygino. 

Esltt moção parece-mo nos termos de sor 
approvada, tanto mttis q~o jú. tem n. cons~t
n·pacfto de numerosas nssrgnaturas. Ella nao 
~uet. dizer a approvaçüo incondicional de 
todos os actos do governo. (1lpoiados.) Quer 
simplesmente tli?.or qno o governo quo está, 
continúa. omqnanto nü.o se póde org-anizar 
antro denuitivumonto, omquunto não ha uma 
lJase runclamontal, omqut~nto niio ostti eleito, 
como se deve suppor quo aeontoça, o presi
dente e o vice-prosidonte da Republica. 

Era o que tinha a dizer relo.tivmnonto_iL 
mp~.ü.o tlo que, ai!ldtt um!: vez, dccliW?, nuo 
l'ui siuão um humilde ot'g'tiO, (N<io apooc1dosJ 

O SR. SBRZJWRLT.O (pala oJ•clam) roquor quo 
n. votoçlto tlrL moçüo tio Sr. Ubaldino o outros 
soja nomimtl. 

consultado o Congrusso, u osto requeri
monto approvat!o, 

o sa. PliE,<Inl~m'B : - Vuo procotlOl'-SO lL 
volttr)iiO nominal. 
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o SR. VALLAD:i.o- Peço a paravra pelt1. 
ordem. 

Custodio de Mello, Amo1•im Filgueiras, 
M<~dr·ado, Muniz Freire, Atlmyde Junior, 
Fonsec' Hermes, Manhães Barreto, Jacques 
Ourique, Thornaz Delfina, Frnncisco Badaró, 
Alexandre Stoclder, Machado, Alvaro Bo
telho, Gonçalves Chaves e Buono de 
Paiva, 

VozEs-Votos, votos. 

O SR. VALLADÃO- Sendo tudo provisorio, 
é preciso que algumo. cousll. se torne defi
nitiva. 

VozEs-Votos, votos. 
(Retiram-se do 1'ecinto os ministros.) 

Procede-se ú. votação nominal, a que res-
pondem sim os Srs. Fr<tncísco Machado, Leo 
vigildo Coelho, Jonquim Sarmento, João Pe
dro, Cunha. Junior, Paes de Carva.lho, 
Manoel Ba.ra.ta., Antonio Baena, Theodoro 
Pacheco, Elyseo Mttrtins, C11tunda., Bezerm 
de Albuqur·rque, Theorlureto Souto, .José 
Bernardo, Oliveira G11lvilo, :lmaro Ctwl11-
canti, Al111eíd11 Ba.rt•et.o,Joilo Neiva,Gomes da 
Silveira, .José Hygino, .José Simelio, Serrano, 
Pellro Pnuliuo, Rosa Juninr, Tho•naz da Cruz, 
Virg-ílio Damasio,uomingos Vicente, Gil Gon
tart,Mont~iro de Bl1rros,Lll.per,Bra% Carneiro, 
Ul,a.ldino lo Amaral, Santos Andrade,' Ge
nero,;o Marques, Raulino Horn, l~stoves 

0 SR. PRESIDENTE declara approvadn 11 
mooão do Sr. Uhaldino do Amaral e outros, 
p1•ejudicada as dos Srs. Amarico Lobo ·e 
Oiticica, tendo sido anteriormente retirad11 
" do Sr. Amaro Ctwalcan ti 11 seu pedido. 

Vem ú. mesa e é lida 11 seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

" Decl11ramos que a nossn. 11pprovnçiio á 
moção apresentada pelos Srs. Ulnlldino do 
Amaral e outz•us não importa outr11 delega
ç[o qne nilo :;eja das func~ões do poder exe
cutivo e administração da Republica. 

Sn ltt das sesscre;;, 18 de novembro de 1890. 
-AmpMlophio B, Freire de. Carval/lo.-Cus
toctiu Josd etc llieUo. -Santos Pereírá » . 

E' igualmeo te lida uma dedamção de voto 
do Sr. Almino Alfonso. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO PRO.rEC'!'O DO REGHlllNTO DO 
CONGRESSO NACIONAL 

·0 S11. PRESIDENTE:- Estit em discussão O 
projecto do regimento do Oongresso Nacion11l. 

O Stt. ET,YSEO MA!n'JNS (2" secretario) :
Passo a ler as emendas que estão na mo;;a. 

O SR. BIWif,AQUA (pela ordem):- O requo
z·imento do Sr. tenente Fmgoso que 1oi 
n pr·esentudo t't mesa, a caStt não 'tomou ttinda 
conhecimento de !lo. 

0 Srt. E r, YSEO MAIU'!NS ( 2° secretario) -
A mesa definitiva o 11presentllriL á votação 
t.la casa. 

O SR. BEvJT,AQUA- A sessão de 15 de 
novembro, que devia ser solemne, niio o f'oi, 
porque tt mes11 tolheu o. palavra lle quem 
nueria munifestat•-se. 

• Junior. Lmz Delllno, Rll.miro Bt~rcello,;, Pi
nlwiro Machado, Julio Frota, Americo Lobo, 
João Severiano, S11ldanha Marinho, .José .Joa
quim de ~our.a, Silva Canedo, Silva Paranhos, 
Aquilino do Amam!, PinlJP.iro Guedes, Belrort 
Vieira, Uchó;L Rodrigues, Judio do Brnzil, 
Laura Sorlré, Innocencio Se• zed0llo, Noiva 
nibeiro, C~ntüo, Pedro Chermont. Mutta Ba
cellm·, Co$tll. Rnclrigues, Casimil•o J unior, 
Rodrigues Fernandes, Henrique de C:m·alho, 
~nnes de Souza, Anfrioio Fin lho, NoguAira 
Parnnngun, Nelson, Pil'CS Fl'll'l'eirn, Mur
tinlw Jlorlrignes, l:lezerril, BnrlJo,a Lima, 
João Lopes, .Jnstininno rio Ser·pn, I•'redel'ico 
Bor·::es, Nilo Pe~:,nlli,, Frnnçu Cuz·valho, 
Cyríllo de Lemos, Fonsec:t e Silva, Alcindu 
Guanabara, Joaquim Breves, Edum•do Gon
çalves, Homero Baptisttt, .Julio de Cnstilho, 
Mnrtinhn Prado Junior, Cusoinno do Nasci
mento, Meona Bnrreto, Thompson Flores, 
Pereim da Costa, Borg-es rle Motleil•os, Al
C~11I,!S Lin1a. 1\ocb:t OROl'io, Demetrio H]beiro, 
Antüo de F .. ,:·ia, Annilml Falcão, Aristides 
Lo',;o, Lopes Trovilo, Aristides Mnin, Fm·
quim Werneclc, Vinhaes, Jusó Avelino, 
Jo,;tl Bevilaqua, Gonçalo do Lttg'OS, Nasci
monto, Almino All'onso, Miguel de Castro, 
Amorim Ga1•cia, Epitacio, Petlro Amarico, 
Cartu,xo, Sú Andmdo, Retumba, Tolontino 
do Cnrvalho, Jot1o Bnrbalho, Almeida Per
nambuco, Juvoncio do Aguia.r, Pereim Lyra, 
Moira do Vasconcellos, Joito da Siquoira, 
João \'h•ira, Luiz do Andrnde, g~pirito Sttnto, 
Theophilo dos Santos, Oiticicn, Gttloino 
DeoOIII'O, Ivo do Prmlo, Oliveira Va\ladilo, 
Felisbollo Freire, PaultL Argollo, Scubm, 
Arthur Rios, I\!areolino Moura, Ampbilophio, 

O SR. Er,YSl\0 MAH1'INS ( 2" soc1'Dta1'io) -
Passo 11 lür as omend 's oJl:erecidus uo pro
jecto do regimento. ( LG). 

Emendas ao ?'Ogimonio 

Ao art. 5. 0 - Supprimnm-se as palavras
por oscJ•utinio secreto- o nccz•osconte-so ao 
Hnal do 11Z'tigo:-o elevando as cedulus ~Ol' ns
signudus polos respectivos votantes . 

I 

ll 
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Ao art. 24 - Supprirnam-se as pnltwras:
bem assim fazer referencias individuaos. 

Ao art. 25- Substitua-se pelo seguinte:
Nenhum representante podara fnllar contra o 
vencido. 

Ao az•t. 7• - Accresconte-se : 
Devendo :1 decisão sor tomadtt por dons 

terços dos membros presentAs. 
Ao art. 37 - Accrescente-se: 
Apresetltar qualquer moção ttttinente aos 

fins do Congresso. · 
Ao art. 57 - Accrescente-se 
Para esse t!m as representações occupnrão 

togares distinctos, e it proporção que forem 
chamados os seus membros peln mesa, votarão 
em cedulas nssignadas, qne serão a pnrarlus em 
acto coutiuuo, proclamando·se em seguida 
membro d;t com missão o representante que 
l'eunir maior numero ele votos. 

Ao mesmo artigo nccmscente-se : 
E' licito a qualquer membro do Congresso 

npresentar pot• escripto a commissão as indi
cações que julgai' convenientes. 

Ao art. 58-Substituam-se as pal:wras -
por títulos - pelas seguintes :- por capí
tulos. 

O art. 59- Substitua-se pelo seguinte: 
CtLda membro do Congresso ~ó poderá fttllar 

duas vot.es sobre tt materi•t em discussão, não 
podendo exctJc! 1r de uma hor•• ca1la vez. 

Ao mesmo m•tigo supprima-se o parag-rapho 
uuico. 

Ao ar!. QO-Substitua-se a palavrn-maio
ria-pebs seguintes-dons terços. 

Ao art. 61 -Substituam-se ns palavras
um terço-pelas seguintes-por 15 membros 
ou pela totalidrtdo dos membros presentes da 
representação de um t>stado. 

Ao urt. 27-Accrescente-se: 
Salvo requerimento devidamente appro

vuclo em sessilo anterior peht maioritt dos 
presentes. 

Ao art. 30-Accrescente-se: 
Podendo, porém, J'azer inserir· no llitwio 

Ofti.via.t 11 sutt lieclar•nç,ão mutivadtt lle voto. 
Ao art. 74-Supprima-se o § 1. • 
Sala dns sessiles, 18 de novembro de 1890. 

-Jose HygirJ0.-.1rmibal Fatcao.- Paes de 
Ca?'Vallw. -Dematrio .-.4ntao ele Faria. -til
cindo Gua.nabm·a. - Joruptim Breves.- A. 
Brancl<7o. -F'ranpa rm·v"lho.-Nilo Paçanha. 
-J. Jlfeim de VascnnceUo.,,- Frerlm·ico dn 
Sut<:a. Scrl'mto. -J. Simet1o de Olioci1·a. -Es
Jlirito Santo. -A/.mcida Pm·namuuco. -Aml1·d 
Cavalcanti .-Lui:: de Aml1·ade. -Jot7o de Si
qucil·a. 

lnrlico que se nccrescente ao final do urt. 
5!l o seguinte:-2 ve::es, Q!ta.ndo for o autor da 
emenda cm discussao. 

S. rc 
Sala dns sessões, 18 de novembro de 1890. 

-Costa Machado. · 

Indico que sej>t suprimido o art. 57 do pro
,iecto de regimento, e os seus paragmphos. 

S. R. 
Sn lu dns sessões, 18 de novembro do 

1890.-rosta Machado. 

Art. 30- · representante que faltar ~em 
justificar, porderá o subsidio. 

§. 1.~ O quA compwecer depois d.'t.hor·a 
soiit•ertL desconto de um terço do subsulto. 

§ 2.' O que se retir.t.r antes de terminadtt 
a se~são pel'deril do:~s terços do subsidio. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1890. 
-Pinheiro G~te,les. 

Suprima-se o art. 27. 
Rala das sessõs,;, 18 de novembro do 1890. 

-Ohaqas Lobato. -Dutra N icacio .-Paletta. 
Jot1o Lui::.-Domi>~gos Porto. 

Art. 31. Revogada a ultima pn.rte, e con
t.rnctnrá o srrviço da stenograpllia dos debu· 
tes.-:1. Cavalcanti. 

surprimam-se os §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 57 
do projecto de regimento. 

S. R. -FrtJderico Borges. 
Ao art. 60- Accresceute-se : 
Comtantu quB todos os membros tenham 1io· 

·dido usar rla palavra ou hujttm desistido desse 
direitn.-Barbosa Lima. 

Substitmt-se o art. 2·1, pela seguinte !'óz•ma: 
E' prohibido ao orador ft\zer referencias 

oiTensivas a quem quer qne seja. 
Substitua-se o§ i• do art. 7•1 pelo modo 

seguinte: 
Feita a clmmn da dos memhros do Con

g'l'o,so nilo soril permittido a estes retirarem· 
~e lltt c11stt, e si o tlzet•em serão mencionados 
nn. ~.cta, com a decluraçtlo de que se retira-
1':1111 nessa omerg(•Jlcin. 

Snla tlas sessões, 18 de novembro do 1890. 
- Erico Coei/to. ' 

Ao art. 22, § 2°: - Qu11ndo muitos poclirom 
a palavrn ao mesmo tampo, sorit sorteatltt ;~. 
ordem cln inscripção alternada dos oJ·adoJ·os 
pró e con lrtl, npós a opg·u.nisaçüo das r·cspe· 
ctivns list11s. O que nrlo se uClit!l' opp>~r•tumt· 
won to pt·esente ilcat•ú pt•otel'ide nessn o r tlem. 

,\o t1l'l, :li uccrescente-Sil :- I> solJt•u u:i· 
sumpt •S ~uo entendam com as l'uncçuu~ da 
Constituinte. 

·Ao art. ü• nccroscouto-so: - Salvo si aimht 
houvet• oradores inscriptos, llesclo o mo-
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meato em que ella fel' annunciadtl.- Muni:: 
Freire. 

Indico que sejam supprimidos os arts. 54, 
74 e 76.-Ba?·bosa Lima. 

Emenda ao art. 3•: 
Supprimam-se as palavras:-que terá lagar 

na sessão immediata a da installaçlio. 
Sala dns sessões, 18 de novembro de 1800. 

-Moracs Ba?'l'OS. 

O Sn.. BELFDRT VmmA (pei,a o1·dem) -
Como a mesa não tenha feito declaração, 
pergunto a V. Ex., Sr. presidente, qual 
a maneira porque vai ser discutido o re
gimento, si englobadameute, si, por capitu
les ou artigos. 

0 SR, PRESIDENTE:-Englo]Jaclamente. 
0 SR. BELFORT VIEIRA- Eu pederia 

licença a V. Ex. para v andem!' sobre a 
conveniencin de consultar do antemão ao 
Congresso si aceita a 'discussão englobada, 
por capitules ou artigos, Nn discussão englo
llada torna-se impossível emittir juizo sobre 
tantns emendas. Requeiro, n v. Ex. consul
tar o Congresso sobre o modo de se proceder 
a referida discussão. 

0 SR. MATTA MACHADO (1° scarctm·io) diz 
que attendendo á urgencia requer á mesa que 
a discussão seja em globo. 

O Sr. Matta Machado (1• se
a,·etario) diz que são mais que judiciosas as 
observações feitas pelo Sr. deputado, o nin
guem contestou r1ue, pttra se organisur um 
regimento que attendtt a todas as necessidades 
e a todos os direitos, sejam necessarios muito 
astucio e muita refloxü:o. Mas a sua pro
posto. explica-se porque estit na consciencia 
de todos que · o Congresso não póde gastar 
longo tampo nn discussão do seu l'egimento. 
(Nao «poiados,) 
· Ha mntcrins urgentes a discutir; esse regi

mento será approvado definitivamente, mas, 
mrá moditlcado lo"'O que a experieucia do
seonstrar :1 necessi~ado dessas modiflca~'iles. 

Declara que tem pratictt 'lesitts cousas e 
Sttbe que a·discussão de artigo por artigo to
marht muito tempo ao Congresso, e seria um 
nunca acabar. 

O Sr. Barbosa Lilna- Sr. 
Presidente, penso qne a discusBilo do regi
monto feito. em globo tem inconvenientes 
que saltam it vista. 

E' assim que poderá acontecer quo algum 
Sr, roprosontltute apresento oiJservaçõos 
sohre os arts. 1", 2" ou ao e outros sob1•o os 
<lü ou 70 o q no dttl'ÍL logur it conl'nsüo o it 
lmllmrditl nos ttt discussão, 

0 SR. ,)OSB AVELINO -Não apoiado. 
0 SR. BARBOSA LIMA - Não vejo incon

veniente tllgum em que n discussão soja 
feita por capitules ; temos necessidade ur
gente de aproveitar o tempo, mas, tnmbem 
temos necessidnde de que essas cousas sejam 
feitas de modo claro, E' este o voto dos que 
não querem que passe em julgado artigos 
contendo doutrina que não deva prevalecer. 
(.Apoiados,) 

0 SR. MATTA MACHADO (1• sea?·eta?'ÍJ) 
diz quo o pedido do nobre deputado nuo 
é procedente. A~ emendas serão lidas e 
discutidas á proporç,ão que forem tambem dis
cutidos os artigos a que ellas se referem. Este 
pedido importa o adiamento dn discussão do 
regimento para nmauhã. 

A casa resolveu que a discussão fosse por 
capitules, e existindo varias emendas !la 
mesa, mas que só serão discutidas á propor
cão que forem os capitulas a que ellus se re
ferem, entendo o orador que nessa occasiüo & 
que alguma pótle ficar adiada partt. ser im
pressa, 

Vem á mesa o é lido o ~og-uinte 

Requerimento 

Requeremos que n discussão do projecto do 
regimento sejn por capitulas e a votação por 
artigos.- Thoma:: Delphino, ,1, Guanabara, 

Consultado o Congresso, resolve que sejn 
a discussão por capitulas e a votação por ar
tigos. 

O Sn. AmsTinES Lono (pela ordem) l'equer 
que só se discuto. o projecto quando impres
sas as emendas, que tendo muitas o Con
gresso não as conhece. 

O SR. Ar-cr:.~no GuANAnARA pergunta si 
á meso. jt\ tomou ulgumn deliberação úcercn 
do modo de se discutir o regimento. O orador 
declara que requereu quo a discus:;íi:o fosse 
por artigos, o nü:o viu o Cong·resso dur so
lução ao l'cquerimento que apresentou nesse 
sentido. 

O Sn. ,\msTlnEs Lono- Insisto pelo seu 
requerimento, e declartt que si a impressão 
das emendas traz como consoquencitt o 
adiamento da discussão, não tripida no sou 
proposito, porque não deseja que o Congresso 
vote precipitadamente uma matet•in tiio im
por tanto. 

O Sr. Matta J):[ncll.ado (1° sc
a?·etario)- diz quo niTo so oppile do modo 
u.l "'llm no requorimen to tio l:ll'. A ris lidos 
Lo1Jn ; disse uponns, no sentido do oncUJ\li-

,. 

i. 
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nhar e diri~ir a discussão do regimento, que 
o seu pediuo importava o adiamento da dis· 
c~ssão, e ~proveito. ngorn. tt ?ccnsiilo p~ra 
(l!zer que SI S. Ex. ttvesse·felto o requeri~ 
menta verbal como ngortt o fez votaritt 
por elle, porque realmente é impossível que 
se possi1 votar com conscioncia, visto 11 enor
midade de emeJJdas que o:.:sito. 

AJlen!is, pois, quiz . fazer sentir quo o seu 
pedlilo Importava o ad1amonto da llíscusstío. 

Declaraçao 

F;tço restricçiio ás· primeiras palavras da 
indicacito, votnmlo · j)Or elltt desde us paln
vrl\s- coasidarando que c da u>·ganta IICCcssí
darla- entendendo-se que a indícaçtio refe
re-se apenas no Poder Executivo. 

Sala elas sessões, 18 de novembro Lle 1890. 
-Atulino Affonso. 

· E' lido o seguinte 

Requorimamo 

« ~eq.uei.ro que sejam impre~sas as emendas 
e dJstributdas 1mrn serem dtscutídas com o 
regimento que será adiado para depois.
Aristides Lobo. » 

O Sr. Justiniano Serpa diz que 
n discussão do requerimento não póde ter 
Jogar sem que o Congresso so manifeste a 
respeito do primeiro requerimento que pedia 
a chscusssão do regimento por ca,pitulos. 

Entende que não ~e póde submetter este 
requerimeJJto it yotaçiio sem que o conn-resso 
deci~Jt rel~ttíYnmente ao primeiro. "' 

Nuo ar•t•esentou requerimento algum, mas 
dous membros do Congresso otrereceram um 
em que pediam que a discussão se fizesse por 
capitulas, o qual não foi votado. 

0 Sn .• MA?'TA MACHADO (t• secretario) diz 
que n mesa Já declarou que o requerimento 
fóra npprovado. 

0 SR. ESPIRITO SANTO (pela 01·dem) diz que• 
em Yista ela. duvida que se levnntou sobre o 
resultaria d[}, Yotação do roquet•imento, pede 
que ollo. seja verificada. 

Proc.edendo-se á verificação, o upprovndo o 
requerm1ento. 

Procede-se à votnç.ão do requerimento elo 
St•, Aristides Lobo, o qual é npprovado. 
• O SR •• Toií.o DE SIQUEIRA diz que lm neces

Sidade nrg~nte de S';l constituir a mesa yisto 
a :tnnt'cllitl que reinn no \'ecinto do Con'"'rosso 
o lAl.l'll evitar estes males npre~enta o sognint~ 

~ Requeiro que se JJonhnm em discussão 
ho,ie os capítulos l•e 2" o regimento e n.ppl'O
YIVIos, proceua-so t'l oloiçíio dn mestt, 

S. H .. - J0<1o de Síqueím. >> 

(O S1•. 1n·asidcnto deixa r• catlei?•a da prcsi
dcncia que J occupacla pala S1·. '1JÍCC-p1·csi
rlama .) 

O SR. PR"SlOENTE-Declnm projudicndo 
esta ultimo roquorimooto. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. j)resi
den te dá para amaohii. a seguinte ordem do 
dia: 

Discussão do projecto de regimento do Con· 
grosso Nacional com as emendas oJJ'ereaidas. 

Eleição da mesa. 
r,evanta-se a sessão às 2 1/2 da tart\e. 

~· 111eaaiio e1n tD de novembro · tle 
1890 

Presiclancia do Sr. Joaqtti?w Felicio 

Ao meio rli:t ncl!am·se presentes os Srs.: 
.Joaquim Policio, Matta Machado, Theodurato 
Souto, Alvaro Botelho, l~rancisco Machad~o, 
Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmento, .Totto 
Pedro, cunha .Junior, José Socundino, Mello 
Bar:~ta, Antonio Baena, Tlleodoro Pacheco, 
Elvseu Martins, Joaquim Cntunda, ~ezerra 
de· Albuquerque .Tunior, .Tosê BerJ?ardo, qli
voira Galvü:o, Amuro Cavalcttntt, Almmdn 
Barreto João Neiva, Firmino dn. Silveira, Josó 
Hyn-iuo.' .Tos é Si morto, Frederico Serrano, Flo
ringo Peixoto, Pedro Paulino, Tavares Bas
tos, Rosa Jnníor, coelho e Campos, Thomaz 
d:t Cruz, Vi_rgilio D~masip, Ruy Brt!bosn, 
Domin"'OS Vtconto, Gtl Goulart, Montcnro de 
Barros~ campos Salles, Ubaldino do Amaral, 
Santos Anclrade, Generoso Marttues, Raulino 
Hol'll, Estevos Junior, Luiz D~lJlllino, R. Bar
cellos, Pinheiro MMhado, ,Tubo Frota, Cosar!O 
Alvim, Amerírio Lobo, Edu01rdo. Wl\ndenltol.k, 
.Toiío Severiano, S~tldanha Marmho, Jonqmm 
!lo Souw SilYn. Caoerlo, Silva Par~tnhos, Aqui
lino do 'Amn.ral, Pinheiro Guedes, Belfo,rt 
Vieit'n Uchàa Rodrignos, lndlo do Brazll, 
Lauro 'sodrê, Serzede!lo,Correiu,, Ni1111 Ribeiro, 
Cantíio, Perlro Chermont, Motta Bnc~llar,Costa 
l~odrin-ues Casimiro Juníor, Rodrigues For~ 
nande~, H~nriquede Carvallw, A?frisio Fia~ho, 
Nogneirn. Parnnng"m1, Nelson, Ptres Ferren:11, 
Mní·tinho Rodrig·nes, Btwbosu. L\mn, Bor.errtl, 
.Toilo Lopes, .Tnstini:wo Serpa, Frederico Bot•
gos,Josó A volíno, .Tosú Bo.vtlacq un, Gonç.a.lo de 
Lun·os Nascimento Almmo A!Yonso, Mtguol 
do "castro, Amol'iin Garci!~, Epitncio, Pedro 
Amarico Couto C1\rtaxo, Sl1. Andraúo, H.o-

' 
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tnmb.•, Tolentino de carvalho, Rosa e Silva, 
Jo>\o Burbn.lho, Almeida Pemúmbuco, Ju
vencio de Aguiar, Andró Cavalcanti, Annibal 
Falcão, Meira de Vn,concellos, Pereira de 
Lyrn, .1 oilo de Siqueim, João Vieira., Lniz de 
Andrar!e, E>pirito Santo. 8Alarmino Cm·nciro, 
Tllo"JJiiilo dos :-;tintos, Oiticica, Gabino Be
zom•o, Ivo do Prndo, ülivoim Vn lladõ.o, Fe
lisbello ~·reire, Aug-usto de Fr·eitas, Pn.ula 
A rgollo, Tost '· Seabrn, Euz,hio de Almeida, 
A rthur l{ios, Znma, Gttrcia. Pires, Marcolino 
Moura, :-;untos Pereirtl, Paula Gnimariies, 
Milton, Amphilophio, Dionysio Cerqueira, 
Leovigildo I•'ilgueirns, Bnrão de S. Marcos, 
Medrado, Muniz l?reire, Athayde ,JUJÜOJ', 
Fonseca e Silva, Fonseca Hor·mes, Nilo Pe
Ç>IIllla, Uruano MaJ•condes, M" nhiies Barreto, 
cyrillo do Lllmos, Alberto Brnndilo, Viriato 
de Medeiros, Joaquim Br•·vos, Virgílio Pessoa, 
Fran~n. Carv.dlJO, Luiz Mnrat, Baptistn da 
Motta., Alcir,c\o Guanabara, Erico Coelho, 
Lopes Trov:io, .Jncqncs nur'nne, Ar·isti(\As 
Lor o, Fur~uim Werneck, Domingos Je
suino, Vinhaes, Thoma.z Ddp!Jino, Conde 
dr. Fig-ueiredo, Antonio OlyutllD, Fran
cisco Barl,.ró . .I não Pinheiro, Pacifico l\!a.sca
renllas, Gabriel de Mng-nlliãos, Chagas Lo
bato, Jncou da Pa.ixão, Aloxanrlre Stoclder·, 
Francisco Veiga., Ferreir,t Brandão, Lamou
nier· Gorlofredo, Gonçalves Clmves, Amarico 
Luz, Feliciano Penna, Polycnrpo Viotti, Du
tra. Nicacio, Ferreira Ranelln, Mn noel Ful
gencio, Astholpho Pio, Aristides Maia, Gon
çalves Ramo~. Francisco Amaral, Dorningns 
ltochn, Costa Mnclrado, Domingos Porto, Pal
Ie ta, Jorro de Avelnr, Cor·rêa. Rnbello, Brwno 
de Paiva, . F"rrrim Pir•os. Lniz rle Campos. 
Martinl10 Prndo Junior, Bernardino de Cam
pos, Fra ncisc" G Jicerio, Mora e;; Bnrr•os, LopPs 
Chaves, D .. mingos de Mornas, A 'olpho Gordo. 
C:~rvnlhal, An·2·elo Pinheiro. Mrlrsn, Rorlolpho 
de Mrranda, Pnuliuo Carlos, Costa Jnnior. 
!{or\J'i 'uos Alves, A\frer!o Ellis, Cnrlos G,,._ 
cin, Moreira da Silvo, Rubiilo .Tunior, Flom·y 
Curado, Leopoldo de Bulhues, Guimnrães Na
tal, Caetano de A lbuquerquo, Bela••mino de 
Menrlonçn, Eduardo üoncnlves, I<crnnnclo Ri
mas, Laura Muller, Cm•Jos rio Campos, !';chi
midt, Lncerdn. Coutinho, Victorinn MontoiJ·o. 
Pereira da Costa, Antão de Fnrin, .Julio de 
Custilhos, Borges dr 1\Iodoiros, Alnides Lima, 
Thoma): J?lol'es, Abreu, I-romero Rnptist:t, 
Rochn Osorio, Cassio.no r.lo N;~scimento, Demo
trio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessilo. 

Deixam do comparecer os S1•s. Paes de 
Car·vall!o, .lo11quim rltt Crn~. Snrn.ivn, Pru
donte do l\lor;1os, Joa~nim Mnl'tinho, Enncs 
do Souzn, Tasso !<rngooso, PodJ•o \'olho, Gou
ç •Ivo., t<orr·oil•tt, .losó M:~rianno, nn)'lllrllldCI 
Halllloira, Bernardo Cnstollo Bmnco, Pontes 

de Mironda, Ladisláo Netto, Leando Macia!, 
Santos Vieira, Custodio de Mello, Francisco 
Sudré, Oliveira Pinto, Fróes da Cruz, Sam
paio Ferraz, Mnyrink, Costa Senna, Barão de 
St1n~a Helena,, Luiz Barreto, casario M~tta 
Jumor_, Antomo Prado, Almeida Nogueira, 
Antomo Azeredo, Ernesto de Oliveira., Assis 
Brazil e F .Jrmlndo Abott. 

E' lit!a e pústa em discussão a acttt da sessilo 
antecedente. · 

O Sr. Aristides Maia-Sr. pre
sidente, nu acta qne acaba de ser lida, bem 
c~mo na ,Publicada no Dim•io Offirial, ha omis
>UO na lista dos presentes de muitos nomes 
de col!egas nossos que u.qni estiveram, entre 
os quaes o meu. Na relaçto duquelles que 
votaram a moçilo do Sr. U baldino do Ama
ral, dá-se a mesma omissão. 

Ntt commissão que foi encarregada de 
introduzir no recinto os repre~entantes que 
não tinham prestado sua. affirmuçiio na. sessão 
su\emne, foi omittido tambem o meu nome 
bem como o dos meus companheiros, de sorte 
que a commissão foi completamente substi
tuída na secretaria. 

Peço, pois, a V. Ex. que mande corrigir 
esses erros da acta. 

Veem i1 mesa as seguintes 

Declaraçües 

Tendo deixado de ser inserida na acta da 
scss!To de hontem a communicaçilo qne fiz de 
nlioh<wer comparecido por· achar-mo enfermo, 
rocla.mo contra essa omissão.- Victorino Mon
teiro. 

Declaramos que, presoutes u sessiio de 
hontem, volitmos pela moção apresentada 
pelo Sr. Ubnldino do Amaral, tendo havido 
umisslio tios nossos nomes lltt neta de hoje. 

Saht das sessões, 19 tle novembro de !890.
Manool Futgencio.-Ferl"eira Rabello.-Antonio 
Utyntho.- Lamounier Godofredo.- Joao Pi
nhei!·o.-Astotpho Pio.-.Joao Lui:s.-Domingos 
Po1·1o.-Paci{ico llfasca,·enhas.-Palleta.-Joao 
Aveltar.-Dutm Nico.cio.- Olu•gas Lobllto.
Carlos Chagas.- Domin,qos Rocha.- Gonçal
·ves Ramos.- G,brie/. Mú[!alltaes.- Ferreira 
Branda o. -FI'ancisco Veiua. 

Reclamo con tro. tt omissito do meu nome 
na. votnção da moção apre8eutada pelo sena
dor Ubnldiuo do Amarnl. 

Sala tias sessues, !9 de novembro de 1800.
Erico Coelho. 

Declaramos quo esta vamos presentes e vo
támos a J'a vor du. mocíio n presen trtdrt IIou
tem pala soundor Uhnldino do Amttl'ttl. 

Sala drts ses,üos, !D do novembr·o do 1890. 
-Coe l/Lo c Campos.- A. Jllilton.-.T. Avelino. 

' '! 
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Reclamo a inclusão· do meu nome na lista 
dos deputatlos presentes li. sessão de hon
tem, bem como nn. lista dn votação nomi
nal sobre a moção approvactn ele ~ue fui 
um dos signatarias, tttlm de ser incluido ntt 
acta. 

Sala das sessões, 1 O de novembro de 1890, 
-Fernanrlo Si mas. 

0 SR. EDUARDO GONÇAT,VES (pela orcle.m) 
reclama contra a incluslio do seu nome M 
lista dos que não compareceram. 

O Sn. ZAMA (pela o~clem) pede ao Sr. pre
sidente que pot• sua vez peça aú Sr. secretario 
que inclua. o seu nome entre aquelles que 
subscreveram n declaração mandndlt iJ. mesa 
pelos Srs. Custodio José de Mello, Amphi
lophio e Santos Pereira. 

0 SR. CARLOS GARCIA (pela ordem) observo 
que, pela leitura que Cez no Dio.l'ÍO Officíal, 
notou haver exclusão de todos os nomes da de
puta~ão paulista, com excepção do do Sr.Mar
tinho Prado. 

Trn.tn.-se -de uma questilo importante-a 
mo('iio do Sr. tlbaldino do Amaral, pelo que 
pede á mesa mande consignnr na acta a 
declaração de que toda ~• derutaç-ao paulista 
votou a favor da moção Ubaldino. 

O sn. LACERDA CoUTINHo (pela ordem) nottt 
que foram omittidos na acttt os nomes dos 
deputados por Santa Catharina que votaram 
;t moção rqwesentadn, figurando sómente os 
dos ~enadm·es. Pede, portanto, que s·:jam 
consignados na actr. os nomes dos refet•idos 
deputados . 

Ninguem mais ]Jedindo a pnlavra, é dadtt n. 
neta por approvada. 

0 Sa. AniSTtDFJl MAIA (pP.lcr. orllam) pede 
á me~n que sej1\ nomenda umo r.ommissito 
para introrfuzir no recinto do Congresso o 
Sr. Dr. Leonel Filho, depUtl\dO por Minas 
Geraes, afim de prestar a p1•onwsstt ro"i-
meut.tl. · " 

O Sn. PRESIDENTE nomen uma commisslto 
pnra introduzir no recinto o Sr. Dr. Leonel 
Filho, deputado reconhecido pelo estado de 
Minas Get•aes, o qual contrahe perante a 
mesa o compromisso regimental. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO PRO.HlCTO DE REGIMENTO PARA 
O CONC\RE:iSO NACIONAl• CONST!TUIN1'B 

camn.ra dos Deputados,. servindo provisorio.~ 
mente de preslilonte o sen•tdot' que houver 
presidido ás sessões preparatorius do Senado, 
e de vice-presidente o deputado que houvet• 
presidido as da camara. · 

Art. 2.' Servirão provisoriamente de se
cretarias os que houverem servido nas ses
sões preparatorias dos duas Cumaras, oc
cupnndo os lagares tle I• e 3• os I• e 2' dn 
Cnmttru. dos Oepntüdos e de 2• e 4° os l" o 2• 
do Senado. 

Art. 3. o Est<t mesa presidirá á sesslto so
lem no de inst•tllnção do Cong-resso e funccio
narli. ati\ á eiPição da mesa ditlnitiva, que t·•rá 
Jog-ar nn. sessão imme•linta. á de ínstnllução. 

Entrou conjnnctamente em discussão a se
guinte emenrht do Sr. Moraes Rarros no 
art. 3•:-« Supprim~tm-se ns palu.vras:-qne 
teri\ log,tr na sessilo immet.!iatu. li. du. instttl
luçiío». 

Ninguem peilindo a palnvra, fai eucerrnda 
n discns;ão, sendo successi vt\mente postos :. 
votos e nppl·ovndos os arts. 1 •, 2', :1•, e n 
referiria emenda. 

Entra. em di:;cussão o capitulo 2•-D1t MeS'l.: 
Art. 4." A mesn definitiva se comporá de 

um presid •nte e tle quatro secretartos, qne 
serão eleitos p•wtt servirem pelo tempo que 
d urnrem ns se,;sOes do Congre:>so Nn.riona\. 

,\ lém deste,;, ser·ão eleitos um v ice presi
dente e r!ous s•tpplentes rins secretarios. 

Art. 5 o Esta mesa. ser·á eleita por escrn. 
tinia secreto, t•ecebendo-se cedul11S rspPcir,es 
parn os cargos de presidente e vice-pr~sitlente 
englob,.da e especiflcadamento, proceclenrlo-se 
do mesmo moela com reluçlto à eleição tios 
quatro secret.n·ios, tlividid" em dnns tm·m11s, 
sendo uma par~t l • e 2• e outra pam 3' 
c 4.' . 

Os immocliatos em votos ;t estes ultimas 
se!"~tO supplente,;, na or·dem c!n. vot.1çrto, 

§ J.o Si uPnhum rios votados pnrn presi~ 
dente e vice-presidente ohtiver m>~ioria ab
sol utn, proceder-se-1m tt 2• escrutínio entre 
os dous mais votados. 

§ 2.• A eleição dos sacll'etarios seró. feita ó. 
plurarido.de de votos. 

§ 3.• No caso de empate, decidirt\ a sorte. 

Do p~esidcntc 

Art. c..• Ao presidente compete, além do 
mais que lhe é commettido por este regimento: 

Entrn om tliscnssi:io o capitulo primeiro do 
]lrojecto de reg-imento pnm. o Con"·t•csso Na
cionn.l •mnsl.ituinto, o qno tt•nta da-l,ouuh1o 
do Con f.;l'!lôSO. 

l.' Abrit' o eucerrat' as sessues nos dius e 
horns mnrcatlaR; ftt?-er lo r e nssig-Mr ns Mb\S; 
do~ig-nnr :t or•lcm tio dhi: ostahelecor o ponto 
drt qncstilo ptwa rt cli,cll>o•1o; propor tt votação 
e dechti'lll' o sr·u resnllado. . 

Art. 1.' ,\ rouniüo do Congresso Nncjonnl 
toriL lagar nn, saltt dostinatht ils sossõos da 

2." convocar sosotto, Plll caso nrgonte o ex
trnordintwio, l'ôrtt chi shoras e dias lllat'Cttdos. 

'' 

•. 
·~ •. •. 
•• 
~ 

;: 
~~ 

' , ,, 
} 

• f 

' ~~ ., 
;I· 
4'. 
',I •• 

;~ 

,. i· 
'\

1 11 

,if 

·; 



,, ,, 
·.\: .. 

:• 
'I';· 

,.:i 
• 
i 

' ·i ~ i ' 

'! I i 

I '' I ,., 

24 CONGRESSO NACIONA!, 

3.• Suspender a sessrto ou levantai-a. quando 
não puder ma.nter a. ordem ou as circunstan
cia.s o exigirem. 

Art •. 7.". N~s caso~ em .que a.lgum represen
tante mfrmg1r as dtsposições deste ronoimento 
ou falta.r a consideração ao congresso ou a 
qua.lquer da seus membros, o presidente o 
advertira, usando da formula-Auençcio. Si 
e~sa ndvertencia não bastar, o presidentl!l 
d1ra-Sr. deputado (ou senado1·) P ... Attençao • 
e, si ainda for infructifera. esta. advertenci~ 
nominal, o presidente consultará a. casa si 
consente em que o membro do Congresso seja, 
con'l'idado a retirn-se. 

Art. 8.• el representante assim convidado a 
sahir deixarú, immediatamente a sala; e, não 
o fazendo, o presidente consultará de novo o 
Congresso sobre a providencia que deva ser 
adoptada. 

Art. 9.0 O pt•esidente pódo discutir e votar 
quando julgar conveniente no exercício do 
seu mandato, com tanto que vara o fazer deixe 
a presidencia, que será então exercida interi
namente pelo vice-presidento, e na falta deste 
pelos secretarias, segundo a sua. ordemnume
rica.. O mesmo se pmticarú. quando, durante 
a sessão, que deve ser continua, o presidente 
por qualquer motivo deixar a cadeira. 

Art. 10. O presidente suspendera a sossão 
declarando-o de viva voz, ou, urro podem!~ 
ser ouvido, deixando a cadeira. 

Do vice-p1·esidcnte 

Art. I,J. O vice-presidente substituirá om 
todas as suas nttribniçües o presidente om 
seus impedimentos, e não poderh fn,zer parto 
de commissão alg-uma. 

Dos scc1'C/lwios 

A~t. 1~. _A,o 1• secretario compota: ler os 
officws dirtgtdos no Congt·osso o qnaosquer 
outros pareis presente~ i~ mesa, subscrever a 
corr?spontlencm otncinl, nssignnr, depois rlo 
presidente, ns netas das sessuos, ter a. direc
ção e a fiscalisnção dos tmbalhos e despozas 
da secretaria durante ns sessões do Cou
gt•esso. 

Art. 13. Ao 2• secrotttrio incumbe: ler o 
nssignar, depois do 1° secretario, us actas tlns 
sossues, que serão cscriptns, solJ sua. inspec
çrto, por um dos oJTiciaes da socrettwin, 0 
qual, para osso llm, torá nn. s~Lia umn, mesu 
especiv.!, em lognr que l'or tlesignndo. 

Art. 14. O :1" o 4" ~ocretnrios contnrrto os 
votos nns deliberações, lmvondo duvida, o 
~orvirão de oscrutado!'os nn votação secreta · 
1itrüo 11 listn. das possoas que obtivorom voto~ 

o tomarão nota dos representantes que pedi 
rem a. palavra. · 

Art. 15. Não ha.vendo sossüo, por falta do 
numero legal, o 3° tl o 4" secretal'ios farão a 
chamada para notar os que faltarem com 
rnrticipnçüo de causn. ou sem ella, e assim se 
declarará na acta do dia, que sempre se la~ 
vra.rit. 

Art. IQ. A substituição dos secretnrios será 
feita conforme a ordem regnln.t• da numera· 
('ão, e para. supprir as faltas momenta.neas 
delles e de seus supplentos o presidente con
vidará qmtlquer dos membros do Congresso 
presentes. 

Entra conjunctnmente cm discussão a. emen
da dos Srs .. José Hygiuo e outros ao nrt. 5•: 
Snpprimam-se as paln.vras- por escrutínio 
secreto-e accrescente-se ao final do artigo 
-e devendo ns coclulas S9r assignadns pelos 
respectivos votantes. 

O !~h·. Elysen Martins-Sr. pre
sidente, nn confecção deste regimento eu tomei 
parte como representante do Senado; fui mem• 
bro da commissão mixttt de revisão do vrojocto 
que nos foi remettido pelo Sr. Ministro do 
Interior, e aceitámos a redacção elo art. 5° 
por ser a que estava, de conformidade com os 
usos, os estylos e tt dignidade do parlamento. 
Bntretanto vejo quo se oll'erece uma emendtt 
cujo ttlcance não posso comprehendor. (Apoia
dos.) Desejavo. ouvir a respeito desta emencln. 
o seu illns'tre autor, a quem muito respeito e 
consiclero, mas em cujo pensamento não posso 
penetrar desde que elle não justificou do 
antemão esta suilversilo do todos os estylos e 
regimentos dos parlamentos conhecidos, tJbri
gando o Congresso a umn. Jlressrto que não 
me parece que tt epiderme de nenhum :!e nós 
possa supportar facilmente. 

Dir. a emenda (W) : 

« Supprimam-so as pnln.vrns-por escrutínio 
secroto-o accrescon to-se no Hna.l do artigo:
e dovondo us coclulas ser assignndas pelos 
rospeclivos voliwtos. )> 

Isto ó uma inversüo complotiL o absoluta 
tio todos os esty los e deseja v a saber porque 
mo ti v o se oxig·e uma medida destas, que vem 
altervr todns as praticas. A razrto prnticn. 
di;;to, ó qno eu queria. quo me uossom. Eu 
Jhllo por mim o julgo escusado cleclaPar que 
tenho lmstanto cOl•agoom pat't1. sustentar os 
meus netos e 1lir.el' que votoi contrn. ou a. üt
vor, em qu11lqnor nssnmpto. Mas a emenda ó 
incnnvenionto o contra. os ostylos de totlos os 
parlamon los. (Apoia,los ,) 

CPoio que não tomos nocossitlntlo tio osten
tar nqni corngom. Comgom clns nossns con
vicções todos nós temos. 
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O SR. ZA~!A - E quem n não ti ver natu
ral, embortt empregue meios urtificiaes, hade 
ser sem pro covttrclo. 
. O SR. Er,YsEu. lllARTINS- Devemos le

g'!Slttr tendo orn v1sta as rttzues praticas das 
cousas. 
U~rA Voz-Todos pensttm assim. 
q SR. ELYSEU MARTINS- Si todos pousam 

ass1m, creio que a omem\!1, cahirú. Peço clcs
cnl~n á cus[], de ter-lhe tomado o tempo (Mo 
apowdos) provoc.tndo esta manifostnção, dtt 
qual me lisonjeio bnstante, porque voto contr[J, 
n emenda. 

O SR. JosE' AvET,INo- E vot:l muito bem. 
0 SR, ANNinAT, FALCÃO- Sinto não ter OU· 

vido perfeit[lmente as pnlnvrns llo Sr. se
nador pelo Pinuhy ; todrwia jnlgo deprehen
der que S. Ex. not[l não haver mziio pra
tica rarn acceitar-se n emenda . 
. Póde en;cctivamente não_ haver rnzüo prn

twa pam ISSo ; mas htt mzao moral. (Apoie<· 
llos.) Estamos em um reg·imen novo que se 
caracterisa pela libordtulo e pela. respouso.
bilidade .... ( Apm·te.nlive1·.•os.) 

VozEs-Votos ! votos ! 
0 SR, A f,)IINO AFFONO (pela Ol'den~ ) 

- Pedi a po.luvrn, Sr. presidente, pum 
perguntar tt V. Ex. si, tendo o preside c te do 
Congresso tomado pn rte na discussiio, na 
fórmtt do regímen to proposto, voltarti. tt pre
sitlir tt m~sa emquttuto se tratar de objecto 
por e!le discutido. 

O velho regimento tlecbrttvtt que o pre
sidente pollia, sim, tomar parte no llebttte, 
mas, emquanto se t1•atassc do oll,jecto que elle 
se propuzcsse discuti!', não voltl1l'itt it presi
dencin, dos trttbnlhos. Isto niio csti1 no regi
mento que discutimos. 

O SR .. Jos11 AVELINO- Está subentenditlo. 
0 SR, MATTA MACHADO {1° secretario) - E' 

pr0ciso mttndar :1 ememltt. 
O SR. A L)IINo AFI'ONSO-Posso ttinda man

dttr i1 mostt tt emenda ? 
0 SR. PRESIDENTE-Póde. 
0 SR., AU!INO AFFONSO -Então VOU re

digil-:l. 
Voem :1 mosn, siio !idtts e cntrmn conjun

ctamon te em tliscussão as seguiu tes 

Emendas ao (Wt. O• 

O 8~·. Espírito Santo- Sr. pre
sidente, em ndditt~mcuto ás consitleraçues do 
meu illustre colle;.m por Pernttmllnco devo 
dizer quejulgo mnito nntnral, muito regtl
lar o systmn<~ daquelles que mt pratica de Depois dtt pllrase - deixo n ]lresitleucia
seus actos não deixam a menor duvidn n, res- accrescontem-se as pnlavras - Emquttnto se 
peito dn responsn bilillatle que sobre si deve tratar do objecto que se proponlm tt dis-
recahir. (,1poiados ; trocam-se apm·tes.) cu ti r. 

Pttrece-me inteiramente consentaneo com 
as praticas do regímen livre e especialmente Sttln. das sessões, l9 do novembro do 1890. 
do regimen repulllicrmo, daquelle qne pro- -itlmino Af{onso. 
tende os fóros do systemn politico mnis pei'· Supprim:nn-se ns palavrns.:.. o votnr.-
feito, viYer its claras. (Apm·tes lliverso.,,) Nti.o A. Eu~cbio.-Ar(hm· Rios. 
ha razões serias ~ue possam estttbolecer o Ninguem mais pedindo n palavra, é enceJ'-
sy;;tenm do sigillo pam certas manifestações. rada tt tliscussüo. 
(ilpartes.) t'lüo submotticlos successivnmonte :1 vottt-

VozEs- Votos ! Votos! · çiio os arts. 4" a lG, que são ttpprovados. 
o SR. Esrm.rro SANTO- E' 111·ociso quo. ~fio . igonalmentç n];provtttlas ns emon~las 

cadn um nccontne" sna posição som n mo-• oiTorecJlltts :'os ttrts; 7, pol? Sr .. ~osé Hygmo 
no!' vncilaçfio, sem i·ecoitw n 11101101. respon-. o otltt·os, oU", pelo :-sr. Ahmno AITonso. 
sabi!idado, quo tia h i lho posstt proviJ·. Nüo süo n.pprovnllas as emendas oJl'ereci-

VozEs- Votos ! Votos ! das ao art. 5", pelo Sr .. José Hyg:in0 o out~os, 
o ao m•t. O••, llOios Srs. Antomo Euzob10 o 
Mtlmr ltios. O Sll. BARHOSA L mros - St•. presidente, 

ouvi com o respeito ~ ne mo merecem as di
versas opiniões expenrlidns n proposito dtt ''o
taçiio da. omondn, do nrt. 5• rlo reg-imento, 
IJ no se ri iscu to. . 

Si ó vowlnrlo qno nlgonns dos dignos pro
pinrmtos níto yeom rnzíto tn•nticn tle naturew. 
ttlgnmtt nr!SS:t cmenrln., rl tnmbem vnJ•d:uln 
qno on ni'io vojo m~iio pttr:t qno nmntenha
mos o rogimon do systomn KOCI'ato, qua.lquor 
quo sejtt tt ntttm•ozn lln, votar;fio a qnd so tenha 
do proceder. 

Entra om discussão o cttpilttlo 3•- Dos 
R.epresontnntos. · 

Art. li. Occupaclos os respectivos Jogares 
pela. mtlS:t pr·ovisorin, o prositlonto convJtlnrtt 
os membros do Congresso n conlmhirom o 
f'ormal conqn·omi,;so tio ilolll crmprir os sons 
llevoros paio morlo por qno ollo passtt tt 
fttzol-o; o lovantantlo-so, no que sort\ acom
ptmh:ulo por todos qnttntos so nchttrom nn 
sttla, pi•ol'et•irú a seg-uinte nlllrmaçuo : 
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Promotto guardar a Constituiçll:o (cderoZ 
que foi' adoptada, desempenha1• fiel e leqal
mente o cargo q~e me. (ai c~n{iado pela Náçao 
8 sustentm· a unu7o, a tnlegrtdade c a ;1ulepen
deHcia da Re1Jubtica. 

Pnrngrapho unico. Em seguidtt mnndnrá 
fazet• a clwmada e cada um dos representan
tes, começando pelos outros membros iltt 
mesa, diru, á proporção que fór proferido o 
seu nome :-Assim prometto. 

A:r:t· 18: O re~rescntante que comparecer 
depots sera recelltdo por uma commis~ão de 
quatro rnem hros nomendtt pelo presidente, e 
proforirit perante esto a mencionaria formula 
aAufflrmaçíLo, não sen,d? uecessario que hnja 
na casa o numero eXIfl'ldo para as delibe
rações do Congresso. 

Art. 19. O represen.tante que fôr obri
gado a faltar por mats de tres rlins; daril 
parte ao I' sect•etario do impedimento lo<>i-
timo qne ti ver. " 

Art. 20. Si carecer de licença,, deverá re
querer por 'escripto ao Congresso ; e, no
meada pelo prestdonte uma commissão do 
tres membros para dnr parecer e lido este 
em sessiio, sara dado para ordem do din o 
sem di~cussão posto n votos, entendendo-se 
que foi approvndo si tiver a seu i'twor um 
terço dos votos des membros elo Congresso 
presentes. 

Art. 21. Nenhum represtlntante poderá 
fttllar sem pedir a pa!n.vm no presidente 
o concedid<L est11 ; fallnrit de pé e dirigirt\ o 
discurso :LO presidente on no Cong·rosso. 

Art. 22. Ao pedir a pnlavm, rloveriL de
clamr si pretende fn lia r pró ou contra. 

§ !.' Um dos secretarias fará a relaçiio dos 
representantes que tiverem podido n. p ilavra, 
e, de accordo com a lista orgnnísnd:t, será a 
palavra. concedida nlternarl:tmente. 

§ 2. • Qunnrlo múítos pedirem a pnlavm no 
mesmo tempo, o presidente dnrá a precerlen
cia 11 quem lhe parecer, fic~tndo, pot•<\m, a. sun 
decisiio sujeita á approvaçilo do Congresso, si 
algum reprosen t1tnte o requerer, 

Art. 23. O autor de qunlquet• indicnçlío ou 
requerimento terá preforencht sempre que 
pedir n palavra sobre n sua matcrill. Os 
relatores das commissões serão para este fim 
consídert:~tlos como autores dos respectivos 
pareceres. 

Art. 24. E' prohibido nos orndores usltl' do 
expmssões desrespeitostts pam. com os ontt·os 
membros do Coogro:>so ou o Chof<.l do ggtudo, 
bom assim l'azor rel'eroncins intlivithmes. 

Art. 25. Nenhum !'OJl!'osonta.nte poc1orú 
servir-se do lingnng-om inconveniente om rn
lução ús tlelíttet•nçõ~s do CongTosso, que n~o 
]JOtlom sot• ob,iecto do consnm on pt•otosto dtt 
pm•to do snn~ mombt·os. 

Art. 2G. Qnnlqnor mombt•o tio Congresso 
tom tliroilo tio insistir poltL obsorvm1cia tlosto 

regimento. e ao presidente cumpra satisfaze 
immediantnmente semelhttnte requisição sam~ 
nrhnittir reflexões ou debate, Sttlvo si houver 
duvida em set• a llisposição do regimento ap
plicavol ao caso. 

Ar·t. 27. Niio poderá ser dado para or
dem do di[!, nem constituir o objecto de dis
cussão assumptos que não seja immediatn
mente ligado no tlm do Congresso como cons
tituinte. 

Art. 28. Si depois quo o Cong·resso come
çar a fnncr.ionar, comparecer algum dep11tado 
ou sen:ldot• cujos poderes aindtt não estejam 
reconhecírlos, a Camara ou o Senado procede
ra it competente ver i tlcnçiio, reunindo-se para 
esse fim separadamente em horas diver;;as 
das marcadas para os trabalhos do. Cong:esso. 

Entrou con,Junctamente em dtscussao as 
emenda jiL impressas e oiTereciuus: 

Ao art. 20, pelo Sr. Pinheiro Guedes; no 
art. 22, § 2'., pelo Sr. Muniz Freire ; ao 
a•t. 24 pelos Srs. José Hygino e outros e Eu
rico Coelho; ao art. 25, pelo Sr. José Hygino 
e outros ; duns ao n.rt. 27. senrlo um:J, am
pliando·o, pelo Sr. José Hygino e outros, e 
outra suppf'imindo-n, pelo Sr. Chagas Lo
bato e outros. 

0 SR, SA ANDRADE - Peço a palavra. 
0 SR. PRESIDENTE- Tem ll. palavra. 

O Sr. Sá Andrade - Pedi a pa
lavra para justillc:cl' a presente e~enda. 

Parece que o pensamento rio regtmento 'JlOl' 
este meio é expurgar o Parlamento d~ to~o 
o espírito de indepenrlenci:J, e subordmnçao 
que trouxe dns urnas. E' assim que por uma 
medidtt jesuitica, nã~ de juramento, mas de 
promessn, se quer con ltecer do pensn mento 
qn<:> aqui traze<m os representnntes da Nação, 
e por &sto meio, si acaso a Nnçlío houvesse 
mandado ptu·a aqui nm seu representante 
que não com~ungasse as mesmas icllms r~pu
!Jlicanns, sertn.mos forçados ou a oxpellü-o, 
si ,lle ousnsse contrahil· este compromisso, 
ou então contmhir um comprümisso contra o 
qunl:t swt co!lsciencia. protest,wa. 

Compt•elt ·nrlondo o ttlcnnce do § 17 do 
art. 18, proponho umtt emenda suppressivl'L de 
pal'te do art. 18. 

Voem á mesn, s1ío lidas e entram em dis
cussiio as seguintes 

E menclas 

Proponho a ~nppt•csSttO da parto do .art. 17 
fji!O ~ll !'l!fOI'O a [JI'OIUilS:ilt O!l Clll,1lp!'O.Illi~SO tiO 
art. 18, quo, pot•o,ta. J'ót•l!llt tletU'!t Jll'l',]llthCliÚO. 

S;,[n daH seH~Oos, 10 do novembro tio 18'.)0, 
-Sr!. Anriradc .. 

... 
I 
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Su~stitua-se a affirmnçiio n\li contilla pela 
segumte-pr·ometto guardar a constituição 
que for adoptada, dese!!Jpenhar fiel e le:;n,l
mente o cargo que me lm contlado c snstentn.r 
a união, a integridade e a indepcnd~ncia da 
Naçiio.-Epitacio Pessoa. 

O Sr. Zama-Sr. presidente, ncabo 
de ouvir a leitut·a do ditferontes emendas 
mandadas ii mesa. Entendo que os urts. 17 
e 18 podem sem inconveniente algum ser 
suppressos; nfío temos uecessi1lude destn. for
malidade. 

Quem entra aqui pela porta lar"a tlo snf· 
fragio popular jiL sabe a linh:t d<f proceder 
que deve ter neste recinto e não precisa do 
meia duzia de "Palavrns para proceder con· 
forme o dictamen de su~ consciencia, de con· 
formidade com os compromissos· que assumiu 
perante o eleitorado. Supprimamos esta for· 
mula que foi do antigo regímen ; os moldes 
hoje são outros; o deput:tdo tormL a respon· 
sabilidade de seus actos perante Deus e a 
opinião publica. (Apm·tos .) 

Si os. nobres deputados não ct•eom em Dons, 
eu creiO, e qnaosquer qne sejam as suas opi
niões neste seu tido, não podem pó r peias às 
minhas crenças religiosas. (Apartes.) 
· Perdoem-me os nobres deputados ; quando 
seus cabellos branquearem no estudo refle
ctido das cousas humanas, hiio do necessaria
mente reconhecer que ha algum:\ cousa supe
rior e um outro meio onde o homem respon
derá pelas faltas, que comrnette neste mundo, 

O Sn. Nu.o PEçANHA dá um aparte. 
O Sn. ZAMA- Niio tive intenção de o ma

goar; peço ao. nobre deputlldo que mo des· 
culpe se nas mmh:1s paln.vrn.s houve alguma 
que pudesse ligeiramente o (fender (apartes,) 
Eu quero o respeito completo a todas as opi· 
niões e tt todas as crenças; quero expeuder· o 
meu modo de ver com tl maior l'ranquez:t; ert 
creio em Deus e nessn crenç:t hei de morrer, 
si Deus oii~ me faltnr com a sua graça. (Tro
cam-se muttos apa1·tes .) 

Senhores, eu não sou um Estndo; sou uma 
c~eatura int~lligento, pensunte e livre, e 
nao quero pellls em nome de cousll lllguma, 
nem mesmos em nome de con ven iencius de 
Estado, (Apartes.) 

Mas, senhores, i~to é um11 questão inci
dente que está termLDn.1l11 por sua n:ttm·e~a. 
Entendo .que podemos votnr peltt supprcssiio 
deste ar•ttgo ... 

O Srt. ,Tos!!; AVNW!íO - Ficunt!o Dous onde 
está. 

O SR. ZA~rA- ... Hcllndo a crrrln. um 1le nós 
ll conscioncÍIL do qno se nfío pólio l'ugir ii li· 
nha recta do cttminho do do ver. 

O Sa. Josli AVELINO- E cruln um com as 
SUUS CNnças. 

O Sr •. ZAMA;.....Peço desculpa, si o meu tem· 
pcrnrneuto sanguíneo e nervoso se exaltou 
em um momento em quo não havia Jogar 
parn. ex 1 ltnções. Estamos npenns procurando 
o meio do estabelecer um modo regular para 
as noss•,s discussões e deliberaçiJes. 

Estando, porém, com t\ palavra, Sr. presi
dente, vou pedir a attenção de V. Ex, a do 
Congresso par;t alguns artigo>, e entre esses 
o ttl't. 22. 

UM SR. mcrnESENTANTE - Não está em 
discussão. 

O SR.. ZAMA-Todo o capitulo está em dis
cussão; eu exponho as minhas idéas, o Con
g·resso as aprecia e depois resolverá como 
entender. 

O art. 22 impoe ao deputado a obrigação 
rle declnrar si i'alla contra ou t\ l\tvor; isto, 
Sr·. presidente, é uma posição forçada para 
nós. (Apoiados.) 

Ha muitos ussumptos sobre os quaes tomn· 
mos a palavra, nno pura fallar conu•a ou a 
i'tlvor, .mas simplesmente par;t elucidar a 
materia on para su;:citar duvidas. (Apoiados.) 
Comprélreudo o pró e o contra no regímen 
l'rancamente pur·lamentar c nas que~tlíes 
politi~as, pot•que então e necessario. faz~rem
se as rnsct·ipçoes, porque as convemenczas de 
partido impoem nos chefes das maiorias ou 
dus minorias tL necessidade de escolher pes
sot~l para os combates do ditt. 

Para esse caso o pró e o contra são indispen· 
st~veis; sem isso é impossível obter a pa!:tvra 
no regímen parlamentar. Eu Donheço o me
canismo destas casas, e posso atfirmal·o ; mas 
os nobres rept•esentantes parece que não que~ 
rem a continuação deste regímen, que são 
absolutamente contrarias a elle, opinião quo 
eu mio sigo uusolutumente, porque nU.o com
prehen11o r~gimen de liberdade >em ministros 
respons:tvets. · 

Acho que esse urtigo pOde ser muito bem 
suppresso. 

Niio temos questões politicas de. que pos· 
sam resultrtr a quél.la do governo; não 
temos falla tio throno, credltos, moçlles, 
etc. materius om que essas formulas siio ne-· 
ccssttrit\S; ~en!O_:l simplesr~ente que approv~r 
umn. constJtmcao, mas Dito queremos senao 
concertar·, emendar e melhot'!li' o tralmlho 
que i'or snbmettido· á nossa apt•oaiaçiio. 
(Apoiados.) 

Lembrarei tttnü1em outros flrlígos entre os 
q1110S os 24 o 25 (.-\parto.<.) Nilo ftwoi, porém, 
gt'Jlndo quos.tito 1lessos al'tigo.s. l~n~ qtmsí 
tOUO::l OS l'Cg'lllrl!lltOS ha OSS[l dtS[lOSIQU.O, mas 
tenho notado fJUO ellas silo ociOSl\S o qno 
rttras vozes toom app!icar;ão ... 
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0 SR, J OSl~ AVELINO- EliaS fttzem pttrte 
ele todos os regimentos. 

0 Sn. z,urA- ... I'orque nenlunn de nós 
ha de empregar phruses inconvenientes tles
aca tando uma corpornçiio de que nós mesmos 
fazemos parte. 

I-Ia um outro artigo, porem, para o qual 
clmmo muito especialmente a attençiio do 
Congresso. 

Este artigo tem por 1orçtt dente de coelho. 
E' o art. 27 que diz (UJ) : 

« Niio poderá ser dado para ordem llo dia 
nem constituir objecto de discussão assumpto 
que nl\o seja immediatamente ligado no fim 
do Congresso como constituinte.» 

O Sn, Josrí AvEmm-E muito bom artigo. 
O Sn. ZAMA-Latet anguis in herbis. · (Ntlo 

apoiados.) 
Quero crer que nenhum membro dn. 

commissl\o teve pensamento reservado ao es
crever este artigo ; mas o Congresso por isso 
que e constituinte tem ns attribuições mais 
latas quo nenhuma corporaçiio desta ordem 
póde e:-.ercer sobre o sólo. (Apoiados.) 

Nós devemos todo o tempo que trabalhar
mos com o Congresso ter a ampla attribuiçiio 
de tratar de todo e qu::tlquer assumpto qu~ a 
nossa opiniilo attenda aos interesses namo
naes. (Apoiados.) 

Não acceito peias neste terreno,nüo sujeito 
as nttribniçues CJUe recebi da soberania na
cional it disposições regimentaes. Nilo abdico 
dos direitos qua o povo me deu. 

Quem conhece o mecanismo destas casas, 
quem está habituado i\, .vidll politicli_, ~om.
prehende que não. se pode traçar o hm1t~ a 
acçüo do uma corporação rlestll orrlom. Nao, 
senhores, houve um deputado que l'epresen
tavtt a minha província, qno dir-ia-suicidem
me os senhores, porrpw por minhas milos eu 
nilo me suicido. Eu nilo dou o meu voto a 
esta disposiçilo e acredito que esta mocidade 
que não precisa do exemplo r!os meus cabei
los brancos, mas cm cujo corncilo htt o de
sejo de ·qno o systenm ropnhlieano seja o 
systema da li ilerrlude o oxpansilo de tml!,ls as 
forças ,com rJue Deus dotou o h0)11om,, !lao se 
deixam amordaçai' por umo. d1spos1çtto que 
póde ser muito simples, mas CJUO sem duv1dn 
nenhuma tem veneno na candll. Tenho con
cluído. (Muito bem.) 

Veom it mesrt e Efio lidns o entram tambem 
om discussií.o ns seguiu tos emendas: 

"Ao :wt. 17, snppi'im:<-so a J'oJ•mnla-Jll,'O
motto o te. o o pamfp'allho n11ico do . d!to 
art. 17 ; supprima-se o ~rt. 22 sem pre;JIUr.o 
dos ]lt\ragraplio,, SUJllll'lllm-so o art. ~7.
Zama,>) 

O S1·. Elyseu Martins- Sr. '(lre
sidente, ai~da pelo mesmo motivo,já alle<>ndo, 
occnpo a trtbnn::t n.llm de responder ás o'bser
vnçoos feitas n alguns artigos do projecto de 
regimento pelo St•. deputado Zama. 

Devo dizer por mim e pelos meus compa
nheiros da commissilo que absolutamente não 
tivemos intenção siuão de fazermos um tra· 
balho que não estivesse na altura da digni
dalle do parlamento e das suas necessi
dades. 

0 SR. JOSI~ AVELINO-E dn liberclalle de 
cada um de nós. 

0 Sn. ET,YSEU MARTINS- Absolutnmente 
não podiarnos ter, como nilo tivemos, intenção 
occultn, de arcar obstaculos ou embaraços ii, 
justa expansl\o da liberdade de cada um de 
nós. 

Dito isto, que ser,·iril. lle escusa e justifi
cação pela. ptwte que tenho neste trabalho, 
deante do Sr. Zamtt, n quem. muito considero, 
passo a dizer o que penso sobre o nrt. 17. 

Conll:lsso que deante do meu espírito estn 
fót•ma não tem valor e importancio. alguma, e 
que ella llgurt< aqui, creio eu, pela razão de 
desejar a commissüo pôr-se de accordo com OH 
esty'los esto.belecidos pelo nosso parlamento, 
como por todos os parlamentos de que tenho 
conhecimento. 

A commiRsão, pOl' consequencin, não faz 
disso uma questiio 1lrimordittl, nem elevará à 
alturo. de um principio esta fórma, porque 
todos nós s::themos que a promessa ou o jura
mento nfio tem n verdadeira intuiçfio no 
cumprimento do seu dever. 

Portnnto,em nome da commissiio,posso rlizer 
que elrectivamente estou ele accordo com o 
sr. Zamn, c nada tenho que oppor absolnta
mento it suppressüa do art. 17. 

Quanto 1t0 art. 22, ncho que' o Sr. de
putado, o Sr. Zamn., interpretou mal o pensa
mento da commissilo, vendo alli a pretenção 
do carnctel', a. liberdade de pensame'nto do 
orador; mns, :1 com missão nüo teve tal in
tonçiio, c J'oi unicamente para methodisar o 
tra.balllo, parn. CJUO a mesa organisasse duas 
listas de oradores, os quaos se inscrevem pró 
ou contra. 

O Stt. Jos1~ Avm,INO dit um n.parte. 
0 Sn. ELYSEU MAitTINS -Quando O nobre 

doputttdo tomal' a palavra, não para oppur-se, 
mns, pnra oH'et•ecor ememlos, póde fazei-o 
sum inl'ringir o regimento. 

o artig·o ria commissiT.o foi simplesmente 
pal'll, methoilisnr o dm• ordem ao trabnlho de 
nmneirt< fJUO BO pudesse conhecer• qmws os 
orariorcs quo qnorium fallar a fn.vor ou 
contra, ptti'a dar-lhos a palavra altornuda
men te. 
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Não vejo motivo de ft1ze1• questão do um 
artigo U.esta ordem, e não posso deixar do 
leva.n tar um protesto contm a injustiça 
m~or0e que o Sr. deputado Zamu. fez á com
missao. 

O Sa. ZAMA- Não fiz injustiça ttlguma a 
commissil:o. 

0 SR. Er,YSEU MARTINS- A commissão 
mixta, tendo de elaborar um projecto ele re
gimento pum o Congresso, na sua funcção 
constituinte, não poditt deixo.r de ac(lutelar o 
interesso da economia do tempo, afim de que 
pudessemos entrar no regímen legal pela ap· 
provação da constituiçil:o, nosso pacto funda
mental ; não foi, portanto, a intonçiio ele 
coarctar a liberdade de quem quer que seja, 
e muito menos de aninhar um pensamento 
que pudesse prejudicar a liberclnde do parla
mento ; absolutamente não. 

o Congresso esta reunido com o caracter 
de constituinte, e o nosso trabalho, exclusivo 
e unico, ó emendar o projecto de constituiçiio, 
pois todos nós temos necessiuade de sahir 
do regímen em que estamos actuoJmento. 

Somos um poder sobemno, niio li(l duvida 
alguma., mas, niio par<\ anarchisar. Temos 
liberdade de acção para elabora r e emondm• o 
]Jl'Ojecto que nos fo1 apresentado, mas, acima 
de nossa soberania, temos o interesso de acau
telat• os interesses do noss:c patrin, tro.tando 
quanto antes de do tal-a com uma constituição. 

O SR. ZA~IA - Si eu entender amanhil rle 
apresentar um projecto revogando o elecreto 
que restringe a libel'llttde de imprensa, posso 
fazei-o ? 

0 SR. Er.Yslm MARTINS- Pódo, mas llove 
abster-se disso. 

O SR. ZAMA dá um aparte. 
O SR. EtYSEU 1\IAM'INS- Não ó elo Con

n·resso essa funcção ; e peço lico1!ça.a0 nobre 
âeputado para discorda!' desse prmclplo sub-
versivo. · 

O Srt. ZAMA -Assemlllóa constituinte com 
funcçlles limitadas, isto é que é novo em di
reito constituciont\1. 

O SR. Er..Ystm MAltTINS - As nossas func
ções estão limitadas a funcçuos do consti
tuinte. 

0 S!t. FRElJRR!CO BORGl~S B OUTllOS SRNHO· 
nlls -Não ttpoindo. 

O Sn. ELYSEU l\JAn'I.'INS-011! Si os senlJO· 
res contostam o proprio !'acto, nlio sei o qn~ 
mais nlio contestltt'ão. Si nüo somos aqm 
mua assemiJlóa coustitnínte, nl\o sei ontüo o 
quo somos. 

O S1t. llJUWBmco BonaBS -Por i~so ó 1]\le 
:;amos tullo. 

O Sn. Er..Yslm i'vlAlt'I'INs- Está eng-anado· 
Isso seria anarcllico, seria snbversivo de todos 
os ~rincipios do direito moderno. Esto.mos 
nqm em l\mcçiio constituinte. Aindtt nil:o or 
gauisamos a nossa lei primordial. 

O Stt. FimnEmco BoRGJ~s- Então; limi
tados os potleres dtt Constituinte, quaes silo 
esses l.Joderes ~ 

o Slt. Er,YSE!.i 1L\RTINS- Esta enganado, 
nilo tem logimt nenhuma em seu aparte, por~ 
mit.ta-me que lhe tliga, niio tem connexão 
nenhuma., porque não l]uerem que so limitem 
os poderes de constituinte quo temos. 

o Sn. FrmmmiCo Borta!ls- O regimento as 
limitou. 

O SR. Er..YsRu MARTINs- E:>tlt enganado, 
nüo !imitorr. 

o SR. F!umEiuco 13oRmls - O que dispen
samos ó a licçiio de logico., porque não es· 
tamos numa aub de philosophia. 

O Slt. Er.Ysim MAlt1'INS- Mas ttrgumen
tamos <\Qui com " logica. 

O S!t. FmmEmco BottGES - O nobre de
putttdo não e~tá argumentanclo com elht. 

0 Stt, PRBSIDEN'l'B- Attonçüo! 

0 S!t, Er,YSJW MARTINS- Estou argumen
tando, sim ; digo quo o seu aparte nü:o foi 
logico, porque eJrectivamente não queremos 
limitar os poderes d<t Constituinte. 

O Su. ZAMA dá um aparte. 
O SR. EI,YSIW MA!t1'I~S- Mas, Sr. Zama, 

o Sr. 6 bastante calmo e sabe que eu o res~ 
peito e conside~o muito ... 

O SR. z.urA- Muito obrig'lldo. 
0 Srt. EJ,YZBU MARTINS •.. o que nüo teria 

para o Sr. siniio totlns as lJrovas de consi
doruçüo. 

O Srt. ZAUA:.... As nossas pessoas niio estão 
cm discusslio. (1lpoiados .) 

O Sr:. ErX%JW MARTINS- Bem ; nüo ha 
questiio nenhuma .. O quo dig-o ó que" nossa 
l'ncnldado de poder constituinte niío está limi· 
tado., nem poderitt ser. 

O SR. PmmnENTB- Peço ao nobre repre
sentante que se dirija ti mesa. 

o Stt. 1\LYzRu MAR1'INs-Sim, senhor; 
estou rospontlontlo rt um aparto. 

O Slt· ZA~!A- Estamos, Sr. presitlento1 
no terreno nmis parlamentarmente dolicl\dO. 
(lUso.) 

O SR. Et.YZEU IvlAitTINS- Bom; a nosstt 
l'ncuhlllllo •lo Jlodor constituinte não cstiL 
lilllitatla pelo l\rtigu ; o ~no •tnot•emos alli 
li circumscrovor tt Lliscussil:o. 
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O SR. ZAMA- Pois, bem: em vez de dizer 
só, diga de pJ•c(erencia, e está tudo acabatlo. 

no meu merito, em consideração ás minhas 
cans. 

0 SR. ELYZEU MARTINS- Oh! Isto assim é 
abrir as portas aos abusos. V amos e tomos 
necessidade de discutir quanto antes a nossa 
constituição. 

UM SR. REPHESENTANl'E- De discutir mui
ttts cousas mais. 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Qnn.ndo readqui
rirmos o no,so caracter de poder legislativo 
ordinnrio, será então occasião de apre,·iarmos 
todos os actos do govol'no provisorio ; mas, 
como poder constituinte, descermos à annlyse 
de actos din'erentes a nossas funcçues constitu
cionaes, me parece uma perfeita subversão 
dos bons princípios. . 

0 SR. BARBOSA LIMA-Entretanto, ha uma 
disposição transitaria da Coustituiçiio que 
prevê isso. 

0 SR. TIIEODURETO SOUTO- Leia O art. 48 
§ 3°, que diz o seguinte (lê) «por escrutínio 
secreto nas eleições e nos n0gocios de inter
esse particular. » (H a outros a panes.) 

0 SH. ELYSEU MARTINS- Quando chegar
mos à discussão desse artigo, tlnrei a explica
ção que o Sr. secretario pede. No que insisto, 
e chamo a attençiio do. casa para esta obser
vação, que julgo ser dtt mais altn. trauscen
dencia, é no seguinte: tt nossa faculdade d~ 
poder constituinte nü.o está limitadn. pelo 
art. 27, como parece no Sr. Zamn .. O que 
queremos pura e simplesmente é cortar os 
obstaculos, os embaraços, que possmn ter ef
fectiv<tmente a npprovnção da nossa lei oJ•ga· 
nica, par.t que todos os poderes enti'em eiTec
tivamente no regímen legnl. E' claro que, 
si admittirmos a discussão tle todas as mo,te
rias, n menos que um alto in!tlresse publico 
não possa ,justificar a oxcep(•ão, dahi pode 
provir perturbação pnm o primeiro trabu.lho 
âe Que estamos encarregados: votar uma lei 
organica, debaixo da qual possamos viver 
logolmente. 

Quero collocnr a questão no seu verdadeiro 
!et•reno. 

Sr. presidente, esta doutrina que reconhece 
nmfl constituinte omnipotente, só tem produ
zido nfl historia calamirlndes. Umfl constitu
inte não pórle ser· omnipotente, porquA e lia 
tem a esphAm de sua ncção marcada pAla pro
pria sobern nia elo povo ( apoiados). O povo 
não rlelegn seus direitos, delega exercício de 
direitos. De que uma constituinte possa ser 
omnipotente, o que se segue ,; que nesta oc
casião podemos legislar em torlos os SPntidos 
e então pergunto: como a constituinte, si 
qui?.essemos abusar nã.o porleriamos fazer o 
confisco de to,Ja a propriedade do Brazil em 
nosso brneflcio ?- (Oh / Oh .') Perdoem-me es
tou mostrando que uma constituinte não é 
omnipotente ( crusam-se apartes ) • Elia tem 
poderes rlelimitndos relativamente fi suas 
rttribuiçlles, relativamente ao mandato. ·De 
que traiamos ?- Tratamos de votar uma con
stituição ; logo, tudo quanto fora além desta · 
esphera, não nos pertence. 

0 SR. ELISEU MARTINS-Essa Ó a verda
deira doutrinfl de direito publico moderno, 
despido de jacobinismo. 

0 SR. COSTA MACHADO-Si nós, no cumpri
mento de nosso dever. olhnndo pflrn o estado 
da sociedade quizossem r·~,zi~trar como porler 
or,linario, pergunto, poderinmos faz 'r isso ?
Não poderíamos, porque ainda não somos po
de!' legislativo (apoiados e n<1o apoiado.'<); e 
si não somos poder ledslativo, devemos cin
gir nossa ficção ao ol:\j acto do mandato. 

E do mais, encaremos n questão p~lo lado 
real. Supponhamo.l quo haja nocessid(lclo do 
uma m3tlitla extraordiunritt, como bem ponde
rou o Sr. Zama, pergomllo : A assemblé:t con
stituinte não poderit tomar providencias a 
respeito 'I 

De certo. Logo não hn. inconveniente ne
nhum no art. 27, qne existe para derig·ir 
nossos trabalhos; como principio tle ol'dem. 

O Sr. Oosta Machado-Sr. pre- E ele mais f]U•Jm limittt a constituinte ? 
sidente, latet m~,ryuis in he1·bis, disse o nobre Somos nôs mesmos, nós f]ne estabelecemos 
depu tudo pela B<:~hia, o S1·. Znnm, apreciando n leLl precisas pnra m:wcl111r convenientemente. 
disposição do art. 27 do projecto de rog·irnonto Logo não se deve oxtranlur este artigo, qne 
que se acha em discussão. Úhou o nobre do pu- é 11 lho da nossa voo tade. 
tnclo nlg·um~ ~ousa do o~tranhavol 110 .fundo Ho, snmma vantagem de não confundir ma-
rlossa tllsposiÇ<LO, o pal' ISso, rocorrontlo nos terias diversas, 
poderes que ti ovo to r uma constitu into, ello Supponde,tl umexemplo,q no vou apresontflr, 
reconhece a necessidade da suppt•ossão dess 1 que osta flssomblua, trala.nilo dtt constiluiç,ão, 
artinoo. t 15 r 1 S~. Jll'ASidente, não lm neste roc·imenlo tt vo 0 em 'ms. t-\npponr 0 11 1l'01'tt que se 

~ lt•n tiL de o lu oclo oxtt•u n h o e fJ ue então pnra 
umn. disposiçito mais cm•inl qno expt•ima volnl-a com ossamn,lorin extruulm so gastam 
t:tnta lll'Oviclencia da. commissfio, como osso. :~o dias ; pergunto: qno se lucrou 'I Assilu 
( Apoiaclos c m1o apoiados, ?'UmOJ' .) doscutamos o voto mos a couslitui,,ito nos 15 

E' preciso, ll1ous senhoros, calma, o eLl ro- dias o depois tmtemos dos assumptos ox
cll\mo vossa ttttoncão, si nüo em considoraciio . tranhos. 
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Logo, praticamente, ni'i.o lm vn,ntagem DA• 
nhuma em supprimir uo regimento o art. ~7. 
e respeitando a soberanitt nacional, que não 
deu poderes para tudo, não posso deixar de 
votar a favor do art. 27. 

VozEs-votos t votost 
Sliú lidas mais as seguiu tes 

· Emendas 

Seja substituído, n. formulo, rla affirmação do 
art. 17 pelo seguinte - Prometto cumprir 
Jlelmente e de accordo com 1t minlm con
sciench, os deveres do mn,ndato ele que me 
acl1o in v estiJo . 

Sala dns sessões, 19 de novembro tle 1890. 
- F'rede1·ico Guilherme Sou:a Serrano.
Meira de Va<aoncellos. -Beltarmino Carneiro. 
-Joao Barbalho. 

Ao :wt. 20-Supprimam-se ns palavras
entendendo-se ~ue foi approvudo até pr•esen
tes.-Epitacio Pessoa,. 

Ao nrt. 22 § 1°-Em logm de um dos secre
tarias, diga-se-o 1 o secretario. 

Sala das sessões, lO de novembro de 1890. 
-Francisco Veiga.-Feticiano Penna.-Fran
cisco Amnrai.-Dutra Nicacio. 

Ao mesmo artigo § 2'- Dnwi prececlencia 
no mais velho ou na igunldnde de· icltldes de
signara a sorte. (Supprimnm-se as out1·as 
palavras.) 

S>il!l das sessões, I O de novembro de 1890. 
-Aimino A(fonso. 

Ao final do n.rt. 24 -Diga-se-rel'erencius 
indi viduaes otren:;ivas. 

Saio. das sessues, 19 de novembro ne 1890. 
-.4lmino Alfonso. 

Ao art. 27 - Não poderil ser dado para n 
ordem do dit1, nem constitui!' objecto de dis· 
cussão assnmpto que não seja immelliu ta
meu te lig-ado ao ílm do Cougl'es>o, como con
stituinte, salviJ requerimento devidnmente 
appro"nrto em se-siio anterior pela muiorin 
dos membros pre:;onte::>.-A. CavalcaHti. 

AO nr>t. '27 - Pl'oponhu qne o nrt. 27 so,ja 
substituido pelo seg·nillte- Dividir-se-1m om 
tinas partes a o!'dem do dia, a I• consttgradn 
it mnteria constitucional e a 2• no exercício 
do poder legistnttvo ordinnrio. 

Sala dns sAssues, 19 de 11ovembro do 1800. 
-Ame1·ico Lobo. 

Ao art. 28-Accrescente-se :-por•nnte n 
mosa que serviu nas sossiJes prepn'J•ttlorins. 

Slt)n das sessões, HJ de no v ombro do 1800. 
-Gcne1·oso Maia, 

0 SR. ARISTIDES MA!A(pela or,lem) requer 
o encerramento da discus,ão. 

Con:;ultndo o Congresso, não npprovo. o 
encermmento pedido. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. Correia Babello-Re· 
queiro, Sr. presidente, que submetta separa
damente o. o.pprovação do Congres~o o nrti"'o 
e seus paragraphos por• que são mnterins p~r 
sua natureza distinctas que precisam ser 
approvndas ou rejeitltdas separadamente. 

O Sa. ELIZEU MARTIN's:-Mns se tudo já 
foi rejeitado, em globo, como havemos de vol· 
tar Utl'UZ. 

0 SR. CORREIA RABELLO:-Mns O Sr. pre• 
sidente io. submetter ú. votação. 

O Sa. Pr~ESIDENTE - Eu não vi que o 
requerimento de V. Ex. se referia it emenda 
que já tinlm sido votada. ' 

A mnterín é vencida e eu niio posso de 
novo consultar sobre e !ln o Congresso. O re
querimento do nobre deputado servirá para 
as votações seguintes em que se der o caso o. 
que S. Ex. se rereriu. 

0 Sa. CORltÊA RABELLO (pela ordem) 
diz que n pnlavr.1 alternadamente refere-..;e no 
nl't. 22, que diz que o deputnllo é obrigado 
a declar\tr si pede a ptt1avra -pro - ou
contra. 

Ora, si foi regeitado o nrt. 22, o § 1• não 
tem mais razão de ser . , 

0 Stt. MATTA MACHADO (1° secretario) -
Tem rttzão o nobPe deputado ; ou vou ofrclrecer 
uma emendt~. 

E' litht a seguinte emenda no art. 22 
§ 1': . , 

Na or•dem em que tiver sido inscripto.
Malta Mao/lado • . 

0 Sit. ALM!N'O AFI'ONSO diz que enviou ii 
mesa umtt emenda no § 2• o pede que o!lo. 
sej ii lida. 

O Srt. PrtESIJlEN1'E respondo que n emendo. 
ncha-se :;ouro a mesu., o que será lida quando 
tiver elo se votar• o § 2•. 

Ninguem mais pedindo n pnlnvrn, ó encer
rada a discusslio. 

Procedo·se tL votação successivn elos nrts. 17 
n 28. 

!!.' upprovndo o :wt. 17, sendo I'ejeitatlns 
todas us emendas o1l'erecidns ao mesmo ar
tig·o. 

tlão ig·tutlmonto npprovados os twLs.18 e 19. 
l~' tumbomapprovndo a art. 20 o rojoitadas 

tts emendas oiTerecidas uo mosmo artigo, 
E' appl·ovndo o nrt. 21. 
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E' approvada uma o monda suppressiva do 
art. 22, oJI'erecida 11elo Sr. Zama. 

E' approvado o <.~ I • do mesmo artigo, salva 
a emend11 do Sr. Matta Machado, a qual é 
tambem approvadn, ficando pi•ejudioada a 
emenda oJrcrecida a este mesmo parttgrapho 
pelos Srs. Francisco Veiga, Feliciano Penmt 
e outros. 

E' em seguida approvado o § 2• do mesmo 
artigo, sendo rejeitada a que ao mesmo pa
ragrapho oJrereceu o Sr. Almino All'onso. 

E' npprovado o nrt. 23. 

Si tt omnda ror ncceit:t, vota por olla; si 
nilo for, votnrit pela suppressão completn, 
do :wtigo. Assim pensam muitos mem
bros do Congresso. Por consequencia, pede tL 
mesa consultar ao Congresso, si consente que 
s0ja posta em votação a emenda que não 
supprime, mos que amplia o artigo. 
. 0 SR. THffiODURETO SOUTO (2° secretaria) 
pede aos nobres representantes que consi· 
derem, que reflictam, sobro o petlido feito 
pelo nobre deputado por S. Paulo; olle ó 
absolutamente impossível de ser attendido. 
(Naa apoiadas.) E' approvado o art. 2'1, sendo retirada n 

emenda que ao mesmo artigo ofl'erecernm o Supprimit!o o artigo serão tambem as 
Sr. José Hygino e outt•os, a requerimento do emendas. Isto é evidente como a luz mero· 
Sr. Alcino 'Gunnnbar,t. · diana. A me sr~ deliberou que as emendns 

E' approvada a emenda substitutivn. do fossem vottttlas de prel'erencia ao todo ; e si 
art. 25, oJrerecidtt pelo Sr. José Hygino e o Congresso não eotà de accordo, tem ore-
outros. meclio em suas mãos-que é destituil-a. 

E' approvndo o a.rt. 26. O Sn. Ros.\ E SILVA diz que insiste pelo re-
E' posto a votos 0 art. 27. q uerirnen to arrosentndo pelo seu co!lega re

presou tau to de S. Pn n lo, n.bnndanclo nas 
O Sa. FnEDEmco Bo!WES diz que trntan- mesmas considerações ex pendidas por S. Ex. 

do-se de uma questão imporlttutissinm que 
n,Jrecta n poderes recebidos immediatamente · O SR. PnBSID!lNl'll - De con!ormii.lacle com 
do povo, é o caso de se proceder :'t votação os pt'ecedetltes jit estabelecidos pela mesa e 
nominal que requer. com a praxe constante das ass~mbléas onde 

Jl[lveudo uma emenda suppress1va, essa tem 
Posto n votos, é npprovado o requerimento. preferencia na votação, os membros da mesa 
o sr. Martinho Prado (Jlcla entendem que eleve prevnlecer es~a prefo

orclcm) diz que. entre as emonclas impressas rencia. E os Srs. representantes que quize
hoje no Diaria Official em relação ao regi- rem que subsista o :wtigo com a emenda sub
mento em discussfLo, encontram-se duas sobre stitntiva, toem rocurso facil para conseguir o 
0 

assumpto em questão. seu de:Jojo, votanrlo contra a emenda suppros-
São elltts as seguiu tos : a primeira assi- si v a. 

gnada pelo Sr. Josó Hygoino e outros n.cres- Entonclo que esta clocisão e legitima o ver· 
sentn : salvo requerimento devidamente ap- dadoira, mas, como ainda nilo temo,; regi
provado em sessão anterior peln maioria dos monto nem lei escripta, não quero intot•por a 
pt•esentes; n seg-nudn elo St·. Chag·as Lobato minha nntoriclade ele presidonle, o, acceitanclo 
e outi•os supprimo o art. 27. o requerimento do noiJre deputado por 

o Stt. PRBSIDENTB-Foi posta. cm votnçüo S. Paulo,( ;
1
ou. apbpcllitr pn.;'

1
tt ,

0
'1 cle~i,;üo do Con· 

estn. ~·russo. ",. tuto em, mm a om.J 
o sn. MArtl'I:<IIO Ptuno dir. que foi, po- O Sn.. ZAMA (pela a1·dcm) diz que sedeve 

1 • • - 1 pur um turma a i.sto,, foi o o~ador o autor 
rém porgnn ·a a, mesa st a approvaçao r osso da emenda o o seu mtmto ora nao querer que 
arti"'O se faz indepenclmJt•) 1la ttpprovaçilo elas 1 emendas. A approvaçilo classe artigo não im- o Congresso se visse tolhi! o em sua sobe-

. · - l 1 d t 1 rania; desde porém que l!tt umn. emenda con· 
porta re,IC!QttO' as omom ns quo evom . am Jom cilindom dos seus intuitos com n opiniilo do 
ser sujeitas tt votação elo Congresso. Con"'resso, acceita o requerimento elo nobre 

O Sn. Pn.BSIDEN1'l~- Snpprimirlo o artigo dep~tado JJOl' S. Paulo e pede para J.•otirar a 
flcnm projmlicrulns totlas ns emendas. sun. emen ·C\. (.l\Iuita bem, muito bem.) 

o Sn.. J\'IAm'INl!o PnAno precisa ponderar Consultmlo o Congresso, consente nn. t•oti· 
iL mostt qno rlaqnol!o~ collog·as quo vota~·um rnclu cln. emenda. 
pot• est:t emontlu., mm tos o tlzoram perstuulHlos , 1. ,. d'• 1,. •• 
d . tt·as teriam tmnhom votanüo. O SR. CnAc:As. ,onAIO IZ qno n Jllmona 
e que us ou ' . . • emenda supprosstvn. apresontadtt sobro o as-
O SI~. l'I~B:lllJENl'B-FDI J'•"tnorJtlo, a vota- sumpto foi oJl'orocicla pelo omdor o /lO!' ou-

çiio nomiual. tt•os col.legas ; o como ollos so con 'oJ•mnm 
o s1:. MAW!'INIIO PnAno Yolmú. pela sup- com a· nrtigo suhstilntivo, rot!ra tt s~m 

pro~silo ,]o ar ligo mas proli.,ritt o urtigo com :L I omoutla ,llttl'll sor vot[lclo OSS? arttgo. (Mmto 
oulr!ncl:~ Stll.rsluliv:t. · bom., mwto vem.) 
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Consultadl'l l'l cttsa, consente nl'l retirl'ldl'l dl'l 
emenda. 

0 SR. !\!ATTA MACHADO (1° socretario)-Foi 
apresentado agora um substitutivo ao art. 2i. 
Diz o seguinte (/íJ) : 

Art. 2i. Não potlerá. ser datltt pl'lrlt ordem 
do dia nem constituir ol1jecto de discussilo, 
nssumpto que nilo seju. immetli:üamente li
gutlo uo fim elo Congresso constituinte, salvo 
requerimento devidl'lmente approvl'ltlo em 
sessão ttntet•ior, 11ela maioria dos membros 
presentes.- A. Cavalcanti. 

Como substitutivo o Sr. presiclente póde fa
zei-o votar em primeiro lagar. 

0 SR. RAMIRO BARCEf,LOS {Jwla orclcm) diz 
que pediu a palavra para uma. questão de or
dem porque estti, presenciando tun facto anor
. mal e as8il!l sendo nilo poderemos discutir o 
re,q-imen to nos tes tres ou q utüro dias. 

Pa1•ece que a mesa paz em discussão pri
meiramente as emendas. 

Ora, esg-otatlt\ tL discussilo, encerradl'l e lia, 
não se póde estar l'lpresentando emenclas por 
occasiilo dl'l votl'lção. 

Posto em discussão o capitulo, quem pnizor 
que apresente emendas : mas enc~rmdl'l l'l 
discussito, deve cessar o direito.de apresentar 
emendl'IS novus ao correr l'l votaçlio. 

Pede, pois, que sejt\ estl'l a norma a seguir 
na contimu:.çilo da tliscussiio do regimento. 

O SR. BBVILA.QUA(peta ordem) diz que, antes 
de passar-se l'l tratar do cl'lpitulo Vl, potlo à 
mesl'l que fuçl'l consignm• nl'l actl'l pttl'lt que el!l'l 
sejl'l a expressão fiel do que se passar no Con· 
grosso, o que nilo tem sido, nesta casl'\. 

0 SR, PRESIDENTE úeclttra l'\0 oraclor que 
poderá fazer estas observações em occusiilo 
opportunl'l. Agom, ollas nilo toem cabimento, 
mt'IS sim na horn do expediente. 

0 SR. AmSTlDllS MAIA (pela ordem) diz 
que .i à estando votmlo o capitulo II tlo regi
mento, que dti, orgl'lnisttçilo tt mesa dellnitiva, 
1mrece qne não so deve proseguü• uos trabl'I
'Ihos antes dl'l SUl'\ eleição. 

E' neste sentido que mandl'l l'l mesn o so
guin to requerimento. 

« Roqueiro que se atlie l'l rliscussilc. do 
capitulo I V ate que seja eleita l'l mesa defini· 
tivl'l. 

« SiLln das scssiJes, I n ele novembro elo 1890. 
-Aristides 1\Iaia.- Mrmhaes Ban·ato.-Gon· 
çalves Ramos, - Fe1'1'Cira Pi1·cs. - Pacifico 
li! ase aranltas. » 

Posto l'l votos ó este requerimento rejei· 
tacto. 

E' n.pprovt'lda l'l emenda substitutiva do 
nrt. 2i, oll'erocida pelo Sr. An1l'lro Cnvalcanli 
11c11ndo pro,iudict'ldt\ l'l que l'IO mesmo artigo 
oJl'eroceu o Sr. Amarico Lobo. · 

CO:-iUI\l~SSO 5 

E' approvl'ldo o art. 28, com a omcnlht l'lln· 
plirlti va oiTerecldtt pelo Sr, Generoso Mat•ques. 

Entra em discussão o capitulo I V - D:ts 
l'ICtl'IS, 

Art. 29. As actas devem conter dcscl'ipçiío 
succinta dos trttbalhos do Cougl'esso durante 
cach\ sessão o sorilo sempre a8si0m1úas pelo 
pt•esiclente e dons secretarias. 

Art. 30. Qnalquer membro do Congresso 
póde fnzel' inserir o Sotl voto lllL ac!tl, sem 
motivl'll·o, comtt'lnto que ml'lnt1o it mestt, fintes 
de ttpprovadl'l a acta, 11 competente decll'lra
çilo por cscripto. 

Atr. 3!. A mesa do Congresso providen
cit'lrá sobro n publiCl'lçilo das nctl'l~ e mn.is trl'l
b:ühos das sessues,sua rocopilaç,ü.o om annnes, 
e contrtüart\ o serviço de stenogmphia:dos 
clebMes • 

Vem it mesa. o ó !idl'l a segui11to emenda: 
Ao art. 31 accroscente-se- rlevenclo os 

trabalhos elas sossúes seram publicados em 
resumo. 

S11la das sessões, I O de novembro de 1890. 
- Ferreim . Brand<!a. -Chaga.< Lobato, -
Leonol Filho. -Stochlcl'.-Alual'o Boto lho. 

Ning-nom peilindo 11 paln.vrt\, ó encerrada l'l 
discussão. 

Silo approvaclos os l'lrts. 20, 30 e 31, semlo 
npprov11dl'l l'l emendtt oll'ercciiltl ao art. 30 
pelo Sr .. Tosé .Hyg-ino e outpos, sendo r•ejei
tl'lrll'll'IS oiTerecJdttS ao art. 31 pelo Sr. Fer
reim Bmodii.o o outros e Amuro Cavnl
canti. 

O Sr. Elyseu. J.ll'.[artins diz que 
precisa dar um esclarecimento à Cl\Sl'l SObre 
estl'l ememln, apresentacltt no art. 31. 

O St~. PR1lS!DE~1'F.- O nobre senador póde 
ft'lllnr pe!l'l ordem para encaminhar a vott1çilo, 
mas uiio discutir a ementll'l, ' 

O Sn. Er,ysrm iLmTr~s respomle que nilo 
vai discutir l'l emendtt, Vl'li dizer simples· 
mente ao Congresso qne o serviço lll'l steno
graphit\ foi contractndo por ambas ns mosns, 
quer dt\ Camura dos Deputt'lclos, quer do Se
rmdo, muito legitimamente ; por consequon
cil'l, nilo póde mnis ser regulado este serviço 
que jil esta feito e contrnctado. 

Po1• isso pode :i mest'l recti!lcnção da vo
tuçilo sobro a emenda. 

Procede-se á veriJlcl'lção da votuciio, senllo 
approvl'lila tL omeuda. 

O S1t. JoXo SIQUF.lltA. (pala o1·dcm) pode it 
mesa q I to lll!lllllo i'azer a chunmdn, pol'Q ue 
nilo ha. nl[lis numero lll'l cnst'l. 

O Stt. PtU1SIDF.~Tll declara que nüo lm 
actualmente disposiçüo nlg·uma sobro tal as-
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sumpto; assim continúa a discussão com 
qualquer numero. 

Entra om discusRii:o o C[\pitulo V - Da 
ortlom dos trabalhos : 

Art. 32. Ao meio dia em ponto, o pt·esi
den.te to~nrá a campainha, tomariL assento, e, 
vorrtlcando que se aclm pr·oseute :L qmu·tn 
partE dos membros do Congresso abrira a 
sossao. 

Art. 33. Si até ao meio dia o um qu:1rto 
nii:o se achrtr reunido numero leg-al par•:1 a 
abei'tln·tt Lltt sessão, litr-se-hu. a chamada, e 
10go depois se procederá :i. loitum do oxpe
dtonto, dando-se-lhe destino ; e, si aint!tt de
pois de Iluda tt dit<L leitm·tt não hottver nu
moro, o presidente annunciará que nt'to póde 
haver sessii:o. 

Art. 3'1. Far-se-lm igualmente n cltnmada, 
quando, no moia da sessão, retira nclo-sc :11· 
guns dos membros do Congresso, eonltecor-so 
que nrro ha o numero legal do art. :32, enso 
em qno será levantada. a sessiio. 

Art. 35. Si, por motivo do demor:t, n sessão 
começar depois da hom regimental, durará 
o tempo neccssario pura eomplotnr cinco 
horas de etroctivo trabalho. 

Pamgrnpho unico. Por tlelibernção do Con
gresso, tomada a requerimento de algum de 
seus membros, poderá a sessüo ser pro
rogada. 

Al't. 36. Aborta tt sessii:o mandariL o pre
sidente lei' a nctn tla sessão antecedente, e 
não hrwondo observnçuos contrn a ret!acç:ão, 
ontender-sc-lm que foi approvnda. 

Pnragrapho nnico. Si, poróm, alg·nm membro 
do Congresso notar rdgum:t inexnctidiio, o 2. • 
secretal'io ou qualquer ilos outros dará os 
ncccssarios esclarecimentos; e quando, aper.ar 
delles, o Congresso rcconlweer a inexnetidiio 
indicacln, será emondadrL a acta, conlormo se 
voneer. 

.Art. 37. Do pois tia uct:t procedor-se-ha i~ 
l01tura da corrcspondcncitt otncinl, rios pare
ceres do commis;uos espcciaes, seguindo-se a 
nprosontaçrLo do rcquel'imoutos e indicacOos 
qno tiverem pol' flm: ' 

Pedi!' dispensa de qunlquo!' lagar tltt mesa 
ou do commissii:o ; 

Reclamar a orclom ; 
Propor a nomoaçilo tio alguni<L commissão 

especial ; 
Pedir quo so levanto a sossii:o por motivo tio 

luto ou rogosi.io publico. 
Art. 88. E;;tos r•oqual'imontos o indicações, 

llopois do :tpoiatlos o postos em discussii:o, que 
não oxcetlorú da primoirtt moia hortt dtt sossiio, 
serão postos ::L votos, si nii:o houver qnom 
sobro o !los poça !L pal!wra. 

A rt. 30. As sossuos serão publicas, ox
coptú r{mtndo o Congresso, ::L roquurimonto, 
resolver quo sojnm secretas. 

, Art: ·10. O ~epr~sont:10to ~ue pedir sessii:o 
secret.t deve dJrlg:Ir ao pro~!donte tt compe
~en te proposta ass1g~adn: pu r ello o pai' mais 
~ote ropresontnntes, tL VJstu. dto qual o presi
d.ento, _9onsnltado o Congresso, o depois de de· 
hlJe~açao deste, alllr·mntiva, declarará que a 
sessuo sccroliL terit lagar no r.li:t util sen·uinto 
segundo ll!o l10uver sirlo pedido pelos 

0propo~ 
nentes, CUJOS nomes llctwii:o secretos. 

Art. 41.- Hnvendo sessii:o secrottt o presi
dente f<Lra suspender tt sessão publictt, quando 
le11lm co!ucçudo, p<Lm lhr.cr sahir os especta
dores. 

Art. 42. Reunido o Con"'t'esso em sessão 
secr·eta, deliberar·so-lm em flrimoiro lo"'v.r si 
o nssnmpto deve ou não ser assim trata~o· e 
segunr.lo se resolver, a sessão continuar:l. 'se: 
c1•eta ou se fará public!1. 

§ 1.• Çoncluid:t a sossii:o secreta o Con
rr1rcsso resolverá si o sou objecto e ~esultadci 
r ovem ricar sect·etos ou ser notados na acta 
publica; igualmente decidi ri~ por simples vo
tn.çiio, o som discussii:o, si os 'nomes dos pro
ponentes r levem tictLr secr·etos. 

§ 2.• t\s actas resp •ctiv:rs serão lavradas 
por· um dos secretarias, o lit!tt o ttpprovadas 
antes do llncor·rada a·sossão. 
. Art. 43. E' per·mittir.lo assistir âs sessuos a 
t~•dns as p~ssoas decentemente trnjadns, uma 
'oz que nw1 tragam arn:us c se conservem 
no maior silencio. 

Art ~ ·14. Os espectadores qne per•turbarem 
a sessao, serão oiJrigndos a sahit• immodiata
monte ; e em caso exlr·aordrnario a mesa de
tcrmimrá <L p:·o\•icloncia que devo ser to
madu.. 

A 1:t. 45. Si no orliflcio algum espectador 
]~rat1ct~r excesso ou delicio, o presiden to o 
l<Lt'á por em custoditt; o, passando a averinouar 
o 1\tcto, si resultarem motivos suillcie"ntos 
prLra .se proceder coutra o autor, o onvi<Lrá it 
a!Itoridncle .competente para procedm• na 
formo. da loJ. 

. O Sr. Ca~tã.c;>::- Sr. pt•ositlonte, pa-
1 eco-m~ que a tli~posJçt~o tlo art. 3'!, n quo.l 
clotorrmna que, feittt a clmmadtt no meio da 
sossii:o, e ,verillc:Uldo-so que niio lm numero 
legal, SeJam oncorrarlos os tt·::Llmlhos, vciu 
tmzor-nos algumas tli!Ilcultlatles a embaraços 
nossos trabalhos. 

V. Ex. devo recm·tln.r-se de que em outros 
tempos, quando se thtV:L o facto do no meio 
da sessii:o, nrLo httvor numero do 'deputados 
quo compur.ossom a muiori:L para que hou
vesse votaçii:o, continu<LVl\ a tliscussii:o da 
maloria jr't encotmla, o llenva cncorrnd:1 
:L mo.sm:L tliscusslio ; continuav::Lm os traba
lhos,rsto ó, prosoguia atliscussiio do outros as
sumptos ~atlos pttl'l1 a ordem llo dia o sómento 
Hcnvlt allmd:L tt vota,,ão pnra o dia soguinto. 
(1lpoiados .) 

.. 

,. 



SESSÃO EM 19 DE NOVE!11BRO DE 1890 35 

Isto fncilitava os trabalhos da sesslío, o que 
não ncontece com o qno dispõe o regimento 
que discutimos, por~uo, dado o Jhcto Lie 21iio 
htwet• numero legal, levanta-se a sessao e 
fica pot· assim dizer perdido esse ditt, e nó::; 
nlío temos tempo a perder, Sr. pt·csidente. 

Por i:;so eu entcndirL quo este artigo devia 
ser moditlcado no sentido que ttcabo do exp0r, 
isto <i, que continue a discussiio Jtlío só ence
tat!a, mas das outras materias dadas para 
ordem do dia, embora não hnja na casa nu
met•o legal para as votnçuJs, ficando estas 
adindn.,; para o dh seguinte, afim de ter logat' 
quando houver o numero legal exigido pelo 
regimento. (.1poiados .) 

Aind:t um:t outr.1. disposição diz, Sr. pr.~
sidento, que a sesslío poue sm· aberta com (si 
bom me recordo) a quarta parto dos mem
bros rio Congresso ; declnr:t mais que o pri
meiro trabalho que se segue é a leitur:t da. 
actn, a qual seriL considerada a pprovarla, si 
não houver observação a.lg-uma, mas, no caso 
do ser el!a contestada, de lmvor qurtlquer 
observnç,ão, então será emendada 1~0 sentido 
da observação ou da reclamação fett;t, sondo 
esta approvada pelo Congresso. !\!as pam 
haver approvaçiio <i preciso que haja votar;ão 
solll'e :t reclamaçiio, e par;t haver votação ó 
necessario a presença lla maioria nbsolut:t, 
isto ó, metade e mais um dos membros que 
compõem o Congresso. 

Ora, pergunto eu ; :tberta rc sessão com a 
quarbt pal'te dos membros, como tlotormin;t 
este :•rtigo, e lida a neta, si houver alguma 
reclnnmçiio e, quando so tiver de votar est;t 
reclamação, ainda não houver numero legal, 
isto ó, metade o mais um, como se ha de pro
ceder ? 

A rec1t1imção só deve ser attondidn pelo 
Congresso pal'll., no sentido rltJ!I<L, ser então 
rotlig·ida ou altoradtt a acta; mas, si como ó 
possivel que aconteça o ó provavel mosmo, 
não houvor numero legal, si não houver 
maioria. ahsoln ta, eu desejo qno V. Ex. me 
diga como htt tlo proceder a mos:t, como som 
consiciol'ndtt n. act;t 'I ~01-iL approvadtt som a 
reclamação ou sorti. r~pprovadtt a reclnmnção 
polo numero fJue estiver presente, embora as 
votnçõos não possam ter Jogar dt:sclo quo 
não haja maioria, ab>oluta ? 

Desejo, portanto, que V. Ex. mo explique 
como ]1rocoderit ú mesa ness:t hypothose, c 
vou apresentttl' umn emenda allel'ando o 
nrt. 3-1 no sentido que oxpuz. 

Foram lidas as soguin tos em ondas : 
Ao nrt. 3'1-Quantlo no meio tllt . sessão, 

rolirnndo-so algum dos memiJJ•os do Con
g'l'osso, roconhecor-so que não lm nmnero 
Jogai, continunrit a discussão tlns mttterins 
·dada~ pnt'fl ordom do clin, Jlcando a votação 

adind::t para o dia segninto.-s. R.- Dr. 
Cant<1o. 

Ao art. 35-No final diga-se - ató com- . 
pletar quatl'o horas do oJrectivo trnbalho.
A. Cavalcanti. 

Ao art. 35-Depois das palavras-neces· 
sario para com pletar-accrescente-so-~untro 
horas ele eJrectivo trnba!!Jo-stlpprimidas as 
palavras que formam o resto do artig·o.
Casimiro Jurtior. 

« Proponho que iL emenda apresentada no 
art. 37 accrescente-se: e qualquer requeri
mento relativo ao assumpto de ordem ou in
teresso publico. - Sar::ectcllo ~. 

« Ao§ 1• do art. 42: Em vez de-concluida 
a sessão sect·eta, diga-se - antes de encer
rar-se a sessão secreta. » 

S. R, -A1·thtw Rios ~. 
0 SR. PRESIDENTE- Niio h:tvendo maiS 

quem peça r1 palavra encerro 11 discussiio par11 
proceder-se ú votação. I-Ia grande numero de 
01Mndas sobre ú mesa; e no interesse de niio 
si fazer uma votnçiio de surpreza, peço aos 
Sr·s. representantes o favor de reclamarem 
quando Jor necessario. 

VozEs - Fazemos jus liça no procedimento 
do V. Ex. 

São snccessivamente postos em votação o 
appr·ovados os arts. 32 o 33. 

São tambem n]lpl'ovados os domais artig-os 
com as emendas que lhes foram otrorecidas, 
sendo prcj u tlicr~clo o art. 34 em conseq nono ir~ 
dtt approvaçofio dtt emenda do Sr. Canw.o. 

Entm cm discussão o capitulo Qo- !Ja vo
tação. 

Art. 46. Nenhum nssumpto será posto avo
tos som que estejam pPesentes metade o m~is 
um dos membros do Congresso, tendo pr1o· 
ridacle na votação as questüos cujr~ discussão 
tiver ficado oncerradt\ na sessão nntorior. A 
faltfl do numero para as votações não pro
jnclicnrit a discnssão dus matarias incluidas 
na ordem do dia, r1 qual continunrit cm
quanto houver pnrr~ isso numero, nos termos 
elo nrt. H2. 

Art. 47. Sempre que deixar do realizar-se 
qnalquor votnção por não se nchnr presente 
numero leg-al do reprcsontnntos, proceder
so-lta a novlt chttmadn, menciounndo-so na 
acl:t os nomes dos que se houvurom retirado 
com causa pnrticipadtt ou sem o lia. 

Art. 48. Por tros mnneirus so pó de votar: 
l •, pelo motltotlo symLolico nos casos ordi

narios ; 
2•, pelo nominnl do-sim ou não-nos ob

jectos do maior importunci!t; 
30, por oset•tltinio secreto nas eleiçuos o nos 

nogocios do interesso particular. 

.I 
I 

I 
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. Art. 40, O methodo symbolico so prritic[l 
dizendo o presidente-os ~enhores que silo de 
parecer .... queiram levantar-se. 

Art. r.;o. Si o resultado dos votos for tão 
mflnifcsto, que iL primeir[l vista se conhcç[l [\ 
pluralidade, o presidente o publicarit ; mas si 
esta niio se evidenciar desde logo, ou si pa
recer tt algum representante que o resnltado 
publicado pelo presidente não é exacto, po
âeriL pedir que so contem os votos. Bm qual
quer _destes casos, dirá o presidente:- Quei
ram levantar-se os senhores que votaram con
tra -; os 3· e 4' secretarios, cada nm de seu 
lado, coutarão os votos p.tru. serem combina
dos com os primeiros. 

Art. 51. Para se praticar a votação no
minal será preciso que a!g·um ropro~e11tante 
a rcqueirtt e o Cong-resso a admitta por meio 
de votação . 

. Este requerimento será feito vorbnlmento 
na occnsit1o do proc:ecler-se Íl votação e niio 
serti sujeito n. discuss[o. 

Art. 52. Determinada n. votação nominal, 
o I" secretario, pel:t lista. geral, iriL c1tnmnndo 
cada um dos membros do Co~grosso de per si ; 
e dous dos outros secrotartos fariio cada um 
su:ilistn, uma com os nomes dos que votarem 
-si,n, o ontrn. com os nomes dos que vo
tarom-nao. 

PnrngTnho un ico. Havendo empato nas vo
tnr;ües do ~uo tratam os arts. 48 a 51, J!car:'t 
n. mn.teritt mliada pam a sessão s,;;;·uin to, e, si 
lionver ai!llht sogumlo empato, cousiderar
se-lta reg-citada, monos quanto ai" parto do 
§ 3° do nrt. 48. 

Art. 53. O escrutínio secreto so prnticará 
por moia de coclulas cscriptas, sondo estas 
lançadas em urnas, que os continues cm·r·eri:Lo 
_por todo:; os rcpt·oso!ltantes; o, aprosent:tt.las 
na :Mesa as ceduln.s, depois de conttt.laH o 
lidas cada uma do per si, tomar[o os sccl'O
tarios as competentes notas, pelas quae;; so 
fariL a apurnçü.o parti so puiJ!icar o resultado. 

Hn.I'OIHlo empate, proccdor-se-ha tt sorteio. 
Art. 54. Nenhum membro <lo Congresso, 

eslilllclo presento, potlerít oscnsar-so tio vot:tr, 
scdvo ~i não tiver assistido ao r lo bato on tra
tar-se do caus[l propritt on cm qno J'or snspeito; 
nestes casos ni\o terú voto, podendo todttvia 
assistir iL discnssiio. 

Art. fiG. A votaç~o uma vez começatla, 
11ão so interrompo. 

O Sr. Barbosa. Lim.u. rli~ qno 
ontt·o ns omoulbs :t proson tnrlns aos nrtigrs do 
cnpitnlo G0 existo num rio omtlor em qno potlo 
ti snpp1·cssiio tio m·tgo 34 r1uo rosa. (/(!) : 

« Nenhnm mcmiJt'O tlo Cong-resso, estando 
]Jroson te, podorít oscusar-so tio vol"ur, sal v o si 
ltão ti vor :tisislitlo no tlolxüo on lmtar-so rio 
cansa pt'l>)lritl ou cm quo lüt• suspeito ; nc"-

tes casos não torá voto, podendo toda via 
assistit• ú discussão>> 

Apresentou emenda snppressiva, primeiro, 
porque entende que não ha medida a não 
ser alguma de cn.mcter tyl'tmnico, que obri
g-ue qualquer representante a votar quando 
entondtt que nüo o elevo lhzer ; Eeg·undo, 
porque o artig-o nada providencitt, uma 
voz qne, tratando-se de votações symbolicns, 
qualquer representn.u te pódo votar em branco, 
o, ipso facto, deixou do votar. 

Pensa ter justif!cnclo assim n. emenda sup
prcssiva quo apresentou. 

0 Sn. TJIEODURETO SOUTO (2•' saCl'etm·io) 
declara que li 3• parte do nrt. 48 trata elo 
nog-ocios úo inlct·esso particular, o que, como 
estes não podem ser ol\jecto tle unm consti
tuinte, propõe a e!imiuação desta disposição. 

E' lida a seg-uinte emenda ao nrt. 48,. 
n. 3-Supprimam-so as pttlavms-ncgocios
de interesso particular. -Thcoclureto .Souto. 

O Sr. Elyseu Martius, pedindo 
n. palavra, pe!tt ordem, observa que o Sr. 
2· secretario não tem raz[o. O;; negocies de· 
interesso particular, t!e que fltlltl o artig-o, 
rel'erem-se pura e simplesmente, segundo o 
orador lJÜtlo colher no seio dn. commissão, nos. 
negocias rol'orontes iL pe_ssoa tios Srs .. depu
tndos ao Coog·resso; o ao so tt•aht, poiS, de 
negocios tlo iutoresse particular do l'cssoa 
estranha, mas tios Srs. roprC'scotantes, uma. 
licença, por exemplo, ou uma delibornção· 
qualquer que o Congresso tenha de tomar em 
relnçiio a seus membros. Esti1 explicmtdo o 
pensamento da commissão, e por isso, elht 
uilo pude deixar de incluir isto. 

O SR. Josg' Avm,nm- Apoiado. 
O SR. Er.Ysrm MAnTINS concluo dizcnt!o

qne foi este o pensamento lln. commissão, da 
qnalfoi o relator. 

Niug-ucm mais pedindo apalavra, é encel'
ratla a tliscussilo. 

Submeltidos succossivamonte ú votação, siio· 
approvndos todos os artigos o rc,ioitndns ns
emomltts suppressivas dos Sro. Thooduroto 
Souto o Dnrbosll Linm. 

Entra. cm cliscuss[o o capitulo VII dn. Con
stitniçiio, smt discusslio o approvaçiio. 

Art. 50. Log-o ~uo for t•ocoLidn a monsa-
n·om do Chol'e tio Governo Provisorio, ncom
~anlmndo a Conslitui~ão ad ~·~{<'I'Cllclwn, o 
pt•osidon lo mnndariL ler o publwnt' a mesma 
Constituit;iio no Dim·io Of!icial e em avulso 
pn.m sor distribuitla por todos os membros do· 
Congresso. 

Al'. 57. O Cong-t•csso olog-m•it uma com-
mis:>üo especial do 2 I mom!Jt•os pnrtt dar p~
rocot• so~l'O a Constituiç[o. 

• 
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§ 1. o A roLrosen tnQ[io do cndn estndo elo
gorá sepnrnc nmenle o membro que dovn fazer 
p.1rto dostn commissiío. 

Pnrngrapho nnico. Serão consideradas em en
uns, supprcssõcs, adclitamentos ou correc
ções. As primeiras preferem tLS segundas o 
estas is terceiras. As mais amplas terilo o 
primeiro logn.r n:t classe. 

§ 2.• Eleitn estn commissiío, nomenriL elln 
umn outra, tiradu de seu seio e compostll ele 
cinco membros,pnrn dur pnrecor sobre a Cou
·stitui~iío. 

Art. 02 .. Si durante a discussão vier à mes:t 
nlgum pedido de ::ulimnento da materi:t em 
debate, o presidente o submetteriL á appro
vaçiio tlo Congresso, independentemente de 
discussão. 

§ 3.° Concluido o parecer seriL e3lo lido 
perante n commissiío de 21 membros c 
depois do discutido e npprovado, sertt' po1; 
todos elles ussignado. 

§ 4. 0 Os voto::; divergentes, si os houver 
serão designados poJas palavras-vencido con; 
-ou sem rcstricçücs-on om ptn•ecercs cm se
parado. 

§ 5. o Este parecer será impresso no Diario 
Official o distribuído cm n vulso pelos mem
bros 1lo Congre:;so. 

§ ô.• Etnqunnto niío for npPescntauo o JXl
recer, ficam suspensos os trabalhos do Con

·gresso. 
§ 7. o Tres uias depois dtt clbtribuição 

uyulsn, s.eriL o parecer elndo pnm ordoin do 
·dm, conJunctnmento com a Constituição do
·crotncln. 

Art. 58. O pnrecer o a Constituição sofi'ro
rão duns discussões, sendo a primoirtt por 
titulas o a Yotn~ão por mtigos, e a 2• discus
são e votaçiío eng-Jolmdamente, s~llvas as 
cmenclns que S3l'iíu vohtdas cncltt uma do 

:lleJ• si. 
§ 1,0 Torminncln n I• discussão, haverá 

um intcr::;ticto do dons dias, o qnaJ comerm·á 
::t. se1: co,n!n.do do di~ ~~12 que tiver Jog:\r tt 
dJstJ•Jburçuo dn. ConstJtmçao com as omentlas. 

§ 2. a Nn: 2• discussão pmlorão ser apre
. sentadas amcl::t novas o111cndas, as rt mws, si 
forem appl'Ovadns, sotrrerfio umo. 3• cliscuss:Io 
:llnlla n. qrml serão npprovadas ou rojeitaclas 
sem sub-emendas. 

Art. 50. Caela membro elo ConQ·resso só 
podoriL JhlJar lliU:l VOZ Cm ~ncht cliSCI!SS[O, 
excepto llrL !• om quo podara fallar tnutns 
vozes quantos forem os títulos ela Consti
·tuiçüo. 

Pm•agrapho unico. A discnssiio será re
:;trictn. no pro,jecto, sendo . absolntnmeuto ve
dnc!o ao mom bro elo Cong-resso Ira tar de ma
term estranha. no debato, podomlo o presi
dente cnss~r-Jho a palavm, depois elo adver
tido duas vezes. 

Art. ao. A roqnol'imonto do um do seus 
membros o Congresso, por nmiorin elos pre
sentes, JlDderiL oncorrar n discnssiio Llostle que 

j u!g·nl' sniTI~iontemen te discutilla a mntoriu. 
O podido uo oncol'l'Unlento nilo soU'rorá 

tliscussiío. 
Art. ül. A> omot1das npresentnllns ou

trarão om di.>cnssüo conjunctamon to com n 
-Conslitui0iio tlopoi:; elo npoirulas JlOr um torço 
dos membros prcsontos elo Congresso. 

Não havendo numero para tlelibernr, con
sielerar-sc-lm prejudicado o requerimento. 

No caso de apt1rovaçiío, ontender-so-hn que 
n mntcri:t ficn ndiadn ntó à sesslio seguinte. 

Art. 03. Torminadtt n discussão e appro
vadn. tt Constituição, o presirlont~ a remotterá, 
com ns emendas approvaclns, iL commissiío es
pecial, pnm Ndigil-a con i'ormo o vencido. 

Art. M. Redigitla n Constituição, soriL np
prosentada à mosu., que n l'ará ler e imp1•imir ; 
suhmottondo depois a redacção a revisão do 
Congresso, que sómen te poclerú emondnl-n, si 
reconl!ecet· que envolve incolwrencin, contra
dicção ou absurdo manifesto. 

Nesse. ca~o o presidente abrirú discussiio, 
que sera umc:t. 

Art. 05. As emendas np!'escutadas nestn, 
revisiTo, depois de approvadas septtradamente, 
serão tio novo onviudtts ó. commissiio cs,Jecial, 
pam proceder do accorrlo com o vencido. 

Art. GG. Rovist:l. a redacção, sor:'t pelo pre
sidente submettida. tL approvnçlio do Con
gresso. 

Approvncla a redacçiio, por maioria absoluta 
dos membros presentes, o prosirlente rlecln
rnriL adoptado. tt Constituição da Republica 
uos Estndos Unidos elo Brazil . 

Art. 67. Dn Constituição assim ndoptacla. se 
tirarão tr•cs autogrnphos, que, depois tlo assi
::mmlos por todos os membros dt~ mesa do 
Congresso, so!'ão enviallos no Chefo do Go
verno Provisorio, JlOr i(ltermerlio do ministro 
do in terior•, para smt promulg·nção. 

Art. GS. Os nutogmphos meneio nados no 
artigo antecedente, serão, depois elo promul
g-nu<L a Constitttir;~o, ouv.inclos um ú Secretaria. 
do Senado, outro it da Cnmarn dos Deputados 
e o terceiro ao Arcl!ivo Publico. 

O Sr. Costa Machado diz que 
corro-lho o elevar do sustentar duns emendas 
que npresonton, uma ao nrt. 57 o outm ao 
art. 50 elo projecto ele regimento om tlis
cussiío. A prJmeirn u supprossiva, a segundo, 
ampliativn.. . 

O art. ti7 não pôrle subsistir. Esto artigo 
pecca. nüo su na flimm. como no f11111lo, por
que envolve nmtt vorclneloim contrmlicçiío. 

O artigo diz o sogninto (lc11do): « O Con
gresso ologorú uma. commissito ospocin.l elo 
:t.l membros 1m·ra dar pnrocor sobro a Con
stituiçüo. )) 

• 
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Pois bem ; o § 2° diz (lendo) : 
« ~:teit:t esta commissão, nomeará ella umn 

(lU tra tirada do. seu seio, composta du 5 
membros, para dar parecer sobre a Consti
tuição ! » 

Que significa isto ~ 
0 SR. F. BORGES-Apoiado. 
0 SR. COSTA MACHADO pergunta Si são duas 

commissiles distinctas. Parece; mas ao mns
ruo tempo a. commissão dos cinco membros é 
tirada d:t de 21. 

0 Sr. F, BoRGEs-E' filha da maioria. 
(Riso.) 

0 Sr,. COSTA 1\f.\CHADO-Ora SO já está en
era vnd,t a com missão tlo 5 na de 21, parece 
aquelln uma superfluidade. 

U~l SR. REPRESENTANTE-E' pu,ra d:tr-so 
a divbão do trabalho. 

O Sn. Cosn IIIACHAno-obscrvn qne não hn 
tal tral>al!JO ; a commissão nomeada de 21 
lliOlll ln•os incul!liJo todo o trabalho it cont
mbs:1o dos 5 ; bto ó chtrissimo ; si a conllnis
sflo 1le 21 tem de estudar e dar seu par·ccO!', 
desnecessario ó tirar de sou seio 5 membros 
pa.ra. e:;tudarem u, ma teria.. · 

0 SR. F. BoRGEs-Apoiatlo. 
0 SR. COSTA MACIIADO tli~ que o ~UO lhe 

pnroce é que os CliCal'regnil"s de conlecc:io
nnr o rPgimAnto, tratando do crcnr· Psta "OIIJ
mbs•1o ~uizomm rcnrlet• homenagem n. todos 
os o.t;,dos. não quizcram ofl'endei' snsr:epti
bilidarle;, foi unm cspccio de t!iplomncia. t•.tas, 
é preciso quo se comp1·ellondn. nrna cousa. o ó 
qne nós, na Constituinte, não somos dOi•ntarlos 
do eo:taclo alg-unt, somos deputados rle Lodos os 
Esta· los Unidos do Brnzi!. (.-lpoiarlos o oplll·
tes .) Qne inq>ortava ao oradm• q1w a eonmtis
sflo l'os:;e tirada tle:;te ou t!nquoJJ., estado'! 

Sott<o.;, diz o omtlor, úwmbros do uma 
comtituinte. Ha medo do ciume? N1io rútlo 
hnv,r, porqno nqni, e em tudo:; os lei'I'OIIOô, 
o ~no repre;;dntnmos '? A Naçiio 13rasilcil'a, 

E' pt·ecbo pt·cscimli r mos dc:ssa:; :;usccpti
bilitla.rle:i, 

Vatuos rtgom no fundo dn ~no:;tiio. Si :;c 
trata dtJ fazer o 8ôtndo por 5, ont:io ,,,_ 
,i:unos lo>{:~·icoo, p:mt quo os 21 ? Si Lodos 11··
vom o,tnrlar, então haja uma. oommiss:io s,·, 
do 21. Por is;;o o ot·ador ju. di,;~" qno Yia 
cont,•atlicç:io no contendo dessas palnvt·as. 

Quanto no 1'itndo, lltto lm vt~nütg<'lll nonllll
llllt IIPSsa commissiío dos 21, )IO!o C>•llll'ario, 
bu. incon veniuntc:; CullJO yai demun:; tt•ar. 

Essa commi,;siío <los 21 rocolio on nüo ~~~ 
emunuas apt•o:;ontu.das p las deput .>;ilus do 
lodos os ostndos '! Ora., do <liws utnn-on siío 
acoitas Lotlns as onwntlas on :,;i\o neuil.;>ii nl
guwus; lltL primoim !Jypollwso, o quo to1u do 

fnzer a deputação é apresentar pt~ra serem 
(lisoutidas as emendas; em segundo Jogar, si 
são excluirias algumas emendas, se ha de dnr 
o facto seg-uinte: rt representnçiio de c .• dn 
estado ha tle reproduzir com mais insistenciu, 
snns emendas. Logo não temos vantagens, 
tomos inconvenientes; é clur·o que a dis
cussão tem de apparecer dertnte dos 21 mem
IJt·os da cornmissão, e que esta discussão não 
.-o decidirá em um:L !tora nem em duas; cada 
qnal lm de querer sustentar os dimitos de 
seu estado, isto e, seu modo de pensar relati
vamente às emendas, e o que acontecerá~ 

Tet•emos de gastar tempo desnecessario 
durante tres 011 quatro dias ; ó' o que vni de
monstt·ar. 

Depois tlessa discussão durante tres ou qua
tro dias. teremos IL int•Jrrupç:ITo de tres ou 
quatr·o dias p.tra. se publicar; Já o il1ustrado 
I'Ong'I'CS:iO COIII[ll'Chende que lleS~n. C1'111111Íti>tt0 
ele ~I teremos de gastn.r em pura perrl:t seis 
ou oito dias, por~ue atina! que vantagem ti
rrunos, si O:iSit dt,;cus>fio hn de repi·odu~ir-se 
perante o Cong-resso'! Todo esse lüiiiJlO é 
perdido. Si o Congresso tive~S<l elo >ltttsct·over 
em poucos n.inntos a. opinião do 21, <·ntão o 
omrlot' .iulguv:L pr·ocetlente a nomençiio dossn 
oonmtissão, mas não !ta de acontecei' as:;irn. 

Além des;;o inconveniente ó preciso nrgu
mental·mos com a nntlll'eza humana. Cousa a 
m:d:; dillicil iJ aclint• nm homem que conl'esse 
estar om "l'!'o; temos cntranliado :1mor as 
opiniões, sempre pt·esumim~;s que te111o:; a rn,. 
z:l.o do nosso Indo; essa fraqueza hiiiWJ na. é 
que nm lovtt n. sustentar de um modo l'orre-
nllo nos,t~s convic>;ilos. ' 

Estn. commi,;são do 21 iril porventura de
:;istir· das suas Ol<iniúos ~ 

N:To. Em regra o pn.i ach:t IJc!l:t n snn filha, 
o souJ o lllt'llOI' tl·.ilcito; log-o 11 oon11nissilo per
lilli:indo essas emollllns ha du considut·u\-us o 
[JI'otut ypn da pediJi\·iio. 

E' llllta g-.:tn<lo liillicu\daclo discutir· a con
;;litniçii.o com Ioda :1. imparcit~lidndn, extremo 
do p1·evott<;õos, de idéns proconeclJidns, i:;entas 
do lllllH C0ll\'i('{}~Oill1lucip:Hlu; IIIHS lta IWCOS
sidwJo de a. tlbculil'IJJOS col!l toda a. c dnm e 
p;•m. bso ó t·on,·oniotile, tlosdo quo tSl111l •mos 
1\ I>I'Ojocl.o, ~ue do lia nmito cot'l'o impross?, 
quo po:1pnnclo o it!lll}'IO ao l;ongre:Ss., SGJl1 
Iugo tladil. ú dbcus:;ão, sondo pois, nii,o só 
<JII:illlo à fC:ll'lnn. como <JUanto ao ,·uurlo.iuac
colta \'Ol "disl>o:;i,,::lo tlo art. 57. 

!Mo arligopt'OCIII'tt co:1rctaro mais pnssive1 
a p:davi·a, um; tlo modo quo so :qll'ovoilo o 
t<'IIIJIO• 0 Ol'tlllül' llli.O qLIOI' tliZOJ' IJUO a COlll
IIIÍSSii.o Lovo 0111 vbta matar a liuor·dado do 
tl'illllllll 1 IIIUS "IJlJIOIIllO q110 a tliô"IIS:iÜ,II JlO
do"O tiOI' Jon~·a, I11'0C111'011-SO lllll IIIUill J'iL!'[t 
IJUO IIS Lraualhos Cül'l'OôSOill 00111 tL Slllllllla 
mpitlc~. 
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Por isso lhe parece qno a sua emenda devo 
ser acoita. 

Quer dizor-o membro do Congresso autor 
da emenda devo ter o direito do fullar duas 
vo?.es. E vai instiOcar. 

Quem apresenta a proposição precisa sus
tentn.l-tt depois do con tmt•iada. E' nocosS>tria 
n. replica 0111 bonollcio da. propria discussão. E 
por isso, que ó nm bonellcio dototlos, n om1lor, 
n. sujeita con,innctamente com n. pl'imeim it de
libomção da casa, esperando que scjn.m ap
provadas. 

O Su. Josr~ i\.VELr:o;o cnviaà mesa o seguinte 
roquel'i111onto: · 

Indico que se supprímt~ o § ô• do nrt. 57 do 
re~imonto. · 

Saltt das sessües, !O do novembro do !800.
,tmerico Lobo. 

0 SR, MATT.~ MACHADO (1° sec1·ctario) diz 
~uo o requerimento que acfllm do sot• lido 
apresentado pelo Sr. deputado José Avelino: 
niio pódo ser acoito. (Apoiados). Houtem 
dolihorou-se, n. requerimento do Sr. t!eputado 
:\ lcin1lo Gunnalmrtt, que o regimento fosso 
discutido c•n.pilnlo por capitulo o votado artig-o 
por artigo (apoiarlos); e por isso parece-lhe 
~ue este requerimento altern. fl deliberação 
,jit tomada. (ilpoiarlos) • 

. « Re~uoiro s~jn. subme!titlo it votnção ore- o Srt .• Josr~ :\VEJ,INO (:)JOla 01-dcm)- sr. pre· 
"'mwnto em glolio, a con tn r do nrt, 5fi 0111 · 'l. 

1 
sidPnto apresentei o 111011 ro~uerimento como manto, sn. vns a;; omcndns improssns. S. R. · 1 1 · t d 

Sn.Jn. rlfls sessues, 10 do novembro do 1800.- mm o to n. Jl'evuu• o ompo " discnssrro; mas 
Josd Avelino. » de"lo ~no lut vontade de discutir, peço n. StUI 

I'ctirndn,. 
O Slt. RA~ruw DArtcro:r,ws sento não Cnnsnlt:ulo, o Congresso consente na reti-

estar de flccorrlo com o dig·no l'opr.,sontnnto r::tdfl do rcqnorimont••. 
d~ Co~~gTesso, ~un .. '.o 0~P0 7. no ".~'tifo .,0111 Vem ti mesn a seguinte emenrln. : su.ppri
dlscnss;ro, t.lnto lll.lb fJll<~n!o t?m .qnecJ,ulo J nmm-so as Jlil.lfiVI'US- 0111 cedu!a' r~ssin·nadao 
os seus nJ•g-urnontos cm relaçao a outros as- s ' o " 
sumptos. VozEs- Não póde ser nccit:t esta emenda. 

E111 r·cliição no debato p:l!'oco-lho ~no o son (tpniwlos o 11110 apoiados; c1·uzam-sa diversos 
nobr·n collega niTo attomlen vm·u:t.leinunonto apm·tes.) 
ao c~pil'ilo ~no Ievo11. os antores <lo pr·n,jccto a 1 o srt. Er.YSEU 1\!.m-rrxs- Peço n. palavra 
const;.marom este al'tlg-o. . pela. ordem. 

O s.on nobre collog-n. snbo ~ne o nosso pa1r. _ • , , ,, , . ·- . 
é mmt•1 extenso c qnc em g-o1·al o pes:son.! rlo ll St,. I hl.siDLNrJl Tom n. pr~lavrn. 
um e-stado não conhece ri:Js no•'PS>i lados dn 
outro, o mesmo est:~,; nec••ssid:ul•·S niio são 
com111nns it todos os Bst:ulos. 

Ora. pnra. fti!O possnmns Ol'gnnis:u• 11lllil 
commiss:io do mo lo ·convonionto nos in
tero.,,;cs nncionne;, " solll\<:i.n c,; I:\ jmtnm,.rlto 
no artig·o do p1·ojectn. Cn1la estndo t.1wú. sc11 
roprcs••ntnnto do cnmpotPncia n lmliililn(:ürs 
para. trntnr do assn•nptos con,;litneinnao.;. 
Deste 11.odo ronnir-,;o-hn. 11111 p·•>SI•n.lplll'.l oln
bomçiio 1lo u" n. con,;tit11i~::io l'opnhliean:~ f,.,_ 
dornl. Limitn-so n potlir n. climi:•ni.,<ITo dos 
§§ 2° c:)" visto ~no p:11'CCO·Iho ftllO :t JH'O[Win 
commis,ilo é q11o t.m•a n. vnr:ladnil•n compo
tonci' pnr':l designar o 1111111cr·o tlaquollo.; qn·• 
toem rl•· redigi!' o pat•ocet• solJl'o :1 Constitni•;ão 
(,1poimlos.) 

Vota, Jl"l'lnn t,,, poJo ar•tig·o 1lo projecto com 
a su p prossiio tios §§ 2" o 3". 

Vo111 :i mesa o ó lida n. "'~guinte 

Emc1u.ftG 

Snppl'imnm-so os ::1::\ 2" o :1" do r~rt. 57.-
S. R.-11. 11w·ccltos. -S. Jll11lle1·. 

0 Slt .• .AMEHICo L0'110 PllVia ii. mos:~ f\. SQ
g'llinto 0111/JIIUII, COIIIO CUll>O~IIOIWill llllllll':ll rln 
votar,:ilo qno ttpprovon :1 onJontl:t do tll'l. ~7: 

O Sr. 1I:ly,...eu. ~Iartin,-;-Sr. prc
siclcntn, tomo :t liberdade do recordnr a V.Ex. 
~~~·' o;tc substitutivo do qne so 1mtfl ó uma 
,;uhvPr·siTo da ordem :tl}ni cstflbelocid::t. 
(:1pOillr/OS,) ' 

Nris ost·•mos votnn1lo ns omondn.s, e, por
l':rn to, nii.o podemos prolongar este pro-
ces,;o. (.lpoil/llos.) · 

v. Ex. compl·cllcnde,.como tod:t a casfl, que 
n cs:·olJH; ~lo nm dos momtn:os qno r·oprosen
lolll os dlilm•oJlles estados potlc ser f01 ta ca
IIIHI'nl'iamentc ontl'o si, o por i:,so ni\o lm uc
co"ill•do tJ,J JII'Olongar OS[OS trnhaJhos fasti
ditbOS, ~no. •·n.•lfl v o r. mais nos Yão afastando 
•lo 110sso 11111 primot•rliat. (Apai(.l(lo.<.) 

Alem disto, temos o vencido na cnst~. Não 
deYomus votar, ni\o tomos mais que npro
seut:u· umendt\S o su-bomolltlas. (Apoiados.) 

o ~~~. P1msmBNTB - Von pcn• :1 votos a 
stib•LJIIIOniJ:t, 

Vows- N:1q se pótlo votar tt suh-omonda. 
Vor.gs- N:1o pó1lo mais SOl' ncoila. 
O Sit. l\IA'l'1'A ~!ACHADO (/ 0 .<C<'I'<:Ial'io) - O 

S1•. 1-t:JIIIii'O Bal'c.:l!os roclfllllllll contra a doli
ii<JI'il\<:1u CJII" llnYi:t tlit mo~n, o rudaJuon muito 
IH'III. C01no, pol'óm, n:io lm rogimunlo !tindt~ 
IJilO Pognlo os Ll':llmlhos, :t mesa ntLO quer 

- . I 



40 CONGRESSO NACIONAL 

tolher a !illcrrlnrlo dos Srs. dopntados, o por 
isso não dnvitlou acoitar unm snb-cmeudtt 
para nnicmuentc• servir de osclarecimcn to · it. 
vota,·ão, o facilitai-a. 

O Sr:.. Er, YSllU l\IArtTrNs - Niio h:t neces
sidade deste esclarecimento. 

0 SR. 1\L\TTA MACHADO -N:i.o tom nenhum 
inconvonbn to. Aqnolles qno não acoitm•um 
a omenrltt, votem contm; aquol!us qno a qui
zerom, votem a favor porqno oll:1 r•Jstr·iní:l'O a 
emenda. 

O SR. SErtZEDllLLO CoRm:;A (pela ordem)
A mestt supprimiu uma emenda de g-rande 
importancin, nüo só para a commis,üo, qne 
va1 olalJorar o p:trccor solJre o projecto do 
Constituição, como para. quulquor represen
tante quo queira n.lgum c~clarecim811to a 
respeito da mesmn. Constituição ; n emenda 
diz o scg-uinto: (tê). 

O Sr:. ,Tosr:: HYmNo, nllo~anclo IJllO honYo 
oqnivoco nn. ·,otnç•Üo ela emondn. adrlil:ív::t ao 
nrt. 57, pede que a mesma votarüo scjn rec• 
til1cntla. ' · 

O Stt. P 1 msrnENTE deixa rle n ttondcr a 
esse pedido por tratnr-sc de materia vencida. 

Vem it mesa e ú lida n. seguinte emenda: 
"'Ao Jo periotlo do :wt. 59 accrosconte-so
não podendo l'alln r 11or mnis do 20 minutos, 
salvo si porlit• o lho fo1· concodidatt proroga
çüo por mais 20 minntos. 

Sn.l:t das sossucs, I O de novcmln'o do !SOO. 
-Fm·1·ei1·<t Braml<in. -Citagas Lr,l;ato. -Leo
nel Filho.- A.Stochler.- D1~tra Nicacio.
Al~m·o Boteflw. » 

O SR. R.Dmw BAJWBJ,r.os- observa qnc 
tem o seu espirita prep:u·ndo parn. tlnJ' voto 
sobre ns emerHlas apresentadas mas nüo pót!o 
o!Jem nssim nenhum dos sons collegas, Yotal' 
conscicntcmento essas omenrlns npresentnrlas 
depois do encerrada :t discu.>são. (Apoiados e 
~2<10 apoirulos ) , 

Requer poi:; qno se ponham t\ votos ns 
emendas conhecidas dtt casa. 

0 SR. ~IATTA J\fACHAllO (i" sec1•etm·io) -
Sr. presiclcnto, a mcs:t não tom o c.lii'Cito do 
negar a vol'ilicnção rltt votad[o o nom o tom 
feito. • 

Entendo, pot•tlm, qne nilo ó rog-ular, dopois 
do decJnral'·SO votnd:t Ull11t OlliOlld:t O tcr·So 
passndn a outrn nssumpto, os no!Jres rlcpntn .. 
rios pedirem a vOJ·illcação ele uma vota~'üo jit 
annunci:u\n. o tlnda. 

O S1:. llf1mu ng VAscoxcm.r,os- Insisto 
no roquoJ•imonto quo fiz pam IJllO so,itt vor·i· 
11cnrln. n. volaçiio rla ornon1l:t. (.1pa1·1cs. O Sr. 
J>rcsidcllte 1·eclmna ntten('r/o). 

0 SR. BARDOS,~ Lm,{- E' susceptível de 
eng-nnar-so. 

0 SR, 1\fATTA l\fACUADO (1° sec1•e!m•io)
Como membro da mesa, furei oxcepçüo ... 

0 SR. BARllOSA LDIA - Excopçiio, !1ÜO i 
V. Ex. tem o dever de attcndor nos nossos 
protestos. 

0 SR. MATTA MACHADO (!• secretario)-, .• 
sujeitando a verificação da emenda sobro :t 
qual os nobres deputados reclamam. (,ipm·tes 
c 1'eclamaçües .) 

O Sr. Antão de Faria- Pare
ce-me, Sr. presidenta quo os trabalhos não 
toem e01•rirlo reg-ularmeuto em visln. das di
versas reclamações qno t:~qui tembavitlo sobre 
a votaçüo o y,~rillcuçüo rle t:~!gumas emendas. 
p Art. 50 sujdto a rleh:tte rliz o segu1nte 

(!e): Cnd:t membro do Cong-t•osso só porlerit 
llLI!ar uma vez em ca.dn discussão, excepto nn. 
prinwira om que potlerit Jh!lar t:tntns vezes 
quantos forem os titnlos rl:t Conslitniçüo. 

1\fo prtrece que esta emenda. devia ter sirlo 
Yotatll1 an tr!S deste artigo. A mesa, 'porém, 
ont:m,Jcu qne duvitt pór ,, votos <)111 I • Jog-ar 
o artigo, rlcpois n cmenth. TGnuo sitio sub- . 
mettirltt a votação o artig-o, a mesa parece 
c~tnr coJn·rmcüla 1lo que Ioi npprovado o n.r
tJgo, salvo n emendn. 

Aqui e q uo lta tli vergencin. : l1 mesa ou
tende qno a emenrh J'oi reg-citada, mas a 
maiori:1 do Cong-resso nffirm:t r[ltO não foi 
reg-citada. (Apm·te-<.) Nesse caso poço tt\111· 
bem 11 rcctiJlcaçiío da vrtar;üo. 

O Sr. Serzedello C<>rrêa
Sr. presidente, a omonrltt comprebendo duas 
partes: a pl'imeira, rolativl1 tnmbem a pri
meira. parto do nrt. 59, quo diz (10) : 

« Cada membro do Cong-resso ~ri podorú. 
rnllar nma voz om cada. discus;ü0, excepto na 
primoirrt, em quo podot·it fttllrtl' trrntas vezes 
quantos forem os títulos eltt Constituição.» 

A osm parte apresontn-se uma omend<t (li!) : 
(( Cnda membro do Congresso sú podcrit 

fttl!ar dua.s Y•~r.es sobre a mater•ia em llis
cnssl[o, não podando exceder de uma horl1 
cada ver..» 

1\Ias o art. 5q tem 11llll1 seg-undn. parte im
portante c que ,Justamente na seg-un Jn. parto 
da emotHla ri snpprimh\n. (l8) : 

« A discussão sor:'t rostricta ao proJecto; 
sendo absolntmr,onte vodarlo no membro tio 
Cong-resso trntnr do nmteria estr·anha no do
bato, porlenr!o o prcsirlento cnssnr-lho :t pn.la
vrn, rlopois ele nlivortitlo duns vozes.» · 

Ora o.-; ta parto ó importante ... 
A mcsn nii.n tem intorossn por ost:t on 

nquolla emenda, tom cnmprido o son liO\"Ot'. 
U:u S n.. REPitESBNTA~'l'g- .Tlt foi n.ppro

varla. (;lpm·tcs .) 

,. 
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0 SR. SERZEDllLLO CoRRJiA- .. • Mas Si _O Sr. ~ada ró- Sr. presidente, 011 
foi npprovadr~, tt mesa não tem razão apre- IlllO pretemli.n tomai' llo,jo partu na discussão 
sentando a votação todll a einenda. do nos~o pl'O.J_octo de regimento; mas, em vista 

Peço, por conso~ruinte, a V. Ex. Sr. presi· dlt dehberaç:<to quo so acaba de tomar 0 apez:w 
dento,quo rectillque a votação sómente quanto tlo cansaço que. ~o not'L . nos membros tlost!t 
ti segunda parte. nssemblóa, v9n cnmprír o meu dever, ainda 

B' enviada it mesa lt seg-uinte emenda no qne com sacrlllcio. 
ll::Lragrapho unico do art. 59 : 

0 ~R. F. BORGES - Peço ~ palavm cm 
« A di;;cussão sorit restricta no projecto, scg·mtla ao nobre depntatlo. 

salvn, n, disposi~ão j:.i votada do nrt. 27.-
Epitacio Pessoa. » ' o. SI~. BADARÓ -A mnteria consignndr~ no 

capltulo 8' é importmltissima o merecia de 
E' approvmlo o art. 55. noss.n. pn~to detida attonçilo, entretanto temos 
Siio igun)mente apprqvndns as emondns dos 1lo tliscutJ!-a o votai-a nindtt hoje. 

Srs. Rttmtro Brtrcellos e Miiller supprimimlo 
os§§ 2" e 3• do al't. 57, e a que nccrescentn St•. presidente, ó muito possível que o pro· 
no§ 57 do mesmo artigo :-e do distrícto fe- cesso .c:stabelecido pelo capitulo VIII não tenha. 
dera!. occasmo do ser posto em praticl1 por este 

NiLo ó npprovrulo o§ G' do rof•lritlo nrtigo, cong-r~ss.o,_porque depende da npprovnçüo da 
ficando prej udicnda a cmcnd~t do Sr. Ame· Conslltmçao nesta pr~rte. 
rico Lobo, o sendo approvados os demnis ptt- O SR. JosE' AvgLrxo- O nobre deputado 
rng-rnphos. cliL licençll parn. um aparto 1 

E' approvaclo o nrt. 58 com [\ emenda do o s 
S J · I! · n. BADARó-Pois não. r. , ose · ygrno o outros. 

São rc>jeitmlas ns emondns do St•. Epitncio O SR. JosE' AVBLr:-.o-Està fttl!~tndo contra. 
no p:trng·rapho uníco elo nrt. 50 c do Sr. For· o vencido ; r, Cr~ma.ra jit decretou que S9 con-
reira. Brnndão o outros. tinuasso a discussfto. (Ha outros apm·tes.) 

Süo approvnclos todos os outros at'tigos. O SR. BADA!tó-0 nobre cleputndo qner qno 
O SR. PtmsiDEXTll r\llnuncia que vae cntm.:• n. sua oiJrtL passo sem discussüo, mas, não hn 

em discussão o cnpitulo Vlll- D•t eleição do de ser assim ; nós aqui viemos pnrn discutir 
presidente e do vice-pl'esidento cltt Republica. tudo· s Como ia dizendo, Sr. Pt•esit!ente, é passivo! 

O R .. ARISTIDm MAIA (pela nttlam)- que este processo não se,i:t JlOSto cm Jlt'atic:t, 
Sr. prestdonte, a hom esta n.doanüttlit; o l 1 d 
capitulo 8" tl'nt:t de nssnm}Jto importante 0 poyquo t epon' e rht approvaç{io a Consti-

. d d tmc:to mt parto cot·respondonte. 
não po e passar sem iscussão, assimrequoi- Acho cxtraortlinaria " tlisposiçiLo couliLltL 
roque soj:t nclhtdtt a discussão, deste cnpitulo 1 71 

I 
- t 1 no nr . . ' . pam mn:tn ltt ; mas peço amJem que a. 

ordem elo dia seja invertida nfim de quo esta Diz ollc (/8): 
discussão tenha lugnt• depois da eleição clt1 Diz o ~ 2" quo nenhum memiJro"'clo Con-
mestl. g-rosso pótle nbster-so de votar. -. 

Penso, Sr. presidente, que todos os mem
bros neste Congresso apreciurã.o tlcvidr~mcnto 
o direito que tiveram de eleger o primeiro ro
prosentan te ela, na~ão, o Jll'imeiro presitlon te 
da Ropublictt dos Estados Unidos elo Brazil. 
(J1poiarlo8; muito bem.) Tratar-nos como 
quer esta ::wli:;:o ó quor~r comparar os mem
bros closso Congresso a collegiaes. (Nao 
apoiados) 

. O SR. Jos1\ Av!lLINO (pelam·rlem)-Sr. pro· 
stdente, f,\ltam poucos artigos, c por isso 
requeiro prorognç:üo dr~ hom, pnm nltimnl'· 
mos este trabalho ; nssim poço, a V. Ex., qno 
con~ulte !\ cas:t, si cnnsonte na cliscusslio deste 
capitulo, prorog-nndo li hom, porquanto ou me 
opponllo ao rcqncrimonto do nobre tleputatlo. 

0 SR. Ti!llODURETO SOUTO (2° SCC1'CtaJ•io)
Sl'. presidenta, julgo conveniente adiar a 
discusslio t.lo s• o ultimo capitulo elo reg-i
monto, porque olle so rel'ere a nssnmpto iin .. 
·portanto, o nc\s estamos cm !Jom .iít muito 
acliantacln, o por isso nito podemos ontmr 
ngora nr~ cliscussüo dosto cupitulo. 
_Posto a votos o t•oq norimento do JH'Ot'Og'tl

çao llil hora, ó ap~n·ovnclo. (.1pa1'1as a raeta-
1llal'iies ,) 

Fic11 prcjudicnclo o requerimento do 
monto. (~1pw·tes a 1'eclrwwçrjes.) 

Butm em discussão o cnpitnlo VIII 
t'O~lilli~S:W (} 

atlin-

O que quer di~ ar, Sr. presidente, precau
ções nmtcriaos ? 

0 SR. ELYS!lU MARTil<iJ - Nüo entendeu O 
regimento. · 

O Stt. BADAI\O- Attondn-mo St•. deputntln. 
Si procnnr,ilos mnlt!rhws qnot• dizer qno dcnll'O 
deste otlillcio nos scríio Jll'oslntlos nqnollos 
L'ocm•sos neccss:wios ú satisl'nção do noccssi
tlatles ümtlitwois elo m•g-ttuismo, como alimon
tnçiio o tt ropnracão do somno, 011 compro
hcuclo; mus, si ó trnnc•u• n~ portas dos to 
estalJoloeimonto, isto ó um horror. 
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0 SR. Er;l"SilU MARTINS- Quem faJ!ou 
nisso?! (Ha outros apm·tcs.) .. 

0 SR. BADARÓ- E' O quo se póde on"
tencler. 

0 SR. ET,YSllU MARTINS -Não SO póde on
tencler assim ausolutamcnto sem fazer in
jurhl ao Congresso. 

O SR. BAnA RÓ - So não se entende assim, 
nós queremos s:~ber o que quer dizer a ex
pressão-precauções matoriaes. 

O SR. Fr:.EDERico BoucEs - Isso é uma 
mneaça. 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Não é tal 

0 SR FltEDlmiCO BORGES - As pn lavms 
valem o que oll::s signillcam; então a com 
mi:lsiio foi in!elicissintL. (lia 011tros apttrtes.) 

O Stt. BADAnó- Esta. parto tio J'egimento 
ci importante; wio potlemos ucceitn.J' som dis
CU:l>lto,som a conveniente oxplicnçiio, uma mo
cUJa q1w plitle tmzer atü dosar pnm nos ontro,, 

Portanto, Sr. presidente, emqmt.nto nfto 
1lcar explicado o senti< lo ver. ladcii·o desta 
pht•as•·> -eu voto cont1·a coto 1"'~'"1,;-t'apho
llem como contra. o segundo, qno cousigua a 
olll·ig:dol'iedlttlo do voto. 

Por·quo rn~üo, vindo eu a este Congresso 
no ctia da. eld<;ão tio primeiro 111 gi:;tJ·a<lo da 
RepnlJiicn, nüo posso al<sleJ'-IllC iln votnr? 
Eu só J'O.i[•Ondo aos meus constiluinles, sr\ 
re;pondo ao povo rJne mo deu a t!ele
gn\n"'io. 

O SR. ZAMA- E nito !111 meio do oLrig'llt" 
nenhum de nós a votar, tlos<lo que ,,;l,; o rJni
ZCJ'JIIOo J':tzor. (Cttt.~am-s" Oi<.'·1·os apw·tc.<), 

O S1c. i3AliARÓ- Por cnn:;oqnencia, 011 ro
tireni ost1JS part~groaph~~~, on no ca::;o contl'a
rio, vot:< I'OillOS con tr·a olles. 

O Sr. i\Kendon.c;a Lohn-SJ•, pro
si<lonlo, tiVOit fiOIII'<l do.OilVi:U' ll ll!Nt Ü!l:l:i 

cmen<l:is proonchontlo lncnnns <JII" mo pn!'r·cc 
exi::;tiJ'CIIJ neste rc·g~nlr'!lto. Von mai:; ligoi
rnmr;Jifo ll':tliil' rle ,IU.;[JIJcm• e,;:;ns ClllCIJdiiS, 
umn. v o~ que l'••i posto 0111 dis·.·.nssão o en pi
tu lo VIII. Pt'Ç" do,;ctlip 1. !llOil:i h"lll'llcios col
ll•gas do tunmr o tempo ncôliL lt"m tão atli:cn
tnda. 

UM. Sn. REPtu~:mNTANTB - Ellu~ são os 
culpado.;. 

O Sn.. l\h~NDONÇA Lonn- Pn1·n n oleiç~iio 
do [JI'L'Sidonle o Yico-rn·o,idonlo 111i.o l'oi ell~·i
t:ulaa ll)'jlülhoso qno so poderia dnr, do 1]110 
enll'" os dou,; citl:HLio:; mais vot:~uo:; illlii\'Uti>O 
onip:tlu. 

Uma tio minltns emendas p!'O\'Ú oslo caso 
iutticantlo que so pt•occtln a nov:1 olui<,,:io on-

•· 
tre os dous nomes mais votados o, si houver 
ainda empate, se decidtl pela sorte, o q no jil. 
está rosal v ido em relação a outras elei<;ues. 
Penso que não careço justificar mais esta 
emenda. 

A outra. emenda é em relação ao neto. 
solemno qno torç:osameute ha dfl ter togar, 
qualquer que seja n. Consti tuiç~o adoptada, 
i,; to e, do vir o presidente di.\ Repuhlic" eleito 
prestar sua i.\trlrmnção perante o Cong-resso. 

p,1recc-me qne o,;t<L emenda 111io precisa de 
justificnção, é de necessidatlo absolutn .. 

O S1.·. FredericG Borg·es (pela 
ordem)- Chamo i.\ e,;c(arecida, alten,.rw de V. 
Ex. par<L a, disposição do art. 40 deste regi
mento (tJ) : 

« Nenhum assumpto será posto a votos sem 
que estejnm ]ll'•!SOJJte,; metade e nmis um dos 
membros do Cong-res;o, to!lllo pri<wirlade 11:1 
voLHçi\o as CJUestões cuj:1 discussão ti VOI' ficado 
eneerrathl n11 ,;es:;üo ante1·ior. » 

O SJt. Tm:oDumll'O SoUTO (:J• secJ•etal'io)-
0 regimento não está aindtt em execuçt;o, 
nem póde o~tar. 

Vo~J·:s- Ness1c pmto já foi appi'Ovado. 
O S!t. Fnmnmico Bmüms- Dos lo q11e o 

cou~rossn já so p1·onunciou sobro "'"o artigo 
do I~gim01ito, pns,;ou o mesmo artigo a sot· lei 
economica desta ca~n .. 

l:~r SR. REPRESE:<~TANTll- Nfio h<í nu
mero [Ul'll votar-so. 

O SJt. Fmmmuco Bm:m,:s- 8h:1!11n a nl.tou
çfio de V. J.<:x. p:u·a o art. 5G do J"<•ginwnto 
<JIIO e:;t:'t ltppl'uV!IilO, qno ó loi pot• ondo nos 
duvc!HO~ l'ogor. 

OJ•a. nfio s, ach11 presento nuinel'O do <'opre· 
sr•nln.nto; e:.;ual ú. metade e ma1~ 11111; pelo 
flUO ó caso do levantnr-so a sossu.o, niHl'l~;tn
do-s" 11 ordem do dia. para aJn"nln-L. I~ si 
V, Ex. qnizor usttl' do [JI'ocesso 111ais lllllg'O, o 
sr. sect•olario veriilcnrit nwtol'ial!n.mto o que 
ex pu~. 

Nestas cnndiçiíos V. Ex. tlignn-so con
snltat• :t C:<SI\ :lOUI'O O que requeri. 

O Slt. Tilll<JDUltETo SouTO (:J' see1'<Jin1'io) 
-[l,espoilo 118 O[IÍIIIUOô jtll•idica,; d11 JJ.IIli'IH!O 
ropi:o,;en!aule. ,\11LS. o re_g·imoJüo ú t~m to~lo 
do dispO>Ii,'(:JO,; qUO II!Ud:l_llliO O.;ta Ulil 1\X<!Cil\'llO, 
!llll:i dopenue do J'ULli\CfJaO O SUUSO<JIIUIIIU ap
pt·ovn.~~[i.u dn. casa. 

lls~u aJ•t. •W roi tal v o~ votaria n:~s mesmas 
<'OIIdÍ\'UüS li C(UO :iU !'efúl'ü O JJOiJl'U I'O[II'o!.";QJl• 
tau lu. 

O Slt. FltE!li.:IllCO Bo!WI•::i- P<)l';.:'lllllo 11 
\'. Ex. si todu~ 116~ no~ rulil'armu . ..;, a mosr~ 
ro:lol vcrú. ~o:sinlm ? 
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O SR. TimonoRETO SouTo (3' secreta1'io)
Si entretanto o Congresso entender o con
trario, resolverá como entender de justiçlt. 

O Eh.·. Q. Bezouro - O Congresso 
nü:o tem com potencia pltrn deliberar sobre lt 
ma terilt deste discurso, por~ ue ó um as· 
sumpto mtlito importante c antes de compe· 
tencin da Constituição. 

E tlinto é ltssim que os dignos membros da 
commissü:o o que fizeram ioi coph1r as dispo
sições transitarias da Constituição pum trans· 
portal-as pttra o regimento. 

Esta.mos ttrriscndos tt clolíberar sobro ma
teria que póLlo ser revo;:acht o ilcltrem em 

' contraclicç•io com o que for vencido por• oc
casi:io da discussão e votação cletlnitiva da 
Constituic;ão. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem algum:t emenda.? 
0 SR. G. BEZOURO- Tenho :t seguinte. 

~.) . 

O Sn. FREDERICO Boaaw;-g o meu re
querimo'nto tlcou no esquecimento ? 

0 Sn. JOSB LIMA-Cahiu. 
O Sn. Ff\EDimiCo Bor:GES-V. l\x. f'alla 

p1·o domo sua. O quo ~uot' é 1\tzot• pas;;:u· sua 
obrinli:t tal como a foz. 

O Sr. Ubal<liuo do Amaral 
-Sr. presidonte, . um do~ meus cal legas 
mandou um re~nermlento do :\lldmJuonlo rht 
discu:;súo que foi rcüeitnrlo. Estando arlbtnta
da lt hora o havendo emenda~ impo1 tau tos, 
convém itdiarmos os nossos tralnr li tos visto 
quo o nssumpto prende-se á matot·m con,;titu
cional e todo;; os no:;sos co!lega:; re.:onllecem 
quo n. sossi\o não l.Jórle continu ,,. ho,jo. 

!{e~uoíro por tanto o adiamento d:\ dis
cus>i\o. 

SuiJmettído a votos o requerimento elo Sr. 
Ubaldino do Amarnl, ó ll[lJII'Omrlo. 

Vão :1 impt·imir as SrJgnín tes emclllltls ro-
1ntivns no capitulo Vlll. 

Proponho que soja snppl'imido todo o 
cnpitnlo 8" do regimento, aló ~nu ;;r~ja tlelltli
tívarnente approvada a Constitniç1lO. 

S. R. Sala das sessuos, 1\.l elo novembro do 
1800 - G. Bc~outo. 

Ao a1•t. 70, depois dn. p:d:t vt•a cod nla, 
accrosconto-s>J ns seguintes : a~sig·u:uh~ polo 
respectivo votante. 

Supprima-se o§ Z' do art. N. 
Sala das sossues, !O do IHIV<'mbro tlo 1800. 

- J. V. Jllci1'a de Vasconcaltos. 
Ao n!'t. 70 sn!Jstitunm-.;o a;; palavras-

111111~ cecJultt- [lOJaS jlllJ:tVI'aH -- dlli\S CorJiliiLS 
- eontontlo unm - p ll'll Prusiuento d1~ ltu
puiJ!ica, t< ••••• , o :t outr·a- pam Viee-pro
clun lu F ..... 

S1d:r. <!:is sossues, 1\l tio nowm!Jro do 1800, 
- G. Bc~owto. 

Indicamos que se nccresccnte no final do 
urt. 70 -devendo a cedula ser nssignada 
pelos respectivos votantes. 

Sala das sessões, 19 de novembro 'de 1800. 
-Baptista da :Motta.- José Bcvilaq!ta, 

Ao art. 73 accrescento-se : 
No' caso de empate entre os dons cidadüos 

ma.is votltdos, ainda se procetlo!•ti. a novtt olei
çiio e repetindo-se o empa.te decidirá a sorte. 

Sala das sessões, 19 do novembro do 1890. 
- B, Manr.lonçc!. 

o art. 76 substitua-se pelo seguinte: 
f{ ettberta 11 sessl\o, lid1\ e approyucla lt acta, 

o pl·esidente do Congresso ma.rcam nova sos
:;fto pat•tt a soiemnidade !111 Jl?Sse ll? citlarE\o 
eleito presidenta da ltepulJltca, SI se uch"r 
lll'osento 111~ Capilttl Fotler•al, e no caso con
tt·a.rio, declu rat·a encerrados os respect1 vos 
tr·abalhos, convoCJtnt!o oppm·!unamento re
unii\o do CongTesso para esse lnu. 

Sal:\ lias :;os.;õos, 19 do uovom!Jro de !890. 
- B . .liendnn;.a, 

Ao ltl't 7G deve-se nugmon~ar - d~pois de 
tet• o Prosid"nto d:t IV~jmiJlrc:t, eleito nos 
termos dos artigos antoríol'eS, prestado com
pr·omisso pet•~tt!lo o Cougmsso. 

Sala rias sos:;uos, I O do novembro de !890. 
- ,ingclo Pinhei1·o. 

Vem ilmcs:> :1 soguin to : 

Declaraçt7o de voto 

Decla.ro que votei poltt emenua quo sup· 
pr•iillh~ o esct•utinio :;ocr<Jto o con tm a t)IIO re
rlnl.iu as hor•n.s do tr•;timlho do Con:;rl)sso.
Jor7o Bm·ba!ho. 

Nada 11mis luwcndo 'a tl'rttar o Sr. prosi
don te designa parn. amnn!tit n sog·uinto or
dem rio dia: 

Continuação cl:l rliscnssi\o do projocto do re
gimento p •l'a o Congros~o Nacional; 

Eleir;ão da mesa. 
Lovantn·se t\ sossão ás 5 horlts e ZO minutos 

tl:t tarde. 

-
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Pessoa., FrailÇJt Carvnlho, Lniz Murat,Baptist[l 
:!:" sc .. sii.o cm ~~o ele no,•embi•O de drt :Motlrt, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 

liNDO Lopes Troviio, Jacques Ourique, Aristi~es 
Lobo, 1\fa;vrink, J!nrquim Wcrncck, Don~m-

PJ·esiclcneia elo S1·. Joaquim Fclicio "'OS Jesumo, Vmhaes, Thomaz Delpluno, 
~onde de Figneiret!o, Buduró, Antonio Olyn
tho, Paci11co MaSC[Il'ellhns, João Pinheiro, Re· 

Ao meio dia achum-so ppesentes os Srs. Fe· zende Filho, chagas Lobat~, Jacob th~ Paixtio, 
licin dos Snntos, Matta Mnclwclo, Tlioodureto Alcxandt•o Stocli.ler, Ji'rane~~co tltt Vetga, For
Souto, Alvaro Botelho, Elysen Martins, Fr11;n· rcir:t Brandão, Ln.mounie1• Godoi't·eclo, Gonçnl· 
cisco 1\Inchndo, Leovigildo Coelho, .TonqnJlll vos Chttves, Amarico Luz, Felicianno P.cnJ:?a, 
Sarmento, Joiio Pedro, Cunlm Junior, Paes de Polycarpo Viotti, Dutr:< Nicacio, Fel'relrn. 
Carvnlho, 1\fanocl Barata, i\Iontciro do Barros, R:tljcllo, l\Ianoel Fulgoncio, Astolpho Pio, 
Antonio B:ten:t, .Toa~uim Ct•nz, Theodoro Pa- Aristide:; Maia, Gonçalves l~nmos, Carlos das 
checo, Joaquim Catumln., Bezerra. d~ A!lm- Chan·as Francisco Anmt•al, Domingos Rocha, 
qncrque Jnniot•, José Bernardo, Çlllvmra Gttl- CosiTt 1racluu\o, Domingos Porto, Pa!lota, 
vün, Amaro C:wnlcr~nti, Al!tlcld:\. B:wr~te, João do Avollnr, Corrú:t H.ahallo, Bnono do 
João Neiva, Firmino da Silvcü•a, .Jose. I·Iygm~, Paiva, Fcrreit•n Pires, João Luiz do Campos, 
Josú Simeão, Frederico Serr:<no, Flor1ano Pc1- Martin!JO Prado .lunior, Bernardino de Clllll· 
xoto, Pedro l':iulino, Ta·,r:wes Bastos, Ro.sa pos, Francisco Glicorio, Mames Barros, Lopes 
J\\0 ior, Coelho e Cllmpos1 Thomaz d:1; Cruz, V11·· Chaves, Domingos do 1\Ioraes, Ado!pho Gordo, 
g-i!io Damnsio, Domingos VicentB, GJI Gonl~rt, Cnrvltllml, Angelo Pinheít·o, Mnrsl\, Rodol~lhc 
Qnintino Boca~·uva, Lnpé1•, Bmz Carnen·o, ,\c l\lil'a.ntla, Panlino Carlos, . Costa Jnmer, 
Pt•ntlunw do l\Iomes, Cnmpos Sallos, Ubal- H.oéh'i"'nes Alvos, Alft•edo Ell1s, Carlos Gar
rlino do Amaral, Santos Anrlrade, Çlenm·o~o cia, l\~reit•a da Silva, Rubiilo .luníor,, Fle~ry 
1\farquos, Rau~ino Horn, Est~vos :TnnJOr, Lmz Cm·ado, Leopoldo r.le Bullli:íes, Gtun:ar11es 
Dolphino,Ranmo B~wcello~,f~mhea·o.Machado, Natal, caet:tno de Albuquerque, Belarnuno de 
.Julio Frob, Cosnr1o Alvim, Amartco Lobo, Mcntlonna, Marciano do l\lag·alhiles, Eduardo 
Erlun.rtlo Wnndenkolk, .iosó .loaqnim de Souztt, Gonçalves, Fernando ~inw.s, Laura 1\H!ller, 
Silv:tCanmlo Si\v:tPaJ•anhos,Ar!nilinotloAnm- Carlos Campos, Sclumdt, Laccrdrt Coutmhg, 
ml, Pinheiro 'Guedes, Be\l'ort Vieil•n, Ucilu~. llo- Victol'ino Jllonteiro, Pereira dn Costa, Antao 
dri:;ue;;,lndio tio Brazii,Lam•oSollt·é,Scrzellclo, ,10 Fat·ia, Julio tle c:1stilhos, Borgos de , 
Nilm H.iiJCii'O, Cantiio, Pedro Chormont, l\!atta Meclch·os, Alchlos Lima, Thoma.z l"!Ol'OS, 
B:~ccl!tw, Costa Rotlrig-nes, Cnscmiro Junior, AiJrcu, Homero Boptislli, R~clm. O~orio, Cns
Rotil'i<•·ucs Fm·nandcs, Hemiquc d~ Carv:\1~!0, siano do Nascimonto,DemctrJO R1bcn·o, lvienna 
Ennos"'tio Souxn, Anfrtsio Fialho, Nogucmt Bnrroto 0 Joilo Sevct'Ít\no. 
PuJ"tnrtn·uit Nelson Pires Fel'!'cira, M:1l'tinlto 
i~o.t'ri;,lfcs,' Bm•bo.;~ Lima, Ha:t.crr·il, .To:lo Abre-se a sesslio. 
J,opes~ Justiniano r! e Sot•pa, J~redcrico Borges, Doix:mun dri comparocor os Srs. Ruy Bar-
.lo~é Avelino, .To~é Boviluqua. Gonç:al.o do !Jo;;n. Saraiva., Rangel Pestann, Snltl:mlm 1\!a
Ln••·os Nascimento, A! mino xtronso, M1gnel rinilo .1 onqnim 1\fnrtinho, Tasso Fragoso, 
o.lc 'b~tt·o, Amorim Garcia, Epit:wio, Pedro GO!Jr':{Jves Ferreit·a, Jose Marianno, Caste!lo 
J\tncl'ico, Conto Cartaxo, Sá ,\ncl!'atlo, Ro- Bra1ico Pontes de Mirnndtt, Lllclislnu ,Netto, 
tumba, Tolontino rJo Carvalho, Rosa o Silva, sa11los' Vioim, Francisco Sodró, Froos r~a 
Joito Bn.rlJalho, Almoic\rt Pornn.mlJuco, Jn- cruz Sampaio Fo!'rar., Costa Sonna, Barno 
-venci o do Aguirtl', André Cnvnlcflnti, l~ay- ele Sl:n ttt Holona, L ui r. Barro to, Cesnrio Mott~, 
mnntlo B:tndo.il'n, Annibal l~alcão, Meim t~o Antonir) Prado Almoidtt Nogueira, Anton!o 
Vnsconcello.;, Poroirn do Lyrn, .João d~ ~~- A~oreclo, Et·n~sto tle Ollvoira, Assis Br11zcl 
qncirn, .loiio \"iciJ•:t, Lniz de An!lrrtt!o, l~spll'lto 0 t?ernllndo AlJott. 
Sllnto, Belarmino Carneiro, Tlieophtlo dos E' litla 0 posta 0111 tüscussüo a. acta da 
Santos, Loilo Oiticlcn., Gabiuo ne;:om•o, I v~ do sossilo antccotlonto. 
Pr:1rlo, O!ivcirn. Vn.llndr1o, [1cJisbollo Ft•en•o, 
Au;nr~to rio FJ•oitns, Pnnlo Ar•gollo, Tost11, o Sn. Cnm,r.o DE Lr.:~ros (polct 01·clcm) 
SortlJJ•n., Ensc!Jio do Almoidn., Z:tmn, Artlmr tcntlo ve!'iJlcntlo 1\11 respectiva neta quo so.u 
Hios, Gnrchtl'iros, Jlfarcolino Monrn:, Sa1~tos uomo fúi omittit!o ontt·o os presentes !lO tha 
Poroira, Cnstorlio rlo l\IoJJo, Pau ln. Glll!ll!U'aos, JG r.lo cor·ronlo, vem roclnmrtr 9ontm Js,so. 
J\Ti\ton, Ampllilop\tio. Dionisio CCI'~I!Oira,Loo- Talvez pareça um ponco tnrdm cstnr.o~l[l· 
viln·irlo Fil"'llOÍI'aS, Bm·~o ele S. Marcos, l\lo- mação, mns Illlllctt ê ~:mio para so ~orrtg'll' 0 
tlr1GJo l\luni?: Fc•oil·c, ALlitiJ'rlo .Tnnior, J~onscca qno o;;tt1 crtwlo. "~ss~m ospera qno so maneJo 
o Silv;., Fonseca Hol'mes, Nilo Poçtlnlm, pr- suppt'll' aqnollti OilliSSao. 
Jl.'LilO 'f,·IJ"'ondes, Manhilos Blll•roLo, C:.\.'l'tllo ( l l ) 11 

" 1 · t o Sr. :n:cy.iln.qna. pe .a arr em -rio J.lllllo.s, ;\llmrto Bt•andüo, O]il·uim , '111. 0,' • 1 1 1 ntlO 
V I Sl·• lll'osidonto, co:nor,:arct t cc nmlll o ., \'il'iato do ~Iodoiros, Joaquim Breves, J!'fp 10 
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nunca tive grande confiança na efficacia das 
numerosas corporações doliberntivas. Espo
rava que nesta situnçlío que iniciamos agora 
no nosso paiz, :L!tamente regeneradora e 
moralisndora, diminuíssem em parto os obsta
cuJos permanentes para n e!IIcucin. que con
testo. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Qunl é a efficaci[l 
que contesto, ~ 

O Sr... Bgvu,AQUA -Devo ter transp[lre
cido de minhas pttl:wras, Sr. presidente, quü 
a fidelidade tlns netas e·da stcnogl'aphin, tle 
tudo que nqni occorre, ó o primeiro passo p[lra 
este clesidaratum a que alludi. 

Tenho reclnmrulo constan tcmgn te sobro 
isto, Sr. presidente, o no entanto, aincb o 
Diario O(ficiat, de hoje, é um aub do novas 
accusrrções, que involuntariamente son obri-
gado a far.er. · 

Desfraltlei hontem em aparte o meu pro
grnmm[l,, tlize.ndo : Viver its claras. E por isso 
peço, Sr·. prcsJclonte o illustres representn.nlos, 
que tolereis est:t minlm l'mnquer.n. e tJCrmit
t:.es um ]JOUCo de m~.is franquozn niud:t. 

Nilo sei, Sr. presidente, si ha alg-nm Jll'O
posito, nem quero crer que o haja, da parto 
do oncat•reg-ado da confecção dns actas, o Sr. 
I o secretnt•ic. 

O SR. 1\fATTA MACH.\rO (1" "actatm·io) -O 
encarregado ó um oJUcial ela secretaria. 

O Sn. BJ~vu,AQUA- Ma;; as notas ífl!Om 
as fornece é V. Ex. 

Um Sr:. Rgrur.sE:-"TANTB - E ató devia. 
ser prohibido interromper• u. todo passo o ora
dor com apartes só por prurido elo J'allar. 
~ 0 Sf7• RETU~ÍllA- Os tachygrnphos 11~0 

sao obrign.rlos a tomar apartes, principnlmente. 
q uaudo não silo dados por occasilio do discur
sos. 

. O Sn. BEVILAQUA- Mas é que não fomm 
somente poq nonos npnrtcs. Eu veio, St•. pre
sidente, 1lg-ur:w aqui como faltanilo iL sessão 
lodos os dias, o Sr. Jo tenente Fragoso. Hn. 
uma porção de dias q uo foi ontregno por mim 
nm requerimento em qne elle mand:~ pedir 
dispensa do tomar assento, o ou espornvtt a 
opportnnirlnr\,1 prrrn tleclnrnr r\ V. Ex. q ua 
olle, om um manifesto qne proximamente di
rigirá n.o seu estudo rmtnl- o MRranhão, ox
plica.rit as razões pot•que se vü obrig·ado a 
ron uncin.r a sna. cadeira. E' som dnYidn do
loros~. ost:~ honra que mo foi confladn, de sot• 
vortador desse requerimento 011 communi
car;ilo, porque o Congresso Nacional perde, 
na renuncia. rlo tenente Fragoso, umrt das 
maiores capncidndes que o poderiam auxiliar 
e mesmo ol'iontar ; porque ó e!lo um dos 
moços mais distinctos qao tem froqnontn.do 
os lmncos da. Escola Militr.r, um dos camcte
ros mnis nohres rttte conheço. Entretttnto ll
gnrn aqni como l\Lltn.ndo ás sessilcs. 
P~ço drscnlpa si com o. proprio de mo1t 

tcmpornmen to :1. palnvra foi um tJOUco além 
do me\ttlosojo. Nilo tive, entretanto, intonçlío 
do on·endcr n. qu~m qner quo sej:t, .~ssin1 

0 SR. l\IATTA l\IACIIADO (/0 SBCl'etm·io) •• • 
sob a 11sca.Jisaçüo do Sr. 2' scc!'eta!'io. 

0 ·SR. BEVILAQUA -Então a omissiTo 
dos dons. ' 

o procedendo sou coherente com os meus prin
cipias, ]Jugnanrlo por aquillo. que considero 

1: do justiç:t e por conscquoncm cumprindo o 
meu dever. 

Sr. prcsi•.lente, ílz uma conjoctum, prova
velmente eston errado; mas, justamente 
porque quero viver ús claras, permittn. que a 
oxterne com ft•.tnquezn, pois, se errei, sot•ú. 
este o meu acto de contricçilo. 

Nilo sei si V. Ex. me encontrou por ahi em 
alguma lista vermelha. . • Tal voz em tempos 
antigos •.. 

O Stt. 1\fATTA !IIACJIAOO (1n SCCl'Oictl'ÍO)
E' a mim quo se dirige posso ti mente~ 

O SR, J3gyu,AQUA- Foi umn conjectura 
que fiz e nn qn:tl prov(l.volmonte cstotl cm 
erro, e si assim for, quero fazer neto do con
tricçüo. 

Tenho roclnmallO aqui pela fltlelidado dns 
actas. Dos apm•tos que tenho dndo, a steno· 
g·rnpliil\ ntLo tomou nenlnun, nem um si· 
quorl 

O Sn. Er.YsEu 1\LIRTI:'!S -A tachygraphin 
não pócle tomm• todos os apartes, maximc 
qnanuo ;üo pronunciados s:mnltn.no:tmooto 
<l)lll oulros ou comas pnlP.vras do orador; 

Nin gnem mais fazeUtlo observações, é cladtt 
por n]Jprovar!tt a neta. 

Achando-se na ante-&'l!a o'> Srs. Raymundo 
Bandeim e Joaquim Antonio Crur. e PedTo 
Velho llo A!buqucrqne 1\larnul!lío, o Jo e o 3o 
depntados reconhecidos pelos estados rlo Per
nambuco e Rio Gmnrle do Norte e o 2' sena
der pelo estado .rlo_Piau.hy, o Sr. presidenta 
convida a commtssao nomeatla na sessao aJa
terior parn, iutrodur.il-os no recinto, onde 
perante a mesa contrnhem o compromisso re
gimental. 

0 SR. COELHO R CA~!l'OS (pala 01'dam) re
quer que se.i:~ convidtLtlo a prestar o corripro
misso do regimento o Sr. Leandro Ribeiro do 
Siqueira 1\!aciel, claputado reconbociclo pelo 
estudo de Sorg-ipo, que tl introduzido no re
cinto com as mesmas J'ot•mnlitlades o tJresta o 
referido compromisso. 

O Sr. Rn.n1iro Barcello~ -
Tontlo sido approvadn. poJo cong-rosso, lm dons 
dias uma moçii.o tloduxitla do investimento que 
recohomos elo todos os poderes nnciont1CS 1m 
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mensag-em que nos dirigiu o choro rlo_ Govol'no I extincto (apoiados da ba11cada rio-gJ•andense) 
Provisorio, dizonclo que em nossns maos entro- pelo proprio Congresso. (Apoiados.) 
"'nva os destinos ela nação que lhe tinham c , .1 . . 'd d 
~ido confi::t'ios pel<L revolução c\:J 15,de no- omo Jl~5'0 cons~c,owr-m.e J?ve~tJ ~ e taes 
vombJ'O, ,inlgo ele IDOU dever propor i1 mesa rodo_res, SI O ,Yçn'l. OSSO UlOd,L n,LO ~~~~~U no 

~ ·. • t chcl::t ::t menS::t"·em que tem ~ent1do d~ Ie,.,Jtlmlcl.::trlo d~ su::~ cronç,w , Por 
que !MO se,J·' I~ ar ' ' e ISSO consJdoro-mo 1uvest!do do ~odor con-de !ovar ás maos do choro do governo essa . · '. . . 

~ , . JrOJlOnho quo sei a nomeada s.tltumte; qu.anto, porém, ao poc er .JogJs!a-
moç.to e pa:a_:sso 1. · J ttvo dependo do voto do Con"'resso o o Coo-
uma comm1ss:w ele tres momllr~s · . grosso pócle crcn.r uma só r.am~ra, ad!JO mesmo 

Como signatnrio dessa moçt;o, Sr. pres1- que deve f:tzel-o. (.1poiados ela bancada rio
dente c 1' ui nonnclo-mo tamb •m 1 nterprete dos gtandensc.) 

' ' " I . I J sentimentos dos meus companlmros c e Jan-
cncla e de outros representantes com quem 
tenho falindo :1 tal respeito, sinto a neces
siclaclc ele explicar o voto que clei o de .insti
ftcar n minha n.ssignatnra na moçfio, visto 
teNm-se suscitado, nfio só nu seio do Con
"'rcsso, como na imprensa o no seio da popu
lação em gernl, interpretações diversas sobrJ 
aquelht moção. 

o Stt. ARisTIDES Lona- Peço a palan::t cm 
tempo opportuuo. 

UM SR. REI'RESE:-ITANTE - Peço tambem a 
p<cla na. 

0 Stt. RAMIRO BARCELLOS- Senhor~s, após 
um gt•twe acontecimento politico e antes de 
constituidos o fundados os poderes regulares 
de um paiz, potleres CJUil cnhiram nas mlios 
dos revoluciouarios vencedores, ó ele regr;l. 
que sig-a-se nm governo dictatorial, pl·ovisol'io 
ou trnnsltol'io, quo não só mantenha a ordem 
publica, mas curo tumllcm elos serviços nn.
cionnes no interregno fJIIC vae eh revoluç,ão 
à rcconstruc~ão do paiz. (:ipoiados.) 

Foi isto que ncoutocou no BP:tzil conse
cutimmente á revolução do !5 de novembro. 
Yencedort< a rovo!nção, orgnnisou-so o Go
Yct·no Provisor i o, o este, no mais llrevo tempo 
que pôde, convocou a Nn9~o ''·que elegesse 
ropresDntantes seus pnra, pr1meu·amonto, or
gnnisnrcm os poderes publico.>. c clccrotarom 
a . Constituiçfio, o depois reuuH·cm-so como 
camarus regulares, afim do darem os meios 
do g·overno ao3 poderes q ne nnsces~em dessa 
Constitniçüo. (Numerosos apoiados.) 

A primoirn, parte dessn. inctunliencia esta
mos nós desempenhando ; o eii!L decorro 
exactamente do decreto do GoYOl'llO Provi
seria, pedindo ao pair. que elegesse a consti
tuinte o ao mesmo tempo que olog-esso repre
sentantes elas cnmnrus ordinurins. Como poder 
constituinte, cston convoucido de que o m:tn
drtto ro!'oro-so it orgunisaçfio dos poderes 
publicas poln. orgnnisuçiio d::t constitniç,ão; 
como membro do um dos corpos logislutivos 
croudos polo decreto do governo, mas que 
pórlo desappn.recor poJo voto tio Congresso 
(apoiado.<), nfio mo considero no oxorcicio do 
compotoncifl ordinarin, pois qno o mon Jogar 
pótlo sol' oxtincto, acho mesmo quo deve ser 

Em taes condições niio existe poder Jogis
lativo, nfio existo ainda nenhum pocler forma
do, existo apenas a dictadur!L croada pel::t re
voluçfio.llsta rlictndura desappnr0ceu, quando 
o governo provisorio veiu h::t dias declarar ao 
Con grosso ... 

O SR. ZAUA - Mas existo a sobernni::t na
cional, quo não desappnrece nunca. 

O SR. RA)!IRO BARCJ~r,tos - E nós o que 
estamos fazendo aqui siniio tratando de pro
mulgar um11 constituiçfio por delegaçfio da 
sohomnia nacional 'I Deixemos esst.s p:tlfl
vras camp:~nudus que servem apenas nns 
praças publicas para os tribunos, mas que não 
cansam improssfio ao ospirito duquelles que 
sentem a responsabilidade ele representan
tes elo seu p;dz. (Nwna1·osos apoiados.) 

O SR. ZAMA- Nlio sei si o orador sere
fere tt mim. Tenho tr>nta honr::t em ser tri
buno 1m prn~'a publica, como reprasent::tnte 
no Congresso. 

O Srt. R.urmo BARcm,r.os - Não conheço 
o illustre t·cpresentante que fa,Ila; não sei si 
ó trilmuo : nfio podi:L pois clirig-ir-me :1 S. Ex. 

!\Ias, tlir.in.eu, no momento em que o Go
verno Provisorio depor. nns mãos do Congresso 
Nacional os poderes ele que cstavtc investido 
peln, revoluçfio, o Cong·rosso 1lcou senhor de 
todos os destinos nucionaes, não ficou só 
sendo constituinte. Nestas conclioucs o que 
competi::t ao Congresso Nacional ~ 

Do duns uma : ou cretw um novo goovorno 
provisorio, visto q no o Congresso Nacional 
não pód.e uom administrar, nom legislar, nem 
fnzerjustiçr>; ou podit• ao g·ovorno, que encon
trou, 1llho ela. roroluçfio, que continuasse, n.tó 
quo a Constituição ostiYesso votadtt c consti
tuiclos todos os poderes. (Apoiar.los .) 

Ouvi aqui umlllustre representante fallat• 
em trnnslhrmnr-so o Cong-r·esso cm Convon
~llio Nacional. Nfio v0jo, senhores, que isto 
possrL docor·rer rio tlmct rovoluçfio quusi paci
Jlca, como foi a do Brazil. (Apoiados.) 

Bstou co!'lo rio que o illustre representante 
nfio mo dou osso n.partll llos8jando quo o Con
g'l'esso so transforme, porque, meus senhores, 
alguns elos mons amigos positivistas mo toom 
muitas vozes rallado om um conceito deriva· 
elo ela su:t cloutrin!L o vom n sor-qno nfio lm 

·' 
' 
1. 

I· 



• 

SESSÃO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1890 47 

annrchi!t poior tlo qne a anarchia do muitos, 
a anarchia do pnrhunento; e não póde haver 
maior an!tt•chia do que um cougt•es~o consti
tuinte trnnsform!tr-so om congresso legisht
tivo, pot·~ue não pócle simultanen,mento ex
ercer as tlun~ funcçues sem r1 anarchi:t trans
portar-se immecliatnmente pn.ra o contra do 
Cong-resso. (.lpoiados.) 

En, ~ue sou ordeiro o conservatlor c!n, Re
publica, o qno desejo é ~ue as fnncções se
Jam rlolimitndas. (il.poiados.) As J'nncções do 
CongTesso niio podem ser perturbadas por 
outms ~nnes~ner. 

E ou, quo niio tive modo dos meus n,migos 
que fizeram a revolução e qno foram collo
cudo~ á tost:t do g-ovorno, ou 1]110 mo deixei 
eleger cm virtude de um decreto do Gover
no Provisorio, não posso ror.ciar, por !]uinze, 
vinte dias ou um mez,dnr·lhe a confiança que 
ne!lo tinha, ao ponto de mo deixar eleger se· 
gun1lo o 1lisposto no regulamento eleitoral 
que elle fez. (Apoiados.) 

E' preciso <lizer ,n, verdnde : cu não estou 
hypothecndo a ninguom, cotou hypotltecado 
ao meu pn.iz. Não so pense, portanto, que ó 
uma lml'l'otada IJUO J'nço no goveJ•no; só quero 
do governo que cumpm o sou dever. Ap
provadn. n, Constituiç,ão,, deponlm to1los os 
poderes o venha co!ln.homr comnosco na 
orgnnisação do paiz; venlu como cidnch'lo, 
porque n, frirma rcpuhl icrtna ó isso mesmo. 

Assim proponho qno, nomoarb, n, com
missão, esta interpreto a moç,ão conformo o 
pensamento rJno a clictou, no menos pelo que 
me rliz respeito; proponho tamhem umn, ex
copQiio iJ, moção, pol'~no n, nssignei dobnixo 
deste pnnto do vi;;tn,. Alli tlLlla-se om poder 
executivo. como si .iiL existisse. Niio lm no
nhmn poder cl'Oado. 

u~rA Voz-Hn, o Congl'osso. 
0 ~n. RA)IIllO RAl\CBLLOS-Niio apoiado; ]m 

só poder revolucionaria, que nhi estít como 
existin,, (Hc1 tm·ios apa1·tcs.) 

Poder executivo p!U'1t mim é só o po1ler pro
visorio que ostavtL aclministrn,ndo e que no 
meu conceito dove continuar a ndministrat· 
o paiz ató estar npprovadrL a constituição; é o 
poder do facto. 

Em conclusão, eomo ó este o mon voto, 
como ó o do muitos dos mous companheiros 
de bm1cnda o outros quo estiio nssignudos na 
mol)l"lo, proponho o seguinte. (LB .) 

VozJ~s-Muito bom ! 1\!uito bom ! 
E' envinda it mcsn, o lit!tt a seguinte 

MOÇÃO 

'< Roqn,;it•o iL mosf\ que se nomeio un1a com
missão do tros membros pnm redigir a meu-

sagom que tem de ncomprmhar n, mociio vo
tada anto-hontem. 

Igualmente proponho que se tomo expli
cado m' mensagem o seguinte : 
Q~o o Congresso, senhor dos destinos dn, 

Naçao o do posso de todos os poderes nacio
nnes, e reservando-se o pleno exercicio dos 
poderes constitni~tes,, esporn do patriotismo 
d3 Govel'no Pron;orJO .JUO continuo na "OS· 
tao dos negocias publicas rovestido de tgdos 
os poderes neccssn,rios para o desempenho do 
sna, altrt missiio.-Ramiro Barcallos » 

Dt;JlOis de apoiada, entra em discussão n, 
moçu,o, 

(O S1·. JJl'CSidcntc clciroa a l'cspcctiM cadeira 
sendo .wústituido pelo S1·. vicc-prcsidcntc.) ' 

O Elr.Aristicles Lobo (arol1"aOJ·di
llf1l'io m?vimento de attel1Ç<.io)-Fui um dos 
s1gnatarws da .moçiio IJUe motiva. o presente 
•lebate, e precrso, portanto, explicar-mo pe
r:1nto o cong.t•osso, pela mesma razão que 
levou o meu 1llustre collega e amigo n, fa
ze l-o. 

O nssnmpto ó demasiadamente gmve e de 
grande relevn;ncia, para que po~sa passttr 
>em o pl'onuncmmonto claro o explwito deste 
Congros>o. 

Sr. presidente, ou venho iL tribunn:aconse-
1 hatlo por totlas as ad vertencias da cordiali
<lad~ o. da prndencia que a situação inspira, 
e, cl!r·o~ mesmo, por todos os conselhos dtdon
ganumdade qno o momento nos impõe, 
. Trago em mim os e.>timulos sinão as impo

S.IQiles do prltriotismo, que a situação anormal 
e oxtrnortlinaritt pódo exigir e exige real
monto do todos que tlesejam instit.uir o con
solidar o regimen puramente democratico 
em nosso pair.. 

Mas, St•. presidente, precisamente, pnm 
~ue consigr,mos osso 11m, é necessario que de
terminemos com clareza e nitidez t1. situação 
politica cm que estmnos collocados c firmemos 
bem os primeil'os passos do Congresso nn, 
grande obrn, 1le quo olle ostiL oncn,rrcgado. 

Lembrai-vos, senhores,quo estnmos perante 
a n~çüo e pomnte o mundo o devemos ser dtt 
mms sovot•a composturn, nn resolução de 
nossos actos, pnm IJUO amnnhã, incm•sos na 
contradição do nosso pr0pl'io proceder, nüo 
sejamos acoimados do lo1•ianos ou indiscrotos 
e tidos ]lo r {liscon hocodoros dos uosEos pro
prios principies, n quo não sabemos obodocol'. 

E' th mais aJtn, importancia, sonhares, o 
inicio da cxistencio. institucional destn, n,s- -
somblóa. 

Não esqueçamos que olln ó a primoim as
semllliltt <ltt l~opnlllic:L e por olla vfio cotejar
se todas as osporan1:as do pniz. 

Muito hom disso o mau illnstra<.lo collog-n, 
que me pt·ocodou nn tribunn, qne o poder ilo 
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facto, o potler revoluciouario tinha vindo 
ao seio do Con!irosso depositar cm suas mii:os 
torlos os poderes que nssumim cm um mo
mento do salvaçii:o nacional. 

goproduzindo, de cel'to modo, o pensamento 
d11 mensag-em, o!l11 atnrmon, com incontcstn.
vol vertlade, QUe o podet• rlictatorial, fatigado 
desse pes:~do encargo, den-so pressn, n11 phr::t· 
s~ do proprio chefe proviso!'io 1lo 1\;tado, em 
vir entregar iL naçii:o os sons destinos. 

1\Ias, si assim e, desde esse momonto, desde 
que por força r.bmens,tgom quo rc·:ollomos o 
JlOIIor revo}ncionnrio resignou a sua investi
dum no seto do Congresso, o quo existia ú 
r.we dt~ naçü.o '! 

UM: .. voz :- Nada. 
O Sn.. ArtiSTIDllS Lono- Senhores, nin

gucm so. colloca acima d:t evidencia dos Ja
ctos .. N~s estamos em prese~~·a do paiz, n~ni 
constltmdo e o Cong-resso, n:LO lm contestai-o, 
ti n nnica autoridade o a nnicn soliomnin lo
g:tl do pai?.. (ilfuitos apoiados, e muito bem, 
muito bem.) 

Contestar, senhores, l]no o Cong-resso tem 
cm s~tns mãos todas as faculdades wlJornnas 
da nnçl'Lo, por forç::t dn solomno e normal 
ínvestidum elo seu man•lrLto, é neg-ar a oxis
toncia deste o püt· em dnvic!a o pronuncitt
men to cite conscienoia popnhw. 

NITo, senhores, isto niío ó po;;sivol. (Apoia
rlos c muito bem.) 

Fica, pois, firmado IJUO o Congre3so N acio
no.l e o uo·ico poder existente, on o ora, até 
o momento em quo de sua Jll'OJl!'in autoPida
clo constituiu o poder executivo desmembran
do de si provisoriamente essa fttoulclnclo. 
(Apoiados c muito bem.) 

UõrA voz- Esstt ó qno á tt vel'clatle. 
O SJt. H.Aõ!IRO BARCllLtos- NITo tlisso o 

contl'a!'io. 
O St~. AmsTJDllS Lono- Bom, si assim ó, 

qmtla oonsol'(uencin. fatal o inoYitl\vel qno 
decorro dos to l\lcto 'I 

E' rfltO ao Congresso com pote a constitniç~o 
do to<los os potleres, trnnsitorios ou dotini
tivos que so,i111n, com que rlevn on queira 
dotar o paiz. (ttpoiaclos c muito bam.) 

E o Congresso, senhores, comprehenclou 
t11nto l'(l'le om osso um elos seus primeiros de
vores, q no a presson-so cm constituir o poder 
oxocntivo, investi!lllo o potlor revolucionaria 
ou 11s suas nnticlacles elo nttl'ilmiçUos que estes 
jil, niTo possnimn. (Apoiados.) 

Com osso acto, o Congresso pt•ovou, poranto 
a naçiio o perante Olllltl!lln, qno o~tnv11 se
riamente pruocn pado tia o!ovntln missfio que 
1\\0 roi COiillltiln; '[lt'ovou aincln quo ni\o lho 
lmvin. oscn.paclo :L momontosrL o prLipitnntr no
co;;sillaclo clu dotar (I admini~lrn~•ão pl'blicu, 

cuja actividade nü.o póclo set' íntorrompir.ln, 
elos aparelhos o recursos necessrLrios para 
poder agir. (Apoiados.) 

A constituição do executivo provisorio 
portanto, é 11 expressl'Lo verchtdeir:~ o unic~ 
ria. moção vott~dtt por osto Congmsso. (Jlittito 
bem.) 

Falia-se cm qne se pretende converter 
esta assomblóa em con vençi1o nacional. 

Mas onde está semelhante pensamento ou 
semelhante pretonção, dostle que, no vezüisso, 
ll.cn.bamos do delegar uma ele nossas J'acul
dades soberanas 1 

A 11bsorpçiTo de todos os poderes, accumu
lnçiTo de todos olles nas rnii:os da nssembléa 
não siio acas~ o~cluidos íntoirnmento pai~ 
neto do orgnm7.nçu.o que ncabnmos de pruti
cnd Sem duvida que sim. (Apoiados.) 

Mas, senllores, esta sltnaçiTo ó creada pelo 
proprio governo revolucionario. 

Vindo resignar no seio do Congresso os po
deres que do lhcto rocebom, que outra cou
seqnencia siniTo o seu proprio desuppareci
meuto dovoritt esporat' ou prover? (A.poiados,) 

Allegn-so, entretanto, quo o Congresso é 
constituinte o niTo tom faculdades legislativas 
ordinarias. 

Ui.IIA voz-Não deve ter. 
0Ul'R,\ voz-Não tom. 
O St~. AmsTWE~ Lona-Contesto a proposi

çü:o. (Jllttitos apoiados.) 

p,~l'g-tmto-vos si somos on oiTo tt soberanil1 
constituilln da naçiTo ? 

Ui.IIA voz-NITo. 
o St~· AmsTUJEs Lono-Somos sem duvidtt, 

o, ~i. não o som~s. o que viemos aqui fttzor· ~ 
(jpoiados, muito bam a apartes.) 

Sonltores, o. soboraria const.ituill11 de um 
povo, qunJ!clO -po_r f'orç:1 das ~ir~nms.tnncias ó 
O pOilC!' lllll00 1 ll\10 OnCO!lt_!'a lnllltos as. SUll fa
cnldtules ot•gantcns, Stmto no pPoprJO povo 
qne delegou-lhe tues poderes. (AJloiaclos, muito 
bem.) 

Compete-lhe, pois, tanto ns Ol'gauisnçuos 
clo!initivt~s como as accidontnes e transitarias 
q uc possa oncontl'ar em sen caminho. (Apoia
elos, muito bem c apm·tas .) 

Argumentemos com n proprin moçi:'lo do 
nosso collogn., quo determina e5te debate. 

Elia implica :t delognçiTo do legislativo or-
dinnrio no govomo actual. . 

Mus par1~ recouhoceJ', siqnor, n continni
cltttlo dessa direito no podar dictntorinl, ~ pre
ciso qne o Congresso posstin essa fnculliMlo so
bomna. (Muitos apoiados, muito bam, muito 
bem.) 

Si vis não tontlos a facnlllndo do logislat• 
orcliunr!t~!uouto, com que direito idos iuvostil' 
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o podllr de facto de uma nttribuição que 
·é VOSSlt? 

Isto, senhores, não é contestava!. 

niio I plico ; o acto p~tra mim niio está claro ; o no
bre deputallo o ostá interpretando de outro 
modo. 

Si o CongJ•esso, repito, verifictt que não 
:tem a fuculclttde de legislar ordinariamente, 
n1í.o tem quo fazer delegações. (1lpoiados.) 

·O seu papel, log·ico o unico, seria simulttr 
que n1í.o via. o poller anormal que a seu h1do 
estava legislando. (Jlluito bem.) 

0 SR, RA~IIRO BARCELLOS- Niio apoiado. 
0 SR. ARISTIDES Lona- Eu disse no prin

·Cipio do me11 discurso que nós precisavamos 
firmar bem os primeiros passos e as primeiras 
•resoluções deste Congresso. 

A1llrmo que essa posici1o é i11Jsolutl1mente 
necessarit\ á Sl!i1 autoridade. 

Não ha, estou cot•to, pensamento algum de 
llostilidnrlo ao g-overno na. mor;ão que foi 
votadtt (Muitos apoiados); me parece mesmo 
que ollo deve ncrellitnr-se aqui como no seio 
de amigos, o que não exclue nem pr·etere o 
·exerci cio dos devores que a m1ç~o commetta 
n. cada. um. 

EstrL representação, por outro lado, estou 
.tambem convencido,. lovantar-se-hh\ inteira 
no di:1 cm que surgisse om seu seio um pensa
mento reactor contra o rogimon quo queremos 
fundar. 

Ai daquelles qne desconhecessem as facul
dades soberanas deste Congresso o a inten
·Ção tlo seu mant!ato, porque, então, nlJrir
se-hin tlc novo o período revoluciomLrio que 
acaba. de encerrar-se. (;lfttito bem.) 

Mas, senhores, não estamos em presença 
de semallmntes previsões. 

O espirita cltt nação, nimiamente ordeiro, 
assegura. um r.lilatado período ele pttz e de ost:L
uil idade social. 

O Congt'e>so acaba do acudir i1 essa. ot•t!om 
de sentimentos. 

Eu não vejo, pois, cm nome do que necessi
·dade ou de que princípios se levanta esta 
questão. 

Si o governo quer ou carece de alguma. 
provo, solemne de coullnnQa, si esta. in ve>ti
dura não lhe ]Jastn. para desempenhar-se tios 
seus devores e do sua grande responsabili
dade, pronuncio-se francamente, reclamo esse 
apoio de que carece, . 

Mas pnra que ver no neto do Congresso uma 
manilest~tção do desagr,tdo ? 

O Sn. RAmno BAI\CRLr,os- v. Ex. pensa 
que sou orgiio do govet•no, mas 011 estou pen
sando por mim mesmo. 

0 SR. AmSTIIlES Lono- Niio estou di
zendo qtto v. E_:. se.i11. orgiLo do governo, 
mns a su[\ moçtto oxprtmo um peus[lmerito 
dolle. 

0 SR, RA~!!RO BAI\CET, T.os- 1\!ns o neto do 
·Congresso niLo ostt\ decitlitlo, eu assim o ex· 
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0 Sn. ARISTIDES Lona- Para. mim elle é 
clarissimo ; refere-se exclusiva e positiva
mente á investidura do poder executivo. 

Comprehendo todo o nlca.nce dtt medida. vo
tada e, devo t\te dizei-o, tive-a como uma. 
prova. de n.nimaçiio e confiançn. mesmo no go
verno actual. (Ha tem aparta.) 

O SR. Anrsrmu:s Lona- Eu, bem como o 
nobre deputado, teu !lo no pocler companheiros 
ele revolução que pnzeram commig-o, por as
sim dizer, as cabeças no cepo da. rettcçiio re
volucionaria, corremos os mesmos azares e 
temos ou devemos ter o mesmo empenho pela 
caustt da Republic11 · 

Todo o mundo sabe situações semelltn.n
tes a quanto obrigam; mas, senhores, ou 
procuro para as instituições nascentes, neste 
momento, uma base segur<\ do estabilidade 
politica. 

Dil'it:io desses meus n.migos no modo de en
car~tl-a. 

Etl pergunto: si pnssn.r a moçiLo qno acaba 
de ser proposta e si o espirita publico mal im
pressionado por ella eutenclet' que a primeira 
ussembléa da Repnblic11 retmton o seu pro
prio acto, qun.l tl, de ruturo, a autoridade 
deste Congresso parl\ decretai' a Constituiçlio 
que tem de reger os te pniz ~ ( Apuiados o mttilo 
bem.) 

VozEs-l-li\ tle certo retrataçiLo. 
0 SR, RA)!!RO BA!tCJlT,r,os - Niio h a ne

nhuma. En J'ui nm dos sig-natttrios da, moção 
e estou esplicttndo o meu pens:~mento. 

0 SR. ARISTIDF.S Lona·- Senhores, cu creio 
htwel-o dito, pnz-me em frente dos Jhctos o 
das circum~t!lncias e interrog-uei calmamente 
n. minlm consciencin., o perguntei a mim 
mesmo, sem obter resposttl, uo ont!o vinha. 
esse obstacttlo para o go,verno om ncceitar 11 
moçüo que foi votada. 

Si htt umll rnziLo do tal ordem qno ess11 mo
di(ltt impode on tac!te a acçlio g-overnn.mon
tnl, que ell:t no;; SOJtl exposta. 

Si !la motivos para. uma suspeitt\ do hosti
lidade, me parece que t\ sua atittudo de
vera ser outra : ou niLo ter larg1tdo tlo suas 
mãos os potlor•e.> ·revolucional'ios, on vil•, poJo 
monos, debater o osclarocer-se p~rante o Con
g·resso. 

VozEs-Porfoitnmento. 
O Stt. AmsTmNs Louo-No primeiro caso, 

repetirei, pni'tt sm• legico com o sou proprio 
penso.mouto, osso que so jul "n. ou tl ailula de 
certo modo depo.>itario dos Sostinos tl~t Repu
blica. devora. m!lllter om si ns faculdades do 
que si havitt iuvost.itlo. 
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Vir, porém, ao seio do Congresso resignai-os 
e depois pretender-se investido de attributos 
de que se despojou, é simplesmente absurdo e 
incomprehensivei. (Apoiados e muito bem). 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- 0 governo não 
pretende nada; eu não fallo aqui pelo go
verno. 

0 SR. ARISTIDES Lona-Estou com a pa
lavra, por minha vez nssignalo a situação 
das cousas e attribuo, porque sei, ao governo 
as intenções contidas na moção que se i:liscute. 
V. Ex. não póde-m'o impedir. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOs-Bem, mas não 
referindo-se a mo~.iío que apresentei e é minha. 

O SR. ARISTIDES Lona-Refiro-me no pen
samento do governo; sei que elle pensa assim 
e quer essa nova attitude da parte do Con
gresso. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS-lsto é outra 
cousa. 

O SR. ARISTIDEs Lono-Pois bem, é nesse 
sentido que estou ftLllando. Tranquilise-se 
V. Ex., e eu creio que o Congresso me com
prehende. 

O que impede, senhores, ao governo de vir 
pedir no Congresso us medidas de que ca
reça 1 

0 SR.. RAMIRO BARCELLOS-E' trazer a 
anarchii1 ao Congresso. Si o governo pens11 
como eu, pensa muito bem, muito prudente
mente. (Ha outros apartes.) 

0 SR. ARISTIDES Lona-O proprio regi
mento previne o caso, evita a im11ginari11 
annrchia. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Nil0 sei como 
pensa o governo. · 

O SR. ARISTIDES Lona- Eu nilo curo disso, 
mas nilo posso convir no despojo antecipado 
da soberania do Congresso, que e, afinal, o 
que se pretende. 

O SR. RA~IIRO BAacm,Los - :N'ilo h a tal 
despojo. 

UMA voz - Qual ó esse ilespojo ? 
0 SR. ARISTIDES LODO - 0 que que!' dizer 

essa investidura implícita Ú{L soller~tnia legis
!ll.tiva do govoi'no que se pretende ? 

0 SR. PINHEIRO GUEDES -Essa Ó que é o 
despojo. O governo é elo facto poder oxecutivo 
e mais nau1t. (lia outros apw·tcs.) 

0 SR. ARISTIDES Lono-Diz que o Congresso 
resolveu investir o poder de facto de faculda
des executivas, que ja estava exercendo, mas 
que resignou. 

0 SR. RAMIRO BARC!lLLOS - La se falia em 
poder executivo. 

O SR. ARISTIDES Lono-Ou poder executivo, 
é o mesmo. .• 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Mas não existem 
poderes creados, meu collega. 

0 SR. ARISTIDES LOBO- Sim, mas podemos 
creal-os, mesmo por provimento provisorio, 
E, depois, seja qu:tl for a situação politica de 
um paiz, na propria situaçilo revolucionaria 
em que tudo esta acumulado e c0ncen trado 
nas mãos dos homens quE! governam, mesmo 
nesse caso, ha medidas i:le indole e natureza 
legislativa e outras executivlls. (Apoiados.) 

VozEs- Sem duvida. 
0 SR, 11 RISTIDES LOBO - Portanto o pensa

mento dtt moçilo, claro, explicito e evidente, 
foi pura e simplesmente conferir ao governo 
o executivo. . 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Eu assignei a 
moçilo debaixo do presupposto que jó. ex
pliquei. 

O SR. ARisTIDEs Lo no - Bem ; eu estou 
me explicando por minha vez. 

0 SR. PINlllllRO GUEDES_;, A nação ó um 
ente, o Congresso a c11beç11 e o poder executivo 
os braços. (ila outros apal'tcs.) 

0 SR. ARISTIDES Lono- Combato om todo 
o caso a moção do mou collega, porque, em 
hypotlwse alguma, ella póde ser interprett\
tiva do que se votou. 

Si querem um acto positivo, claro, distiucto 
claquelle, o c:tso é ontro. 

O Congresso pódo, ao meu ver, desmem
brar tlo si o legislativo ordiunrio e delegai-o 
ao p;ovorno. 

Não ó isto nmn. regra, ó nma excopçilo tle
vir.ln á situação extraordinaria om que nos 
achamos. 

Traga, pois, o governo seu pedido nesse 
sentido. 

Pouso, oston convencido mesmo, quo o Con
gresso uão recusariL ao governo revolu
cionario essa granrlo medida o ftLriL esse 
extremo Sltet•ificio em ÜIVO!' da march1t e 
reg-ular audamou to da administraçilo e.·. dos 
publicas negocias. ~ o SR. ARISTIDES Lono - Em touo o caso, 

nüo é de modo alg-um admissivel que esse 
neto so prnlifJUO a pro texto elo in torprotaçl\o 
da moção q uo foi votada. 

O Slt. JlA~mw BAncELLOS- Poço no mou 
collog:t licença pm•tt dar-lho um aparto. O que 

O quo en quero, em todo o caso, ó salvar 11 
dignidatlo do Congresso o tlrmar a sua incon
tostavol soberania o competoncia para actos 
somelhantos. 

di~ tt moção '! · 
O quo ou nüo dosojo, ó que possmnos lt]lpa

rocor peranto a nacilo o porunto o mundo, 
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:!:ost~ndo retrocedido daquillo que nfflr- .paiz,. toda .a responsabilidade da posicão que 
tom~1 ; declaro mesmo que estou prompto a 
prat!Car os mesmos actos dadas identicas 
circumstancias ; mas, desd~ que a nação se 
constitu.iu delegando a este Congresso a sua 
soberama, é n. este poder que devemos obe
decAr. 

O .SR. 'RA~rmo BARCEttos-Proponhit nesse 
sentido uma moção e eu retirarei a minha 
Não faço .questão de palavrns. o que quero é 
o facto,, gue o Congresso oiTo cogite de outra 
cousa smao da mataria constituinte. 

0 SR. ARISTIDES LOBO- Jil. tenho obtido 
.alguma cousa de meu digno collegn; elle 
C«?Dce~e que ~ Congresso tem facu!dildes le
gtslallvas ordmarias. 

0 SR, RAMIRO BARCELLOS - Não concedo 

E, si não, senhores, o que SÍ"'nitlca essa 
entrega de poderes revolucionarios nas mãos 
do Congresso ~ 

O SR. ZAMA- A não ser o que nós inter
pretamos, não foi sinão uma comedia que 
não aceitamos. 

O SI!-· An~srn:>Es LoTJo - Concede, sim, e u~r SR. REPRESENTANTE- Na constitui-
nem pode dOlxar de fazei-o. Desde que admitte ção temos que garantir os destinos da nação. 

nada. 

que podemos delegar, confessa, ipso fàcto, que ·o Sn. ARISTIDES Lo no- Esse neto do go-
temos a faculdade dellegnvel. verno será então uma declaração illusoria 1 

O SR. RAMIRO BARCELLOS- EstiL transtol'· · Não o creio. Não lla dons modos de enten-
nando o meu pensamento. der o acto do Congresso. 

0 SR. ARISTIDES LODI9- Acaso podemos 0 Slt, J · DE SIQUEIRA- Faltam poucos 
delegar o que não temos? dias para findar a dictndura e o nobre repre-

Quem ja disse cousa semelhante 1 sentunte n pedia por cinco nonos. 
0 SR. RA~IIRO BARCELLOS- Não é dele"'a- 0 Sn. ARI~TIDES Lona- Não l!:t uma pa-

ção, é normalisaçiio do que existe. o lnvE'L minha, siquer, que autorise tnl decla
raçao. 

de op~~~~~~STIDES LODO -Isto é que ó jogo o que eu disse it face inteira do paiz, se-
nl~ores, s~b a gt~rnntia .de minhn assigna t.ura, 

Norm.alisar um poder, quando assim seja, fot que nu.o porm duvtcla em decretar eltcta
no sent1do agora empregado, é dar-lhe o as- torinJmente a ConstituiQüo, fazei-a flmccionnr 
poeto legnl, é legitimai-o. e, ~e pois de garantida, n estaiJi!idnde da 
~as não se tratar disso, porque · 0 poder naçao, comparecer perante ella pnra que me 

resignado deixou de existir, e consequente- julgas;;e. 
mente trnta-se agorn ele uma nova investi- U~I Slt · UEPRESJ~NTAN'rE -E' um sacritl.cio 
dura, de uma verdacleirn delegnç•iio. dtt dignidade nacional. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Disso resulta 0 SR. ARISTIDES LODO- Como, si a nação 
que elle não póde governar, legislar, nem serin consultada e se prouunchwia livremente 
cousa alguma. em tempo? 

O Sn. ARISTIDES Lo no- Sim, sem cluvicla, Senhores, as revoluções victorinsns oiTo se 
é essn n posiçüo do executivo actual, 00 que discutem, são factos que se impoem á vida 
toca no legislativo, sr~lvo quando novos pode- elos povos, aconlecime.ntos nocessarios na mar
res lhe sejam conferidos. eh a, po!' Yc.zes n;ccidcu.tntla, do progresso, 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Queremos ir mas sem pro mcon,] urtwe!s. 
ao mesmo tlm. E' doyer daquollo que nssttme a responsa-

bilitlailc do situuç•ões semelhantes dosem]lo
nhar-so dolltL dotando o povo de metlidus 
gnrnnticloms de sua felicidndo e sogurança. 

0 Sn. ARISTIDES LOBO - Por cnmiollo di
verso, mas os meios import!un muito. 

0 SR. RAMIRO BARC!lLLOS- Silo fjUOStüeS 
de pnln vrns . 

0 SR. AIUST!DilS LOBO -Meu col!oga col
locn-se no exclusivo tel'reuo dos fnctos, eu 
disputo principias que nüo sei nem quero nbnn
doonr. 

Eis o q uo nos tlivido. 
0 SR. RA~IIIW BAUCllLLOS- Estou. nesse 

tOl'l'e!lO, 
O SR. A msi•mgs Lo no- Fiz pnrte do go

vemo revoluolonario o assummo, perante o 

UM SR. UEPRBSENTANTE-E não prolongnr 
n situação, como V. Ex. o quiz. 

O S!t. AmsT!DES Lono- Jti disso que oito 
lm umtt só palavra minha que autorise o que 
so quer amrmar. 

u~r SR. r~EPI~EsENTAN'rE- E' snbido elo 
toclos. ,,., ·· ·-~? . •.• -.-..!i 

O Slt. Ams1'IDES Lono-Eu o con tosto. Ni:lo 
protancli prolongar os dins dn clictntlurn. 

O Sn. Z,DIA-Em !todo o;cnso, é uma opi
niiio individual. 

I 

I 
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O Sn. AmsTIDES Lona- I\Ias cu contesto; 
nii.o quiz pt•olongar coustt a!g·umn.. Depois, 
Sr. presidente, a questão urro é essa, porque 
a dictadt!l'tt resignott os seus poderes, e tal é 
a situnçfio em que nos achamos. 

Nada adianta n minha opiniiio individu:ü ou 
mesmo como governo quo ou fosso, o que 
tudo, repito, urro é exacto, em pt•cscnÇêl do 
facto que ô de si it•recusavol. 

Animado tio mttior espírito de cordialidade, 
St•. presidente, pertenç'o ao nu moro rl;1quol!e;; 
que entcntlom qno em situat;ucs anormacs o 
cxtraordinarias, quaes as que tt'<tnspomo;, não 
se podem apurar rigorosamente todas as 
doutrin:ts. 

O pensamento elos amigos do governo o os 
representantes do Congresso é proeur·ar um 

IJonto commum cm quo os SJUS intuitos se 
Htrmonisem. (..lpo imlos.) 

E' este o msn empenho tnmbom. 
Devo l~mbr:tr qne a moc,1o apresentada 

pelo collega, no meu modo do pensar, ·nfio 
concilia. os intel'cssos qnc pa.l'ecem oppostos. 

Trata-se de evitar uma retrntnq[o do Con
gresso e ao mesmo tempo do investir o po
uer clictatoria! tiOS meio~ do lj'OVerno. 

Desde quo o nssumpto sJ inst(l!a l1'3S~a si
tuação resoluta, si bem. a meu ver, sem m
zfio, como jti disse, o remedia é procnrar con
tornar dig-namon te se mel h ao to dilllcu I dado. 

A questão, pois, llca assim estabelecida: o 
governo devo resignar-se, dost.le ,it't, a não 
pr;ttícar acto algum sobro matot·ü• consti
tuinte ou que tligu respeito ao processo orga
nieo do pmz. 

u~r SR. nErimSll:\'1'.\NT!!l-Estti liL na mo
çiio. 

ou·mo St~.REI'JtK'll~TAXTf:-Reservando-se 
os poderes constituintes, diz ti moção. 

O Stt. AmsTrPES Lo no-Em segundo togar, 
o Congresso acha-se nesta situaÇão: ou tem 
de rtizer ao governo que retem cm suas mãos 
o poder legislati I' O orclinnrio e quo qu11.ndo ,ello 
precisar do qualquer medida venha l'cclnmal
a do Congresso, ou on tão, por um acto do ex
trem:• almeguçiio o do extraordina!'itt rospon
sal.Jilidatlu sua, delegar ao govemo revolu
donll.ri o essas mcsm11.s faculdades para. uso da 
publica administrar;ão. 

Em todo o caso, osso acto dos legisladores 
cleve ser corajoso, nobre e explicito, para que 
se não dign. que o Congresso constituiu-se em 
seguidor incoudiccionn.l da vontade do podet•. 

0 SR. RAMIJ\0 BARCilLLOs-Não me deixo 
. suhot•dinar aos boatos tia t'u!t do Ouvidor. 

O Sn. Amsl'lllllS Lono-Niio estou me re
ferindo a boatos da rmt do Ouvidor o sim a 
séri11 opiniii:o do puiz, que nliiLS nüo tom logar 
dosigm\do Jl!ll'll onuuciar·so. 

Demais, son h ores, cada um do nós, quando 
se refere ou allutle :t essa opinião, costuma., 
ct•eio eu, aufet•ir :t propl'ia conscioncin. o por 
o!la regular 11 opinião nacional. 

O Stt. Er,Isr.u liiARTINs-Niio 6 retratar, é 
explicar. 

O St~. ARISTIDilR Lono-Para que illusões, 
meu scn h ores ? E' preciso que acabemos do 
vez com o reinado dos so~llismrts; <l preciso 
rtne a Republica .soj:t clat•tt, oYídentc e seria. 
(ilpoiados.) 

Acaso não é prel'õriYel que o Congresso, 
nllh•mantlo resolutamente a posse do suas üt
culdadcs soberanas, tlS delegue em lJem do 
paiz,do que as deixo cu h ir do suas miios, simn
laudo que as mlo possuiu.? 

Parn, que serve osso caminho tortuoso, cujo 
prostimo e deprimir O CUl\tCtor desta respoí
tllve! as:;cmblóa '! 

0 SR. H.,\~lllto B .\J'tCP.LT.OS -Qual ó O ca
minho tortuoso o ob.;cm·o '? 

O Sn. AitiSTIDllS Lo no- E' simuln.r que se 
interpr·eta um neto do si evitlcute, desviando 
aliits o se a sou titlo wrdncloiro. 

O St~. ZA~IA -Os tleput,ulos sognatnrios d:t 
moção deviam tor dado a iuterpr·eta~do que 
dão ngor-n.. 

O Sr:. CAllTAxo Dll ALHUQUP.RQUJ•: (diri
gimlo-sc ao S1·. Zanw)- Mas V. Ex. sabe 
qnc muitas vezes não so ouve o quo se 16 nn 
llleS:1. 

O Sn. ARIST!Dlls Lona- I-I:o uma outrn 
considomção que eu vou aduzir. . . 

Os membros do governo, nossos t.!tstmctos 
collcg·ns que toem assento nesta casa, estn
vam presentes qu;tndo foi apl'eseutada a 
moçfio. 

Ora, esta não passott em silencio e, longo 
disso, soll't"eu larg·a o tlotid11 tliscussfio. Esse 
debate l'oi amplo c l'oriu-sc nella a ma teria de 
quo mo occupo. Nem siLo novos os princípios 
que estou ommeiantlo, nem constituem novi
t.latlo parto o Congresso, JlOÍi que J'ot•;tm dis
cutidos pot• totlo.; os oradores que tomaram 
parto nosso dcilatc. 

Porque, pois, os homens do governo cloixa
ro.m-se em silencio e nada allegamm contm a 
moção ? Si elln. punha em perigo a ostalJili
!itlatlo do governo este em o momento azttdo 
para dizei-o pol'ilt;to o Congresso. (Apoiados.) 

O goycrno, aqui representado, deixou do 
dar esses csclarecimon tos ao Cong-resso, as
sistiu silencioso ú votuf'ão dn meditl11 e vem 
bojo potlir a intorprottlr;ão tio um acto q~o 
não precisa ser interpretado, porque ó evi
dente. 

O meu fim vindo Íl tribuna, Sr. prositlonto, 
m•a o ó, como ou disse, detluir a minha posi-
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ção, 110s olhos do paiz, no importanie assum
pto q uo se uisc:ute. 

que surgirá~ Um conllicto entre o governo 
e o Congresso ~ E si o governo, julgando-se 
exautorndo, demittir-se, quem será chamado 
a substituil-o 1 Consideremos este ponto, qu() 
ó de bastante gmvidude. 

Penso, senhores, ~no Fo devo manter a 
mo~iio em stia integridn.do, tal como foi vota
da (nunwro.•os apoi.ados) o que o Congresso só 
pódo fazer umn, concessão-investir o poder 
ile facto de fncnltladcs legishltivtts orclinn,rias 
pam qno posstt desembt~raçar a administra
ção neste ultimo e.curtissimo período do sua 
vida, jit qno n,ssim julga uecessario. Fórtt 
disto, nada. (Nwnerosos apoiados.) 

Parece-lho que o que o patriotismo impõe o. 
todos é untes do tudo manter a ordem CJ 
evitar grandes desastres que podem provir de 
um conllicto entre o Congresso e o governo. 
E é por isso que, antes de votar-se as moções 
em discussão, o orador quizera ouvir a pala· 
vra do um dos ministros. A materia constituinte, creio que sobre 

oste ponto estilo todos do accordo, é da ex
clusiva compotoncitt desta assembléa. (-1.poia
dos.) 

Façamos, porém, a invosti:lura a que al
ludi, mas façn.mol-a clara, resoluta e por 
mera vontade do Congresso, que vem oxponta
neamente satisfazer uma grande necessidade 
do actual momento. (Muito bem, muito bem.) 

Manda ti mesr~ a seguiu to moçfío: 
O Congresso Nacional resolve: 
!. • l\!rtntcr cm sua integ-ridade a moçilo 

por o!le unanimomen to votada na sessfío 
i! e 18 tlo corrente ; 

2." Roset•var oxclusiva.mento para si o le
gislar sobro toda a matcrin constituinte ; 

3." Investir o poder Nvoltlcionario do ft\· 
culdndes legislnti v as ordinarins ntó tt orga
nisnçilo dolinitiva do> poderes publicas. 

Snla das sessões, 20 de novembro de 1890. 
-Aristides Lobo. 

O Congresso NncionlLl, rcset•vamlo a func
çilo constituinte, confia que o Governo Pro
visaria cou tinuarà t\ usar de todos os poderes 
de que o investiu :t resolução tle 15 de no
vomuro de 1800 com n mesma prndeucia, cri
teria o ptttl'iotismo com quo o tem !'oito até 
hoje, e pn.ssa it. orclom do dia.-Etvseu Jlfr.cr
tins .-Laut·o Mt<ller. -Ltti:; Delfina. -Rmt
lino Ilol'lt. -Carlos Campos. -Laoerclcc Cou-
tinho. · 

OS r. Azn]J.lhilophio começn, di~ondo 
que foi um dos que fizeram declaração do 
voto no sentido do tor11ar bom claro que a 
moçiío do 18 do corrente investia o governo 
do poder executivo o adminbtrnçilo geral 
unicamente. Por essa occasiilo disseram-lho 
ser desncccssaria essa ,Joclnrnção, porquanto 
os termo; daquolla mo,;ilo eram muito clnros. 

E' opiniiTo do orador qno no Congresso 
rosido tt sobornnia nacional, nin~·nom pórle 
limitat• o> poderos que sons memoras rece
bomm tltt Naç:Io. 

Si porventura ncat• tt moçi!o qnci investe o 
Govomo Provisorio tlo poderes o!ocutivos o 
ntlministrntivos, como estú, o o governo uilo 
se resignar ao papal que llto quorom dar, o 

Leu em um jornttl da confiança do governo 
que, si a moçilo hoje apresentada for appro
Vl\dtt, os ministros pedirão a sua demissl\o ; 
por isso mesmo o que deseja ouvir n, opiniilo 
i.lo um clollos. Em todo o caso repetirá que 
pela sun. parte nilo cCtncedo ao governo sinão 
a coutinunçilo do poder executivo e adminis
trativo, nada mais. 

O Sr. Serzedello- Nilo posso, 
Sr. presidente, deixar de divergir do modo 
por que está sendo dirigido o debato, quando 
ello versa sobro um ussumpto transcendental 
o que onvol ve princípios curdeaos, e onde e 
preciso firmar doutrinas. 

Eu mo tinltn. ioscripto para fttllar depois do 
St•. Dr. Ramiro Barcellos o, no emtanto, 
com sorpresa vi que tinha sido a outro con
cedida tt palavra. 

0 SR. PRESIDE:<"TE-En nüo tinha OUVic\o O 
nol.Jre deputttclo pedir t\ palavra. 

O Srt. SEn.ZEDELLo-Accoito tt explicaçllo 
que V. Ex. tlit; mas, senhores, eu pedirei 
toua a calmtl, toda tt pt•udencia, e pedirei 
mesmo a bondade o a generosidade do Cou
gTesso, que mo ou'çu com attenção. 

Como disso, o nssmnpto ó de gt·ando gravi
dn,do, envolve principias o ó preciso 1lrmar 
doutrina. 

Eu .tenho ottvido de um ludo a restricçüo 
que o dig-no deput'ado pelo Rio Grande do Sul 
ucalm de apresentar ; ouvi com toda a atten
çilo o doputt~tlo poln. Capital Federal o Sr. Dr. 
Aristides Lobo, o cheguei a esta convicção 
tlo quo no !'undo estria ambos do nccortlo, por
que todos ostl\o no pensamento de dar ao 
governo, nilo uma prova elo confiança, mas 
uma prova completa de confiauç[t, (Muitos 
apoiaclos.) 

St•. presidente, ou reco ui do meu illustre 
amigo o Sr. Ubttldino do Amnml tt moçuo 
que foi ttpprovada e que 6 objecto do presente 
doblito ; li·:1rapirlmnonto o tronxo-n tt vttrias 
buncntlas, outro estas a bancntla pumenso e t\ 
bancada rio-grantlonso, o a suuscrovemos. 
gu, pelo monos, poss~ cli~?l-o com todtt ~~ 
loalcltulo, com torla a smcortclado, tt sul.Jscrovt 
som o intnito, som a prooccupaçilo do cercear 
atlribuir;ilos (apoiados), mas com o intuito, 
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com a preoccupaçiio de consagrai-as. (Apoia- Ouvi, St•. presidente, logo depois de votada 
dos.) a moção, niio só entre nqnelles que haviam 

~ d assignndo, como entt•e muitos que a haviam 
O SR. CANTÃo- E .oi essa a intenção e votado, variadas interpretações ; e V. Ex. 

todos· · comp1·ehende que a primeira palavra, deste 
O SR. SERZEDELLo-Eu a subscrevi neste Congresso é necessario qneseja precisa,éneces

intuito do consagrar as nttribniçües que até sario que sejtt cl:1rn., positiva e terminante, e 
então tinhn. o Governo Provisorio (apoiados) que não so preste a duplas interpretações. 
de dar-lhe autoridade completn e leg·nJ, (Apoiados.) De modo qno não se pólle, nem se 
parn que ello continuasse n gerir os destinos deve dizer qne o Congresso hoje se retracta 
publicas. (apoiados) (apoinclos): o que o Congresso pretendo hoje 

Assignando a moção, quiz levnutar este t'azer e deixar ftrmat\[1, umn tloutrin[l, obra e 
oomnde principio que nceit[l,Vtl a declaração dn positivr~. 
1hensagem, quando depunha no seio do Con- Ni:io vejo, pois, motivos, Sr. prosillente, 
grosso os poderes que o ex-dictador llnvir~ re· parn que hnjn essas pequenas recriminações. 
cabido clu revolução, o que este Congresso (,1poiadas.) 
soberttno, confiado no sou grande patl-iotísmo, Entro <t moção apresontt\da pelo i !lustre 
como no patriotismo do govemo, conjUPnvn,-o rio-grnmlenso 0 a mo<'~o aprese_ntaiht _pelo 
legnlmonte para que continuasse n dirigir o; digno deputntlo pelo ltw de Janetro, nao lm 
mPsmos destinos dn nação. ( Apoiados; muito aJ1solntnmente desaccurdo; hn apenas 9 in
õem.) tnito do dar um<> domonstraçrro franca o clara 

NilO poderia proceder de outrn fórmn ao Govm•no Provisorio tio quo e!le rode con
Sr. prestdonte, eu que assisti a rovolnçiio de tinunr n :;erir os destinos dn nação com o 
15 de novemb1·o, que nos limites das minha:: mesmo pntríotismo, com que os tem g-ct'ido 
l'orça.s cooperei para elln, que vi nnf}nel\c dia nté hoje. (Numerosos apoiados; muito bem; 
ang·ustindo o Governo Provisorío assobet'bado muito bem.) 
pelas mniores ditllculdndes, fJLtO o vi pt•oc!n-
mantlo n. Republica apoiado no exercito e na o Sr. Seabra- Sr. presidente 
arm>ldo. nncíonaes e n:t opinião publica, fJUO o pouco tenho a dizer n respeito dn moçiio que 
vi firmando, consolidando estn mesma "opu- so clisctlte. 
blicn, mantendo a ordem, mantendo n intog'l'i- Não se tratn de sncrillcnr n tli!"uidade do 
dtule do torritDI'io, mantendo n unidado t\'1.· Congresso. Nenhum de 80118 membros concor
eionn.l e::tinrla depois disto tendo o patriotismo rel'ia Ll'rectr~ ou indit•cctnmonto jlnl't~ seme· 
de ~nbet' cullljll'it• o seu dov"r, depnndn no seio llmnte s:writlcio. A quost:io, levada para este 
dn nação esses mesmos por!eros, que h>Wht re- terreno, tlcn doslocncln. Devemos discutir no 
cabido da revolução. ( Numerosos apoiados i· terreno tios princípios. 
muito bem, mttit~ bem.) St'. presidente, o assumpto t\ importante; 

O meu voto, por consequencin, não foi renlmente n moção apresentada pelo Sr. se
cercear attriuuições, do que não cogitei. n:tdot• Ubaldino do Amnml o intOI')ll'etada 
Cogitei apenas disto : s:tlvnr o gTnnrle prin- como o tem sido, ditem rosultaclo uma de
cipio'do que, osto Cong1'osso ern pela propt·in monstr·aç,ão de doscon!lançn ao Governo Pro
mensagem, o soberano dos destinos rln Nnçii.o, visorio. O Congresso começa por nm voto do 
e do quo ollo de\egnsso esses poderes qutl desconfiançn, quando está na consciencia. de 
o Governo Pl'ovisorio ate então tinln da re· todos os seus membros dnr n provn a mais 
solução, mas cujn nutoridttde o m"smo r;:o- e'o~uento de conllançn no governo, que 
verno venha agnra buscar no seio do proprio pmticnmonto tom diPigido os destinos da 
Congresso. (Muitos apoiados.) unção. 

0 Sa. AMERICO Lona-Façamos isto clnro. UM SR. REPRllSENTANl'E- Essa doseou-
O sa. SER?.EDELLO-Não lln, portanto, nas finnçn. urro ostovo nn intenção do ninguem. 

dilferentos moções nprcsontndns motivo p:trn o Sn. SEADIU-Dig-o que, si porvonturn a 
retractação.. . moçiio a presentncltt pelo nobr•e sen!lllor, J'or 

UMA vo~-Pnra rotrar.tnç[(o, nunca. interprotadn como a interpretou o nobre 
depu tudo pelo I~ i o de .Tanoiro, sobt•etutlo 

O Sn. SRttZElmLLo-... nem pam qnoso sup- com a restrição poslit pelo nobre deputado 
ponha que nós somos ca pnr.es de n.IJdicm· dn pnla Bnhia relu tivamen_!o ao t~linlstor.io, nos
nossn autonomia o da nossa dignidade, <loante tas comliçõos os~a moçao, nss1m oxphcnda., ó 
me;mo do Governo P1·ovisorio quamlo ollo 11111a mor·iio do doscon!lançn; mns, si pelo 
so qnizesso m•rogm• Lle novo o poder dieta- contt•nrio' ostit ntt conscioncia do todos os 
torinl. (Jlpoimlos; nmito bem.) momhros do Congros,;o Nacional dat• umn 

Nilo Jll'otr>ndomos, como disso, sinloo lognli- prova oxhnilorante do conlln!lQn a osto g·o
snr,instilnir o governo delmixo da J.egulidudo. vm•no quo mnntovo :t paz puiJlwrt durante o 
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Jl~r.io.do dictn;to:ial, a este governo que tem a. to~os os bons principies de publicistica cons
dtrtgtdo patrtottcamente os destinos da na- tttuCI~n~l. Ao Co?gresso compete fazer a 
çiio, ne~te caso porque recusa-se a aprovaçito constttmçito, orgamsttr os poderes orclinarios 
da n•oç;to do nobre senador pelo R.io Grande marcar snus attribuiçlies ; actualmente po~ 
do Sul1 (Apaiaclas.) ró~ não póde delegar o que não lhe foi ~ou-

Já se vê, portanto, que o Congresso está fertdo. 
eolloc~do uesttt sitmtçito: 011 approva-se Es.tt~ ó a doutri~a constitucional scientifica. 
a moçao do ·Sr. senador Ubaldino do Amnrttl Por tsso eKtranhet que o nobre deputado pelo 
tal como está explicad'' pelo nobre deputado Ri? de Jrtuoiro, alias, um t!os talentos mais 
pelo Rio de Janeiro, e o Congt•esso tem dado brtlltantes dessa assembléu, viesse sustentar 
U!llll ,.rt·ova cl~ desconflan~,,~ ao. governo pt·o- a doutrina tle que potliamos delegar como se 
vtsono, ou, Sl no contrariO esta nn, conscwn- tiv~ssot~1os, como consti~uinte, os poderes 
c~a do .congresso. dar uma prova de confinnçn, ot•dm[lrlOs, poder executt v o ; reservando 0 
nao pode el~e detxar de approvar essa moção, poder legislrttivo, constituinte e legislativo ar-
porém exphc~ula como ú fe?. o nobre seuador dium·io · • 
pelo Ri~ Gmnde do Sul. Mas qut~cs s.ao as ~oss~s attribuiçues como 

M'!' at_nda essa não é a questão ; 0 governo pod~r l~gtslattvo ordm~r10? q_nue estito essas 
provtsorw nem mesmo precis;t desstt prova. ,,~tr.tb~w;~õcs qnando ::undu nao temos Cons-
de conôauott ll'osde que merece a conilançtt 1 ttt~~çao '. · 
da nnçti.o, que applaudiu o movimento revolu- E preCISo nos convencermos de que esta-
ciona' iode 15 ele NovemUro mos em um periodo anormal, ainda que só 
(Apoiados.) • depois lle tle"rotada a Constituiç[o entra-

O s, E " , ,.. . • .romos no C[lminho regular • 
. ~·:. LhEU llfARTr:-~,- A g-ratldao ~o Compreltondo, Sr. presiclente que o acto 

Conf\ ~ c,,o rlovc dal-tt emuom o governo nao ,lo Governo Provisorio foi um àcto de cot•-
prectso de !ln.· . I tezilt pn.ra o Congresso Nacional. 

0 Sn.. SBAHRA- Parn dai-a é 110C8SSWiO UM SR. REPRESENTANTE- N[o apoiado. 
ser potlet• legisilativo ?rd.innrio! e o Cong.'l•esso ~<:_ra ~ot~ d~vor ; os poderes da constituinte 
como t~ssemll!óa constltumte nao é este poder; sttO lllnmtados. 
nemo <lat quad >ton lwbet (Apoiarias.) o SR. SEAHRA-Perdlio. Tullo ó limitado. 

O Srt. EI.YSEU r.!An.TlNS- Essa é t~ verda- Apropria Soberania Nacional que é a base dos 
doirn doutrin[l. g·overnos livres t9m seus limites naturaos. 

O Stt. SEABRA- Pm•tt o que fomos convo
cados pelo ~·?v~rno pmvisorio, quo do nrn 
modo tno patrLOtiCo procm•ou no mnis breve 
espnço de tempo snhir ru\ dictndura. ? Fomns 
conv"c:ulos, . recebemos o mandato como le
gislwlor·es constituintes, isto é como um po
der qno não é not•mal, o poder 'de !dgislm· ex
traordinariamente. 

0 SR. ELYSEU MAII.TINS- Poder org-anico. 
O SR. SEABRA- Pois bem, eu desojo.rht 

pergnntnr aqnelles que combateram tt'mo
ção do ncln•e sennder pelo Pamnit: é possível 
concebo r-se o Estaclo. som poder leg-isla ti I' o, 
sen! poder Execnttvo 1 O podet• exe
cutivo ostà.. na~ mlios do g-ovet•no provisorio, 
mas o _lcgtslattvo nas mãos de quem está? 
Nas 1)1tt?S elo Congresso, não ; porque c\ podot· 
consttt~mte; log·o, dovo est!\r om mãos 
d'oquolle poder drctatorht!, cujas fnncçuos RÓ 
closn~pn.re_cor nos díns que l'or votada. a 
constttmçao: Os nobroHlepntru.los o senadores 
querem st\lnr d'esso pm·iodo dictatoritü o 
nnormnl1 Sojn;mos~ então log·icos e pat1•ioticos; 
procuremos cltsctltn• e votat• ~uanto untos, o 
sem pot•dn de tempo a constitniçüo. 

VozEs- Muito bom. 

Sr. presidente,, assim entendida e collocadt~ 
a quostlio, o Congresso Nacional, não póde 
tleixar de considerar entregues ao Govet•no 
Pt·ovísorio, que até no dia 15 do novembro 
deste anno assnmit1 a direcçito 'dict~ttorial do 
pn iz, os poderes de quo está. investido até o 
dia cm que por forçtt dtt constitniçlio que 
approvarmos, os poderes publicas estiverem 
o r•gan izatlos . 

Só al\Í ó que so acabo. o periodo revolucío
na.rio dictatoria!. 

Uma outra aúormalidade foi a tlo nobre 
representante peltt Ballia. S. Ex. quer fazer 
um;L questito de cont!ança tle governo e entito 
pedia que quttlqner dos Srs. ministros villsso 
dí?.er-nos. -Isto ó que seritt uma humi
lll:t~t1o para o Cong-resso ; si porvontnra ello 
esp9t'asso qno o Ministcrio se manit'estasse, 
para qtle pudesse del.ibornr como entendia 
essll, moolio. 

Os Sr•s. ministros como ministros não podem 
üdhtr no Congt•esso; só poetem ütllar os depu
tados o sormdores, porque acabou-se o parla· 
mon tm•lsmo. 

O quo so quer, o qne se tlesoj[l ó exacta
monto quo o Congresso nüo oxhorbíte elo suas 
itttrilJuiçOos; o quo so dosejtt tl que o Con"'rosso 
conservo o sou caracter constituinte ; ello n[o 

o. SR: SBAHitA:- Mas do legarmos podet·es tom JlDdoros ortlinttrios o portanto nllo pódo 
orchntll'IDS quo nao tomos ó ir do encontro dolognr~ 

I 
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QUESTÃO DE OrtDE)I Nestas condições, todos estes requerimento~, 
todas estas asseverações e todas essas consr
deraçilos, no intuito de procurar• intePpretar 
n moção apresentada pelo nobre deputado O SR. OrTJCICA (pela ordem) diz que o. 
pelo Rio de Janeiro, só servem pnra contlngrar a moçii.o tem evidentemente duns partes, uma 
os animas, levando a questão Jlara um terreno que se reJ'ere ii. nomeação de tres membros e 
perigoso, qual 0 da dignida e,,que n.enhum outra do modo pelo quul clln. deve ser redi
membro do Congresso ainda sentru sacrJIJcada. gida. Pens[l que a votaciio deve ser di-

Sr. Presidento,antes conft:lr si et in qu~nttpn vidida. 
os poderes legislativo e excutivo ao patriOtrco O Sn. ARISTIDES Lona (pela ol'dem) julga. 
Governo Provísorio e esperar pela promulg~- que existem sobro a mesa duas moçile.;: umt~ 
çilo ela Constituiçilo, elo que entregar o J~mz nprosentada pelo seu collegtt e amigo Rarnit•o 
a um:t dictadura pot' seis ou sete annos- sup, Burcellos e outra pelo orador. 
P.Orque a dictadnra é quo seria a suppressao Suppõn que a approvação de uma exclue a 
âa digniLiade nacional. (Muitos apoiados.). E' appl'ovação dn outra,, .1.ssim, c.lesejn ouvir a 
(JUe serin. o s:1critlcio dos pt•incipios ropubl!cu- opiniilo dtt mes[l, si o orador póde reclamar
nos. (Apoiados.) · que o Congresso so pronuncio tt respeito da 

E' ainda, preferivcl, Sr. Presidenta, contlnr prioridade dessas moções. 
nas mitos do Governo Provisorio estes poderes o Sit. PrmsrnExm - Peço ao nobre depu
do que decretar uma constitui~.ão p:trn como- tad~ que J'allo maJs alto, para a mesa. podal~ 
çar desde logo a funccionar sem ser consul· ounr 0 seu rcquerunento. 
tada a opinião nacional. (:1poiados.) 

o nobre deputnclo que foz parte do .Govern? O Sn. AmsTmEs Lona requor í1. mrsa que 
Provisorio veiu aqui :lhllu.r do t~igmdatl~ ol- consulto a casa si e lia concede na altomçiio 
fendida tio Cong·resso quando S. Ex. d~SeJ.a::a da OJ•dem dtt apresentação das moçues, tendo 
entretanto a dccretnçilo de umn constJtmçtW prioridade a sua. 
sacrit!cando assim os principias da politica de O S1t. PrtESIJJEXTN deelnrn. que a terceira. 
que S. Ex. se mostm hoje adepto. moçilo uprcsontndn. foi por seus autores reti-

Portauto, entendo que é um acto elo patrio- rada o annnncin que vao proceder-se ú vo-· 
tismo do Cong-r·csso sustentar a moçilo do Sr. ta~.ão nomü1n.l dtl moçilo do Sr. Ramiro Bnr
Ubn.ldino do Amara!, explicadtt como foi, jlor- cellos. 
que assim affirmamos o espirito de p:ltriotismo (Reti1·am-sc do 1·ecineo os S1·s. minist1·os .) 
do Congresso que faz ~roltnr estes poderes da O Sit. ZA)!A (JJalre o1·dam) ronuor nue avo-
fon to de onde só devem sahir no dia em que ,, ·• 

( i . tação seja por partes. o Congresso approvar a Constituição. ,, uoeos 
apoiados.) O SR. PIW~IDE!"TE-Não pócle acccitar ore-

Assim tlur•emos uma prova mais do nosso querimento P01' que a, votação jit começou. 
patriotismo ; respeitaremos as susceptibilida- Proccl~e-se à votação nominal da mo~ilo do· 
dos dos membros do Governo e reconhece- Sr. Ranur·o Barcollos. 
remos que o Governo Provisorio prestou ho~ Respondem sim os Srs. Francisco 1\Iu
mcnag·cm ao Congresso quando veio a este chado, Loovig-ildo Coelho, Joaquim SnPmonto, 
restituir os poderes que em um momento re- João Pedro, Cunha Junior, Paes do Carvalho, 
volucionario concentrou em suns mãos, mnn- M>\noel Barn.ta, Antonio Baena, Jonquim 
tendo a ordem publica o a dignidade nacional. C!'UZ, Theodoro Pacheco, Elysen Martins, 
(Muito bem, ?ntlito bem,) JonrJtli!ll Catundn, Be~erra do Albuquerque 

VozEs-Votos, votos. Junior, Theorlul'Oto Souto,Josi:\ Bernardo, Oli
Yoira Gaivão, Amaro Cavalcttnti, Almeida. 

O SR. Fmwmuco BORGES diz qne a qncstilo Barreto, .Toão Noh·n, Pirmiuo dtt Sii>·eira,. 
csti1 sufficiontemento dolmtirltL, conseguinte- Petlro Paulino, Tavares Bastos, R.o.>a .Tunior,. 
mente propõe que se consulto o Congresso si Coelho 0 campos, Thomnz Cru~, Virg·ilio Da
se do v o cncormr• a discussií.o. masio, Domingos Vicente, G ii Goulnrt, 1\Ion-

Posto a votos o rcrjuorimonto, ó appro- toiro de Bnrros, Lapór, Braz C!tl'!lOÍI'O, Pru-
vado. tlonto do Mornos, Uballlino do Amaral, Santos 

o Srt. CusTonro nE MEr.r.n protesta contra Antlt•atle, Generoso Mnrques, Rnulino Horn, 
0 acto da mesa negando-lhe tt palavrn parn Esteves Jnnior, Luiz Delpllino, Ramiro Bnr
i'undamentar 0 sou voto. coitos, Pinheiro Mnchndo, ,Tulin Frota, João. 

Sevoriano, .Joaquim do Souzn., Silvn Canodo, 
O S1t. V!NifAES (pala o1·dam):-Roquor quo Si!vn Parnnllo.,, Aquilino do 1\mn.!•a!, Pi-

a votnr:ão da moçito soja nominal. nhoiro Gnot!os,BolfoPt Vieim,lndio do Bmzil, 
Co.n~nltatlo, o congresso all[1l'OVa este ro- L:wro Smlró,Sorzotlollo,Ninn. Ribeiro, Canliio, 

quomnonto, Pedro Chormont,Matttt Bucellar, Costtt Hotlri_ 
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gues, Cnsemiro J unior, Rodrig-ues Fernandes, 
Henrique do Carvalho, Anfrisio Fialho, No
gueira Paranagmi,Nolson,P.iros Ferreira, Mar
tinho Rodrigues, Bezer!'il, João Lopes, Justi
niano Serr.a, Frederico Borges, Josó A volino, 
'Josó Bevtlaqun, Gonr;alo de Lagos, Nasci
monto, Almino AlTonso, Pedro Velho, Mi
guel do Castro, Amorim Garcia, Epitacio, 
Pedro Amarico, Couto Cartn,xo, Retumba., To
lentino tle Carvalho, João BnrlJalho, Juvencio 
de Aguilu>, Andró Cavalcanti, ,João do Siquoi
ra, Joii.o Vieirll, Lui?. •le Anrlioncle, Be![lr
mino Carneiro, Tbeophilo dos San tos, Gabino 
de Albuquerque, Oliveira Vallatlüo, Leandro 
Maciel, Augusto de Freit[IS, Paulo Argollo, 

. Tosta., Seabra, Antonio En7.obio, Arthm• Rios, 
Garcia Pires, i\Iarcolino Monl'a, Paula Gui
marães, 1\lilton, Dyonisio Cerrjlteira, Lco
vigildo Filgueiras, Barilo do S. i\!arcos, l\lc
drado, l\Iuuiz Freire, Athaydo .Jnnior, Fon
seca o Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peç,anha, 
Urbano i\!urcondes, MaulliTes Barreto, Olivcir:1 
Pinto, Jon.quim Breves, Virgílio Pessoa, Vi
riato de Medeiros, Francisco Amaral, Bt1ptistn 
da Motta, hcquc8 Ourique, ~In.yrink. Furquim 
\Verccck, Domingos Jesnino, Conde do Figuei
redo, Francisco Bndarri, João Pinhcil•o, Leonel 
do Rczende, l\!at.ta Mncltatln, Gonçalves Cha
ves, .Amarico Luz, Polycnrpo Viotti, Forre ira 
RnJJello, Manoel Fulg-cncio, As to! pho Pio, Do
mingos Rocha, Costa. Macluulo,Bncno do Paiva, 
Ferreim Pit·es, Bernardino do Ca:npos, 1\Ior:ws 
Barro$, Lopes Chaves, Domingos do Mornos, 
Aclolpho Gortlo, Cn,rvallml, Angelo Pinhr:it•o, 
Mnrs:t, Rotlolpho ~.Iir·anda, Pau li no Cnrlos,Costa 
Jnnior, Ro:lriguos Alves, All're:lo Ellis, Cm· los 
Garcia, Moreira eh• Silva, Ruhião Juniol', 
Guimarites Natal, Caetano do Allmquerqne, 
Belarmino de Momlonçn, Marciano 1lo 1\Ia
galhiles, Etluardo Gmwttlvcs, Lnnm ~ll'tllet', 
Carlos do Campos, Sclunidt, Lncor·•lt'l Con
tinha, Victorino l\lontciro, Pereira th1 Costa, 
Julio de Cnstillws, Borges l\Iodciros, Aleitles 
Lima, Thomnz Flor os,· Ahreu, Homero Ba
ptista, Cassiano do Nascimento o l\lomm J3r~r
reto. (li3) 

Respondem nr1o os Srs .. To.,é Hygino, .J aso 
Simoiio, Frederico Sormno, Uchôn. Rotlrig·nos, 
BurlJosn. Lim~. Si1 Andratlo, Ros:1 o Silva, 
Pernambuco, Annibu.l Fn,lcãJ, 1\!eit•a do Vns
concollos, Bspil'ito San to, O i ticicn, Znm~, 
Santos Poroira, Custodio do 1\Iollo, Ampln· 
lopliio, Cyrillo do Lemos, Frall<)tl Carvalho, 
Alcinrlo Guano.bam, Erice Coo!lio, Mistidçs 
J.obo, VinhaoR, Thomn~ Dolphiuo, .~ntoilJO 
Olynthn, Pncitlco 1\Inscnrcnhns, Onbriol do 
1\fagtLihilos, Chagas Lolmto, Francisco Veiga, 
ForroiJ•a Bmnrlüo, Lamounior, Alvaro l~o
tolho, Foliciano Ponna, DntJ'tt Nicacio, Ari'
titlos 1\Inin, Gonçalves Rumos, Carlos das 
Clmgns, Domingos Porto, Pai lota, ,JoiT.o do 
A vollnr,Corrua Rnbollo, J o tio L uiz, Mtwliuho 

l'Lll.mu~sso S 

Prado Junior, Leopoldo Bnlllões, Antüo de 
Faril'l o Dometrio ltibeiro (45). 

O Sa. Pl~ESIDE:-<TE doclar~. approvnda a 
moçü~ doS~·· !~nmiro Barcellos .o projudicad!l 
a do ;:,r. Aristides Lobo e nomem para a com
missilo, que tem de rotligit· e apreseutar ao 
chefe do Governo a moçiio, os Srs. Ramiro 
Bnrcellos, Antonio Buscbio o Costa Machado. 

V cem it Jllosa as seguiu tos 

Declaraçües 

Não, visto votar poJa moçüo do Dr. Sil
veira LoiJo. -S<i "1ndJ•aclc. 

Votei contra pr~ra guard!lr coheroncit'l com 
o voto que anteriormente proferi sobro a mo
çüo U!Jaldino. 

Salt'l do Congresso, 20 de uovcm!Jro do 
!SOu. -Gaú1·iet Jllagalhacs. 

Voto- sim- com, a seguinte rcstric~ã~: 
O Congresso nüo estt1 do posso da sobemu~a 
nacional. 

Srtlt'l das sessões, 20 do novembro de ISDO. 
- Mm·ciano de Jlfagallu!cs. 

Voto - sim - i1 lllOí!ÜO do Sr. Ramiro 
Barcollos: Os poderes legislativo o executivo 
por omquanto não podem deixnr do continullr 
nas mãos do Govomo Provisorio. 

O Cong-resso, couvocatlo poJo . upico poder 
legitimo ont~o oxistonto, para votar a Consti
tuição o eleger o presidente e o vicr.-presi
donto tln. Ropuhlicn, tom apenas o poder con
stituinte; o governo que baixou aquelle de
creto não devinrennnciar os sons poderes nus 
mãos do um11 assomblén, quo urro era cornpe
tou to pam recebei-os, doseio que lorll eleita 
sómontc; om scn pr·ilMit•o p9riodo, com i'ücul
dado constiluinto. 

O congros~o não está tio posso de todos os 
potlores, como di?. ti moç,ão, tem apenas o cou
stiluintc,o por i>so não tem qne lhzer dologa
ç:õcs ; dove limitar-se n não accoitur ti ro
nuneia feita pelo governo. 

Saltl, Lias so~sões, 20 de novembro rlo 1800· 
- Epitacio Pc,·soa. 

Declaro que voto pela moçilo aprcsontml.:i. 
paio Dr. Aristitles LoiJO. 

Sr.ln. tias sossüos, 20 do novomlJro do !SOO. 
-Leopoldo de Buthüus. 

Sim -monos qnnnlo a- son!Jor dos do~ti
nos dtl NuQiio- por onlollllor quo os to Jll'ill'· 
cipio, onunçiudo o.m uma Conslitnin.to, . c~
volve dontJ•llla pori_gosn.,_9omo provnrlll, sn~t~o 
fosso oncormda a di~Cusst.w, para ~• qunl uJws 
mo Imvitl i:.scriplo. 
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Saln das sessões, 20 de novembro ele 1890 
- Caetano de Albuquerque, ' nos arts. G9, 70 e 71, e serão considerados 

eleitos os cidaditos que na apuração obtive
rem maiorin relativa para os carl?os de pre· Declaro que votei contr:t a moção elo Dr 

Ramil·o Bnrcellos porque votnria pela do Dr· 
Aristides Lobo. · 

Sn.ln das sessões, 20 de novembro ele 1890 
-Tito ma:: Datphino. ' 

Dc:_clnro que vo~ei peln primoirn pnrte da 
moçao do Dr. Ra.m1ro Burcellos e votarin peln 
moção do Dr. Aristides Lobo. 

Sa!tt das sessões, 20 de novembro elo 1890 
-Silva C aneclo. ' 

Doclnro q110 votaria peln moção a presen-
tada pelo Sr. Aristides Lo !Jo. . 

Snb das sessões, 20 do novembro de 1890 
-A1'istirles Jllaia. · 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO PRO.JF.CTO DE llEGD!ENTO PARA 
O CONGRESSO NACIONAL CONSTITUINTE 

Contim\a a discussiio de regimento do Con
gresso Nacional. 

Entra em discussão o capitulo VIII-Dn 
elciç:lo do prosiden te e do vice-presidente 
da Hcpublica : 

Art. GO. Adoptada a constituiç[o, proco
doi·-se-ha, na Iilr-nm das suns disposiç•iles tran
sitorins, ú eleiçiio do !JI'esidonto o do vice
presirlente da l{epublimt. Est:t eleição con
stitnirú n mnteria especial e unicn ela. scssüo 
para que for aununciada em ordem do dia 

Art. 70. Pltm esse fim o Jll'esidento con
vidarit os membros tio Congresso u deposita
rem, c:tdtt um por smt voz e á met!icla que 
forem sonrlo chamttdos, na urna collocada 
sobt·ca mestt, unm codula contando o seguinte· 
-Parn presidente tia Ropublic:t F ... -Pat·1~ 
vico-prositlonto F ... 

Art. 71. Recolhidas todas as cedulas o ve
rifica tio que o numC!'O tlollns correspondo ao 
elos membros do Cong-Pesso prosontos :\ sessito 
o ]li'esitlento procederit :i sua leitura, o apu~ 
raç[o, no que serit ttuxilivdo pelos secret:t
l'io:;, q uo sorvir[o tio cscrutndoros, escrovemlo 
os 1" e 2° secreta rios os votos ttpurudos pa1•a 
Jll'QSitlente, e os 3° e 4• os apurados partL vice
pt·esitlento. 

Art. 72. Serão paio pt•osit!ento do Con
gresso Nacional proclamatlos- prosidonto e 
vice-presitlonte cb Ropublic[L, os cidat!itos fJI.lO 
obtiverem para os respectivos ctwgos a maio
l'Ílt absolut.t dos votos apm·tulos. 

sidente e vice-presidente da Repuolica. 
Art. 7 4. Esta eleição começar:\, e tlndari 

n:1 mesma sessiio. 
§ !. o Fei!tt a chamada dos membros do 

Congresso, niio será permittido a estes reti
rarem-se da casa; pura o que so tomarão as 
convenientes medidus tle precaução nmtorial. 

§ 2.• Nenhum membro _do Cong1•esso póde 
abster-se de votar. 

Art. 75. Eleitos o presidente e o vice-pre
sirlente dtL Republica, o presidente do Coo
grosso Nacional declamriL que se vao om
ciar· no minist1·o do interior e aos ciclndüos 
el<-itos, coinmunicando o resultaclo d:t eleiç[o 
a que se procetleu ; o, suspendendo a sr,ssão 
emrJumlto se lavm a ttcta, convi•ll\rt\ os mem
bros dq Cong-resso a se conserv:trem na casa. 

Art. 7G. Reaberta a sessão, lida e appro
vada a acta, o presidente, dando por tormi
n:~da a mi,;:;ão do Cong-resso na fórma da 
Constituição, declarará encerrados os respe
ctivos trab:tlhos, convidando os seus mem
bros tL encetm·em o exercício ele suas funcçües 
ortlinarias. 

O Sr Frederico Bor,g;es vae 
f:tzcr observações muito ligeiras sobre :1 ma
teri~t sujeit:1 ao debate. 

O oradot·, nssim como muitos i! lustros col
legus seus,estlio disposto;; :.L votnr pela emenda 
ilJH'esentacla pelo illustre repr·esentanto das 
Alng-oas, pnm que se,ht suppl'imido totlo o 
cn.pitnlo so do projecto do rognnento, até que 
seja det1nitivamentle appt•ovada ti Consti
tuição. 

Htt um funtlamonto racional parn esta 
emenda, visto como a mataria dnquello ca
pitulo ostt\. consngrntln nas disposiçücs trans
itol'ias da Constituiçiio, cujo projecto terá de 
ser suhmetticlo á considoraçlio desta cas,1, 

Portanto, de;;do quo o projecto do regi
mento niio fez mais do que reproduzir essa 
nmterin, torna-se olltt umtl verdadoit•a re
dunclancia. (Apoiados.) 

Nesta conl'ormitlado, p:troce que ó pousa
monto elo Congresso rejeitar in li mine toda a 
ma teria do art. 8•; e, si po1•ventura a 
omondn do illnstro mprosontante das Alagóas 
níto for approvmla, o que niio ó elo esporar, it 
vista do fundamento om que assenta, o orador, 
pam evittw os oscrupulos aliils muito ,justos 
desta illustro assomiJióa relativmnonto it dis
posição do nrt. 7•1, manclarit á mesa com mais 
alguns collog·as outm omomla, alhn do que so 
salvo a l"ouncçíto dosto nrtigo. Art. 73. Si ning-uem ohtivol' a maioria do 

que Lmht o artigo l\ntocodouto, pt•ocotlot·
so-lm :t novtt oloiçüo poln forma ost.abolocidtt 

Esta omomla ó concobitlfl nos soguintos 
termos (18): 
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« A meslt providencinr:i em ordem n que 
sejnm lilcultados nos membros do Congresso 
todos os meios de commodidade, de maneirn 
~ue possam se conservnr un· casn o tempo 
i ndispens:wel no rrocesso de eleição de presi
dente e vice-presidente dn Republica. » 

Emendas 

. A meza, providenciara em ordem a que se-
.1nm faculta das aos membros do Congresso 
todos os meios de commodidndes, de mnneira 
~ue. possn.m se conservar nn cas:t o tempo 
t~cltspensnvelno processo do eleição de pre
stdente e vice-presideute da Republica. 

O S1.·. Angelo Pinheiro apre
sentou hontem a segttinte ememltt ao ::trt. 76 
e ultimo elo regimento; S. R. Frcrlaico Borges,-llfartinho Rorl?·i

(JUes.- F?·ancisco Barlaró. - Vi?'iato rleMe
rlei?·os. 

«-Depois do ter o prcoidonte d::t Republica, 
eleito nos termos dos :wtigos nnteriores, pres
tado compromisso pernntci o Congresso., 

O orador ig·nor:w:t que àquelle nrtigo havia 
sido oJl'et·ecida uma ememl:t pelo no!Jre depu
taclo pelo Pnt•nnil., e nc::tba rle snbot· que a 
maioritt do Congresso está do nccordo em eli
minar completttmeute o capitulo Vlll do regi
mento, porque envolvo lllcontestnvelmente 
m:tteri:t inconstitncional, e deponde de appro
vação tlefinitiv::t dl1 constituição. 

Art. 69. Sej:1 redigiJo do seguinte modo : 
«Adoptada n Constituiçi:Lo, proceder-se-h::t 

na fól'm:t por ell!t detorminnd::t ii eleição c.lo 
presidente o do vice·presiclente dtt Republica. 
li:stn eleir,,üo constituirá l1 unic:1 mataria de 
o~·dem do ditt dtt scssilo parn que for nnnun
ctadtt. , 

Ao art. 70 nccrcscontc-so: 
ASsim, de acco['(]o com :t opinião da mnio!'ia § I." fJnm voz comcç<tda, estn, eleiçilo niio 

do Congresso, o orador retim a sua. emenrll1, podoriL ser interrompida, devendo, portl1nto, 
e desrle jit declnrn f!UC votit pel::t snppressrro tetmiaar nn. mesma sessiio. 
complotn do capitulo Vlll do regimento, cuja · § 2." Nenhum membro do Congresso po
materia., como já disso, lkt subordinad::t à ap- derit abster-se do votar, salvo o caso de urro 
provação definitiva da constituição. · poder colllparecer, o que llover:1 justitlc::tr 

O Sr . . :rosé Avelill.o diz CJUO a 
commis.,iio, de que teve ;L honra de fazer 
parto, não protendetl esta!Jelocer douctrinu 
nova, quando organisou o capitnlo 8", que 
so •liscute ; e tendo por guitt unicamente o 
que se nclm esta!Jclecido no pt·ojecto da 
Constituição, limitou-se a transportar par::t o 
metimu c::tpitulo a disposição nella contitla 
rela tiv:tlTiente no processo d::t oleiç·ão para 
o pre>idente dl1 Republica, parecendo-lhe set• 
isto o m:tis rasmwol. 

Depois ele feito o tmbnlho , vondornrnm 
ncert:ul::tmente muitos membros rio Congresso 
que niio convinhn tomnr· desde jtt qunlqttel' 
deliheraçiio n tn.l respeito, porque tt consti
tuiçiio, que tom do ser submettida a delmto, 
po<lia snlfrer altemçüo n:t parte relativt< no 
modo pelo qun,l se devn 1\tzot• 11 eleição do 
presirlente d:L Republica. 

Estando nisso nccot~de n commissilo, cm seu 
nome vno o orador apresentar um requeri· 
monto, atlm do quo se,i::t eliminado o capitulo 
8•, oxcoptundo U[lonns o nrt. G9. 

Vem ú mes::t o é lido o seguinte 

Rcqttcl·imcJ1to 

Proponho n snppressüo dos arts. 70 n 7ü. 
Pel::tcommissão, JosJ Avelino. 
São, tambom, lidas as seguintes 

com ::tntocodencin. 
Ao art. 73 nccresccn te-se: 
Pamgrnpho unico. No caso de empate, 

decidir-se-1m de accordo com o que preceitun 
:L Constituição. 

Art. 7-1. Supprimn-se por desnecessnrio, ti 
visüt da redacçiio pr011osttt p::tm o Ltl't. 70. 

Saln das sessucs do Congresso, 20 do no
vembro tlu 1890.-Jlianocl Valladao.- Rosa 
Juni01·. 

Apoiadas, entram conjunctnmento em c.lis
cnssão nüo só o roquorimento como ns 
emendas. 

O Sr. Lopes Trovão diz que o 
projecto do 9onstituiç,iio, sujeito pelo g-overno 
provisot•io a l1ppt·ovnçiio Llo Cong-resso, nn 
parte rolutiv:t ao processo electivo do presi
dente, üispue como elle deve realisn,r-se. 

Além c.lesse. processo, nós conhocemos ou
tros outro os qunes o ndoptnclo poltt Conl'ode
rnção da Suisstt, e entre nus póclo !Jom acon
tecer que nlgum representante so levante 
para propor o s11Jtragio popul:n•. . 

No emtanto, o orador vu neste rogunonto 
11111 outro procosso ndoptado, o processo fmn
cer.. 

Ving-nnclo o procosso ~110 ostú procoituudo 
no prn,iecto do conslituiçiTo, porgnnta, não 
rosulhll'à clnhi nm con flicto 'I Natm•almonto; 
tl csttt tt sua opiniiio. 

0 Sn. .TOSI~ AYBL!No-Conflicto ontro O 
regimento o a Constit11iç,ão 'I 



60 CONGRESSO NACIONAL 

O Sn. LOPEs Tn.ovlo-Sem duvitb ne-
11humu.. Redacção do regímen to para a Congresso 

Nac1ona1 Constituinte 
O SR. Josli AVELINo-O nobro deputado dá 

licença para um aparte ? 
0 SR. LOPES TROVÃO-Pois n[o. CAl'ITUr.D I 

O SR. Josli AVELINo-Eu acabo de declnrv.r, 
em nome da commissrro, que retiro todo o ca
pitulo vm., ficando apenas o primeiro de 
seus artigos. 

O SR. Lopes Trovão-Ah! Ent[o perfeita
mente do accordo, porrJna renlmen te seria 
10stimayel que nàs, os encarregados de redi· 
g1r a lm fundamental do paiz, começassomos 
por nttncar essa mesma lei, a quo abrindo ao 
palz, por meio do CongTesso, ::t poJ•ta lar;;a 
da lcg-alitlade, penotrassemos ahi pela janolla 
estreit::t dtt illegalidade. 

O SJt. Elyson ~fARTr:-;s-Em todo o caso nrro 
sori1t umaillcgalidmle, porqno o regulamento 
podia S"l' ai torado do nccortlo com os preceitos 
da consti tuiçiTo. 

Não l1avcmlo mais quem roça a pal::tvra e 
encerrada a discusstio. 

O SR. Fm:mmwo BonoBS (pela ordem) pede 
a retirndrt de sua emend::t. 

Consultado. o Congresso consente na reti
r::t<la du emenda do Sr. Frederico Borg-es o 
outros. 

ProcOlle-so it votnçfLo do rortnerimcn to tlo 
Sr. José Avelino, que é approvado, flennr.lo 
projndicaclas as omendns apt'esentadi1S nn. 
sessiTo de l1oje o a do Sr. Gabino Besouro 
oJTerecidtt na ele hontem. 

Suhmettido à votação o art. G'J, e os to 
appt•ovado. 

Yem á mesa a seguinte 

I!eclm·açlto 

Declaro que votei a iavor da emenda sup
pres;;iva do escrutínio secJ•cto o contra :trela
tiva it rct.lncçfLo das horas do tl·nbalho no 
Congresso Constituinte.- Amorim Garcia, 

O Sn. PnESIDllN'l'r.- A mesa resolvo on
vint' h rnesmn com missão o reg-imento com ns 
ernemlas nppt•ovadns pnra redigil-o coui'ormo 
o vencido. (Apoiados.) 

Temlo siclo appt•ovnda n parto elo reg-i
mento que se J'OI'ore it eleição da mcsrt, nero
dito que podamos considernl-o em oxocnção 
nestn parte para nl\o interromper ::t marcha 
do nossos tml.Jnlllos. 

V no a imprimir a seguinte 

Da reuni/to elo Con[JI'Bsso 

Art. 1. 0 A reuni[o do Congresso Nacional 
torit lofíill' na sala do.>tinltda ús sessões da Ca
mam aos Deputnclos, servintlo provisoria
mente rle presidente o senntlor que houver 
presicliclo as sossües prepltratorius tlo Sen::tdo 
e do vice-presidento o deputado que houver 
presidido ús dn. Camtl.m, 

Art. 2, 0 Servirão provisoriamente de sc
creta!'ios os que houvorem servido n<tS sessões 
pmpnmtorins das duus camnras, occupanclo os 
log·ures de !" o :3" os ! 0 e 2" iht Cmn.wa dos 
Deputailos e do 2• o 4° os 1° o 2• do Senado. 

A rt. 3. o Esta mosn presidirá á sosslio so
lem no de ínstnl Jar,:ão do Cong·res;o e fuuccio
unró. até ti. elciçlio do Mcsn definitiva. 

CAPJTULO II 

I!a mesa 

Art. 4.0 Ai Mes[l, de!lnitiv::t so comporá rle 
um presidon te o de quatro secretario;, que 
scJ•ão eleitos prtrtt soJ•virem pelo tempo que 
dut'arem as sossuos do Cong-resso Nacionr~!. 

Além destes, seriio eleitos um vice-prcsi
dento o dons snpJllentcs dos sccrotarios. 

Art. 5." Esta mesa será eleita por escru
tinio secreto, recebondo-so codulas espccincs 
parn os cargos elo presidente o v ice-presidente 
englobada e ospocificaclamente, procedendo-se 
do mesmo modo com relaç:üo a eloiçiTo dos 
quatro socpetarios, tlivididtt om duas turmas, 
sendo uma par<t lo e 2" o otltra jl[l,r<t 3° o 4•. 

Os immoclilttos om votos ::t estes ultimas. 
serrro supplontos, na ordem dtt votação. 

§ 1.0 Si nenhnlll dos votados pam prosiclonto 
o vicc-prosidonto obtive!' maJOria absoluttt, 
procodor-so-lut ti 2" escrutiuio entro os dous 
mais votados. 

§ z.o A oloiç[o dos socroturios será feita. ú 
plurnlidllllo do votos. 

§ ::l. o No caso da empate docidiró. a sorte. 

DO Plt1~S1DH~TH 

Art. 6.0 Ao ]lrosidonto compete, nlóm do 
mnis quo· lho ó commettido por este regi
monto: 

.. , 
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J.o Abrir e encerrar as sessões nos dias e 
horas marcados; ft1zer ler e assignar as actas 
designar a ordem do dia; estabolcr.or .o ponto 
da questiío parn. a discussão; propor a votação 
e declarar o sou resultado. · . 

2,° Convocar sessão, em crtso urgente o ex
trnordinario, fora das horas e t!ias marcados. 

3.0 Suspender a. sessfLo ou levantai-a quando 
nlio puder manter t\ ordem ou as circumstan
das ou exig-irem. 

Art. 7. 0 Nos casos em que algum represen
tante infringiL· as disposições deste regi
mento ou ihltar i1 consideração ao Congresso 
ou a qualquer de seus membros, o presi
dente o ati vertirit. usando 'da formula -
Attenç<io. 

Si essa ad vcrtcncia não bastar, o presi
dente dirá- 81·. {lepHiado (ou senado?·) F ••• 
.Attenç,<io ; o, si ainda for infructil'era esta 
atlvertencio. nominal, o presidente cousu!tari1 
n caso. se consente em qne o mem!Jro do 
Conwesso se.i[\ convidado a retirar-se, de
vencto a decisão ser tomada por dous terços 
dos membros presentes. 

Art. S.• O representante assim convidado 
:\ sa!Jit· deixariL immodiatamente n sala ; c, 
nl\o o Gozando, o presidente consultará ele 
JIOVO o Congresso sobre a provic!enciu quo 
<lev:\ ser adoptada. 

Art. O. o O pt•esic!ente póde discutir e votar 
quando i ulg-::ir conveniente ao exercício ele 
sen mandato, comtanto qne para o fazet• 
deixe ·a ]ll'CSidencia, emquan to se tratar do 
objecto que se 11roponht\ discutir, a qual 
será entfw exercida intorinmnente p<llo vice
presidente, e tm falta deste pelos secretarias, 
segundo a sua ordem numerica. 

b mesmo se praticaril quando, durante a 
sessão,. quo deve ser continua., o presidente 
por qualquer motivo deixar a cadeira. 
· Art. 10. O presidente suspendcriL a sessl\o, 
declarando-o de viva voz, ou, não podendo ser 
ouvido, deixt\ndo a cadeira. 

Do vica-p?•asidenta 

Art. II. O vice-presidente substituirá em 
todas as suas attrllmir;ues ao presidente, em 
seus impedi rnen tos, o não potlerá fazer rmrto 
·do commissiio algumr~. 

Dos secl·etarios 

Art. 12. Ao ! 0 secretario compete: ler 
os officios dirigidos ao Congresso o qnnesqner 
outros papeis presentes ti. mesa; subscrever 
a correspondencit\ oiTicial ; assignar, clepois 
<lo prestdento, as netas das sessões ; ter a 
t!irocç11o o a flscalisnçíio dos tmbt~Jhos e dos-

pezns da secretaria durante as sessões do Con
gresso. 

At•t. 13. Ao 2° secretario incumbe: ler e 
nssignar, depois do I o secretario, ns actos das 
sessões, que ~erão escriptns, sob sut\ inspec
çl\o, por um dos oJTiciacs da secretaria, o 
qual para esse fim teriL M sair~ uma mesa 
especml cm Jogar que for designado, 

Art. J.i. O :~o e o 4° secretarias cón tarl\o os 
votos nas deliberações, havendo duvida, e 
servirão de escrutadores na votação secreta; 
lhriio a lista das pessoas que obtiverem votos 
c tomarão nota dos reprcsentantees que pe
direm a paltwra. 

Art. 15. Não havendo sessão por falta de 
numero legal, o 3' e o •1° secretnrios far·ão 
a chnmadtt pnra notar os que fnltarem com 
participação de cnusr~, ou sem elln, e assim 
se declarará m1 acttl do dia, que sempre se 
lavrará. 

Art. lô. A substituição dos secretarias 
será feita conforme a ordem rcg·ular d[\ nu
meraç,fio, c, ptLrtl supprir as fa!tus momenta
neas dclles e de seus supplentes, o presideute 
con vithrt'l qualquer dos memiJt•os do Congresso 
presentes. 

CAPlTULO III 

Dos 1"C]ll'asentantas 

Art. 17. Occupudos os res!Jectivos Jogares 
pJ!a mesa provisorh, o presic ente convidara 
os membros do Cong-t•esso a contrahi!•ent o 
formal compromisso" de bem cumprir os seus 
deveres pelo modo por que elle pnssa n. i'ttze!-o; 
e levantando-se, uo que sorti. acompanhar!o 
por totlos quantos se acharem n11 sala, profe
rirá a seguinte atT!rmaçiLo: « P1·oma1to gum·
rlm· a Cunsliluir<!o federal que fÔl' adoptada, 
desempel!hm· fiel e legalmente o cm·go que me 
foi confiado pela naçao a sustentar a tlllillo, a 
itltegJ·iclada e a indepandancia da Republica. » 

Parag-rnpho uuico. Em seguida mandará 
fazer a chamada e cada um (los represen
tantes, começando pelos outros membros da 
mosll, dirá, iL proporção que i'Ur proforido o 
seu nome : .:.. Assim llrometto. 

Art. IS. O roprosenlt\nte que complrecer 
depois será recebido por umtL commissão de 
quatro membros nomeada pel_o presidente, e 
proferit•a perante este a mencwnada formula 
ele Dffirmaçüo, nfLo sendo necossario que ht~jtL 
tla casa o numero exigitlo para as delibera
ções do Congresso. 

Art. 10. O representante que Jilr obt•igado 
n faltar por mais do lres dias, tlttril. parto no 
1• secretario do impedimento lcgituuo que 
li ver. 

I 

~.'r 

r. 
1.' 
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Art. 20. Si carecer de licença, rleverá re
querer por escripto ao Congresso; e, nomeada 
:pelo presidente uma commissiío de tres mem· 
bros .para dar parecer e lido este em sessão, 
será dado para ordem do dia e sem discussão 
posto a votos, entendendo-se que foi nppro
vndo si tiver a seu .favor um terço dos votos 
dos membros do Congresso presentes. 

CAPITULO IV 

Das actas 

Art. 29. As actas devem conter descripção 
succinta dos trabalhos do Congresso durante 
cada sessão e serão sempre nssignadas pelo 
presidente e dous secretarias. Art. 21. Nenhum represen tanta poderá 

fallnr sem 11edir n palavra no ~residente e, 
concedida esta, fallará de pé e dtrigirá o dis
curso ao presidente ou no Congresso. 

Art. 30. Qualquer membi'O do Congresso 
póde fazer inserir .o seu voto na neta, sem 
motivai-o, comtanto que mande á mesa,antes 
de approvnda a acta, a competente ·declara
ç~o por escripto, podendo, porém, fazer inse
rir no Diario O(ficial a sun declaração moti
vada de voto. 

Art. 22. Um dos secretarias fará a relação 
dos representantes que tiverem pedido a ]Jn
lavra, e, ·de nccordo com a lista organisncla 
será a palavra concedida ' alternnilnmente; 
na ordem em que tiver sido inscripto. Art. 31. A mesa do Congresso providen

ciara sobre a publicação das netas e mais 
trabalhos das sessões e sua recopilação em 
aunaes 

Pnrngrnpho unico. Quando muitos pedirem 
a pal:wra no mesmo tempo, o presidente 
dnrà a precedencin a quem lhe parecet' fican
do porém, a sua decisão sujei!tt à npprovnção 
do Congresso si algum rept•esentnnte o re
quet•er. 

Art. 23. Oautor de qualquer indicação ou 
requerimento terá preferencht sempre que 
pedir a palavra sobre a sua mataria. Os re
latores das commissões serão para este fim 
.considerados como auctores dos respectivos 
pareceres.· 

Art. 24. E' prohibido nos oradores usar de 
expressões desrespeitosas para com os outros 
membros do Congresso ou o Chefe de Estado, 
bem assim fazer referencias individunos. 

Art. 25. Nenhnm representante poderá 
fallar contra o vencido. 

Art. 26. Qualquer membro do Cougrosso 
tem direito de insistir poJa observancia deste 
regimento, e no presidente cumpre satisfazer 
immedintamente· semelhante requisiçãu sem 
admittir reflexões ou debate, sal v e si houver 
duvida em ser a disposiçilo do Regimento 
npplicavel no caso. 

Art. 27. Nüo poder1t ser dado pnrn n 
ordem do di11, nem constituir objecto de dis
cussão assumpto que niLo sej!l immerlintrunente 
li~"ndo no fim do Congresso, como constituinte 
s11lvo requerimento devidamente npprovndo 
em sessão nuterior peltL maiorill dos membros 
presentes. 

CAPITULO V 

Da o1·clem dos trabalhos 

Art. 32. Ao meio dia em ponto, o presi
dente tocará n cnmpainhn, tomara assento, e, 
verificando que se nchnm presentes 11 qu!trta 
parte dos membros do Congresso, abrira a 
sessilo. 

Art. 33. Si até no meio dia e um quarto 
nilo se nch!tt' reunido numero legal pam a 
abertura da sessão, fnr-~e-htt n chrtmttda, e 
logo depois so procederá á leitura do axpa
diante, dando-se-lhe destino ; e, si ainda 
depois de tlndrL a dittt leitura não houver 
numero, o presiclente nnnuociará que nilo 
JJóclo hn vAr sessiLo. . 
· Art. 34. Quando no maio da sessão, reti
rando-se n lgum dos membros elo Congresso. 
reconheasr-so C]Ue niio lm numero legal, con
tinuará a discussão elas matel'iaS dadus para a 
ordem do dia, ficando <1 votnçüo adiadn para 
o dia seguinte: 

Art. 35. Si por mo ti v o de domam n sessiLo 
começar depois da hora regimentnl, duro.rá o 
tempo necessni-io para complotnr qmttro horas 
do eJroctivo trnlJalho. 

Pnragl'npho unico. Por dolibernçlio do Con
gt•esso, tonmd11 11 requerimento de nlgum de 
seus membros, poderá 11 sessão ser proro
gcu.ln,. 

Art. 28. Si depois que o Congresso como
çnr a funccion!tr, comparecer 11igum deput!ldo 
ou senador cujos poilores nincltL nito estejam 
reconhecidos, tt Cnmnra ou o Semtdo proco
dorú ú competente vorillcnçiLo, perante a 
mesa que sel'viu 1ms sossõos preparatorias 
reunindo-se para esse fim sepnmdamento om 
horas Li i versas dus marcadas pnrn os tralJalho~ 
tio Congresso. 

Art. 3G. Aberta n sessão, m!lndart\, o pre
sidente ler ti ucttt cltt sessão nntocedonto ; o, 
nüo h11vondo observações cpntra <L rodacçüo, 
entender·se-lm que foi approvncln .. 

Parugrnplw unico. Si, porem, algum mem
bro elo Congresso nohr nlgunm inoxncticliLo, 
o 2" secretario ou qunlquer elos outros elaril 
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os nacessarios esclarecimentos ; e quando, 
apezar delles, o Congresso reconhecer a inex
actidão indicada, será em~ndada a acta, con
forme se vencer. · 

Art. 37, Depois da acta, proceder-se-ha a 
leitura da correspondencia otflcial, dos pare
ceres de commissões especiaes, seguindo-se a 
ap1•esentação de requerimentos e indicações 
que tiverem por fim : 

Pedir .dispensa de qualquer Jogar da mesa 
ou de commissão · 

Reclamar a ordem ; 
Propor a nomeação de alguma commissão 

especml; 
Pedir que se levante a sessão por motivo 

de luto ou regosijo publico. 
Apresentar qualquer moção attinento aos 

fins do Congresso, sobre assumptos que eu
tendam com as funcçóes da Constitumte e 
qualquer requerimento relativo ao assumpto 
de ordem ou interesse publico. 

Art. :JS. Estes requerimentos e indicações 
depois de apoiados e J.lOStos em discussão, que 
não excederá da pr1meira meia hora da ses
são, serão postos a votos, si não houver quem 
sobre elles peça a p11lavra. 

Art. 39. As sessões serão publicas, ex
cepto quando o Congresso, a requerimento, 
resolver que se,ia secreta. 

Art. 40. O representante que pedir sessão 
secreta deve dirig-ir ao presidente a compe
tente proposta assignnda por ello o por mais 
sete representante~, a vista da qual o presi
dente, consultado o Congresso e dopos de 
deliberação deste, afflrmativa, declarnrit que, 
a sessão secreta terit lagar no doia util se
guinte, segundo lho houver sido pedido pelos 
proponentes, cujos domes ficarão secretos. 

Art. 41. Havendo sessão secreta, o presi
dente farti. suspender n. sessão publica, quando 
tenha começado, para fazer sahir os especta
dores. 

Art. 42. Reunido· o Congr·esso em sessão 
secreta, deliberar-se-llo. em primeiro togar si o 
assnmpto deve ou não ser assim tratado ; e, 
segundo se resolver, tt sessão continuará se
creta ou se fará publica. 

§ I. • Antes de encel•rnr-se a sessão secreta, 
o Congresso resolver;\. si o seu objecto e re
sultado devem Jlcnr secretts ou ser notados 
nn acta pttblico.; igualmente decidirá, por 
simples votação, e sem discussão, si os nomes 
dos proponentes uevem ficar secretos. 

§ 2. • As netas respectivas seriio lavradas 
por um dos secretarias, e lidns e approvndas 
antes de oncerracht a sessão. 

A1•t. 43. E' permittido assistir ús ~essüos o. 
todas ns pessoas decentemente trajadas, nmll 
vez que não tragmn m•mns o so conservem 
no mttior si loncio. 

A1•t. 44, Os ospoctttdores que rortnlnwem 
a sessüo, sorüo obrigadas a sahir unmodmta· 

ment~ ; e em caso e:<traordinario a mesa de 
termmará a providencia que deva ser to· 
mada. 
A~t • 45. Si no editlcio algum espectador 

pratJCar e:<cesso ou delicto o preSidente o 
fará pór em cus~odia; e, p~ssanâo a averi
g:uar o facto, SI resultarem motivos sutli
Cientes para Se proceder contra O autor o 
enviarà á autoridade competente para p;o
ceder na fórma da lei. 

CAPITULO VI 

Da 1Jotaçl!o 

Art. 46. Nenhum ossumpto será posto a 
vot,os sem que estejam presentes metade e· 
m~JS .um dos membros do Congresso, tendo 
pr10~1da~e na votação as questões cuja dis
c~ssao tiver ficado encerrada na sessão ante
rio~ .. ~ fal~a d~ num~ro para. ns votações não 
preJUdiCara a d1scussao das ma terias incluidas 
na ordem do di~, a qual continuara emquanto 
houver para 1sso numero nos termos do 
art. 32. ' 

Art. 47 · Sem_pre que deixar de realisar-se 
qualquer votaçao por nüo so achar presente· 
numero le~,ü de representantes, proceder
se-ha a nova chnmacln., mencionando-se na 
acta os nomes dos que se houverem retirado 
com causa participada ou sem ella. 

Art. 48. Por tres maneit·as se .póde votar: 
!•, pelo methodo symbolico· nos cnsos or-

dinnrios; · 
2•, pelo nomiutü de -sim ou não- nos ob

jectos de mt\ior importancia ; 
3', . or escrutínio secreto nas eleições e nos 

negocies do interesse particular. 
. Art.. 49. O .methoclo symboiico se pratico: 

cltzendo o presidente -os senhores que são 
de parece!' ..... queiram levantar-se. 

Art. 50. 81 o resultado dos votos for tão 
manifes~o, que ti primeira vistn se conheça 
a pl urahdade, o presidente n publicara ; mas 
si esta nüo se evidenciar desde logo, ou si 
parecer a alg·um representnnte que o resul
tado publicado pelo presidente não e exacto, 
poderit pedir que so contem os votos. Em 
qual que!' destes casos, dirá o presidente: -
Queiram levnntar-se os senhores que votnram 
contra - : os 3• e 4• secretnrios, cnda um d'il 
~eu lado, contariio os votos pam serem com
binados com os primeiros. 

Art. 51. Pnra se praticar n votn~iio nomi
nal sorit preciso que algmn re}ll'esêntrtnto a 
requeira o o Congr•csso ti admitta por meio do 
votn~iLo. 

Este roQUOl'imonto sorl1 foito vorbtllmento 
na occnsiüo do proceder-se ii votação o niio 
sorti sujeito à discussiio. 

•• 
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Art. 52. D~terminarla a, votnçfio nomin~l, 
o I• secretario, pela Jisttt geral, ira clmmando 
cada um dos membros do CODf:,Tesso ele per si ; 
~o rlous dos outros secrotarios i'urüo cndn. um 
su<t lista, uma com os nomes dos que votarem 
- sim, e outra com os nomes dos que vota
rem ntto. 

Parngrapho unico. Havcntlo empato nas 
v-oh9Cíos de que ty.ttam os arts_; •18 !1: 51, 
Jlcara a matorm admtlu pttra a scsstto ser;ntnte, 
o, si houver ainda segundo empate, consi
derar-se-lia regcitada, menos quanto à l" p:trte 
do § 3" elo art. •18. 

"~rt. 5:3, O escrutínio secreto se praticará 
por meio de codnlas oscl'iptas, scntlo estas 
lançadas cm urnas, qno os contínuos corrcm1o 
por todos os renrcsentttntcs ; c, apresentadas 
11a Mesa as cciclulas, depois do contadns e 
lídns cntla nnm ele per si, tomariio os soc!'otn
rios as competente,> notns, pelas crtmos so f'arit 
a npuraçiio pttJ'n. se pulJlicar o ro;;ultado. 

Havendo empate, procecler~se-h:J. a sorteio. 
Art. 5L Nenhum membro tlo Congresso, 

estnndo presente, poclot•á cscusnr-s~ do votar, 
salvo si niio tiver assistido ao debuto ou tP:t
tt~r-se ue cttUSa propria ou cm que fot• sus
peito; nestes cctsos niio teriL \'Oto, podendo 
todttvítt assistir iL rliscussilo. 

Art. 55. A v-otaçiio uma. voz começadn, 
nfio so interrompo. 

CAPI1'ULO Vll 

Da Comtituiç<to, sua discussao a apJwovaç<io 

.~rt. 51Í. Log-o que mr roce!Jida lt men
sagem do Chel'e do Governo Pl'ovisol'io, 
acompanhando a Constituição ad re(arendam, 
o pt•esidente mandará ler o puiJHcar a mesma 
Constituiçilo no Diw·io Official e om ltvulso 
Jlam ser llistril.micht por todos os memLros do 
Congresso. 

Art. 57. O Congresso eleg-er(~, umn. com
missão especial de :<:1 membros para dar• Jlrt· 
l'ecor sobre a Constituiçlio. 

§ J.o A represoutaçilo de cadtt estado o do 
Districto Federal elogeriL sepamdamonto o 
membro que deva ütze1' pnrto do:;ta com
missiio. 

§ 2. • o p~recer dlt r.ommissilo será im
presso no Diario O(fi.cial e distrilmido em 
avulso poJas membros do Congresso. 

§ 3. 0 Os votos divergentes, si os houver, 
seriLo do>ignaclos pelas palavras - vencido 
com ou sem ~·astl'icçües- ou om ptu•ecoras cm 
separado. 

§ 4. • Tros dias depois dn. distribuição 
,wulsa, será o parecor dado para ordem do 
dilt, cenju.uctnmonto com ::t Constitui~•üo do
·cretada, 

Art. 58. O parecer e a constituiçiio soffre
rüo duas discussMs, sendo lt !• Ror capitulas 
e a votação por artigos, e a .!.• discussl'lo e , · 
votaçiío englobn.damente, salvas as emendas 
que soC'iio vot;tdns cada uma ele per si. 

§ I. o Terminada lt 1• discussão, lln.verú. 
um interstício de dous dias, o que começará lt 
sor contado do clilt em que tiver log-nr a dis
tribuição dn. Coustituiçiio com as emendus. 

§ 2. o Na 2• discussão poderllo sor,appre
sentnrlas ainda novas emendas, as qunos, si 
/'orem üpprovadn.s, soJTrerão uma 3• discussão 
fimb. lt q uni seriío approvadas ou rejeitadas 
sem sulJ-cmendas. 

Al't. 59. Cacln. membro do Congresso só 
poderá 1\tllnr unut vez em catl:t discussão, 
e:-:cepto nn 1• cm que poderá fallar tantas 
vo•es quantos forem os capitulas da Con-
stitniçüo. . . 

P;wagt•apho nnico. A discussão será re
stricta ao lH'ojccto, sendo aiJsolutamento Ye· 
daclo ao membro do Congt•esso tratar da ma
teria estraulm ao debate, podendo o presidente 
cnssn.r-llw tt palavm, depois de advertido 
duas vozes. 

;lrt. 00. "\ requerimento de um elo seus 
membros, o Congresso, por maioria tios pre
sentes. podnrn. onccl'l'>11' a discussão desde que 
julgar sutnciontomcute discutida a materin.. 

O petlido elo encerrltmonto não sofl'reril. clis
cusslio. 

"\rt. GJ. As omonclas lt]lresentadas ontrarãa 
cm discnss['í,o conj uuctamento com a Consti
tuição depois de n.poiadas por um terço dos 
mem bt'os pre:;en tos do Congro;;so. 

Par:1grap ]lo unico. Serão consideradas 
cmomlas: supnt•essões, additamcntos ou cor
recções. .'\3 ill'imeiras proferem its seg-undas 
o estas its terceiras. As mais amplas terão o 
primeiro Jo,g·ar na cln.sso. 

Art. 52. '::ii rluranto a discussão vier :'t 
mosn. alg'tlm petliclo de acliamento da nmtet•itt 
em dob:Úo, o presidente o snbmotterit :'t appro
vaçlío do Congt·esso, indollOnc.lentomeute ela 
discussão. 

Nfio Juwonclo numero para clelibot'ar, cousi
domr-se-htt prejmlicado o requerimento. 

No caso tlo approvaçfio, eutonder-se-h[l. qne 
lt mataria Jlca adiada até á sossiio seguinte. 

Art. 03. 'l'Ol'miuada a discussão e appro- . 
vudlt a Constituiçiio, o presidente a remotterit, 
com as emendas approvaclas, a commissfio os· 
pecial, parti l'dtligil-[1. conforme o vencido. 

Art. (J.J. Redigid::t a Constituição, soriL 
aprosontndn. it mesa, que tt fttrit ler o im
pl'imir ; submottondo do pois a rednçiío li. re
visito do Congresso, quo sómonto poderil 
emendnl-n, si reconlJocer que envolve inco
herencia, contradicçiío ou absurdo m:tnifesto. 

Nesse caso o presidente abririL discnsslio, 
qno será unica. 

I 
I 
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A1•t. 65. As emendas apresentnclas nesta 
revi;ãn, depois do upprnvnd .s separadamente, 
serão rle no~·o enviadas iL commlssüo especi::~l, 
para proceder de accordo com o vencido. 

Art. 66. Revista a reilacçlio, seril pelo pre
sidente submetida ii apJ?rovaçlio do Con-
gresso. · 

Approvarla a rerlncçüo pot• maioria absoluta 
dos membros presentes, o presidenta decla
rara arloptadn a Constituição da Republica 
dos Estados Unirlos do Bmzil. 

Art. 67. Da Constituiçilo assim adoptada se 
tirarii.o tres autographo>, que, dopois uo as
si,znrvlns por tndos os membr·os da. Mesa do 
Congresso, seriio en viadoo ao chefe do Go
verno Provisorio, pnr intermedio do minbtro 
do interior, para sua promulgação. 

Art. f>S. Os autographos mencionados no 
artigo antecedente, serilo depois de promnl
gada n Con,;tituiç;lo, enviados nm :1 Secret:~· 
ria do Senado outro à d'l. Camara dos Depuh
dos e o terceiro ao Archivo Publico. 

CAPITULO VIII 

Da eleiçtYo do presidente c rlo vicc-p1·esidente 
da Republica 

Art. 69. A eleição do Presidente e Vi
ce-Presidente dtt Republica serit feita seg-un
do o modo que for adoptado peht Coustitui
ção. 

Sala das Commissües, em 20 de novembro de 
1890.- Prud0111e .Tose de J'f!oracs Ban·o.<. 
-Elyse" ele Sou.,a Martins.-Joüo Ped1·o Bel· 
(ort V iCil'a, -D ionysio J1I anhaes Ban·cto. -Jo
se A'llelino Gurgel do Amarat.-Gabl·icl de 
Paula Almeida de M agalhacs. 

O Sn. PRESIDENTE declara quo, achm1do-se 
adenntacla a hora, dt't para mnanhli tt seguinte 
ordem do dia : 

Eleição da mesa ; 
Eleição tia commissão para dar parecer 

sobre o projecto do constituição. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos 

da tarde. 

CONORlHISO Ü 

~·sessão cm ~I de novembro de 
1800 

P1·ésiclencia do Sr. Joaquim Felicio 

Ao meio dia acham-se presentes os Srs. 
Joaquim Felicio, M .. tta Machado, Theodureto 
Souto, A L varo Botelho, l!:lyseo Martins, Fran
cisco Mach 1do, Leovigildo Coelho, Joaquim 
Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José se
gundino, Paes de Carvalho, Manoel Barata, 
Antonio Bnonn, Joaquim CJ·uz, Theoduro Pa
checo, Joaquim Catunda, Bezerr'IL do Albu
querque Junior, José Bernardo, Oliveira Ga!
viio, Amaro Cavalcanti, Almeida Bnr1·eto, 
.loão Neiva, Firmino da Silveira, Jo~é Hyg-ino, 
.IOSI\ Simrão, Theodorico s,rrano, Ftoriano 
Peixoto, Perlro Paulino, Tavares Bastos, Ros::1 
.Junio , Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Vir
gil lo D 1masio, Ruy Barbosa, Domingos Vi
cente, Gil Gonlart, Monteiro de Barros, Qui o
tino Bocn.ynva, Lnpér, Moraes Carneiro, Pru
dente de Mornos, Campos Salles, Ubaldino do 
Amaral, Santos Andrade, Generoso MttrqJies, 
Ranlino [-Iom, Esteves Jnnior, Luiz Delphino, 
R•tmiro Bu.rcellos. Pinheiro Machado, Julio 
Frota, Ces ll'io Alvim, Americo Lobo, Edmtrdo 
Wnndenkolk, João Scveriano, Joaquim de 
Souza, Silv:t Canedo, Silva Paranhos, Aquilino 
do Amaral, Pinheiro GuedeB, Belfort Vieira, 
Uchú' Rodt•iguos, Iodb do nrazil, Laura So
dré, Serzedello, Nin;t Ribeiro,· Cantão, Pedro 
Chm·mont, 1\fatltt Bacellar, Costa Rodrig-ues, 
Rodr·ig-ues Fernrtnt!es, Casem iro Junior, Hen
l'ique 'ile Carvalho, Ennes do Souzn, Anfrisio 
l?ialho, Nogueira Pnranagná, Nelson, Pires 
i?or·reira, l\lnrtinho Rodrigues, Barbosa Lima, 
Bozel'ril, Jniio Lopes, Justiniano Serptt, Fre
rlerico Borg·es, ,lqsó Avelino, José Bevilaqun, 
Gonçalo do Lagos, Nascimento, Almino Af
ronso, Pedro Velho, Mig-uel de Cnstro, Amo
l'im Ga.rcin, Epitacio, Pedro Amarico, Couto 
Cartaxo, Sit Andrade, Retumba, Tolontino do 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho, AI· 
moida PornamiJuco, Juvoncio de Aguiar, 
Andró Cavnlcanti Raymundo Bandeira, An
uibal Falcão, Meim de Vasconcollos, Pereir:t 
de Lyra, João rle Siqueira, João Vieira, Luiz 
de Andrade, Espirita Santo, Bellarmino Car
neiro, Theophilo dos Santos, Oiticica, Gabiuo 
Bezouro, Ivo do Prntlo, Oliveira Valladüo, 
Loantll'o Macio!, Folisbello Freire, Augusto 
de Froitns, Pnultt Argollo, Tosta, Seabra, 
Antonio Euzebio, Znma, Arthur Rios, Gnrcia 
Pit•es, Marcelino 1\!onra, Santos Pereira, Cus
todio do Mollo, Paula Guimariios, Milton, Am
philophio, Dionysio Cerqueira, Loovigildo 
Filgueiras, B~trilo do S. Marcos, Medrado, 
Moniz Freire, Atlmyde Junior, Fonseca. e 
Silva, l?onsoca Hormes, Nilo Poçnnlm, Urbano 
Marcondos, Mt1nllães Bnrroto, Cyl'il!o de Lo-
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dos do Brasil, pnhlicadn com o decreto n. 
914 A de :~ de outubro ultimo.- Iuteiradlt. 

O Sr.. BADAP.Ó (jwla ardam)- Como Y. EY •. · 
sabe, de 15 do novembJ'o ate esta dat:J. tem O· 
Governo P1•ovisorio expedido muitos decretos 
que vieram estnbe!ocor direito novo no Paiz. 
Ora, tendo sido distribuído o projecto de· 
Constitniçilo, tot•nn-se nocessnrio para nosso 
estudo que tenhamo3 :.\. mão as collecções 
d'ossos mesmos decretos, 

Por isso mando á mesn o seguinte roque
rimou to (16): 

«Requeiro quo pela repartição competente 
sejam remettidos nos membros rlo Cong·resso 
exemplares de teclas as leis o regulamentos, 
prnmúlgndos pelo governo provisorio •lesde 
15 de noi'Ombro do anno passado ató hoje,, 

O Stt. Cortm::A RABilLI.O (pela m·dem) -
Sr. presidente, tendo en n:t seôsilo d0 llontom 
votado contm a rnoçilo do Sr. senador Ramiro 
Barcellos, mandamos nós· deputados dA Minas 
uma declarnçilo do quo assim procedíamos 
por que esta vamos resolvitlo~ a dar o nosso· 
voto a lhvor d:t moçü.o do Sr. depntnt!o Aris
tides Lobo. Consta-mo agorn que foi retirad:t 
ess:t declaração de voto sem que eu tivesse 
sido ouvido l\!as, como sou deputado que 
sustenttt o g·ovcr·no o não ~uoro qne se en
tenda que com o meu procedimento, haja as-· 
sumit!o a posição do opposicionista, venho re
solver essa interpretaçlio. 

0 Srt. A);Tü:>IO 0LI);T0 -Nenhum de llÓS· 
cst:i em opposiclio, 

mos, Alberto Brandii.o, Oliveira Pint~, Y!
riato do Medeiros, Joaquim Breves, Virg'illo 
Pessoa, França Carvalho, Luiz Murnt, ~a
ptistn. da 1\iotta, Alcinclo Gtmunbam, ?rwo 
Coelho, Lopes Trovão, Jacques Om'lqne, 
Aristides Lobo, Mayrink, Furquim Wom~ck, 
Domin"'osJesuino Vinhaes, Thomaz Dolphmo, 
Antoni'O Olynto ' Badaró, Joilo Pinheiro, 
Gabriel de Man-~llliles, Leonel de Rezende 
Cha"as Lobato "Jacob da Paixão, Alexamlre 
Stoclder, Fran~isco Veiga, Ferreira J?ran

1
dão, 

Lamonnier, Gonçnlvcs Chaves, Ame~'iCO .• uz, 
Feliciano Penun, Polycarpo Viotti, Dutya 
Nicacio, Ferreira Rabello, Mauoel Fulg-encw, 
Astolpho Pio, Aristides l\fnia, Gonçalves Ra
mos, Car·los das Chagas, Francisco :\n~arnl, 
Domin"'os Rocha Costa Machado, Domm::;·os 
Porto "Pallota, jorro do Avellar, Corroa l{n.
bello, 'Bneno do Paiva, Ferreira Pires, Pires 
elo Cnmpos Martinho Prado .Tnnior, Dernar
•lino tio C~mpos Francisco Glieerio, Mornes 
Bnrros, Lopes Cl;avcs, Domingos do l\[OI'~cs, 
Adolpho Gordo, Carv.nlha.J, Ang-el.o Pinhe1ro, 
1\Iursa, Rodolpho Mirnnda, Pauh!lo Cm·l~s, 
Costlt Junior, Rodrigues Alves, ~!Jredo, m~~~. 
Carlos Garcin, Morcirn, dn Silva., h.ubmo 
.Tunior, Fleury Curado, Leopoldo do Dnlhucs, 
Gnimariles Natal, Caetano de "~llm~ncr1ne, 
Belnrmino de !\lendonçn, Marciano rlc Mngn
lhães Edunrtlo Goncalves, Fernando Simns, 
Lauro l\!nllor, Carlos de campos, Schmi•lt, 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Po
reim da Costn, Antilo do Faria, .Tulio do 9as
tilhos, Borges de 1\fotleiros,. Alcit!es L!mn., 
Thomnz Flores, Abreu, Homero Baptista, 
Rochn Osorio, Cassinno do l\ascimen to, Dc
metrio Ribeiro e l\Ionna Barreto. 

O SR. CormilA RAnr.r.r.o-Mas podia se en
tenrlm•, trmto mnis fttutnto !louve omissão do· 
men nome na vota(,lio drt moçilo do Sr. Ubnl
dino, ~uando votri por e !ln. ; e como se -tem 
tlntlo constantemonto omissõe~ semelhantes 
nas actas publicadas no Diaria Of!iâat, não· 
podia eu deixrtr do vir· fozer ostn. declnmçilo, 
mostrnntlo assim que son do nnmoro dnquelles 
deputados quo sn;tontam o g-overno, como· 
republicano quo sou e cm nnteriormonte fi., 
dnt:t do 15 de novembro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam do comparecer os Sr. Saltlan]1a 

Marinho, Samivn, Rangel Pcst:mn, ~Tonq~1m 
1\lnrtinho, Tnsso l?ragoso, Gonç:Llves I•orl'Cir:t, 
.Tosé !\!arinnno, Castello Branco, Pontes do 
Miranda, Ladislau Netto, Santos Yioit•a .• fi'Ó0:s 
da Cruz, Sampaio Forrnz, Comle rlo l•ig'UOl
redo, Costa Sonna, Barilo elo Santa 1-Iolei.ln., 
Ccsnrio Mottn. Jnnior, Antonio Prado, A lm•'ll!:t 
Non-ueim Antonio Azeredo, Ernesto cl<J üh
voi~a, As~is Drazil o Fernando Abott. 

E' lida, posln cm discussilo o som debate 
approvad:t a actn da sessão antocctlonto. 

O SR. I• Si·:CiW1'ARIO procede iL leitnra do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

omcio do Ministorio fiO InlOl'ior,, ·1~ 20 do 
corrente, J'omottondo, pnm serem di~lrilmi~los 
rrelos membros, tlo Cong·t•csso Nacional, u~O 
exemplares dn Constiluiçiio dos Estados U111-

O Sn. NILO PE,'AXil.l.- :<:iio ó questão de· 
conllança. 
U~IA voz - Nem houve pensamento lloslil •. 
O SR. COlmilA ll.l.lmr.r.o- Mns 'JUiz salvn

g-unrdar a minha responsauilidade, o por isso 
julguei dever ützor o:; ta dcclnl'tlçilo. 

O SR. A);TONIO OLIXTO (pela OlYlam) -
Sr. presidente, depois da tlcdnrnção do mcn: 
illnst!•e compn.nhoiro de bnncnda Dr, B.n bcllo, 
ou e outros collogas mineiros qno Yotàmos 
llontom contm a moçllo do Sr. Bnrcollos, 
vimos litzer :t mosm:t declnmçilo, pllra que O· 
nosso voto nilo oxprinm n.bsolntamonto hosti
lhlnde ao Governo, Exprimem npenlt3 co-· 
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lleroncit'l (apoiados) em Vil'tudo r.lo havermos 
votado peltt moção do Sr. Ubr~Idino do Amam!. 

Parocon-mo necossaria est::t declaração, pam 
que o nosso procedimento nl'Lo tivesse outr:1 
interpretação. ' 

E' lido, apoiado; posto em r.liscussüo e sem 
debate approvado o seguinte 

Rer;werimento 

Requeiro ~ue pela repartiçüo competente 
se,iam romcttidos aos memlJros do Congresso 
exemplares de totlas as leis o regnhtmentos 
promulg·ados pelo Governo Pt·ovisorio desde 
15 do novembro tio anno passado ato hoje. 

Sala das sessões, 21 do novembro do · 1890. 
-Francisco Badaru. 

O Sr. Bev.ilaqua (pe/.a orrlem.)
Pedi a pala ~m para dar nm:t explíc.tçilo iL 
V. Ex. e ao 111 ustrado Congresso. 

Fui ncoimaclo ele prurido éle que o mon nome 
ílgurasse nos annaes do Conn·rosso. Niio, se· 
nllores ; reclamo pam mim a"' .iustiça. de ser 
oucarac!o tlo um modo um pouco nmis olevatlo, 
porque foram outros intuitos, muito mais elo· 
vaclos, qno mo movoJ•am a roclanmr sobre as 
dec!m•aç,iJos o os ttpartos, que se niTo acham 
consignados. 

Eu niio me importaJ•ia que ellos llgnrassom 
anonymamotlto !los Anuaes. O que on r1uori:t 
em qno se cotlSlgnnsso que -mn<~ voz- um 
representante, disso isto, n:ultt mais. 

Eu qnerht qno fica:,;so consignado que houve 
alguom que so lcvn.nton nesta casa, quo trazia 
o peito :~.horto n todas as exp:wsüos para co· 
!ebrar rlign:trnmlto a soss;1o inaugm·al do 
Congresso Nncional, e no entanto sinto pro
fundo rl~sgo,;to, ]ll'O!'und:t man•JJ:t., pot• ver, 
que, provn.volmento sem intenÇão, !'oi porfoi· 
tamenlo IJurlnda a m in l!a ospoc ta ti v a. 

O quo ou quori:l om qno :1 histot•i:L consi
gnasse qno aqui trouxemo:,; as mesmas im· 
prossuos patl'ioticas, expansiv:lS, qno uos ti
nham levar lo no campo do Sant' Anna na mos
ma rlatn. d1) auno anterior, quoria que a jus
tiça h is torictt começasse nesse mesmo dia. 

Isto porém nüo aconteceu e ou 1loc!arei ~uo 
pro~on~lin. npre:~o.ntar um requerimento quo, 
prr.]mlicado, adtot pum outra opportuuidado. 

Qun.ndo aqui fttllon-so om votnrõos nomi
naos, dei logo o mett voto, do accot;do com os 
meus pt•incipios do vivo!' ús claras porque 
1'ttí:o qnostüo dos principies. ' · 

Si _tenho pruridos, é llo mngutt, do indi
gnuçao, do revolta por ver que o mesmo sys
tomn antigo vao incolumomouto ontramlo 
nesta casa. (N<!o apoimlos.) 

O Sr:. Cosn JuNror:- Bom será que nüo o 
acoimem do protencloso. 

U~! SR. REPRNSENTANl'T~- V. Ex. é pOUCO 
generoso parn com seus collegas. 

O Sr:. BNVILAQUA - Poderüo quando muito 
acoimar-mo de excessivamente ptll'lstu, em· 
bora en nlío tenha a pt•otenção tio revoltar-' 
me contrn o meio; mas o que nfio quero é que 
passe som reclamaçiLo um neto que se parece 
com aqnillo que constituitt o systoma rarla
montar antigo. Nüo quero ver atrazar-se o 
rologio, otc. 

O SR. Er,YsJm 1\L\Il.l'IXS- Quom att•azou o 
relogio '! Não tem cabimento esta allusão. 

O Sn. BNVILAQUA- E' preciso ir cortando 
o nml antes quo apptweça. 

o Sr: .. Er;rsNu MARTr:-~s- Mas não appa
recen t\JJ1dt\. 

O SR. BNYILAQUA- Os tristes symptomas 
comlomnados e condomnaveis do parlamen
tarismo estrro mais qilo latentes, estão pa· 
teutes. 

Nenhum sentimento do otliosidado teuho 
contra o illnstro membro da mesa, o Sr. 1• 
secretario, do quem aliit.s tenho onvido fazer 
os maiores e\ogios pot' suas qualidades 
pessoaos, e creto que 6 morocodoJ' delles. 
(.1poiados.) 

Entro nós ha apenas uma llivergonci:t po
litic:t: os nossos principias nl'Lo se harmo· 
nisam. 

O Stt. Erssr:u ii!AltTINS- i\fas quando j::1 
se nmni!'estou divel'gencia entre V, Ex. e o 
Sr. Ja secretario? 

0 Sr.. BNYif,AQUA- Si S. Ex. fosso can· 
Llidnto ti. presidenci:t rl:1 Republica., não lhe 
dari:t o l!lOll voto, porque acho que seria 
muito cedo, sel'i:t e11trat' pn.ra o ceo som 
passar pelo JH!rg:ttorio ; mns não vai nisso :t 
menor dnvidn. sobro ns qualidades possoaos 
do lllustro ropJ•esentonto do 1\linns. 

Era osttt t\ explica~ão que eu qneria dar. 
Nilo tenho \ll'tlritlos rio qno o meu nome ilguro; 
o que eu f]nero ó tt,instica; o que ou quero é 
que so inauguro umrog·imen sobro tudo do 
momlis:tç,fio, que as Lleploraveis praxes an
tigas snjnm tlo unm vez supprimidns. 

0 Stt. ELYZllU 1\L\R'r!XS-1\Iesmo ns !Jüns ~ 
O Sr.. BgvrLAQUA-i\!olcles novos, rogimon 

novo. 
E' o que eu tinha a clizor. 
O Sr. Pinheiro Guedes- Sr. 

presidente, mous collog-as, poltL vot.1çiio dn 
moçiio hont;m apresou tnda uost11 casa, fui 
collocaclo om po~içiio tlubia. Muitos do vós 
ouvistes os npartos qno tive 11 honra do dar 
ao illustraolo ropt'osontanto do Rio Grande tio 
Sul, mou c!istincto collogll, o Sr. senador Ra
miro Bnrcollos. Eu disso, nosstl occasiiio, quo o 
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Congresso era a caber;a da nnçãn, que um 
corpo vivo como <l :t nnção, n:1o pó1le ter 1luas 
cabeças; e, pois. não podíamos tran~ferir ao 
governo o direito de legislar. 

Votando, eu disse: « Cet•tiflrm o meu voto ». 

0 SR. 1° SECRETARIO procedo it leitura da 
seguinte 

REDACÇÃO DA MENSAGEM 
Votei confirmando o votn anteri"r, e não ~ou
sinto que se altere o me11 modo de pensar e 
de sentir. 

Sou francamente republicano, emborn. o não 
fosse nas praças ; quero ver iDnugurarlo no 
Congresso Brazileiro u pl'inci pio da verda
de ... 

O SR. BJWILAQUA- Apoiado. 
0 Stt. PINHEiltO GUEDES -... essencial

meDte da verdade ... 
0 SR. BBVH.AQUA - Muito bem. 
O Sn. PINimmo GUEDES-... quero que se 

faça clesnpparecer de entre nós os principias 
da mentira oJllci:ll ... 

0 SR. BEVILAQUA - Apoiado. 
0 Stt. PINIIJlll\0 GUEDES - . . • que não se 

procure desvirtuar as cous·1s. 
Não votei nem ~irn nem não ; dei n certi

ficação do meu voto anterior. 

O Sr. Euardo Gonçalves-St•. 
presiden-te, pedi n p~lavrn pat·a umn. Jigeit·a 
explicação que julgo de grande importnncia e 
penso assim exprimir um sentimento geral 
(lesto Congresso. 

Hontem, quando oravn. o illustre represen
tante do Rio Grande elo Sul, dei um apnrte ~no 
.inlg·o ter sido mn.l intot'Jlf'Otn.rlo pelo nobre sa
nador, e ::tttribuo isso it ditllcultlade rio n.ndi· 
ção que nqui se nota devido ú.s más condiç:ões 
acusticas da stcla o o constante sussurro. 

E11 disse que nris não qnerinmus transfor
mar este Congresso em uma convençiio nn
cional. Pnroco peln publicação tio sen disc11rso 
no Dim·io O(ficiat de hoje quo S. Ex:, enten. 
deu o oontmrio o addnziu por isso diversas 
considoraçues. 

Eu apoio e npooi sem pro tOtlns ::1s considera
coes foi tas pelo i!lnstro representante do Rio 
Grande do Sul. porque osltwtt o esto11 de 
perfeito nccot•do com os que eutenrlom que 
nós aqui constituímos n.peuns umtt assemblóa 
com poderes limitados para votar uma, con
stituição. 

Mas, dns hnncrulns hnvia nrnn tal fuzilaria 
de apartes que attrilmo a isso a mit interpre
tuçrto dada pelo orador t\s minhns pnlavms. 

Lamento o n1cto. Como um rios trabalhado
res mais hnmiltlos da cnusa republicana, do
clnro que os mous osforços seriío pnrn que este 
Con"'resso soja. um ox:omplo elo ortlom o de 
mocfórncito, acrodi tando assim n Ropublicn o 
os ropuhlicanos rJUO prepararam esttt ordem 
do cousas. 

General's>imo. O Congregso dos E~tados 
Unidos do Br:~~il, reservando se em toda a 
plenitn•le os poderes constituintes de que estit 
itwestido, resolveu e/11 ses,:ão do di:, IS ap
pellar· prtm o vusso patriotismo, allm de que 
vos mantenhaos na direcção dos negocias pu
blicas. 

·\ssim, pois, espera que continueis uo exer
cido dos porlercs qno, em cnmpr·imento de 
hnnr·o;o dever, rost itnistes it Nnç;i.o nn. pessoa 
de sons eleitns, n.tó que, dellnitivamento de
ct·etnd:t a Constitniçii:o politicn dn H.epah!ica 
e eleito o seu pt·esidente, se ohsot·vc a divisão 
rios porler·es uacionues conforme 10r pela mes
ma. estntuido. 

Snudo e ft•aternirlnde.- Jose dn Costa llfa
clutrlo s. u:a,- Antnnio li:tt:ebio Gonçalves de 
rllmeirla.- Ramiro Barceltos. 

O Sr. Oaetano de Albuquer
que-Sr. p1·e:;idoute, lenrlo hoje no Dia1·io 
Otficiat o resultndo· dos debates rle hontem, 
cnnfesso a V. Ex. o tt torto o p;~rlnrnento, 
senti uma surpreza completa, um deoauimo 
invallit•-rne a rdnm. 

Hontem, qn:mdo o distincto sennrlor pelo 
Rio Grnmle do Snl npresenton n moçii:o, en
tendi que rlovin. npoial-n., porque estava de 
n.ccor·tlo com os meus pl'incipios; mas ;t minha 
surprezn consisto no seg-uinte: ó que a moção 
qne posterinrmento Coi lida pela mesa não me 
p:treceu oxact:tmonte n rnesmn., lida pelo nobre 
senador ; por isso, dei o meu voto cum res
tricções. 

Mas, lendo hojo no Diario O(ficiat esta 
phrase-0 Congresso de posse Lie todos os po
deres nncionaos-, tonho aindn a nccl'escontar 
o seguinte :-voto contra eotas expres8õe_s, 
por~ue <l opinião miulm qne o Congt•csso nao 
ostiL nem pódo estar de posso de todos os 
poderes nncionues. (Apoiados.) 

Permte a nnçlío nós somos só um poder 
constituinte. (Apoiados.) Existe um porlm• de 
facto, rnns esse poder ó o poder rlictntorial 
que l'elizmente roge os destinos do pniz rlescle 
15 de novembro do nnno passaria ntcl hoje, com 
o maio!' criterio, com n mnis plen:t noçiio do 
que sejam os deveres do patriotismo. (Apoia
elos.) 

E' uma doutl'ina r.orniciosa, quo tmnsformn 
ns camarns constituintes om convenções, con
fundir poderes constituintes com podeJ•es con
stiluidos. Senhor·es, ostu. invet•siio de princi
pias ostit projeclarltt na historia d?bai~o dtts 
córes m~tis lugubros, o a Frnn~a ulu o~ll1 para 
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nos servir rle ensinamento, qno devemos ter 1 Quando se discutia o nrt. 57, o Sr. senador 
deante dos olhos. (Apartes.) Eu ~stou aqui ,,ruer·ico Lobo apresentou emend11 suppri~ 
justiflcnn•lo o meu voto; niío me queif'am tnindu o§ 6°. Esta emenda foi re;:eitada, mas,_ 
estrangular a palavrn •... reclamo pam mim pelas notas tomadas no Dia>·io Official, consta 
e tndos os Srs. congressistas a mais plena que fui npprov:~d:l .. 
liberdade de pensamento. bto rleu Jogar a que !Jantem, na cópia,. 

Sr. rn·esidonte, 'peço a V. Ex. qne mnnde l'osS<l omitido o§ 6° ; mas, examirmndo a e
declarar na act L rle hoje qne o meu vnto lllen•h do .~r. senador Lobo, verirtcn·se que 
ainda é mais r·cstricto, que voto ainda contra 'ai r•oieit"da, e ó esta a notlL que se lê á 
esta expre,;são-de possa de todos os poderes margem. 
da naçiio. (Muito bem,) Pu1·t" n to, a com missão entelllleu do rostabe· 

E' enviadt1 ÍL rnesa a seguinte lece1• o §(lo.·. 
0 SR, MATTA MACHADO (1" secretario) - A 

Dcclaraç<io 

Re~nciro qne ao meu voto se arcresccnto: 
depoi' do - sr,nhm· rlns rle.•tinn.< rlrt >wçao e de 
posse d" torln~ o.• poderes twciunaes. 

Sn.Ja d:tB sossõe;;, 21 do novembro do 1800,
Caetano de ;llb "que>YJ>W. » 

E' sem dB!Jate approvndtt n redacção da 
monsqgem, 

O RR. PRESIDEli'1'E nomea n. sezninto com
missã.n pai'"· levar a mensag'AIII ~ne ao Sr. 
g-eno1·ali"i"IO "hefo tio GoviJrno P•·oviso1·io 
·cÍirige o cong-r•o;;so Nncion d: Rami1•o Barcel
los, .lo'lqni!ll S'll'monto, Lnpér·, ,],[L,, Ped1·o, 
Martinl1o Rodrígn<'S, Mo1•aes B.Ll'I'Oô, Joiío 
VieiNI, Mig·u •I Castl'o e Se.t!Jt'a. 

São litlas as seguiu tos 

Declarações 

Declaro qno, p1·esonto i1 sessii.o de hon tom 
(20), votei p·•ln moção apresentad<l pela se· 
nadar ltamiru BarceJJos. 

Snln. dn..; sossücs, 21 de novembro tle 1890. 
-Ftew·,IJ C11rado, · 

Dccltwo ~11o pol' occasiiío do Yotnr-se n. in· 
clicnc;iín R-.mÍI'O Barc~Jlos 110 dia de hontem, 
votei rlo se,:nínte modo:-Com t•est1·ic~üo por 
principiu, ~im. 

Estn I'OSll'icçito sig-niflcn.-c••herenci:t com 
o meu voto ante1·iorment.e dado no dh 18 á 
indicnç~u do Sr. ropre~entante Ubaldiuo do 
Amaral. 

Snln. dns scssoos, 21 de novembro do 1890. 
-Atmino Affol1sn. 

0 SR. J 0'1~ A VICL!NO ( pel-.t orrlem ) Sr. 
preshlonto, a co111111is>ão mixt"' que con~ 
íocciono11 o 1·e<>imonto, omminon attenl~t· 
mente todos ns"pn.puis qno lhe !'oram ou
tro"·no~ o u manololt illlj'l'imir· eo11l'OI'IllO aqui, 
so ~en•,on " qno !tojo loi tlistril,uido ; mas, 
tondo-,;o dnrlo uma omis~üo rm ponto e>sol1· 
cin l, vt•n hnlhzor mna roctificuçii.o, au los do 
vott1rmos. 

ncttl olfleial está certtt. 
O SR. Jos1~ t\ VllLINo- A acta declara isto 

de accOI'do com a nota de V. Ex., m:1s o 
al'nbo hoje distribuido rescente-se da omissão 
a q11e me r·oilro, e é parti J•estnhol~cer o§ 6• 
do urt. 5i, que to1uei a pa1uvra, cm nome 
dt1 commiôsiío. ( .ipoiados.) 

REDACÇÃO DO REGIMENTO 

Entr:t em discns~üo a re<lncção do regi~ 
monto pnt'<<. o Congresso N.wional. 

O~ ... Barbosa. Lima -Sr. presi· 
do,.t, •. vi com Jll'ufnllda. magna, com doloi'OSa 
sor·pr ·zn, c . .ntjnstis;imn. indignnção, ns sup~ 
)ii'O>o~<'s qn '• :c pretexto de red,,cçiio do pro
jecto de r•egqncnto aqui votado,' l'oru.m feitas 
neot.e re~·irnento, . 

0 :,;R. !Vh T1'A MACHADO (1° secretm·io)-lsto 
é com a coru111bsüo. 

0 f;n. BARBOSA LIMA - E' com ti COI11-
111Í>siiu ,iu,;liii\Hlllte, o chamo tL attenção della 
por intet'IIIIJdio du ·mesa, 

Trata-~c. S1•. presidente, não si> do pre
ert!enl'' Jnstimavol que t'"oult.a tle tor sido 
v•mcitltt uma quostiío, o de pnssttr como, si o 
l'oose nut1•a.,. 

O Sn .. JosÉ Avm.tNo- Onde está isto? 
0 SR. BARBOSA LI~!A - Von formulnr. 

Pe~o tto meu nouro collega que não mo intor
I'Olii]XI. 

1'1•n ta-sr, •ligo on, não só do precodnnte 
illstinmvel que l'osulta do te1• sido vencid!l 
1111111 e tol' puss 11lo, como si o l'osse, nutra 
qnosttio, mas uind!L tle um ei'I'O sultstnncinl a 
re,;puilo rio qual tonho de mo expl'imír, con
tnntlo com a 111CSJll11 deli:ll'enci" qno cabo a 
qnnlquut• memi.JI'O desta casa (apoiados), uma. 
v<·z ~110, re\'ito ninúa, com clolom.;l1 SOI'prozn, 
tonl1" nol11c o quo hu. omdoros cnjn. pnl1LYra, 
[IOI' uãu vil·om o! los procediúos do nmn cert!l 
attl'oulll, ó on\·ida com menos atlo11\'·'1o (muitos 
"''o apoimlos) e on trocortutln. do !Lpu.rtes 
monos couvuuiontos. (N<!o upoiados.) 
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Dizi11 eu, que o que mrds mo índi"'nnva 
:tléJ? do precedente quo não conv<lm q~e so,i<; 
regJS~!'i1~o, é n. m\tt!rezt~ dt1. emendtt que roi 
supp!IJUI[l_a o que fot approvud1t o upprovadu 
em votuçao contrastada, veriflcnda diversas 
vo~os: vem a se!' a roltttivil fiO art. Gl, o 
ma1s a emenda relativtt ao art. 56. 

V~r Sn. REPRJlSNXTANTE-Apoiado. 
0 Sr.. BARBOSA LD!A - Umn rcfcre-SJ ao 

tempo tlnraJ:!tfl o qnr.l ~nalqner dos mombros 
desta cnsn po~o expender as suas idéus, sobre 
asS~fl!pto uttm~nte iL Con~titu!ção; outra, de 
ma1s tmportancm, é relut1ya n apresentação 
de emendas ao mosmo proJecto da Constitui
ção. A disposiçii~ pl'imitiva dotermina~n que 
par:: sor:en~ accc1 tas~ porlct•em en tra1• em clis
cussllD, 1,<\Zlt\->a prcctso que essa:; emendas fos
sem apomdns por· un: to:ço dtt cnsa, :w passo 
que. n.:, cmond?- sulJstJtntw:t mOtlifica essu dís
P!?SJçao, ,oxJg"lllclo "· totnlicla.do dtt roprescnta
ç.ao do bstado on somente 15 rept•osonüu\tes. 

Tendo feito assim lt minh:t rcclamaQúo, 
devo crer quo elltt scrit attcnditla. 

E' enviada a seg-ninto 

Reclmmtçr1o 

Pomm snpprimitlr.s as emendas rohüivas 
aos ~~ts. Gl o 5_D. Rec~amo contm. oss:t sup
pres~.w. - Bm bosa. L• ma. 

. O Sr .• :rosé_A-velino-Sr. Pt•e
Stdonto, tt, rr;c:.l::n.l:wao do honrarlo rlepntado 
pelo Coartt, i_Llliu!l'.\ l'<l~.lmonttl com nxprrss·}o 
de magmt tao pro~unr~a, quo D. ntis, torlos 
tot'Jll)\1-50 COllllllllll!CttllVt\ lL Slll\ tl'Í"i.'"Z" 
(Riso). ·~ ' "' 

('J.'rocam·sa apartas entre os Srs. Bcwbosa 
Lima e Josd .Avelino.) . 

Se o nohr~ rlepulndo tinha do roclnmar 
con~rtt o ru.~·mtento qne foi puhliel\rlo, niio 
!lo_vm, oxtornar olJSOl'l'ar;ües ljllll nnv6lwm 
lllJUl'lt\ ao cal':~ct;;r llos snus col\og-as, mom
br~s da cotnnussu.o, os qmws tur•m tanto zelo 
r) mtet'iJSS~ puht hD!n'a n probidade com qtw 
exorcum as suas l'unc,,iJJs, eomo o IJOl,1·c 
tlepu t.mlo. 

0 Sr.. BARBOSA LDIA- N:io ioi posto om 
rluvida n proiJirl:trl? ,rio qnom quor• qu~ soja ; o 
que so lamontonloJ o pt•ucorlOI!to. 

que n[o cediam it força do improviso, en
toando descantes regimentaos (>·iso), sendo · 
portanto, de esperar quo a rima nem sempr~ 
onhir:;se cot•ta. (Riso,) 

Aconteceu natumlmcnte que o nobro de
P'\ttulo niio se julg·asse contollte com alguma 
Jdaa ... 

0 SR. BARJlOSA LmA- Não é questão de 
contcntumonto, roclumo por um direito. 

O Su. Jos1~ Ayt~!,J~o- o, nohre deputado 
reclamn. por um tlreerto, o dit 11 tal reclamação 
tão gr·ando extons~o, que vai ao ponto de 
desconhecer o direito quo toem os membros da 
commissão no respeito doo seus colle"'aS 

t ' . - o ' qnn,n o tt 1sençao com crue oxePcem os seus 
deveres p:Lrlnmonüwos. (Apoiados.) 

O que consta, na secr·ctariu. du Cnmarn. tlos 
Deputados ó quo totlas as omenrlns foram vis
tas. attenlamente 11el?. empregado, quo nós 
Ll6Sig~amo~ para auxrllar-nos no serviço ; o 
este mtelllg·en to empregado teve de n.rlstrin
gir-se servilmente tt tudo quanto aqui consta. 
(mos11·awlo as nota,;) o osti1 do nccordo com o 
vencido. 

O Sr.. BAlmosA LmA-Entiio minhn recla
J\1tlf,'ilO é procedente porque não consta Llas 
notas. 

O Sr..Jost~ AVBLr:;o-Entrettmto, par<t acal
mm• o nolJJ'e dcputttLlo,em homenag-em ao seu 
cr.racter, que admiro e respeito, roqueiro: }o 
qt!D soja J•actilicntlo o regimento !los pontos 
inqui tlatlos de 1':1Ltas contra o venci do c cons
tat' dos documentos e das netas ; 2" ~ue sr.l
v.cs taes omissões, so,in posto a. votos o reg-i
mento p~m que tenhamos uosdo jit uma 'l,~i 
quo reg·ulo os nosso3 trabalhos. (Apoiados.) 

O Sr. Pnes de C::u·Yn:U1o-Sr. 
lll'o~idente, vou nprosontilr uma roclamaçüo 
que reputo importante por tlizor rospoito ao 
c~1pitulo 7°, o qual tmta da discussão e rtppro
vnçfio. 

Hi1 neste ponto omissües JHt redacção do re-
gimento iuvo\untnrins ele corto, mas de con
soquoncias serias para os roproscntautos qno 
nssUJnirr~m compromisso solomne de pug-nar 
pel(l, n.nto:1omitt uos sous ostados, trabalhar 
com derlicn~ão poln (\Jtlcruçilo, amplu. o lmtl
monlo decretada, e por interesses peculiares 
ospecines, fJilO !'oram co11flndos à dcl'osa de 
seus respectivos reprosentantcs. 

o. SR. ~os1~ A:m,INo- O nobre depntndo 
dcYJI1 verrllc.·w, s1_ houve nisto inten1;.iio tltL 
parto cln co!lllll!SS>LO, cpw tnrlo foz para apu
J'UI' o venct~lo, n~sto por•iotlo tlo inventar 
emendas ; nao httvta quem, ú somolltança Llos 
J,urllos populares!. não quir.esse inventar c~sos 
n~vos~ u proporçao que o regimonto ia son:lo 
dtscnt1llo e npprovado (t'iso). Eram raros o~ 

Como um dos signrttarios das omcntlns n.o 
regimento, npresentatlas em sossncs passa
das, insisto nosto ponto, porqno, sú accoitas 
ollns, pmloromos desomponhtn' cabalmonte 
osso compeomisso, restüvar a nosstt rospon
Sitbilidmle. 

Creio não luwor Lluvitltt do qne n.s emendas 
o os utltlitamentos a que mo roflro, J'omm ac
coitos, o sua Yotaç[o foi me:;mo nlgnmas ve-
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zos verificada. Remettendo pois :1 mesa a 
. recbmação,esporo será e !la attcndida como do 
justiçtt. 

O sn. MATTA 1\fACHADO (1° sccretario)
Lemhro-me tlló do incidente; apresentou-se 
uma sub-emeoda, que cu aceitei, o houve 
reclamações contra isto, excluindo as pala
vras ccrütlas assi[!ltadas. O resultado de tudo 
foi que a emenda que devia ser, de facto 
não foi • 

E' enviada it mesa a seguinte 

.Raclamaç<io 
VozJ~s-Não ó isso. 

São estas as emendas remettidas : 
Art. 5i. Ao mesmo uccrcscontc-se: E' licito 

a qun,Jquer membro do Congmsso apresentar 
por escripto, á commissiio, as indicaçlíes qu~ 
Julgar convenientes. 

0 Stt. 1\!ATTA ]\{AClJA!lO (1• scctetccrio)
Vou ler ns emendas que pass::Lr[lm: 

Passou esta: .:E' licito a qualquer membro 
do Congresso :1presentar por oscripto it com• 
missão as indicações que julgar conve
nientes.» 

O art. 59 substitua-se pelo seguinte : 
Crtda membro do Cong-resso só potlerit fallat• 

duns vezes sobro a mtttcrin om ilíscussilo não 
podendo exceder de mntt hora cada vez. 

«Ao art. 58-Substituam-se as palavras
por titnlos-:-pclas seguintes: por capitules.,. 

O art. 59-Substitua-se pelo seguinte: 
Cada membro do Congresso so poder:i. fallat• 
duas vezes, não podendo cxcccler do uma 
hora crtda vez. 

J~O mesmo artigo supprima-sc o paragrapho 
UU!CO. 

Ao art. 60 substitua-se a palavra-maioria 
-pelas segtlintes-dons terços. 

Ao art. 61 substitua-se a pnJavra um torço 
-pelas seguintos-pQir 15 membros ou pela 
totalidade dos membros presentes da rept·e
sentaçiio do um estado. 

S. R.-Pacs de Carualho. 
0 SR. MATTA MACHADO ('1° SCC1'Ctm·io)

Sr. presidente, verificando as notas tomadas 
pela mesa, mo pa1•eco que com eírcito tem 
razão o nobre deputallo pelo Coará, que fez 
a l'eclamaçlio. 

As emendas nos arts. 59, GD o 61 foram de 
facto approvadas ; e !las estilo com a nota de 
approv:1das no impresso do que mo servi aqui 
na meza, e me recordo disto perfeitamente 
'[lorque trata-se até de nssumpto muito impor2 
tanto nas mesmas emendas. HouYo natural
mente da parte da comnüssão um pequeno 
lapso. 

u~r SR. REPrmSENTANT!l - E' o nrt' 57 'I 
O Sa. llfATTA llrACIIAilO ( 1• scc1·ctario)

Reflro-mo ús emendas aos arts. 50, 60 e 61. 
Não só mo recordo de que ellns foram appro
Yadns, como as minhas notas demonstram 
q no o fomm. 

o Sa. BJ·WIT,AQUA- E o nrt. 17~ A miuha 
declnraçiio '! 

O Stt. MA1"U l\L\CHADO ( 1.• SOCI'Ctm·io)
A ~meuda ao art. G7, ou declt\ro que nlio foi 
acetttt. 

0 SR. J CÃO DI~ SIQUE!ltA E 0UTMS SF.XI!O
lWS- Ni:ío apoiados. 

O Sn. MA1'TA 1\fACJIA!lO ( 1•scc,•ctal"io) -
Suscitou aqui grande quostüo. 

O Sr~. JoÃo JJJo: SrqugmA- A 2• parto. 

Ao mesmo artigo supprima-se o p:1rngrapho 
uuico. 

U)f SR. REPRESll:;"TA:I"TE -E' O que Dilo 
ostit declarado. 

0 SR.MATTA MACHADO (1° secrata1·io)-Esta 
foi lambem approvadu, como foram igual· 
mente as seguintes : 

Ao art. uO-Substitua-se a paltwra-mnioria 
-pelos seguintes deus ter<;os.• 

Ao art. Gl-sl)bstitu11m·so os palavr::ts-um 
terço pelas seguintes: por quinze membros ou 
polt1 totalidade ilos membros presentes da re
pPesontaçiio de um,estndo. 

Creio q no sfio estas ns reclamuçües feitas 
pelos Sl's. rcJn:esentantes que acabam de 
lhllar. 

O Sr. Bov.ilaqua..:. Peguei no regi
mento novo o pensai que fosse o velho, Sr. 
presidente!! (Riso.) 

O art. 17, a parto do 1n·omctto, a promessa 
1'oi r:;,jeit~da, cm vista da emenda que eu 
aprosoatet. 
Voz1~s-Não apoit<do. 
o Slt. l3llVILAQUA-FOi. 
Vozgs-Não apoiado. 
O SR. l31lVJLA<lUA-Entiío poço desculpa, 

mas on esttwa l!OSsn, persnaçüo. 
Em todo o caso, subsisto uma parte da ro

clmnuçiío; apt•osontei uma emenda o olla nüo 
llgurou om ptwto nenhuma. 

Declaram-mo aqui díYorsos collegas quo :1 
prolllcssa foi rejeitada. 

O SR. MAl'TA llfAclf.WO (i' SCCI'Ct,wio)
Garanto a v. Bx. quo nüo foi. 

i. 
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O Sa. BllVILAQUA-Uns dizem quo sim, Oll· 
tros que não; ou não entenrlo. En esttLVn con
vencido de que tinlm sido rejdtada, 

Vozlls-A promess:t foi appt•ovadfl,. 
OUTRAS VOZEs-Não foi, nií.o foi ... 
0 SR. JOSJ~ AVELINO (pela oJ•rlem) Sr. pre

sidente, ll'lrll abr•·Vifl,t' tl'abnlho, fi, cnmmi~sãn 
do t•egimento r!eclnra ~no accoittL "s cort•ecções 
feitas pelo nobre rlopntnrlo pelo Ce ·rú., e 
pede ~ue desde ,iú.~ seja submettidn 1:1 voltt(l~o 
n reuacç;io que se rliscule, levanrlo·.,e em 
cnntn r•ss11s emendns pnm n novn publicuçftn 
que será feib .. 

O S1·. l3:erlar:m.ino de Men
donça.- Hn. aqui iocot·r·ecçile~ do qne 
meus nohros collegas uão tratnru.m. Vou apon· 
tal-as "gora. 

No nrt. 22 existe de mais a palavra- al
ternndamente. 

0 Sn. MAT'l'A 1\IACITADO (1° SCC!'eta>·in)
Pnssou nmn ernenrln minh 1. subst1tnindo o
alter·nndamente-por- sur,cessi vn mente. 

0 Srt. i'EtU,ARMJNO Dll l\1ENDO.,ÇA- Nn 
art. ~4 hn. demnis :.s ullimns palnvrns-bern 
as,;im far.et• r·ef'erencins in<lividnne:<, 1· ~tas pn· 
lavrn;; for:l!ll mnn1brlns :-uppt'imir· por tun:r 
emenrln ~ue foi npprovnrla. 

l-J;• nintht uma cnntl'llflic,·ão entre o~ nrts. 46 
e 34. O art. 34 dispõe ~ue a discn;s~o con
tinue inrlepetvlente!llente de não havo1· nu
meros legal na cns·r p:~rn n. I'Ot:~r;iio, Jlcn ndo 
adindn. e,ta paru o rlia seguinte, e o nrt. 41'\ 
diz na. ultima. pnr-te qne :1. discu,srr.o conti· 
nunrlt nos termos rlo art. :12 qne nlias exige 
a pr·esençn. da 4" parte dos membros do Con
gr·esso. 

E' enviada à mesa fi, seguinte 

Cor1·igomla. 

Ao m•t. 22- Supprima-se a pal:wra alte?·
~Jadamenta, qurl ficou se;n raziín ele ser. 

Ao nrt. 2'1- Sttppt•imnm·sA ns palavras 
bem assim (it:er ?'C{erencias indiDirluae.<, con
forme o vencido. 

Ao art· 4G- Supprirnnm-se ns 11aluvras " 
qttal continuarli c ~~tquanto /t,;uveJ· para isso m~ 
nw11ero, nos termos do art. 32. B. Nen
donça. 

Vem iL mosa e é lido o sog-uinto 

Requerimento. 

Propomos que o novo r·ogimcnto volto ú 
commbs:io ptu·a flUO executo as nltoJ•açoos 
feitas poJo Cong-resso. 

Sala dns sessões, 21 de novembro de 1890. 
Baptista da lilotta.- Josd BcDilaqua. 

0 Sr. MATTA MACHADO (1• sccretario)-E' 
preciso supprimir· essa parte. 

0 SR. BI~LARM!NO DE MENDONÇA-Em re• 
lnçiío ao art. GO continuo a alllrm~tr, como fiz 
ha pouco em aparte, que não foi acceit;, a 
emenda :1presentada por tliversos illi!Stres 
repres~nt,ntes do Congresso. A emenda era 
a segmnte: 

N n nrt. GO substitua-se n, palavra-maio
l'ia-pelns seguintes-do dous terços. 

Continuo a alllr•mar que esta emenda não 
pn.~,on, isto consta dns min lias not:ts, e 
n:i.o passon, mesmo pot•que é muito tli!Ticil 
obter esse npe~io do dous terços. Si isto jit es
tava "ondomnnd 1 no antigo regimeu,· como 
V<~·mos re,tn,IJelecer ? 

0 St~. THEODURETO SOUTO (3" sacrctario)
E' mai:; libet·.d. 

0 SR. l:lt~LAR~l!NO DB MENDO~ÇA_;Portan to, 
pr·oponho que sejam feitas as cort•ecçilos pel:1 
cumrnissü.o. 

O SR. Jos!Í AVELI~o-Eu já tinha reque
t·ido bso como memiJt•o dtL commis.;ão. 

O SR i\Notc:é CAVALC.\:'ITI-Eu IHtvb pe
tiido n pai:1Vnt para retuerw que voltem 
;t cornuri,;silo as eliJOUrlns omittiuns; ntttS 
desisto dr·ll;, desde que outt•os Srs. r·ep1·esen
tantes já requer·omm essa provitlencht. 

0 SR. i\IATTA MACHADO (I• seantario) -
Pareue·tne qu,, feitas as cor•rocções indicadas 
por varias Srs. r·e~resontantes, o regilnento 
1lca sondo a expt•esoiío roa l do que foi appr·o
vudo; e, como este t·egimento tem de oe1·vir 
siu1plesnw1rt<l cl11rante os tr.~ballros do Con
!!'l'os;o Constituiu te, porque as camar·as lerão 
de ot·g-anis;lr os mspectivos regimentos, não 
IJ;t necessidade de adiar-s" essa trabal110. 
,\s altet·açõos serão feitas pela commissiío e 
l"'la, >0Ct'•·tul'ia, ptlrtt publietw-so de novo o 
regimento. 

voto, portanto, co1rtrtt o requerimento do 
noll!'o tluputnd.J. 

0 SJ'· BEC,ARMJNO DE MENDONçA-Só insisto 
pola ruinlta ol.serv"çiío quanto uo art. GO. 

O St~. Ptms!DE~TB pile '' votos o J•equeri
men to d0 au iuuwn to. 

0 St~. BEY!LAQUA- NITo Ó adiamento, Ó 
npona~ Jl<ll'a voltat• i~ commissilo nllm tio so 
I'Hzo~· a altcl'nç;io necessaria. 

O Si'· ~IA'l'1'A li!Ac!I,\JJO (1" scctolario) -E' 
ntiilltllQIJtO COliJO SO uiz Ol'di!lat•iatllOUlO 11!1 
g·y r la pa!'lanwu lar, 

Po:;to :1 votos, o requerimento ó roJoi· 
t,,Jo. 
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E' approvarla a redacção do regimento com 
as nlteraçõilS feitas, indo novnmeut!l a com
missão pam tomai-as em consideração. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DA ~lESA 

O Sn. PRESIDENTE unnuncia qu!l vae pro
ceder-se it eleição da mcJs:t que tom de dirigir· 
os trabalhos do Congresso Nacional Consti
tuinte. 

Em seguirl:t, o Sr. 1 o secretwio faz a lei
tura do c cpituio I! do regimento. 

Pr·ocede·se á eleição do presidente e vice
presidcente. 

Reco! h em-se 236 cedulas, que, apuradas, 
dilo o seguinte resultado : 

Para presidente 

Votos. 

Pruclente de Moraes ..••• , 146 
Snld•cnlm Marinho........ 81 
Joilo Pedrn............... 1 
Ubn!rlmo do Armtrnl... .... I 
Sar·ni vn . ....•.. , .... , . . . . 1 
Ar·istldes L~Jbo.. . . • . • . . • • . 1 

Em bt•a.nco, duns cedultts. 
Pam 1 o e 2" sE.crotarios, duns cedulas que 

não foram apuradas. 

Para 'l)ice-pl·esiclentc 

Votos 

Antonio Euzobio......... 151 
Jose Simeão.............. 39 
Pr·n cento • . . . • • . . • . . • . • • • 25 
A ri, lide,; Loho............ 5 
Toltmlino de Carvalho.... 2 
Gonc;alvos Chaves........ 2 
Julio Fr•uta........ .... .. . 1 
A nglislo do !~rei tas...... I 
Jocin Sevet•in.no ....•••. , . l 
Dionysio Cerqueira....... I 
B.c•SOIII'O,...... .... .. . .. .. 1 
Fel'!'oit•a Brandão........ . I 
Em IJmnco............... 3 

O Su. JoAQUIM I~ELrcro (p,·csirlcat~) pro
clama. prosidontu do Congre,;so N:~ciunal Con· 
stiluinto o Sr. Pt•uileuto Josó de Moruos 
Barros. 

(O S1• • .Tollguim Foliei o rldl!la a carleim da 
pro3idancin, qne d occupacla pelo Sr. Pru
rlcratc de Muraos .) 

CON,H:JUI~O 10 

0 S11. PttUDll:.TED!i: MORAES (teaclo assu
mido a cadoim tla presiolencia. Attençc%o ,qual) 
-St•s. menturos do Cougt·esso Nacional Con
stituinte ! 

'fi v e a honra de pertencer i~ phalange de 
patriotas qtn, tlul'ante lO nnnos, l'ez em nossa 
tet·ra a propag·nnda da Republica, arvo!'ll nc.lo 
como bandeim o glorioso m:wi lesto tlu 3 de 
dozembr•o rle 1870. Um dos ultimas solclados 
dessa pbalang-e pel:l n.ptid:lo e pelo vaiOL' 
( w1o npoiwlos ); entl'etnnto nun•·a r·econlteci 
supePiOt' quando se t.rat"v'' da. convicç:io, d:t 
detlicnçiln,da loald"de c't. bancleir·a republicana. 
(Numoroso3 npoiados. Muito bem.) 

VozEs-Perrectamente ! 
O SI~. PrtESIDENTE-Nunc:t, ahsolutr~monte 

nunca dnvitlei du victot•ia. d:t Ropn1clrc:1 em 
no,;s:~ ter·r·a. P;cm crel-o llrm1mente, qnando 
outras razOc•s niL" houve:;so, bastava con,;ide
rnr que o Br·:c~il lilzi:~ par·te du. Amer·iell e 
que a Mil ·r·iea pertence a ttcpuiclicu, pet·ten• 
ce à democrtda. (Numerosos .4.poiadus,;l[uito 
úe1n.) 

Os grandes erros acclllllll!fldo> p~bt mo
nnrcliia n11s >JIJUs ultimo~ anno; abr·cwiarn.m a. 
epoc11 !iJliz riu aclvcmto rl1 ltcpublic,,, qne r•e
ali:;on·s•; pela glor•ills;\. e incr·uerltu t•evolll.;ão 
de ]5 do l\OVCIIJUI O de 188\J, 

Nunc:•, porém, Sr·s.nwmbros do Cong-resso, 
entr·ou n:cs minh••S previSOo:; que me prtclosse 
cauer tt oxt:·nor•dic"ll'i:L honra de pr•c•:;iclir• o 
Congresso Constilttinte tia l\epublica uo l:lra-
zil. . 

0 SR. ltA~lllto BARCELT,os-Honm mereci
da. ( ilpuiad,s.) 

O Stt. Pltt·:"nllN'I'E-Entretanto o resultndo 
da voss:~ elc-Í\'Ii.O acaba de intlimtr-llle este 
devadbsimo po:;to .•.• 

0 SR. ANGI~CO MAC!!ADO - Just:t home
nagem. 

0 Su. PRES!DI~NTI' ..•. o, si O acceito, 
npozn1• do roeonliooer qne ó elll mnilis;iuro 
superiornsmiuh s !'CJr,ms (muitos minap"iwlos), 
ó por·qn.,, Sr,;. ruemlct•os do Cou.n·e.-so, couto, 
devo contar I!IC>illltl com o couout•so ele lcxlus 
vós, ttllln rle qno o Cong-r·esso Ropn!Jlicano 
Bmzileiro llliilllunllii·SO nu <ti tura da sua elo
vuda mis,fio o couper·o Jl:l!'it, no JH'IIZO mnis 
curto quo llw l'or• possi vel, ,]esompenhttNe dtt 
gr·ande respon,;auilidndo ~ue so!Jr·o olle postt, 
clecr·otauclo urnn. cunstitniç:lo quo estalJeleçiL .11 
liltlt•ruçü.o om lucsos lo~rg·as, solitlus, \'erclmleJ
ramen Lo tlemoct•:tticas. (,\poiados .) 

Essa é 11111'tlont" u.;pil'aQ·lo do uoss11 Jhtria, 
que noslo uromoulo tom suas vistas voltadus 
pam nós. 

Cumpramos, pois, Srs. membros do Con
gresso, o nooso Llovor. Esforcemo-nos todos 
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]mra qno, om breve tempo a gloriosa e iucru. 
ontn. revolnçiio do 15 do novcmb,~o possa estttr 
1egalisat!a flOr um pacto que fuça honra. aos 
Estados Umdos da Amarica do Sul. (Muito 
bem; mttito bem; úravos; applausos p1·oton
gados .) 

O Sn. N~Lo PllÇANJI.\- Peço a palavra 
para negocio urgen to. 

o Srt. PnllsiDENT1l-Tcm a ptlluvru. 
O S1~. Nrw Pgc;:ANHA-E' p:t!'tt sujeitar t't 

commissiio do Congresso a seguinte moção, 
q 110 peç:o so.i tt immediatn.mcn te tliscn tidtt (tJ): 

« O congresso con vocatlo para tornar a Re
publimt governo leg-ttl rlo Bruzil, aproveita a 
primeil'l\ opportunit!ado que se lhe o!l'erece 
pam render lwmenagom :ws immortacs ser
viços de Sttldanlm Marinho.» (Muito bem; 
muito bem; appl!rusos.) 

Vem it mesa, .:. litltt, posta. em discussão e 
som debate ttpprovadatt seguinte 

O Cougt·esso convocado para tornar a Re
,publica g·ovcrno legal do Bl'tl.Zil a.proveiht a 
primeim opportunidttt!e que se lhe o!l'erece 
p:ll'tl. render homcnag·em aos immortuos ser
viç:os do Sa!dan h a Marinho. 

Sn!ll. rins sessões, 21 de novembro de 1800. 
-A1·istitles Lobo.- Lopes 1.'•·cviio. -1.'/wma:: 
Delphino.- illmdcla Panwmbuco. - Jiu,qusto 
Vinhaes.-Ant<io da Faria.-Belf01·t V"iei1•a, 
-Lui; Delphino.-Lm<ro S01l1·é.-Dr. Cantao. 
-Paas rle Gm·Mlho.- Oonwnso?·o.- José IIy-
fJino.-Bel/armino Cm·nei;·o.- M atta Bacella1·, 
-.1. Avelino.- .Nilo Peçanha.-Julio de Ca.<· 
tilhos. -Angelo Pinheim .-Urbano Mm·contles. 
-Joao Bapti.<ta da J1Iotta.-E1·ico Coelho.
Lmnotmiel' Godo(l'edo. - Cassiano do Nasci
mento. -Lt<i~ 1llurat .- 1'hcorlt!l'eto Souto.
Fonseca c Silva.- Vi·•·gilio Pessoa.-.Toaquim 
Breves. -.loilo Lopes.- Viriato de Medeiros. 
-Olivei1·a Pinto. - Josd Bevilarpta.- Uchúa 
Rodl'i[JHes.- Bm·bosa Lima.- Bc::c/'l'il Fon
tenclte.-,llrmoel Coelho Bastos do Nascimento. 
-Gcnça.lc de Lagos.-França Cm"valho.-Fe
lippe Schim.itlt. - Potycarpo Vi o/ti. - .Toa o 
Avelta1·, -Joac L11i::. -Costa Maclwrlc.- Gon
çalves Rmnos. -Fcl'l'eim Pires.-Lau/'0 !llil
te1',-Lacm·rla Coutinho. -il11tonio Olyntlw .
Aristides Jllaia.-J. Ret mnba.-Esteves Juni01·. 
-Raulino Moraes. -Casimiro Junior. -Castro 
Campos. -Lu i:: de Aml1•arle.-llfmtoel Be::m·ra 
de .1/buquerque. -Jlfartinho RctZ..·igucs .-Sc1·· 
::crlello Cor1·0a. -Cyl'itlo tle Lemes. -Pinhei1·o 
Guerles.- Aquiti11c do Ama1·al.- Caetm1a rle 
AliJU?If8l'fJIW. -Petl1·o Che•·mont.- Comtc111tinc 
P1:/clla. 

(Ao daclara1• 
moçl!o , houve 
palmas.) 

o Sr. p1·esidente approvada a 
wna prolongada salva de 

Voem iL mesa as sogtünto;; 

.Declm·açües 

Declaro que votei contra a moção de ho
menagem a Sttldanhu Mt~rinlw.- Americo 
Luz. 

Declttramos quo votámos contm a moçü:o 
de homon:tgem ao Dr. Joaquim Saldanha 
Marinho, ern qnom aliiLS votamos pam pre
sidente tlo Congresso. 

Sala das sessilcs. 21 de novembro de 1890. 
·-Am.phi!op!tio H. Prei1·c rlc Carvalho.-Custo· 
di o J osd de Jllello. 

Procede-se it eleição do 1' e 2' secretarias. 
Recolhem-se 229 codulas, rgie, apuradas, 

dito o seguinte rosultndo: 

Pa1'a 1° sac1·etario 

Votos 

Ma ttn. Machado.. .. • • • .. .. 141 
Dionysio Cerqueira........ 44 
Josó H~g·ino.............. 1·1 
Tolentmo do Carvalho..... 8 
Nilo Peçunha............. 2 
Erko Coelho.............. 2 
.Tulio de Castilhos........ 1 
Joiio Bar bulho............ 1 
Bn1 bruuco. . . . . . . . . . . . . . . 5 

Votos 

Paes de Carvalho. . . . . • . • • 179 
Alvaro Boto lho........... 17 
Josti Hygino............. 8 
Alcindo Guanabara....... 4 
niatta Machado. . . . • . . . • . . 3 
Blyseo ~Martins........... 2 
Polycm·po Viotti........ •. 2 
Rmniro Bn.rcellos......... 1 
1\Ieit•a do Vnsconcollos..... I 
J oiTo Pinheiro. . . . . . . . . . . . 1 
Guimarães Natal......... 1 
Alexanllre Stocklor. . • . . • 1 
A n n ilml Falcão . . . . . . . . • . . I 
Viuhaos............. ... .. 1 
Costa 1-lodriguos. . . . . . . . .. . 1 
Em brttnco . ......... , . . . . 5 

Procedo-se i1 oloiç:ão do 3° o 4' soct•otn.rios. 
ltecolhom-so 211 cotlnlas, qno, aJmratlas, 

lllio o seguinte ro~ultmlo: 

... ', 
' 

;.• 

i',, 
I ·,, 

-' ·.~ 
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Pam 3° sec?·etm·io 

João Neiva ............ . 
Casto. Rodrigues ......•• 
França Carvalho ...••.• 
Bolfort Vieira ........ .. 
Pornam buco .....•.....• 
Retumba .............. . 
Aristides Maia ......... . 
Nilo Peçanha .......... . 
J osó H,vgino .......... . 
Schimidt ...•.........•. 
Catunda ............. .. 
Besouro ............... . 
Martinho Prado Junior .. 
João Vieir11 ............ . 
AI varo Batel h o, •.....•. 
Matta Bacollar ........ . 
Tosta ..... : ........... . 
Loovigilelo Filgueiras .. . 
Zttlllflr. o •• o •• I • I ••••• o • o 

.Toiio Pinheiro ......•..• 
Inclio do Braúl. .....••. 
Alcindo Guttnabartt ..... 

Em bmnco 3 codulns. 

Pam 1." sac1·eta1'io 

Eduart!o Gonçalves .....•. 
Bolfort Vieira ........... . 
Frnn~•n C(\rvalho.... . . . . 
Retumba ................ . 
Doming-os .Tesuino ........ . 
Pcr·nambuco ............. . 
Nilo Poçanllfl ............ . 
Matt:1 Baqollnt• ....••..... 
Oliveira Valladão ....... . 
Aristidos Mnitt ..........• 
Caet:tno do Albuquerque .. 
Milton .•................. 
Costa RodJ>ignos ........ .. 
Bastos do Nascimento .... . 
Tos tn ................... . 
Ubnldino do Amaral. ... .. 
Snu tos Andrade ......... . 
Dionysio Cerqueim ....... . 
Lrunouniel' ............•.. 
Aristides Lobo, .. ,, .•.•. , 
StL Amlratle ............ .. 
lntlio do Brazil. ......... . 
Lt\tu'O Muller .. , .......•.. 

Votos 

137 
12 
10 
8 
8 
5 
3 
" ,) ,, 
,) 

3 ., 
,) 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
I 
1 
1 
1 

Votos 

04 
20 
19 
!O 
10 
7 
7 
7 
(i 

4 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O SR. PRESIDE~Tg convida 11 commissão 
nomeacla para levar n mensngem ao gonera
lissimo cltel'e do Governo Provisorio o. cum
prir (\ sua misslio, o dil para amo.nhã a se
guinte ordem do dia : 

Eleição da commissiio ospecio.l que tem elo 
dar parecer sobre o. Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 4 1/4 horas do. tarda. 

:;:l sessão em ~~ 'de noven~bro de 
l§DO 

P1·asidmtcia do Sr, Pntclente da 11Ioraes 

Ao meio-dia acllnm-so presentes os Srs. 
Prudente de Jlloraes, Matta. Machado, Paes 
de Carvalho, Alvu.ro Botelho, Elyseu Martins, 
Francisco Machado, Leovigildo Coelho, J?a
quim Sarmento, João Pedro, Cunho. Jumor, 
.José Segnndino, Manool Barata, Antonio 
Baono., .Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, 
Joaquim Catumda, Theodurcto Sotlto, Bezerra 
de Albuquerque Junior, Josó .Bernur~lo, 
Oliveira Gaivão, Amat•o Cavalcantt, Almetda 
Barreto, João Neiva., Firmino da Silveira, 
José Hygino, .Tose Simeão, Ft•etlerico Serrano, 
Floriano Peixoto, Pedro Pnulino, Tavares 
Bastos, Rosa Jnnior, Coelho e Campos, Tito· 
muz Cruz, Virgílio Damasio, Ruy B:u:bosa, 
Domingos Vicente, Gil Gonlttrt, Monten•o ele 
Barros, Quintino Bocaynvo., Lttpót•, Brar. Car-

l neiro, Campos Snlles, Ulm!dtno do Atmu:ai, 
1 Santos Auclt·ade, Genero:so. illarcp~os, R,anh.no 

l Horn, Esteves Junior, Lntz Delplun~, h.anuro 
Barcellos, Pinltciro Macluulo, :lullo Fro~n, 
Joaquim Felicio, Cesnrio Alvun, Amer1co 

1 Lobo Eduardo WanLlenkolk, .Tolio Sevoriano, 
.Toaq~im de Sonzn, Silva Canodo, Silvtt Pa
ranhos, Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, 

Duns cotlulas om branco. 
llicnm snpplontos os Srs. 

-<J Bolfort Viotrn. 

Belfort Vieira, Uchôtt .Rodrigues, lt.tdio c!o 
Brazil, Laura Sotlró, Sot•zci.lo!lo, Nma RI
beiro, Ct~ntão, Peclt·o Chormont, Mutttt Bn.
collnr, Costa. L~odriguos, .Rodrignc~ Fcrnnn
clos Casomit•o .lunior, Henri~uo do Carvalho, 
Ennes de Souza, Alt !Hsio Fialho, No,g-ueira 
Paranag-uit, Nelson, Pit:os Ferreira, ~!twtin~o 
Rodrigues, Bnrbostt Lima, Bezerril, .Toao 
Lopes, Ju~tininno Sorptt, L?redorico Borg·os, 
Josó Avelino .Tosé Bovilaqua, Gonçalo de 
Lag-os, Nnscitnonto, Almino AITonso, Poc~ro 
Velho Min·nol elo Cn~t.ro, Amot•im Garcm, 
Epitadio, P~dro Amei'':·~. Conto Cat•taxo, S!L 
Audrado, RotumlJa,, r,,Iontino do qarvallw, 
H.ostt o Silva, .João BJnlmlho, Almotda Pot•-
nmnbuco .Tttvoncio tio Ag·uiar, André Cn.val

Costa Rotll'ig-uos 1 cn,nti, R1~ymuudo Bntldeir:t, Anuibo.l Falcão, 
l Meim do Vasconcollos, Poroira do Lyrtt, 

I 
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João de Siquoirtt, João Vieira, Luiz de An
drade, Espirilo Santo, Bellurmino Cameiro, 
Theophilo dos Santos, Oilicic,~, d11bino Be· 
sonro, Ivo do Prado, Oliveira Vail<~dão, 
Leandro Mnciel, Felisucllo t<peiro, Augusto 
de Freitas, Pault\ Ar•gollo, To:;ta, Seabra, 
Antonio Euzcbio, Zarna, Art!rur• !tios, llar•citt 
Pires, Mar·colino Muura, Santos Per·eir•t\1 Cus
todio de Mello, Paula Gui:rrar·ães, Mrlt~ r, .-\m
philopllio, Dwnysio Cer·rJucir·11, Leovigildo 
Filgueiras, Barão de S. Marcos, ~!erlmd.r, 
Muniz Fr·eire, .\tlmyde .Tunitl!', Fonsecrt e 
Silva, Nilo Peçan h a, Urbano Mavcondes, 
Mnnhães Barreto, C,rrillo de Lemos, Al
ber·to Brandão, Oliveir·a Pinto, l'iJ'i,rto de 
Medeiros, .roaquim Br·oves, I ir·gilio p,ssoa, 
França Cm·valho, Luiz MuPat. l:lrqrti:;tn, da, 
lVwtta, Alcindo Gu rnalm·a, Erieo Coelho, 
Lopes Trovtin, .r:rcqur·s Ouri rue, Aristides 
Louo, Mayrink. Pur•rtuirn \V or•uecl;:, Do
mingos .rosuino, Vinh:res, Thorn;r~ o.,Jplrino, 
Antouio Olynto, BaLlaró, Joiio Pinlteir·o, Ga
briel de Magalhães, Leonel•lo F:.r:ze:rrle. Clra
gas LoiJnto, Jncoli da Paixão, Alexandz•e 
Stock ler•, Fr·ancisco Veiga, l<'er·r,"irn Bmndiio, 
Lamounier. Gonçalves Chaves, Anrer·ir:rr Lu~. 
Feliciano Ponna, J>nJyctu·po \ iutti, Dntz·n Ni
caci", l•'or·r·eir·a Rn!Jello, Mano·! t<ni"·encio 

l 1 P' , , l , 0 I Asto p 10 10, Arrstz· os Ma.a, Gorr,;rlves l{a-
l110S, Carlos da::; Uhng-a.s, Ft•.t~~ci:sco A.ma.r•id; 
Doruiu:;us Roclm, Co:;ta ~lnclrarlu, Uorrri11gus 
Porto, P:rlleta, João de An·ll 1', Cut•r•ê;~ ltn
bello, Buono do P;riva., F.,z•reir·n. Pires, Lui1. 
de Cr>!npos, ~!al'lirrlro Pr·ado Jnuíur·, Llel'll:rr
dino de Camp~>s, Fz·arll'isco lllier;f'in, Mrrr·n.es 
Barrrrs, !Jorningo,; do Mrrr•nos. :Vlol pho Gor·rln, 
Cnr·vallral, Anp·elo Pinheir·o, Mur·sn, 1:ndolpho 
Mir·nlllln, Panli110 C:r.J'[os, Co;ta .rrzuior, lW
dl'ignes Alvos, :lli't•crlo l~llis, Cario,; LHr·cra, 
Mor·eit•a ria Silva, lWbi;io J1111ior·, t<Ionr·)' 
Cur•nrlo, Leopoldo de Bulhuo,;, Gr!Írn;l!'lles Na
tnl, Caet:r110 d:; AI!Ju~ner·qne, Blllrrnrino de 
Meud"nc;a, !lla1'CÍllllO do !l!:rg·allrt~o;;, c:Clrmrrlo 
Gont;alvos, l'ol'lmndo SitlliiS, L cnm l\lüllor•, 
Car·lo; de Campos, Sclrmirlt, L:u:er•r.ln Couti
nho. Victor•ino Mon toir•o, Por···ir•n da Co:;tn, 
Autito de Farin., Julio do Cnotillws, Bor·ge,, do 
Metldrns, AleiuHs Lima, Thom:rz l•'lor·e:J, 
Abreu, Horner·o l3itptbta, Jtoclra Ozor•io, Cas
siano do Nascimonto, Dornotl'io Ribcit·o o 
Monun Barreto. 

Abro-se a sessl'Lo. 
Doixn.m do comparccor com c:wsa os Srs. 

Salrl.rnlm MtLl'inho, Casado Motla .lrwior, Lo
pes Chaves e Funsoetl Hermes, o sorn causa 
os S!'S. Sar•aiva, l{angol J)o:;taun, .Jartquim 
M nr·tin h o, Tasso Prngoso.Gonç:d vos l•'or·r·ei r·a, 
Josri ~Ia!'ianuo, Crrstollo Br·!lnco, Pautas Jo Mi· 
rrtnrln, L:rdislnu Notto, Siinlus Vioir•n, [?J'(jos 
da Cruz, Sampnio For·r·az, Coutlo Figlloir•utlo, do 
Costa Sonna, Barão do SauL<t Helena, Auto-

nio Prado, Almeirltt Nogueira, Antonio Aze
redo, Ernesto de O li v eira, Assis Bru.zil e Fer
uaudo Abott. 

E' lirla, posta' em discussão e sem ·debate 
approvadct a acta da sessão tlntecedonte. 

o Sa. I• Sr~CRE'rAmo procede i1leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Commnnicaçi)es dn.tadas do hQjo dos Srs. 
repr•e:;en Jantes Sillúao ha Marinho, Casario 
Motta .l!tnioz•, Lopes Cha vos e Fo?sec't ~{er
mos de o tio pmLJrem comparecer tt sessao de 
hoje .-Inteirado. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DA COil!iiUSSXO ESPITICIAL PARA DAR 
PARBCJm >OllltB A CONSTITUIÇÃO 

o SR. PRE,IDE:-!TE dechr11. que vao proce
tlop-so U. eJ,;iv:'Lu da cornrni;>ii:o es~oJi<ll de 21 
morniJros ~ue tem rlrl r.lar perecer sob~·e o 
p1·ujecto de Con:;tituição •los l];::;tar:los Unt los 
do Br.r.zil, jJtrlrlica,Jrt com o Lldcroto n. 914 A 
rle 3 do outuiH'll ultimo. 

gm sen·uicLL ror•arn ;;ue.cessivttmento chama
da.; us r~presentaçú•lS dos est r.rlos; e, li.JIIll'a
das as cellutas depositaclits n:t ur·nrt por· cada 
umi:l dellas, foi o!Jtitlo o seg·umte rooultudo : 

Ama~onas 

Votos 

Manoel lraucisco Machado 'l 

Pará 

Lanro Sor!r•é ......• , • . . . • • . 8 
Set•.-;odello....... . .. • .. .. . I 

J1fm•anhao 

Caso miro .Tunior ....... •... 3 
Enno;; de Souz L........... 2 
.T uão Pedro.. .. .. .. . .. .. • .. l 

Piatthy 

Thoodoro Pnchoco. . • • .. . • • . 4 

Cear ti 

.Joaquim CatuuLltt.. • • • .. • • • ll 
Bozl'rril . ................. ' l 

• 
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Rio Grande elo No1·te 

Votos 

Amaro Ca.va.lcanti......... 6 

Parahyba 

Jolío Neiva................. 7 

Pernambuco 

José H~gino.............. 10 
Tolentlno de Carvalho..... 2 
João Bn.rlmlho............. 1 
Lu i~ de Andrade.......... 1 
João Vieira................. I 

Ala!)Bas 

Gn.lJino Besouro. . . . . . . . . . . . 3 
Oiticica................... I 

Se1·gipe 

'oliveira Vallndão.......... 6 
Leandro Macio!... . . . . . . . • 1 

Baltia 

Virgilio Damasio.......... 8 

Espi1·ito Santo 

Gil Gonlart............... 4 
Moniz t<reire ...... , . . . .. .. I 

S. Paulo 

Bernardino do Campos..... 13 

Rio ele Jm1ei1·o 

La.pér.'......... .. . . . . . . . . . 7 

Paraná 

Ubaldino t!o Amaral. . .. . . . . 5 

Santa Catharina 

Laura Müllor.. . .. . • .. .. . 13 

Rio Gmnde do Sul 

Julio do Cnstilhos......... !H 
R. Barcellos.............. 3 

llfinas Geraes 

.Toão Pinheiro............. 26 
Lamonnior Godofrodo... . . . I 

Capital Fecleral 

Lopes Trovlío.. .. . • .. .. .. • 5 

Goya: 

Leopoldo do Bulhues...... • 4 

111atto Grosso 

Aquilino t!o Amaral..... • • • 2 

O SR. PRHSIDllNTll declara eleitos para a 
comniisslío os Srs. Manoel Machado, Laura 
Sodt•e, Casomiro Juniot·, Theodoro Pacheco 
.To·•qnim C•tun la, Amaro Cavtl.!o•nti, João 
Neiva, .José Hyg-ino, Gnbino Besouro, Oliveira 
Valladlío, Vil·gilio Lla.rnasio, Gil Goulart, Ber
nardino rio Campos, Lapér, Ubahliuo do Amn.
rnl, LitUt'O Müllot•, .Julio de Castilho.,, João 
Pinheiro, Lopes Trovlío, Leopoldo de Bulhues 
e Aquilino do Am;lral o convida a commissã~ 
a constitu[r,sa desde já pam combinar os dias 
e as hot•ns em ~uc tom de funcciouar, indi
onnrlo o edificio t.lo Sonitdo para ponto de re
unilío; e na fót•m~t do regimento suspende os 
tr:thalhos rio C"ngt•esso até que tt commissilo 
officie á rnes:t communicando haver ela.born.do 
seu parecer. 

Leva.nta•se a scssl\o á I 1/2 horn. da tarde. 

G• Mes.,rto em JlO de dez.,mbro de 
:I. !!IDO 

Presidcncia do Sr. Pnulenlc de Jlloracs 

A's 12 hol'as o um qmwto faz-se o. clmmn.du, 
á qunl respondem os Sl's. Prudente de Mornos, 
Pnos de Cnt•va.lho, .Toilo Neiva, Etluarrlo Gon
çalves, Amnro Cavalcante, Silvn. Cn.nedo, 
Silva Paranhos, .Toaqnim do Souza, Esteves 
.luniot•, Antonio Bnenn, Pinheiro Guedes, 
Aq nilino do A mnral, Bra.z Carneiro, Tavn.ros 
B:c~tos, Domingos Vicente, Eduardo 'Van
cleni,olk, Elyseu Mnrtins, Firmino da. Silveira, 
Cunhtt Junior, Predorico Serr::mo, Generoso 
M~trquos, 0il Gouln.'r~, Lltpilr, Joiio. Pedro, 
.João Severt~no, .Tonqnun Cruz, Jon.qmm Sar
mon to, Looveg-ildo Coelho, Joaquim Catnnda. 
S!1hlitnha. Marinho, A !moida Barreto, Snra.ivn, 
Jostl Bernnrclo, Cesnrio Alvim, Monteiro do 
Barros, Pinheiro Machado, .José Hygino, Coo· 
lho o Cnmpos, Oliveirtt G:llvão, S:tntos An
d!'arle, .Josó Socnmlino, .Josó Simelío, Jnlio 
Frotlt, Lniz Dolilno. Bozort'lt do Albuquorqtlo 
.Tnnior, Cnmpos Sa!les, Francisco Mnclln.do, 
Mn.nool Hamtn, l~osn .. Tnnior, Pedro Paulino, 
Rnnlino Horn, Theodoro t>acheco, Tlloodnroto 
Souto, Thomnz da Cruz, Ubaldiuo do Am~tml, 

I 
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Virg-ilio Dnmasio, Uchôtt Roclrig-nes, Bclfort 
Vieirtt, Indio do Brazil, Matttt Bacellar, 
Pedro Chormont, Lauro Sodró, Jnnocencio 
Serzodello, Nina Ribeiro, Costtt Rodri
gues, Cttzemiro J un ior, R.odrignes Fer
nandes, Amphrisio Fialho, Nog·ueira Pn
mnnguti, Nelson Vasconce!los, Pires Fot'· 
reim, Justiniano do Scrp:~, B;trbosa Lima, 
Bezerril, .Tolio Lopes, José Avelino, .Tose Be
vilaqua, Nascimento, Gonc;n.lo do Lngo, Mar
tinho Rotlriguos, Pedro Velho, Amorim Gtw
cia, Miguel de Castro, E~itacio Pessmt, Pedro 
Americo, Couto Cartaxo, Sá A ndracle, Re
tumba, Florentino de Ctn•valho, Rosa e Silvtt, 
João Bttrba!ho, Almeida Pernambuco, Juven
cio de Aguiar, Andr.i Cavalcanto, Raymundo 
Bandeira, Annillal Falciío, Pereira de Lym, 
.Toão Vieira, Luiz do Anclrnde, Espírito 
Sttnto, Belarmino Cu.t·neiro. Theophilo dos 
Santos,. Leite Oilicicn, Gahino Besouro, 
Ivo do Prado, OliveirrL ValladiT.o, Lean•lro 
Maciel, Felisbello Ft'8ire, Augu>to d~ 
Freitas, Pnula Arg-ollo, Tostn, Antonio 
Euzcbio, Zama, Artllur Rios, G:trcin Pires, 
i\Iar·coliuo de 1\Iourn, Santos Pereira, 
Custodio de l\fello, Pauln Guinmrües, Milton, 
Leoveg·iluo Filguoirus, Bnrlio de S. Marcos, 
Sebastião 1rleclrado, .Moniz Freim, Athaydo 
.Tunior, Lopes Trovão, Jacques Onriquc, Aris
tides Lobo, Vinhaes, Thonmz Delphino, Fon
seca o Silva, Fonseca Hermes, Nilo Pcçanlla, 
Urbano ilfttrconcles, :\lanhiies Barreto, Cyrillo 
de Lemos, Alberto Brandiio, O!iveir1t Pinto, 
Viriato de 1\Iccleiros, Joaquim Breves, Vit·
gilio Pessoa, B1tptistn. da l\Iotta, A lcintlo 
Gu:tnalmm, Erico Coelho, Francisco Badaró, 
Antonio Olyntho, .João Pinltoiro, .Tacoh tb 
Paixlio, Alexandre Stocklor, Fmncisco Veig-a, 
Ferreira Brandlio, Lttmonnior Godofrodo, Gon
çtüves Chaves, Americo LU?.. Feliciano 
Pena, Polycarpo Viotti, Dntra Nicacio, Cor
rê:t Rabello, l\Ianoel Fulgoncio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, Justinhmo r.las Cha
gas, Gonçttlves Ramos, Domingos !tocha, 
Gosto. Mnchado, Domingo.> Porto, .Toão rio 
A velar, Constantino Palleta, Ferr·oira Rnbel
lo, Bueno do Paiva, Luiz do Campos, ~Iarti
nho Prado Junior, Bernardino de Campos, 
J\1ornes Bm•ros, Lopes Chaves, Domingo;; do 
Moraes, Adolplto !Jordo, Carvn.lhal, Angola 
Pinheiro, Mursn, PauLino Carlos, ltodPigues 
AI ves, Ct\rlos Garcia, Alfredo Ellis, Moreira 
da Silva, Costa Junior, Floury Cumt!o, Leo
poltlo de Bull!ues, Guimnriios Natal, Caetano 
de Albuquorrruo, 1\Im·ciauo do J\1agalhiios, 
Fernando Simas, Bdnnrrlo Gonçn,lvos, LaUI'O 
Muller, Lacet•dn, Coutinho, FoJippo Se!Iimidt, 
Carlos Campos, Poreii'tt d:t Costn., Victorino 
Monteiro, Antíio do Faria, .Julio do Cn.stil!Io, 
Borges do Modoiros, Alcic!o:; Lima, ,\IJt•on, 
Thomnz l~loras, l\lonua llarroto, Demotl'io 
Ribeiro, l~oc!Ia Osorio, Cnssinno do Nusci-

monto, Homero Baptista, França Carvalho c· 
Ferreira Pires. 

Abre-se a scssüo. 
Deixaram elo comparecer com cansn, os Srs. 

1[:1tta Machado, Forreirn Cantão, Henrique de 
Carvo.lho, Seabra, Almino Aíl'onso Meirn de 
Vaseoncellos c Florirtno Peixoto; ~ sem causa 
os St•s. Amarico Loho, Rn.ng-el Pestana 
.Toaquim Felicio, Quintino Bocnyuva Ruy 
Barboz:t, Ramiro Barcollos, Tasso I~r~"'oso 
Ermos de Soum, Frederico Bor"'OS ca;tell~ 
Branco, Ladis!áo NHtto, Santos V~eit:a Amphi
lophio, Francisco Soure, Dionysio cJrqueirn 
Sam vaio Ferra~, l\Iayrink, Furquim Warneck; 
Domwgos .Tesumo, Contle do Fi"'ueit•edo Luiz 
1\Inrat, Pacillco .Masca. renhas, GalJt;lel do 
Mn,gn.lhlies, Leonel de Rozellllo, Ch:.gns Lo
Lobato, Alvaro Botelho, Francisco Amo.ral 
Luiz Bnrr~to, Frandsco Glicerio, Cesttrio 
Motta .Jumot•, Rodolphú l\lirttnda, Antonio 
Prado, Rubiito Jnnior, Ernesto de Oliveira o 
Behtrmino ele Mendonça. . 

O Stt. BAnAna QJeia ot·r.lem)-Sr. presi
denta, 0111 uma das nossas scssü~s. tive occasião 
de otrorcccr à consitleraçüo tio Con noress" um . t o requer1men o ~ue )Xtssott pot• unanimidade 
do vot?s1no quul p~<lia QI;Jo, por intermedio dtt 
repart1çao competente, tossem remettidos ao 
Cougt•esso exemphtres de t01.los os actos com 
forçã rio lei publicados pelo Governo Pro
vi:;orio, dr:> 15 de novembro do anno proxlmo 
ate aqnolla data. 

Esses exomplnres já devittm estar cm poder 
tle c:Hl:t um de nós, porrpw, durante o:; <lias em 
q ne a Commissliocstove examinando o projecto 
da Conslituiçflo, nós outros, membros do Con
gresso, passari:unos 0111 revista. MJnellos actos 
atlm de podermos f'nzor delles .itli<~o s~gnro. 

Sr. presirlonte, ú indisponsavel qtie cacln 
!1111 tle nós posst.m ~;;_:;as le_is, porque t~o pro
.JCcto cln. Constii.utçao e:mte um artigo em 
rruo se lhes litz muito clnrn. t•el\H'oncilt, não 
sendo possível pronuuci:LJ'lllo-nos sobro um 
sem conheci!nonto tios outros. Reitero, pois, O· 
meu roqucrunento. 

O Sr:. PIUlSIDllX1'll -Declaro ao nobre re
presentante que, si. demorasse um pouco a 
sua reclamação, nüo a litl'ht, porq ne do expe
rliente da sesslio tle hoje, qno ninrl:t não 1oi 
li tio, consta nm otncio do Sr. lllinistro em 
que d~ch1ra havot: dado ns prov~dencias ne
cessarms uo senttdo da reclamnçao do nobre 
represou tanto. 

Vao-so ler a acta .. 
E' lida o appl'ovadt\ som debato a act(l tl:1 

sossíio antocodonto. 
O Sn. Ptw~rngN1'JU convida os Srs. Ubal

' !i no do Amaral, Cesar Znma e Burnllr
dino elo Campos a in tt'OLlu~it· no recinto 
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os seguintes Srs. representantes que nind[\ 
não lmviam assumido o compromisso regi
mental: Fernando Abott, Assi~ Brazi\, A n
tonio Azoredo, Joaquim Murtinho, Gonçnlves 
Ferreirn., Almeitln Noguoirn., José Mnrinnno, 
Costn Senn!l, Fróos dr1 Cruz e Pontes de Mi
muda. 

O SR. 2° SllCrtET.\mo, servindo do 1•, pro
cede it leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministcrio do Interior, ele tl do corrente, 

remettondo 300 exemplares dtL expo,;içuo 
!l)ll'esentada. pelo respectivo ministro no chefe 
do Govemo Provisorio. -lntoimtlo. 

Do 1\linisterio dt~ Fazenda, de I do corrente, 
declamntln jit terem sido onvitttlos ás secre
tarias do Senado o da Cnmam dos Deputados 
parn serem dish•ibuidos aos n>cmlwos do Con
gresso Nacional exemplares de todttS as leis 
e regulamentos promulgado.> pelo Governo 
Provisorio, com excepçfw do rascicnlo llo 15 
de novembro a 31 de dezembro do :1nno pas
sado, cuja cdiçii.o esgotou-se.-Jntoiraclo. 

O SR. P1msmr.NT1l decbr:i rJnO vao proce
der-se it lcitm·a. do parec:;r dtt conunissllo es
pecial incnmhidt~ de e mi ttit· opiniiío sobre o 
projecto de Constituiçllo decrotatlo pelo Go
verno Provisorio. 

O Sn. í:A)!A (pala mYlem)-Sr. presidcn te, 
parece-me um tr:1btüho inntil :1 loitm•a 
de um long·o p[l.reccr, como este, nns con
díçues em que nos achamos, qnantlo o va.· 
rocer ostti impresso e nós o temos aqni. 

Portttnto, esttt loiturtt não !'ar. sinüo consu
mir o tempo som utilidn.clo algnmrc. 

Paç;o apenas ost:~ observnçiTo que a. tomarú. 
na consideração quo merocel', mas entendo 
que ó so!JJ•eco.rrcgal' o Sr. I • socretm•io com 
um trabalho que nad:t :1llermt:t. 

Consnltado, . o Congresso n pprova n, clis
l10nsn. drt loiturtt elo rcl'erido Jllll'Of;er, qne ó 
o seguinte o Joi distribuído em avulsos 

Parecer sobro o projacl'o de Constltuiçilo 
acompo.nllndo dos votos om se)ntr~do 

N. 1-1800 

A Commissüo eleita. pnrn. dar pnrccm' sob~·e 
a roustituiçfio L!ocretntl11 pulo Govm•no Provl
sorio o por ollo snllmotlicla :\ considornçúo o à 
npprovuçlio tio Congresso Constituinte, pro
lonnoou os sans tmbnlhos pot• 12 sossõos, em 
virtude da l'el9vnncitt o ponclornção das qnos
tõos qno o oxv.mo tltl mosma. conslituiC)llO 

sugg-eriu, o bom assim das numerosas emendas 
suj.;itas i1 su:t apreciação. 

Toclo.s cssf\s emendas se achmn tmnscripto.s 
no impresso junto, om correspondeucírt com 
as clisposiciles da Constituição, a que se re· 
lórem, indo om umn. columrm as que a com· 
missllo approvou c em out1·n. as que não 
tiveram o seu assentimento. 

Tendo sido nccoitns ns b~sos dn.Constituicão, 
quanto ii !Ormrt f<Jderal, i1 dualidade tias 'ca
mttras, ao principio da o!eiçllo popular do 
primeiro Magistrado dn. Republica e à sua. 
substitniçi"io J1or um vice-presidenle eleito do 
mesmo mmlo, a. commissão limitttl'·Se-ha. :~ 
pcllir a ttttonr,llo do CongTesso pe~rtl aquellas 
emendas dentro as a.ppmvadas, que lho pn.• 
rocem do maior importrmcitt. 

Foram oll.iecto do longa discussiLo os m·tigos 
da Constituição relativos t\. discriminaçüo das 
rendas provenientes de impostos. 

Ao systoma. alli udop!t1do, que consisto em 
dar i1 Unili.o o aos Estn.dos competoncit~ ex
clusiva para tribnt1<rem determinadas fonte 
do receita, o cumultttivt~ parn. tributarem ou
tms, se con trapoz o da comp lota o absoluta 
díscrfmínaçii.o dns matarias tribntrtdas pol' 
parto dn. Unii'Lo, considerando-se totlas as 
nmis c!:~ compotoncÍtl dos Estados. 

A maioria da Commissão, param, ntton
dcndo qtto, dada. :1 oventnn.lida<le de dcsc
quilibrio no orçamento l"edeml, to!'Íil t\ unmo 
de recorrer t~ QUota' repartidas entre os Es· 
t:ulos, o quo pol-11-hin ntt deponrlencin destes 
e poderia crcr•r-llw serias embaraços cm 
condições cxcepcionaos, como om caso de 
guerra on do caln.midnrlo publica, resolveu 
manter as Llisposiç,iios clrt Constituição, mo
ditlcnndo-ns ;>ómente omrelnçiio aos ns. 2 e 3 
do nrt. 8", no sentido do uccroscontn.t• ao 
imposto sobre :1 propriedatlo tonit01·lal o 
predirtl, qno lho ó connoxo e desde muit.o 
portenco oxclnsivnmcnte aos Estaclos, o de 
olimin:w n clausula que extingue cm 1808, 
on antes, si ó Cnngrosio delibemr, os impos
tos do m:portn,•i"io tios Estados. 

Os impostos elo oxportaç•ão, incitlindo sobro 
tt producçüo dos estados que os decrelam, ttl!e· 
ctam llil'ect[\ o immcdiatmnente os interesses 
cconomicos dos mesmos estados, o, portanto, 
aos respectivos governos locaes ó IJHO devo 
;,or· Lloixaclo o cuidado do ponp11r ns forças 
p1•orluctoms om seus torritorios, minomnclo 
ou supprimindo esses impostos, conl"orme 
exigirem as circumstt~ncias peculiares rt cada. 
um. 

Bss1. liberdade elo ncçtlo lhes ó tnnto mt~is 
lleCOSSlll'llt, qutmto Ó corto quo, dovomJo O 
imposto do oxportnçii:o sol' subslituiclo pelo 
territorial o tlopomleudo este do um cnLlnstro 
cuio exocuçilo domancln. tempo o conslüertl
vois (\eSpOZllS, ni:lo 50 ]lÓUO C! JlrÍOl"Í procisal' 
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a época em qne cndn. estado se ach;m't habili
tado n. opet·nr essa substitnivilo. 

A isto ;~ecresce ~no o impnBto territorial 
nilo pó·lo ser rdapb1rlo em tortos os estados 
como natural succedaneo do imposto de ex
plll't:H)ri.o, seg-undo o pensamento rl11 Consti
tnkilo, por n:io poder elle. ern ala-uns desses 
est l'ios, rocahir sobre a totn !idade do s61o, 
como nos ~ue toem vnstos sertões criadores, 
onde a proprierlndo é indivisa, on nos qne 
vivem drl industria. extt•ntiva, que não 50 
preotn. 11 ser commoda e frcilrMlllcl tributada 
sinii.o rm sr h ida de seus pr·orlnctos. 

A crise economica qno n.fnige nm numero 
consideravel rle Estarias, e prirwip.llmente 
os rln zonn. dn. Bahin. até ao Mnmnh:To-prove
nien te ria tl~>precinç,ão rios pri n ci pn es pronuctos 
do sun. r·xpol'tnçiio, os constt•nugeu a tributar 
a importa~ão do mercndot•ins ostt·nng-eirus, 
unica font,; quo lhes poder·ia f'orn1cer o inrlis
pensriVo! ,;upplemento de r~eeita parn. o des
empenho dos serviços a seu cnrgo, violando 
assim o pr«ceito Jll'ohihilivo rio Acto Arldi
cionnl peln. necessirlnrle imperiosa de prover 
:i sua. proprin. conservnç•1o. 

A crssnçfio dos imposto.; de exportnçü.o, 
que a União :tctualmente nrr•ecudn., nilo lhes 
apt•oveitnr:1, corno vni nrontecet• nos Estudos 
exporttt•lores de •·afé, visto como o assncat• e 
o a!goc!iin, que são seus prin~ipae;; pr·oductos, 
jti. n•io estilo sujeitos •t taes impostos. Nestas 
comliçõrs, tendo de aug-meutar consirler•n
ve!mente os seus encargos, não po lerilo esses 
estados manter-se, si lhes !id!ecerem tnm
bem as rend:1s qr1•1 de pr·esonte tiram da im
portnção sob a fórma de impostos de con
sumo. 

Obrigada desta razão ponderos·1., a commis
são acccitou como rlisposiç•i.o tt•ansitol'ia a 
emendn. que foi apr•e;:ontuda por vat•ios de sens 
memlll'o~, concedendo aos Estados a quota rle 
dez por cento sobre os impostos rl•l irnpor·tnç,ão 
rlas mercadorias de procedencin. estrang-eira, 
quando rlestinndas ao consumo no respectivo 
torritorio. gste alvitre llie pareceu pr•ef'orivel 
no que lhe t'oi lembr•ado, do se deixar nos 
Estados ii racnld:vlo do tributnt• a sua impnr
taçiio :ltó nm maximttm prel"lxnclo, porquanto 
a nccnrnn!nç11o e ii desigualdade de impostos 
resultante> dessa competenci:l commnm il 
União o nos llstados, tll:lm de encarecei' o 
consumo em gemi e de pro,.ocn.r resistencias 
da pat•to do commercio, dosequilibrtu·iam ns 
rol:rçilos antro ns praçttS nacionnes, o antro 
estas o as estt•ang·oirns, creariam em bm·nços 
ao Governo dtt Uniiio na regulamontaçilo das 
relações inlornncionnos o quiçli. no rles
ompouho de compromissos tomttdos em tra·· 
tndos commercincs. 

Por umn outra ornendn. propõe n commissão 
qno so supprima o n. G do nrt. oo o se substi
tull. o § 8° tio art. 3:l 1ln Constituiçrro, quo 

declara ser rln exclusiva competencirt elo Con
gr·esso Nncional crertr baneus de emis;;rro, 
legislar sohre el!a e tt•ibnto.l-a peh seg-uinte 
formula: -legislar sobra bancos da emi•sao. 

A transcr·ipt11 disposiçilo e a rio cit•ulo n. 6 
do nrt. 6° envolvem desdeja a adopçiio de um 
system•t de centralis·rção bancarin, que tira 
nos Est tdos a faculdade de cr~ar bancos 
emissol'Os de moedn-papol, nioda mesmo 
o.1ser•vando as regras estatuidas em lei fe
deral. 

Os systemns de con trn.lisnçãn e descentra
lisnção banc:tri•r, de monopolio ou pluralidade 
de bnncos e quaesquer outros, teem vanta
gens o inconvenientes qr1e se compensam; 
o sem valor é mernmonte relativo e depende 
de circumstnncias complexas e vnr·iaves. E, 
como ns constituições nilo se fazem para os 
systemas, e sim para a vir:ltl pratica o evolu
tivn. dos povos, devo a lei constitucional 
eYitnt' nest:t mnt ·ria, como em tantas outras, 
ns tlleorias :1bsolutns e as nlllrm IÇiJ~s dog
maticns, deixn.udo ao Por! o r Legislativo· ordi
rmrio ampla liborrlade pnra arloptnr os syste
mas que entender m:tis adaptados ás condições 
economicns, politicas e sociaes da N;rçii.o. 
Entenrle pois, a Commissão que a Constitui
çito deve limitar-oe a conferir• ao Congresso 
n attribuiçilo privativ:1 do legislar sobre os 
bancos em qne,.;tüo. 

O art. 39 rf,l Constituiçii.o, prevenrlo a even
tualidarle de fn Jtnr.orn o Presidente o o Vice
Pre;idente d:t Repnlilica, ch:lmtt sucM;;siva
monte a snbstituil-os o Vice-presidente do 
Senn.rlo, o Presirlento d•1 Cmnr1ra dos De
putados e o do Supremo Tribunal l<ederal. 
A Commissão, considel'llndo qne, si tal even
tualidnde si dor no começo do pet•io:lo presi
rlencial, podera su,~cedor que a Nação tenha 
por chef'o dur·anto umrt long11 interinidade, 
talvez om criticas circnmstancias, a um cida
dão que não se aclm. investido de um crwg-o 
electtvo ou qne n~.o tora eleito nn pr•evisilo 
de vir occupnr dellnitivnmonte tilo elevado 
posto, nccslton uma emenda substitutiva, que 
remove semelhante inconveniente. Por essa 
emenda so proscr·evo que, no caso de vaga
rem os cnt·a-os de Prosidon to o Vice-Presi
donte da Repithlica, antes e decorri1los dous 
terços do pel'iodo lll'osidoncial, proceder-se-ha 
á nova eleiçüo. 

Damt1is alta importancirt ó n medidn. con· 
sngradn tm omenrl:1 subslitutiva nos arts. -14 
e seguintes tia Constituiçito o ucceita pela 
m:tiorirL l1:1 Commissrto. 

Seg-undo esstt emenda, o Presidente o o 
Vice-prosidonto <la Republica sorüo oloitos 
pelos estados o pelo Distl'icto Fodor.tll, tendo 
cttda nm doi! os sómonte nm voto. 

Esse voto soriL o ria m11iorin. rios respecti
vos oleitorrJs nlistadoi parn. ns eleições ele clo
putntlos ao Congresso Nacional. 
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As cttmarns ou intenrlencias municipaes do sómentc :1 União as que existem nas fron
n.pumrão os· votos dus secçües oleitomes com- teiras nncionaes comprehencliclas dentro do 
prehendicla~ ·t?US suas respectivas circum.scri· uma mnn de cinco loguas, o as que forem ue
pçues, clecrdmdo ns. questões corJtonc}OSas cessarias p<u•a ns estrn.das de forro federnes.» 
com recurso ptW<t o Trtbnnn.l de A ppellaçao do Sendo incontestavel a necessidade do alar
Estado, o a Asscmblétt Leg-islativa. deste ttpu- gar as fontes de. receita tios Estn.clos, n, emendo. 
rará pot• sua vez os votos dos municipios, o em questão rle algumtt sorte attende o. esstt 
proclarnttriL crmdidnto> do Estado os cirludlios necessidade, ftlCUltando aos Estados n vendtt 
que ti verem obtido a mttioria rela ti v a dos rle suas terras devolutas, da qual tirarlio e !los 
votos dú eleitorado, , abunri11ntes recursos ,p11r11 . occorrer aos seus 

Por ultimo, o Congresso :1purnm os votos pesnclos encargos futuros ... 
dos Estar.los e pr•oclnmarl\ Presidente e Vice- · Os intot•esscs dtt colonisação, que aiTectnm 
presidente rlos Est:ulos Unidos do Bmzil os mais dircctnmente os Estados, Jlcnm tambem 
cnndidatos qnc lJouveremalCltnçadO !1. J\11iCl'in melhor gamn\illOS peht 110Vl1 disposiçüo, que 
nbsolutn dos vot,.,s dos Estados. ainda tom :1 vnntag-em ele evitnr tL desigunl-

Esse systemn. altera o da Constituiçlio om tlade com que tt União pocleri!L occupnr•-so 
dons pontos capitaes: - l ',substituo :1. o!eiçlio desse importnnte rumo de serviço. 
inclit•ectn. peh1 clirec!tt, prescindindo nssim de Nos Estndos Unidos dtt America do Norte 
um process.o n.rtiOcin.l, t~o rlesacrcditac\o nos JlrOV<tlecetl o principio de pe~ton7erem ::~s 
Est:1dos Umclos rltt Amertcl1 do Norte, JUStn- Estados as terras devolutns, o sr hoJe a Umao 
mente cm m>Lteria de eloiçrio presidencia.l, alli so 11cho. no dominio dollns ó porque ns 
qu11nto entre !lÓS pola amarga expePiencilt ltou vo por compm ou conquist11 ttos lndios 
colhidn sob o longo regimen l1ntoriot• á lei do -pot• cessão dos Estndos gratuit11 ou onerosa. 
1881 ·; - 2', con!'ere l10S Estados, como onti- Vingou pomnte a CommissiTo :1 idéa ·de 
dados politictts, que são os membros immo- rloixnr par:1:1 lei ordinnritt :1s incomptt!ibiU
di[l~os dn Uniií.~, n igunldarle. rio suiTragiú, cl~des.eloitorn.es, por nlio se~em ;1mteritt con
mero este considerado o mtus effic!lz poln strtncronnl. Peln mesmn razuo nao fomm at
JU[Iioria d:1 Conunissiío ]mm est:1belecet• o tendidas v:wias emendas que ostnbelccittm o. 
oquilihrio entre clles e roPtalecor o elemento liberdmlo do testar, de ndopçlio, o divor• 
fedoml mturn.lmente rrnco em um corpo cio, etc. 
politico, que np9nas :1cn.ba de tom:w :1 fórma O art. i2 § '1' dtt Constituiçlio, só reconhe
ile RepuiJ!iC<'t Foderntivn pot• um:t rapirla centlo o cnsttmonto civil, declar:1 que este 
transiç:ío do Imporia uno o dn centrnlisaçüo p1·ecede1·á semp1•e as ceremonias 1·c!igiosas de 
administr;ttiY[I. 9ualquer culto. Esta exigoncitt tem perfeito. 

A commisslio propõe tambem a crencão de J ustitlcaclio nn ttctualid:1de, visto como o casl1-
nm tribunal do contas e do um Supremo monto civil é um instituto novo entre nós o 
Tribuni\l Militar. Com o primeiro desses tri- cumpre que n, lei :1cnutelo interesses de ter
bunaos, incumbido tle liq~iclnr :1s co~Jtns dn coiros o :1 bon fe d?s propt•ios conjugas. Como, 
receitn. e despoz:1 d:1 Unmo e de verrflcar n porém, essa medtdl1 é por sun 11ttturez:1 do 
lo"'n.lidnde de !las, :1nto> rio serem prestrtdns cnractor provisorio e importa umn restricçüo 
ao° Cong-resso Nucionni, tom tL Comn:iss~o por t't liberdade individual, d~Yo 7es::nr desde qtte 
fim tornar um:1 re!Lhdclde :1 ílscn.ltsnçao da tenha pcnetrnclo na conscwtlCllt popull1r :1 con
arrecadaçito o ompt·ogo rtas renrlns federn.es, vicçiio rio quo perante 11 lei só o c:1snmento 
proenchon. do assim uma das mais notn veis civil !0r·ml1 e leg-itimll n fu.milill e confere eli
lncunns n:1 noss:t orgnniznçlio tln!lnceim, e reitos civis. Entende, pois, n commissiio que 
seguindo o cxomplo flo orttr·as unções cultns :1 Constituiçií.o deYe simplesmente consagrnt• 
onde existem taos tribunuos constituidos em o principio do que :1 Republica só reconhece o 
condições de complet:1 indepenclencin. casamento civil, Jlcnndo :10 Poder Legisllltivo 

Com o sogunclo, é o intuito da muiorin d:1 l11hculdacle do manter ou não :t precodencia 
Commisslio manter um tribunal especial de :1 que a li uclo o texto consti tucionnl. 
ultimn instnncia pnro. conhecer dos crimes de Prestando complettl udhosão :10 disposto no 
natureza rnilitttr, melhornntlo a sutt organi- § 21 do JU0SillO art. 72, quo doclnm :1bolidtt 
saçlio. n pen:1 infamnnte ele galés, 11 Commisslio pro-

A maioria dtt Cornmissiio, convencida, de que põe que se complete o pensamento humttni
da :1utonomin reconhecido. aos Est11dos pelo tnrio que essn cliSllosiçlio eucert'n, abolindo-se 
novo rogimen, decot:re o clit•oito ús terras ele· tmnbem n, pem~ do banimento, quo não muis 
volut11s comprohentltdtts dentro dos seus res- flgurn nos codrg·os modem os, bom como :1 rle 
,10ctivos limites, como parte que são dos seus morte, quo entro nós se acha. de facto l1bo
territorios, opinou que o l1t't. cm ela Çoustitui- liri11, resalvaclus as disposições LliL logislnçrio 
ção fosso substituido pelo seguiu to : militar. 

«Pertencem aos lMndos as terras devolutas O :1rt. 85 ela Constituição difficultn do t:1l 
situadas nos seus respectivos territorios,cnben· modo ns roformus constituciormo~, que prati

co:\an~tmo i1 

I 
.j· 
I, 

. ' 

' ' .. 

i ' 



82 CONGRESSO NACIONAL 

camente as torna quasi irrenJisaveis. Pen
sando a conunissão que convem modm•:tl' ta
manho rigor, p1·opue que se substitua a. mnio
ria de tres quartos de que tmta o§ 2° desse 
artig-o, pela maioria de dons terços. 

Rostrmgindo ás sua~ olism•vações estes pon
tos principncs, e limitanrlo-se n. submottcr à 
considaração do Congresso as demais emendas 
approvadns o constantes elo annoxo, a qno .iá 
se referiu, é a Commissão do pn.recer qtHl soja 
approvadt~ 11 Cousti tuiçlio, com as mouillca
ções que propõe. 

«Pareceu ti. m:lioria da commissilo que nesta 
parte a Constituição labora em uma inexpli
cllvol contt·adicçfio, aclmittinrlo ao mesmo 
tempo dons princípios antagonicos,- o da 
unidflde do direito e o d1t tlualidade do poder 
judiciaria. Corno tn:tntor praticamente a uni
dade jurídica, desde que os trilmnaus supe
riora" dos Estudos tiverem dcJ julgar cm nl ti ma 
instancin, up.plicaurlo e intel'pi·otando tiobe
mnnmen!o as leis do dii•cito prirndo? 

Sala d11 Commissão, 8 de dezem!Jl'o tlo !SOO. 
Uúaldim do ;lmarctt Fonlot<!'a,com rcstricçõcs. 
Lam·o Sodrd, com restricção. 
Laura llf iiller, com restricções. 
Gabino Besouro, com rostricçõe:J. 
Jmio Pinhei1·o, com restricçuos. 
Josd Hygi!w, com restricçõos. 
Julio de Castilho, com restricçüos o parecer 

em SOllal'lldO. 
LcopoldÔ r.le Bulltücs, com rcstricçües. 
A. Cavalcanti, com restricçües. 
J. Catttnda. 
Lopes Tro~ao, com restt•icçues. 
Bernardino de Campos, com restricções. 
Jlf anoel F1·ancisco Machado, com restric~ão. 
Theodo1·o Alves Pacheco, com rostricção. 
]Mio Som·es Ncive~. 
Dr. Joao Baptista LapCl', com restricç:ões. 
Jlfanoel P. ele Olivcim Valladtzo, com rastl'ic-

çües, 
Virgílio C. Dama:io, com restricçõcs. 
Gil Goulart, com restricç:Oes. 
Aquilino do 1lmm·at, com restricçües. 
Casimiro Jtmio1·. 

VOTOS mi SgPAUADO 

A ememl:t substitutivtt ao art. 5,1 e se
guintes d~C Constituiç:ão, sobro a organisa~iio 
judiciaria, l'oi approvall:t na sessilo do 5 do 
corronto por nove votos contra oito, cs~ando 
preseutos !O membros da commissão e alJ
stendo-so dons llo votar. Por occasiilo da dis
cussão do parocor, f'oi a mesma ememh1 po;tn 
de novo em discussão, e rejeitada por 13 votos 
contra se to, achallllo-se Jli'esentes 20 membros. 
Do accorllo com ossll lloliberaç:üo, eliminou-se 
do parecer o trecho t•oícrouto i1 a!ltlllir.la 
()IJlondrl, quo roproduzimos, como justillcn~ão 
do nosso voto, vencido nestt~ parto. 

« Do nüo somenos importancit\ ó a emenda 
sulJstitutiva accoita pola maioria dt\ com
missão quanto ao systonm do organização 
·jurliciaria quo 11 Coustiluiçüo adoptou nos 
.'arts. iH o sog·uin tes. 

« A lhltn. do um centro, a que essos tribu
nacs se snuorditwm, trará fatalmente como 
consequonciaa diversilbde no direito, o por
tanto 11 dostl'nição dess:t mesml\ unidade quo 
o legislador teve em vistr1 e que tlc:11'il sendo 
um ideal it•realisavol. 

« A' commissão pn.recett tambem nmn. in
consequoncia, oriuudtt d11 contmdicção apon· 
talln, que a ncçfio tln ,iustiçn l'oderrd sej11 me
nos extens~~ do que 11 da lei federal, nlin indo 
ató oode esta alclln~n. Os co:ligos do direito 
privado são leis ferleraes, e, entt\Jlantn, a sua 
applicnção !icfl dependendo quasi exclusiva
mente das justiças dos Estados, vindo ussim a 
rlar-se o c ou tmsenso de ser 11 União, tle q uom 
ti lei elllallt\, privada-do ]lOllOl' ue npplical-a 
ou de tlscalist\r ~~sua nppJi,1açiio. Qnal o cor
r·octivo parrt o ca;;o do ser a lei federal violad11 
em su:1 applica•;lio pelos trilmnaes elos Es
tados ? 

« Aquellu. contrn.tlicção e esta inconsAquen
cia não se notam na Constituiçlio da · Unilio 
Norte-Americllnn, que nesta pul'to serviu de 
modelo ao systema om impugnl\do pela razão 
obvia de que alli :1 plm•aliclado do mag-istra
tum ó mnn. consequouci:1 logicn d:~ diYersi
dade do loglslnçüos civis e criminaos. 

«Sob o ponto do vist11 politico, o syslema 
constitucional concorrerá pa.m abater o nível 
da parte mais numeros1t da magistmtur:l, 
cncermndo-a nos estreitos limites de crHl<1 
Esttltlo, o cOI'tllllllo-IIJo o accesso nos tri· 
bunaes federnes, onde os seus membros só
monto poderão ter eutrad11 por litvor o graç11 
do governo dn Unilio. Os esr.ussos recursos da 
mmor pltrte dos Estados, o tantas outras m
zües que se preilliom a cit'Citmstaucins pe
culiares a c11da um dollos, ditllcilmonle lhes 
pormittirá constituit• os seus tribum1es su
periores nns deseja veis concliçOes de indepen
rlencir~ pnm emendar e corrigir os erros dos 
juizes de I" inst11ncia. 

«Ao l:u.lo do tmm magistl•tüurn privilogiadn, 
constituir-so .. hill nnm outra a todos os re
speitos inferim•, o assa í'rngmontnç:ii:o clr1 tm
dicionlll unidade do podei' j udlcil\rio acnrre
tat•ia o aniquillamento do um11 1'orç11 n:t
cional. 

,, Nem se diga quo :t unidade do JJodor ju
diciaria ó incompatível com n indo o do rc
gimon fodoml. Mostra o cem traria a l~edoraciio 
Allomü que, encontrando cm vig·or nos 'os-
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tados do que se compue o dii'Cito germanico, 
prussirlno, romano, !'rancor., etc., c, em ma
toda de orgnnisação .indiciaria, os typos mais 
diversos, tem unirlcurlo o sou diJ•cito e con
stituido os triiJUnacs sohro ns bases de nm só 
codigo t\C organi;;açiio .inrlicinria, sujeitando-os 
ao Supremo Tribuna.! Fedet•al. Nu. Suissa, ó 
sabido 0llO o tmbalho da unificaçJo p:tJ•a l-
1cla, dig-amos assim, do rlireito o do po(lot· 
judiciaria, nw muilo ade[tntado. 

« A emenda suiJstitutiva, tle qnJ se trata, 
procm•a n.rlnptar :\ orgounisaçiio ju(lici:wia a 
novn. OI'<lcrn de cousas, r.ombinnmlo a descen
tralisar;iio com a unidnile ,indiciaria .. Deixa ú 
competencit\ dos estados a justiça rla I• ins
tancia, no quo rcspeil:t ú decisão jurliciaria, 
à nomcaçiio tlo3 juizo:;, n:mçüo dos seus venci
mentos, etc. 

<< Havert\ cm caria ostarlo nm tl'ibunal do 
appcllaçiio cttsteado pela União. Os seus mcm-
1Jros set•iío tirados dentre os juizes rht 1" ins
tancia do respectivo Estado, sob propoo;ta do 
tribunal onrlo se der a vngt\, 

« O Supmmo Tribunal Federal, alem das 
funcçües r.lechtra(lns na Constituiçliio, terá 
tambom ns do tribunal do Cassnção, o com
poJ•-sc-lm: 1 ", de. tantos membros quantos 
forem os trihunncs rio n.ppollnções dos estados, 
sendo catite nm delles tirar! o de um desses tri· 
bunnes por nt·rlem do antig-uitlatle; 2°, do mais 
um terço rio juizes nomeados pelo Presirlente 
da ltepnblicn, co:n approvaçiio do Senado, 
de.ntro os cirladt1os qno tiverem os requisitos 
de itloneillndo exigidos por lei fedcr<ll. 

« A com potencia desse tribunal par:t decidir 
con!lictos o questões elA ordem eonstitucional 
e nclministt•t\tiva, justifica o modo do sua for
mação com um tol'ço de .i nizos qno não se 
tenhnm oxclusivamento npplicado no estudo 
do dit•eito privado. >> 

Sala da CommissiTo, 8 de dezembro do lSOll. 
-Josd Eygillo.- V. Dama=io.- A. Caval
canli.- Casimiro ·Ju!liol·,- Jlfalloel F. Jla
chaclo. 

H a vendo assig-nado com l'ostricçõcs o pa
recer cl:t Commissão aleita pelo Cong-resso 
para dizet• sobro o projecto dtt Constititição, 
cumpre-me explicar o meu voto. Dentro as 
emendas que ofi'ereci, algumas fot•am nccoitas, 
sontlo ontrns reg·eitaclas pela maioria da Com
missão. Limitar-mo-hei :t motivar smnnm
riamonte tts ultimas, com oxclusiio dns do 
menm• importancia. 

Dispensando-mo do tloilnit• os caracteres 
gomes do systom[t l'otlomtivo, basta-mo as
signalar quo elle garanto a nnirlaLle na vario· 
dar! o pola clasccntl'alisaçau arlminisll'aliDa som 
projn1zo r.la concclill'açc1o politica, porque as-

segura a um tempo a autonomia da adminis
traçiio local o a <tmr,b existoncia dos inter
esses nacionncs. 

lissa autonomia ó, portanto, um dos termos 
rio pro!Jleum qno o systema rcpnlilicano Je
tlerutivo deve resolver,- o que significa 
que cumpre ontt·ognr aos Estados da 
Uni:lo Bmziloira os sorvic;os quo lhos siio 
proprios por corresponrlot'eJu aos seus itlter
usse:; pe~nlinros. Mas, como a 0XCCLtçlio elos· 
ses serviços depende do rondas corrospon
clent<'S, é preciso que estas se desccnlral!som 
tanto quanto nquclles. Não s~ndo assim, será 
tlesuatnt•ndo na •<rplicaçiin o systomtt fede
mtivo Pot· conserjlwncia, :t questão dtt clns· 
sillcação rins rendas, qnantlo se tr:1t:1. de in
stitn.it· n. l'eder,1çio, ó do pt·imordinl impol'• 
tanct:\. 

Isto posto, passo n examinar o que dis
põe a Constitniçiin quo, no3 arts. 6", 8• e 12, 
procnrn fa.zcr um:t clnssit1cnqiio do rell(hS. O 
art. o·• especillM os impostos cujo lançamen
to ó de c:wlnsivn eO!lJpetencia da Uniiio, os 
quaes são os do import:wüo, comprehendidos 
os direitos mariti~os, os rio sollo, os postaes 
o os tol0gorn phwos. O art. 8" de tino a 
competenci:t elos Estados , dispondo que a 
estes cxcl usi vamon to Ct\bo tribrtlltr tt cx
porta~:i\o, a propl'ietln.rle tor•ritorial e are· 
spectiva trans111issão. O :u·t. 12 rlispue que 
a Uniiio o os Estados podem tributtu• simul
taneamente n. mesma mataria, consagrando 
assim o l'unosto regimon dos impostos cumu
lativos. 

Penso que o systcma adoptado netn Consti· 
tuiçiio ó r.lircctnmente con tmrio t\ fodet•nçiio, 
attentns n.s ospecincs conrli\:ues tlo Brn.zil, que, 
libertanrlo·so do centJ•n.lismo mantitlo pelo 
extincto imp3rio, reclama instantemente mu• 
dan~a do normns administmtivns com a con• 
sorJuento tran;;l'ormnção do rog-imen do im
postos .. Muito tcrilt eu de osct•ever·, si qui
zosso demonstrar aqtii deson \'olvidamente osso 
enunciado. Contonto-mo com assigonalar que 
a constituiçli.o repJ•orlnz, no ponto do vista 
real, o mesmo regimou tributaria dtt a(lminis-
tração imperial. . · 

Pensando assim, o!Toreci um plano substitn· 
tive, que consiste em determimtr oxpres
samen te a .competencin da União e dos 
Estados quanto :1 tributaçiio. Seg-undo esse 
plano, é (la exclusiva competencin dos Es
tados decrelat• ~ualquer imposto que não 
estrja consignndo no art. 6° o que não 
seja contrflrio us disposicuos tln Consti
tniçiio. Evitn-so assim a couseqnoncia 
f'nnesltt qne decorrerá do regimon do impos
tos duplos, cstatuido no twt. 12, do accordo 
com as licçõos dn longa o clolorostt oxperioncin. 
qno nos lognram os dosnstrcs impcriues. Pre· 
voudo a possivol iusuiTiciencia de prodncto 
tios impostos do 11rt. G', que, alii~s, constituo 
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ns mais abund:1lltcs fonte:~ de receita, propnz 
ao art. 12 uma omontl:1 qno e:;pccilkn os 
meios tle que lançará mão 11 Unillo, r[n~P 
sobmvouhn, cnso extrnorclinario do calnnu
dade pul>lica, quer surjnrn neccssitl:ulc.s 
determinadas pelo servir;o tb divida na
cional. 

Sustentei tnmbom a necessidade do ser 
fnculta,]n, nos Bstados n adopçiio de corligos 
communs que mai~ lhes convenhrun, l'undan· 
rio-mo em rpw as rlisposiç.ões de direi to pri
vn>lo devom ser adequ:tdus nos costumes e i1 
~itunç~o tlns. populnçuos. Sob o reg-imen 
Jlll]lerml sobe,Jnlll ns provas do que a unidade 
da lcg·islnção rle direito p1•ivndo llc:\m rorluzi
dn. il incJ•cin, sendo certo qne, então, vnrinva 
considr•rnvolmanto a applicnç,i[o do tlireito, 
do provineh n provincia. Entendendo ~ue sob 
o rcg-imon fcdet•ntil·o devemos J•espoitar \a 
diYcr;;irlado de sitna~,;es, a qual oxigo leis 

Eis o plano qtw ofl'crcci como su bst.itnli :_-o 
no da Con,;titniçlio, qnc, em snbstanc·~:. n~o 
altern o rcn-imon trilmtario rh1 t·cnt:'lth:;ar:ao 
imperial, .Jlsto quo o excln,;ivismo consa
grndo no art. 8' é praticrnnou to do alcllnce 
mediocre. 

>liO'ercnte~, opinei no seio >lu Commissii.o o 
opino pcl'linte o Cong-resso pcln. pluralidade 
rle lcg·islnr.oii.o de dil'eito privado, mediante 
os pi·ineipios fnndamontaes consignados nn 
Constituição. 

A rliscnssão trrwadn no seio t111 Commisslio 
sobro o assnmpto tornon ainda m~is arraigada 
a minhn convic>;üo ( e n elo vnrtos · collcgn~) 
de qnc o rcl'cP.ido plnno é o unico qno efi'cctt
vamcnto corrospomlc its ncccssid.t~.les rio novo 
rcgimen, porr]ue concrctizt1 o systenm J'~tle
rativo. A hstondo-mo de nmdyst\1' ~~ qut :1 
unicn ol{jccção quo me foi _oppost;1 por ~l?·uns 
collegns, [I rJlml so refere a suppostl1 r~JJlteul
dnde dt1 nrrccndaçüo rln ~uotn n!llllhth nn 
minhn. omenrln. ao nrt. 12, jolgo lJastanto 
consignar que :t maioria dn Connnissfto vo
tando contm 11 minha propostn,uüo se pro
nunciou pOP um plnno qualquer ; n.n con
trario, ncceitou um[\ emenda que pertur
bou proflmdamen to o pl11no consignado m1 
Constituiç,i.o. Refiro-mo iL cmontln q~o 
tornn 1hcultativn nos Estados a. nrrecn.dnçao 
de 10 '/",]os impostos de impor~ação qunnto 
ás morcnrlorins estrangeiras dostma.das n con
sumo nos respectivos terr·itorios. Trl! expe
diente ó anarchico, porque imp.ortn .rorr~lnl 
desrespeito a umtt compotencta prlVfltl'-:a 
d[\ União. Isto demonstm que, cm materw. 
de clnssiflcnçüo do ronrla.s, o que. r•revaleccu 
nn Comrnisslio carece rle ser rectl !lendo pelo 
·Congresso, p:wa sol' acceitn 11 cln,;si ficac,,üo 
logiett que propuz, ou, em cnso t!~J r.er~Jsn., 
pn1•11ser re;;tnurarlo o pl:.tno dn Constlttnr:ao, o 
qual, rtllcr.ttr do seus grnve~ tleJi:litos, ó yr9-
1'erivel ao expediente mloptado pel;1 marorm 
do. Commis>fio. 

Pnrn niT o dar extensü:o demllsia.dn n est11 
sumrmwia i ustiflc:1çü:o do voto, deixo tle u.d
duzir, sobro <1 mntoria, razões que me parecem 
ponderosas o que serão e:\'POStus ante o Con-
gresso. . 

Ontt•fl emendn minlm que foi regeit~tda 
peln mnioria tln Commissiio, ó 11 que s_o re(~re 
á unidnde do poller len·islntivo. JusttHquOl·n. 
~mplamonto pernnto 11° Commiss~o, n!lcgundo 
nilo sómento rnzões !lo ordem lustorrca como 
:1l'"'umontos concernentes as f~ncçõe~ tlo;;se 
poâer, consirlerndo. nn sua propr1~ Juttm•ozt1. 
Nlio mo roi olferemda umn só duv1da que mo 
convoncosse dn improcedencin dn minhn pro
postn. Sustonto-n, porto.nto, nos mesmos ter
mos om quo 11 formulei. 

Qnnnto tí. eleição do Presidente ,]n, Repu
blica, a. n1niol'in. !1:1 Commissiio ar.lor,tou um 
mclhodo ~uoropnto inacceita\'ol. Entontlo que 
o supremo fnncciomll'iO nacional .rlcve Set' 
eleito pclt1 Nnçi'Ln, representada pela m:tiol'in 
do eloitor:trlo, qne so compõo de todos os 
cidadG.os actiYos. Desde r1ue sejtt eleito peles 
Estados, reproscn tn.ndo cada um deste> um 
yoto, l>cille lhcilmentl! nconto~cr que soja 
eleito pcln. minoria nncionnl o Presidente 
drt Rnpublica. T.:mt1vcz acloptad,l o processo 
electivo, com todas ns suas nat.nracs impor
feiçlle~. comn unico meio ele clotcrmin:w o 
pesso:ll qne devo exercer os supremos podere~ 
pnhlicos, devemos sel' Jogicos : 1'açnmos pre
vnlocer 11 maiori:t dos sn fl'rng-ios dos cidndii:os. 
Sob este ponto !lo vista é, pôrtnnto, rwlicnl
mcnto del'oituoso o methodo d11 cleiçilo do 
Presirlente d:t Ropnb~ica, por Estados. 

Outras omcllllas mmhns, taes como ns qne 
so rcl'cJ•cn·, it capacidade o lei tornl dos nnal
pll~.lJ?tos e dos meml!ro~ de qualquer or•tlem 
relJg'tosn, bem eomo t1 ltberdntle do testar e 
do itdopl:tr, nfio mcJ•ecoram ncct:itnçlio pol' 
pt<rto d:t mn.ioritt t!n. Commissão. 

Mns,.lmscnndo-mo nus mcsmns l'UZiles que 
as rHell1t':tm, continuo n entendo!' ~ne ellus 
consagr:tm idtlas qno não podom deixnt• t!e 
SOl' :wcoitns pelo Cong-re~so, como pr~ão do 
sentir e do pcnS(I!' da soc1edado hrazlleJrn, 

A'"orn, como sempre, entendo quo taes 
ome?J>lns encerram principias de realisnçü:o 
fecunda. 

Limitando-me no essencial neste summnrio 
pm•ecor em separado, é oscusndo declamr qt)e 
i'illlo cm nome elos ropresentnntos t!o ltro 
Grnndo do S1tl, os qm1cs iuterprotl1.m flel
men te o !lon,;amon to elos patriotas q no no ex
tremo su do Bl·nzil, desde longo tempo hiio 
pug·narlo, att·nver. de tot!os os sacritlci9s, pela 
ttop!tblicn_Fodemtivn., que oll~s dose.)um ver 
ret~lJsndn mton'I'nlmonto, sem Jn.lslls rcsOl'Vt1~ 
o sem ftt!Has 

0
convenioncias. Tudo pela l~o

puu!ica.-Jiilio de Castilhos. 
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Confrontação da Constituição com as en1endas 

P10jeclo de Consliluirão 1los Es!ados Uni1os dojEmcndas apJII'OYahs JlCia commiss:1o clcila Jlata 
lhazil dar· par·cccr soiJrc o projcclo 

TITULO PRI~IEIIW 

DA OJWAXIZAÇ:\.0 FEDEU.\L 

Arl. {O 

Depois das palavras- D.t organização 
federal - accresccntc-se : 

Disposiç.ões preliminares 

S:Jbstitua-se o art. 1° p~lo seguinte: 

A N:u;iio llrazilcint. adoptando, como fór- A Nnc:ão B•·azilcira adopta como fôrma de 
ma de gover o~ a Hep blica Fcdf•r 1tiva. goycrnn. soh o regimen repm:;;entati,·o. :1 
procbma·la pelo de~reto n. 1 de 15 de no- H.epublica F'erlcr~ltiva, c con!-<.tilue·S!•, Jnr 
,·ombro de fSiW, conslitne-r:;p, por união per- nn!ão perpetua e indissoltn·el tlas suas an
petui'l e indiss,·Ju,·el enh·e :ts suas :u11igas ligas proyincias, em Eswdos-Unidos do 
protincias, em Estados-Unidos do Brazil. Brazil. 

Ar!. 2• Ao art. 2a -diga-se : 

Cada uma àas antigas províncias formaràl Emquanto o Congre::-so não tom:tr. ontra. 
um E~t:ulo~ e o :tntig'O l1l micipio neutro deliiJeraç-ão. 
con;;tituirft o Distric:o FeJcraL Ct>nlimtando 
a ser a capital da União, eulquanto outra 
cousa não deliberar o Congresso. 

Emcud as tcjcila•las ou prejudicadas 

O nrt. 2a e 1uragraplw unico sejam sub· 
stitnidos pelo seguinte : 

Art. 2.o Cada uma das antigas prcvincias 
form:n•á um Estado. e o antigo município 
neutro constituirá o Di<;tdcto Federal, con
tinuando, provisoriamente, a ser a capital 
da União. 
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Paragraplw unico. Si o Congresso resoh·erl 
a mudança da c:tpital, esColhido, 1mra este 
fim~ o tert·ilorio~ mediante o conc;en::;o do 
Estado ou Bstados de qut": houv.~r de des
membrar-se, passará o actual llislricto Li'e
deral de per si a constituir um Estado. 

Art. 3• 
• No art. 30 

legislaturas 
Os Estados podem encorporar-sc cntt·c si,fgislatha:-. 

subdivitlir-se, ou desmembrar-se, para se an-
nexarem a outros, ou forznarem no\·o;; Esta-
dos, mediante acqniescencia das respccliv.ns 
Ie!!i::laturas Iocaes, em dons annos sncccssi-
vÜs, e approvaç~lo do Congresso ... ~acional. 

- suLstitnatn-se as palavras
locaes - })Ol' - assemblé.as le-

§ L ° Fica, porém, desde jã. resolvida a 
mudança da capital, c na proxima legi::i
l<l:ura "rdinaria o Congresso decretará onde 
deve e5tabcle~er-se n nova capital, que cha
mar-s ·-lm cidade rriradentes. 

§ 2. o gscolhido para este ·nm o territorio, 
mediante o consenso do l·~'lhdo ou Estados 
de q uc houn•r de desrnemln·ar-se, passará 
o Dish•icto Federal, de pel" si, a constituir 
um Estado.- Vi,·gilio Damasio. 

Ao at•t,. 2°, paragrapho unico : 
Si o Congresso resolYcl' a mudança da 

capital~ escolhido para este fim o t{'rritorio, 
I'nediante o consenso do Estado ou Estadús, 
do que houver de <lt>smernbrar-sc~ será o 
actual Districto Federal incorporado ao Es
tado do IUo de Janeiro_ ou formará um no\·o 
l~slado, conforme resolver o Congresso.
LapJ,·. 

Art.. 4° Ao art. 4° -supp1•ima-sc a palaY1·a- excc-J .Ao art. 4D : 
pcionaes -! c substitua-se n palavra- Com- Compete a cada Estado prover, a expensas 

Compete a cada l~slarlo prover, a expensas pele -po1·- Inctunbe. proprias, :is neN·ssidades de seu governo o 
propl'ias, {lo:; neces,id~deo:; de s •u gov rno e .Ao art. 40~ depois da pahYra - adminis- administt·ação, podendo a União subsidial-o 
administração, podendo a União .sub:;idial-o ~ração -diga-se- a União, )OrCm, sulJ::;i- clen~ro do prazu tle 10 annos, até o cquili!Jrio 
sómente nos casos excepcionJ.e.s de calami· diar:l cm caso de calamidade publica, quando de snas fin(lnças c nos casos excepcionaes de 
dade publica. o l~s\ado ou Estados solicitarem. calamidade publica.-llctumba. 

Ao art. 4° : 
O art .. jo será substituido pelo seguinte 
Cotnp, .. te a cada Estado pro\"cr, a expensas 

prop1·ias, {ts necessidades de se 1 governo c 
administrat:ão, podendo a União subshlial-o 
nos casos cx:cepcionaes de calamidade publica. 

O governo federal auxiliar{L a organização 
financeira dos Estados, pagando a divida 
que tiver~m elles contrahido até i5 de no
Yemhro do 1890, emiti indo para isso tilulos ou 
apolices de 4 °lo cm ouro. - J. A.Scu·a-iva. 
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Pwjeclo do Comliluiçlío <los E1lados rnidos 
Dtnlil 

Art. 5.o 

dol'Emcadas aJlJli'Ora,Jas rola commissão clc:ra para 
dar Jlarcccr s9bt·e o Jll'ojo~lo 

O Go\crno lt'edera.l não poder(L intervir cm 
negocias J1ecnliares aos Estados, salvo: 

L 0 Para repellir invasão estrangeira, ou 
de um Est-ado cm outro; 

2. 0 Para manter a forma reptt1Jlicana fede
rativa: 

Emcn:las J•cjcila1as ou J>rcjmlicadas 

3.o Para re3la hl'lcccr a. ortlcm c a tranquil- Ao art. 5° c no n. 3°, depoh da palan•:t - Ao n. 3 ílo art. 5°~- Em vez da cx
lidade no:; Eslados, i'L requisição dos poderes h'aiHJnillidadc - diga-se- nos I~stados à re- pressão -do::; poderl's Iocaes- diga-se - do 
locac:;; quisição dos rc:;pecH\•os go,·ernos. go,·erno do l~stado ou de s!m Assembléa Le-

·1.0 Para assC!..'lll'at' ot execução das leis do gislatinL- Yi1·gilio Damasio. 
Cong-re;;~o e o ..... camprimento das sen tenras 
federaes. 

Ar!. G. 0 
•••• o •••••••• o ••• o •• o •••••• o •••••••••••••••• Ao art. G.o 

Substitutivo ao art. G.o 
E' da compclencia cxclu~h-a. da União de- São fontes de renda da União : 

crctar: 1. 0 Os imposto;; sobré importação de pro-
Lo Imposlos soln·ê a importação de }lroce- cedcncia estrangeira; 

dencia estrangeira; 2. 0 Os direitos de entrada, sabida c estada 
2. 0 Direitos tle entrada, sabida c estad:l de de navios, sendo Jiyre o commercio de costea-

na vi os ; sendo li n-c o commercio de costeagcm gem ás 111ercadorias nacionacs, bem como às 
â:; mercadorias nacionae-s! bem como ás cs- eslrangeil'as que já tcnlmm pago impostos de 
1rangeiras qu~ já t;?nh:un p:1go imposto de im- importaç:lo; 
portação; 3.o As taxas <lo se !lo ; 

3.o 'l'axas di} scJlo; 4.o As contribui-,;õe;; postacs telegrapl1icas. 
-t.o Contribuiçõe-. poshes c lelf'gt·apllicas ~ Paragrapl10 unico. Pnt"a arrecadação dessas 
5. 0 .A Ci·ea~;"ão e manutenção de alfandegas; rendas a União crear{L c manterá as reparti-
6. o ..A_ instituição de hancos emissore;;. N. G0 - Adiada a discussão. ções que forem ncccssarias. 
Para[!rapho unico . .As leis~ actos c scn- ..Accrescente-se á palayra- federaes-do S. lt.-CasimÍ}'O JuniOJ·. 

tenças t.l:ts autoridades da União e:s:eculat·-se- p:tragrapho unico do art. G0 ficando faculta do 
hão, em totlo o paiz: 110r funccionari'Js fe- ao governo da União conHrtr a execução aos 
tleracs. dos Estados, mediante annuencia dcst~s . 

. Accrcscentc-s~ para ser consignada nas dis-
posiçõl's transitorias: · 

.Aos Estados é concedida a quot-a de fO% 
soln·c os impJstos de importação de merca
dorias estrangeiras destinadas a consumo no 
respectivo territ~Jrio. 

-~---~=-- ~~--- :~~- ~~ ___ ; J.·. ~~;.,_;,;.h-::·· .. ?íJr§lt:..c·~·.:~ .:.:~.:~·.-e:·; . .-.·.~f:,.-:~f:b?-4\,;:.;;,._;#4.a).J.i?''liW"i't#"~'t}'i''%1iWãr- :;. ·~~~~-- .... .,., • • I 
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Arl. 7 .o 

E' vedado ao Go,erno Fcdm•nl crea1• dis
tincções e prefercncias cm favor dos podos do 
uns contra os do outros l':stados mediante 
regulamento3 commcrciacs, cu tiscaes. 

Art. S.o 

E' da comp!:'tcncia c:s:clusiva. dos Estados 
decretar impClstos: 

i. o So~re :t exp'lrtlção de mercadorias, fjliC 
não sejam de outl'03 1-i::bdc-s ; 

2 .IJ. Sobr13 a propri~dade t..:rritorial ; 

3. o Sf)hr~ transmi;;são Ue propt·ietladc, 
§ l. 0 E' isenta de ilH}l:lSbs, no Estado por 

ond~ se e:s:tlortar, a prolluc~ão dos outres t·:s
tados. 

. § 2. o Em 18~3, on antes si o Congr~sso tle
hh::-rar, ce.:;::arão de todo os dh·.:oibs d~ expor
tação. 

§ 3. 0 Só é licit-o a Ulllt'slado h·ilrutar n im
p[)rlac:ão de mci."i':~Ul'1t'ias estrang~iraii, tjuando 
de::; ti nada a consumo no sen l<'l'ritorio, r~ ... -
Yerlendo, p:..rém, o pr.Jtlucto do impo.:;;t.o para 
o The:souro Fe-J.cr.tl. 

o O. o o I o O o. o 1 o o o o o o o o o o O o O I o O o o o o o o o o o o o o o o o o Ao nrt. s.o: 
E' da competencia exclusiva llos Estados 

t!ccr~br qualquer imposto que não esteja com
llt"eltendido no art. {)'1 e que não seja. con
trario ás disposições da Constituição.-Julio 
d·; Gastilhos. · 

SnbStitu-th·o do art. S. o .: ; 
2.~ Sol.Jt'iHl. propriedade territorial-c sobrei ~a~v~·~s·~t~P?sições I·~.sh•içti.vãs.destà Con-

pr.:dtos -.. shttu{'ao;··o· hctlo aos _Estad_os-·cstabelecer o 
systema de impo5t.as que for 1nais consentaneo 
con1 as necessidades o dcscnyolvimcnto eco-

o •••• ' ' •••••• o •••••• o o • o •••• o o .............. o 

Supprinla·se o§ 2.0 •••• , .................. . 

• o o 1 • • • • 1 . . . . . . . . . ............ - ......... . 

nomico de cada um. . - ·-
S. lt.- Casimu~o JunioJ~. 
SuLstitua-so o§ lo do art. so pelo seguinte: 
E' iscnt') de imposL3s tlo exportação, no 

Estado por onde pas~ar, a procltiCção dos 
outros Estados,-JJ. C({Jn1ns. 

Snppt·ima-se o § 2o do n. 3.- Yit•gilio 
D.lnmsio. 
_ O § 2o do art.. So sej.t r.1tligido do seguinte 

modo: 
§ 2.0 Os impostos de cxport.Jção cm cada 

Estado c~ssarã'1 desde que as proprias con .. 
diçõcs financeiras uconselharí'm e for llccrc. 
tado 11elo poder c~m1pc~cntc. 

S. lt.- Joio l\rcit"t!·, 
Snpprima-se o § 2o <lo arL. so, qua impõ~ 

:tos l~stado3 a exlincç{i.o do:; direitos de e::s:: .. 
port~ção cm lsgs,-J. A. StnYrit·a. 

Supprima-~e o § 3° do art. S. o- Jose Ily
qino. 
~ Supprimam·se as p:thn·as finaes do § 3o
ra\·ert~ndo, porém, o }WOtluoto do imposto 
par~ o rl'hesouro Fccleral. - Trü·gilio D~t
tnaszo. 
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Projecto de Conslilnirão dos Estados rnidos do(Erncndas approradas pala conunissão clrila 1•ara 
llrazil dar• parecer solu·o o projcclo 

Art. 9• Ao art.. oo. 

Emendas rejciladas ou flrcjudicadas 

Snpprimam-sc no final do § 3o do art. go 
as pah vras- r(wcrlemlo, porém, o producto 
do imposto 11ara o Thesouro Federal. 

li; :lCCl'C!;CCil h•-:;c O SC:!Uintc: 

O Grmgt·ess'> ortlinat:io, porém, poderá im-
pcllh· que os l~slaflos tributem as met·cadorias 
estrangeiras, me~mo }ura o seu consumo, 
comt:tnto que os c •mpens·· com uma porcen
tagem so1Jre o producto liqnido da renda das 
respectivolS alfan(lega;;.- J_ A. Sa~·air;a .• 

Ao art. Su accrescenle-s~ : 
Paragrapho • E" lambem da compelen-

cia elos 1•:stados dcct•clar qualquer outro im
posto cpte não ,~st.eja comprehcnditlo no ar L Go 
e flUe não seja contrario á-s dispo3ic;ões da 
Constitniçã. 1.- G. JJr.·sou,·o. 

_.\ccr.::·scent~-se, onde convier, o artigo se
guinle: 

Para sati:;fação de todos os compromis3os 
financeiros c dcspezas da União, conforme o 
respt>ctivo orçamento geral, organizado. an
nu..'llmentc Jlclo Congresso, contriLuirá cada 
Estado na proporção de suas rendas. 

Paragrapho unico. Procedcr-s~-ha. para 
isso ao calculo cx:wto da renda arrecadada 
cm cada. Estado o proveniente dos impostos 
lançados fjUer pela União quer peJo mesmo 
fl~slado, calc:rlo que será revisto tambem 
annua1mente_ 

S. R.- gm 25 de novembro de iSilO.- TTiJ·
gilio Damasio_ 

Ao art. Q.o 

r~· prohibido aos Estulos tributa· •. de qual- Snbstih~a-sc o art. !)o pelo seguinte: \ Depois da palavra administrativa -diga-se 
qu "'r motlo, ou emb3.raçar com qualquer difli- E, tn·olubido ao;; Estados tl'iLutar h~ns e -actos, ou serviços ou instHuições pablicas 
culdatlc~ ou gt·a,·ame, reguhlmeutar. ou ad- renda~ fetleraes ou serviços a cargo da União estabelecidas pelo goyerno da União. -
ministrativo~ actos. instituições, ou serviços e reCiprocamente. Julio ele Castillws. 
estabelecidos pelo Governo da União, 

.L ... . o ·~--:-;~~ -;_ .. .<;:_:.,:~~fo:"~;-~··_{:~-;~~.,.;h.i·cj.J.7é :iflt*Jor:W±f*ii'C"'@êê@iD h Z'5é A • 
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Art. iO 

E' Yedado aos Estados, como á União : 
L o Crear impostos de transito pelo terri

torio de um Estado, ou na passagem Ue um 
para outro! sobr~ productos de ou h-os Estados 
da Republica, ou estrangeiros! e bem a:;;sim 
sobre os ,-ehiculos, de terra- c agua~ que os 
transportarem; 

2.
0 

Estabelecer, subvencionar, ou cml.ara-1 O n. _2 do ad. LO seja collocado nas dis-
ç-ar o exercício de cultos religiosos; p~siçôes geraes ou onde convier. 

3.<- Prescreyer leis retroactivas. 

Ar!. ll 

Nos a;;sumptos que perl'3ncem _concurren
temcntc ao Oo,·erno da União c ao.'5 Gwerno::: 
dos Est:vlü . .;, o exercido da au:m·i(ht.tle pdo 
primeit'·> oh::;ta: a ac .. ·ã·J dos .:;:cgnndos c an
nulla~ d' en!ão em diante, a3 lús c disp1-
si'=õ:.-s lld!a emanado,. 

A1·L 12 

.:\L!m da:; fontes de raecit:l discrimin~ulas 
no:; arts. Ô0 c so. é licit'J á União. como ao:; 
E~tados, cnmubtivament~! ou ·ufi'J. crear 
outras fjllaesqucr~ não con~t·avittdo o dispo:; to 
nos arts. 7°, U0 e 10 § to. 

-· ~ --~: _ ... :.-. ~---' ... "":'--"~-·:-!<.·,. ~w! '!! 

O n. 3 do art. 10 seja Milocado nas <!is
posições gcraes ou onde con-vier. 

Al'l. ll: Supprima-se. 

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

;p" --1: i ~~- • 2 í 

Supprima--:;e por superfino o n. 2 do 
art. 10.-Julio ele Ctlstllltos. 

No art. 10 n. 2~ suppt·ima-se a ]lalavra 
- subvend··IHll".-l""ü·qilio JJ.tmasio. 

Translira-s~ para o àrt. 72, como um pa
ragrapho, o n. 3 do art, 10.- Julio de Cas
tilhos. 

;\o n. 3 do art. tO-accrescente-se: 
« S:th-o para eliminarem ou minorarem 

penas».- E[Ítaci(} Pessoa •• 

Substitua-se o art. i L pelo seguinte: 
«No:; assumpto'i fJUe forem da competencia 

Ua. União c dos I.;stad•--s~ as leis federaes pre
valecerão sobre a::; dispo:;içõ~s incompatíveis 
Jas lei;; c regulam;:-nlos locacs, salvos os di
reitos adqairitlos ».-JosC Ilygino. 

Ao art. 
.Tu ;n.OJ', 

-12- Snpprima-se.- Casimú·o 

t.inbstit. 'a-~t~ o m·t. -12 pe]Q seguinte: 
Alêm tLls font::>s do receita disct•iminadas 

no art. G0
, só poderii a União, cumulath·a

mente com os Estados, cr~ar novas fontes, 
mas que não sejam as do art. sons. i, 2 c 3, 
e, respeitando o disposto nos arts. 7, 9 e lO 
~ -fo, nos casos de calamidade publica ou 
quando forem reconhecidas insnflicieni.es as 
discriminadas no referido art. G0 .-G. Be
sow·o. 

AI·t. -12 : 
«i\' o::; casos ex lrnrrrllinm•ios de calamidade 

publica, poUerA o governo da Unhio taxar a 
renda do cada um dos l~stados, deYendo ser 
igual para todQs a porcentagem». 
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Projecto de ConstituiriTo do.~ Esta<!os [nidos do!Emendas approradas rwla conuuissão clcila f!Ura 
lha7.il dm· pal'CCcr sohrc o pl'ojcclo 

Art. 13 

O direHo àa. União e o ào3 Estado.') a le
g-is!arcm sobre via<:ão f~rrca c naveg-ação in
teriot• s~r~\ re;julado JlOr lei do Congro3so 
:Xacional. 

Par:tgt·ap~IO unico ao art. 12-11 otlos os 
dit•eilo:;, impns~os on taxas lançado:; p.:!lo Go
,·erno Fcdet·af devem ser uniformes cm todo o 
t~rrBorio da UnLio. 

.c\. r L 1-l 1 •••••••• • •••••• , • • • • • • • • • • • , ••••••• , ••••••• 

As forças de ferra c mar são inslit=rições 
nacionac"5 perm.ancntcs, destinadas á def<~sa 
da p:tt~ia no exterior e ú manutençã!J das lois 
no interior. 
n~nb·o 1105 limites da lei, a. for~a armada 

é e.:;sencialmente obedicn1c aos seus sup:!
rior~s hierarchicos c obi'igada a sustentar 
as instituiçõe3 constitucioaac:;:. 

.J\.rt. 15 1 ••••••• , • , : • ••••••••• • •• •. f, , •• t. • • , • , , , •••• 

São m·gão.:; da solcrania nacional os po
deres legislativo, executivo c judiciario, il:tl'
monicos c independentes entre si. 

====='"'..\._ . .- ,.c,- h'<'-1&§':-<;\ '·' 

Emcwlas r·cjrltatlas ou l'''ejudicadas 

§ l,o Quando forem insnfl1cionte.;; as fontc3 
da receita discl'iminadas no art. ü" Jl:l.ra oc
cm·rúr ao serdço da divida nacion;~.l, podert1. 
tamL~m o 2oyerno da Unifi.o lançat· uma taxa 
p~t·mancntC, sohre a r~nda do5 Estado;, sem 
distincções.-Julio ele Caslilhos. 

A~ art. 14.- Supprima-sc.- 1Til•gilio Dtl
masw. 

No art.. 1-l sup11rimam-s2 as Jlnla,·ras 
- p~t·manentes- c -dentro nos limites da 
le•.- Jose Jirtqillo. 

Ao art. i-!· àccre.scente-se depois das pa
hn-ras -as forças de terra o mar- as se
guintes:- constituidas pelo exercito c ar
mada.- G. Bcsom·o. 

Ao arL. 15 . 
Supprima-so o ar L 15.- José llyyino. 
Ao art. 15 Supprimam-sa as palavras 

har1nonicos c independentes.- G. Bcsazo·o. 
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SECÇAO I 

DO PODEit LEGISLATIVO 

CSPITULO 1 

IliSi'OStÇÕES GElt.\ES 

Art. !ti 

Ó }lDtler legislativo é exm·cido pelo Con
gresso Nacional, com a sanc~·1o do Pr~si
d~n te da. ItepulJlica. 

§ Lo O Congra~so Nacion::tl compõe-se de 
dois ramos~ a Camara. c o Scnntb. 

§ 2,o A eleição 11ara. senadores ~ Uepu
tado-5 {L Camara far-se-ltá simullaneanu~nte 
em todo o paiz. . 

§ 3. 0 ~inguen1 pode ser, ao mc~mo tcm110~ 
deputado c senador. 

o o , o o o o o o 0 o o I • o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o , O o 

Ao ni.·t. lU§ Lo: 
« Depois da palavra - Camara- nccrcs

cente-3e. -dos deputados.-

§ 2.o Suppi•imam-se as pal:nras « ~1 Ga
mara,.. 

Art. lG.- Snl>stit.n::t-sc asstm: 
« O poder legislativo· é excl'cido1 por utn 

congrcs:;o clect i v o, dcno~ninatlo- Congresso 
doo;; Reprcscntanle5-, com a sancção do Pre
sidente tla HcpuLlica. >> 

(( Snpprima•u-sJ os §§ • >>- Jzclia ele 
V.rstilhos, 

..:\o art. ltJ • .Accrosccnte-se: 
« Sah•,)S o:; casos do art. 30,· §§ 2° c 3o ». 

- 1TiJ·gi!io JJ.tm~rd'J, 

Art. l1 Art. i7: Art. 17: 
Di~a-sc: «.a 3 de maio.» D~pois d:t 1nl:n·t·.\ -prorvg.ulo- accrc:;-

0 Congres:;o rennir-se-ha, n:t Capital Fe- Sabslitua-ao o § 2° pelo seguinte: centc-.:;o~: - :ldiatlo.- .lo.•C Jlyaino. 
deral, aos 3 de maio do cada anno, indo- «O Governo do g;tado cm cuja rcprc3enta- .;\d .• 17, accrest:entc-sc: 
ll~nd~ntemento Ue conTocação~ c fnnccionar:i ção se ~ler ·va~~ por rpmlql~er cau~a, inclusive . c.< ..1. eleição dos depu lados será feit-.l por 
q·1atro meze3, da data da abert·n·~"l, pmlendo renuncia, fat'i'l. proceder unmedmtamcntc a Clrcnmsc1.'ipções cleitoracs, não podendo haver 
s~r prorogado, ou con,·oeado c:x.\raordinaria- nova eleição. c:t.mlidaturas unicas >l .. - fi'ranciscJ 1Jad~u·ú. 
mente. ..\.o § 2o do art. 17-Depoh das pab.vi·as-

§ Lo Cada Iegislatnl'.t dU1'.1l'ii tres annos. Yaga aLerta no Congresso - dig,\-50: cm 
§ 2. 0 Em caso de ,·a~a! a.h~rta no Con... conserpwncia dOJ f-tllccimento, renuncia ou de 

gresso, p'lr qualqne1• c:tiísa, inclu<sive a de ouh•a qualquercausa}n•cvi5b. naCon5\iluiçãó, 
renuncia, as autoridades do rcspecth·o Estado a autm·ida.dc f-tr{t ••• (o m:tis como cstt'1. no 
farão pr~ceU.er immediatamente a nova arti!!o).- JI. YalacEio. 

1 • - .... e ... e1çao. 
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Projcclo de Consrilui~ão '!os 
lltalll 

Estados UniJos doiEmcudas apjii'OI·adas l'ela commissão cleila para 
dar parecer sobro o projcclo 

Ememlas rrjciladas ou prcjudicatlas 

,\r!. 18 .Art. 18. Rec1ija-s~ assim : «A Camara dos .:\.r L iS. Substitua-se pelo s~guinte : 
Di.'p 1tado:; c o Senado trabalharão separada- « O Cougeesso fimccionar:í. em sessõe3 pu-

.:\. Camara e o S:mado trabalharão sep:tra- mente c ~m sc:;;sões p'Jhlicr~s, quando não se blicas, cptando o contrario se não rcsoh-er 
dament(>, funccionando em s~ss:J?s publicas, r~soh-er o contrario p~r maiClria de volo3. p~Ia m:lioria dos vot,-:s presentes, e sõ deli· 
quando o r.ont.-:ario se não r~solver p:::tr As deliberaçõ~s serão tomadas pela maioria berar;'i qtnndo c~liver pre5cn.te a IU~\iori.l 
maioria de ,-o;;:,s )lt'esentes. c sb do liberarão, :thso!nt:\ dos seus membros. ,.. absoluh dos seus memLros. 
compar-~ecndo. cm c~uh uma da:; camaras~ a Paragt';lpho unico, suLst•J'oivo dos§§ Jo e 2o § 1. 0 O regimento tlo Congra::;:;o -G5bLelc
maioria absolut:\ de saas memhro5o <lo art. 18 c do Hl: cJr~i o."i mc!os de compeli i;.· o; membro::; an-

§ 1. 0 Os l"t."'gimcnto::; das (_has Carnaras <'~- Paragl·apho unico. «A cada uma dai Ga- sentes :t <'.oinp.q·eccr. 
taLe)ecerão os meio;; de compellir os memUt•os m:n·as compete: § 2. 0 ~\.o Congresso com.p::te verificJr c re
ausentes a c·JmpJrecer o Verificar e reconhecer o::; }lJdcres d~ il'.}US conhect!r o5 porlera3 di! s:•,ms mcmLros)) .-JttliJ 

§ 2- o Cada um·t dellas verificará e reconhc- mem1Jl'0.5: de Castilhos. 
cer~l o poàer de ::;eus membros. i·~l<>.gcr il s~1a mesa ; Sup;wim~~-sc o § 1 o tl.J art. 18.- Vú·yiUo 

O;oi:tnisar c s~u regimento int\?rno, c:;f.:tU3- D<rmasio. 
cendo o:; meios de compellir os memhros an-

Art. 19 

Cada uma da~ c1maras elegerá a sua me:::;a! 
organisará o se:1 regimento interno, commi
nan·.lo p~na::; disciplinares, inclusive a de 
exclusão lemporari::t., aos respeeth·os mcm
Lrv5, nomear{t. os emprt>gados de sua secre
taria, c regularã o sen·iço de sua policia 
intern~. 

Art. 20 

Os dcput:ldos e senadores 
por suaS opiniões, pala 1ras c 
cicio do mandato. 

são ilniolavcis 
Totos no exer-

seõ.tes a cornnareccr, comminando p~na:; di~
ciplinarc:;; · 

JlegnJar o serviço de sna policia interna ; 
NomeJr os cm}H'i!gados de sua secret-aria •. » 

• o. • • • •• o •••••••••• o •••••••• o o ••••••••••• o • 

• o. o ••••••• o o •• o • o ••••• o o • o o • o o ••••• o o • o •••• 

Art .. 100 Diga-se: t< O Congres~o eleger{t. a 
5\t:t mesa. O ma i::; coas~r,·c-so ».- Julio de 
CtJ.<;ti 1h'JS, 

S11pprimam-.==.e d_? art. Hl a:; palan·a.s -in
clush·e a de cxclusao tempol'.H'I.J. ~w:: respecli
Y('S lll('ffiht•os.- ViJ"[jilio D:nnasio. 

Art. 10. Supprimam-se as pal~tvras-in
clusin~ a tio exclusão tompor.tria aos respi!
ctiYos membros.- Jm·J liY.fJÚZO, 

ArL 2J. Dig<l-se: << 05 representantes são 
inYiola Yeis )) conset•ve-se o mais.- Julio d-; 
Cast il!zos • 

.Ao art. 20. Depois da p·.t1avra- TO tos-, 
diga-se- no exercício deste direito não estão 
comprehendid:ts a c:tlnmnia e a injuria,..
CasimiJ"O Junz·m·.- Lopes 1'1·or:ão . 

.Ao art. 200 .Accrescente-se: «Cessa a in
violaLi:idade em todos os casos de calumnia 
c injm.·ia ».-João Pi1Jhcu·o. 
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Art. 21 Art. 21. Redija-se n 1• parto deste arligo Art. 21. Diga-se: « Os rapresenlantes não 
do seguinte mndo: «Os dcpuhdo::; c os sena- podem ser }Jresos ))' etc. 

Os deputados e senadores não podem ser dort>.s, desde que tiveram recebido diploma Supprima-~c as palnvr.1s- sua o raspe
presos, nem process:tdos criminalmente, sem até á no,·a elei~.ão, não poclerão ser• pre5os, ctiva.- Julho tlc c~(stil!r'Js. 
prel'ia li vença de sua camara, salvo fltg1·ante sal\'o caso de fltgr.1ncia. cm crime inaliaBça- Ao art. 21. Depois <las palayras- sah·o 
delicto. E, neste caso, levado o processo at~ vcl, nem processados criminalmente sem flagrante delicto-, accresccnle-se:- nos cri-
pronuncia exclusiva, a ant'lridade processaP 'e previ:t licença de stu camara. » tnes inafiança,·eis .- CasimiJ·o JzuziaJ~. 
rcmetterá os autos a camara ri!specttva, p:~.t'.l 
r~soh·er sobre a l>rocedenda da accusação, 
si o accusado não optar pelo julgamento im-
mediato. 

Art. 22 

Os membros das duas camara:s., ao tomar 
assento, contrahirão compromisso fm·mal, em 
sessão publica, de bem cumprir os se~1s dc
-reres. 

Art. 23 

Durante as sessões -..·enccrão o;:; senadores 
c deputados um subsidio pecuniario, além da 
ajuda de custo, fixado pelo Congresso, no fim 
de cada legislatura, para a seguinte. 

Art. 24 

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

Supprima-se por superfino o arf.. 22.
Yú~gilic .IJ.wwsio. 

S:tpjlrima-se o art. 22.- Epitacio Pessoa,. 
Art. 22. Onde se diz: - O'i membros das 

duas camaras -,diga-se- os representante3. 
-Julio de Castillzos. 

Art. 23. Supprima·se.- Julio d~ Castilhos • 

Ar L 2-L lletlija-se assim : « 03 mcm b!"os 
dó Congres=n não podem celehrar contractos 

03 membros do Congres'!lo não p:::dem rc- com o Poder Exctntivo, nem dclJe recebet· em
ceber do Poder Executivo, emprego, ou com- pre_..:o;;. ou cJmmissões remunet·adas. f>aho 
missão remunerados, excepto si forem mis:;ões missõc:; diplomaticac;, commissões militare.:;: 
dip!omaticas, c'Jmmissões militares, ou car- ou car!!os de ::teces:;rl ou promo;ão L•gal. 
gos de accesso ·ou promoç:lo legal. .... 

Ao :u·t. 24: Supprima-se as palavras- cx
cept'l si foi"em mi:;sões diplomaticJ.-:;, com
mi:Bões diplom~tica-., commissões militares 
oa cargos de accesso ou promoção legal -e 
accl·escente-sc - tle natureza alguma.- Th. 
]J,whcc-J. 

Paragrapho unicu. Durante o exercício Ie
gislatiYo cessa o de outra qaalqaer funcção. 

. . , Ao art. 21: Supprim:-t-:; ~ as palavras- mis-
Pfiragrapho unico. O mau.d<.~to legtslattWJ c sões diplomaticas. commissões miJitarcs ou. 

incompati\'Cl COIU o exerCJC~O de crmlqu?r- Casi,;u;·:, JuuioJ~. 
ontl·a funccão Uuranlo as ses:;ues. :\o art. 21 addicione·sea p:~.lan·a- extraor
. Artigo a(lditiYo. O tleputatlo ou o ~en~tlur tlin:trias -{L eXjlressã_o- commissõa:; mUi
não pode set· nomea~l? para ca:·go dtploma- tares.- A. Cttvt.dcclntt. 
tico ou conunantlo nuhtar SL"Ill hconça da re
spectiva Camara. )) « Substitua-s} o paragrapho 

art. 24 pelo seguinte: 
unico do 

«Durante o temp::> das sessÕ<B cessa o ex
ercício de qnalqu~r func~ão.- G. 11.:-sozo·o. 
- J[. l'a/i.ulão. 

O paragt·aphl) unko do ark 2-1 seja redi
gido do seguinte Ifi(;do: 

c Durante as sessões legL•latiYas, cessa o 
oxet;cicio do qualquer outra funcção. »
Santos Pc,·ciJ·a. 
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l'rojcclo de CQnslilui~ão tios Estados (nidos doi•:mcmlas a~JliOYadas JlCia commissão elcila Jialal 
llrazil dar Jlatccct• ~obre o Jli'Ojcclo 

Emcnhs rejeitadas ou prcjudiradas 

Art. 25 

8~1o condit:ôes de el<"!!'ibilidade p:ll'a o Con-
eres~o Nacional: ....., 
...... 1.0 E;;tar tn poss~ do5 direitos tl~ eleitor; 

2. 0 Para a C:unara. 1 ter 111ais de lptatro an
nos de cidadão brazileiro, c mais dl! seis para 
o senado. 

Art. 2tl 

São inelt'!!h·eis 1mra o Congres'5o Nacional: 
L 0 O.;; reiêg-iosos regulare;; e seculares: lJem 

como os arcebispos, hispos: viga rio:; geracs ou 
forane>os, paroclws, coadJnct,ores c totlos ~s 
sacerJotes que exercerc?m autoridadd na 'i sua:;; 
respectiva;; confissões; 

2.o Os Go\·crnadorcs ; 
;J,o Os chefes de policia; 
4.0 O.s conunandantcs de armas, l;cm como 

os llemais fanccionario3 militar~s, que exer
cerem conunaudos de forças de terra e mar 
equivalentes. ou superiores; 

5.0 o.~ commandante5 de corpos policiaes; 
G.o Os magis~rados, salvo se estiverem 

a·nrlsos l1a ma1s de um anuo; 
7. 0 Os fnnccionarios administrativos demis~ 

siveis independent.emcnto de Sl11lten;;a. 

••• o ••••••••• o •••• o • o •••••••••• o o •••••••••• ,\o arL 2:í: 
Snpprim~~se da Constituiçã0, ]Dt" não RCl~ 

maleria Cmntitucional, cabcntlu ao Con
grc5so ordi na rio lêgislar sobre o as;;mnpto.
.lo<-"io :\"c ir .t. 

Ao§ 2. 0 accrêsccnlc-se: «< gsta clispo;:;içãol .1\rt.. :!5. ])ig-a-s<": « s:t:o condiç-Õ:!S d'::! ele
não compi.•ehcntle os cidaclãos a que refere-se gibilitl~H.le pal·a o Congr.:-s::o dos it"presen-
o n. -J. do ar!. tlJ. » t:mlcs: 

l.o Con<::t'l'\·c-:::'~: 
2. 0 Ter mais de ~eb a ano; de cidadão bra

z;ilciro. »- Jnlio dr:. CclSt-ifho:> c n. Campos. 

•< Sur·tll'ima-se o nrt. 2ô. >)- Joti.o_PiHllâl·o. 
. .:\r L 2•) Diga-se: <c O Con~""ri'C330. cn1 lei cs·1 l\o principio do art. 2U di::r~-sc: 

pccia], Ucdarar;.''· 03 casos (~ incOmpatihili- São inelegiYçis para o Congresso N:-tcional 
lla•Jc eleitor;.\ I. » dentro da zona da respectiva jnr:sdicção. »

Y Íi~[Jil i o Damaâu. 
.:\o nrt. 2G. Snpprima-so o n. L -Alcinclo 

Gualz:tb_n'<L 

. .:\rt. 2G. "-< Snpprima-sc c§ to ».-CasimiJ·o 
Junio;·. 

Supprima-sc o § Jo do art. 2U que torna 
in~legi vels os religiosos regulare;; e seculares, 
arcebispos, bi:5pos c ct.c. >>-J. A. Sw·aiva. 

Art. 2ti.- X. 1. Suppi.·imnrn-sc as p:tl:nras 
que .;e seguem a "-<regulares. >> - Josd llygino 

Ao art. 2G nccrcscentc-se : 
«§S. o 0.:; milit:u·~~ u:1o c.:>JU]U't:henditlos nos 

§§ .to c 59 , uma Yez eleitos, sú ]lJderão ser 
promoYidos pol' antiguidade se1n pl',:ojuizo dos 
que se acharem cm cfl'cclivo cxcrcicio ».-Th. 
Pacheco. 

Ao arL 2G accr~seente-se : 
<< Ningucm poderá ser ele i to ao Congresso 

Nacional~ si ao tempo da eleição não tiYer 
re.sidcncia effectha no cstmlo ]leio qual se 
propnzcr candidato>'.- F1•ancisco JJad'.l,'Ó, 

Ao art. 26, inclumn-se depois das pala
vras - os sacerdotes CJUC exercerem - as pa
lavras -ou não.- G. Bcsow·o. 
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CAPITULO II 

DA CAMAR.\ 

Ar I. 27 I Art. 27- diga-se: 
A Camara dos Deputados se compõe dos 

repr~seutantes da. Nação eleitos por Estados 
A Camara compõe-se de Daputado:s clcitosjc _pelo Districto Federal, mediante suffragio 

pelos Estados e pelo Districto FedCral, me- directo. · 
diant'! o suffragio directo. · I• I 1 ••• I. I. 1 ••••••••• I. I 1 ••••••••••• 1, ••••••• 

§ Lu O numero dos Daputados será fixado 
~lo Congresso, em proporção quo não exce
derá. do nm por setenta mil habitantes. 

Art. 26. N. 1. Si passar o n. l deste art,, 
substitua-se a palavra- autoridade- por 
- cargos ecclesiasticos. 

Ao n. 6, depois da palavra - S!l.lvo- di
ga·SC- os aposentados, avulsos Oll cm dis
ponibilidade, desde mais de um anuo. -José 
Ilygino. 

Supprima-se o n. 7 do art. 2ô c accre:;-
cenfc-s~ ; _ 

Paragrapl10 unico. Os enumerados neste 
artigo, excepto os ro;}ligiosss regulares c se
culares, sómente são inclegiveis pelo Estado 
ou estados em que exercerem autoridade.
Epitacio Pcssôa. - J. Rctztmln. 

Su.bstitua-se o§ 1o do art. 26 pelo seguinte: 
Os religiosos e qnaesquer que ·vivam em 

comntttnidade claustral.-Franr:isco BadaJ·ó. 

§ to do arl. 27: 
«O numero do Deputados será fixado polo 

Congresso em proporção â população de cada 
E•tndo •·- A. Cavalcanti. 

Substitua-se o§ 1° do art. 27 pelo seguinte: 
«O Congresso fixará o numero de Deputados 

de maneira que cada Estado e o Districto 
Federal tenham representação igual,. .-Epi-
tacio Pcssôa. -

Ao art. 27 § i 0 - accrescente-sc: 
Não de\•erulo o numero de representantes 

em caso algum exceder a 250.-João PinheiJ·o. 
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Projecto de Conslituicão dos Estados Unidos 
Í1razil 

doiEmendas alli•ro\·adas \leia commissão eleila parai 
dar parecer sobre o projecto 

§ 2.o Para este fim mandará o Governal § 2. 0 - Supprimam.so as palavras: 
Federal proceder, dentro em tres anuos da Dentro em tres annos da inauguração do 
inauguração do primetro Congresso, ao recen- primeiro Congresso- e diga-se: desde j ú. 
seamento da população da Repablica., o qual 
s~ reYerá docennalmentc. 

Emendas rejeitadas on prejudicadas 

Ar!. 23 I Ao art. 23 -diga-se: I Ao art. 23: 
Em vez de - a fixação -das leis de fixa- Depois das palavras- Prosidente da Re

ção- e em \"CZ de- a discussão- da die:- pubhca- acccrescente-se: -c contra os: Mi-
_Compet!3 á Camara a inic!ativa de todas aslcussão. ni~tros de Estado nos termo! dos arts. 5t 

lets de Impostos. a fixaçao das forças de e o2. 
terra e mar, a discussão dos projectos oflb-
recidos pelo Poder Executtvo e a declaraç-ão 
da. procctlcncia o:.t improcedencia da ac-
cusação contra o Pr~sidentc da Republica 
no;; termos do art. 52. 

CAPITULO 

DO SEXADO 

Ar L 20 I Substitua-se o art. 29 pelo SE'gninte: Subst·itua-se o art. 29 pelo seguinte : 
«O Senado compõe-se de cidadãos elegi veis «O Senado compõe-se de cidadãos elegh-eis 

nos termos do art.. 25 e maiores de 35 annos, nos termos do ort. 25 e maiores de 35 a unos, 
O Senado compõe-se dos cidadãos elegi veis em numero <le tres senadores por cada Estado que serão escolhidos directamente pelo corpo 

nos termos do art. 25 o maior~s de 35 annos, e o Districto Federal, c eleitos pelo mesmo eleitoral. e pela mesm:t fôrma por que forem 
escolhidos pela::; lcgislaturas dos Estados, em modo por que o são os deputados». nomeados os deputados )l.-J. A. Su1·aiL·a. 
numero de tres senadores por cada um, me- Snbstitu3-se o art. 29 pelo seguinte : 
diante pluridade de Yotos. «O Senado compõe-se de cidadãos elegi veis 

Paragrapho unico. Os senadores do Dis- nos termos do art. 25 e maiores de 35 annos, 
tri_cto Federal serão eleitos pala fórma insti- escolhidos pela eleição directa popular:». 
tmda para a eleição do Presidente da Hepu- Supprima->e o paragrapho unico do art. 29. 
hlica. -Santos Pe,-eit•a. 

~ . .z:.:~ 

Art. 29- Em ..-ez de -l•gislaturas dosEs
tados- diga-se -pelos Estados- e substi
tuam-se as palavras- plurahdade de votos
por- snffragio directo.- José Hygi1zo. 

-.----. -.-----:_----=--:.~~~-_: ::-~, -~~;~ç-- .:-:~ -.:~-~:::iL2Jip3Jiit5jf~.,~~i.-~~~~~ .. ·~."'~~=·--~~:,Yi: • 

cO 
~ 

c 
o 
li!: 

"' ~ 
r.l 
cn cn 
o 
2: 
;> 
c 
~ c 
~ 
;> 
t:"' 



Arl. 30 

O mandato de senador durará 110\C annos, 
renoYando-se o Senado pelo terço triennal
mente. 

§ i. 0 No primeiro anno ela primeira lcgis-~ Sep.m tran!';feridos para as disposições tran .. 
latura, logo nos trabalhos preiJaratorios~ dis- sitm:ias os§§ to, 2°, e3o, do art. 30, passando 
criminará o Senado o primeiro e segnr.do o -to a ser n. I. 
ter~os de seus 1nembros, cujo mandato ha de 
ces~ar no termo do primeiro e segnn(lo trien-
nio. 

§ 2. 0 Es:;a. discriminação efrecLuar-se-ha 
em tres listas, correspondentes aos tres terços, 
graduando-se os senadores de cada l~s ta do c 
os do Districto Federal pela ordem de sua 
Yotação respectiya, de modo que se distrihna 
ao tPrço do ultimo tricnnio o primeiro Yotado 
no Districto Federal c em cada um dos Es
t:tdos, e aos Uous terços seguintes os outros 
dons nomes na escala dos snfrr~•gios obtidos. 

§ 3. 0 Em caso de empate, considerar-se-hão 
faYorecidos os mais ·..-elhos, dec.dindido-se 
por sorteio, rpmmlo a idade for igual. 

§ -t.o O mandato do senadOr eleito cm sub
stituição de outro dnrarú o tempo restante ao 
do substituído:. 

Art. 3! 

O Yice-Presidento do Hepublica será ijHO 
facto o presidente do Senado, onde só tcr{t. o 
,·oto de qualidade, e Eerá. subetiluido, nas 
ausencias e impedimentos, pelo Vice-Presi
dente des5a Camara. 

-. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Substitutivo ao art. 31: 
«O Senado elegerá o seu Presidente e V ice

Presidente~.- Lopes T1·ovão.- Gil Goulart. 
Supprima-se o ar L. 31.- Santos Pc1·cira. 
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JlJ·ojecfo de Constituição dos Eslados 
llrazil 

Art. 32 

roidos do1Emeu;:::pprora1as pela CO'II!IIissão clcila para 
tlar Jlarc~ct· so~11'C o projcelo 

Compelcprh·ativamcnle ao s~nado julgar 
o Presidente tia H.epublic.l e os demais fnnc.
cionario3 federaes designados p~Ia Consti
tuição, nos ter1nos e p~la fórma f[IIC ella 
prescr.:1ve. 

§ L o O Senado, quando (ldiber:u• como 
tribunal de justiça, será prasidido p2lo Presi
dent-a do Supremo 'l,ribunal Federal. 

§ 2.o Xão ]lr.Jferirá senten~a contlemna
toria senão por dons terços do.:; mcmhros 
presente;:;. 

§ 3.o ~ão po1cr.i impor outras panas mais I· .•....•.. ~. o o. o •• o •••••• 1 • o •• ~... • ••••• o. 

que a. ]>Jrtla. do cargo c a inc:.qncic.ladc <!e 
exercer qnalqaer outro, sem prejaiz'l da acção 
da jastiça ordinaria cont!-a o condcnutado. 

CAPITULO IV 

ÍL\S ATTRIDUIÇ:J"ES DO COXGRESSO 

Art. 33 

Compete prh-alh"amenl-9 ao Congr~sso Na· 
cional : 

Lo Or.;ar a receitl, e fixar a despe.za fe-l Add.ilivo- Tomar ns cvntas da receit-a. e 
dera! annnalmente; despeza de cada exercício financeiro. 

2.0 .Autoriz:t o poder exec1itivo a conlrahir 
cmprestimos, e fazer outras OJ>erações de cre-
dito; 

3.o Legislar sobr.J a divida pnlJlica, c esta· 
beleceL os m ··i os para o seu pagamentJ : 

.J.o n.~gular a ar;:ccada~ão c distribuição' N •. J -SuLslilun.-sc a palayra:- na'!ionaes 
das randas nacionae5; pela- fedcra~s. 

5. 0 l~egular o coinnterciO inteL·nacional, h?nl .•••.••••••••.•••••••••••..•••••••••••••.• 1 

cvmo o dos Estado:; entre si e com o Districto 
Federal, alfantlef:,'llr portos, cr~ar ou supprl· 
mir entr~p·JStos; 

Emcn]as rcjcila~as ou pt·cjudicadas 

A1•!. 32 § 3.6 - R!?dii•t-se assim: <(Não 
}l•)dcntlo impor o:th·as 1w1ias s~não as que cs
tiver~m estabelecidas cm 1-?i penal anterior 
ao dclictoi).-Josd IIy_qi11o. 

Snp}lrima-3e o cap. 3o, transferindo-s~ o.;; 
arts. 31 e 32 para o cap. 2a, com esta mo
dificação : ond~J se cliz- s~nado- diga-se -
Congrcs::;o.- Julio ele O.lslillws. 

N. 5- Transfir.\-s ~ para. o 
secção 2•.-Julio de Ca•t1lfws 

cap. 30 da. 
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G.u Legülar sobre :t navaga~ão dos •·io3, 
que b1nhem mais de um E.statlo, 0:1 corram 
p')r t~rdt'lrio estrangeiro ; 

N. 6- SuLstitn:\·3~ pelo seguinte : l N. G- Substit-ua-se- 1<?-gisla:r sohi."a na\'C
« I..egi'5lar sohi".:! a navcga~ão dos 1·ios ga.ção dos rios que Lanhcrn um ou mais Es

ftnando banhem 1nais de nm Estado ou csten-llt:alos da União, no lo[lo ou em parle!.- S. R. 
dam-se a territorios estrangeiros. .Juã-J ~V'cira-. 

7.o Determinar o peso, valor, inscripção, 
typ'l e denominação das moedas: 

s.o CL·ear h:tnco;; de cmi:;;,fto, legislar Eobre 
ella, e \ribubl-a; 

N. 8- Lcgi::~lar sobre bancos de emissão. N. 8- Snhslitua-·so assim :-Legislar sobre 
instituição de bancos emissores de moeda p:t-
p~l convcrtivel, não podendo cm caso algum 
crear monGpolio para emissão de bilhetes ban
carias, nem decretar curso for~ado para os 
mesmo:;.- Julzo clt:. Caiti/Jro:;. 

N. 8° do art. 33 fique assim : 
Cr~Jar hancos de cmiss;lo de moeda. pap~l e 

legislar SJbre os me;;mos.\den!lganada, p3rém .. 
a compt:tencia para facullar a emissão a in
dividuo::; o:t associaçõ~s particulares~ C;Jm mo ... 
nopol i o em todo o territm•io da União 0!1 
mc;,mo abrangendo mais de um E!Jtrtdo.- .A. 

o. o Fixar o padt·.i.o dos pesos e metlitla:;: N. JO- Divitla-s~ em dom; numC'ros. ICavalcanti. 
iO. llesoh·er delinilivamente sohre os li- a) .Approvar os h·atados. de limite celel,ra-

mites d~-.s Estados enh•a si, os do Districlo dos p~los Estados entre st e re~;oh-er os con-
Feder;tl c os do territorio nacional com as flictos fJUC se suscitem entre clles a tal r~s-
pa~õ:n limilroplt~s: p2ito. 

~ ' b) Ues:olver clefinitivam~ntc sohr~ os limites 
do District'l Federal e os do territorio na
cional com as 11-'~õc::.; limitrDtllaes~ 

11. Dt'Cl'.:!lar a ncc:isa.;ão 
n~pul,li.ca nos casos c.\íJ ;J3; 

do PI•.?.sitlenleda1 Supprima-se o n. 11 por contradi.lorio. 

12. ~\ntorizar o Governo a Uccl~l·ar a gnerr~~ N. 12.- Accresc.cntc·se dep.:..is da. palavra 
c fazer a paz; - go,·erno -esgotado o rcenr~o de nrhitra

mcnto. 
t:J. 1\_c.;;olver dcHniLh·ameutc sohre os tra

ta•lo:; !"<::ln v~ nçõr:s eom as nações cstra ngciras; 
ii. Dt>signar a eapital tia União; 

t:;. Conceacr subsídios aos Eslallo3 na ln·· 
poHacs.:! elo art. -to; • 

JG. Le_:dslar solJr~ o s~rvko dos corr.:. io:; 3 

tel--.gr:tplíos; -

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

o • o o O • O • O O O o o O o O o O O o o O o o O o O o o o O o o o I o • • o o o o o O 

i7. Adoptar o re~imen. convcnienli:! {L se-~ N. 17.- Transfira-se para o cnp. 3° da 
gnranc-:a das fronteiras : ;;ccc:.ão 2:\.. 

18. Fixar aunualmenlo as f01•ças de terra 
e mar~ 

if'. Hcgula:r a composição do exercito; N. 19.- diga~s·~- lcgis\a-r sobre a orga
nisação do exerc-ito c da nrmnda. 

X- 1-1.-Diga-se- mudar- em yez de <lcs
ignnr.- Jo~·é 1/igyno. 

N. !G.- Transfirn .. se Jl~ra o c&p. 3o da. 
sec.;ão 2a ne1tes lermos:- re;:rular o set•\·iço 
elos f'-Orreios c tel•~!!rapho3.- .T'illio ele Cas-
tilhos. .... 

N. iS.- Accresccnte-se - e 
suas composições.- G. Besow·o~ 

N. 1.9.- •rrnnsfirn-se para o 
secção 23. .-Julio cl.:: aa.stilhos. 

t•egnlar as 

cap. 3° da 

.,.,...~~ 
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Projcclo da Consliluirão dos Estados Unidos doi Emendas alllH·omdas pela commissão clcila para 
IIJ-azil dm· parecer sohrc o projecto 

2~1. Conceder, ou negar passagem a for.;:ts 
estrangeiras pelo territorio do paiz, para 
op~r;u;ões militares: 

21. )foLilisar e utilisar a for.; a policial dos 
Estados, nos ca~os taxados pela Con'it.itui~ã.-, ; 

Emendas rejeitadas ou prejudicadas 

N. 20.- Transfira-se pat"a. o cap. 3° da 
secção 2•.- Julio de Castilhos. 

N. 21.- Transfira-se para o cap. 3• da 
secção 2a.- J1clio ele Castil!tos. 

N. 21.- Sub:;titua~se as palavras-força 
. . . . yolicial-por-milicia civica.-Jo~é Ily,qino. 

22. D,Jclararcm c~hdo de !Hho nn1o11 maiS ~. 22.-thga-se- declarar em c~L'lllo de 
ponto:; do territo:-i.-, n:tcion:d~ na cmerg·~ncia sitio um on mais pontos d() territot·io na
de a~gt•es::ão p·,r fpro::ls (>:.tl'ang-cir:ts. o 1 cem- cional, na emei·genda de aggre~são por forçao; 
mo~ão int·}l"Jl:-t, e npprovar o! ~nspender o e:;tra•·f,~iras ou d·~ commoçfif, ia terna, e 
d·.:-darado pelo Pode1· Excc•ItinJ, ou seus nppro\·ar o=t sns:p~ntle1• o sitiu r1ue hou\·ersi do 
~1g~ ntes rcsp ,usa w~is, na a~Isencia do Con- tleclarado }~elo Potlcr H.x_ecutiyo ou s~ns agente;; 
gre;;;so: responsa\·t.~B na. ausenc1a do Congresso. 

23. lte~nl:ll' :ts cn:Hlil."õc-; c o proL'(>SS·J ela 
cleio~ão p:u·a •·S carfr·•S fe!L•rae.:.; ••m itdo o p:tL:; 

.:?4. Co!liiic;n·a;;; lei; l"Í\'Í". criminaesec(_lm-~ N. 2-L- LC'g-isla:· soLre o diroiht ch·il. . AoN.2t.-.\.ccroscentc-.se: -sendopermit
mer~ia('s •h HcpulJiic·a e i.l•m <~s-:im U3 pl'•J· comJuerdal, criminal c prof'cssual da Justiç-a 'tdo aos E;;;tado.s. quanto af{'lellas, alterarem
ce~suaes da. j!lsli;:a !'c.!m•al; . F't•dcral. lhes as <lisposiçõf'S de modo a adoptai-as ás 

N ·sta disp:1sição não se compr.•bend·•m a::; :-;u~s nece'isid:ules especiaes e interesses Jle
contl'aY~~!lÇÕes Jnliciaes o·t de cli-=po.sições rc- caharcs c JH'Oprios.- Guimm·ãcs ]'{ata[. 
gnla!nen:ares na m terias cr:e forem da com-

25. F'ix:-~r os vcncim.:-nt- s dos )finisfros de 
E:;:t'li]O: 

pelencia dos Estados nem a loca«;:i.o de s~r-
\'Ít"O, 

~. 25. Supprima-59 p:JL' sup:.-rfiuo. 

2d. Cr.:-;.11.' e snppri~nir eJB])l'<>;g:o:; pthlicos .••.••....••.•••••••••••••••••••••.••••••••• , ~- 2G. Supprimam-se as llnlavras-flxar-
f'-•dei':Ie..;;, fixar· Ih,,s as attriiJlliçõL~s, c e:;ti- lhes as attribtuçõ(>S c estipular-lhe3 os 
pul:n·-!h-.•s t_:s ycncim\·nto:;; vcncimeutos.-G .. Bcsow~o. 

27. ln'5titnir lri.bnn::t..:•s sulnr<lin~ulos ao :N. 27.- As;;im:-Organisat• a jus: iça fc-
Supl·.:-mo Tribunal Federal; dt'ral e nos tet·mos do art. 5! e segni11tes da 

28. Legishu· contra a pirataria e os atten
b.dos ao direito das g..:-ntes; 

~9. f'.tOnce'l<'r amni;.;t!a: 
:30 C·Jmmutar.~ perdoai· as p~nas impc.st::s! 

p,w crime;;; Ue r~sponsa IJJlidade, aos func
cionarios f•<lcraes: 

31. Legislar sobre t~rras de }lropriedade 
nacional c ntiuas ; 

secção a.a 
:I\. 23. Supprima-se por superll:w. 

Ao N. 31.- Le!!islar sobre terras o minas 
que forem adquiridas pela União.-.?fatal.
JJulhücs . 

...\o N. 31. Accrescente-sa :- nellas exis
tentes.- João Piulwu·o. 
~- 31. Supprimam-se as palavras- e 

minas.- Julio de Castilhos. 
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32. Estatuir leis peculiares ao Districto 
Federal; 

33. Suhmettcr a legi~la~-ão especial o:; pon
tos do territot·io da ilepuLlica nec~ssarios 
para a fundação de arsen·~e:;. oa oulros esta
belecimentos c instituiçõeS ·de conveniencia 
federal ; 

3-L Legislar sobre o ensino superior no 
Districto Federal ; 

35. Regular o:; casos de cxtradi~ão entre 
os Estados; 

3-'3. Velar na gna1•da da Constituição o das 
leis, e proYidcnciar sobre as ncc~ssidadcs de 
caracter federal; 

N. 32. Diga-se:- Legisla1• sobre orga
nisação municipal do Districto Federal, beu1 
como sobre a policia, o ensino superiOI' e os 
demais SCL'VÍços que na Capital forem reser
vados para o govm·no da União. 

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

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

~- 3G. Pass~ para o n. 3!: a atlrioni~;ão 
de velar na guarda da constiluiçfto c tias leis. 

37. D.:-cret:l.r as leis c re~oluções necessariasl ~. 37. Depois da palavra- podet·es-diga
ao exercicio dos p"dereS 7 em que a Consti- st1 :- que perteacem á União- e supprima-sc 
tuição investe o Go-çerno da União; o resto. 

3:) D<?cretar as leis organicas par.t a. exe- 1 ••••••••• ~·································· 
cução completa da Conslituição. 

Art. 3! 

Incumbe, ·outrosim, ao Congr.:>sso, mas n5.·l 
priYatiYamcn te: 

1.0 Animar, no t•aiz, o dPsetnohimento tla 
educ.u;ão publica, a agrtcttltura, a. industria 
e a immigração ; 

N. l. - H.<.'dija-;;c assim : 
« Animar no paiz o tle~cnvolvimento das 

leH·as. arte!i e scicncias, Lem como a ilnuli
grac:ãÔ~ a agt·ic .Itnra, i·1dnstrm c commcrcio, 
sem privilegias qu~ tolham a acção dos go-

. ver nos locaes, ,. 
2. ° Crear instit•tições: a e ensino superior e 1 •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• •. aecu 'l.dario no Estado ; 

:-~. 33. Supprima-sc.-JDEé Hligino . 

· N. 35. Snpprima-;:;:e por incomp:ltivel com 
o s_ystema de ot·ganisação judiciaria adoptado. 
- Jose /J!fgino. 

X. 3ü. :-supprimam-se as palavra-.:-e pro
vhle·;car sohr ..... as nccessidadus de caracter 
federal.- José Ilygino. 

Passe-se pnra o presidente da Republica as 
attrihuiçõcs do art. 33. §§5, 6, 7, 8, O. 14, 15, 
17, 19, 20, 2 i, 22, 2:3. 24, 26, 27, 28, 29 nté 31, 
37 e 38. - 2\luniz Freire, 

S'll'Prima-se o n. 2 do art. 3!.- B11lhõcs. 
N. 2.- .Accrescente·se:- e instituições de 

ensino secundaria no Districto Federal. -
Jose Hyyino. 

N. 2.-0nde se diz-crear-diga-se
anxiliar. -Julio de Castilltos. 

Substihtam·sP. os ns. 2 e 3 por: 
N. 2.- Auxiliar a. creação de instituições 

de ensino e de ao;sis\.·ncia nos Estado se no 
Uistl'icto FederaL - Lol>Cs 1'rovão. 

.. 
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Pwjcclo de Cons!iluirão 1los Estados Unidos dojEmendas aN'romdas ~ela tommissâo eleita para 
D1·azil dar parecer sobre o projcclo 

darias no Districlo Federal. twimaria. o - . 
3~o Proverá instrucção primaria e sccun.l Ao n. 3.- Supprimam .. so as palavras-

Paragrapho unico. Quaesquer outras des- Passe o paragra11ho unico para o art. 66. 
pezas de caracter local, na Capital da Hepu-
blica, incumbem C:l:cluslYamenle á autoridade 
municipal. 

CAPITULO V 

JHS LEIS E RESOLUÇÕE3 

Emendas rejeila1las ou prejuditadas 

Art. 35 I Ao art. 35- Supp1•imam-so as palavras- Art. 35- Accresccnte-se ás palaYra~
ou PL'OllOS'la em mensagem do Poder Execn- Poder Executivo - que dará publicidade, 
tivo para evitar a contradiçao cmn o art-. 28. corn a.n'lecedoncia de \l'CB mczcs, pelo menos, 

_ Sah:ts as excepções do arl~ 28, todos os })rc-1

1 
aos projectos de lei que hou,·er de offerecer 

Jectos de lei podem ter orig~m inc.lislincta- ao Poder Legislativo.- Julio tlc Castifltos. 
mente na. Camara, ou no Senado, soh a ini-
ciativa de qualrJUCr dos seus memLros, ou 
11ropost..a.. em n1ensa.gem do Poder l~xecuth·o. 

Ar!. 3õ 

O projecto de lei, adoptado n'uma das Ga
maras, será. submet\ido á oulra; c esta, si o 
approvar, cnTial-o-ba ao Poder Exccut.ivo., 
que, acquicscendo, o sanccicnará c promul
gará. 

§ l. o Si, por~m, o Pre•i<lente da Republica 
o julgar inconstitucional, ou contrario aos in
teresses da nação, oppor-lhe-lta. o seu ,·oto 
dentro ~m 10 dias uteis, daqucllc cm que 
recebeu o projecfo, devoh·cndo-o, nesse mesmo 
})raro, á Camara onde elle se lwuver inicia
do, com os motiYos da recusa. 

-"-··. _.-_-: 
,---...,.-.,-~"- -··w::.;·"'=~'tr\l;?re=;ma~......., ., - _o.--:t'--2-,.J~:->'::,.'>;__...;~~?'Ú<?-= ~""lilii.--- lli"i !!III ·g III 

..... 
o 
11>-

o o 
!<: 
<;> 
';;l 
t'l 

"" "' o 

~ 
o 
~ z 
~ 
t"' 

" 

--



" o 
'l. 
r. 
;: 
!i 
~ 

o 

§ 2.o O silencio do Poder Executivo nol Ao arf·. 33 § 2°- Eliminé-sê o <rue sz 
deccnnio importa a sancção, salvo si esse segue depois da pala\·ra.- sancção .. 
termo. se cumprir estando já encerrado o Ao art. 3G § 2()- Substitua-s~ a ulLima 
Congresso. parte por estas palavras- dar{t publicidade 

ás suas razõe3, no caso do recusa de sancção, 
q_u'.lndo eslh-er encerrado o Congres~o. 

§ 3.0 DeYohido o prJj~cto {l calllat•a ini-~ Artigo additivo ao art.. 3G- Niio sendo! Ao § 3° do art. 36 - Substiluam-~e as 
ciadora, ali i se sujeitará a uma di3cussão c a lei ]U'omulgada pelo Pr-esidenta da. Repu- palavt·as dous terços- pelas-ainda maJoria 
á votação nominal, considerando-se appro- blica nos casos llos § § 2° c 3o, dentro em 48 - G. lJesou)'O Bulhões.- JI. Yarladão. 
vado, si obtiver dons tcr~os do3 suffragios

1
boras, o Presidente do Senado a promulgat·:.i., 

prc3~ntes; c, neste caso, se l"cmcttcr:.i. :.i. outra 
1
usando da seguinte forntula : 

Gamara, de onde, si vencer, }lelu:;; mcsmo3 ..: O ConO'rcsso N~cional decreta c promn]o-a 
tt·amit~s, a mesma maioria, Yoltará, como' a seguint;lci {ou resolução)•. o 
lú~ rto Podt'r ExecutiYo para a solemnídaôc: 
da promulgação. 

S .t.o .A sancção e a promulgac:ão cflb
ctuam~se por cst.."l.s fOrmulas: 

{a «O Co:r.gre3so Nacional decrefa, c cu 
saneei ano a seg:;inte lei (ou resolução);» 

23. «O Cüngres::.o 'Nacional decl'<"ta, c cu 
p't'omulgo a sf'guinte lei (ou resolução).)t 

Art. 37 

O projecto de lei J.c uma camara, emenda
do na outra~ ,·olyerá á primeira, que, si 
acce-itar as emendas. ctnial-o-lw, molliflcallo 
em conformidade de lias, ao Poder gXC'cntivo. 

§ 1. 0 i\o caso contrario, voher{t [t canwra 
revisora, onde só se considerarão approvadas 
as altel'ações, :;i ol tivel'em tlons t·~rÇosdos suf
fragios presentes ; c, nesta hypoJt}JCSt~, tor
nar{t ~L cam~\\"a iniciadora, qno só as poderú 
reprovar mctlian te dons terços dos nons ,·o tos. 

§ 2.o Rcjcit:u.las dcst~ modo aq altcrac;Oe.s, 
o project-o s:JJJmeiter-se·1Ja sem e]]as f1 
sancc:ão. 

ArL 33 

Os projectos totalmente rejeitados, O'!! não 
sanccionados, não S·:! p<Jderão t·cnovar na 
mesm;.t se::~ão le~is:latiya. 

. 

Ao ::u·t. 33.- Supprlma--so a palnvr:l 
-totalmente-. 
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Projecto de Conslifui~ão dos Estatlos l'nitlos 
B1mil 

do Ememlas approratlas pela commissão eleita p31'3 

SlXÇÃO II 

PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 

DO PRESIDEXTE E DO YIOE-PRESIDEXTE 

Al'l. 3\l 

Exerce o Poder ExeculiYO o Pr<Jsidente dos 
E.s\a(los Unitlo:; do Brasil, como chefe .._~lech
TO da nação. 

§ l. o Snb"titue o Pr.:sidf'-nt:-, no cac;;o de im
pedime:·. to, e succetle-lhe. no tle falta~ o Vic.::·
Pre:;ident~~, eleito simultanf'amcntc com elle. 

§ 2.o "No impedimento. ou falla do Vic"'
Presitlente. s-:•t•:\.'1 snc('-e:;si\"amentc chamanos 
á presidcncia o ,·ic;·-prcsitlenle do Se 1ado, o 
pre:;ideüte da Camara. c o do Stiprcmo Tri
lmnal Fedt?-raL 

§ 3. o Si·1 condic;õ.:-s essenciae3, para ECl' 
eleito Pr.:sidentc, Otl Yice-Presidente da 
H.ctmhl íca : 

L 0 Ser Lrasil~it·o nato : 
2. 0 Estar II<• exet·ciciu dOs direito:; políticos ; 
3. 0 Ser maior de tl'inta e cinco annos. 

Art. 40 

O Pr~sidente exercerá. o cargo ])0\" seis 
a unos; não podendo ser reeleito }Jara o pc
rio do presidencial immediato. 

I tlar l'areccr sobre o projecto 

Adtli li v o ao art. 3\l. 
« Si, no caso do vag-a pm• qualquer cansa 

da Pre.;idencia ou Vice-Prcsidencia, não 
1wuve-rem ainda decorrido dons terços elo 
período presidencial, proccder-se-ba a no,·a 
el<::ição. » 

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

. ·--

Emendas rejeitadas ou prejudicadas 

Ao n. i do§ 3o.- Snpprima-se a }lalavra 
- nato- Guimm·ãcs l'latal. 

Art. 40.- Substitua-se pelo seguiu te s 
« O Presidente exercer{L o seu cargo por seis 
annos, c só decorridos dons períodos iguaes 
ser:.í. reeleito)),- F,·aucisco IJa.daJ·ó. 

Bill !illlll 
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§ {.o O Vice-Presidente, que exercer apre
sidi•ncia. JPlos tres ultimns annos do perindo 
presHcndal. nã··1 po·l .. ·rá ser l"'leilo pre:=iidenh"' 
pa-ra o periorlo "egainte. 

..••.......•....•... :i ....................... 1 .Ao §_i0 do art. 40 cn1 logar de :-pelos 
tres ulttmos annos- diga-se - dentro dos 
h·l·s ultimos annos.- EJlHaoio Pes··oa. 

Substitua-se o art, -10 pelo s~gninte: 

~ 2 ..... O Pt·.·si{h"d~ ,{l!i.xar;i. o exf>rcic!o tle 
s~ta-; fin<'".õ:~s. imprm•ogan•lmc·lte. no nwsmo 
dia em que terminar o seu p ·t'ÍOLlo ptesi·lcn
cial. saCl'C lcnJo-lhe logo o re~~--m-e!eito. 

§ !).o Si c::.t·~ se achar impeJi•Jo. on faltar. 
a fin1Jstitni~ã() far-s?-h:t nos terinos do artigÔ 
antecedente~~§ i O e 2.o 

§ .t.o O primeiro pet'iOllo prc~itlencial le!.'
minará :tos 15 de novembro de lS~lG. 

Art. 41 

.Ao cmpossar-sc no cargo~ o Pl'C3idente pro
nunciar5., em sc-s::;ão pnhli~a, anb o Supremo 
'l'ribnnal Fe{leral, esta alfit•mação: 

« Prometto manl,•r e c~tmprir cmn p~rfeita 
leald:Hle a C •nstitni~.ão Ferl,•l·al, promov••r o 
b~m geral da H.epnhlic.:a_ ob:;er\·ar as ;;uas leis. 
s ;st·~nlar~lhe a uniii.o~ a integrid:lde c :l in
dependencia. » 

Art. -!2 

O Pre5idcnte e o Yice·Precidente não podem 
Eahir do territorio nacional sem permissão 
do Congresso, pana. de pet"derem o cargo. 

Art. 43 

O Presidente e o Yic~-Pri'sidente percebe
rão subsi1lio, fix:ulo pelo Congres,o no l)e
riodo presidencial antecedente. 

liliiõliia" fI i i' lllií'iiiili' 
""""'-~ ..... ~ .... , ·····~-·-----. .,:""(,..,·.- :-~••: .,_, ~ -·~-~.-·-:i-.~''li.oi~! ~ n ~ a iii 
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« O Presidente da Hepublica dos Estados 
Unidos do llrazil exercerá o cargo por quatro 
annos, não pmlcndo ser reeleito para o periodo 
pre~idencial seguinte. 

§ }.o O Vice·Presidente, que exerc.e1· a 
Presid~ncia por donS annos não poderfl. ser 
eleito Pr.:-sidente para o pet•imlo immediato. 

)[antcn1Htl11•5<J os §§ 2o C 3° e substitua-se 
o .to pelo seguinte: 

« O primeiro periodo presidencial termi
nará aos 15 do novembro de 189-:l.- Flcw·y 
Cto•ado.-Brtlhõcs.- G. Bcsow·o.-B. I....apér. )t 

Ar art. -10- D'l'ois das palavras- par 
~eis a unos- accrescente-se- excepto no pri
meiro período que terminará aos 15 de no
\'crnbro de 1.895. 

Ao § 2o do mesmo artig·l- depois da pa
lavra- Presidente- accrescente-so : -não 
pode r{, ser reeleilo para o período presiden
cial immcdiato e deixará, etc. {o mais como 
está). 

Ao§ 4• ão mesmo artigo-Supprima-se.-
.11 acl!a<lo. 
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l1tojcclo de Conslilui~ão dos Eslados Unidos do jEmcud:1s U(l(lto\·adas pela commissâo clcila 11ara 
D1·azil · dar (Jarecer sobre o (lrojcclo 

J:mcudrts J·cjciladas ou -rcjudieadas 

C.\PITULO II 

D.\. ELEIÇÃO DE PRE.51DCXTE E YICE-PRES!OEXTH 

Art. 44 

O Presidente e o Vic~-Pr~sidênie serão c5- Substi tulivo aos nrts. -:li, Li5 e- -16: « O Presi- Arl. -H. Snhstitua.:::;e pelo s-~guinta : 
colhidos pelo povo! mediante eleição indi- dente e o Vicc-Pr('sidente da Republica set•ão .:: O Presidente e o Vice-Pl·esideutc da Re-
re~~a, para ... a qn:tl cada_ E~t::do, ben~ como eleito:> J>~los Estadcs: tendo c:ula Estado só- pu~licn: se~ão escolhid?s pelo p~vo, 1n~diantc 
o Dtstnc.to 11 cder:tl, consllLitn·a uma ctr~nm- menta um ,-oto. suflragw dtrecto, reahzando-sa a cb1ção no 
ecripç-ão, com eleitores cspedaes em nmncro § 1. 0 O ,·otn de cada Estado é o da maiorLI dia i de março do ultimo anno do per iodo 
dnp!o do da r~spectiva reprcsen!ac;ão no dos seus eleitores qualificados para as eleições presidencial ».-Ji"'lcw·!l Cluado. 
Congrcs~;o. de deputados ao Congresso Nacional. Art. 44. Substitua-se pelo seguinte: 

§ t.o Xão podem s(lor eleitores cspcciaes, § 2. 0 A c~eirão ser{t clirec~a e realizar-se-ha « O Presidente c o Vice-Presidente serão 
a!Cm dos enumerados no art. 2G, os cidacHios cm lodo o territorio da H.cpnplica no dia escolhidos pelo povo, mediante eleição indi
que occnparem cargos retrilmidos, de cara- Jo de fc,·creiro do uHimo anno do p~riodo recta, para. a qual cada Estado, bem como o 
ct2-r legislativo, judiciaria! adminish·ativo, ou prcaideneial. Distrjcto Federal, constituirá uma circum
milibr, no governo da. União~ ou nos Uos § 3.o Cada eleitor votar{t por duas ccdulas scrip~ão com eleitores eSJlCciaes cm numer<l 
Est:tdos. . di!ICrcntcs, cm dois cidad;:Los. n"tun para do 20 por cada Estado. 

§ 2.o E:;E:a eleição rcahsar-se-lw. no dia Presit.lcntc, n"ouh·o para Yicc-Presidcnte, ns S. H.,- J. Retumba.- E1>itacio Pcssôa. 
i o de mar.;o do ultimo anuo do período prc- quacs serão recoJhitlas cm urnas distinctas. At·t. ~14. Substituam-se os arts. 41, 45 o 46 
sidencbl. § ..J..u As authcnticas das secções de cada elo st-guint'!: 

- ------~-----;:--:-~_--_-;(·-

municipio serão apuradas 15 dias depois « O Presidente da. Republica será eleito por 
da cieiçiio pela rc;;pcdiva Camara ou Int.cn- snllhtgio directo c maioria absoluta~ no dia 
dencia ~Innici)la], que decidirá as qucstõe::; 1o de marçodoullimoannodopf'riodo presi
contcnciosas, com recurso para o trihunal de dencial. A' apuração geral procederá a .As
apprllação do lt:stado. scmblCa Geral. O processo será dado p::>t' 

§ 5. 0 Dos votos asBim nparndos se orgnni- lei orclinari~ ».- .1.lloni:: Ji'J·cú·c. 
zarão duas nelas distinctas, de cada uma das Art.. 45. t)upprimnm·sa O'i §§I o, 70 e So do 
quacsse Iavrarãodoiscxemplaresauth<'nticos. art. :J5 ntantcndo-sc os§§ 2°, 3°,4o, 5o c ()o. 

§ Ü. 0 Destas quatro aulhenticas serão re- Flr:1o·y Cw·ado 
metlitlas duas (uma de cada acta) ao Gqvcr• 
nador do Est~do, para o l'CSJ)ecli\·o archivo, 
e duas ao Presidente da Assemb!éa Lcgisla-
til·a ou ao Presidente do Senado do Estado, 
si este o fh·l'r. 

§ 1.o :Xo dia 15 de maio reanit·-se-ltão as 
duas Gamara:; L<>gistathas do Eshldo, sob a 
prcsidcncia do PJ·esidcntc do Senado, si o 
gstado tiver duas Camaras, ou~ no caso con
trario, á Assembléa L~gislativa. sob a prcsi
denc~a do rcspecti~·o ~1·cs~dcnte, f~r-se-ha a 
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apnraçãiJ g~r.:tl dos votos, sendo proclamados 
candi;Jatos do E';tado Jnra a pr.esidoncia ou 
\·ice-pres.idencia dos Ec;bdos Unidos do Brazil 
os cidadãos que obti\·erem a maioria dos votos 
contados. · 

§ S. 0 No caso (lo ompale, n Assembléa cs
colhet·ã p::>r Jnaioria absolub. um den t.re os 
CJ. ndidatos igualm.cn te sniTragados.. 

§ 9.o La:vradas as actas distinctas dos votos 
apurados para Presidente c Yice-Presitlcntc, 
se cxh·ahiriio de cada uma dellns tres copias 
auth~nticas, que terão o seguinte de:;tino: 
duas remeter-se-hão ao archivo do Estado, 
(luas ao president<J do s~nado da União, c as 
duas rastan t~s ao nrchi v o nacional, todas 
fccl1adas c selladas. 

§ lO. Rcu!iiilo a 15 de junl10 o Congre~so 
~acional Bilb a presidencia do Prc.sident9 do 
Senado~ cllc abrirá as actas c prodamará 
Presidente c Vicc-Prc:~idente dos Estados Uni
(los do llrazil os doi:; cidadãos que ohth-cr\!111 
a maioria absoluta dos ,·otos elos }i;stados. 

§ li. Si nenhum cid:ulão obtiver essa maio
ria. o CongrcSS') clcgcr{t o Pr~sidenlc c o Vice
Preaident9 JY>r maioria ab~oluta dentre os 
trcs mais snflhtg:ulos, devendo sct• tamb~m 
c')mprt!hendidos no cscrntinio todo~ o::, can
tlidalo~ qne tenh:un alcanc:.ado o mc"Jmo nu
mero de votos. 

§ 12. Nessa eleição cada Estado terá um 
voto c este caherá ao candidato que, na res
pectiva rept•escntação ao Congresso, obtiver u 
maim·ia relativa dos sufli•agios. 

§' 13. Para esse cílt~ito os representantes de 
c:tdn K'Ha1o vol1.rli.o p')r grupos discrimina
dos. 

Art. Art. 45. O dislricb lt,edt"'ral no que re3pPita 
{l cleiçã'J presidencial é equiparado aos Es

No tlia l 0 de maio seguint-'3 se celebrar{\. em tados. 
todo o t~rritorio da Rep·tblica a eleição do § 1. 0 A Intcndencia l\lnnicipal do Districto 
PresidenW e do Vicc-Pre:;idente. Federal apurará os votos das secçõ·:?s elei-

§ 1. 0 03. cleit•nes de cada. Estado formarão t.orae.; a 15 de maio e observarl\ as disposi
um e-ollc!Úo, c bem assim O'i do Districto Fe- çôes llo;; §§ •••••••• cm tudo quanto lhe5 for 
d~ral, rCt1nindo-se todoi no log:lr~ qne com a ttt)}llicavel. · 
dr vida ~nte;:edencia, prescre,·er o respecth·o § 2. 0 .:\os re/lrcscntante~ do Districto Fc
Governo. Um•al tom npp ir.ação o disp'1sto no art. 4.J, 

§ 2. ° Cad'J. eleitor votará, em duas urnas, S§ 12 e 1:3. ,. 
por duas ce{lulas tlifferentes, n•uma para 
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Projecto de Consliluicão dos Estados Unilos doi Emendas U(lpJ·ovadas 1•ela commissão eleita 
' llrazil · dar parecer sobre o p•·ojecto 

Presidente, n"outr.1. para Yice-Pt•esidente,, 
em dois cidadãos, um dos quaes,pelo menos, 
filho de outro Estarlo. 

§ 3. 0 Dos voto:; apurado3 se organizarão 
duas actas distinctas, de cada uma das quaes 
se la trarão tres exemplares authenticos, do· 
signando os nomes dos yotados e o l'espectho 
numero de votos. 

§ 4. 0 Dessas seis authent-ica~, cujo thcor 
humediatan1ente se far{t. publicu pela im
prensa, r~mcttcr-se-hão duas (uma de cada 
acta) ao Governador do Estado, para. o res
pecli\·o archho, c~ para o mesmo fim, no 
Districto Federal, ao presidente da munici
paEdade, duas ao presidente do Senado da 
União, e as duas restantes ao .Archivo Na
cional. todas fechadas e selladas. 

§ 5. ô Réunidas as duas camaras em As
semblé:t Geral, sob a prcsidencia do presidente 
do Serrado, elle abrirá. perante ellas as duas 
actas! proclamando Presidente c Vice-Prc
sidente dos E~ ta dos Unidos do Brazil os dois 
cidadãos, que, cm cada uma de\las, reunirem 
a maioria absoluta de ,·otos contados.~ 

~"\ 

§ G. 0 Si ningnem obti1er essa maioria, o 
Congresso eleger:.":. o Presidente! ou o Yice
Prcsidente, por maioria absoluta, em votação 
nominal, dentre os tres tnais suffragados em. 
cada uma das acta,. 

§ G. 0 Supprima .. se: -em votação nominal. 

§ 7. 0 Nessa eleição cada Estado, bem como 
o Districto Federal. terá um ,-ot<J ; e este ca
berã itquelle: dos ·tres candidato3, que, na 
respecLiYa representação no Congres=w, alcan
çar a maioria relath·a dos sntTragio;;. 

§ S. o Para esse em~ito~ os representantes de 
cada Esbdo: c assim os do Districto Fcd~ral, 
Totarão por gt·upos discriminados. 

-...:: '-'--··-·: 

Emendas rejeitadas ou prejudieadas 

.AUditivo- .Accrescente-se: 
§ n.n Si ning-uem obtiver a maioria de qne 

trata o n. G, ficará eleito o que tiver maior 
nu~ero de. votos, c~so tenha ·:ambem a::can-
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Art. 4!l 

:Não se considerará constituída a Asscm
bléa Geral para proceder á. veriticação da 
eleição do Presidenle e Vice·Presidente da 
Republica, sem a 11resença, p3lo menos, de 
dois terços dos seus membros. 

§ L 0 O proces~o determinado para esse fim 
nos dois artigos precedentes começará e tin· 
dará na mesma sc'isãoo 

•••• o ••••••••• o ••••••••••• o • • ........ o •••••• 

§ 2.° Feita, nessa sessão~ a clm.mada dos Que sejam suppressas do § 2° do nrt. 4G as 
memLros do Congr~sso, não será permitlido palavras- Para o que se tomarão as conve
ao3 presente;:; retirarcm·so da ca~>a; para o nient.es medidas de precaução material, 
que se tom3.rão as cmnenientcs medidas de § 2.o Supprima.se a ultima p:n·te. 
precaw;ão material. 

§ 3.0 Nenhun1 membro presente pode ab- § 3.0 Nenhum membro presente pode nb-
st·?r·se de ,·otar. ster.se de entregar sua ce(lula. 

CAPITULO Ill 

D.\S ATTRIDUIÇÕES DO PODEI' .. EXECUTIYO 

: Art. 47 Ao art. 47 § l. 0 Depois da palavra Con-

lgresso, diga-se: -salvas as reslricções esta
Compate privath·amente ao Presidente da belccidâs nesta Constituição. 

Republica. 
I. 0 Sanccionar, promulgar o fazer publicar 

as leis e resoluções do Congresso; expedir 
decretos:, instL·ucções e regulamentos para a 
sua fiel execução ; 

2. 0 Nomear c dcmitlir livremente os ~li
nistros de Estado. 

1\!<:LI .o a mator YOI.açao tlos e .euores es;_Jeciaes; 
si assim não fôr, proceder·se-ha a novoescru-

tinio entre os candidatos quo oMiverem as 
duas maiores votações na eleição do Con
gresso e: salvo a hypot.hese de maioria ab
soluta, será considerado eleito o qne fôr mais 
votado, caso tenha sido, dcn1rc os concur
rcntes, o maia votado na eleição feita pelos 
eleitor~s cspeciaes. 

Paragrapho unico. Sendo necc:;:sario repe
tir-se o escrutinio, este se fará ainda entre 
os que obtiveram as duns maiores ·votações 
no Congresso, triuraphando afinal o que con
seguir maioria abs0lnta, ou então a 1·elaliva, 
si ther tido tambem a. mesma maioria na 
eleição feih. pelos eleitores especiaes.- João 
Pinheiro. 

.Art. 4G. Supprimam-sc os §§ zo e 3°. -
Epitaofo Pcs~·ôa. 
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Projcclo de Consriluição dos Eslados Unidos doiEmendas apptomdas pela rommissão elcila l'aral 
Drazil dar parecer sobre o projeclo 

a. o Exercer o commando s:apramo da:; for~a51 N. a. o Em ''CZ de - commando -diga-se 
de terra c mar dos Estado:; Unidos do Brazil, mando. 
assim como das do policia local, quando cha-
mada ás armas em dofeza interna, ou externa 
da União. 

4.o Admini:;trar e distribuir, s:>h a~ leis <lu 
Congras;;o! conforme as necenid:ules do Go
Terno nacional, as for.;as: de nlat• c terr.\ ~ 

5. 0 ProYer os cargo-; civi:~ c mili~ares d9 
caract~r federal, sah·as as restricçõc.::; ex
pressas na Constituição; 

6.o Indult.tr e commuhr as p:mas no:; crimes 
s~tjeitiJ3 á jurisdiccão federal, s1lvo nos casos 
a que se referem os arLs. :n, n. 3il, c 51, § 2D ; 

7. 0 D~clar~u a guerra, e fazer a paz nos 
termos do art. 3:3, n. 12 ; 

S. 0 Declarar immediatamente a gncrra, nos 
casos do invasão ou aggressão cslrangeira ; . 

9.o Dar conta annualment9 da sit.uação do' N. 9.-Em vez de -recommendando- di
paiz ao Congresso Nacional, recommendan- ga-sc- indicando. 
do-lhe a:; providencias e I'eformas urgontes, 
em uma Jnensagi!m, fjue rametterá ao secre-
tario do Senado no dia da abertura da sessão 
legislativa ; 

!0. Con,·ocar o CongressJ extraordinaria-
mente, c proragar-lhc as sessões ordinarias ; 

ii. Nomear os magistrados feJ.craes ; ............................................ 
i2. Nomear os membros do Supremo Tri-~ N. 12.- Em Yez de- m~diante- diga-se 

hunal Federal e os Jninislros; diplomaticos, -_sujeitando-a. 
ntediante approvação do Senado; podendo, na 
aus!!ncia do. Congresso, designai-os em com· 
missão até que o Senado se pronuncie; 

i3. Nomear 03 de1nais membros do corpo 1 ••••••••••••••••••••••••• , •••• , •••• t ••• · •••• t· 
diplomatico e os agentes consulares ; 

14. ~Ianter as relações com os Estados es· 
trangeiros; 

f5. D~clarar, por si~ ~u seus agi!ntes res•l N. J5.- Compr~bcnda-se tambem no pa ... 
ponsaYets, o estado de Sttw em qualquer ponto rentheses o art. 5o n. 3. 
do territorio nacional, nos casos de aggrea:são 
estrangeira, ou graYe commo~ão intestina; 
(Arts. 77 e 33 n. 22.) 

-_-_~-_-.A~---_----~ ,,;:_:~~;::--~~-~:~i~~~~::~,;;;~~~~~<;,t. ... :._._,.~ '"'---~:.:,--:~.:.:<-s,f-n'~·-dM't~•~ I iiB ...... I-1 

Emendas l'ejciladas ou p1·ejndicah~ 

N. 3.o- Sub5lit~ra-se: 
Exercer ou designar quem deva exercer o 

commando supremo das força; de teri"a c 
mar, quando chamados ás armas em dcfcza 
ink~rna ou externa da União.- G. JJ:::ozu·o. 

N. 11.- Supprima-se por estar contido no 
n. 5.- JoãoNciva. 

N. 12.- Diga-se:- Nomear os membros 
do Snprt1mo 'rribunal Fcret·al c os )Iinistro3 
Diplomaticos.- Julio de Castilhos, 

N. 13.- Supprirua-so por estar a ma teria 
contida no n. 5.- Jofü> ~ .. cit•a. 
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i(). Entabolar negociações internacionaes, 
celebrar ajustes, convenções c tratados, sempre 
ad ,~e{cJ~cndum do Congresso, e approvar o:; 
(pl.e os Estados celebrarem na conformidade 
do nrt. 64, suhmettend~.:;;, quando cumprir, 
á autoridade do Congresso. 

CAPrruLO IV I No Capitulo IV e sons nrls., bem como cm 
todas as disposiçõ~s da Constituição em que 

DOS :\IIXISTROS nE EST.\DO se encontrar a palavra -:Ministros -reli-
A t 

1
,... rindo-se aos mcm1Jros do Poder l~xecutivo seja 

r • · ts suhst.ituitla pelo vocalmlo - Secrctnrios-. 
O Presidente da Republica é auxiliado p~los A1•t. 48. Ii.:m vez de -referendam -di

Ministros de Estado, agentes: de sua confiança~ ga-se...!.. subscrevem. 
que lhe referendam os actos, e presidem cada 
um a uma das secretarias, cm que se divide 
a administração federal. 

Arl. 4\J I Art. 4\J. Accrcsccnte-se:- deputado ou 
>ena dor- <lejoois da palan•a -União. 

Os 1Iinislros de Estado não poderão accu
mular outro emprego ou func~ão publira, nem 
ser eleitos Presidente ou Yicc-Presidcntc da 
União. 

Paragrapho unico. O deputado, ou senador, 
rtue acceitar o carcro de )linistro de Ettado, 
perderá o mandat;, procedendo-se . immcdia
tamentc a nova eleição~ na fJUal nf\o p()(\er-.1 
<:Pt' -rot:uto • 

... ~;---~="="='-· I _,---- ·~ .. ..:.---~....,..,. ··~·-""··· 

Art. 47 • .Accrescentcm-sc : 
§ Ot·ganizar todos os serviços federaé::;, le

gislar sobre elles, estipular vencimentos c 
prüvm· a Loa. ma.rclu de todos os interess-:s 
pn blico . .; com ns medidas regulndoras ncccs
saria5, sempro dentro dos crcdi~os ,-ntado3 
pelo Congt·~s::;o p~ra cada. scr\'iço, salYo os 
casos extraordinat·ios que o pt•oprio Congt•esso 
houver previsto. -

§ Prestar contas ao Congt'êSSO, detalhadas, 
da applicação que houyer tido as rendas 
publicas Ybtaclr-s, em cada. exercido que for 
s::mdo licptillado; fornecet• acerca das rendas 
e da 'i de5pew.s publicas todo~'> os c.~clar<!ci
mentos que o Congresso p3dir. 

Supprimam-se os §§ 11 c 12 ao mesmo 
artigo c diga-se: 

§ Fazer as primeiras nomeaçõe~ p3.ra a 
magistratura fcdet·al.- .1.U uni~ F;·ciJ·c. 
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Projeclo de ~h! Conslilnição tios Eslados Unidos do !Emendas approvadas pela commissão clcila 
Drazil dar pm·cccr sobre o Jlrojcclo 

Emendas rcjciladas ou prejudicadas 

Arl. 50 

03 :Ministros de Esb.do não poderão com
parecer {\s sessões do Congresso, c só se com .. 
municarão com elle por escripto, ou pessoal
mente em conferencias co1n :t.s conunissões 
das camaras. 

Os relatorio.s annuaes dos :\Iinistros serão 
dirigidos ao Presidente da. Republica., e com
municado.~ por este ao Congresso • 

.Art. 51 

Os )lini:slros de Estado não são respnnsaYeis 
ao.Congresso, ou aos Tribunam, }lelos con
selhos dados ao Presidente da Republica. 

••••••.••...•••••.•..•••.....•..••••..••..• •I 1\rt. 51.- Supprin1a-se a 1:~. Jlarte do artigo. 
- .Tosé Hy_qino 

§ i. 0 Respondem, porém, quaato aos seus 
actos, pelos crimes qualilicados na. lei cri
minal. 

§ 2. 0 Nos crintes de respon;abilidades:erãol § 2.o Accre::;c~nte-se depois da. palaYL'a
processados e julgado~ pelo Supremo Tribunal crimes- a palavra- communs. 
Federal, e, nos connexos com os do Pr~si-
dente da Republica, pela autoridade compe-
tente para o julgamento deste, I § 2,o Depois de - responsabilidade 

accrescente-se: -definida em lei e:;pecial. 
Artigo adith·o para ser collocado onde con

Yier: 
E' inslituido um 'ribunal do contas para 

liquidar as contas da r~ceita e despeza e Teri
ficar a sua legalidade, antes de serem pres .. 
tadas ao Congresso. 

Os membros deste tribunal serão nomeados 
pelo Prc3idente ela Republica com approvação 
do Senado, e somente !JCl'derão os seus la
gares por sentença • 

Ao art.. 51- Substitua-se: 
Os ministros de l~stado serão responsa,·eis 

por scns actos c con~elhos. Nos crpnes de 
responsabilidade propria s·:-rão processados e 
julgados pelo Supremo Tribnn:.l Federal. e, 
no;:; de responsabilidade connexa com a do 
Presidente da. Republica, serão processados:. 
e julgados com elle.- ;Uu.ni:; FreiJ·e. 
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CAPITULO V 

D.\ RESPOXSAlllLIDADE UO PP~ESIDE~'"TE 

Art. 52 Ao art. 52 accr~scentc-se: 
Paragrapho unico.- Decretada. a procc .. 

O Pr~sidente dos Est..·tdos Unidos do Brasil dencia. da accusação ficará o Presidente sus
será submettido a processo e julgamento penso de suas funcções. 
depois que a: Cama r a declartu· procedcn te a 
accusação, perante o Supr~mo 'l'ribnnal Fe-
deral, nos crimes communs, e, nos de res-
ponsabilidade, perante o Senado. 

Arl. 53 

São crimes de responsabilidade no Presi
dente da Republica, os que attentam contra.: 

1.0 • A exist.cncia politica da União; 
2.0 A Constituição c a fórma do governo 

federal. · 
3.0 0 livre exercício dos }lOr.lercs politicas; 
4.0 O goso e exercício legal dos diL·eitos polí-

ticos, ou individuaes; 
5.0 A segurança interna do paiz; 
6.0 A probidade da administração; 
7.0 A guarda e emprego constitucional dos! Accrescente-se: 

dinheiros publicas. 8. 0 - As lois orçamentarias votadas pelo 
§ 1.0 Esses deliclos serão definidos em lei Congresso. 

especial. . 
§ 2.0 Outra lei lhes regulará a accnsa~.ão, o 

processo e o julgamento. 
§ 3. 0 Ambas essas leis serão feitas na pri

meira se5são do primeiro Congresso. 

SECÇÃO III 

DO PODER JUDICIARIO 

Art. 51 

O Podet• Judiciaria da União terá por or
gãos um Supr:emo Tribunal Federal,_ <?om 
séde na capital da Republica e tantos Jmz.es 
e tribunaes federaes, distribuídos pelo paJZ, 
quantos o Congresso crear. -

Ao arl. 52. Substitua-se. 
O Presidente da Hepnblica dep~ic; que o 

Senado dcsinvestil-o de suas funcções, será 
procesado c julgado perante o Supremo Tri
bunal.-J/nni:; F,·cu·c. 

SECÇÃO III 

Sejam os arts. 54. c 55 subslituidos por estas 
disposições: 

L• 

O poder judiciaria será regulado por lei do 
Congresso e pelas dos Estados na parte que 
a estas competir, tendo por orgãos de acção: 
- Um Supremo Tribunal com sédc na Capital 
da Republica c jurisdicção em todo o paiz, 
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l'rojcelo de Constiluicão dos Eslados 
Ílrazil 

"\r!. (;5 

Unidos doi Emendas ajljlromdas p!ila commissão e\cila 
dar parcc:r.r sobre o jlrojcclo 

O Supremo Tribunal Federal compor-se-Ita 
ua 15 juizes. nomeados na. fórma do art .. 47, 
n. 11, dentre os cidadãos de nolavel s:tLc-r c 
repuk'lção elegíveis para o Scna.d'J. 

l•m·a Emcn•las tejdladas ou jlreJmlica·las 

lribunnes do appellação di<triJmidos pelos Es
t~tlos c dislricto federal, na. razão de um tri
hunal}Xtra cadr1 uma. tlestaa scccõo;; do tert·i
torio nacional, e os juizes o:t triLnnac;; de 1a 
inst:t.ncia que cada. Estado m•ear rara si c 
o Co_ngt·cs~o para o districto federa • 

2.• 

O S:1premo Trib:tnal SCI'O:Í. mantido p~lo::; 
coft·~5 d_t Uni;\') e C,)mpo;;lo de um numero de 
juiw::; c1ue seja igual ao dos trihunnns. de ap .. 
p2llac;;:ão :.tltgmcntadu tle um c1uiulo, sendo 
seus nit~mln·o::; c:n parte t.it•ado.s de todos os 
tribunaes de appellat;ão p·~lo acces.so de juiz 
mais antigo llc c;ul;t um dc:;::;cs trihllnaes~ cm 
parte nomcmtlos pelo Pre::::idcnte da lt~pnblic:t 
d'enh•a os cidadão:; r1ue tiverem as qualidade3 
exigidas na lei, com appt'O\·aç:to do Senado. 

3.o 

Sempr<'- que a ,.r1ga ah~rla no Sujwemo r.rri
bunal refcrir~sc a juiz tirado de :tl<rum Uos 
h'ibnnacs de appcllação, a suhstHuiçfi.o~ reca
hir{t em juiz do mesmo tt•ibunaJ. de onde 
houver sahido aqnelle cuja vaga. tratar-se de 
preencher, de modo qnc nunca deixe de l1aver 
entrê os nu•mlwo:; elo Snpr~mo Tribunal nm 
juiz tirado de c11dn tribmtnl de nppcllaç;!o. 

-1. o 

Os tl'ibnnaes de npp~11ação, sustenttt.do1: 
tamtem p~lo3 coft•es da União, scn•ão formados 
pelo numero de juizes qne para cada um tlePcs 
Llecretat• a lei federal; o s:eus membros no
ule:Hlos Jl~lo Presidente da Hcpublica, sobr3 

11roposta do Tribunal, medianlc a3lH"OYas de 
H\hilitaç5o qne ~H}uclla l~i exigir. 

Ji-· --.-,~ 
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ü.o 

As propostas c nomeações pat·.l h•ibnnacs 
<1~ nppellação s6 podl'rão t•ecn1tir em juizes 
da Ia. instancia, oa do Estado a ftlle per1encm· 
o tribnna_l onde manifcstnr.so a ,·ngn, ou de 
qualquct· dos: l•:stados o do districto federal, 
quando o cnso fOr de Ynga no tribunal (\esse 
districto .. 

G:o 

Cada Eslado nomear•' cman{cNi. ~ expensag 
proprias seus juizes de Ia instancia, estabele
cera as condições de idoneidade p:!ra a res
pectiva investidura e pt'o\·cr{t sohro tudo mnis 
que for atlineuto :to :u:sumpto, guardados os 
preceitos o regr.ts da lei fedetaL 

Snh-emendas do projcclo constiluth·o: 
Ao N. 2.o do substitutivo diga-se- terço

cm lognr de- um quinto. 
N. ·1. 0 - Depois das paln.\·t•as:- de appE'l

la-:-ão- aecr.:scentc-sc- e tlc contas. 
N. 5. 0 - Elimine-se as palan~as - do 

qualquer dos I~staclos c -
Art. 54.- Acct·e~ccnte-sc·:- A Constihi

ção é a JC'i supt•cma da Uepnhlica: nenhuma 
lei po(1e <lerogal-a. E.m caso de conJlicto cutr~ 
mnn. lei :1nlerior ou }msterior7 o juiz. de\"e 
:~:pplicar a Constituiçãoe-li';·ancisco nadm·ú. 

Suh-cmemla ao suh;;titulivo: 
N. 2.o-Em.Yez daspalayras-(renh·e og 

cidadãos que th"eN.•m as qualidades es:igidas 
na lei etc.,- diga-se- dentre o.:; 30 juizes 
mais antigos e- Gil Goula;·t • 

.Art. 55. Substitua-se o art. 55 do c.Jjl. 5°, 
secção 3·"~ pelo seguinte: 

O Sitpremo 'l'ribunal Federal compm·~.sc-lta 
de 21 juizes. um de cada Estado inclusive o 
distriêto fcilci·al, nomeados na fúrma do 
art. 47, n. 11, tlcntL·c os cidadãos de notavel 
saber e reJmlaçiio cl<"givcis para o Senado. 

S. IL.-1~11\ 27 de novem hro de 1800-- J. 
Rcttunbth 

Snb:~titua-so: 
O Supremo Tribunal Federal com]lOt ... so-h:t 

do i5 juizes. ~rodos o3 pro,·imentos serão feitm; 
dentre. os Ultzgistrado3 fctlcraes de P· in:;-
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Projcclo de Consliluição dos Eslados Unidos 1\oiEmendas 
llrazil 

opproYadas pela commissão clcila parai 
1lar parecer sobre o projeclo I 

.ArL 5G 

Os juizes fetlcraes são vit.alicios, perdendo 
o cargo unicamente por sentenc;.a judicial. 

§ L 0 O:; seus ycncimento;; serão detet·mi
nado:; por lei do O:>ngresso, que não o::~ poder::i 
diminuir. 

§ 2. 0 O Sena· I 'l l1lg-arú o:; membros do 
Stqwemo TL'iktnal 'i.;-eJcral c este os juize::i 
fetleraes infct·iores. 

Art. 57 

Os fribunacs fedcraes elegerão de seu se-io 
os s-~u:; pre:;ideHles e organizarão as res
pectivas secretarias. 

§ t.o :\estas a nomc:t("ão e dcmi:;são dos 
r~sp-::-cli,·os empregado::;, bem como o provi
Incuto do:; ofiicins de jastiça nas respectivas 
circmnsc!·ip;õ2s judiciarias cnmp~t·~ respecti
Tamente aos presidcnt •s do;; tril.mnaes. 

§ 2. o O Prcsitlente da ltepnblica. de-::;ignarà, 
dentre os membros do :-;npremo Trilmnal 
Federal. o Procur.tdor G~ral <la H.epuUlica, 
cujas altribuic;õe=5 s~ definirão en~ lei. 

Arl. 5S 

• O • o O o o o O o O O o o O o o o o o o o o o o o I o o O o • o o o o o o o 0 o 0 o o 

w •• o • o •• o •••••••••• o •••••• o o • o • o •••• o ••• o o •• 

••••••••••••••••• o •• o ••• o • o •• o ••••••••••••• 

•••••• ~ • • • • • • • ' •••••••• o ••••••••••••••••••• 

Emendas rejeiladas ou prejudicadas 

tancia e por antiguidade de exercicio preva
lecendo a idade om igualdade das circum
stancias .- .Jliuniz Ft·ci,·e. 

Fique por esta fórma redigido o art. 56 • 
Os juizes do Supremo Tribunal c os dos 

tribunacs do appellação serão '·Halicios e só 
por sentença poderão perder o cargo ou soffrer 
suspensão.-Amphilopltio B. F1·ei,·c de Gal·
valho. 

Supprima-se o § i• do ar!. 56.- G. Besow·o. 

§ 2. 0 O Senado julgará os membros do 
Supremo 'l'ribunal e este os dos tribunaes de 
appcllação, os quaes por sua vez julgarão os 
juizes de ia instancia, assim nos crimes 
communs como nos de responsabilidade. 

Supprima-sc o § 2o do art. 56. -.J1l·uniz 
F,·ei,·e. 

Ao § 2• do art. 56. Depois de -c este
substif.:m-se o final do artigo por : - os seus 
memhros nos crimes inferiores o os juizes 
federaes inferiores no:; communs o de rcs
ponsa!Jilidadc.-João Piuhci.-o. 

Ao § 2.o do art. 57 accrescente-se : -e bem. 
ass1m, junto a cada tribunal de appellação, 
um delegado daquelle funccionario, com as 
attribuições que a lei decla-rar. 

No arL. 58 façam-se estas alterações : 
ooooooooooooooooo•••••••••••••••••••••••••o•\••••w•••••w•••••••••wooooowoooooooowowoooooo 

.:\o Supremo Tribunal Federal compete: 
I Process~u· e julgar originaria. e priva

tilamente: 

e os contlictos entre as autoridades judiciarias 
de nomeação da união e entre ellas e autQri-
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a) o Presidente da Republica nos crimes 
communs. c os ,jli nistros Ue Esbdo nos casos 
do art. 51: 

b} 0:5 miilistro~ diplomati~o::;, nos crimes 
commun-; e uos 1l!! r~:;p •no;ahi,idad ·; 

c) o;;; pleit• . .>;:; l'ntm a Uniá l c o:; :~stados, ou 
enlr~ este=> u tS com o::; ouh·os; 

d) os lit.i~io-:; c r.·ct.ttnar;õ-~~ entre nações 
e.strang~?iras e a Uni:lo ou os i~s~ados; 

c) 'JS c·_,nflictos dos juizes ou tril.nnacs fe
d·:-rae~ entre si, o·t en\r~ es=;es c os dos 
Est:Flos. 

II Juba r, em_ gr~io de r~curso. as (ptestõ·~s 
r.:s·Jhitb~ p~·lo.; juize;; e trihana•·s (e.lt>L':tr"i, 
a-3siin eomo as de flte tt·ata o prese o~ te artigo, 
§ lo, c o art. l)tj: 

Ill lte,·el' o::; ln~·occso;us fu.tlos, nos t'3l'll105 do 
art. ld. 

. § l.0 Das sent~nç.1s da justiça dos I·:stados 
em ul ima In~taHda havt."rá recurso para o 
Supremo Tribunal Fc~lel·al; 

(t) qu:1n lo s~ qu~st1ouar sobre a validade, 
ou a applicabili l;ule tle trata~ los e leis 
fctlera~s, e a decisão do tril.uwal do Estado 
for cotnra ella; 

4_} tpaiul.., So! conl:>:;tar a validade de leis ou 
acto:; dos gov~rnus dos Estados em f te e da 
Con'llituiçf~o. ou das leis fe,Jcraes, e a decisão 
do tl'ibunal do E'itado considerar valiJos os 
acto;, ou leis impngnad1Js. 

§ 2 o ~os caso; em que houver de applicar 
leis dos Estatlos, a justi<:.a federal consultará 
a jurisprndenci:l dos tribunaes locae.;, c vice
versa, a justiç:t dos Estados consult·trá aju
risprudencia dos tt·ilmnaes federaes,. quando 
houver de interpretar lei; da União. 

,\rt. 5'J 

Comp~te aos juizes ou tribunaes fcderaes 
decidir : 

a) as causas em c1ue alguma das parles cs
trilJar a acçã'l, ou a defesa. cm disposição da 
Con'ilituição Federal; · 

b) os litigios entr~ um Estado e cidadãos 
do outro, ou. entre cidadãos de Estados di
yersos, dh·ersificando as leis destes; 

Ao n. I c) dig~'l-se- causas e confliclos-
em vez de- pleitos. · 

S:1pprima-se o n. I d ). 

dades administrativas federaes ou os governos 
dos Estados. 

2. 0 JtÍlgar, em grão de revista, as causas 
decididas definitivamente pelos tribunaes ou 
juizes inferiores, segundo as regras que a lei 
pr.•scl"evcr, sempre que houver yiolação do 
diL·~ito, pela. não applicação deste ou por sn:t 
nll-:;a ou indevida applicação. 

Elimine-se o resto do art .. 5S, o bem assim 
as disp'lsições do;; arts. 59, 60 e Gi. 

Rio de Janeiro, 2il de novembro de 1890.
Ampldlophio Botelho Ji'rci,·c ele Ca•·oalho. 

Art. 58. Accr<'sccnte;,.se: 
Nomear os J uize:s de ia instancia, preferindo 

sempr~- os magistrados que forem filhos do 
l~stado ou nelle tiverem judicatura local.
Jlunb jf',·ci,·c. 

Ao ar1. 58 n. 1- Substitua-se : -processar 
e j·1lgar o Preside11te e Vice-Presidente da 
H.ep-dllica, os ministros de Estado, os mem .. 
bro:;:; do Supremo 'l'ribunal e os juizes in
fdl'iores.- Jluni::; F1·ci1"C. 
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Ptojeclo de Conslilnirão tios Esfatlos l'nit\os doiEmcwlas 31'\'I'Oidas t•cla ronuuissrw clcila \lal'al 
llrazil dar l1arcrcr sohrc o !•rojcclo 

c) cs: pleitos entra E:;tados e.slrangciros e 
chhdãos brazileh·os ~ 

d) a;; ac~õ<.!s movida;; por c.;lr.1ngeiros e 
fundadas~ quer cm contracto:; com o G:Jvcrno 
da União, quer cm cmn-cnc;ões ou traclado~ 
da União com outras na~õ~s: 

c) as questõe;; do direi~o marítimo c nave
gação assim no oceano como nos rios c l:tgos 
do paiz; 

{) as questões de direito criminal ou chil 
intcr"nacionnl; 

fi) os crimes politico:;. 
§ 1.0 E• vetlatlo ao Con!!r(~:;so commeltN' 

tptalrpzer jHrisrlic~ão fcderàí ús ju,-:liças dos 
Es~:1dos. 

§ 2. 0 As sent<m~as c ordcn.:; da magislra
t•Jra federal são cx:ccntadas por ofiichc'l jn
íliciarios da União, :ws qu:tcs é obrigada a 
prestar auxilio, quando invocada por c1les. 
:1 poli·oia local. 

At'L GJ 

As decisõ~s do;;; juizes ou tri1mnaes dos 
Estados, nas matcrias de sua compelencia, 
porão termo aos proc.:-3s·Js e r1ne:;tôes, salvo 
quanto a. 

1°, haLcas-corpu;;;, ou 
2•\ espolio de cstr.1.ng~iro, quando a csp;:ocie 

não esthcr pravisl:.t em convenção, ou ~ra
ctado. 

Em taes casos Iw.Ycrá recurso Yolnntario 
para o Supremo 'l'riLunal Federal. 

Ar!. Gl 

.A ja.:;!i~a. Uos E:; ta dos não pú:le infervit• em 
qm:.:;tü~s snlm1cllidas aos tl'Íbunaos federacs, 
nem annullar~ alterar on suspander ao; 5 113.'3 
sent-?!~ças, ou ordeiB. 

- >4 •.· J. 0 • --~'.c--<.4'i:l-~',r<:'--l:: :·.~",;.·;:-"-':i:":f.~,_' M'-"'!'·'.o~;.~-~~,~"J:.~·JO..h;~-.j;..Jo;,~;:J·,-.:r,jk'. ~f,?'l!~~~ iiWJi r.ll"'!f'" 

Emcn1las J•cjcifadas ou I'Wjudicadas 
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TITULO II 

Dos Estados 

Art. 62 

Cada Estado reger-sc-ha pela Constituição 
e pelas leis que :~tlopt:n, com tanto q:w se or
ganizem soh n f.jrma. republicana~ n:lo con
contr~riem os princípios constitucionaes da 
União, respeitem os direitos que esta Consti
tui~ão asseg..1.ra e ohsen·em as Eeguintcs re-
:=ras : -

l 0 Os P·'ldercs axecutilo, lcgisla:ho c jmli
ciario sct•ão dL:;criminados e independerl.tc::;; 

2° 03 go,·ernadore::; c os membros ela legis
latura local serão electivos; 

3•J Xão serú. clecti ça a magistratura; 

4_<l 05 magistrados não s2rão dcmi!:siYeis 
senão por seu tença; 

5° O ensino será leigo c liyra em '.odos os 
graus, c gratuito no pt~imario. 

-~ 
..... ' ................ . 

.Art. 62. Supprimam-se a:; palavras- e oh
sen·em ns seguintes r('gras- h~111 como os 
ns. de 1 a 5. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 

••••• - ••••••••••••••••••••• o •••• o ••••• o ••••• 

Ao arl. 62 accrc'ieente se : 
Par.l.gt•:tpho unico . .A inobser\";). ncia de uma 

on m:tis das regras do artigo anterior, reco
nhecid:l. c dcebrada ]lClo Supremo Tribunal, 
impol'tar{l a. susp3nsfi.o da disposição consti
hcional qua a contiver até de!inith·a decisão 
do Congres;o.- Jot'"f.o Pinhâro. 

Acl}resccnte-sé ao arl. ú2 : 
Quando qnacsqner leis de um dos Estados 

infringirem qualquer principio cardeal da 
Cono:;tituic:ão. ao lloverno da União caberá 
suspender a- resp~di\-a execução na parte 
relrniv:t {l infracJ;7ão, comp~tindo ao Supremo 
'r ri llann 1 a dccis:lo fin:tl do contlicto.- J. de 
c,"t illws. 

(( Supprima-s~ o n. 3o por superfino em 
em ,-ista da organiza~ão JUdiciaria.- .Tos~ 
Ilyyino. 

fi. o O ensino srr;:'t sempre secnl!l.r~ gt'.li!Jito 
c obrigalo~io no 1') ~ran e livre no~ gr.tns sn
p.:>l'iores.- Ca$imi1·o Junfo,~.- L?pcs T,·ovi.o. 

Elimine-sn a palan~a -leigu- na. diSJ?O
siç.ão do art. G2 § 5.0 - AmpltilOJlhio JJotcl!ro 
Ji'J·d,·e de ca,·ra'lu>. 

Que s ~ja snpprc3'IO o tm•mo - leigo- ~lo 
n. 5 do al't. G2.- Santos Perci;·a. 

.Arl. ô3 Arl. 63. Sn1stitua-se a~sim: .Accrc5rcntc-;c o scguinl:~ artigo ante.:; do 
. _ c Perhmcem aos Estado3 as terras deço- :ut. l-1 c snptn·ima-se. portanto, o art_. ~;·;. 

L ma lei elo Cüngrc;;so };:tcional distribnir{t lutas situadas nos seus respectivos t~rritot·io::;. « As tC>l'l'as dcyo}ntas são do donumo do:; 
ao~ lO::;tados certa extensão de terras devo- cabendo li União sómcnte as que existem naS Estado:;, sem pr~juiz<J do:; direitos da_ União a 
lu;~_.,, demarcat~as ú cu;;ta de~les, aqnem da ft•ontcira.s naciona~, comprchendidas dentro toda a porçüo de terr~torio que prec~s;n· P~·ra 
zon:t da fi"onlCira tla H.epnLhca: soh a clau- 1le uma zona de ctnco legnas c as que for~m a dcfeza tlas fronten·.ls, para. forL1hcac:or.!S, 
snla de as po'\'"oarem, c colonisarem dentro cm neccssarias 11ara a construc~ão de estradas p:~ra C)U'õtrnc;.õn~ c cm geral para qualqncr 
det.~rminatlo prazo, devolvendo-se~ quando de ferro fedcraes». serviço publico ftncdepenlladit·t•cta <::_ cxch~si-
es~a r~saha se não cumprir, á União a. pro- vamentc de s•_ta autoridaUe )),-.7\Jonl..; F··~u·c. 
prletlade cedida. 

P:~rag_rapliiJ unico. 03 l~stados potlerão1 ••••.• ~ ..• o o. o ••••••• o o •••• , o ••••••• , ••• o ·•· 

transferir, soh a mesm~ condi~-ão, essas terras, 
por qualquer titulo de dir~it'J, oneroso on •rJ·a
tuitD, a indhiduos, ou associ~t;-&os, qn~ se Pro-
ponham n. poroal-os: e coloniBal-o.<;. 

~_______,-----.---.- _, ' ~·-· ""';'·-·· ........ ·- _ ....... --· 
~--

Supprirna-s:J o p_:n·agra}>ho unh~o por Sll· 
perlluo.- Jofé Il[J!JlllO. 

·----- -· ·-~~ I 
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Projecto de Consliluirfw elos Eslados 
llrazil 

Unidos do!Enwndas appromdas pela commissão eleila para 
dar Jmrccer sobre o Jlrojeclo 

Art. <H 

E~ facultado aos Estados : 
Lo Cei~IJt•ar enh·~ si ajn.;;tcs c con,·cnçõrs 

sem caracter politico. (.Arl. -!7 no iG.) 
2.'-' Em geral to{lo c qualquer poder, ou di-~ .Ao n. 2.o- diga-se por clausula expressa 

r~Jito. qne lhes ll'"io fut• negado por clan!inla ou itnplicitamcnte contida nas clausulas cx
expres;;a na Coastitni<;ão~ ou implicil:lmente pressas da Constituição. 
contida na organiz:t\ãO politica, que ella e~ta-
helecc. 

Art. w 
1~· d~ft:so :1o.s Estados: 

f..o IlC'cusar fé aos documentos publicos, de 
naL•tr.:za leg-i5lativa~ rrdmiuislrativa, oujndi
ciat'ia, da União, ou de qualq_nel' dos Estados; 

2.o Rejeitar a moetla, ou a emissão bancaria I N. 2 - diga-se sómente - rejeitar a 
em cir~·tlação por acto du Gvverno Fc(leral : moeda legal o 

3/' Fazer. ou dedarar !!Uerra. entre si c usar .. 
de repre5albs ; · · 

-L'-' J)~negar a extra,lição de Cl'Íininosos, 1o.•o··•••••o•••o•••o••o•o•·••ooo•oo•••,••·· 
reclamad1H p}las j:~stiç-.as de outros l<:stados, 
ou do Di;;tt·iclo FeJ-!ral. sezundo as leis do 
Congresso, por c!ue esta 1fíateria se reger. 
(,\.rt. 33. n. 35.) 

Art. 6G Art.. 66. 

Sah-o as rcstricrães espacificada3 na Cousti- Sal v as as restricções especificadas na Cons
tuição e os direito:; da respectiva municip:tli- titnição e nas leis federacs, o Distrieto Fede
dali~, o Distric~o FcdeL·a! é directamente go- ral é administrado pelas autoridades munici-
vernado pelas autoridades fcderaes. paes. 

Parag-rapho unicoo O Districto Federa] Supprima-se o paragrapbo nnico por su-
Eçrá organtzado por lei do Congresso. perfluo. 

Emendas rejeiladas ou prejudicadas 

No -1- Supprima-se. 
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TITULO !II 

Do municipio 

Art. 67 

Os Estados organizar-se-hão, por leis suas, 
sob o re:;imen municipal, com esta~ bases : 

1.0 .\utonomia do município, cm tudo 
quanto respeite ao seu peculiat• int~ress~; 

2.0 Electividade da administt·ação local. 

Par:tgrap]JO unieo. Lma. lei do Con,!!Têsso 
organizar[t o município uo Districto Fedecal. 

...:\rL US 

X as c1eiçõ~s nmnicipaes serão eleitores c 
elegivei-; o:; estrangeiros r<'sidente:;, segnnd· 
as condições que a Jei de cada Estado pres
crever. 

TITULO IV 

Dos cidadãos brazíleiros 

SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO 
BRAZILEIRO 

Art. G\l 

São cidadão:; brasileiros: 
i.o ns nascidos no·llrazil, ainda que depae 

estrangeiro, residindo este a serviço de sua 
nacão: 

:f.o Os fillws de p:w hra:;iJ ~iro c os illcgiti
nws de mãe Lra:;'.leira, nascido;; em paiz es
tran!.!ei~·o. si l"SbiJe-lecerem d•tmicilio na 
U·:>piihlicÚ. 

3.0 O.s li lho:; tle pac ht•.tsileiro! c1uc e:;livt.•r 
noutro paiz _ ao serviço da. Rt•pulJiic.t em
hora nella nao \·enbam domiciliar-se; 

••••••••••••••••••••••••••• ~o •••••••••• o •••• 

Paragrapho 
perfiuo. 

unico- Supprima .. se por SU· 

• e o e o o o o o o o I o o o e o O O e O O O o. o o o • o o o o o o t 0 o o o o e 1 

•••••••••••••• o o ••••••.• o •• ' •••••••• - • o •• o o. 

• 

Accrescento-se : 3.• Gratuidade das func-
1çôcs da vereança.- José Jlygino 

.Art. 68- Supprima-sc-Julío de Castilhos. 
- B. de CamJJOs. 

N. 2•- Suppl'imam-se no fim do n. 2 as 
pai • vras - si estabelecerem domicilio na 
Republica.-F. Bada,·ó. 
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Projct•fo de Conslituirão tios 
'nrazil 

Esla1os rnitlos doi Emendas aJlprolmlas pcia commissfiO eleita para\ 
dar· 1mrcccr sobre o Jlrojcclo 

Emcni)as rcjrilatlas ou jltCju.licai)as 

.f.o Os e~lrangeirfls, que, achando-se no .•.•..••••••..••.•.•..•.•...••• , . • . . • . • . . . • . ..Ao n •. f -Depois da da la fSSJ - accru-
Brazil aos 15 de novembro de i~SIJ, não de- se-ente-se- data da proclamação da H('pu-
clararcm, dentro cm seiN mezes depois 1lc blica.- Gil aoulaJ·t. 
('lltrar em ,·igor a Constituição, o animo de Subslilu::un-sc os §§ .jo c 5° pelos seguinlcs: 
conscrYar a nacionalidade tle origem ; Os cslt·angciros que tendo-se aehad:J no 

5.0 Os estrangeiros, que po3snirem bens im- 5.o Redija-se assim: -Os esh·augeiro;; qne Rrasil aos 15 de noYemhro de 18E>D, decla
moveis no llrazil, e forem casados com hra.zi: possuirem Uens immo,·cis no Bt•azil c f01·~m t•arcm dcn lro de seis mczcs depois de cnlrar 
]eira::;, ou ti\·ermn filho:; hrazileiros. salvo st casados com hrazileara.s, o·t tiverem filhos em Yigor a Constituição. o animo de adoptar 
manifestarem, p~rantc a autoridade compc- brazileiros «;com tanto que rcshlam no Brazil a nacionalidade !Jrazilcira. 
tente, a int<':nção de não mtnbr tlc naciona- saho si manifc;;tarem a intenção de não Os estrangeiros rptc possuírem h.:ms humo-
lidade; · mudar de nacionalidade». ,·eis no Brazil c forem casados com hrazi-

G.tJ 05 estrangeil·os por outro modo natura
lizados. 

Paragrapho unico. São da compctencia 
privativa do Poder Legislativo Federal as 
leis de naturali1.a~ão 

Art. 7•J 

São eleitores os cidadãos maiore3 de 21 
annos. f!Ue se alistarem na fórma da. lei o 

§ 1. o Não podem alistar-se eleit-ores para 
:ts eleic,:ões federacs, ou p3ra as dos Estados: 

L I} Os mendigos ; 
2.o Os analphabetos; to. I •••• o I ••••••••••••• , ••••••••• o ••••••• · •••• 

lcil·as ou tivarcm filhos brazileiros, si mani
festarem, pcrant·:! a autoridade competente, 
a inlenção de adoptar a nacionalidade Lra
zileira. 

Bm 2G de novembro de 1890.- Epitaclo 
Pcswa. 

Supprima-3e o n. 2o do§ {o.-Julio ele Cas
lilhos. 

3.o .As prac;as de jwet., cxceptuado3 cs alum-1 •.• , •..•••.. , •••. * ••••••••••••• ,, •••••••••• ·lN. 3tJ - diga-sa - as praças 
nos das escolas nli itares de ensino superior; :1. Caralca-nti. 

de pret. -

. ~-- _ --- -,~ .·.--:· ·..::: -~~ ... '"''iF<,m;;::;;:;;s;:~4'tri<§'iti~ "' !lffi-.,..c.:-~=..s;,·,*-::.'":-2~PL.:f.t:>'r.~f'.frir. -.,.,.~.,..,... .. "F..' i! illl '"IJ" '' ~·" ~., 
•.... 
I IIU 

,_.. 
t.:.> 
>!>-

(") 

o 
~ 

"' Od 
t'l 

"' '" o 
z 
> a 
~ 

o z 
> 
t"' 



>~~-'--'-· ~'-=-~-~-' .......... ~.:.no:;.. • ..,_,.,.....a ... r 

-t.o Os rdigiosos '-le ortlens monas~icas, com· 
panhia.s, congregações, ou communidadcs de 
(1ualqncr denominação, sujeilas a voto dE': 
oh<!diencia, ref!ra, ou e!;tatulo, qth1 importe 
a r~nuncia da libcrüade individual 

o O 0 o o o O O 0 O O •• O O 0.' 0 .... O o O O O O 0 O O • 0 O I O O O O O 0 0 O o 
n. -1 - Supprima-se.- Julio ele Cas;:;tilhos. 
n. 4 - Snbslitua-.:;e:- Os membros de ng
g-r~miaçõcs d1 caracter ciYil ou religioso su
jeitos a voto de obcdiencia, r~gra ou estatuto 
que importe a r('nnncia da liberdade indi
,·idual.- ].~'Jpcs 1'1·ovcTo· 

§ 2. 0 .c\ elei-:ão para cargos fellcra.e3 reger· 
!e-ha por lei tio Congresso. 

§ 3. o São inelegiveis os cidadãos não alis
t:\veis. 

Arl. 7l 

Os direi'-Os tle cic.Iadão ln·azileiro sõ se sus
pemlem, ou perdem nos casos aqui pal·'Licula
l'Isadí•S .. 

§ 1. 0 Snspi?ndem-se esses direitos : 
a) ll'lr inc~p:tcidade physica 1 ou moral ; 
b) por contlemnaçã-") criminal, em(tUarito 

dnra1·em os se:ts eil"eitos. 
§ 2. o Pardem-se : 
a) por naturalização em }laiz estra•,geiro ; 
b) por acccitação d~ emprego~ pensão, con;.. 

decora~ão, ou tit_ulo estrangeiro, sem lic~nça 
do Po!le1.· Es.ecutlvo Federal ; 

c) por k\nimenlo judicial. 
§ 3. 0 Uma_lei fe;ieral estatnirá as contli

ções de reacquisitão llo~ direitos ele cillmlão 
bradleil·o. 

Supprima-sl} o 4.0 numer.l do § lo que (\e .. 
crct."l : - a incapacidade de todos os reli
giosos do o1•JetB monasLicas, congregações, 
etc., etc.~ para. serem alistaUo3 eleit.~res.
J. A. Sm·ail:a. 

l~limine-se do art. 7ü a disposição do ra
sp~ctivo §lo, n. 4.- .. ·lmphilojJ!do Bctclho 
F,·ci,·c ele Cat·calho, 

.Ac~ro;;ccnte-se:- As mulhc:·os diplomadas 
com títulos scicntific:H c de profes:mra. que 
não c~tiverem soh poder marital nem pa
terno, hem como a:; que csti\·crem na posso 
de seus l.Jens.-Ifi1JZ'.S 1J·or:ãJ.- llHlhôes.
Casimil'O Jttnio1·. 

§ Lo Supprimam-s:! as pr\lnvras- es:;cs 
di-reit'lS. 

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

c) Supprima-so. 

b) .Accrescent·~-se: - 0:; fnncciona.rios rn
blicos c memhros do exercito federal du1·ante 
a Q{lbclivitlade de suas funcções, não poderão 
lisru· condecorações ou titulos concellidos por 
governo es\r.:lngeiro.- Oil Gottla1·t. 
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flrojeclo de Consliluição dos Eslados Unidos do Emendas aJlpi'o\·adas }lCla commissão cleila parai 
- Brazil dar Jlareccr soLrc o projeclo 

-SECÇÃO II 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art, 72 

A Constituição assegura a bt•azileiros e es
trangeiros residentes no paiz a inviolabilidade 
dc:.s direitos concernentes á liberdade, á segu
rá.n.;a individual e á propriedade nos termos 
seguintes: 

§ t.o Ninguem pode ser obrigado a fazer, 
ou deixar de fazer alguma coisa, senão cm 
yirtude de lei. 

§ 2.o Todos são iguaes perante a lei. •····a•••a••·····••a·················••····•a 
A Republica não admitte prh-ilcgios de nas

cimento, desconltece foros de nobreza, não 
crêa. títulos de fidalguia, nen1 condecorações. 

Emendas rcjeiladas ou prejudicadas 

Ao § 2. 0 Substitua-se: 
§ 2 .. o rrodos são iguaes perante a lei. 
1. 0 A Republica não admitte privilegias de 

nascimento, foros de nobr2za, titulas de fidal
guia_· ou condecoraçõe:;, e considera abolidos e 
ext i netos todos os q uc até hoje foram tole
rados, inclusiTe os antigos títulos de conselltoa 

2ao Aos cidadãos, militares ou não, que 
ben1 merecerem da patria por actos de cora
gem, braYura, ou virtude cívica fóra do 
commum, serão conferidas~ por decreto par .. 
ticular do Congresso, que disso tenha noticia 
em sua reunião annnal, mcdal11as commomo
rativas. act.as de louvor nacional oú outras 
distincções ou hcnras que ao Congresso pare
çam conveniente recompensa daquellas actos. 

3.° Continuam a ser, como até agora, con
fm·idas as medalhas de distincção por servi .. 
ços ext.raordinarios prestados á humanidade, 
quer por occasião de naufragios e riscos ma
rítimos, quer cm casos de incendio, de peste 
ou de qualquer calamidade.- Vi•·gilio Da
masio. 

Ar!. 72 § 2•- Ao final do § 2• do art. 72, 
accressente-se; -ficando desde já extinctas 
todas as ordens honorificas.- J. A. Sao·aiva. 
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giosas podem exercer publica e livremente o. Accrescente-se: -o 
seu culto, associando-se, para esse fim e minaés. 

§ 3. 0 Todos os indivíduos e confissões reli-~ Art. 72 § 3.o 

adquirindo bens, observados 03 limites postos 
pelas leis de mão-morta.. 

Suppriman1-sc as palavràs:- obsc••vctdos os 
guardadas as leis cri-l/imites postos pelas leis de mão morta, do 

art. 72 § 3. o_ Amphilol'hio Botelho li>'CÍ!'C de 
Cm· valho. 

Supprimam-se no fim Uo §ao do ar L 72 as 
paltn·ras- obse•·vados os limites postos 11clas 
leis de mão moJ·ta.- FranciFco Bodaró. 

Ao art. 72 § 3.o- Supprinu1m-s;3 as pnla
Yras - observados os limites J10stos pelas leis 
de 1não mOJ·ta.-Em 26 de novembro de 1890.-
EJJÍtacio Pessõa, _ 

Substit'Hl·sc o§ 3o Jle]o seguinte : 
Todos os indi viduos e corporaçõe:; religiosas 

podem exercer livremente o seu culto, adqui
rir, administrar e alienm· bens e exercer 
quaesquer outros direitos de }lCS30a jurídica, 
sem nenhuma limitação que não seja resttl
ta.nto do disp:1sto na legisJHção contnlum_.
Alci?ldo Glta-nabaJ·a .• 

Qu_c o§ 3° do art. 72 seja subslihtido pelo 
segrunte: 

'l'otlos os indivíduos e confissões religiosas 
podem exercer publica e livremente o seu culto, 
associando-se para esse fim c adquirindo 
bens, cujos direitos de propriedade lhes serão 
garanlillos pelas leis do paiz.- Sa'ntos Pc-
1"CÍra. 

§ 3. o_ Accresccnte.se no final : 

§ 4. 0 A Uepublicasó reconhece o casamento! § 4. 0 -Substitua-se:- A 
civi1, que precederá sempre as ceremonias reconhece o casamento ch-il. 
religiosas de qualquer culto. 

Ninguem pode, }lOl' mot.iyo de religião, 
eximir-se do cnmprintento de um dever ch·ico. 
-Gil Goula.·t.- .João Pinltei1'0, 

Republica só I Ao§ 4.•- Depois das pala nas- casamento 
civil -aecrescent-e-.s~- sendo pcrmitfido o 
dh·orcio. - Supprima-se o final do arligo.
Casimi)40 Junim ... -- Loj>es T)·or:lio. 

§ 4. 0 Que seja suppresso o§ -1• d" arl, 72. 
-Santos Pe,·ci,·a. 

Substitua-se o§ 4• pelo seguinte: 
«O casamento ciYíl, sagração da instituição 

da família pela pa.tria, é o unico ,·alioso 
perante as leis da r~.publica, poE!endo, porêm 
sP.r precedido ou seguido do religioso, consa
gração de qualquer egreja, ã Yontade dos 
nnbente5.- Alcuzdo Guana-ba1•a. 

Substitua-se o § 4• do art. 72 pelo se· 
guinte:- A republica reconhece o casa
mento civil. Lei organica estabelecet•á o pro-
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Jlrojcelo de Conslilui~ão I! OS Eslallos rnidos do I Emendas l(lllfOiadas Jlrla commissão eleita J13f3 
llrazil dar 11areccr sobre o JH·ojeclo 

§ 5~ o o, cem i túrios terão caraot~r srculat• 
e serão administrados pela autoritlade mu
nicipal. 

..••....•..•.......••.•.......•.••.•.•.••..• 

Emonllas rcj~iladas ou Jltcjudicadas 

cesso da licença c do rPgi~fro.- ]1-.,~ancisco 
IJmlaJ'Ó. 

Do ~-to do mesmo artigo snpprimarn-s~ ras 
·palavras que ln"cccll!:rá. s~m1w~ us C:.~1·imonia~ 
,·eli!Jin.-x!s ele qualr/lUJI' culto.- Amp!dlopldr.J 
Botc!/w ]t,,·cü•e ele- ('aJ't·a.lha. 

Accressente-se ao§ 4o (lo art. i2 o ~egnintc: 
«A inft·aeç-âo dcsle preceito será súmenlc 

Jlunid~L com pen:ts pecuniarias, sendo alHo
lutamcntc inapplicavel a taes faltas a p.:ma. 
de pris:io.-.T. A. Sa,·aini. 

Accressent2-se ao § -1° do art.. 72 in fillC : 
-O laço conjugal Uissohcr-se-ha. pdo di
vorcio nos casos que a lei pt·csm·e,·er .- llu
lhô!s .- Guima,·ã.cs l\T" atul. 

§ 5. o Que seja suppre:no o§ ãO tlo nrt. 7:2. 
-Santos Pcrtira. 

§ 5,o Snpprima-se o§ão da art. 12.-F)·"n
cisco JJadaJ'Ú. 

Supprima-se a disposição do § 5o tlo art.. 
72.- ..:hnllhilophio JJotellto lí',·~i,·a de CuP
L~allw. 

Accresccmta ao §5o: - scntlo, porem, lhre 
ás cm'}lOraçõe"J religiosas institnirem e admi
nistt•arem seus cemiterios e a e lias, bem como 
a cada cida-Jã'l, pro\·cr ao Een·iço fltncrario 
da seus Inortos. 

Ficmn e:dinctos: os privilegias relativos, 
quer ao serviço fnner.u·io~ quer ás insti
tuições hospitalares.- Alcinda Guanaba1·a. 

§ ü.o Será. leigo o ensino ministrado nos 
e:stab(!}ccimento~ publicos. 

§ ã.o Substitua-se p~lo seguinte:- E" Jivrt! 
a fundação de cemiterio,;, comtant•.l que 
fiquem SUJeitos {ts leis de hygiene pui.Jlica c 
Je policia loe.al. 

• , •••• , ........................ • .••••••••••• •I § G.o Que seja suppresso o § Ü0 tlo ar L 72. 
-SantoJ Pereit·a. 

" .. _ •"-···'l ;:;:-'"""".rf:!b"l ~- •••"""-·"·e--cec-c_,,,.-,,,,,, __ c_.õ·."R'•.> •• "O>é-C-~"--'l:L!O·~;:-"c;;.,.,.,,, • .-..""'~~~~lf"P"' ·- 1111' '' ~ 

§ U.o Ao § Go desse artigo atltlicione-se., de
pois da p:tlavra: jmblicos esta rcslricção:
fu7u.lados ou. sU$lCntrnlos 11d~t- união.-.Am
phil•Jphio. 
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§ 7. 0 :Xcnhun.l cult-o ou igreja g:os~u-;i ele 
~~nhtenção olllcia1, nem t-erá rclat;:oes de d~
oandencia, ou alliança com o gover:JQ da 
Uniiiõ. on o dos gqtados. 

:; H. :o Cuntiua exc-luitla do paiz a C)li':.pa. .. 
nhia dos jesuítas e prahilJida a fundaçfiv de 
I)o()YtJS ;;c·IÍ,·entos~ ou ordens mon~stica~. 

3 0. r_p A to~los t3 licito associa1·em-s:'! r:. l'eu
nirCm-se livt·~mente e seti1 arma-::, n[~v po
fl.~ndo int<"rvir a JlOlicia: senã•J para ·man 1..er 
a ordem publica. 

§ 10. Ey p!wmil-tido n. tjnem quer tjU13 S~Jj 1 
r:!pre3ent.at·, me:liante petiçã·:>:. ao~ poderes 
puMicos, denunciar abns'>s das autoridades e 
prom11ver a responsabilidade dos eultlatlos. 

§ ·u. I•:m t~mpo de paz, qual<Juer pode en
. tr..tr c saiür~ com a sua fortuna c bens, •!nando 

c como lhe C'Juvcah:1~ do terl'itorio da ftepu
Hica, indepenUent-emente de passaporte. 

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

• .................................. o o ••• o •••• 

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

§ 12. A casJ. é o asr1o inviolavcl do i!uli
,·iduo; ninguemJlode Penetrai-o, de noitc4 sem 
coJnsentimenb o morador, senão para ac
cudir a víctimas de crimes. ou desastres-, n.am 
de dia, senão nos casos e· pela fórma p..-e-
srriptos na lei. -

§ 13. J-j• lin·e 3. 1n::tnlfestação das opiniões,, § 13. Accr~scente·re~-não 3~ndo (lflmittido 
eu.1 qualquer assumpto~ pela imprens:.1, ou pela o anonymato. 
tribuna, sem depen~encia de censura, resjJOll· 
dendo cada um pelos abusos! que conunetb~ 
nos cas:os e pela férma que a lei taxa: r. 

,, 
·, .... 

~--~ ~li"''!!l .. • • 

Que sejam suppressa.; as palan·as:-ou o 
dos Estados-do § 7o do art. 72.- Sa-1Ztos 
Pereira. 

§ 7o Fjque assim redigido o§ jo do arl. 72: 
Nenhum culto ou igr.~ja gozará de sub,·enção 

pelos cofres da União, niio terà relações d~ 
dcpenllencia ou allianç3. con1 o Oo\"erno Fe
deral.- Ampftilo1>h'io p,·circ da Cm'nrllw. 

§ 7u redija-se assim: 
Nenhum culto ou igreja será raconhecido 

como official ne1n poderá ser subvencionado 
pela União ou pelos Estados.-JosJ lly!]ino. 

§ s.o Que seja supprcsso o § so.- Santos 
Pc,·cira. 

Supprima-se a disposição d~J § so.- Am-
pl!ilophio. 

Supprima-se o§ 8°.- .:llcindo Guanaba1·a-. 
SuUstitua-se o§ So do art. 72 Jlalo seguinte: 
1~· assegurado ao p::.vo o u~o das armas.-

b't·anoisoo Bada1·õ. 
Elimine-se o §. so.- Gil Gou.lm·t.- João 

PinhciJ·o. 
§ S. o Supprima-:;e.- Julio ele Castilhos. 
§ 8. o diga-se: E" prohibido no paíz a fun

dação de co:r.·cnto.s ou i\ instituição de ordens 
monasticas.- A. Ü.IValcanti. 

No § .f.JO suppr.imam-se as p:-:.lavras : -não 
podendo intervir a policia ..... at linal.
A!cindo Guanal~a1·a. 

-~ 

-m'- ----.- . ·-·- -

rn 

"' m 
Ul 

~ 

"' ;;,: 
1-' 
o 
t::O 
l:'l 

o 
l'l 
N 
1;;1 
;;,: 
o: 
::<l 
o 
t::O 
1;;1 

1-' 

·~ 
o 

...... 
~ 

I 



l'rojcclo de Consliluicão dos Eslados Unidos doi Emendas 
Ílrazil 

a)lprovadas pela commissão eleita para 
dar pa1·ecer sobre o Jlfojecto 

Emendas rejeiladas ou prejudicadas 

§ 1-L .V cxe.ep~-ão de flagrante delici.o~ 3. 

jJrisão n;.lo poderá execatar-se, senão por 
t·rden1 eEcrip';,a. da. ~ntctoridade competente. 

§ 15. Ninguem poderá ser conservado em 
prisão sem c•1lpa formada, sah·as a:5 exce~õe~ 
instituídas em lei~ nem ]e\"ado {t. prisão, ou 
nella detido, si }lrestar fiança idonea, nos 
casos legaes. 

16. Ninguem serã sentenceado, senão pe-la 
:-tutoridade comp.?tente, em ,-írtude de lei an
t~rior e na fórma por ella regulada. 

§ 17 • .Aos accusados se ass"gurarã na lei a 
111ais plena defesa, com todos os recursos e 
.c1eíos essencíaes :1. ella, desde a nota de culpa 
entregue em 24 horas ao preso e assignada 
pela autoridade, com os nomes do accusador 
e das testemunhas. 

§ iS. O direito ue propriedade mantem-se 
é.Ill toda a sua plenHude, sah·a a desapro· 
t·riação por necessidade, ou utilidade publica, 
mediante. indemnizarão prêvja .. 

§ i~. E inl"iolal"el o sigilio da correspon
dencia. 

§ 20. :\enhuma pena passará da pessoa do 
Uelir.qnente. 

§ 21. Fica abolida a pena de galés. 

§ 22. É abolida igualmente a pena de morte 
e·m crimes polític-os. 

§ 2:l. Dar-se-ha o habeas-cOJ-pzts, sempre 
(tUC o indhiduo sotfrer violencia, on coacção, 
l-.. )r illega1idade, ou abuso de poder, ou se 
sentir Texado pel:l. imminencia evidente desse 
perjgo. 

-------- ··-- ~-~ ___ _,_' ~~,... . ~-~-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •f Ao§ fQ • ..::\ccrescente-se no firial as palaYras: - r- epis\olar e ielegrapb ica; 

§ 21.. Accresconte-se- e de banimen'o ju
dicial. 

Substitua-se o § 2t do art. 72 pelo seguintE.': § 22. ~Supp1•imam-se as palavras:- em cri-
§ 22. Fica igualmente abolida a pena de mes políticos.- Vit·gilio Damasío. 

morte, resenadas as disposições da legislação Que seja substituído o § 22 do art. 72 pelo 
militn:r em. tempo de guerra. seguint-e:- fica abolida a pena de morte no 

psiz.- Santos Pu·,dra. 
Supprimam-se as palavra• ultimas do § 22 

do art. 72: em cdmes políticos.- A. 1?/cw·y 
Cw·a-do. 

,, 
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§ 24 • .z\ ex.cep~ão das causas, que~ por sua 
natureza~ p2rtencem a juizos especiaes, não 
haverá fõro· prh·ilegiadoe 

Art. 73 

Os cargos pttblico5 civis, ou militares, são 
:J.cces3Í\""eis a todus O! brazileiros, observadas 
as condições <la capacidade esllecial, que a 
lei estatuir. 

Ao a1·t. 72. Accrescentem-se : Depois do § 24 acm·escentem-se : 
§E' garantido o lhreexereicio de qualquer § Jo;' garantido o direito de todas as llro-

pl·ofissão moral, intellectual c indus\rial. fissões de ordem moral .. intelectual e indus-
§ Os hn·entos indltstl'iaes pertencerão aos trial. 

seus auctores aos quaes ficarà garantido por Accreõ~centem-se : 
lei um privilegio temporario, ou, na fa1ta § E" garantida lambem a liberdade de 
dest-e, será concedido peJo Congresso um pre- testar ficando amparada a subsistencia mate
mio razoaye} quando hajam de vulgariza1• o rial dos pais, da esposa, das filhas solteiras 
in\"ento. e dos filho> menores de 21 annos,- Julio de 

Castilhas. 
§ B' garantida tambam a liberdade de 

adopo;ão, observadas as condições que a lei 
estatuir .-Julio de Castilhac. 

.Ao art. 72 accrescente-se: 
§ E" garan~ida a liberdade de testar, com 

as limitações que estabelecer a lei para o fim 
de garantir a sabsist-encia dos paes, da mu
lher. das filhas solteiras e dos filhos menores 
de 21 annos. 

§ E' garantida a ~lena liberdade de ado
pção.- Bu.lhõcs.- GnunaJ·ãas 1\ratal. 

Art. additi.o, onde couber: 
It;" !?arantida a liberdade de testar e ado

ptar ffiediante as condições q11e a legislação 
ci'fil determinar.- Alcindo Guanabm·a. 

• ••••••••• ~ •••••••••••••• e •••••• • ••••••••••• 1 Art. 7;_l. Substitua-se pelo seguinte : 
Os cargos publicos, dvis, ou militares, são 

accessi\·ei::t;.,. todos os brazileiros, quaesquer 
qUe sejan1 as suas opiniões, obser\·a<las as 

\

·condições de capacidade esp"cial que n lei 
eJtatuir independentemente de diplomas, e 
sem outra diflerença qne não seja. a dos ser
viços prestados, ou que possam prestar, e das 
virlo1des e talentos.- A/cindo Gw>nabara. 

Art. 74 Art. 74. Sub>titu:t-se : Os officiaes do ex- Art. 74. Substitua-se pelo seguinte : 
. . ercito e da ãrmada. sú perderão suas patentes, Os empregos publicos, civis ou militares, 

03 o.!ficm-es do exercito e da at•ntada só por sentença 111aior de dons annos de prisão serão considerados como legitima propriedade 
per~erao suas 11atentes por sentença passada paso;ada {eBI jutgado nos i.ribunaes compe- dos -respectivos servent mrios que os houve-
cm julgado, a qu~ s~ ligue esse effeito. tentes. rem adquirido na fôrma das leis e que não 

..Accrescente-se : poderão ser delles desprovidos sinão nos c..1.sos 
Art..... A sentença condemuatoria por

1
restrictos que a legislação determinar e de

cl'imes inf;nnante:t, previstos nos codigos mi- pois de ouvir a sua defeza. 

,,._....___ ,,.._ ... ,--.-;--==+~---CC--c-= • 

"' l'l 
rn 

"" ;.., 
o 
l'l 
1:!: -o 

til 
t:j 
l'l 
N 
t'1 

i 
~ -~ o 

-w ,_.. 

-~ ~= -· 



í'rojedo de Conslíluíe[tO dos 
ilrazil 

I 
Estados rn!dos olo•!Emerulas awromdas !•ela commissão eleita para 

dar 1•arecer sobre o \lft•jcrlo 
I 

•:mendas rejeitadas ou 1•rcjudicadas 

lltat'(·.'i oa leis civis, faz 11ertler a ptttente Paragt'apho unic1. Ficam supprimida::; as 
•}nalquet· qtu~ seja o temp~ da sentonçu. distincçõe,; entra jornaleiros e cmpre.~ados de 

_\rt. ..... Os militares de terra e- mar terão quadro p:tra o fim de todos os cidadãos esli
tiit·o especia I constituído por memhros de !=;na p~ndiados pelo era rio publico gozarem das 
cbss:'!. para ..:rimt:'s militare-s. immnnidades de que tr:1.ta este art.igo.

:1/cimlo Guanaha-J·o. 

_\ .. t. 15 

.\ c~pe~..~illeaç;-LoJ do:; dirçoitt~s e ~ara:1:.ia~ 
P..ipressos na Constituição não exeluc o.Itra!; 
g<.trantias c dirât~1s, nã~ enumerados, :~1~s 
I"<·-:;ultantes da f,)rma de governo qnc dl:1 
e~t~l-.elece c doo: princípios rtne consig-na. 

TITULO V 

Disposições geraes 

. .:\.rt. IG I Ao a.rt. :U:-0 cidadão ioreHido Uaii íun-
~ções de qualquer dos tres poderes constitu

O ~·ülathi.o inv~:::tiJo e1n funct,;ô.~.; J.ú tj:i.:d- cionacs não poderá ar.cnmmular o e-5-ercicio 
•p.oer dos tre-s poderes não p:Jder[t ex<:'rce:' :1.'3 dL' ontr(•. 
ti~ o;.t l"Ct. 

:\rl. 77 

p,_.der-se-ha tleclar,\r em estado de :'ii tio .:!urt.l
rl "'-<'r parte do territorio d:t União, susp~n
(icntlo-se ahi a5 garantias constitncionaes p1w 
tempo determinado, quando a sf'gnranc;a t.la 
H.ep 1hlica o exigh'. cm c tso.:; tlc aggr<!S.5ào es
tranueira, o:t commo~ão b1testiua. (~~rt. 3:3, 
n. 22. 

~ L o X fio s~ achando reunido o Congrú~::o 
r~ ... ~urremlo a }latria in:minento Jlerigo, C):.er
cC!'it e~;:;;:1 attriiJuir-ão o Poder Ex~cut.h·o .F"e-
tleral. (Arl. -17, n. 15). . 

§ 2.'-• E~te, por~m, dnrant~ o Pstad(.l -.l\0'. 
:-.itio. rf!Stringir-!'ie-lla, nas mctlirl;ts d~ ~·f
pressão cont:ra as pes•mas: 

~ 
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I'.} .\. • tleHnçã·J cm lugar não d~stin::ulo aos 
r·.!H'i de crimese.ommuns; 

;2J .\o desl~rro p:H'.\ ontt·o;; sitio:; do terl·i· 
\.Orio nacional. 

§ 3.o Log:."> fJllC s9 renna o Congresso. o pre
::;itlenle da Republica lhe r~latará~ m.,tiyadaE=~ 
a.,;; medidas tle excepç.ão, a que se houvet· l'e
<.•orl'ido, re.spondmulo as autoridades., a que 
ella;; se de\"erem 1 pelos abusos cm que~ a esse 
r~sp2ito, se achare:n incursas • 

.Arl. 78 .Ao art. 78 aceL"('sc~nlc·se: 
§ 3. 0 As disposições do [Jl'esent~ at·tiga são 

0:; proc~sso findos, em mat.eria crime, po- exl';n~Í\'as aos processos militares, cabendo a 
··lerão ser reYistos, a qualquer tempo, eJH be ... l'C\'Jsao destes ao Supremo Trihnnnl )filitar 
11~Jl~io dos contlemnados, pelo Suppremo Td- a que se refere o art. 
h mal F.•deral: para se reformar, ou con-
11rmar a :;enlença. 

§ t. 0 ..l. lei marear..\ os ca.s:l:; c a. fúrnla. tla 
l"?Yisão, f{llC poderâ s~r requ~rida p2:lo sen
tenciado. po1a qu·llqner do pnl'O~ on c.;:-o!/icio 
l'elo Procaratlor Geral da. Republi~a. 

§ 2. o ~a revisão não se podem a;gra ,·ar as 
p_·aas da s2ntença re,·ista. 

.\l·f. 79 
Os f•tnceionarios r~ublicos são strictamcntc 

t·e~ponsl\'ei:; pelo:s abusos e ommis,üe,:;, em que 
incon·erem llll nxerciclu de seus cat·gvs, a;sim 
como pela indulgenCia, oa ncgliguncia cm. n;.lo 
l"<e'"-~ponsaJ)i.isrll"em e1fe~tivamentc os seus sn
'•alt~:n!•5. 

Pa1·agl·apho unioo. Todos el\es ohrigar-se
hão, por compromisso lormal~ no -acto da 
po~;e, ao tlesemp!nbo <.lus a3tt~den~t"~s }(.'gaes. 

Ad.íJO 
Coutinuam cm l'igur, enHlll:lnto nii:l revn

:;aUas, as leis do antigo regimem. n·1 que ex
plicita Olt implicitamente m"io for c;:>ntrario 
ao systltema tle goYerno firmado pela Consti
tni'=ã.-1 e ao; princípios neUa. consagrados. 

Art. 81 
O Çt~Yerno ~eder:1l affiança o pagament-o 

tla thnda pnbhca interna c ~:xlerna. 
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Projecto de Constituição dos 
Brazil 

EstadosTnidos do !Emendas ajlpto\"adas pela commissão eleita 11ara 
dar parecer sobre o projecto 

Emendas rejeitadas ou prejudicadas 

Ar!. 82 

Todo o brazileiro é obrigado ao sel'\·iço 
militar, em defesa da Pah·ia e da Cons~i
tuição, na fóriua das leis federaes. 

Art. 83 

Fica abolido o r~c•·ntamenta militar. 
O Exercito e a armada nacionacs compúr

se-hão por sorteio, mediante prévio alista
mento! não se admiUindo a isenção pe
cuniaria. 

Art. 84 

Em caso nenhum. directa ou indir~cta
Jnente, por si 011 enl alliança com outra 
nação, os Estados Unidos do Brazil se em
penharão em guerra de conquista. 

Art. 85 

A constituição podertt ser t•eformada, nte
diante, iniciath·a do Congresso ~acional, ou 
das legislatura& dos Estados. 

§ {.o Considerar~se-lm. proposta a reform~, 
quando, apresent..1.da J>or uma quarta parte, 
pelo menos, dos membros de qualquer das 
camaras do Congresso Federal, for acceita 
em tres discussões 1 por dois Ü!t'ços dos votos 
n'uma e noutra casa do Congresso, ou 
rptando for solicitada por dois terços dos 
Estados1 representados cada utu pela maioria 
dos votiJS de suas Jegielaturas, tomados no 
decurso da um anno. 

"\rt. 8:3- Depois das J>alavras- •·ec>"lt-~ Ao a ri. 83- No lim accrescenle-se- cm 
tamcnto milita.·- accrescente-se- (orçado. tempo de guerra.- Flezu~y 01trado. 

§ 2. 0 Essa proposta dar-se-!Ja por appro-1 § 2. 0 Onde se . diz -trcs q~tartos 
vaJa, si no anno seguin~e, o for n1ediante votos- <liga-se- dotts tcJ•ços elos ootos. 
tres discu;;sões, pol' maioria de tre:; quartos 
dos votos nas duas c:unaras do C-ongresso. 

dos) .As palavras do § 2. 0 - pm~ ·ma-ioria de 
tres qua;~tos dos votos- serão substituidas 
pelas segnintes-pm .. maioJ•ia de dous tercos 
da fJOtos.~- J. A. Sa.1·aim. 
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§ 3. 0 A proposta appro1vaUa publicar-se-ha 
com as assignatur:ts dos presidentes e secre
tarias das duas camaras, incorporando-se á 
Con.stit~ição como parte intregrante della. 

§ 4. o Não se poderão a1mittir como obja-. 
cto de deliberação, no Congresso, projectos 
tendentes a abolir a fórma republicana-fede
rativa, ou a igualdade lln representação dos 
Estados no Senado. 

............................................ § 4.o- Supprima·sc por oflimsiYo da sobe
rania nacional.- José Hygino. 

Accres:cente-se uns- Dtsj>osições gcrn.es. ADDITivos 
.Art. - Ha,·erâ um Supremo Tribunal Mi-

litar com as seguintes nttribuições: .Accrescente-se onde convier o seguinte art: 
hu Julgar em ultima instancia os m•imes Aos cidadãos da Nação é permUlido pedir 

de naturez...'"l militar., nao lhe sendo licito, em em qualquer tempo a destituição do Presi
caso algum, aggr~war a pena. dente da Republica, sob o fundan1ento de que 

2_ o Emittir parecer ft cerca de aSSIImptos este mal cura. os interesses da Patria. 
que forem submeUidos ao seu exame, -não § L o Este pedido poderá ser dirigido á 
podendo as snns decisões ter execução sem Camara por numet"o nunca inferior a sem mil 
o- (ntntpra-sc-do Presidente da Republica. cidadãos que tenham o gozo e o ex.ercicio de 

§ i. o- Este Tribunal compo1•-se-ha de todos os direitos políticos, habitantes de um 
doze membros com o titulo de vogacs com .. ou mais Estados, em uma. só ou mais de uma 
prehendidos neste numero flUa tro juriscon· petição, conltanto que a som ma total de 
snltos de nota,·el sabe1·, todos nomeados pelo nomes attinja aquelle numero. O pedido de
Presidente da Republica e sujeita a nomeaç.ão yerâ ser documentado quando allegar factos 
á approvação do Senado. especificados. 

§ 2.o- Os yogaes militares serão officiaes § 2.o Apresentado o pedido, aCamara man
Generaes do Exercito e da .Armada, effectivos dará publicar immediatamente tudo quanto 
ou reformados, en1 igualdade de proporção a elle se referir e convocará a Nação a Jnani
en trc as duas classes. e tanto estes como os festa r-se «sim ott ?láo • no prazo de quatro 
civis só perderão o logar por effeito de sen- mezes da data da conTocação e em dia de-
tença. sigo ado no referido acto. · 

§ 3.o- Fica e:dincta a caterroria dos Con- § 3. o Tomarão parte nessa decisão todos 
selbeiros de Guerra, salço os direitos adqui- os eleitos alistados até á data em que e lia 
ridos. houver logar. 

.§ 4. 0 -Em regulamento especial, sujeito á Os suffragios serão recebidosperanteme93.S 
approvac;ão do Congresso, o Governo estabe- organizadas pela mesma fôrma exigidas para 
lacerá o modo segundo o q!lal deverá este as eleições do Congresso. Cada eleitor fabri-
1.,ritmnal funccionar, conferutdo-lbe dentro cará a sua cedula no acto de dar o voto em 
dos limites da lei, outras attribuicões clara- logar para esse ftm reset·Yado junto á mesa 
mente definidas. perfeitamente defendido daq vistas do publico 

e dt1 mesa. 
§ 5.• Feita a apuração geral de todas as 

I l
authenticas das afurações parciae! de cada 
Estado e da. Capita Fedoral, a camara publi· 
cará o resultado e declarará destituído o pre· 
sidente, si a Nação por sua n1aioria assim o 
houYer querido.- Jlttniz Fl"Cil·e. 

I 
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l1tiijcti•J de Con;lilui~ito dos 
I! mil 

Eslados rnidos tlojEmendas appt'OI'atlas pela eommissão cleila para' 
dar parecer sobre o Jlrojcclo 

lliSilOsiçi'ies f:.t•nnsitor·ias 

A .. t. i• 

.\ n1has as c:unar.:Is do primeiro Congresso 
Xaciunal. cJnvo<!ado pat·.:I 15 de noyembro 
•le 18PO, seriio clci!as pot• eleição popular 
tlil·et:t:t~ segundo o regulamento decret.tdo 
p!lo Gavcrno Provjsorio. 

§ 1.0 Esse Congl'e'iso receberá do eleitorado 
potlere:; c~peciaPS 1 p:tra exprimir acerc.l desta 
Con;;;tituic;:~lo a vontade nacional, hem como 
para ele.~er o primuit·o Presidente e Vicc
Pre:iidente da UeJmblic:t. 

s; 2.0 ltennido o primeiro Congt·e:;so, dcli
lnraril cm .AssemhiC l Geral, fundidas as 
tluas Cannras, soiJre esta Consiituh;-iio. c, 
appr.J\·awlo-a, cleger{t em s?guida. por mai
Ol'ia ah:;:..~lnt.:t de votos! na primeira vobção, 
t"'~ :;;i nimgnem a ohtiv"t". J>or maioria rela
ti,-a na segunda~ o Pre:;idente c o Vice-Presi
,lente dos Esbdos Unidos do Brazil. 

§ 3.o O Pre:;idenle e o Vice-Pr~sidf'nte, 
~leitO'> na. fótma deste artigo, occuparão a 
presitlencia c a vice-presidencia da Repub1ica 
dur;Pite o primeira periollo presidcacial. 

§ 4.0 Para essa eleição nã'J haver{l. inc~m
p 'tihilidades. 

§ 5.° Concluída dia, o Congr~sso drtl'Ú por 
1erminarla a su~ missão constit.uinte, e, sepa
ra.ndo--s~ em üamara e Senado, encetará o 
rX:•}rCÍd·J fie .Silíls funeçõ?.~ normae~. 

••••••• o ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• 
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Emendas rejeiladas Pu prejudicadas 

ADDITIVO PAR.\ SER CULI.OC.\DO ONDE CONVIER 

Considera-se lei totlo o d..-creto de autori
dade legitimamante cons&ituida na esphera 
de sua competencia priva ti ra.-Jiuniz )1',4 circ 

Disposições transitori;ts 

Ao art. 1°, e depois das palan•as-Go>er
no Provisorio-accresccnte-se o seguinte I>e
riodo: 
· Para as eleições dos Estados, p~n·ém a orga
niz:tç{lo das mesas eleiloraes, com o Jim de 
receber, apurar e liscalisaL~ o voto popular, 
será lbila do acc01·do com que a respeito 
delel'Illina a lei de 9 de janeiro de !881 e com 
o que se achar estabelecido palas constituições 
dos mesmos l~stados. em referencia ás cir
cumscriJ>ÇÕcs eleitoraes. 

Accrescente-se ao final do § 83°. do art. 1° 
as seguint~s palavras:-que será ·de 1netade 
do temp:1 determinado no art.. -tO. 

Substit:m-se o arL 2o pelo seguinte, con
servando-se, porém; intcgrahnenic o paragra
plw nnico do mesmo artiiio. 

Os actos do Governo I ro,·isorlo, que forem 
approvados ou modificados pelo Congresso 
Constttuinlc, sm•iio leis da R{>puLiica. Os que 
não forem expressamente approvados conti
nuarão em ''igor, ate que sejam r~dstos pelo 
Congresso Federal, a cujo exame serão sub
mettidos pelo Go,·erno Provisorio. 

Os arts. 7°!- 8°, JO e il serão snbstituhlos 
pelo seguinte: 

Nas pdmeiras nomeações para a magis
h·atura federal e para a dos E~tados serão 
preferidos os juizes de direHo c desembarga
dores de mais nota. 
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Os qu13 não forem readmitLi<los na nova 
organização judiciaria e tiverem mais de 
30 annos de exercício serão aposentados 
com todos os seus vencimentos. 

Os que tiverm menoo; da 30 annos de 
exercicio continuarão a porcelJer lambem 
~odos os se1ts vcncimcnbs, até q:tc sej.1m 
aproveitados ou apo5enta·\os .. 

As despezas com os mag-istrados :t}l3sen
t:\dos ou postos cm di5ponibilidade serão 
pagas pelo Governo Fcllcral. 

Hio de Janeit·o. 25 tle novembt•o de JSDO .. -
;_, ü.0 Pa~·:t ;l d'.!iç:i.o do .pt·i~neit·o C=1ng·ro5::;01 § 6.0 - Suppl'it11a-.sc pJr cslar prejntlicadoiJosé Antonio S·tr·ait·a. 

IÜü vigorarão as int~ompatibilidat.le3 da Cons- pelo snbstit 1ttivo tlo art. 213 da Con~t.itnição. 
tibi.-·.ão~ at·t. 2G ns. 2 a 7: mas 05 cxclriidus 
po::" ê:;:;a di::;posH;ilo, uma ,;ez eleitos pe-rderão 
os s·~ll'> cargos, sah·o si pLir e!les opt<H'em. 
logo tpe S-?J tm reconlteculos scnadore:;: on 
lleput.1Uos .. 

.:\rt. 2° 

O:; ado; tlo Go\""~rno Pr1n-isorio, não re,·o
gados pela Constitni4."ão, serã..:. lei!S da Hepn
hlica. 

Parap--rapho unico. As patente::::, os posto'i, 
os cat•gos. inamovh·eis, as co-acessões e os 
cJntraclo3 oubrgados pelo Governo Provi
S(Jrio s:io garanthl :sem toda a sua pl~nitmle 

Art. 3• 

O E::; L 1do Cttie até ao Hm <lo anno de 1Srl2 
não houver dccret.tdo a stn Constituição, ser:."L 
snhmeHhlo, por acto tlo Potler lNgi:;lativo 
Feder ~1, á de um dos onh·os, que tnais couve~ 
niente a e;;s1. adaphç:lo p:H·ecer, atê que o 
Est-ldo sujeito a esse regimea a reforme~ 
pel<J proces::;o nella dt!terminado . 

. \rt. 4• 

.\" prOJlOl'Çilo q•tc os gstados se forem or
ganizlndo, oGnverno Feder.tlentregar-lht>s-ha 
:t administr.u:ão do3 serviços, que pel.t Con
stituição lhes competirem, c liquidará a 
resp'Jnsabilidade d,l administração f.·deral no 
tocant~ a esses ser\'icos e ao pa"amento do 
pessoal respectivo. - o 

Arl. 2. 0
- :::iupp;,·ima-se, )lOr ::ct• inoportuno. ..:\t·L 2.0- 1.a Jl:td~- Ü5 acto3 do Govm·no 

Pro\·isorioserão ei:; da Republica, cnHj'tanto 
não fm·~m revo::;~'k5 p2-lo Congresso.- A. 
Caralcanti. 
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Projecto de Conslituição dos Eslados Unidos doiEmendas DJlptoradas JlC]a eommissão eleita para 
Drazi! dar parecer sol1re o projecto 

Art. 5° 

Elll(luauto o:s Estados se occ!lp:trcm em r(~
gularhTr as de:;pezas! durante o })eríodo lle 
org1niz:~ção dos seus serviços, o Go,-crno 
Fedt?ral, p.lr,t esse Jim :1 brir-lbes-ha creditas 
especiae:;! em condi{'ôet; fixadas pelo Con-~ Art.. ô. 0 Diga-se : -Nos Estados que se 
!!resso. forem organizando, entrará em "Yigor a elas-
.... sificação da:; rendas estabelecida na Consti

tuirão. 
At·t. u•J 

Dentro mn dois annos detlois de approY;ttla 
:z Constituição pelo primeiro Congresso, en
trará em vigor a classiticJção das r~ndas 
nelh estabelecida. · 

.:\l"t. ;o 

~as primeir.ts nontt?:tC:Õ~s JHra a magistra
tura feder.d de primei\'.\ e 5t>gund:t instancia 
o Presidente da Republica a<lmittirá, <tnanto 
conTenha á I.Jo:. selec\~ão desses trihunaes e 
juizos~ cs jllizes de tlirdh> e de-sembargadores 
de mais nob~ 

Ad. go 

X;.l primeira organiza~âo de suas resp~cti
Tas magistratm•.1s os Esratlos contemplarão 
de preferencia~ quanto l11es permittir o inte
resse da melhor composição <leUas, os actuaes 
juizes de primeir.1 e segunda jnstancia. 
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Art. ~)a 

Os desembaro-adores e o~ membt·os do Su
premo TribunaY de Jnsti('a não admiHidos ao 
Supt"emo Tribunal Federal continuarão a 
perceber os se:ts vencimentüs actuaes. 

An. lt} 

Os ~biz·!S de direito f!'le, por efieito da nova 
org.tnisação judiciaria~ perderem os seus lo
gares, perceberão, em11Uanto· não se empre
garem, os seus :•ctnae; ordenados. 

Art. 11 

Emquanto os Esta.dos n<lo !ie constituírem! 
a de::;p:?za com a ma~i"ilratur.t actual correrá 
pelo~ cofres federaes, 1uas irá. sendo classi
Jicada, á medida que se forem organizando os 
tribuna~s ro?spectil"os. 

} .... -· •• .. ' 

Art. 12 I Art 12. Substitua-se assim: « O Con
gresso na sua primeira sessão ordinaria, 

Em quanto não se achar perfeitamente orga- organi~at·â em lei especial o regimen do 
nizado o rc?gimeu <!o sm•teio tuilitar, J?r~tícar- sorteio nti1itar, ficando então abolido o YO· 
se-ba o voluntarJado na compostçao das luntariado >'. 
forças de mar e terra .. 

.:\!andamos, p:Jrlanto, a todas as autori-
ridades, aquem o conltecimento e execuçãol REQUERUIEXTO AI'l•ROVADO 

deste decreto pertencer, qne o e~ecutem, e 
façam executar e observar tão inteiramente 
como nt?lle se contém. I Requdro qu~ seja considerada ma teria 

O )Iinistro de Estado dos Xegocios de. Inte .. transitaria a que se refere á quota de 10 % 
terior e faça imprimir, publicat:, P. correr. _ paraosEstad-.Js.- Jliillcj•. 

Sala das se~sões do Go,erno Prvvisorie d·l~ 
Estados Unidos do Brazil. 23 de outubro do 
189J, segttndo daRepctblicá • 

. MANOEL DEOnouo D.\ FoxsEc.-\. 
Flo>"ialiD Pei:coto. 
Fraucisco G-licerio. 
Ruy lJarbosa.. 
Jo1:é Ce~ario de Faria Alrim. 
Eduardo JJ"'undc,lholh. 
111. Ferraz de Campos Sallcs. 
JJcn}amin Constant Botelho de .~.Vagalltães. 
Q. Bccayuva. · 
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140 CONGRESSO NAO!O:"'AL 

O Su.. A~IAR.O CA v Af,CANl'! (pela m·rlam)
E' uma simples reclamação que quero fitzer. 

NrL casrL das omenrlas regoitndas, suppri
min-se n:t Imprenstt Nncional o p:w:>gmpho 
unico. Esta ommHlrL foi minll:t e, como desejo 
l'eslabelccel-a aqui no Congresso, poço que 
seja considerada como ihr.ondo parte do [>a
recer. E' puramente qncsWo ele imprensa. 

O parngrapho foi este (tê) : 

Paragrapho uuico it emanrln rio n.1•t. 2f\ : 
-«Ninguem sorú d. clnrMo incompntivel pnlo 
simples facto rio ser crente on ministro do 
qualquer religião. » 

Remetto-o :'i mcsn. pn.m C[ne se,jn. consirlem
do como fazendo parto dns emendas rogeíta
das. 

0 SR. JoÃO DE S!QUE!RA pede n palavra 
para scientiflc:w o Congresso de· qur:, por se 
achar e o formo o sen mcRtre e am1go o Sr. 
Josrl Jmtqnim Scabm não apresentn.vn, o 
mesmo senhor a resposta, dttrln pelo ehcfe rlo 
Governo Provisorio i1 mensagem do Con
gresso, o que ihrin, porém, logn CJno se :1. 
achasse om condições de comparecer :'rs ses· 
sões. 

0 SR. SERPA - Sr. presit!ente, comnlll
nico 11 Camll!'a que o Sr. AI mino Afl'onso deixa 
de comparecCl' hqj e ít ses;;ão por so ach:n• 
enfermo. 

O Sr. Gal>ino Besouro- SI'. 
presidente, vejo qne não só no 1Jim·ia 0/ficia/. 
como tnmbem no parecer cl:t commissfio de 
Constitulçi:io, que se acha impresso, o nos l'oi 
hoje distribuido,o meu nomo flgnrn.nclic como 
tendo nssignado sem restricçõcs, e f!ll, cnmo 
V. Ex. poderit verificar, nssig·nei com rosll'ic· 
ções. 

E' esta. recti flcn~ão fJilO pc~o a V. Ex. p:u·:1 
1nandm.1 íhzer. 

O Sa. Prt8S!TJEXTI·:- O per lido do nobre 
deputt"tdo será tomndo em consic\ornçlio. 

O Sr. Zn.ma, (pw·a nor1ocio m·
qantc)- SJ•s. mcmhros do CnngJ'o:;;;o Na
cional, hn. certos f'ncto;; f]llO não ]JOrlülll dciXill' 
do echonr profnndnmen te no roeinlo em rJUO 
t'unccionnm os rep!'osen tantos rln. Nnç,iio. 

Somos, ou pelo monos no.> clovomos 
suppor os ropresontantos Jog-ilímos rln opi
nião publica, clovomos cm lotlns ns occnsii'ios 
ser o refllexo d'olln. 

O Cong-rllsso salro, cnilio ~nlrc J,qjo toclo o 
p~ir., do nm l'n~tn tr•isl issimo da~o im. pnr!ros 
rl~n.s n'est·n. cap1lnl, r,,ctn ~r1o n:~o cn!ls!.ltli,O 
somente nm cr·lmo cont1·n a segnl'llll\'lf lllrli
virlmd o rlo pi'O]ll'iorlnr\o do nm on mni~ ínrli
virinos, mns rpJO ó 1111111 violn~.ão fl:r~'l"ii!llo d.o 
rli1·oito in:dionnvol rk lotln. :t socrorlarle r'l· 
vilism\:1- a lilrorrinrlo ti•' rxpr·inril' pnltt im
]Wnnsn. O jlOllSIIIJI:'illll, 

A Republica, SI'. prositlente, é sobretudo o 
regímen g-rworn:1mental n0 qll1tl esttt liber
•lado é iuviol:wc\ e sn.grrt(l::i.. 

Não pódc ser tocada. A imprens11, quttndo 
po1· qunlqne!' cir,mmstoncin so desvah'n, tem 
as leis ordinnrias, po1• meio das qnacs pôde 
ser .chamrvla ao canlillllO, (apoiarlo.9. mas o 
pair. o muito menos a ropnlllíCn póde supportnr 
cm circmnstnncin. alguma. qne n violencin. 
queir'tt punit' rlclictos, que ,,·,:\ lei. pórle r1 
deve pnnir. (..tpoiado8,) 

Scnhoro:;, rlovo espernl' qnoo poder pulJlico, 
na presente cmergencia, saiba cumpl'ir com 
torln. tt homlwirlndo os r!overcs, qne lhe incum
bem clennte do i'ncto tão g"l'avo; nutro a espe
rn.nr;a de que este nttent:ido seril punido de 
modo exernplar,rle modo qne em circnmstnncil1 
alguma se pos~a reproduzir, em um Jlaiz que 
q ner ter os li:Jros rle civilisado, como é o 
Bmzil. 

Eu venho ser o echo da opinião tlorida por 
esse vil e repugnante crime. . 

O SR.. Er,r~r.u 1\LmTJ.:-iS-Está ex:tggeramlo. 
O SR. ZA)lA-Não exnggero ; o creio que 

não hn aqui nenhum representante cl:t Nação 
que não se tenhn contristado por este aconte· 
cimento,qne nind:l, quantlo seja obra rle n.Jguns 
individuas desvairados (apoiar/os), pnr sua na
tnrezn., torlttvitt mm•cce a reprovação e o es• 
t)'A'lllfl tle todas as classes socines, desde o mais 
insig-nillcante cirlnclão até o de mais elevnrln. 
]lOSição. (Apoiado,<, muitn bem c ttpcn•tc.<, anlr<' 
os quacs o seguinto) : 

U)IA vor.-E :t :liltor.irlnrl<l ostú cnmprintlo 
o seu tlever. 

o Sn. ZA~r.~-NIT.o contestei, nem contesto 
~no a auto!'idnde esteja cumprindo o sen de· 
ver; ao contrario: ninrla lm pouco emitti n, 
minlm opinião n respeito; entAndo, prwóm, que 
o CongTcsso rh<vo por sna pnrte mostrar tnm· 
l1em q no estes fnctos não ;;ITo indiJI'ereutes á 
representação nnr,ionn!. (:tpoiarlos.) 

Sor•ia ~um lamentnr quo nós, representan
tes dn Nn~'ão, em nnm épocn. rle li11erdnrle, 
ig·nnldntle O de fratcrnidn.de, Cl'llZtl>SolllOS O' 
lli·n<)OS c nos rnostrnssornos inrlifli.wentcs n. ti'Lo 
o.>tmnho ncontociznento. 

l.br.\ voz-o govet•no tem procurado cum· 
pl'it· o sonrlovm'. 

O Srt. ZA~J.\-Pm•rlfio; nüo "o hnta Llo p;o
vcmo: os noi•J'CS dopntndos (jlJCl'OJll le\'!11' a 
rtnrstrrn rmm nnr lrr•J'eno f'lll qnc olln. niío tom 
ca!Jirnonlo: não f'uno censm·ns no I)'OYOl'no. 
(Aprii'/!Js.) ' 

n Sn. PHJ.:'Il'l·::\''1'1·:-Altcn~no ~ Qnem lr.m 
n p:dnYl'a do St•, :t.nma. 

U~1 Slt. I:J.:l'llE,EXTAX'J'E- Per,o nlton~ão 
pnrn o nrl. !?'7 rln rrgirnonln. 
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O Srt. ZA)tA-0 nrt. 27 !lo regimento trattt 
de ussumptos qne podem ser trans!'or'lUrtdos 
em mcc.lidcts logislntivns ; em todo caso, o 
Congresso procetlet•it como entender. · 

Vou mandar minha moção ti mesa, pois nem 
f[nero tomar• tempo ii casa, nem demomr os 
nossos trttlmlltos; o que quero é thzor· sentir 
ao Brazil inteiro que o primeiro congresso 
repnblicano, que rleve tot• como dogmn a 
liberdade, ígua!tlatlo e l'ratcl'nidalle, niio ct•nza 
os braç:os qunndo tt imprensn é desrespeitada ; 
r1 imprenm ó tt irmft quorid:t dtt tribuna, o 
ambas devem ser livl'es, completamente livres 
em toda a vasta região dtt Republica demo
cratica e fotlornl, que nos prometteram :t 15 
rle novemht·o tlo anuo passado. 

Nilo accrescentarei nmn Jmlavm mais; nlio 
tenho pensamento politico reservado nesto 
ass!Jmpto. ~ou pt~rrt o sim\Jlo?rnonte o echo 
tia mdtgmtçao nttcwn:tl, pt•otuwhl pelo mons
lt•noso uttentado. ::ió quero que o povo brn
úleiro reconheça que no seio de seus repre
sentantes echoou fundo o grande, o profundo 
pezar, que ac(lbrnnlm todas as r·amndas sn
eiues. 

Eis tt moçtlo, que serit lida na musa. 
Vom it mesa e ó lida n seguinte 

'' Conn·t•esso Nn.cionn.\ sonl1o com :t mais 
jJt•ot'undtt0 ma"'Oll do in~mtliliettvolttltentado 
pt•aticado em "•t uonte de 20 do prox]lllO pns
>aclo mez, contrtt :t liberdade lia 1 rn prensa. 

Semelhante J'acto não constitue . sómento 
um crime contm a segm•ttll~·" imlivitltml e de 
pl'opl'Ícdatle do um on mttis ~ntl.ivitln?s:. ó lll)m 
iln"'I':tnto v'tnln.çrw 1le ;.;ncrn.l15>ll1lO rltl'~ltn. lll· 
hP~cnto n tmht soe.iodade civilisnrln, n meiHt:o 
mediocremonltl org-anizntln. 

A \ihor,lar.le dn. imprcnsn. foi Ü?l'ida ele uJortc, 
nggt•avunLlo-so nindtt n c1·imo, pclmt :unsaçn.s 
1\it•ig·irlns n ontl'o.i jornnos, como iln.Jo u pu
blico e notor·io. 

A improtlsn, livre' tlo peins, ser:\ em t~'!os 
os tempos o circnrnstnneias o molho!' nuxLitn.l' 
dos ···oYet•nos que as[lirttlll razer tL lolicidatio 

" ' nuciontd. 
O congresso eonttt que o governo, hou

r·;tnllo as instituíçao~ que representa, o olo
vnntlo .. se n. tod:t n 11 l tur•tt de seus ll!'ciuos deve
J'OS, snbet•:\ pnnit• com t.orlo o ri;;ot• da lo i, ntio 
só os mandnlnrios, ·como os m:uulnntos do 
allontndo prnticnclo. Aincltt mais: o;; ropt·e
~JntnntllS thc Nnçito o~;poram quo o pod>;l' pu
blico nii.o se dcscn'r!arit nm momento c!e 
tomar todas as motlitlus e providencias prcCl
su.s p:m;, qno, qtwr ne,;ta.cnpit:d, .~u~.r otn 
totlo; os domais puntos da h,l>pubilctt, ,]llllllUS 
so r·epl•odul.t\m lit.ctos iclon\ir.o:;,, riojll'imoll~>J::l 
\\rt \lo5sn civili:;nçflo, de nosst\ mdo e pncltica 

o ortfeir::t, e 1!0 rcg·imcn llemocratico, inau
g·nrado n 15 de novembro do anuo passado. 

S. H .. - Su.la do Congres,;o Nacionnl, 10 de 
il0zombro de 1890.- Ccsal' Zama,- Santos 
Perei?'a,- Sebasti<io Lltnllttlpho Mcdrado.
C:"'todio Josd de J11ello. 

o. sr:. Pt:EsLDM:'l'l'!' diz que ouviu um aparte 
uo St•. Zama, rciCI'tndo-so ao art. 37 do regi
mento. 

Pelo 11rojecto do referido rog·imento, cln
horndo pela eommisslio mixta, de qno foz 
parto, olfcctivamcntc licou relluzido o trn.bn
lho do Congresso aos asst1mptos constituintes, 
mas e~to \ll'<.\iecto foi em mnís de um ponto 
prol'umlamente alterndo, o outro outros o foi 
no nrt. :17, ontlú so ml1!icionou, nlém dns dis
posiçües do projecto dtt commisslio, o seguinte 
(lê) : 

« ... nprcsonlnr fJUnlquer moção attí· 
nonto aos rins llo CongTossu, sobro assurnptos 
que entondnm com as l'uncçuesda Constitumte 
e qttalquol' •·eq"e1·iwcntu relativo "a~swnpto 
da onlt.mt oH tlc int~Jn:sse publico . ., 

A!>erta esl:t porta, tL rncstt ni1o póde impe
dit• qno qttalquor da.> t;t•s. memiJros do Cun· 
S'l'esso pc,çtt a ptllavrn sobro assumpto do or· 
Mm o de interesse llll'>lico. (-'lpoiallos, muito 
úem .) 

o St:. i' J:I~SIIJP,:\'l'l<! potlo licençtt vartt ob
~or·var o sog·nintc: 

O nrt. :JS do rog-imonto >lispüo o seguinte 
(lê) : 

" Estes I'CfJncrimcntos o inclica~ões, depois 
do a poimio:; o postos om discussão, dura.nto '' 
pri111eim IllOÍlL h o!'"· 1lt\ scsslio, serão postos a 
voto.i, si não houvet• fJUCill ~ohre ellos peç:t n 
palnvl'n.. » . 

A ]ll'illloirn. ll!Oia. ltul':t da. ~.ossão estü. tel'• 
minn.da; c r.lesdo que so pediu tt p:li:wra so!Jm 
a moçüo, a Irwsn. ó obrign.da n. adiar n. dis
cussão p:w.t o ili:1 qno o Congresso des
ig·nnl'. 

o Sr •. Z.\)LI-Coiuo niio tomos nn. ordem do 
ditt mntoritc alguma ~tio so llO Yll discn.tir, n~o 
vL:jo inconveniente n:l:.rnm om quo n, dtsctlssao 
dosto nssumpto cDnllnlto, mesmo porque de\'O 
ser muito limittvht. gn, pois, ouso upresen
tnr nmt•equm·ilnento ele nrgencht para con
tiuttat' a tli~cussi1o. 

O Sr~. Jos1:: :\ vgr.txo-Agor•rt ,j:'i. ú ínl'l'acçiTo 
do pog·imon to. 

O Stt. ZMJA-:Iiio, nó:; nlio tomo~ o >]llú 
liiscutir o t1·atu·SU !lo unm fJllOsti"Lo aponns úo 
\'Ol:tr•. Si mo pt•ov~rem que lm incon1:eniente 
Olllllii.ll fazol·O, !'Olll'O O lllOll l'Of{llOI'llllClltO • 
illtt:i p 1l'CCJO·ll10 fJllO Ó Ulllit CjUuSlltO pam YO· 
ll\l'·So i!nnwr\ iu tu monto. 

O s:~. Josi: Avllw;o- Mus ncsto cttso pttl'lt 
qnc o t•eg-imcnto '~ 
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O SR.. PJtESIDENTE declara que, em virtude 
elo art. 27 do regimento, :1 moção ou reque
rimento do nobre deputado não póde ser dado 
para ordem do dia sem requerimento appro
vado pelo Congresso, para ser incluida esta 
moção na ordem do ciio,.O art.27 dispõe o se. 
guinte (UJ): 

U~r SR. REPRESENTANTE-Guarcle isso pura 
a votação da moção. 

0 Srt. PRESIDENTE - A votação nominal, 
~iz o regimento, terá Jogar nos assumptos 
Importantes. 

O Srt. ZAMA-Vamos á votação symbolica. 
«Não poderit ser dado para ordem do dia, 

nem constituir objecto de discussiio nssumpto 
que não seja immedi:üamente ligado ao fim 
do Congresso. como constituinte. salvo reque
rimento devidamente approvado em sessão 
anterior pela maioria dos membros presen
tes.» 

Portanto, é predsu, ~i u uobt·e deputado 
quer, apresentar um requerimento para que 
a sua moção seja dada para or•tlem do dia. 
A discussão não pódo tet• togar hoje, em vista 
d:t disposição elo regimento. 

O SR.. ZAMA-Sr. presidente, eu sou ho
mem submisso, pnco.to, obediente ás lois e us 
autoridades. Requeiro, pois, a V. Ex. para 
dar minha moção afim elo ser discutida na 
primeira parte da ordem do dia do primeiro 
dia de sessão. 

E' esse um assumpto que niio •Jove tomar 
muito tempo ao Congresso. 

O SR. PRESIDENTE sento não poder deferir 
o yequeri~en~o- do nobre deptltn?o, po!que. 
nao é nttrtbntÇnto da mesn. Peh\ drspostÇtto tio 
regimento, só o Congress~ póde deliberar 
que a moçiio s~ja ou não incluida na ordem 
do dia. ( Appoiado.~ .) 

Si o Congresso assim o deci1lir•, a mesn. cnm
pririt o seu devo r. 

O Sr~. ZAMA-Pois V. Bx. eonsu1t11 n. cn;;n. 
0 SR. PRESIDENTR-Eutão o nolwc dcpn

tado requer que se consulte no Congresso'! 
0 SR. ZAMA-Sim, senhor. 
0 SJt, BARDOS.\ LIMA (pela ordem)-Re

f[lleiro que essa consulta it opinião útl Con
gresso soja i'ormu!adtt pot• votn1;ão nominal, 
visto que o art. 2i não se oppM a isso. 

0 SR. PRESIDENTE diz quo 11 1Jisposição do 
11rt. 27, 11 seu vor, é clara e positiva; pede a 
attenção dos Srs. mem lJros do l:ong-resso para 
ttleitura que vrro f'azer (tê): 

<( Não poclor:\ ser uada par11 ordem do din, 
nem constituir objecto de t!iscussiio nssumpto 
que não seja immeditttl~m~nte ligado no fim ~o 
Congresso como constttm nto, s11I v o ref[UOl't
monto devidamente approvado om se~siio nn
torior peh\ maio ritt dos membros pro~on tes. >> 

o Srt. ZAMA-E' exactamente esstt 1t con
su I ta it casa . 

0 Srt. flARilOSA LIMA-E a maioria Se tra .. 
<luz cm votuçüo symbolica o votaç.iio nomint<l 

0 Slt. PRESIDENTE-O Sr. deputado Zama 
requeJ• que sua moção seja dada parn. a ordem 
do dia nn. primeim sessiio do Congt·esso; mas 
na fórma do regimento a mesa oão póde to
mar essa deliberação, visto depender de vo
tação do Congresso em dia anterior. O Sr. de
putado pelo Ceará requereu que sobre essu 
requerimento do Sr. deputado Zama haja vo
tação nominn.l, e a mesa não póde procedet• a 
esta votnçiio sem q tie o Congresso assim 
delibere. 

Consultado, o Congre~so não approv:t o 
pedido pam votação nominal. 

O Srt. PRESIDENTE-Vae se· proceder a vo
tação symbolica do requerimento do Sr. de
putado Zama, afim de que sua moção seja 
dada para ordem do dia. Antes disso, porém, 
pt•eciso fazer uma observação ao Congresso. 
Na fórma do regimento, só devemos ter lt 
primeira sessão para discussão da Constitui
ção no dia 13. 

O SR, z.uiA-Faça-se uma sessão especial. 
0 Sit. PRESIDENTE- De sorte que, si for 

approvado o rJquerimonto, esta delibemção 
tlca subordinada a. esta clausula do ser in
cluida n. discussão do re~uerimento na parte 
do expediente, som prejuizo da ordem do dia, 
na I• soiisão, isto ú, JJt\ sessão !lo 1lin. 13 do 
corrente, não havendo portanto para. i~~o nma 
sessi'Lo especial. 

U~I S~t. ltRI'JU:SBN~'AN'l'N -Na Jll'imeir:t 
meia horn. 

O Sit. Pm~.,UlllNTt~-~~t primeira meiahorn. 
Consultado, o Congresso não approva lo ur

gencilt pedida. 
O SR. f' .ttlSIDN:-IT~C-Tendo sido distrilluido 

ltqje o parecer dt\ commi~são especial, 
impresso na forma do regtmento, deve 
ontt•at• om di,;cussão tros dins depois. Marco, 
portanto, pnra a ordem do dia 13 do corrente 
a 1• discusslio do projecto da C?n~tituiQiio 
ucompanlt·tdn do parecer da, commtssao. 

Lel'antn-;;o a sessiio it.> 2liot·n~ da tarde. 

• • 
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')'• •e••ão e•n 13 de <le:c:cmbro de 
J.l!fOO 

Prcsitlcncia do St. Prudente de Jlfotacs 

Ao meio-dia, ftlz-se a chamada, ú. qual re
spondem os Srs. Pl'llliento de Moraes, Pnes 
de Carvalho, João NuiVtt, Eduardo Gonçalves 
Costa R.otlrip;ues, Frnnciscio Machndo, Leo~ 
vegildo Coel110, Jonquim Sr~rmento, Cunha 
Junior, José Secundino, Manoel Ba1•ata, An
tonio Bt\Cl1(\, Joaquim Ct'nz, Thcodoro Pa

. el1eco, Joaquim Catunda, Bezerrtt tlo Alhu-

tistn da Mo.ttn, F1•óes da Cruz, Alcindo Gua
mLI.l~tra, Er1r:o Çoell1o, Lopes Trovão, Jacques 
OUrique, Ar1st1des Lobo, Mttyrink Furquim 
Werneck, Domingos Jesuino, Thom~z Delphi· 
uo, Copde ~e F_iglle.irodo, :1ntonio Olyntho, 
Bado.ro, Joao Pmhe1ro, PD.C!tlco Mo.scarenlms 
Gabriel Mn"'aihães, Leonel Filho Cha"as 
Lobato, Jacob dn. Paixão, Alexaudr~ Stocltfer 
l~rancisco Veign, Ferreirn Brandão Cost~ 
Sennlt , Ln.mounior , Gonçalves Chaves 
At;~erico Luz, Viotti, Dutra Nicacio, For: 
ren•a Rabello, Manoel llulgencio Astol
pho . r: i o, A1·istiues Maht, Gonç1ü vos' amuos, 
.Tttstml(tuo da; Chn.gas. Domin "'OS Rocha 
Cosltl Madtado, Dorniug-os P01•to, Pallcta' 
Jo~o do Avaliar, Cor1•eht Rabo \lo, Bucno d~ 
Pa1vn, l•'erreil'i1 Pires, João Luir., Martinho 
l~rt1do J.nui~1·, Bernardino tlo Campos, Fran
Cisco. Ghcer1o, Moraes BaL•J•os, Lopes Chaves, 
Dommgos de Mort~es, . Alio! pho Gordo, Car
vn:llw.l, Aoge!~ Pmhon·o, Morsa, Rodolpho 
M1rnnda, Paul111o Carlos, Costa Junior Ro
drigues Alves, Alfredo Imis, Carlos Gàrcia 
Moreira da Silva, Fleury Curado, Leopoldo 
BulhUes, Guimrtrães Natltl, Antonio Azeredo 
Caetano do A l buq uerq ue, llelarmino de Men: 
dança, Marciano de Magalhães, Ferna.udo 
Sim~s •. Lnm•o Müllet', . Ca.rlos de Campos, 
Sc.htmldt, Lacerda Coutmho, Victorino Mon
teiro, Pereirtt da Costa, Antiio de Faria, Julio 
do C:tstilhos, Borges de Medoii'OS, Alcides 
Lim:t, Assis Brazil, Thomttz Flores, Abreu 
Homero Baptista, ({ücha Osorio, Cassiano do 
Nascimento, Fernando AIJott, Demetrio Ri
Leiro o Menna Barreto. 

'JUerque ,Junior, TheOllureto Souto, José Ber
uardes, Oliveira Unlvão, .\maJ'O Cttvu.lcauti 
Almeida Barreto, Firrniuo dtL Si!Yoira, ,José 
Hygino, José Simeão, l•'l'Odcrico Serrano, Pc· 
dro Paulino, T•wares Bttslos, Rosa .Jnuior, 
Coelho e Ctuupos, Thornar. dtl Cruz, Vi1·g·i!io 
Damasio, Sarn.ivn, Domingos Vicente, 'Gil 
Goulnrt, Monteiro do Barros. Quintino Bo· 
cltyuva, Braz Carneiro, Ubaldino do Amaral, 
Santos Andratle, Generoso Marques, Raulino 
Horn, Estevea Junior, Luiz Delpllino, Ramiro 
Btwcellos, Pinheiro Machado, Julio Frota, 
Cesnrio Alvim, Amarico Lobo, Etlul\rdo Wttn· 
denltolk, João Scveriano, Saldttnha Marinho, 
Joaquim \le Souza, Silva Cauedo, Silva Pa
ranhos, Aquilino do Amat•al, Joaquim Mnr
tinho,.Pinlteiro Guedes, Belfurt Vieira, Uchôa 
Rodriguea, lndio do Brazil, LttUt'O So1\ré, Ser
XIlllello. Nbm Ribeiro, Cantão, Pedro Cher
mont, Mattlt Bacelar, C:~semiro .Tunior, Ro
drigues Fermtudes, H~nriqtw de Ctll'Vttlho, 
Anl'risio Fialho, Nogueira Parnnnguú., Nelson, 
Pires Ferreira, Martinho Rotlrigues, Bar- Abro· se n scssiío. 
lios:1 Lima, Bezot•ril, .Joüo Lopo~, Pl'eLlerico 
Borges, .Tos,) Bcvílnqua, Gononlo do Lagos, 
Nnscimento, Almino Afl'onso, Pe1lro Velho, 
Mill'uel <lo Cnstro, Amorim Gnrcin, l~pitncio, 
Pearo Amarico, Couto Cal'tnxo, Sit Andrade, 
'R.etmnbn, Tolentino do C:wvttll!o, Ros·,, o 
Sil vn, Jofio Barb;tlho, Gonç:ll v o.> I•'Ol'l'oira, 
.José Mariano, Almeida Pernamlmco, Juven
cio do Aguiar, Andi·é· Cav;ücante, lttt)'muntlo 
Bandeira, ;\nuibtll Falcão, Moira do Vnscon
c~llos, Per·eira de Lyra, Joilo Vieira, Luiz r\o 
Andrn.dc, Espírito S,mto, Belarmino carnei
ro .• Tl!oophilo dos Santos, Pontos 1le Mir·anua, 
Oiticicn, GalJino Besuuro, \ vo tlo Pratlo Oli
veir·~ Vnlladüo, Le:tndro 1\!nciel, l<iorisbelln 
~roiro, Aug~sto uo ~roi tas, Pnulo Argo)ll', 

l~altnm com t'i\USlt ptwlicip:ullt os Srs. Ruy 
Bnrliosn. Florinnà i:'oixoto, .rustiniano d'o 
Serp.t, Seabra, Mattlt Machado o Cesn.rio 
Mo~t~ .lunior, o ~em cnuslt os Srs. Joaquim 
F'ehc10, Lapol', J oao Pedro, Ennos de Souza, 
Tassu Fri!g'OSú, .Josó AVelino, g}ysou Martins 
,Joii~ ';lo ISiqnoirH;, Bl'l'llnt'<!o do Mondonç:t; 
Lw!Jslao Nettu, Santos V10irn, Cyrillo do 
Lemos, ,\Jberto Bmnrlüo, .Toaquim Breves 
Vinhnes, A! varo Botollto, Pelicinno Ponna: 
l~mncisco Amaral, ll:~rão do Santa Helena 
Lniz BLU'reto, Antonio Prado, Almeida No: 
gueir", Rtil!iüo Junlor o Ernesto de Oliveira. 
_E' lidtt e posta em discussão a acta dtl ses· 

suo an tecoclon to. 
tosta, Antonio E:ur.ob10, Zama, Arthur l'ttos, O Srt. PrmsrnEN1'"- E:stá em discussão lt 
Clarcilt Pires, Marcolino Mom·a, Santo~ Pe- acttt. 
ro.irn, Cnstodio .tio r.!ell11, _Paul:'· Guitmtrüo,;, 
M1lton, Arnplulopluu, [llt)nysw Cm·rrueirn, 
Looyogildo Filguoil'ns, Barão de ::; . Marcos, 
~Iedrado, Muniz Fl'eir'e, Allwyile .TuiJiOl', 
Fonseca o Si! vn, Fonseett He1·mes, Nilo Peça
nhn, U1·bano M!lrc0ndos, lltnnhães Bm•roto, 
Olivoirtl Pinto, Viriato de Morleh~os, Virgilio 
Possoo., França Carvalho, Luiz Murnt, Bap-

O S~t. llAJWOSA LiMA-Poçu a pnlavm pnm 
litwl' Ul!11tlluehll'il<;iio de 1'0I.o. 
_O Srt. PrtEsrnEN'I'E-0 que estti em discus

St\O e a acta. 
0 Srt. BAnnoSA LIMA-- Sr. Prosidouto, om 

vir tudo do disposto no art. 30 do nosso rcn·i· 
monto qnalquor mombro do Cong·i•csso rSdo 
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fnzet• inserir seu voto na acta sem motiva l-o, 
comtanto que mando iL mesa, rLntes de rLp· 
provada a acta, a competente declaração por 
escripto, JlOdeudo, porem, fn,zer inserir no 
Diario Official a sua declaraçüo motivada de 
voto. E', pois, na discussão da acttt flUe devo 
fazer tt nunha declaração. 

O SR. PRESIDE:'oiTE-0 nobre representante 
apresentará rL sua tleclaraçüo e será inserida 
ntt neta de hoje. 

0 SR, BARBOSA LmA- Tonho a, honra de 
enviar á mesa a doclnraçüo rlo voto que dei 
na ultima sessão sobre a moç~,o do Sr. depu· 
tado Zama. 

O SR. AMPIIH.OPHIO (pela orrlam) ...;.. A 
distincta commissllo nomeadn pelos represen· 
tantes dos estados pnm interpor parecer so
bre o projecto de Constituiçüo publicado pelo 
Governo Provisorio, adoptou <t excc!lento 
providencia, segundo vi no Diai'io Official, de 
mandar publicar ue~se jormtl tolht~ as emen
das que fomm ofl'erecidas no decurso rle seus 
trabnlhos, quer por nlguns de seus memhro,; 
~ner ... 

O SR. Pm~swg:-.-·r•t,:- O IJllC está om dis· 
cussüo e a acta. 

O SR. A~rrurr.opmo- V. Ex. queira dos· 
culpar, porquanto a dist:111cia ó gt•:wde e não 
ouço o qne diz V. Ex. nem o que Re ló na 
mesa. 

O Stt. PitNSll>EN1'J~-O nobre deputado vae 
l'azor observações sobre a acta~ 

O Srt. /un•mr.OI'JI!o-Não. 
O Stt. PrmsitJE:'I'TE-Entüo pot;o <L V. Ex. 

que ag·uardo opportunidade. 
Ningneri1 mnis pedindo rt palavra, é encm·· 

rada a lliscnssão o, posln a voto~, nrpmvndn n 
neta. · 

Vecm ú nH!Sllr1 ~rio lidn::-; ns seg·tdntL·:-: 

!JEU!u\IUÇÕOS ]IJ·: \'0'1'0 

Como memll!'os elo Cong-msso l'lncional, 
cumpro-nos dcclarnt•: 

1•, que votn,nH>S polu. discussilo d:t moçiio 
npresentnd" pelo Sr. Znm(l. relntivn no ntlen
tn.do commettillo contrn 11 l!lierdado de im
prensa; 

2', que osperamo3 a pnnlçüo !los it~lplicnt~os 
nosso atlontnclo, demonstrados pelo tuquor1to 
a que so estit Jll"ocedendo ; _ 

:1•, qne contlnmos aos espon ln.noos t:rgnos o 
d<L opiniíio o n.:o; c!Hrnni~ l'ot\'ns ncttvns r!~, 
J.ll:l(·~,o, n. s:wc,•iio oll'oclivn, rio unsso p~·ocech· 
Hwntll rruo reputamos legitimo u p:ttr•tottco. 

:c;:tl:t rlns :;e:;súo::i rio Congore:;so Con:;tituinte, 
1 O r.! e dezembro elo 1890. -Demctl'io Ri/Jeii'O.-

Atcinrlo Gunnaba,ra. - Anaibat Falc<io. -
Antonio de .:l::aredo. -Nilo Peçanha. -Anto
nio Otyntho. -Leite Oiticica. -Barbosa Lima. 
~n. Oso1·io.-ll11t<io de Fm•ia.-Fm·nandcs 
Sima.~.- Mttni: F'reirc.-Carlos Gm·cia.
Frcdm·ico 8c1·rano. -Josd Simeao de Oliveira. 
-U cloia Rodtiyucs. -Josdlllcwiano.- Almeida 
Pemam/;aco.-Josd llyyinv. 

ltoqueiroque se declare ll<L ada que votei a 
üwor dtt moção do Sr. Znnm sobre o atteu
tado ti. typographia da 1',ribtma, -Tavares 
Basto,~. 

Dw·lnro qno, si os tivesse presento á ô• ses
siio do Congresso Nacional, terin votado pelo 
requerimento do deputado Zamn., para ser 
dad<t em ordem do dia a moção sobr~ liber
dmle de imprensa.- Flcw·!l Curado. 

O SB, :~" SlWRI\TAltio, ser•vintlo de I", prn
cedo iL leitnr·a do seguinte 

ltepreseutaçüo do director·io c couselhu do 
pnrtiilo nacional dn Bahin, solicitando a re
vogaçiio c!o decreto n. 511 de 23 de junho do 
cori·ente nnno, quo regulou o processo para a 
elciçíio do primeiro congresso Nacional do 
Brar.il e do decreto n. 802 de 4 de outubl'O 
ultimo, quo ampliou n eloir,,íio da~ usscmhleas 
log·i,;Jativns dos estudos. 

0 Slt. PRESIDgNl,N- Tom U. paltLVJ'a, O 
Sr .. Amphilopltio. 

O Sl'. A.1uphilophio- Sr. pre:;i
dontu, :1- commissi.io encnrrognda t!o dur pa
ror.ol' sobro n prr•,iocto do Constituiçã.o, deli
berou fazer publicar no Dim·io Oflicial n:; 
omendn~ ofrerccidas no referido projecto. 

Tendo siLlo on·orocirlas uiv~rsas emenda,;, 
quer pelos membros da commissão, quer por 
memlll'OS do Congresso estranh"s :t ella, eu, 
cumprinuo o meti dever o seguindo o O,!'cmplo 
uo outr•os membJ•os da rcpresenlaçao nn· 
cional, tnmbem oil'ercci pot• minltn vez algu
mas emenchrs ao sobredito projecto. 

Todas ns minh<~s emendas fornm publicadas, 
com excepçfio de umn apenas ; e posto qul' 
resto-mo o dii·eito do reprocluzil·n, quando n 
dispo~içiio do lll'O,il!cto rio Constituição, n que 
ell>t se ref-•J'o, for ol\iecto do cliscussilo no Con· 
g·rosso, julgo convoniQute torlnvht l'nzer cou
sla>' elo Dim·io O((icial n existencia dessa 
nnwntlu, po!'que a!gnnms das out!'aS que apl'e
:;otttoi o l'ot·am pnhlir'!lcllls, timm clella ~1111 
o!'i!;;om, su11 l'idio elo ser e nrro teriam oxpli· 
cnç'ão, nmn wz omittida nquclln. 

' ' 
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Essn omcndn refot'o~so no n, 3 tlo nt'l. lO 
do projecto, que veda ii Uniü.o, como nos es~ 
tndos, est11bclecer, subvencionar ou Oil\ba
raçnr o exercício elo cultos relig-iosos. 

Võ V. Ex., Sr. presidente, ~no por estn 
disposic;llo elo projecto licn cre:ulo sobre o as
smnpto um systema inteiramente novo o cm 
tudo diiTorente daquelle que tem sítio ad~ 
optado pelos outros povos que se regem ]lcln 
formrt do governo republicrtnrt federal. 

Na Republica Argentina lm o systema de 
nmn relígílto sustentada pelo Estndo, n. ca~ 
tholicn., npostolica, r·mnrtnn, cujo culto é 
mnntido, tanto pcl:t Unilto, como' pclns pro
víncias confederadas. 

Os Estados Unidos, n Suíssn e o :1\Iexíco, 
vedando nos ]lmleres fedet•aes legislar sobre 
cultos religiosos, subvencional-os ou prohibir 
sou estabelecimento, deixam, entretanto, aos 
estudos constittlirem como entenderem seu 
respectivo estntuto religioso, podendo cadtt 
estado ou cantão subvencionar um ou mais 
cultos. 

São estas as idóas que eu adopto c con
signei na emenda que deixou de ser publí
catln, ; de modo que, St•. presidente, dns que 
!'oram publicadas algumas ou 1\c:tm sem 
~entido, ou expostas a terem sentido di!l'erente 
dnquollo que deviam ter. 

Sei que nlto é esta tt occasi[o opportunn. de 
disctltir o assumpto, e por isso nll.da :ttlenn
trtrei no sentido llo justiOcar a emencln em 
rruestlto. 

Qnero, entretnuto, que fique bom conhecido 
o llonsamento. daque\ln emenda, até porque, 
como disso, virin sua nelopçlto a estabelecer 
entre nós o systema que vejo seguido pelos 
outros povos da fórmn de governo que va· 
mos ter. 

Assim é que, na Suissn, por exemplo, ao 
passo que no cant[o do Pecino e no de Valais 
lm uma só roligilio olficial o subvencionada, 
<t religilto ctltho!ic[l, npostolica, romana, no 
cnnt[o de Bel'Ue' silo adoptadas duas, a ca
tholic<t 6 n evangelica reformada, nttendon
tlo-so nas suns relnções com o governo do 
cttntlto it mnioritt dos sectarios de cad:J. uma 
Lle\lns nas diversas communas desse cn.ntão. 

o mesmo acontece no cantüo de Fri
burgo .... 

U)t Stt. ltEPRllSllNTANTE ...,.. Isso jil ó dis
cussão elo projecto elo constítuiç[o 'I 

O St:. A)!Pli!LOPrno-Nlto, senhor ; estou 
apenas explicando o q uo tinha consignado na 
minhn emenda, que nlto ibi publicada. 

Dlzitt ou que os cantões do l3erne o Fri
bn!'go subvencionnm o sustentam duns roli· 
gíões, sog-undo as crenças om maiot•ia nas 
rospoctivns communas ; e pltroce-mo até que 
osto l'oi o systoma adoptrttlo pelo governo 
Jll'ovisorio om um da seus actos !llltOl'íoros ao 

i':(J~I.\I\1\:SI:lO 11J 

projecto de constituição, neto em quo, ab· 
olinclo an.ntíga re\ígilto do Estndo,deixava, en
trotnuto, aos estados, ou a seus munlcipios, 
toda a libet•dmle de resolver sobre o as
sumpto, umn vez respeitadas as condições do 
ordem publica .•• 

U)I SR. REPRESENTAN1'E-Níío apoiado. 
o SR. AMPmLoPruo-Entlto é engano meu. 

E' f'ttcto, poróm, que o pro,iocto de consti
tui~lto nlto limitou-se a abrir o systema que 
tentitmos, de uma religião otncin!, como ainda 
tom n Republica Argentinn. ; foi além, muito 
além ; e, no envez ele decretar nlibordnde de 
cultos, como os Estndos Unidos, como a 
Suissn, como o Mexico, preferiu crear um sys
tema elo prohibíçíio, de intolernncia contra. 
toel::ts as relig-iões, envolvendo nessa pro
hibíç[o os poclores da Unilto e os governos dos 
estaelos. 

A minha reclmnnção tem, pois, por llm 
fazer conhecer qu,;, tendo outras idóa> sobre o 
assumpto, no sentido clessns idéas formulei a 
emendo., qúo deixou elo ser• publicada. (Muito 
bem! muito bem !) 

O Sr. Ubaldino do Amaral 
-sr. presidente, nllo vou discutir a materitt 
que fi1r. objecto da emenda do íllustre repre• 
sentante poln Bnhía.; devo somente dizer tt 
S. Ex. que a commissiio tomou em aconside· 
raçlto todas as emendas que lho fol'ltm apre
sontt\das e as discutiu em suo. grande maioria; 
somente algumas que chegaram tarda não 
foram tlisc•ttidas. Eram, porém, em tlto grande 
numero, que é possível ter havíuo um equi
voco do provn on do impressão; mas com se
gurança foi apre~ontadt\ a omondtt o tomada 
om consideraç[o pela commisslto. 

Níio podia haver proposito do preterir a 
publicaçiLo u:t emenda, ~an_to nmis quanto 
nlguns membros tht commtssao adoptavam as 
mesmas idóas dp nobre deputado. 

Todos os trabalhos da commissão potlem ser 
consignl\dos em livro, porque temos actas quo 
fornecGm pam isso os necGssaríos elementos. 

Felizmente neste caso não occorre nenhum 
prejuízo para o íllustre representante pela 
B:~hia, que póde restabelecer a sua emenda, 
si por qualquer acaso nlto foi impressa. 
(Apoiados. Jliuito bem !) 

O Sr. !Za1nn-Pedi a palavra, Sr. pre· 
sidonto, para solicitar do V. Ex. umtt simplc~ 
informaçi\o verlml. 

Si V. Ex. responder• negativamente, sentttr
mc-hei logo; mns, si responder nlllrmativa
monto, torai elo 1\tr.er n.inda nlgumus consi
llernçõos. 

Desejo qua v. Ex. mo informo si ó oxacttt 
tt noticia, qno li om nlgnns jornaes, do qno 
v. Ex. pro tendia marcar sessão ptu•a amttn\t[·1 
tlomiug·o. 
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Estando nós sob o regímen da libo!'dade de 
consciencin, o sondo oCongr•esso, comn acredito, 
composto em sua quasi totalidade de christãos, 
entendo que niio devemos começar por dar o 
oscandalo do infringir os princípios da igTejt\ 
Jogo no começ.o Lias nosso:; tmbtdhos. 
(,1poiados / ha 'llal'ios apat!es .) 

~u niio estou aqui g-aiatnndo; o nssnmpto e 
mmto grave ... 

O SR. AR!STIDES]MAIA-Rospeito muito as 
suas crtlnças. 

O SR.. ZAMA- Não estou gaiatnndo, nem 
isso é propr·io ela minha idade. Estou tratando 
do umn questão que tem pam mim o maior 
alcance. 

0 SR. PRESIDENTE- Não Ó exacto O que 
dizem os jornaes, nem etl posso cloliilorar a 
tal respeito; o Congresso resolverá. 

0 SR.. ZAMA-Desdo que o Sr. pl'esidonto 
me responde negatr vamente, toltitur qw:cstio: 
o Congresso rosal veriL ; mas estou certo de 
que o Congresso respeita as cuu vicçDes re
ligiosas de cat.!tt um de sons mem bras e não 
ha do começar os seus trabalhos por· um cs
cantlalo. 

O Sn.. DEMllTR.IO Rmrm~o- Pedi a palnvrn. 
para enviar á mesa uma representa~iio do 
Ce11tro Positivist;t. Si V. Ex. me assegura 
que ella sara puhlicar.la no jor•n d dtL casa, 
d~ixnr·oi i.le faz~r a swt l9itur·u ; no cnso con
trario terei do importun::\l' o Congresso, lendo 
a represou tacão. 

O Sa. PRESIDENTE -A t'opresenta~ão set•á 
impressa. 

0 SR. DE~I!lT!l.!O RIBEIM -Então vou re
mette 1-a iL me:;a, 

Vem á mos:t a reprosentaçi:io envindn an 
Congressn Nacional pelo Aposlolado Positi
vist~t do Brazil, que publicaremos depois. 

O Sn.. ARTIIUR. H.ros - F.:stnmlo nr1 nn te· 
sala o Sr. Francisco S0dré, deputado pela 
Bahin., peço a V. Ex. que, d' co11formidade 
com o rog-imentn, o mande ::ulmittir. 

O Stt. PttllSIDllNTl designa os S•·s. Ang9lo 
Pinheiro, Domingos de Mornos o Arlhm· l~.ros 
para introdnzir no roci11to o Sr•. t<mnoisco 
Sodré, deputado pela Bahia, que junto i1 mesa 
assume o compromisso regimental. 

missão cumpr•in o seu dever ; e apresonltt ao 
C:lnfír•osso tt resposta do Chei\J do Poder Ex
ecqttvo. 

E' enviada á mesa e lida a seguinte 

RI~SPOSTA DmiGIDA AO CONG!l.JlSSO NACIONAl, 
l'llLO G!lN!lRALISSD!O Cl!J.:t•'.E no GOY!lR.Nú' 
PIWVISOlUO. 

A pt•ecinndo deviclamente os termos da reso
lução qne ao Congr•esso Nacioual aprouve 
votar e, por· vosso in tor·me,lio trazer uo meu 
r:onhecimonto, cumpre-me o Llover 1lo accei
ta.l-:;:, como nm;t pPovu da confiança que a 
~~açao nelle dignnmonte repr·esentadtt depo
srta no Govor•no Provisor•io, o ~ual no dectu•so 
de um tlnno tem diri,sido os destinos da nossa 
Patria. 

Conscio dtt responsubilidade que assumi com 
a revoltwão de 15 do no vombro, espero conti
nuar na noJ'ma do conductn governumental 
~no me tenho traGado, até chogtLr o momento 
por todos nós dosejudo de constituir-se Jen·al
mente a Republica dos Estados Unidos do 
Bruzil. 

Ao Congresso Nucional incumbe o desen
cargo do ti\" elevatlu tn.refa, da qual, confio, 
s~ desempdnhará no mais breve prazo pos
srvel. 

Agradecendo essa mnnifestaçiLo, affirmo·vo.s 
~ue insl'ir·arn-rne os mes,uos sentimento• com 
re!nção ii illu:Jtre Reprosentuç;1u Nacional, 
CllJIIS resoluções pntr·ioticns acatarei e farei 
cumprir, tanto quauto em minhas forças cou
ber·. 

Sede, Srs. Representantes da Nação, junto 
no Congresso, os in ter pretos •los meus sonti
n:wntns_ e dos protestos de !Uinha elevada con
srdernçtto. 

O Sr. Barbo.-a Lima-Por oc
cnsiüo da discnssiio do reg·imento, tive ensAjo 
de apresentar algnmus r·oclamações pelo facto 
de ntt J'odncçã' terem sido supprirnidos uns o 
ui torados outros artigos. 

Agor·a, tendo em mão n 211 edição deste ro· 
g-imento, VL',)O que o n!'t. 130 estiL ·redigido ue 
modo di verso cluquollo que J'oi vencido nesta 
ca::;a. 

E' assim que passou por gmnde maio
ri;t, qne, urequerimento do um dos momuros 
do Congor·osso, upprovndo por dons ter·cos dos 
pl'Osontes, pó1lo ser• encerr·nda a discussão da 
matoritt sujei ta a do bato. E!Jlruta,n t~, em yo~ 
do do~1s lCI'ços vejo quo so drz mmol'la. 

0 SR. ANDR!l1 CA VAI,CANTI (pala ordem) 
communictt, a pedii.lo do Sr·. Sr1nbr.r, doputntl,o 
rela Balria, qno, por coo tinuar·em os sons sol
ll'imentos, deixu do compar·ecor iL sessão do 
hojo, 

O Srt. H.AMmo BAnCilLLOS (paltt onlcm), nn 
qmllidado do ruomiJro 1h1 cornr~h;,;ão nomun~a 
pura aprosentat' ao chefo do Estat.!o rt moçao 
votatla pelo Congresso, doclaru que n. com-

A pr·ovn Lio qno o urtigo dovia. tor si•lo re
digido <lo onlt'll J'ór·mrL tr.,uho uu a~ni no /Jia
J•iu O(fidal, tio qual consta a roclamnção do 
Sr. sonutlor pelo Prtr'ÍI, Paos elo Carvalho. 
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Espero, attentas as considemçõos que venho 
de frtzer, que o meu pcilído será tomado peht 
mesr~ na ilevídn, considcraç•üo. 

O St~. PrtESIDENTE tlcclnm quo a mosn. to. 
mm•ilna devidn. consitlera~üo opportunamentc 
a reclamaçüo •lo nollre tlcpulttilo; o annuncia 
a ordem do din. 

O SR. TAVAJtll~ BAST03 requer que se,ia 
consultado o Congresso si consente na proro
gaçüo da hol'i\ por 15 minutos. 

Consultado o Congresso, uüo é conceilidn, a 
prorogação pedida. 

Em virtutle de reclamação de alguns Srs. re
presentantes, procede-se t'l verificaçüo da vo
tação e reconhece-se que a prorogaçiio fôra 
a p pro vadll, 

0 SR. TAVARES BASTOS- Peço a palavl'a. 
O SR. PRllS!DENTE-Niio posso dnr a prt

Jn.vm ao nchro sen11.dor, porqne se aclm 
finda a hora do expediente. 

0 SR. TAVARES BAS•ros- Neste caso JlOI)O 
a V. Ex. que consultn o Congrnsso, afim 
de ver si este pormitte-me, que o:t, em 15 mi
nutos, possa justiflc:w unm indicaçl'Lo soll!'o 
matel'ia do alta impot•tanch\ que pretendo en
vial'iL mrsa. Acredite V. Ex. quo o farei em 
jlOilC[\'i paiaVI'i1S, 

O Sa. PRESIDENTE- O Cong-resso acaba de 
ouvit• o reqnerimento rlo nob1•e senador, que 
petlo n Jll'orog-nç~o tla !tora do expediente por 
mais 15 minutos. 

(Cnnsultn.Lio o Cougresso, mnnirestn-se uc
gnti vn,men te.) 

0 SR. PRESIDBNTE - Vê V, Ex. qne uiio 
posso conco•IAr-lhA n. pa.ln.~·rn .. 

0 SR. TAVAR.BS BAST03- Entiio peço ape
nas ~ue me sejam concedidos 5 minutos. 

gstnn uem ciÍI'Io qno os meus collegas nüo 
se recusm'l'Lo tt satisfuzer-mo. 

V. Ex. e o Cong-resso sl'Lo testemnnlms de 
que, quanrlo se discutiu o regimento, nõio 
nrlícnleí uma só palttv:·n; conservei-me sem
Jli'O ~i\oncioso pat·n q no eucetnssemos logo a 
discussão da Coustitui•;iio. 

t\Cho que tlevcmns entrar quanto antes na 
discns>iio da Constitniç[o, mos tnmbem penso 
que a mnteJ•in uiio llcnrú. pmjutlicadn sondo 
retard::dn por mais 5 minutos. 

O SR. PRES!lll~N~'E-Ohservo ao nobre so
nn:lor qne ostil l'nllanrlo contm n ordom. 

0 Sit, TAYAlmS BASTOS- Peço que V. gx, 
vol'iOqne a votnr:õo. · 

O Stt. Plt1~8tn1\NT!l-Sim, ~onltor, 
Con~nl1a•lo o Cong·rosso, mnnifustn·so poJa 

proJ'0g-nç•iio dn hora do oxpctlionto, conformo 
o pedido do orador. 

O Sr. '1'avares Bastos-Sr. pre
sidente, pedi a rralavra, co.no rlisse, para apre
sentar iL consiuem.çüo du Congresso uma. indi
caçiio que considero tle nlta importaucia, 
pois que refere-se á distribuição de ser,iço 
publico na purte que di~ respeito a distribuí
çüo dtc,justiça. 

Mas, como estou com n, palavt•a, apro\'eito 
a opportunidade pn,ra declarar que votei a 
lhvor da moçiio n,presentadtt nn, ultima sessiio 
pelo nobre deputado pela Bll,hia, sr. Casar 
Zama, e peço a V. Ex. qr1o faça consignar na 
nctt< osta minha declaração. 

O Su. PRBSIDilNTE-SeriL feita a declaraçrro 
si o nobre sen,,tdor a mamlar por escrípto, 
conforme o rogunento. · 

O Sr... TAVArtl" BAsros-1\[andtt!-a-hei de
pois. 

St•. presidente, !ta poucos rlias o Diario O !fi· 
cial publicou um decreto com a data de 6 deste 
moz, referendado pelo Sr. ministro da. jus
tiça, no qual tlxav1t prazo em que começ;lria 
a vigorar o novo Codigo Criminal. 

Neste decreto declaravn-so que o cocli"o 
entraria em execução nesta capital no dia ~O 
tlo corrente 

Sabe V. 8x., St'. llresillente, que nós tinha
mos um codigo criminal, que er·a um monu
mento tle sahedorhL (apoiados a apm·.!es), um 
corligo CJ·iminnl q•Ie ern, como t1Ll consi,\erallo 
por todos ns Cl'ímimüistas, ta11to nncionnes 
como estrangeiros. 

g• verdade quo nolle ha.via rlisposiçõos que 
não estavam muito de accordo com o pro
g"NSSO quo tem feito n .i uJ1isrrudencín cri
minal, pois os.t<)S inconvenion es de tt!gum 
modo de;npparcceram, graças ao Sr. ministro 
da justiça quo snhstítuin as penas de morte 
e de gnlils por outras mais brand·1s, ele manei
ra que, com alguns pequanos retoques mais 
osso codigo poderi1t continuar tt honrar a 
no;;sa Jevislnção como poderitL honrar a legis
lação do todos os povos cultos. 

N esta.s circums tancias, Sr. prosidon to, nl'Lo 
havia necossidudo de C[i\0 o Sr. ministt'o da 
j nstiçrL encommomlasso tun novo codigo p~t·•t 
nos rogar o apressn~so tnnto su1t execuçao. 

Mus o que nconteceu? Com 1t pressa que 
to v o o Sr. minist1·o de por om oxecuçiio o 
cotligo, levantou-se o maior clnmor em tolns 
as clnssos cht soclctlade. (Nao apoiados, 
apoiado., e apartes.) 

A impronsnjá S<l manil'ostou contra. muitas 
rle suas dlsposiçõ••S, 11:\ bem poucos chus es1n. 
cnpitnl presenciou o trista espcctnculo da 
gor \vo dos cnrrocoiJ•os o liolooiros. (Intei'I'U• 
pçtics e apartes. O 81•, ]ll'csidmttc tange a cam
painha, I'CCllWWHriO silencio.) 

Htt bem poucos tlins o Sr. ministro da .i us
tiçrr. t•ecoi.Jen uma commíssl'Lo dos operarias, 
quo llto foi pedir l\ rol'orml\ tlos arts. 204 
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e 200 do Codigo Criminal, e, para tt•anquili
sal-os, s.Ex. viu-se abris-ado a publicar nmn 
interpretação que não pode satisfazer a nin
guem por ser imrrocedente. E' impror.edente 
porque não se deduz da lettrn dos artigos cuja 
revogação se pedia. Alóm disso, não e n in
terpretação authenticn porque o Sr. ministro 
não tem poder de interpretar lois e sua in
terpretação não obriga o Podet• Judiciaria. 
(Contimtmn as interrupções.) 

Os meus collegas tenham paciencia, niio 
me perturbem, porque assim me obrigam a ir 
mais d2annte. 

VOZES- Não póde. 
0 SR. TAVARES BASTOS- Tenham pncien

cia porque eu tenho tempo marcado. 
Ora, o Sr. ministro recebeu uma commissiio 

das classes operarias, pedindo a reforma tlos 
citados artigos, e consta que outras manifes· 
tações estão latentes, o desgosto u profundo. 

on tt•os tambom creatlos por S. Ex., llOl'que o 
Congresso acha-se funccionamlo e não foi 
convocado si não pam approvar 11 Constitui· 
çfi:o, omle achava-se dehneado o poder judi
ciaria, e os tribunncs seriam crcados pelo 
mesmo Cong·resso. (Apoiados.) 

Ora, como ó que sem luwer tribunal legal
mente constituido, o Sr. ministro da ,justiça 
apt•essou-se em fazer nomeações, ate de con
tinuas? (Apoiados a apartas.) 

UM Su. REPRBSENTANTE -E' uma deS• 
consideração no Congresso. 

0 S!t, TAVARES BASTOS- B' simplesmente 
desconsideração ao Congresso ; e e por isso, 
que trago aqui uma moção, para submettor á 
approvação do Congresso, e o Congresso ha 
de ver que tenho toda n razão, porque osti1 
na consciencia de todos os meus collegns, 
digamos a vet•dade, que o Sr. ministro com
mettcn um acto illega.l. ("1poiwlos a ruía 
apoiaclos ; apm·tes diversos.) 

O S!t. PuESIDEN'rE-Attenção ! 
Sendo assim, Sr. presidente, que nocessi

dada havia de pôr em execução um codigo 
que até nem ó conhecido 11or todos nós? 

Affianço a v. Ex. que dei-me ao tmba· OStt. TAVARBSBASTos-Eunãopossofallal' 
lho de ir à Imprensa Nacional comprar 0 por muito tempo, porque em uma casa como 
.Diario Officia! em que foi publicado 0 codigo, esta, sem condiçues acusticas, seria preciso, 
o não o encontrei, porque me disseram que a ter pulmões de aço, e eu não os tenho nem 
ctliçiio se tinha esgotado. de Jarro, o por consequoncin vou apresentar 

a minha moção, (l8) : UMA voz- Pois está impresso. . . 
. • . «O Congresso NaciOnal, constdernndo alta-

. O SR; .TA_YA~Bs. BASTOS- H~Je tao s~mento monto inconveniente a execnçlto uo novo Co
o.que 101_ dtstrJbmtla a collecçuo das lets, que digo Penal a comaçO:r,iit, desde o dia 20 do 
arnda nuo J~ossuo i ~lguma cousa quo co- corrente nesta ctlpital, como determina o de
nheço do Co rgo Cr1mmal. devo a reclamações -creto de (i do mesmo mez, não obstante as 
quo teem apparecid? nos J?l'~aes. • duvidas o g·raves reclamaçiJos suscitadas, 

Port::tnto um ~odtgo crmunal, que nn.o _ ó quando estas e a impottnncia do mesmo co
co~l!cmd? por nos· representan~es d:1 Naçao digo reclmntniam a revisão o estudo das duas 
(iwo apo•ad~s, .apm·tas~, um cotltgo que ó uma camaras pt•oximas a funccionarem em sessão 
das duas prmc.1pa9s lms do nosso ptt•~, po,:quo ordinaria· . 
tem~s om t~rnneu:o .Jogar n Constttutç:1o o consid~1·ando illegaos as nomoaçues feitas 
d~p?1s o C?~tgo Crr~•na!~ como e. que vae e~- para 0 s~prom? Tribun~11. Fetlor.al! Córto de 
tr.~r em v1.,or p_9ucos th.,ts depo1s d~ pubh- Appellaçao, TJ•Jbunal CIVIl o Crumnal e pre
cado, qu:~ndo n~o ó .tunda ~ conhemtlo por tores, antes ele ser approvada a Constituição 
todas as classes r.a SOCJeclalle ' da Republica o por conseguinte antes do Srt· 

A's vozes, Sr. prositlonto, pergunto qual ber-se qual a organisação judicit1ria que olla 
:t razão que predominou no espírito do St•. adoplari1, passCI :'1 ordem do di~t.» 
ministro da justiçtl p:1ra mandar por em ox- «St•. presidente, ou ost011 !Jem ce1•to que 
ecução um cocli~·o que tom suscitado tlinto osto;; actos tle Jll'Cpotonci:t commettidos pelo 
clamor dtl sociodatlo 1 Qual a mziLo para Sr. ministro da justiça, siío inteiramente des
apro.~sm• 11 execução tlo uma lei, qno nós conhecidos poJo inclyto generalissimo, chefe 
amd<t niio conhecemos'! Parece qno foi buscar do Governo. (Oh! Oh! -nao apoictdos.) 
a convenienci(t num decreto, creio quo tle 14 Sim, senhot'e3, ropito, isto e um acto da 
llo mez passado, que creou o Tribunal civil maior pro potencia. (Cmzctm·sa muitos apartas), 
o que no ar L 204 determinou que osso Tribu-
nal ontmria em l'nncçues depois qno o Cotligo O Sn. Ptmm,EN'J'E- Attonçiío! Quem tom 
Criminal ostivosso om oxocuçüo. a pahwm ü o Sr. senador '!'avaros Bastos. 

Om, o Sr. ministro teve pressa om croa1• O SI~. TAnnms BAs'ros -Muito obrig·ado, 
osso tribunal contr(t a loi, pam que seus Sr. presidente. Di~itt eu rtno·não ora passive! 
amigos, nomeados pam olle, começnssom a qno ossos acto,; tle propotoncia do Sr. ministro 
gosar tios proventos dos crtrgos. Digo qno :1 tltt ,insticJa l'ossem conhecidos pelo inclylo 
cret\ç~o tlo tl'ilmnal foi illogal, como tt dos choli.J do Governo, po!'quanto ninguom como 

., '1' 
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elle revelou tanto patriotismo, levantando-se 
do seu leito de dores, prtra vir it praçn publica 
expor sua 'litl11 11 bem da prltria, e assim niio 
er11 possível, digo, que-ven,lo um codigo que 
ia prejudicar os interesses das classes sociaes 
e tríbunnes ,iucliciarios com funccionarios já 
p11ra elles nomeados 11ntes do serem creados 
pelo Congresso, r1ue_ se achavn reunido, e 
quando S. Bx. uss1gnara com o proprio 
Sr. ministro dn justiçtt a Constituiç[o que ia 
ser estabelecida-visse com bons olhos que seu 
ministro da justiça fosso o primeiro 11 violar a 
Constituição, creando tríbunnes e nome11nclo 
'(lara elles funccionarios, tribunnes, senhores, 
que só nós poderíamos 11quí crear. 

Tenho concluiclo, 
O SR. G. Prn.Es- Mas explique a assigna

tura. do chefe do Governo Provisorio. (lia 
011tros apartas.) 

VOZES- Votos ! Votos ! 
OuTrus vozEs- 'linmos it ordem do dia. 
Vem á mesa e 6 Jidatt soguinto 

MOÇÃO 

O Congresso N11cional, considerantlo altrt
mento inconveniente a exccuçlio do novo Co
•ligo Penal a comcç:1r .iii, desde o di::t 20 
rio corrente nos ta capitttl, como dotet•mina o 
il.ecreto do r., tlo mesmo me~, n[o ohst::tnte as 
tluvidns o graves reclam::tçõcs suscit::tdus, 
quando ost:1s e a importancia do mesmo cc
digo reclmnari::tm ::trevisüo o estudo das c! nas 
C:tmams proximas a funccionarem em sesslio 
ordin::trin; 

Considerando illeg::tes :1s nomeações feitas 
para o Supremo 'l'rilmnal Federal, Côrte de 
Appellaçiío, Tribunal Civil o Criminal o pro
tores, antes do ser ttppl'oYadn. a Constitniç[o 
da Republica o, por .con~eg't)ill~e1 tt?tos de sfl
ber-so qtmla oi•g·amsttt)ao .Jndtctarttt que ella 
adoptariL, passtL á ordem do dia. 

lUo do Janeiro, 13 do dc~embl'O de 1800.
Cassim1D Camlido 7'a'varcs Bastos. 

o sn. PREi:!llENTI'- A moção tlo nobre sc
nadot' não pótlo set• votada hoje e só podorit 
sm' dacln. pam a onlom do tlia si o Co11g-resso, 
por ]Jodido ele alg·nm do seus memlJros, assim 
u de iborm·, nai'orma do art. 27. . 

O SR. COSTA MACHADO-Poço a pal:wm, ]10111 
ortlom. 

o Srr. PnEsiPgNTt·:-Tem :1 palavm pol~< or
l.lom o nobre doputndo. 

O Sr. Oo;.:t:l- 1\Inobt•do-0 p!•oco
'lonto qno nc:\lH\1110~ do Jll'OSettchw, ostlllcelo· 
citln polo Congt'eA.so, iLntm•isrL"rnl• ct I'OCOl'I'OI' it 
gonorosldntle do mosmo Congresso para tnm
l.Jem nw conooclor l:i minutos. 

Vou tmtar, Sr. presidente, niío de materíns 
estr>tnlms ao fim deste Congresso Consti-
tuinte... · 

UMA voz-Como agora se tratou. 
0 Sn. COSTA J\fACHADO - • , , VOU tratar de 

nssnmpto importante, que interessa a patria 
o i_ntereSS[L a todos nós, representantes tleste 
jl[llZ. 

Peço a V. Ex. que su,ieite este meu pedido 
it generosidade, tt magn[Lnimidndo do Con
gresso, e esporo que não deixo de ser conce
tliclo a mim aqnillo que so acabou tle conceder 
o o nobre senador, 

O Sa. BAnAna'- Mas, si essa mn.teria. 
tem de consultai' os íntoressos da. patria, nós 
n[o podíamos declarar que ma teria 6 (apoia
dos), para não sermos VIctimas do um engano 
( apoiados), como acabnmos de sor a pouco '! 
(Apoiados.) 

U ~lA. voz-Cnhimos numa cilada( Apoiados.) 
(H a Otl!i'os apartes.) 
0 SR. C· MACHADO- Sr, presidente, 

exi"'Clll que ou declare o assumpto sobre que 
tenllO do apresenta!' 11 indicação (Apoiados.) 

Von apresentar uma indicação, Srs., no 
sentido de aug-monttwmos o nosso trab::tlho 
diurno do ·1 n. (i horas ( Apoiado.•, muito bem.) 
e do augmeutr~r-se o nosso trt\lllllho, esten.:. 
clendo-o nos rlomingos (Apoiados, muito bem). 

Neste sontillo, si passar a minha moção ou 
indicaçuo, jit nproveitaremes o dia de amn.nhií, 
do contr11rio amunl!i\: não trabalharemos. 
(111 uito bem.) 

UMA voz- Isto ci que ci patriotismo. 
o Sa. BADARó - Por nlli vao. muito bem. 
O Sa. PnESIDEXTE- O Congresso ncabn de 

ouvir os termos ·com qno o Sr. doputndo 
Cost11 M::tchudo fnnd~tmontou o requerimento, 
qno foz, p::tra se lhe conceder 15 minutos, 
::tlim do motívat• tmtrt indicnç[o so!Jre os as
sumptos por ello indicados. 

Os Srs. que s[o.rle lllll'CCOI' que so,i:\ conce
dida n J1rorog-nção req uet•it!n. pelo SI'. Costa 
MaciHulo, queit·am levantar-se. (Pequena 
pausa.) Foi conceditln. n. proro~·noiio tl~< llorn.. 

Tom a pal11vm o Sr. Cost!t Mnchado. 

O s~·. CoJôltn, Mnchado - Acha
mo-nos 11a ostnç[o calmosa, a canícula dos
onvolve-so do 11111 modo oxtrnordinario o po
demos SOl' SUl'[li'Oi!BllUillOS am::tnhü. peh\ 0[1itle• 
min, dfl febre amm•clln. 

\:lião estrnnhom, pois, os noht•os !'opreson
tantcs qno 011 q uoim, n ponns prevenir um 
Jhcto desng-I·adavol o tt•isto, qno pódo dar-se; 
antoR do vot[ll'!l10G 11 ConHtitl!iQão, tl.pparecer 
no~ta gt'Q!ldO cldaclo 11 felwo n.mn.t•olht-Otlorl 
J)ou.g aua1•tat- a os lo I'colnto tot'l1flr•So sllon• 
cloRo por fult(t do munero, n~o Ro votnnclo pol' 
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isso a Constituição deste paiz,o qno será, uma 
info!icidnde, um11 catastrophe. 

Desejo e quero prevenir esta hypothose. 
U~I SR. REPRESENTANTE - A razão magna 

não é essa. (Cr11Zam-se outros apa1·tcs.) 
0 SR. COSTA MACHADO- Peço a attenção 

dos meus collegas ; dessa maneim niio posso 
ser ouvido nem comprehendido. 

Tenho observado a rogra de não rlar um 
aparte a ninguem ; quet•o que me façam o 
mesmo.« Amor com amor se paga.» 

Tomos deante de nós, Sr. prosidente, 
osta llypothese possível : como a febre ama
relia costuma appnt•eccr nesta cidade n0s fins 
de ,janeiro e duhi em di unte, nós l!Ü.o. t~mos, 
par11 tratar da vota~Jo da Conshtmç11o, da 
eleição do presidente e vice-presidcnte da 
Republica e das leis de meios, siniio o tempo 
que vae do dia 13 de dezembro ao fim do Ja
neiro. 

Quando nós fazemos uma ,jC'rnada, tendo de 
chegar a um ponto determinado em cer·to 
tempo, e por um incidente qualquer nos 
achamos atrazados, o que acontece, senho
res ? Ha dons arbi trios a seguir-se : ou pre
cipitamos os passos e corremos ou então, nos 
perdendo na. rapidez, ganhamos na successiio 
do tempo. O primeiro arbítrio não devo ser 
admittído dea.nte dos dictames da pruúencia; 
penso que o segundo ar ui trio é q uo deve 
ser admittido, o nüo o deve ser o primeiro, 
porque, s~gundo o proloquio, quem cor•re 
cansa, quem cansa pira, e quem pira não 
chel)'a no ponto desejado. 

So póde se dar o facto seguinte : do vo
tarmos atropeladamente a Constituição. Neste 
caso, essa .carta magna so.hiriu deste recinto 
sem a força precisa para infundir• o respeito 
que olla deve infundir á sociedade ; e, em se
gundo togar, dur-s ,_h ia o seguinte : os aptú
xonados, que nos olh11m pc;lo pr·isma de seus 
caprichos o oúios, teriam razão pura co1lti· 
nuar•em a considern.r-nos corno designados 
pelo g'OI'el'DO. 

De·remos nos to recinto ou vi r· com ai tençiio 
tadas as opiniões, por·quo, si é do bon sociedatle 
prestarmos attenç•ão a quem nos f;dh\ é aqui 
um dever sagrado ouvirmos a nossos coi
legas. 

Não ha, Sr•. presitlento, uma opütiiio que, 
sendo aprosentacla aqui, n1lo mereça toda con
sider•açllo do Congresso, por~ue, senhores, o 
absurdo completo uiio entru. !Ht intelligencia 
humana ; tod11 a irlila, por mais dosburatmltl 
que soja, tom um lado apt·ovoitavol. 

Podmmo:; volm· a Cou;tituiç•ilo em clous ou 
tres tlins, mns sor•itt procitio pnm isso o rogi
mon da 1'otlw. 

SonllO!'OS, o silencio, rt mordnçn ó apnnttgio 
dn o.;cmvidão: tt pulnvra o a roplicrt siLo 
ns nrmns det liberdade. 

Preferindo, senhores, o arbítrio segundo, de 
aproveitarmos o tempo, tenho uma indicaçü.o 
a apresentar. E' um sucri!icio, mas é um sa
critlcio que fazemos pela ptüria. Elia exige 
de nó$ esse sacriílcio. Por que o nilo fazer
mos? 

Si passar a indicaçi'ío, eu sou um tios mais 
velhos deste Congresso, mas encontrar-me
hão sempre no meu posto. 

u~r Sa. RErRESENTANTE -Velho, mais 
energico. 

O Sn. CosTA MACf!Ano-E' reciso que, fal
lando em domingo, eu dó uma explicaçüo. 
Ninguem mais religioso do que eu. Os reli· 
giosos devem cumpl'ir os seus deveres ; mas, 
llest!e que poetemos conciliar todos os de
veres, sociucs e religiosos, niio nos fica mal, 
Sr. presidente, celebrarmos sessão no domin
go, qunntlo isso é da maxima importancia e 
vantagem. Senl10res, o que desagrada 11 Deus, 
são esses passeios immoraes ... (riso) pelas 
ruas, é f,tllar da vidtt all!oiu, esquecendo-se 
dos deveres. 

Mando ti. mesa, portanto, a indicação qne 
tenho a honra de otrerecer. 

Vem i mesa e é lida a seguinte 

lndicaçtio 

Indico que se augmente duas horas aos 
nossos trabat!10s, começ,tndo ás II ho1·as da 
manhã, o que, tarnbem, se trab11llro aos do
mingos. 

s. R. Sllln tlo Congresso, 1:3 de dozemhro 
de 1890.-Costa ;llachado.-Pacifi.co llfascara
nhas.-A. Pio. 

O , Stt. PRESLDI,NTI,-0 regimento marca 
quatro ho!'as de tampo para no:;:;o trabalho 
qll~ podem ser pl'orogadas a poditlo de qnu!
f]l!Ol' dos membros. 

ParecJ, pol'ém, qno nlio potlomos nlterar de 
quatr•o para s~is ns hums rognlaros de tr·abo.
ll!o som mo di llmtr o regimento. 

Não posso, portanto, submettm· hoje 11 indi
cação Ílll[l[1l'OVU<;ofLO tltL CliSlL [l0[0 Cltl'tLCter CJIIO 
o !la tern. 

Entmtanto, o pt•opr·io regimento permitto 
que se prolung·ue llojo por tinas l!óms, HS,>im 
como di\1'-so soss:lo tttll unlttt. P o! o q ue,eonsnllo 
sobl'e estas pontos os St·:;. doputmlos do Con
g·res:,;o. 

O St\. ZA)fA (pela ol'dclll)- Sr. proshlouto, 
tlesde quo Ioi 11 mesn. nma pt•oposta soiJ u titulo 
tio inuicctç1io, o;Lt proposttt niiu pói.lo sot• resol
vida instantnnoamorlto pot· LUUtL votação do 
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Congl'esso (apoiados): ha de seguir os tra
mites que c9,;tt~rnam seguir todos os paJ•ln
mentos· nas JndiCaçiles apresenta!las; ha de 
irá comtnissiio de policia., qne rlaril o s~u pa· 
rccer parn., de"ois de !ir lo, a mesa. dn.r p:trecer 
com a indicaç:io pm•n. ordem do diu.. E' assim, 
Sr. pr,,sidont•J. que se costuma resolver estas 
cousas no p:r1•lnmento. 

Nestas condir;ões, pondero a V. Ex. a con
venieueitt de reconsiderar sua deli beraçii.o, se
guindo os tramites que acabo de apontar. 

Foi simplesmente pam isso que pedi a pa
lavrtl.. 

0 SR. PRESIDENTE- Niio tomei delibera
ção alguma. J>xactamP.nte disso que a indi
cação em uma de suas partes importava a 
alternçiio do r·~gimeuto. Mas lembrei-me 
que podia ton,al' e:>t:t indicação como um pe
dido pr1rn. qne o Congresso fnncciona>se 
amanhã. 

O Sn. ZA)rA- Ba~taria um simples requc
rhnento verbal. 

0 SR. PRESIDENTE- Sem deliberação do 
Congresso, a mesa nii:o pôde mnrcnr srssiio 
pn1•n domingo, assim como nndn. inllibe are
f[UCrimento que o Cong-res:;o j)I'OI'ogne as sn:ts 
sessõ •s pr>r duns horas. Entretanto, con
snltarei à cnsa si consente que o Congresso 
J'uuccione úomina;o. 

Não ha delihei·nr;.ão tomarln. o ]lOrtanto a 
censum do nobre deputado roi cxtempo-

A mrsa opportunn.mcnte modiftcnriL o reg-i· 
menta, mno o Cong-resso pó·le prorog·a1' pelo 
tempo que julgar r.onvenionte a~ suas sesSilt•s 
o runc•·ion:.r amrwhii, si <lSsim resolve!'. 
(Apoiados). 

O SR. CoSTA MACHADO (pela ordem)
SI'. pr~;sidente, visto a inrlietv;iio seg-uh• nrn 
)H'ocesso rnol'<>SO, re~uei r·o veriJnlmente a 
V. Ex. qno consnlte o Co·,gressn si con,ente 
na pr·orog-açiio tla So>siio por duas hol':ls, 
assim como, si o Congresso pôde fnncciouar 
ama n h ii. 

O SR. Pm~siDl·:xTg- O reqnel'imento do 
nobre LloputaLlo tem duas partes: [ll'OI'O!l'l1\'~.o 
da scssiio por clu's hol·as o consentimento do 
Congrosso pn.l'n. cclolm\1' sossiw nmanhl\. 

Postas rt votos succcssivamonte as duns 
pnl'les do roqnorimonto, são amilns ro.joi
talias. 

O Sit. P RES!DllNTB diz que, nchrmdo-so pre· 
sento o Sr. Snmprtío Fm•J•n.z, deputado aleito 
pelo Distl'iclo l'orlor,tl, designa o,; Srs. Arnnro 
Cn1·nlednli, Domingos do l\!oPaeS o Bol'lllll'· 
<li no do Campo:; pr1m inlroduzirci)l no rocinto 
o mesmo ~enltor dopull\do, quo, Junto i~ mosa, 
n,;sumo o compromisso rog·imontal. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DJ PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O Sa. PRESIDE~Tll cleclarn que vae entrar 
em primeira clíscussão o lJl'Ojecto de Coustilui
çtlu, c~m-o ptwec~r a respeito, elaborado pela 
commlSSaO CS~CCil<l. 

Vem á mesa e ô lida a seguinte 

D8CLARAÇÃO 

Declnrttmos q no snbscrovemos a omenda 
f[l!O osttlhelece nma só Camura, de accordo 
com o voto do nosso representante no seio da 
com missão dos 21 . - S R.- Felippe Schi· 
midt.- Esteves Junior.- L. M1itler.- La
cerda Coutinho·--: Carlos Campos.- R. Horn. 

Siio lídttS ns seguintes 

Ao art. 1• 

Snbstitutl-SO pelo seguinte: 
O pnvo brar.ílciro, reconhccenclo, como livre 

manil'estn<itO de sua vontarle, a proclamlw:i.o 
da H.upuhlic:1 ('odcrativa, [lei ta a 15 ele novem
il!'O ue 1889, org-anis:r-se por união de Hnns 
rtntig:rs Jll'OVincias e sob <t l'órmn represen
tativt~ e1u E:;tudo; Unidos do J:lr<.~zil. 

SnJ;t das se,sões, 1'3tle dezembro do 1890.
.7. V. Moi1·a do Vasconcellos.-Bellctrmino Car· 
neiro. 

Ao rtrt. 2• parr1gr11pho unico 

Suhstitun-se a ultima ral'to - pnssnrti o 
nclu:d llistricto ·Fede!•al etc.- pel"s segnin
tes pttl:tVl'ilS - voltariL o Distl'icto Fedoral 
ao E:;taclo do Rio do Jn.Iteiro. 

Os lloputados c!tJltio: Vi1·gilio Pessoa.-U1·· 
ba110 Matconcles. -)lilo Pec,anha. -Baptista da 
Mottct,-E,·ico Coclho.-Fonseca a Souza.
Oli·DaiJ·a Pinto.-Vil'iato de Mccleil•o.< .-Al
cinclo Guanaum·a.- L ui:; Murat.- Fl'des da 
CJ•u:;. -Fonseca Jfel'liiCs. -Fmnça Carpal/w.
D. Mtmht7c.< Bal'l'eto. 

Ao art. 4• 

Depois das paln vras-cr1lamidades pn]Jlicns 
-tlín·a-so -n. tlospeza,poJ•óm,com a ... mnglstm
tnra"sori~ l'oitll vela unmo. -T<!\)(t'fVS Bctstos. 
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Ao nrt. 4° 

Substitua-se pelo seguinte : 
Cada estado proverá ns necessidades de seu 

governo, devendo a União subsidiai-o nos ca
sos de calamidade public:t, quando soja noces
sario. 

O governo federal tomará a SCll cn,rgo o 
pagamento da divida dos cstn,dos contrallicl:l 
a.té 15 de novembro ele 1890. 

Uma lei ordinnl'ia regularit n, fól'mn desse 
pagamento.- J. V. Mei1•a de Yasconcellos. 
-.Toa o Bm·bal1to .- Batm·mino C(wnclm. 

Ao m>t. 5° 

Substituam-se as palavms-emnegocios pe
culiares nos estados-por estas outras-no 
tert•itorio dos estados. 

Substitua-se o§ 4° pelo seguinte- Para 
assegurar o cumprimento das leis tln União c 
a execuçiio das sentenças dos tribunaes. fe
dcraes, nos termos em quo um[\ lei especial 
regular essa intervenção. 

Sala das sessiJcs, 1:1 do Llozembro do I soo. 
-Cli.agas Lobato. 

Ao art. 5° 

Substitua-se pelo seguiu to: 
O governo federal ni'ío intervirá em caso 

algum nos negocias peculiares nos estados. 
A bem dos interesses da União, porem, 

cumpre-lhe: 
1.0 Repellir invasrto estrnngeü•a ou de um 

estudo em outro ; 
2. 0 Manter a fórmn republicana follem-

tiva ; . 
:=!." Restabelecer a ordem o tmnqui!lidáde 

ii requisição ua respectiya assombltltt leg-isla
tiva ou do respectivo governo, quando aquollll 
não estiver funccionando ; 

4. 0 Assegurar a execução uns leis do Con
gt•esso Nacional e o cumprimento das sonton
t,JUS o ue qunosquer outros netos felleraos. 

S. R.-18 do dezembro de 1800.- J, v. 
Jl{oim de Vasconcellos.-Jo<1o Barbalho.
Bcl/rwmino Camairo. 

Snbstitna-so pelo seguinto: 
O Governo Fcdornlnúo podorit dolot•minnr 

nlnto!'vonçilo i]fl, /'Ol'0il pn!JJic[i, nos ostndos, 
l~illvo: 

I ,n PM•nrepollir n l.nvn~lío ostrnngoim Oll 
tlo um cstnuo cn1 outro ; 

2. o Pura assegm•nr a fiel exécução da Con
stituição e das leis federaes e o cumpri monto 
das sentenças o decisiJes dos,juizos e tribnnnes 
da Unii'ío; 

3." Pam, ii roquisiçiio dos respectivos p;o
vernos, restabelecer a ot•dcm o n tranquilli· 
dnde.-F'. Veiga. 

Aos nt•t's. 0°, 8°, 9"1 10, 11 e 12 

Substituam-se pelo seguinte: 
Al't ... Depois de npprovadn a Constituiçi'ío, 

o Con~·resso Constitu111te, em neto addicional, 
trn.t:tra da disct•i!ninnçi'ío dns rendas da Uniüo 
e dos estudos. 

S. R.-13 de dezembro de 1800.- Josd Ma· 
riano.-Bellm·mino Camairo.-Jo<io Barballw. 
-.11lmeidct Parnambuco.-Juvencio de Aguiar. 
- Totcnti11D da Cttrvallw. - Frederico Gon-
çalves Sm•;·aao. -Pad1'o Americo,-Epitacio 
Passoa.-Josd IIygino.-Raymtmdo Bandeira. 
- Custodio Jose da · Jllcllo .-Leito Oiliaica.
And1·d Cavatcanti. - Sú .1mlrade. - Santos 
Pa1·cim.-Dr. J. Viei1'a. • 

Ao art. 6° 

Supprima-so o pnrngrnpho unico. 
Sala das sessões, J:l de dezembro tlo 1890. 

-.11·istidcs Maia. 

Ao nrt. 0°, n. 2 

Proponho quo no final se uccrescento -
dov~nclo esta costeagem ser feitn, por navills 
!laCIO!l::IOS. 

Sal:1 das sessões, 13 de dozemLro do !800.
Baptista da Jlfotttt.- Nilo Peçanlta.- Urbano 
Mm•comles. - JJazaJ•rit. - J . .llevilaqua. -
Uchúa RodJ'Í[J!ta.< .-F'omaca IlarJII.Cs .-Frade· 
1·ico Bor,r;as.- JJ. Jllanh<ics Bm·1·eto.- Mm·ti
nho Rod1•iguas. 

Ao ar L. u" 

Stlustitua-so pelos sogouinlos: 
Art. 0. 0 E' da. compotoncht oxclusim tln, 

Uniiio clocretar : 
I .o Dir~itos do entrada, srthida o ostndn do 

navios, sondo livre o commercio do costouge•n 
its mot•cndorins nacionuos, !Jom como ús es
~rang·oil·t~~. que ,jit tonlmm pngo imposto <lo 
llll]lOl'tllQ:t.O j 

2. 0 TnxtlS do sollos ; 
:1. o Contl'ilmlçuos po,;tnos o tolographicns; 
4, 0 Impostos do tltulos sobro rondas fel• 

domos o sobl'O So1•vir,os Cl'andos pcln Uuiuo ; 

'I" 
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5. • A cre!lçüo e manutenção de alfttndegas. 
Paragrapho nnico. A execução tlc leis, 

actos c sentenças, emanados da Uniíio, JJo
deriL ser confiada a fnnccionarios dos esta os, 
mediante tt annuoncia dostos. 

Art •. 7 ·". E' ainda da competencia da União 
lançar.unpostos sobre a importação de pro-

' cedencm .estrangeira, sem pre.i uizo do direito 
reconhemdo dos estados do tl'ibutar as mer
cadorias dessa procedencia, quando destinadas 
a consumo no sott territorio.- ,11. Vascon
oel!os e outl'D. 

Ao art. G• 

Diga-se: 
§ 3 .• Taxas de sol! o pam os papo is, a c tos 

e contractos que incid1rem sob a autoridade 
i'ede1•al ou della depenllerem. 

§ 4,' Contribuições postaes, tolegraphicas 
e guaesquer . outras derivatlas de serviços pu
],hcos espemaes, mantidos pelos corres fo
deraes. 

Ao ar•t. Ü' 

Separc-so o pnragrapho unico para formar 
artigo di verso. -Ta'llams Bastos. 

Ao art. ô• 

A emenda dn co1mniBsão substitna-so por 
osta-Aos estados é concedida. a quota de 
5 •/o sobro todo~ os impostos decretados peltt 
União e arl'ccadarlos nos mesmos estndos.-
1'avares Bastos. 

Ao nrt. u' 

Sull3titun~so pelo soguinto : 
E' da compctencin oxclusivtt da Uniito de

cretar : 
1." Direitos do ontrnda, snhida c ostntla tle 

navios, sondo livro o commorcio de costc:c
gem ús mercatloritlS nncionaes, bem como ús 
cstrnngcirns que já tenham pago imposto de 
importaçito ; 

2." 'l'n:ms de sello em documentos tio carn
e to1• fetlernl ; 

:3.'' Conlrilmiçõos posttws c telogmphicas 
•lo cnt•nctor f'otlol'ttl ; 

6~' Resolver sobre a instituição de bnncos 
emissores, cessnndo to:lo o regímen do priYi
leg·io. 

Paragrapho nnico. As leis, actos, e senten· 
ças das autoridade;; rla União, executar-se· 
hão em todo o paiz, po~ l'uncclonarios fe~ 
deraes. -Demetrio Ribeiro o ouwo. 

Ao art. o•,n. o 

Al't. os bnncos de emissiio serão crcados 
pelos estados tlcntro das condições previa
mente estabelecidas pela Uniilo, ató o ma:dmo 
do capital fixado pelo Congresso pnro. cnda 
estado. 

§ 1.• O tleposito ou garantia da emissão 
serit realisado no Thesouro Federnl, que emit
tirá bilhetes de dHferentes valores; mas de 
typo unil'ormo c os en tregariL aos bancos 
emissores, preenchidas as condições legues, 
ató it importancia a que tive1•em dit·eito. 

§ 2. n Para tt execuçiio destas disposições 
so1•á l'ednzitla a importancia da emissão dos 
actuacs bancos emissores iL q~ota c~mputa~a 
pat·~t o respectivo estado, ll!ed~aute mdemn~
saçtto do 2 "/o da sua omlSStLO, embortt nao 
ofi'ectnada. 

§ 3. 0 L ma lei tlo Congresso esta.belocerá o 
motlo pratico de se eJrectuar o deposito dns 
emissões, a suo. unil'ormidade e a substituir;ilo 
tios bilhetesjti. emittidos pelos diversos bancos. 

Sala. das siÍssües, 13 de tlozembro de 1890. 
- Oli'llcil·a Pinea. 

Ao arL ü", n. I. 

Supprimmn·se, por desnoccssarias, ns Jl!lltt
vms-do procodoncia estrangeira.-F. Voiua. 

Ao art. 7' 

Depois tht palavra- croar- O.CCl'oscotlto• 
se- de qnalqncr modo-, supprimindo-se ns 
paltwrns llnnes-mediante rogulttmontos com· 
me1•ciaes ou 1lscaes. 

S. R.- Sala. llns sessões do Cong-resso, 13 
do tlozombro de 1890.- Ftancisea 1'eiga.
Paix<ia, 

4." CroaQfLO o manutonçüo do allhnclog-n.s 
on instituir:üo do systomtt Jlson.l quo molllOl' Snp]ll'ima·s,J, por superfino, o iil lo, vi~to 
snhslltun. o ntlnnnoiro. como a sna di~posi~•ií.o oslit contitln. no rlJS· 

B' nincla dn, com potencia lln. Unii1o: posto no n, I tlo mosmo artigo. 
fi,n Decrotlw Impostos sobro fL importi\!)~O Sal[l tlns scssüos, 13 do tlozomliro de 1800. 

tla procetlenolfL ostJ~nngeiJ·n; . -Cf1ngas Lobato. 
CO)IQREQSO no 
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Ao nrt. 8° e seus pnrngrnphos 

Substituam-se pelo seguinte: 
Al't 8.• Snlvn.ndisl•osioiio rio artig-o nntc

cotlen te o g-un.rtlmlr\S as l'estr·i··çues destn Con
stitniçiio, ó ti(], oxclnstvn competencia dos 
estndos lnnçn.r quaesquer imp· •stos nii.o ,•om· 
pr·eltondidos no nrt. 6°. - Jl!eim ele Vascon
celtos c ottti'O. 

Ao art. 8•, § I• 

Substitna-so pelo srguinte-E' isontn do 
impostos de exportnçno no estado por• onde 
passar, a prorlucção dos ontl'os estados. 

§ 2.' Substitua-se pelo seguinte-O im
posto de expor·taçiio cessará logo que os 
est-rrlos possam prescindir da sua renda.
Aclolpho Go1·do c Otrfi'O. 

Ao nrl. 8° 

Accrescen i e-se : 
§ 4 o Soilre a renda. do cnpitnl o :1olrre ~s 

o•1trns rendas pessoaes on inrlrHtl'incs, ex
ceptuado quanto no c:1 pita! os tilnlns de di
viiln re l•:rnl 011 de in:;tiluit:ues mnntitlns poln 
União, ~ fJHnnto á rentln, pes>nnl as pensõBS e 
os vrmctrnentos p · go;; pelos eo(!'rs rlt•sh. 

§ 5.' Ta.\as de sell11 JHll'l\ os pnp<•is, actn~ 
o contractos ~ne incidir•em snh a nntor•irlnde 
do estado o do nnmidpio, on clella d.,pen
dorem. 

Par•ag-rn pho. Lei do Cong'l'esso ri iscl'i rn i
ntná a matn•itL tr·ilrntn.vel pelo sello d11 Pniiiu 
da do~ estados.-Jlloni; F1·aire. 

Ao nrt; 8•, n. 2 

Em voz de-propr•ierlnrle terr'itm·in 1-dign-
so-IJerü; do raiz.- Ta••m•es Ba.,tns. · 

Ao nrt. 8" 

Substitua-se poJo seg-uinte: 
E' rla compeloncia oxclnsiva rlos cstntlo>: 
1. o Uecr·otar· impostos solwo a oxpnrtnç·r1n 

do morcador'ru~, fJIIO nito sr•.iam do onlro.> "s
tados; 

2." OeCI'otnl' impostos sol11•o a pi'O]ll'icrlntlo 
ter•r·itol'inl o sol>ro a trn.ns11rissiio rio ]li'O]ll'io
>lado · 

::."' Ant• 1·isar n f'rmtlaçii.o dos llnncos do 
Cl'orlito r·o:>l, oxclniil" lodo o ]ll'ivilr•gio; 

.J ," Taxas tio sello orn rlocrrmontos do cn
r·actor poculial' ao Estnr.lo ; 

5.' Contribuições postaes o telegraphicns 
do C11rncter peculiar no Estado. 

Pm·n~·t•apho nnic". Só é licito a um estado 
tributar a impor-lnçiio do morcarlorins esti-an
;:eirns quanrlo destinn.dns n con.lnmo no seu 
fer!'ilot•io. -Demotrio Ribei1•o e out1'D. 

Ao art. 8°, n. 1 

Pnt•a fazer p1rto dns disposições transito
rins, nccrescento-se : 

Ao Estado do prorluctos de oxportnclio 
clospensttdos por lei do respectivo imposto, 
smt abonmlo peln União a impor·tanc:ia que 
por tal derxou de ser arr·ec:tdtula, até que 
cessem us ca.u.;a., dessa isençtlo, 11 juizo do 
Congre>so.-J. L. Coelho c Cal)(pos. 

Supprimt1·Se a I• parte da erl)end:t da 
con11uissão ao n. 6 do art. (io e se,]n consi
gmda a srJg·ninte disposição uo titulo 2• re
lativo nos estados. 

Os govornndores rle estado s·:Lo ng-,ntes nn
tnr•aes rio govc•rno feder·al para li<zer· cum
rn·ir• a. c, thtitniç,io c as lei> dtt Nnç·tlo.-J. L. 
Cu alho e Campos. 

Ao art. s• § 3• 

Supprima-so e nns dispcsiçOes trnnsitorias 
so cunsng-r·e a seg·ninto dbposil;ilo: 

E' licito a nm e~tndo tr·ilmtnr as mercnrlo
r·ins estr·nngeims impor·t:rd:rs directtt ou inrl!
f'llt:!ttrrrente par•a n corrsnrno (•lU ~ou tel'l't· 
tor·i<l. niio oxcedondo o imposto de 6 °/o nos 
estados dn Par·ú, Pcrnnrnlmco, B:rhi:r, s.Paulo 
!tio fir•nnde rio Sul, o [tio de J:rncir·o, e de 
12 •/o nu.; mais estados. 

Fica. no emt:rnto, it Uciiio prnhibir um ti
tulo. corllpensnnrlo neste cnsn no o;tado eom 
unra fJUOttL correspondente peJo Tlrcsouro !?e. 
dera!. 

S. [t,-J. L. Ooc/ho e Campos. 

Ao nrt. Oo 

Snpprinm-so a rlisposiçlio, por• ocios:t.- Dc
metl'in Riúei'm c 0111'/'0. 

Ao art.. 10, n. 2 

Snp pr inm-sc. 
S. R, -Em tio llOWIHUI'O tio 1890. -Am· 

phitophio.- J_qnacio 'l'osla.- Smuos Pm•ci7'll, 
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Ao urt. 10 

Supprlmn-so o n. 2 do artigo, por desno
cessarJo, 
• S'lla das se;siíes, 13 do d •zombro ele 1800. 
-Chagas Lob•tto, 

Ao nrt. 10, n. 1• 

Accroscente-se dopoi~ du palavra-impos
tos- a palavru-espo~ines. 

Saiu das scssiJo> rio Congros~o Nacional, 
13 de dJZembro do 1800.-Arlolpho Gordo.
.3loraes Bm·ros.-ill!.t1'sa.-B. Oampos.-Jf. 
P>'ado lttn io1·, -Rodofph.o Míi'anrla .-Pau!ino 
Carlos. -Dr. J1l(redo E l/is.- D1·, Thorna:; 
Cm·orzlhal.-A. Mm·eí1·a ela Si!va.-Carto< 
Ga,·cia.-Domingos C. de Moraes.-Lopes 
Chaves. -Nodl'i!Jues .1lvas. -Costa Junior .
Angelo Pinho. 

Ao Ul't. 10 

Suppl'ima-se o n. 3 elo art. 10, por desne
cessnrJo. 

Sala das sessõe3, 13 de dezembro elo IS!lO. 
-Chagas Lobato, 

Ao :1rt. 12 

Supprim:1-sc. 
Em 13dc rlczembro rle 1800.-J. V. Mei,·a 

de Vasconcetfos.-G, Besottro, 

Ao nrt. !5 

Substitua-se pelo Heguinto : 
_Os org,io,; llo !'Jll'ariJlllO govel'namental 

sao : o P?•lur legJ~Iativo o executivo, a r·e
lll'esent,_t~ao I.lacJonul, e o pod8r .i udici1u·io, 
llarmumco:; e lllc\opemlontes ontJ•tJ si. 

S. R.- s,dtc das so:;suos, 13 de do~omlll'o 
do 1890.- Demet>·io Ribci1·o.- .4nnilllfl Joal
cao.- Anlt7o tfo Faria,- Bttrbosa Linw.
Aicinrlo Gl!anabam, 

O _Slt. SARAIVA (pefa ~mlcm) diz qne não 
t!esoJtwa, p1·ulongm· ti dr-;cnssti.o de maü•rin 
tiio iutpuJ·ttlnto, não pe!•mil.linclo as sn:h 
fur~n,;. tum 'I' a paI y rn ~lll to lo,; o,; capi tn lo,; 
do Pl'li,)Oclo rlu Cuns!Jlnu;ao, o ddlli'lllinaJltlu 0 

r~gimouto qnr~ !\ di:;cns~fi:J "''.Í'~ l'uiL1 11111' ca
p!IUIO; O I'Ola\•llll. )Jill' Hl'tJg'uS, dt'soja MUU!' Si 
]lOtlt•!'i\ om tnnn. so di>'toltt•so PuJ:,J•it·-so n mnis 
d~ um ponto do l'ol\Jt•i.Jo pt•ojocto. :>i nii11 
pud!3J' expondo!' as,iJu as suus itlóns solJl'u o 
]ll'll,)ecto em get•al na pl'imcit•a dbcuss11o "'tlt\1'
'lnrú. ]lnT'l\ a segunda o qno torn 1t di~o~~ Em 

ultima anulyse, si llle darem alguma liber
d,vle )Jal'a eutrttl' em considera~ões sobre as 
emendas formuladas em re laçü.o tt todos os 
capitnlos, fhllarà solJre aquellas que lhe pa
r0cot•em mttis convenientes; no caso contr::Lrio, 
rnpe~e. gtwrdar.t as .suas observações para o. 
discussão em gemi. 

O Sa. PrtEsiDE:-!TE - O regimento deter· 
milm quo o pr~jecto tenhtc duas discussões 
sendo .. I• por capítulos e u votação por ar~ 
tigos ; e a 2• riiscusslio e votação englobada, 
salvando-se as emendas, cuja >otnção serit 
foittt parcialmente. 

O pensamonto que dnlli result::L, é que os 
oradores do Congresso, q ne se occuparem com 
tt discussão da Constituição, occupern-se ex
clnsi vnmen te com o assumpto em discussão, 
allm de que o Cong·rosso nprovdte o tempo o 
melhor que for po.;si vel, dbcutindo com toda a 
a! tenção o a~sumpto constitucíonttl, para que 
possl\ votar-se no mais breve prazo possível 
cst11 Constituiçlio que o paiz reclama neste 
momento. 

O nobre senador pela Bahia, segundo me 
pnrcceu, deseja s:1ber si, toman,lo a palavra 
m1 discusStio do título 1' do projecto, poderá 
aproveitllr :1 opportunidude pura expender 
stHI opinião sobro o as~um11to de qtle tt·ata o 

lu·qjecto e:n geral, alleg:lllclo que deseju fal· 
::LI' um" vez ~ó, si 1 h e l'or permittido fallar 

em globo. 
A meu ver, o nobre sen<~dor, como qual

quot• outr·o membro rlu Congres5o,estaril de ac
cortlo com o regimento,si,discuti ndo o capitulo, 
llzor l'ol'erencias a otltros que forem couuexos. 
P0t' tniulm ptwte, niio posso contiitlerar o 
cliscnr•,;o q no l'o1' l't>i to, nestes termos, coo
tr·:u·io, desde q11e a 1liscussiio seja restrict::L ti 
m.tl.er•ia const1tuciomtl ·o t\, critiet1 do pro
jecto. 

Si não l·m quem se opponh:1 :1 osta iuter
Jli'Oi::L~iio, não tenl:o duvidtt nonlmmtc em 
t·e,;ponflm· rwstes termos ao nobre senador, 
•Jil~ se tlirig·iu t't mes·• (apoirulos; muito bem), 
pet!inJo np .. Jlits ao.; uoiJres representantes do 
Gongt·e:>so, :to iniciur-so oste ímport,lntissimo 
der:ato, qn·1 prostem o sou muito valioso con
cm·so nilm de que tt Constituição, cujo debuto 
vao sor· inicialio neste mOJuento, tonlm um(l 
discns-;ito séria, c:tlnm, na ultut•rt do assumpto 
(nwito bem); qnr:. 03 orndm•os inscrevam-se e 
dbcut :m com tt:ida a JiiJeJ·dade, mas que ciu
jaJu-so ttlt:;olutnrnonte á mnteri:1 em discussão, 
a cJ·itiM do [ll'ujucto, à ju:;tillcaçiio do suas 
emendas, otc., rllilll de qno 11 N •\'io, que tem 
U>i olitOSSOiJJ'll O Collg'!'eSSO, pOOSSII VOI' que ello 
OS[ÍI Sel'illll!OIIl<l Jli'OOCCU[H1dO Oll! dotar O Jlttiz 
do 11!111t Con~tí~uJvlio qn~ l'açtl ltolll'tt .ú H.opu
pnbllCtl Dt·aztlou•a. (Jllwto bem ; mwto bem.) 

O S1t. ZAn,\- Ahi ostttmos do uccm•r.lo. 
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0 SR. S.UIP,\!0 FERRAZ- Poço a palavm, 
pela orclom. 

0 Sr.. PRESIDENTE-TO!il a pái!Wl'll )le]a 
ordem o Sr. tloputaclo. 

. s~-~ Satnpaio Ferraz- S!'. pre
sidente do Congresso Naciomd! Illustrcs 
membros do mesmo Cong-resso ! Tendo aca
lJUdo ele prestar o meu compromisso de honra 
de defender mais elo qne n. ConstituiçiTo, que 
vamos discutir e acccitar, do defender mais 
do que tudo isto, do dol'emlcr a Ropu!Jlicn, 
peço permissiTo,ainda que o possais ostrauhar, 
pam fazer-vos umn, confissão solomno e ao 
mesmo tempo patriotica. 

Ptwtc deste Congresso, ou todo cllo 1alvoz, 
sabe ou. tol!l mzão pam saber que, ao tomar 
pela prnne1ra voz n Jllllavra nesta casa, eu, 
um fanatico da Repul.Jlicn, tinha obrig·ação 
de cumprir, de roalisar aquillo qno em um 
compromisso dtt minha conscioncia, aqiJillo 
qne en raputn.vn. um compromisso tltt propria 
Republica.. (J1f,.ito bem). Porem, Sr;;., n. Re
publica cstiL acima do tudo, a liberdade ostú 
acima do tudo, o ou respeito <L l~opttiJlicn, 
respeito a liberdade, o portanto 1110 calo. 
(Muito bem; mtlito bem.) 

O SR. E~PIRITO SAN1'0:- Como todos nús ; 
todos respeitam a Republwa. (,ipoiados,) 

O Sr:.. PrmsrnENTR- Tem a palavra sobt•e 
o projecto t.ln, ConstituiQito o Sr. sanador 
Amaro Cavalcanti. 

0 SI~. AUGUSTO FHEJTAS- Peço a palavra 
pcl:t ordem. 

O Sr:.. PttEsrmm1'E- Tom n pahvm pela 
ordem o Sr. deputado. 

V tl q uo n com missão encarregada de dar o 
seu parecer solJ~'e o projecto da. Constituioão, 
apresontm• a emenda no sentido de serem des
l'ttlcados tlns rendas na União 10 o;. para'' 
reJJtla dos estados ; vu no lnclo desta outras 
emendas a.prosontaelas por membros do Con!. 
g-rosso, supprimiwlo o direito dos estudos tri
butarem soure :L importação addicionalmente, 
por considerarem esttt merlida como que !'e
rindo ao regímen linancoiro mais correcto, 
mais tlcmocPatico, CJUO ó o tla unhlarlo •la ta
rifa. Quando vó-so cm rotlns de todas essas 
ementlas, não onconlra, jt'L da p:wte rla com
missão, quo ehtboron o seu parecer, já da 
parto do alguns •los membros do Congresso 
que sujeitaram ú doli!Jeração do mesmo as 
suas omcndns, não encontra mna palavm, si
quer, que justiflquo qualquer chts allnditlas 
emcntlns. 

Que mornhm cl;1 commissão pôde neste mo
meu to dize!' qual '' renda tios t!iifcrontes es
tatlos, pnra ~uo os representantes parciaes 
destes rlifl'orontos ostadospossnm conhecer si n 
ronda •lo cncla nm tlellosó snlllcionte, deaccor
clo com a sun. organisação atlministrn.tivn.; ju
diciaria o politic.t '! Qno membro da com missão 
póde clizor qual o Y<llor clrL importaç•ão em 
cada estado, par:~ que so conheça si osso 
valo!' ci su/Yiciento para n vida intima dos re
spectivo,; estados? 

Como adoptnr-se es~:t cmonda, som quo so 
tenha num base pam fh·mnl•-sa um .i uizo se
guPo 1? 

E' nossas condições quo sujeitará :'L cousi
do~açiio elo Congresso o seguinte J'OCJUOl'imonto, 
(L ti). 

Sabe perfeitamente que o cump1•imento 
exacto dossn medicla, que sujeita iL iflustrada 

. O Sr. Aug·usto de l<'reit::ts 

1 

apreciação do Congresso, ó um impossível 
d1z que, toJ~do ti~ ser ~ubmettido I)Csto r~.bs_?luto cloante .do estado do 9omplota con
momento á cl!scussuo o capJlulo 1° do proJecto lusao om quo dcJxou r1. mona.J•clna tiS flnnnras 
c!~ C~nstituiç•ão,decretacht pelo Governo: Pro- clcsto paiz. . ' 
VISOr!O, lhe parece de urgente necesstdado Sal.ro qno, clcstlo mn1to tempo, hn. g"l'f\llt.le 
su,ieitar it clelillorar;ão do congresso um l'Of!UO· ln ta nos o,statlos importaclot•os solJro a con
rimonto ele adiamento da cliscussito dos stitucionnl!tlado o inconstitucionalidnclo dos 
arts. 00, 7° o So, do capitnlo I", ro!ercntc;, ii. impostos elo importnç:to, o qne, para salva.J• 
t!iscriminnçüo e distl'ilmiçüo tlns rondas Llos es,;tt g·Panclo tliiilcul<lado, os ostarlos toem cm 
estados o dn. União. g-mnde numero lançado mão elos impostos elo 

consnmo; cntJ•otanto, hojo, que se vne decre
tar o imposto r! o importneiio, como attribuirüo 
privativa. da União, si ~ê r1uizosso obodcêer 
ús lois elo un~a !Jott politica, ter-so-ltitt elo an
nnllar ossos unpostos do consumo. 

Conlwce o Sr. presidente poPI'oilnmcnto 
a gravidado o n imporlancia do,;to ponto r lo 
questues constitncionncs, om torno do ~nal 
viTo girar m; atll'ilmiºõc~ administr:lti vns 
comprohenditlas na mosnm. Constitniç•ií.o,ponto 
que pócle ser considomtlo o vi la! tlo nosso 
pncto constitncionul, 

O ornrlor vô quo cm torno desses nrtig·rs 
:lccnmHln-so um sem n umoro tlo omontltls, 
~not• particlns do seio tlof; 21 I'OJli'CSoJrlan to~ 
dos t!h·orsos c~tarlo~~. qnot' prtrtitlo do diver
sos membros do Congresso, quo nüo llr.oPmn 
parte dtt mosm:1 commlssi'to, 

1\lns, si ó impassivo!. allsolntamontc, tlcanto 
dosstt_ c~nf'u~~o uns rendas do paiz, rJnor om 
voln.t;ao '' Unitl.o, rtnOI' om rolnr;ão no,; estados, 
con!Jocot•-;;e o tlescriminnr-so osHns l'outlns 
o orador ptitlo, totlnvin, niill'lllllt' qno oxis~ 
Iom no Tl1osom•o Fotloml tJ•allalhoR feito~ 
Jl,OI' •listinctos roprosontantoH •lnquolln. rop:w
tJçüo; ]101' oxomplo, nmn eomJ1iln~rto "Ol'Ul 
•las rondas dos tHO'orontos e;.;tt11 os, donntQ dt1 
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qual os filhos delles, que conhecem a ~ll'O· 
ducçlio e o resultado dos impostos, podet•mm 
discriminar o que é resultado da exportação 
ou importação, e o que ó relativamente 
interno. 

UM SR. REPRE&E);TANTE- Do quem ó este 
trabalho? 

0 SR. AUGUS1'0 DF. FREITAS sabe quo existe 
um trabalho do Burilo de Pat•nnapiacaba sobre 
as rendas ele cadn uma das antigas pro
vincias, e sabe mais, por iuformnçilo que ob
teve de. um digno membro deste Cong~e~so, 
que o nobre ministro da fazenda reqUlsJtou 
do governador do Pinuhy informação exacta 
sobre as rondas daquelle estaclo. 

E' de crer qu~ o Sr. presidente, que foi 
um dos collaborndores do projecto de Con
stituição, tomo parte neste debate para lle· 
monstrar ao Congresso que o imposto de im
portação póde sofl'ror moditicnções. 

Deseja saher si os estados podem vi ver sem 
essa renda. 

Entret:1nto, devo declarar que o requeri· 
monto que acaba de apresentar, referindo-se 
só aos arts. G', 7° o 8' do capitulo Jo, nilo pre
judica absolutamente a discussão dos outros 
artigos. · 

Vem ú mes~ e ó lítio o seguinte 

Requeiro o adiamento tla tliscussão tlos nrts. 
6•, 7" o 8", o que solicite-se tio governo, por in· 
termedio do ministro da Jazenda, informaçilo 
oobre a renda descriminada dos diversos os ta· 
tios, de accordo com os trabalhos existentes no 
'l'hcsouro. -Augusta de F1·eitas. 

o;srt .. Josli M.~RIANO (peta 01'dem), p~rti· 
c i p:.ntlo dus mesmas 'duvidas do nobre tlepu
tatlo que ncaha do lhllar, comprehendendo as 
mosmtiS tlifficnldades que ha em resolver úe 
prompto uma questão quo respeita muito do 
11orto tt vid:L dos outl'Os estados, pm·oco ao 
orador por outro lado, compt•e!Jendenúo bom 
que o estudo tlossa quostüo pollitl trazer tle· 
mm·a li discussão do proj o c to cons titncional, 
com outros illnstres collegns quo aprosetlt:t
ram emontlo. ao pro,iecto constitucional pan1 
qne os ttrtig-os qno tratam da nmtcrittrefe· 
1·entes n impostos, li tli~criminnçuo das ront!ns 

' constituit·-so projecto soparntlo,votantlo o Con· 
grosso Constituinte om separado como acto 
atltlicional esstt ma teria. 

ParoC<3 ao orallot• qno esta emont!a flca pro
jndicmla polo roqnorimonto tlo nobre tloput:ulo 
JloltL Bnlna, por isso entontlu dever dat' ostn~ 
oxplicaçuos, parecendo-lho ser pr·ol'orivol o 
Cong-t•csse onti·oe·n.r-so oxc!usivamonto .no 
estudo tia Con~titmçiio,pont!o do pttt•to aqnelln 
qnostrto quo ia domomr o processo tlo os tudo 

do projecto, que, embom deva sor conscien
cioso, devo ser mpido como exigem as anor
maes circumst[lncias do paiz. 
U~rA voz-Para votar quando os a1•tigos 

em questilo ~ 
O Sr~. JosE' 1\!AiliANO responde que acto 

continuo. 
O Congresso após a approvaçilo da Consti

tuição, sem se separar, rosal verti. a ma teria o. 
quo alludiu. 

Foi esto. ·a emenda que teve a hom•a de 
apresentar. 

O SR. PrtF.siDBNTr. diz que a mesa nilo 
póde resolver de si sobre requerimentos de 
adiamento e que vae consultar o Congresso. 

O Stt .. TosE' MARIANo petle que seja rece
bidtt a sua emenda como requerimento. 

O Sr. Ubaltlino do Amaral 
(JJela a1·dem) diz que precisa dttr uma explica
ção, em nome da commissi:io, nos illustre re
presentantes qno acabam de externar suas 
opinilíes, po.ra que não fique parecendo que a 
commissão dos 21 foi negligente. . 

Quer tambom que se saiba que a commissüo 
discutiu longn.monte esta materin de - renda 
tlos estados. 

Assim, n commissüo manifestando tlesojos 
do ouvir o illustro ministro da fazenda, 
convidou-o a compo.recer no ediacio em que 
a commissão celebrava as suas sessões. 
Aconteceu, e os jornaes deram noticia de 
achnr-se S. Ex. gravemente enfermo. 

Não podendo comparecer, mandou o seu 
official t!o gabinete trnnsmittir a resposta da 
que, por al,guns ditts, so achava impossibilitado 
rle s:thtr <L rua. 

Mais tardo, a requer.imonto do nosso col
legtt digno roproseutante de Pernambuco, pedi
mos novamente ao Sr. ministro da i\tzenda 
as mesmas in f~rmaçües que ~ digno repro· 
sontanto dtt Balna acabrHle pedtr. 

Afim de tornar breve os tt•aballlos, a com
missão acreditando quo· o fornecimento elo 
daclos estatísticos da importancia dos que se 
trat:un, seria t!emorutlo, dependendo mesm 
de oxcavaçõos, podemos assim dizer, no 
Thesonro, uilo pôuoram SOl' presentas a com· 
missão estes dados ; mas, acredita qno o 
podido tla commissão será em breve attendido 
o o Congt•osso torit occ~siilo do examimtr os 
dados est:üisticos que fttzom objecto do roqnc· 
ri monto do nobre roprosontanto poJa Brthin.. 
(ilpoiados .) 

O Sa•. l~am.i1•o narccllos (pala 
or·llem) dir. ~no l'oram apresentados ú, mos:1 
r.lons requerimentos. Um, petlimlo adiamento 
rln. discns~íío. t~os rwts. G', 7" o 8", do projecto 
r.lo Constttutçao o ao mesmo tempo roque
rondo quo so pct!isso informa~'ito r\o Governo 
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sobro as rendas dos estados; outt·o, a ~ne se pm•qne os estados precisnm de desenvolvimen
rel'ere o ultimo representante qno · fallon, to, precisam de nutonornia, .(Apoiactos.) . 
tendente n. dosmcmbt•ar a parte que tt·at:L das Isto não é um:t qnestii.o de ropublica é uma 
rendas, para tratar-se depois, ern acto addi- que~tilo latente na opiniilo public:L desde os 
ciodal ú mestnrL Conslituição, tempo; lia mowu•chia. (,1poiados). o St•, 

Acha que, nem um, 1iem antro dos reqneri- prl'sitlente ó testemunha tio quo os antig-os 
montas apresontndos dizem mais de qne o partidos monurchios já pugunvam nfoita
seguiute: c\ qne se quer de,;vinr. contornnr n meu te pela l'erleração; port:tnto, si estrt ,jti. 
parte justamente clitncil do principal. (:Veio eri1 uma qnestüo capitn,l na•]uelles tempos, 
apoiados.) deve ter mui to maim• lP': LV idade na actu:tli-

No Bt•azil, nctnalmento, clepois da revolu- dado, porque a ropublica se formou p:H'a con
çilo de 15 de novemb1·o, nüo h<t nenltntn<~ qni~tat' n. lederaçü.o. E, si nssim ó, ou as me
Constituiçilo politiciL 1m Jóia d:t rliscu~s·io. didns consig-nadas na Cnnstituiç1io hão de ter 
Estamos aqui o tt unica constt gr·avo a lr;,tar- 11 c:tra<:tet• l'erlorativo, Cltl <:ntilu a Constituiçilo 
se é a descentt•alisuçüo (apoiados), e esta nfio clllt'ill'lt um atJtlO sem r·el'orm<lS nesse 
consiste em mataria economica, tluanceira. sentido. (,lluito bem, apoiados.) 
(Apoiados.) Com estes re~uerimentos adirt-se o estur!o 

Portanto, abandonar isto pam fazer um rio uma ~ue:;;t:io que é n pl'incipnl; pn.ra 
acto adt!icionnl é sncl'irlcar o principal pelo reMivol-a não se Jlt'ecisa iurot•mnções: repete 
aecessorio (apoiados); serht justamente tl'fln~- que se precisa de rlot!tt·ina e de sy~tetnn. 
formar aquillo ~ue é mais diiiidl. aqui !lo rruo (Jlf uitu bem)· 
o Congr<t~so nilo póde deixar do comm· imme- Nüo entra pot• m·a si não na discu;são do · 
diatamente conltecimento em um ndminieulo, J'equorimouto; 'lu:tndo ['ar 01C:tsifio o orarlor e 
cm um accossol'io, aqui lia quo dovo consti- seus c nnpanlwirns cnmpt•i1·fio o seu dever. 
tu ir o corpo dtt nossa Constituição Ft'rierativn, r\duuzio esbs consirlet'<IÇões simplesmente 

Declara que vota con!.t·n este I'O~IlPJ'imcuto, para demon,tt•ar I] tiO a appt•ovaçito de;tes 
poJ•que elle apenas adin. pnra. uma época. ]li'O- J'e~net·imcnto~ nãn tom sinfio a. vit·turle de 
ximaaquillo que se devetJ•atar tleodcjá. · ad~:1t' por algun~ dia; uma. questão qne deve 

o Sn. Jos1:: MARIANO- Sem 1Jarlns '! ser resolvida do,;dA j:t, (Mrtito b,w,, mttito 
bem.) 

O S!t. R .. BAncr.r.r.ns- A rli~ct'iminn.r,·:io de 
!'ondas não vem allsolntamente np:·o,·eitm· O Sr .. Toão Pinheiro nfio nclm 
cousa alguma das inl'or·mações qne nos poss" nonllllltl incon,·eninnte em qno so adie n. •tis
dar o g-over·no, ror~uo l]twl~ller de nos s,IJr• cus~fiu soiJt•o mü•'L'nl de ÍlliJIOSt ,s, ]llrqne, 
quaes s:io ns rendas do Estado qnn r·opl·o;rlll· e11tno ac 'hn. rio dir.ot• o S•·· Ratni1·o l.lrwcellos, 
ta (apoiados); qnanlo its renrlas gor·aos, tthi esta, qncstão ó da UI!Lior impul·tttncia na 
estão os relatarias rle todos os ultimog gn- :1ctualidarle. 
vernos o::de cnd:t um pódc "pr·ee.i:w e verirl- Cnllli]U::tnto ello 11ig:t ~no ci mua. questão de 
cnr o que prorlur.iu n. Na,::1o, ccunomic:llllrJtlte rlnut1·inn, om tmln o cu~o ó llllt:t qn··st:io ~ne 
fnllanrlo, dentro do regimon mon:ll'Chirn, só pri.lo ser t·osolvida com pln110 conhecimento 
com os impostos creados por aquollo mesm'1 rios fttctc·s, o si jrL limun pedtdns as inl'ormn
l'egimon. ( Apw·tes. ) r;oes ,, si ellas podem eselurecer n 11iscussuo, 

Os dados nüo nos faltam, o qno nos rnlta é niio YÔ ra~tlo pat•a nfio :1s cspe1·at'. 
systemtt qne ning-netn o qum• ncloptnr·. Qunndo Hn dons rcqnel'iloontos: nm do nohro ria
diz nitJgnom, refeJ·e-so a m;s·'s mndidns isn- pntndo pur Pot·nn1nilnco, ''Xi"'indn ~ne se tnle 
!adas qne. trom sid~ n~re~~~:tnrlns~ pot·~.n 11 ~ n. mnto!•i:L cnmo :uldidnnal~ o q110 r11io acl~rt 
certo qno ,t depntnç,LO I'IO-~r::I,J~Iot~>e to1o " cnlrventont•': o Oiltl·c., pr.•textnnrlo n noco~SI
honr:t. de. s~Jhmeltllt' .a comn~'"''lO no sy~t~mn 1hde do se ol1IOJ' i n t'or•mnr;õos, 11 fim rio j n lgnr 
que Co1 ro,]ettndo ]lO! nm 1oto, qno te1o ) 1lL questão com pluno conJt,Jcimcnto de causa. 
accen~o ~e grnnde pruto 1los memht•o,; 1l,~ssa , .. . , , ,. . .. . , . 
comtmssao qno roprosentavn ~ Cong't'~sso: On ,. Nnnc.,1. e,~I.na<JlllOiltns po(le~n !,tzc~ )11.1.], ai
se adopta um systomn on ontao Stl iloiXIII'IL nn ..,um, ]Jtltlctpnlmenlo_ cnt llltloL ~ne~l,to cn~l
Constitniç:io ~noti_yos pnm lntn~. f'nlul·a~. :t'<J~"· Ol~l u.tttn. qnostao .'~~ }1el?, et.n qn:•stao 
Nossa' lntns nu.o l'itll sar lntns poltl.t:•:~s, tn:IS I e llll):nstr~, om quo "o Jll er t~ t "'tllot IL t on,Ja 
simplosmonlo lu!a» de o!·rlcm cconnmicn,_pnl'· de~~~~ a n~t,'~lo,. :' Slt:l. ;'~~po~n. ns t•ondas ch1 
qno ning-nBt11111HtS nci'Odll.'l nnrc~tn.llt'l\l,'.all," Utnn., • IJihLI.' o, 'ons 'ot ur,os, etc. 
dc•nti'O rio regimon I'O]lnldi,·nno litdút'"tll·n " ,\lem dosl:L J•:win pi'lltic·t, lt\ nmn. t•:~r.:1o 
I]Uostiin ~uo l!n rio prol'a],•rot• Slll'l< n. rptost:i.'' politica- 11 qn,,;t:1o do.-: i1npn-:tns. O nr:tdnt• 
~~conomiea. (Muitos apoiar/os.) DIII'OrtiOS nn- ''"tnvo na COtlltllissfio o pr'Hlu nS>OYOI'ilt' qne 
f'I'Olltal-n. f'l'ntlCilllllitltu, O tlÜO lndüiil·il Clltlt OS[!\ Ó lllllll CJUO:;tflo IJUO lt:t do HptliXOIHLl' O 
mcdiclt\S accossorins, rJHO nadtt ltüo tle pt•oduzit' Congresso. 
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Si assim ó, pm• que não se ha de resolver 
em primeir·o Jogrtr as qur•stões que se podem 
chamar simples, em relaç[o ás qne são m'ds 
complicadas ~ 

O SR •. Jur,roDE CA~TrL!los-Todas as questõe.; 
ua Constitui<;üo são importantes. 

O Srt. JoXo PINimmo-l\!as que rclaçlío rio 
dependencb Ira, por exemplo, entro tt organi
suç[o do poder executivo o a qnestlío do im
postos, entre as outras questões e a questlío 
tinanceira ~ Nlío h" absoluta depemlenci:t. 

Por· is~o, nii:o acc~itando que se trate da 
questão como arldicional, apenas acha. que se 
d~ve esper·m· pelos esclar·eclmentos pedidos, 
Jlllra, depois de vot t•l:tam otcritt mais si::;ples, 
tratur-se desta questlío com perl'eito conlwci
mento de causa. A essse tempo jit os esclat'•J
cimeotos terão vindo ou en tii:o 11ão oxi:;tem. 
Mas não é nbsolut.omente justo quo quem 
quer deliher·nr com inteir·o conl!ecimentn de 
cau~a. regeito iofonnuçilcs pedirias. Torln" 
juizo para ser bem foronwlo rlwe acccito.r· 
todas ns fontes de informações, pnr·a CJrW 
possa julgar com todo o esclarecimento pas
sivei. 

Vola, pois, pelo primeiro requerimento. 
(Diversns Srs. 1'CJl1"esentWlles pedcot a palavra 
pela ordem.) 

O S , . Pmo:smENTE-Ohserva á cnsn que, 0111 
voz da ordem, está-se J'azrmclo ~. cleóO relem. 
(apoiados.) 

O regimento manda que os requerimento' 
ele adiamento sejam V11tarlos sem discnssão. 
entretanto, elll iJO!llC rlt;, ordem, e;tá-se vi o 1M
elo Pssa dispo.;içi'Lo, disculindo-s" o:; reqneri
mcntoscle Hdialllentns. Já fallaram t1·es or•;r
dores sollre os requerimento,;; a mesa ncab;r 
de ou vir ainaa o Jl"clido, do sois ou nmb 
membros, que fnllaram pela orrlom. Ot•n, n 
con tinllat' assim teremos tt ses,fio do ho o 
comptetnrMnto fóra eltt ordem. (Apoiados.) 

A mesa, pois, de aocor·do com o reg-ula
mento, deliberou tH1o conc,odet• nmis u. paln
vm soiJt•e este n.;smn~to, por·qne enter1rle C]Ut' 
em VllZ d~t ordem es!ct-se J'nzemlo a do:>or·deru. 
(!lpoiwlo.<.) · 

Vi'Lo pot• consequencia sot• , atados os 
l'e~uet·imento,, 

0 SR. AMEtUCO Lona - Peço li pttltW!'Il 
pala orclem. 

O St~. PREsinc:NTIC - Nlio posso conceder a 
palavra. 

O Sa. AMtmrco Lono- E' pam apresontttr 
umtt emonrla. 

O SR. PrtBSIDEll'l'll- A mo:m ,i:\ rlccirlin niio 
concoclor• mui~ n pnltwr·a poltt or·dom sobro 
Oste USSllm]'tO. 

V tto procodor-so iL v o tnçiio. 
• 

Devo cl~clnrar que niio posso ncceitrtr a 
em~nda rio Sr. _deputado po1• Pei'llambuco, 
por quanto elht tmpo!'t.orut o Con"resso al
tei·ar o projecto em diocusslío unt.;'s ele dís
cntit:o e n elimiuaçü.o de u.rtigos antes ela clls
r.ns~ao. 

IJlr SR:· l~.EPRESENTANT!l-Entlio a emenua 
fica preJuth~ada ~ 

O Stt. PmlSIDEN~IC- Fica pl'ejudicada n"o
l'n,. ~tas sern. tom.tda em consideração em ~c
ca.smo opportuna. 

Vae procerler-se it votnçlio. 
Vem à mesa o seguinte 

Requerimento 

No, c~so. do ve~c9r• o arlh~me!tto ·proposto, 
q110 ~O,JIL ~elll [ll'e,ILllZO da pr'!IIIL·lriL tlJSCUô,tLO, 

S1tltt rias sessiles, 1::! de dezemuro de ltl90.
.lloracs Bm·ros. 

, Procede-se it votação do requerimento do 
::;r·. Augusto de Freitas, rtne ó re•,eitr.do tl-

1 . l' I o ' C<tllr o prej ur. r•Jac o o do Sr. Mo:·ne,; l:ltlrro;. 
O Stt. Pt\E.>lD!l:s-'rll do,lar<t qno vn·J·So en

tr,,r lltt cl!scusstiu elo prujecto tlo Constitui~ão. 
Tem a palavra o Sr. Amaro Cavalcanti. 

O St•. Amaro Oavalcanti- Sr. 
l'l'e,;rdentrJ, tlm11ito po,:;ivel fJUJ o pouco saber 
e.'~ pot.re~a rle minh •s pttl.LVT'olS nii.o me ha
IJ~lllum IJaslairlo [llll'a expr•essar, COI !I eleva-. 
.;no, turlo o mett pen,arr~en to, todas ns r·azues 
t'r•epo11demrrtes tl•; minlm condncta, C.JillO le
"·rslt<rlur con.;titurnte. ,\;;seg-ur·v, por·érn, ao 
Con;.n·esso quo tenho plerm conscioncia da 
g-t•arllh somm" de r·espon>ahilirlarle que pesa 
'"'"'e caria urrl de nó.; 11oste momento solomne, 
t:.tlv_ez som ogn<d e nnico, na vida úo povo bra
l.llerl'o.Nt•sto monronto em qne, corno instancia 
"npromrt, ternos rio clicitlir· d, sor·te nossa e 
das ger·n~ões l'ntnras, e acercada lió' ou nu\ ~s
col h a. r\~:; ulernen.tos os\aveis com que elevemos 
constrnll' n. oll!'a il!dcstr•nctivel clu Oll"'l'l\llth;ci
mentu llttdonnl; neste mo IIOIIIO senh~r·es I'L'pi-
t . l ' ' o lUt "."''lll'J'Ie temos o dever de CPIIIJlr'ovar·, 
pe\rt evrrleno:m dns r·esnltado,;, à Na,i'Lo e ao 
•;st!'llllg'eliro, ~no aropntrlic .• , por• nós outr•os 
lnnrlada, v ·in t'OJmr••tr• os rlel'oitos, cot•r•ig·il' o,; 
aiJnso,;, encher· ns l .cnnas, utloptnr ou aper
l'eiçonr· os moll!m•amentos, qno Cttl'ecomos, o 
qrro o imp><rio clestl'uido so mostrat'a incapaz 
de rea li::;ar. 

N:lo lmstot restituir• it Nação o regímen da 
leg·a[ir[ar\ll; SÓ [•111'11 isso, lliiO Jlr'UCISriVHi110S 
r\n ;.t'l'HilriiOSIL l'OI'OI!IÇCtu r\o 15 o[e IIOVOillili'O, 
''' mi,ter· rJII·I a. nova o!'rlom do col!Siiô insti
turrln, pola. Stut or•io•nta\•:io Jratriotica o poh1 
conn ,e,,ão rios meios Jll'ltticos, ,ius1 illquo Cttlml
mente a stm raziio ele sol', tt sna oxcolloucht • 
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Bem sei, Sr. presidente, que cada nm dos 
membros deste Congr(3sso snbe medir com 
criterio 11 unl a im portancia da responsabilidade 
contrahida. 

Por minha. parte, som outra protouçiio 
que niio soja. a do melhor acerto. j1.1mais re
cmtrei dnente das exigencias do devo r. 

E e, justamente, no cumprimento deste, 
que ousei tomar a p[\lavra, e occupo, agora, 
n vossa sabia nttonçiio. 

Venho dizer no Congresso, ltnaçiio, o que 
11enso acerca elo -projecto de constituiçiio, de· 
cretntlo pelo Governo Provisorio, niio dis
cutindo-o em todas as suas disposi~ões parti
culares, o que seria por clamais prolixo, e 
talvez sem o maior proveito, mas roconsidernn· 
do-o nos pontos q1w mo parecem de impor
tnnci::t capital. 

Preciso mesmo, como membro dn commis
siio especial, explic::tr 11 minha conductu no 
respectivo parecer, quer como voto da maio
ri::t quer como simple3 opiniiio inclividuul, 
ou voto vencido em mais do um caso. 

Felizmente posso testificar ao Çongrcsso, 
que no seio el::t comm.issii_o não hol!vo mttro 
Jlensnmento, outro oh.JectJvo, que nao fosse o 
de accord::tr e de resolver, com o melhor cri
teria, em vista das circnmstancias rertes do 
paiz o dn. nova orclem de cousas cstabclc
cidn. 

E aB'orn aiod::t accrc.icentarei : por maior 
consiaernçiio que nos mereça o projecto do 
governo, é, toclavi!l, nosso direito, direi mes
mo, nosso dever pntriotico somente n.pprovar 
delle qunnto for de maior rnzão o elo maior 
conveniencia pum os destinos dft nnçiio. 
(Apoiados, m!tito bom.) 

Este nosso proceder, senhores, elevo, nliits, 
tornar-se, no fundo, umn. perfeita illentidarle 
com o intuito do· proprio g·overno; porque 
este, ::to rromulgar a constituição referida, 
necesssariamente inspirou-se nos misteres llo 
hem .commum o nos meios de bom servir {L 
patria. 

Devemos considerar para sempre ncabadn. 
n. cpoca, em qne governos, cheios do pt•osum
pç•ues pes~oaos, possnidos tio idéas oxcln~ivns, 
procuravam impol-as ii nação, com o apoio do 
snas muiot•ins pa!'ln.montares, mnitas vezes 
em detrimento manifesto do proprio bom pn
blico. (,1)loiados .) 

Senhores, o projecto qne so discuto, todos 
sabemos, niio ó umn. obm orig-inal. mabom. 
cão do politica, experimental, ollo nos npro• 
senttt o texto (][1. constituição J'edomllla ll.opn
lJlicn, Norte-Amoricana, completado com algn
nms disposições das constituições snissn o 
:trgoontina, o inciclontoi]JOIJ!o modillmtrlo, n 
jni~o dos seus nutoros, allm do sor t\Ccommo
tlado ús nossas circumstancias. 

Penso que, tm.tn.ndo-se do fedet'acão e de 
fcdcrnçiio mt Ame rica, niio podiumos de facto 
seguir texto mais ::tutorisn.do do quo o dessa 
obra secular do sa.bedot'i::t politic::t, que serviu 
de fundamento para :1 olttboraçiio daquellus 
gr::tntle7.:1 universal , que s~ chamn. Estados 
Unidos do Norte Americ::t. 

Entrotn.nto, impm•tn. muito uttender, muito 
reflectir, muito aprop1•iar pnr::t que ::ts disRO· 
sições da constituição do. Republica Norte
Americana S(\jmn, entre nós, capazes dos mes
mos IJeneflcios, do.> mesmos resu!tn.dos ndmi
rnvois, que tanto teom produzido pa1•a os 
norte-nmericanos. 

Os pontos cardeaes de sua fOrma federn.tiva 
siio, som duvida, acceitaveis como lição e dou
trina; mas, datJlli não podemos desde logo 
concluir que todas as suas disposiçiles parti· 
culares o sejam igualmente. · 

Umas podom ser inopportunas, otlt!'as inade
quadas e, talvez algumas, mmlifestamente 
inconvenientes. 

Bastnr~\ nü:o esquecer que as condições de 
ordem ~ocial, politica o cconomic::t em quo foi 
oluhoradtt n constituição norte-americana, 
h::t um secnlo, eram intoirn.meote diversas 
daqnelln.s em que o Brnzil om so constitue. 

E' pois. preferivel como lição ou mesmo 
como modelo; nem por isso n.cceitaroi, em tudo 
o pttl'fl t l!llo, as disposições d::t Constituição 
Americamt. Nus temos condições trn.dicionaes 
de nossa vidtt po!ilictt ::tnterior, temos habites 
feitos, temos olomeutos historicos do nossa 
educação e do cara~tor nacional, rrne sü podom 
ser ordenados com proveito, na nctualrccon
strucr;iio politicrt, si o forem, por tlisposiçues 
peculin ros, g'llltr.ladas as tais de maio e d1t 
possibi Iidntlo pra tictt. 

Preciso deixar bem claro meu pom11meu to 
neste ponto, porque, no Cúrrer tltt discu~são, 
ora tendo do invocar n. Conslituir,•ão Ameri
cana, como autoridade o exemplo, ortt tendo 
do combtttol-n, cm nlgnmns de suas disposi
ções espocines, niio so queira avorbctt' Lle oon
tratlictorio o mou procedimento diverso. 

Isto posto, outro om matoria, mais positiva. 
A primoim e n. mais importante questão, 

qno se ngi tou no saio da connnissiio, o tum
bom, podaria tlizer, nesta Congresso, porque 
ol!rt j:t Ji:Ji antieipulltL por alg-nns dos illnstres 
rept•esentttnto;;, qno r.wnbmn c~o usa~ da pu
Jn.vm pela ardem ; fo1 tt quostao c~ptt.~tl, con
titln nos arts. Ci", 8", o 1~. elo proJecto o quo 
se roti:Jro 1 ú 11ivisüo das rendas.· 

Qnostiio magna o antigtt u, som duvida, 
os ta ... 

Com ofl'<Jito, Sonhares, autos mesmo do acto 
adeliciont\1 to1' incmubitlo its provindas elo lo
n•islarom SObt•O ltS Jll'O]lrins Jl!lfl.l1Ç'l\S1 ,it'L !t 
quostilo 1la !li visão dns t•onda~ luwht prooc
cnpnclo sor•tmnonto a n.ltoil(,'tLo eh; g·ovor
nos ; o, tlosllo ont.L\o, no e1ocl!l'flo t1o mnis tlo 
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50 annos, sobram documentos otnciaes de 
ordem pol it.ica o aúministractiva, para con
vencer ila liitncnlr.l>ulo havida em achar um:.1 
solnçíio satisl"uctoria, ~no som do;;or·g-anisat• 
os serviços ou entorpecer a acçilo r.lo go
verno gol'al, dci:msso as províncias ele
mentos l;astantos pnrn. desenvolvimento p~o
gressivo dtt pr0pri:.1 vitalidatle. 

Docort•eu, poróm, todo esse pel'ioclo, fin
dou por lim o imperio, o a ~uostiio suusisto 
a mesma deante de uossos olhos. 

Agor';l. constitnic!as as províncias em outr•os 
tantos estudos, si nos f'osse licito, nesta ma
teria, segnir ou attontler sómente aos princí
pios, l'n.zunclo n.b;;tr,\cçolo inteir<t tlo l\tcto quo 
se impõe inevitavcl; o meio, verdadeirumento 
correcto, s •ria, :.1proveitando o ensejo desta 
re~onstrucçi\o d:c patritt, proceder-;;o a uma 
nova di visito do paiz, como pn.trimonio com
mum nacional que o é, tlistribnindo-so a eada 
um dos <JSl<ldo,; porçii.o ogn:.ll ou uquivalonte, 
quanto po;sivol, de territol'io, do popul:.tçii.o 
e mais elementos de riqncza, que existem por 
todo osle v;tsto continente lmtzileiro. 

Isto seria o 1nnis jn,to co11f•ll'me it mz:.io; 
mns, n:io me rmrecc dentro da possibilidadu 
actual do nossas co1rüições. ' 

E, poi;, na impossibilir.larlo material d•J 
chegar ;i. nmtt di visllo, tiio ignal, qu:.\llto 
JlOSSivol do~ elementos ~cononficos oxistontos, 
que garant1ssem tL snlJ:>t~to1t01tt o ? pro;.o;resso 
do c:tdn os tudo ; o I} 110 Clllll)H'a lazer, ó, ao 
monos, utllt\ pnrtillt:.t razo:wel das fontes rir. 
renda pnblictl, "tó aqui oousidot•adas do 
receiltt gemi; pal'tillw., q no, mio rlesuttendemlo 
aos sot•viços, 1\0tll do>conlrecentlo os enctll'g'OS, 
quo flcam iL Uniiio, lta!Jilito ogual1nonte o; 
estados, quo o1·a :;e organisnm, a nmntcr-so 
de um modo cont!ig·no aos sons im~ol't:.tn tos 
flus. 

Bem ou mal, loi osto o intuito, qno t<)\"IJ 

o governo com tt di visão do rond:.ls que so 
contém nos arts. Ü", 8" o 12 do projocto. 

votei, na commissií.o com a smt maior·h 
pela divisão, m;sim f.•itn, bom como pela.; 
emendai ~no <L este réspoito voncct•am o 
constl1m du pr1r·ocor. 

E tlit•oi, om bt•evos pttbn.1s, as ·razões 
porque o llz. 

As ma terias, consi gnac!ns no art. 0", como 
Contos do ronda p:11'n. o,; sor•vir.;os tht Uniiio, 
sl'Lo, como sn.llomos, úaq110Uas ~no po1• ,;1m. 
naLurer.;c tlovom sor•, do pt•o!'eroncia, rogtt
ladas por lois !edoraús; o, nosto ponto, as clis
posi'•úes do pmjocto constitneional so achnm 
om accorrlo com as out.t•a,; conl'edot•ncõo.i, 
taos como, as das ropuiJiicts norto·a1tJori
cana, suiss:1., argonti11n. o mosmo a 1!0 impo
ria nllom:i.n, con l'illllo tal vol., accrescontar 
~no, alom dns ['ontos eonsi;;nn.dns no nrt. (i' 
citado, as constitni1,:üo,; lltt>; nlllll!ill:JS !'opu IIIi-

o:1s mencionam mais outrns, nli.o reservacla.s 
entro nós p.r..l'tt o g·ovo\'110 f,,dor·:tl. 

gm nosso caso, e col'to o devo sel-o, que 
as fonte,; de rend;t rlo art. u' siLO, por assim 
dizei', aquella·> tle que Jll'OVotn a <Jnasi totali
thldo dtt rocoit:.\ ;;ot•al tlo ptÜl., eomo ó lhcil 
de ver· r.las poucas cift•as, que Ol't\ submotto iL 
conôideraçiio do congresso. 

A rendatLI impot•tnr.:l'Lo, 1111 t\nno do 1889, 
:.lttin;;iu a somtnt\ do 80.5·15:410~:Jô9, o n. do 
imposto do sello 5.191 :562$5c19. 

J nntc,mos "· estas, mn.b;, o rendimento elos 
IJous o set·viços inr.lnstriaos (domínio fiscal) 
nos IJ1HteR, como sttbe1uos, inclttem-so o cor
reio e o teteyrrrpho, Ut\ som:n:t t11tttl do 
IG. OiU: 83i$:NG, tor.·omo5 uma r·eceittL orcli
nal'Íl\ de 111.813::310$25,1. 

Mas, n. este compnto n.ccrosconto-se :1. impor
tancia üe 4.000:050$0'10 do iu1po::;to de in
r.1ustt·itt'; o prolissúes, do que o :;ovet•no tia 
Uniii:o, pot• certo, n:io estarit liispusto to abrir 
mão. 

U)r SR. Rr~PitlliillNT.~:s·m- ~l<ls ia;;o niTo 
est:'L moncion:1tlo. 

o s tt. A)LUto CA VAf,CANTr- Ml\s o tem 
!l<\ leg-i,;laçii.u liscul vig-ente, o podet't\ consor
vrd-o, r.Jtn vistt\ da l'aculclt\tlo cnrnulutiva do 
al't. 12. 

Mai,; outt'JS impostos do monm· importuncin, 
t"te cumo,- vencimento.,; e tr•auspo1·tcs, etc., 
qnc pt•of.tzct11 1 .2Gii: 18[);':\)20, tutl",; o~ quaes 
rennidos aos lll.SIJIJ:OOO$, ,iit mencionados, 
a'i>egttr;cm Jlt1l'<L ;1 UnHlo nm:L recoitr1 de 
llG.UOO:OOO.~. Potlernos ampliar n ar1•er.londar 

11 di'm, r..limn·lo:- c2rca do 1lS.Ou0:000$000. 
Ulr Srt. r:.EP!tESENTANTB- Dart't pnrl\ dous 

tm·ços da dospoza. 
O S1t. Al!A1W CA VAI.CA:-i'rl - !I;; tos r lados 

siio, como se vu, Ur·adcJS da nt·t·ecttclaçito do 
1\llllO [H'OXÍI110 illlliO r.le 188\J. 

1~· tlo suppol', sinio do alrlt'tll'\I', quo o mo
vintento a,;cotulonto dq no.>st:i tndttSt1•ins o elo 
no..;so corwnor·cio pt·oporciou•u•it maior at·ro
c:tdnçl'Lo; o a ciC1·a c1ntwcidt1 dos mesmos ron
tlimento.,, no ;amostro pa~smlo, ji1 ê um bom 
ru·~·umon Lo a o:;to respoi to. 

Com o !leito, o lll'imoi1•o semestre do 1800 cou
sig-tm como renda do im portnçfio o despacho 
nmritimo,- i:i3.577:481$050. Cttlcult1ntlt~-:;o as 
outt\\S rondrts, mo:;mo pelo l\nno antortor, o, 
tl:tdo ~lW o sogundo somostl'o [l1'0rluz:t rendi
mento igual ao primoi1·o, toremos: dr.J impor
tat;:io, !Ui. li:it:\Jü2~100; :.1 pt•ovonionte do tlo
rninio tlsc:tl, JQ.Oiü::l:l7:;;:l'1G; o lll'ollncto do 
sollo, (cr.tluulo) 5.üü0:0110.~; do impostr.1 do in
ndstt•i:.IS o pr·o ilssuos, 4,800:00ll$ (:.wgmon to c:l!
cnlnr.lo) ; o do ?ut1•o,.; impostos, :wi!n:1 imli~ 
Cttd03 O :\IÓ ltqll1 )IOI'tOI!COlltCS l\ 1'0C01[n, g'Ol'l\1, 
l, 2fiU:OOO.~; on ltulo sonunn.do,- um:\ rocoiltt 
Ol'llilll\l'ÍIL do 13-1. 8U7:-188$3GG. 
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A~ni tendes, Srs. do Congresso, qunn to posso 
infommr-vos com relaçiio it import:uíci:t d:t 
renda que o govemo da Uniiio se resm•varn no 
pro,jecto da Constituiçfi:o. Serão 1:3G.OC0:000$, 

<L 1:>8.000:0008, 1m melhor hypotheso. 
Agorn, importn conl'essar, <l este, npenns, 

'Um termo da questão, e pam. smt solução, 
seri:t:nister cousiderar e comparar ambos os 
termos dolla. 

e tnntns contos do reis," acima di! os t'cstari:t 
par;1 a Uuiiio uma despeza certtt tio c~nto qua· 
rentn o tres mil contos de reis, n ~nnl con-
1'rontndn com n renda calculad:t do lclli ou 138 
mil ~on tos:.iit .i mportnrin em um gt•:tndo deficit. 
. Amlln llttO e tutlo ; sobre :1 despem ordiua

rm act_ual, mesmo sem d:tdos positivos, so
brapt Jncto~ que donnnciam :1 ;;na olevaçüo, 
assas superJOr, taes pot• oxomplo : 

Procurei saJ.,er de pesson competente no 
Thosom·o Fedor:tl ; mns. aper.nr de toda a 
minhn. solicitude, nüo pude chegar a conhecer, 
.com exactidiio, qual ú :1 dcspor.tt ordin:tria 
nctunl, quo ficarit :1 cargo do governo d:t 
União. 

u~r Su. REPI1ESI,NT.\NTE -De modo que 
não póile concluir. 

O Sn. A)IAr:o CAVAT.CANT!l - Concluirei 
·em todo cnso, como V. Ex:. vai ver. 

Si é certo que não posso dizer ~nn.J n 
somma. total exacta. 1la. dcspeza. oJ·dinal'ia 
d:t União, poderei, todnvin, aJll'esentnr sobre 
a mesm<1 um ca.lculo rasonvel, aliás fundado, 
quanto possível, nos proprios dados oJllciaes 
r.:onllecidos. 

O Sr.. Srmr.Eni~Lr.o - Esses dnllos officiaes 
-foram fornecidos ii commissão '? 

0 SR. A~I.~RO CAVALCANTI- Foram tira
dos destes documentos do Thezouro. (Moswan

, dO•Q.Ç .) 

A dospczn geral ordinaria, que foi orçada 
'Para o anuo do 1890, fur:t de 15!.000:000$000. 
Bste orçamento não era exagerado, porque a 
do annoanterior tinh:t sido de 15:3.000:000,<:;000. 
Vcjnmos, agora, antes elo mnis, quo e:icnr
gos J'orttm aunullados claquell:t despeza com 
a nov:t ordem de cousas, creadfl pob revo · 
luçü:o. 

Temos a tledur.ir: -despor.as com n. alta nd
ministt•nçiio, incluindo a Jtunílíft imperial, 
consoll10 ele Estado, o presitlencias 1le provín
cias:- mil o quntrocontos contos de reis. 

Sorviços,qne devem passar para n municipa
Iidado constnntes das verbas ns. 10, 11, J:l o 
23 do Miniiitcrio d:t Agricultura; taes silo
Passeio Publico, Pmçn da Acclamnr;iio, illumi· 
nação pnblicn, esgotos d<L citlntle: o a verba 
n. 47 tio Miuistorio do Interior, para limpeZtl 
dtt cnpittü; ao todo,- trcs mil e setecentos 
contos tio róis;- i ttstiças dn 1." instancia, 
9u~,. cn: qualquer hyilothese d:t organir.nçiio 
1 ud:ctar•Jtl, lm de flcat• a cargo dos estado~ ; 
'tres mil o ttmtos contos de ruis. 

O 11lljl'lllento do exercito, e d:tmnrinhn e a 
oley~çao tle soldos; :t croaçfío do regimento 
pollcml, n cmar;~o 1lo novas rcparlkilos, o au
g:ment? de ol'd~naclos de quasi totlos oo func· 
Clonar: os pnhltcos; ns aposentntlorius e pen· 
sües concedidas nos milhares ; o novo minis
terio crentlo; o alem de tut!o ns concessões de 
garantias do juros, subvonr.dcs o outros Jhvo
:·es, \tnc, cn;IJ9rn ainda não pozem já na sua 
tot:thdntle, u·ao grav~r pouco :1 pouco o The
som•o Federal em mm tos mil contos de reis, 
anntmlmente ... 

Do exposto, vó o Congresso rtne :1 faltn de 
dnc!os completos ~ exactos não impoosibilit:t 
do .Jnlg:n• r1ue as Jantes do renda rcsor\"auas 
no art. Go, - ainda supponclo-so r1ue tira-se 
tlellas o maior provoíto,-não seriam bastnn· 
!Jii pu~:; sol ver todos os encargos do governo 
d11 Uumo. 

0 SR .. ToXo Pr:;:mmo E OUT110S:-Apoiado. 
A necessidade ele su,ieitnrmo-noJ ás cluras 

condições elo semell1:mte Jiwto, fer.-me, até 
certo ponto, suppor dispenstlvei~ outras infor
mações, para o quo tenhamos do decidir ..• 

U:.r Sn. REPUJ~SE:o!TA:o!TB- Como'! V. Ex. 
dispensa as inl'o~mações 1 

0 Sr •. A)!AlW CAYAr,CANTl- Sim. Porque 
ha nm:t cousa neste p:~iz rJuo é a menos dis
pens<wcl actnalmeute,- é a su<t constituição. 
(Muito bem.) 

Pc1~so, senhoras do Congrosso, qno nesta 
qnc<tao como em outras não baBt:t querer 
qnttnto se indic:t de melhor, ri mister• ter 
meios e condi~uos de roalis:ü-o. (,1poiaclos .) 

Htt talvez alguom, que ignoro que as ver
bas do m·ç:tmeuto do co!'ronte anno, relnti
vtts :\ despoztt com servi~:os, que so devem 
consitlomr como uivitln. publica, pot• si sós, 
excedem tlo üO mil contos. 

Pam vorifical-o, lmstarit l'nzer o computo 
tl:ts verbas orçamentarias ns. I a G, o mais 
as tio us. 7, S, 23 a 29, :ll o 32 tlo 1\Iini::;terio 
da Fnr.enrln o as tle ns. 14, 27 o :ll do Mi
nistcrío dft Agricultura, toilas ns quaes 
roproson tam des[JO?.tt certa. com misto:·cs, que 
constituem vertladoim tlivid:1 para o Thcsouro 
Publico. 

O total do todas estas verbas dodur.idns (cm 
cirras redondas) t!it, apenas, um:t somm:t do 
oito mil trcsontos o tantos contos do t•ds. 

Ora, calculando ~ue a dospoz:t ortlinnria 
actual l'osse igualmente do conto cincoont:t o 
um mil contos do róis, como Jüt·a orçndn [lt\r:t 
o cot•rcnto nnno, deduzidos dolla o~ oito mil 

Bm totlns ns grandes roformns, qnasquer 
qno so,iam, e muito mais uostn., qno ó uma 
roorgnnisaçiio polilicn; ~i tio um lado, im· 
porttL sn,ioitar os fados nos princípios, do 
outro, soiJrovom :t imperiosa o!Jt·igw,:ilo de 
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curvarmo-nos ás leis cht possibilidade pratica. 
E' assim, que eu encaro a di visiTo das rendas 
feita no pro,iccto da Constituiçilo, a que dei o 
meu voto nesta parte. 

Nilo encaro-a, como o melhor systemtt quo 
dovessemos livremente adoptar, sobro tudo 
sabendo que a rasilo flnancen•a sorit p:n•a os 
estados :t força proponclerante elo autono
mia real par:t os mesmos. Sei peln oxperi
encin, como 1lll10, que sou do nm estndo, rpw 
sempre subsistia, por assim dizer, suff'ocat!o 
em ~nas aspirações, pela faltn de meios. 

Nilo Jlonho duvida em votnr• por qun.lr,uet• 
plano ou expediente qne appare~·a. mclhot' .... 

Direi como .Telrerson: «a rendtt elo Estado 
e o proprio Estado.» Mas, tudo isso uilo ob • 
stante, o lacto subsiste o mesmo, com ns snas 
consequencias inevitaveis. Poderemos obt'ar 
livramento, quanto :i formtt da rcorg:tnisçilo 
politica que vamos dar ao paiz; qunnto,poróm, 
aos seus elementos rtnnucoiros, nos ,;ens en
cargos con trahidos, tomos que olJodcccr ao 
imporia das circumstoncias. 

E' r.reciso que cndt> um dos estados ceda 
á Un1ilo os recursos e os 1noios inrlisponsa veis 
pnra sntisl'azer as grandes dospczas a que 
ell:t est:'1 obrigada, muito ombor•t algumas 
dessas pt'ovonlmm de actos dos g·overnos, 
praticados sem a dcvicla attençfLO JltU'a com tt 
economi:t dos dinheiros publicos. 

E, si para trmto nilo lmstn.m as t'ondn.s, :t 
espemr, do3 arts. o• e 12, sejam ns dilllcul
dai:les solvi1lns, no momento, pelos meios do 
credito; rosa.lvando-:nos mui~o, Olllb~ra o di
•reito de, qu!luto ao futuro, lltLO aclimtt1r de
.speza, ou eu cargo ul "'um Ot'dinariú sobre o 
Thesouro FOLlernl, cles~e que passe nl(Hn das 
forças orçamentat'ias da su:t roccittl.. Por 
minhtt jJartc, saberei ctunpr!r, . em tempo, o 
meu dever ; mas, agom, set•m 1 ncon vcmen te 
·crettr dilllculdacles nesse seu tido. 

U~r SR. mwmcsg:s-TANTE-1\Ias este expe
diente nilo resolve tt questüo. 

0 Sr:. A~ I ARO CA Y ALCANTI - Tomos ser
'ViÇOS indispens:weis, que. nilo po~l.emos dcsc.r· 
"anisar ; temos o ct•echto publtco, o paga
·lnento eltt clivida nacion:tl, IJUO nilo incumbem 
.aos estados, mas continúam a c:trgo ela lJ niilo. 

U~r Slt. DEPUTADO- V. Ex. comotto O 
erro de desconhecer a sobemnitt dos estaclos 
'!ln Uniüo. 

O Sn. A)!Alta CA YAT.cA~TI - Nüo; nilo 
acceito a thcoritt elo nobre dopntnclo: em nnm 
federação nilo htt estactos sobomnos, estas 
toem e oxo1·cem a autonomia de podoros, qne 
lhes silo reservados nos limibs dtt Constitui
·Çilo ; o soberttno unico é o povo, a naçiio 
(Apoiados). 

Continúo. Senhores, como tomos vislo clns 
.cousidorn,Jues feitas, ns rondas rosorvaclas 

para tt Uniüo süo manifestamente poucas ou 
insu!Ticicntes. Entretanto, ora clennte desttt 
re:thdado que tt Commissão dos 21 tinha o 
dever do fixar tambem um:~ parte certa para 
occorror á subsistencia dos estaclos. 

O projecto do govel'no consi"nitra como 
rendas exclusivas destes, as en8memdns no 
nrt.. 8. · .• isto ó, o .imposto sobre a propriedade 
terr1 t?rutl, - o 1m posto de transmissão de 
propr1~dade e o de exportação até 1898, re
con liec!da, eg·unlmente, aos estados a racul
d:tde de tributar cumulativamente as demais 
matorias, nllo designalias nos arts. 6• e s•. 

A' euumcraçilo das fontes deste ultimo nr
tigo, a maioritt e!:t commissiío u,junton o im· 
posto sobro predws, e, por emencltt minhn que 
loi rejeitada, desejei que se fizesse o mesmo 
relativamente ao imposto de inelustrias e 
pro!lssues. 

Orn, vê o Congresso, que as fontes de ren
cla para, os estados são, por demais, insigni
licantes, ao menos presentemente. 

O impo>to territorial nilo existe. 
Sou, entret:;tn \O, d'uquolles que ponsnm que 

c !lo póde ex1stu·, ( apa1·tes) embora de um 
modo incompleto, por nos ihltarem as bases 
scientiflcas ou toclmicns para estabelecel-o. 

E' questão do q11a nilo me occuparei ngor:J. 
por nilo SOl' occnsiilo mais opportuntt. 

Quanto ao do trnnsmissilo de propriedade, 
clle dor:< pttriL renda geral5.GOO:OOO$; eis a, 
primeira conccssüo feita aos estados. 

U)! Sn. RllrRESENTA~TE- Divida-se isso 
por 21 par~ VÔ!' o que diL. 

0 Si~. A:.IARO CAVALCANTI- 0 imposto 
predittl nurhL n.ugmentn a reuda dos estados, 
porque jit pertencia n estes. O outro imposto, 
que lhes foi reservado, foi o cltt exportaçilo, 
com tt limitatim de durnr st'm10nte até !SOB. 
Confesso, senhores, nilo sei, CO:llO o governo, 
no promulgal' o seu decreto, suppoz-se no 
dirmto do lixa L' nm semolhttnte termo ! Todos 
sabem IJUO o tributo sobre a exportação e, 
em tlwse, un ti-economico, uma vez que 
grava tL JlrútlUIJ~'ilo propria do pniz, isto é, as 
suas !'orças lll'oductoras. l\Ins, que reserva
do, bem ou mal, o mosmo imposto pa1•U: ali
mentar a mingu!lrla ree5ita dos estndos, 
!lque ainda· ao governo do. Uniilo n propo
te!JCitt do impor o dia em que dev::t extinguir
se oss:J. fonte elo ronda, qun.ndo :t vid1~ tlunn
ceim dos estados diJI'O continuar fór:t do seu 
conhecimento o competencia; ó, com efl'oito, 
um zê lo i•Jcompl·ehensi ~e!! A commissilo 
obrou, portanto, bom, supprimintlo aquellr~ 
limitnr;ilo de tempo. · 

o S~t. ZA~rA - Isso <!J, apenas, tt prov:J. dQ 
quo nem sompl'O tt scwnci:J. ó gramlo . 
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. O Su. A~!ARO CA.Vt,' 0ANTI:-Esto imposto 
de exportaçi:ío reutle utn todo o pniz 17 lllil 
contos. 

cos, n:ula consentindo quo possa levar n.o des
ct·0dito publico. 

ll.mesmtt norm:1 1lo comlncta, é de esperar, 
tel'üo, som dnvitht, os t',JJll'escnlantos nos es
hulo5. 

E as:;im ve,in.mos: 17 mil contos do expor
ta~üo, com 5 mil do imposto do transmissüo, 
teremos 2~ mil contos. Domas, ~no o imposto 
sobre predios renda a som ma do :3 mil conto~, 
corno é do esperar, e <>ltiugit•omo,; n 25 ll1il 
contos. 

U:M Sn .. H.EPtt.ESENTANTB-8 aLO ltL? 

0 Sn . .'\)IAT'.O CAYALCAN1'l- Até lú., n~.o SO 
:urocoie V. Ex.; os estados ter·üo ba;;Lante prt
tl·iottsmo, como nós nutras aqui seus J•epro
sontn.ntrJS, p:n•,t. niTo dest:r.llecct•um dollnto das 
rlíiUcultlilrlos que c. momento c ns cit·cumstilu
citt,; lhes impõem. 

Eis n.qni, Srs. tln CongTesso, o fJilO tocn 
aos estados rl:L divis'i.o J'cittt pelo \'I'O.ioeto. 

E' exacto que o.> estai! o;; teem :1l;;uns outro;; 
pof]nenos tributos, jit :;cus, qne pot!eriio con
servar. 

Mas to:\os ellos, !J,)In salio;uos, reutlorn 
parcelln.s insigniiicautes, rola ti v:\ mente. 

Só no fntu1·o, si o dosenvol vimento •la.: 
industrias l'ut• tlosr.le ,it't n.celorarlo nos difr,J
rontes estarias, po:lerüo este.> tirar melhor 
partiria elas suas fonte.> de rentln. Com ccr
tezn, o imposto tel'rítol'íttl, o imposto soh1•o o 
capital o outros porluri:ío dar-\11es hasln.ntu 
para as suas necessidades; o tuna promptn 
revisiio das suas leis li:;cac,; ncslil nmpc,nl1o 
devo SOl' para os mesmos tnroC:t inarli:wol. 

Estn, esperança., porém, ni:ío llosC;tz as rlitn
culdttdcs do momento presente, cm rtne a virln. 
economic:1. de tmlos os estttdos, salvo um on 
outro, é simplesmente rnrlimentar, g-r;rç:I.S a 
m:'t politictt Jilmncoira até a~ui seg·nid:t rlo 
protondct·-se (oJ·jar lhmnç;ts pro.,pern.s, SCIII 
ser· o re;nlttttlo tio dosonvo\vimento ccono
mico do pniz. E:;le Coi o erro mais g-r·a vn, 
quo tem preclominarlo, em toch lt nosstt virht 
economictL e ilnanceira. 

Bom ,;oi ~ue para o momento, tt•atando-,:e 
de despczas oxtl't10l'uinarius cm um pol'io!lo 
anom•llo drJ org·nnizuçi:ío politic:1., as.;im como 
pam a Uniti.o, tamborn S•J deverá lilcilitnr :10~ 
estttdos os meios bctstttnte:; tlo cl'OLlílú. 

:Mils, sonhares, é mister nttonder: o credito 
fornece lll'JÍO~ Jll'OI'ÍSOI'ÍOS1 1'001\l'SOS tOlll[lOI'I\
l'ÍOS. Em bon, economia Üll'lllC:Jir·n., todo o r-o
curso do.cr·edito rlovo ser satí:>l'tlito com o nu;;
mento de noms fontes do rendn; do contt'itl'Ír>, 
terinmost\u Jli'Oso:;uit• uoste er-ro llnancoit·o do 
totltt uosstt viria, em CJilO tt somnm do no:;,;a 
divida pnblic:t. l'oi,so!Jt'ol.urlo, aug-mont:ltln. poh 
nocessidnrlo do contrahil' nnvos ompt•ostimn,, 
atlm do termos com qno pttg"<lt' os untm•io1•c;; 
ao sou voneimonto. 

Prosog-nindo direi: Emltorlt corto, mnitn 
corto da insnlllcionciu, tlns i'ontos <lo romrln. ']no 
foram pni'Lilltntlas, 110111 pm' bso dci:mrci do 
sn\.Jscl·ovo l·a, como noco,;:;illmlo i111 post:t poln.s 
nossas condir,Cío,.;. 

De bom on mau grado, t\ llniüo e os ost:ulos 
ltiio rle oncetrrr n. snn. novn e~i:.;totwi.,, com os 
elementos C[UO nos viet':\111 do Brazil- im
p:wio ..• 

Eb ali i porque jti. tive o~c:1Si~.o de ponderar 
fJtlO a 'li::;cnssiT.o da, mntol'i:L 1los n.l'ts. 611 , 8° 
c 12 niio nec:e:;,;it rva ser nllitvln .. Todos os 
rl:v\o.i qnrJ nos f'cn·om rot·necirlo:;, n:1u no;; lta
IJilitar:tO a rnulliplicnr tt recnita, que ó a 
nos;; a :~clnr:.l neccs:;hlar.\o. 

() Sn .. A. [i'RElTAS dú. nm a.prntc. . 
En t!Ül> consír\Oi'l\ senhores do Congre;;so, a 

üni1i.<>, SO]lnracla tlo cstndos, nem os estados 
sepnr;HJos ela Uni:i.o. f~ll eon,idtJro a Nn.çii0 
Br.rzileíra, r;u,ios CJII1[lr.Jtni>so:> tomos o dever 
l'ig-oroso r lo re.;p~itat• e cumprir. 

Scnliot•es ··lo Cong-t•csso, necessito ainda oc
cnpnJ•-nw rle um ponto, p:m1. o qu,.l ciln.mo a 
vo~sn, ntlciH)Ü.o. Quer·o C;tllar· ria cmcndn. re
l:ttivrt aos I O 0/, tienrlo> <lo imposto solwe im
poPtar,,ü.o. .r,·,, sabemos pelos dndns qne nos 
!'oram l'ornocitlos, fJUO, si n. rend11 tln. improrta
r;üo i'rll' c•tlcnlntla so\.Jrc "hnso :wroc:ttlnua 
no n.nno p>ssat!o, clia d/1 80.000:01JO$, o qne 
qnrw dizer qno, par•:1. 03 Estarias, fie r ria dmln
:-:id:t a impr.ll'tnncitt rio CGI'Cd. rln 0.000:000:!;000. 
Si, f!Ol'ÓIIl, :t ron.h Üll' do 107.000:000$: ha
soa:ln o calcnlo 1m :n·t•ecarlar,:ü" do n!Limo 
S:JIIIO:i\t'r, po·Jet'lL SOl' C}l)\'i\d:l, :t 111 ti:i de 
JO.O:Jil:UOO.) n. impor·t•tnci:t qnc a emenda pro
pile cm l'avor do:; ostarlos. 

;\ i'Oltoltt cl;t impol'lnc,:t'\0, e JH'OCÍSO not:tl', 
des !o 1[110 o.>l.u pn.ir. r•stit COll·ililni,Jo, i'oi :lCill· 

J!l'rl aqnell~t quo fol'llr.crm elemento.; lin:lll
c •iras ~sltt~·ois; pournws dizer qne :;ampro 
vil· o mos da' rendas ar!uttllllii'i\S; nnnc;t ti
vemos nul.t-as seniin insi::\·nillcnntcs. 

u St~. PtmsmE1>:1't·: - Loutln•o no nolrro se
natlnt• qnooslitcsgotatlo o seu tompntle r.,llm•. 
Poço CfUO restrinja o sou dismli'SO o mnis l'o.,i;·oJ. 

0 SI~. A:OL\llO CAYAT.CA~'l'!- OIJedccorei 
r1 V. Ex. 

Q1mnto i~ Uniiio, l]ll:tnilll chog<tr :t noss:1. 
voz do l'nr.m• o nppt'OVIlt' o orça1nonfo J'otlut•al, 
tlovomo' uslntla.t-o vor!JII, por vorl1a, o ontüo 
Si.L!JOJ'üll'IOS CUillJWil' a. llu.j;o;:l, OhJ'ig'tL\\ii.U ÚeOI'C[l. 
dtt oeonOI!titt o ttpplica<;üudos tllnllc·ii'DS ptrbli-

l'ni 11111 dos qno votou pu!n omonth dos 
lO •;., o von explicar no Cong'I'O"so pm· rpw. 

.\ pcnul'irt do,, osln.tlos ó tJonltceirltt (opoi
nrlos), a:; l'ontos do ront.la, qtto lhos foram 
re~t.H'Vildal4, não tlão lJl'C:"SOntomonle, nom ho 
quer, p:n•;t molado tltt~ iiU:ts dospoz:•s (,1poi
wlos e up~o·tc.-:.) 
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A mniorin. dos estados, que coutrilmom com que V. Ex. consulto iL cas(l, se me censen!e 
parto JJJiiXiJll(l, para o,;s:c rend:c chnm<da do uontinum· por alguns instantes, atlm de uu.o 
1mportaçüo, como te Btthia, Pertmmbnco e corttw o pensamento. . . 
Ptn•t't... Vou, porém, terminar ; e, como 111 dtzendo, 

UM Stt. RRPR!cSRNTANTE ...:. Niio esqueÇtc !Jem <le:;e,itcm obter a maior igtucldnde lltt re-
os peqnenines, a que v. E:.:. pertence. partiç.lo do patrimouie nacional ; mas estn. 

ropartiçllo é desigualmente feittt ; digamos 
O Srt. i\)!AJW CAVALC,\NTffi - Vou nn toda a verdade. Eu só vejo a dcsig·ualLL<de 

ordern ; lit c!L<•garei. por• toda a parto.,. \m estudos que toem 
.\lngb:ts e outros, nem se quer, no momento centenas Lle le"'1lWl do terras <levo lutas, e ha 

nctnnl porlom ti1•ar \':mtar;om de algum:.:; Ll::~ outt•J>, ~omo ..;' l~io Grande do Norte, que nllo 
fontes de r·eceita, rpw !h.:~ lo1·nm re,ei'Vaths. teoll!urna siqncr; 1m estudos, om que ha. portos 

Poi'JJH!lti<LJUO o H.thin, ptw exemplo, nllo tcen: tlu "•rult11L!o cu:; to por seus melhoramento.~! e 
imposto cio oxportavão (rrJ1oi~<dos a apw·tes), outros qne, sempre mcllto,r dotados de 11lC105 
]J01'qne a pl·odnc<;ITo rL•sto,; e,;t~dos, _consis- 0 Iuelhuranwntos ecoummcos de toda or • .lem, 
tente, con!O ó, <lo as,;ucar c n l;:rodttc>, 1mo snp- poLlur;'io mais lhcilnwr:2 prosperar, e c"dn. 
poi·ta ilup•••;to de n:LluJ·ew. alguma. (Apoimtos um Llolles contilllJ:J.l'il lit posse de tama~llOS 
a "P"''l11s). T:o I e li hn.i:m do [li'<'CO rlcl t ao,; p1·o- i1uns qne stlo comparntivamente, vet•dad<"~ras 
dueto,;, <Jilll um! cobro as de. sJH:~ns do cnst.J. 1 f.osi•\tddctde~. O<·a assim sondo, <11W mnito 

' 1 t l - o • ' l t 't . hui vi~Lt r e .ws conllt;ues, In<l [lltl'CC8ll é que me divbiio do mna rellltl t'ttJhl oJ'tll, 
jnsto qne a mtÜOI'i:t do,; eshdos, <li;.;·:un~~. Llo Jomo e a dos 10 "/o cm qnestiio, so niio possa 
Espil'ilu 'Santo pa1·:t o nodo,. c u:clnt ndo n[l!'ovoitat· i,r1uatnwnta a todos, m:t;, r1ne se at 
ttl"'<Jns do ,;n\, cnmo S:tnl:t Lalhar•tn:1, l'ot- toJH.l:t it :;u<t maioria, que aliits siTr\ os necos
ra~Jh e <•1ltJ'OS contt·ilmindo COill sommlt con- sitarlos ~ 
stanle e n,; vr~zes avultarb p:rJ•a o impo:.;to <lo :\Iii tom a minha rcspost:\. Pt·,,rerÍl\ que 
impo1'l: \'li•J (oparta.<), r.;:;o1·v:~s.se pD.m si. tt;' me <iesc;01n os meio.l de Lliviuir as r.,rç·•s eco 
mono,; no primeiro perwdo de s11a !'001'g'lllll- nomicas com a i~uallladv :vm que so tlevor·i~ 
zaç:io, cm que ns suas despews nvnltam c i'tlzer entt•o os :;uce:;sorçS do patrimonio lltt 
cres::em uCCI)SStWi:•rnonto, nnw. p:wcelln. dcs;;n cion:cl, que siío as antig·as provinr1i.ns ..•.. d.c 
rrueil:t, que ó cCL·ta, e art•cc ,dadtt dos :;ons contt·ario uiío vejo g-rnve m,]ustlç:t em prt 
lmilit:<nto.;. \'ttt· Mina~ o Guynz, que nrw toem •tll'audeg·as 

Porque, attcndu-so hom, o prqjecto lhEs rle nma p:1rcolltl<ie rendns, quando Minas ten 
con,;Í"'I1a ontr·os impostos ; m"s o'tes mto me\llor·amo~tt0; q110 outras mto toem, e ~]un.ncl• 
exi:;t~m c!l'u•:tivnmonto (i<poirulos); lhos rlú, o Goya:t, tem terms qno valem um_a nqueza 
irnl<osto tnt'l'itnrhl, ~Jno n~o e~·dste,. lhos •l:'1~" o muito.; ontt•os estmlos tambom nao as t•,em 
im\ro;to do oxportaçao, rp1e m~o h:c; ou nao E' pi•cciso 0 mttior pntriotismo, s~nhores 
pór e ll:tvor· get•.tlmonto. 0(Jn"ulos e "Jl'"'l~:.) u:c soluçi'Lo das actuttes dilllcu\dade:l; 1mport: 

Qno :;o resot·vo, som rlnvHitt, p:n•:t tt Unmo niío esquecer ~no toLlos d.evemos coop.llrnl', nt 
o iu<posw de impnl'laçiio, ri natuJ•nl o CO!lscn- 1·az:1o das rorças e meros Lle que d!S[<Omos 
tanuo; 111aS nn.dtt impcLlo qne, n? monos, como p;<l'a o 1uolhor exito possível dtt nnsc?Jl_le l'e 
meio tmrJ,itoJ·io til·o-sc dest•J 1111posto, qtw ó drll'açfLn. Quem Hlttis tem, melhor po;;1•;ao oc 
realnwntc tll'l'c~a.r\f\,Jo tlns l'or·ç,.s viv:t.-; tlos eupa; tom, pot• isso mesmo, 11 o!Jrig:tç~o? res 
ostnd"~• 'J<J1'qne LloJ·i·ra rio "ou WJllmurcio o in- pousal.rilid:ttle maior nos ta obra do ptÜJ'JOllsmc 
du,ti·L<s,' tlo son consumo em g·ortl!,- nnm :.g-ot•:t l'Osta-me discutir a qucstllo dll. ll:tn<'o 
pa1·to rninimn, que nuxilio ans mosrn9s csbdllS. de onussão p <1'"· comlrator o monopol10, qu 

g• V111'tl"de ~ue, em aparte,so mo u1lOJ'I'og·:t.; roputo idó:t Jll'l:imlJ~itü o iulilli~ O\lllloss:ts eol1 

como deoitl•ilmii' prntic:unon te. os tos lO 0 
/ ••• , Si dir;ões. ( r1poiarlos .) 

algnns ,,,;tn.dos, que pag·am o unposto do. un- Proci;,; ·L·i:ligu:tlmento restnbo~ec1~r a. emer 
pm•t:•ç:io,niTo toem nll'ttnrleg-as e, c~1~.,e~·n1nlo- dn. no nrt. 11, ~no me parece llll 1spensavr 
mento, 11:io lm moi o do s:li<ot•-:;e a ctlm <lo so<J ao syst,1ma rpro vamos instituir ... 
rent!imonln respectivo 'I 0 SJ:. B.\t"l'ISTA DA 1\!oTTA - Dt't licon~ 

A' pl'i111t:im vista,o :qmrto plroco tl!J gTnndo tmrn um nJr:ti'Lo 1 .Jt\ estit dada a hora o h 
vn\OJ' o pe:;o, porqne, om vorcltulo, h<.·n~ ~leso- nmis OJ'tlllores inscriptos. 
jar•a ou qno tratando-se ngortl d' <ltvumo do 
ilttlJ'imo'nio nnciol!;t.!ill'llZiloii'O~ llldos OS esta- 0 Si~. AlllAlW 0AVALCANTI- Eu Jlc'ÇO 
dos Jlea:;som ig-ualmonto aqmnhoados. lllns V. Ex., St·. [H'asiclonto, q110 consulto n caS1 
n.ltontloi. si mo consenlo lhlln.r n:t :;og-mHlr• lioi·a, po 

O c Pl'J'"IDT"'TI'- ot1,;e1 ... 0 .10 noi,J•o 80• f[UOjit o.>lon in:Jc1·lpto pam l'allttl' sogttnr!11 vo "Jt. ,.,o .... " . ' ' . - lt· 
nrtdot· qno a \Jortt rug-imont:tl ostit o;;gotatla.

1 

? S.1t. PJ:J~ôtnEN'l'Jc-Nuo posso c.oi1Su .tr 
0 Stt. AMAllO CAYAI.CAN'l'l- !\laS on JlltO CU o. I • , _ 

llOSôu doiX<ll' do couclnil'; niio \Jol ~~~ Lloixar O St\. A~lA!:O CAYAL.c.\NTt-Entao, ou n 
mou pousl\mouto itlcomplolo; o, por rsso, peço ussonto, (,1pota!los, mwto úcm.) 
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Jut•..-ri•Jr •••••••••••• 2-j,OZ-l:K>O.~OOO 
Exlraoulinaria.. •• • :1.7 H:-J;;(l.~·)();) 

PJ.'O\'"incia 

:CSl'IRITO 
S.\~TO 

:1:2w . .:ooo ao:r~o.~ooo 
1 Go.:1tl00 t130 . .:::ooo 

•••••• :. • • f2;l 7 JO.§OOO 
1.0íã:t)IJ~).~Q00 10i 3"20.~ ·oo 

íi:~w.:ooo 23 7to.~oao 

n.\nl.\ 

8.613:010'000 
r.7:2iO.:tOOJ 

J .1 iU:G~!O.~OO 
Ui O: i! •XF 000 
~2~:Ui'JáOOO 

S'f<R(TII'E 

6S:20J.'Il00 
2:-\no • .:::ooo 

'i2:2-1o_.: . .-oco 
'i 1 :soo . .:.·XtJ 
12:52;J~01}f} 

o\L.\fl .~S. 

1 .Gi>0:2uU.~·JJO 
!l::i7;l~OJ) 

t \2:s w.~:)QJ 
200:.\nJ.~OJJ 
íO:S:.:U.~I)~)J 

l'EHX.\:\!Dl"CO 

8.070:710.<01)() 
;,~l:-i\10.~-)0') 

ü1S:OiC:).IOO 
1.-111 :mo.~o"o 

5iS:ê50.1030 
-----

RIO 
P.\n.\TIYD.\ IGRAXnE no 

XOUTB 

-UG 2i.lJ~OOJ 
3 -HJ0.~0-20 

7.i ~15!1;300;} 
\l J 2:l ).'(),){) 
H ;;:;J~O ;o 

52 Q:)O$\ lCO 
a ~3o . .::co.J 

&: ~!.318fo 
ti -~W~O:JO 

('E.\D.\ PI.\VUY 

!.3IO:O:JO~ 21S;S•)(l.';OOJ 
4:ooo~ooo 7JO.<oo~ 

!30:000.,1)00 49:110$000 
;s·,:700.>i]OO 4 l:S !O.<OOJ 
uo:tco~ooa 3s.2oo~ooo 

S2. iiO:iOO~O.ll i.12i:OO~~OOOj:iiJ:350.:ooJI 11 .3!7: 100.;00Ji221:2iO-:'OOOI J 423:S3J.}OOJJ10. 7ü7 :52G-~OOJ G:J:l: v JC~-}0;) 1210:5 i :J;$ )COI 2. 023; SGJ~003( 3SJ:~ iU~!JQ[J 

1mp•lrh~ã·1 ...••••.. 
]).~!;p::tcllO maritimo. 
Expurt~e:ão .•••••••• 
Jnt·~rior •••••••••••. 
Extr:tordinaria ••••• 

:~nn.\.:xn:\o 

2. o i:J : 000.~000 
0:000~000 

100: OOJ.< OJ 
203: IOO.<OJO 
12J:~\()J.~)O:l 

1'.\n.\ _\~1.\ZOX.\S 

G.t:>S: 12li.~OÜ'J :J íj: 100.~-lJO 
23:0~,0-~-()()0 I :ãOO:;O:lJ 

2 -~~~~Jig:~zgg ~n~~&J~ggg 
3/S:Ito~·)()J -!1:200$•>00 
-----

S. 1'.\1:1.0 1'.\R.\X.\ 

5, S77:J-i0.~-1GO 271 1 lO.~ lGO 
31 ::-,m;.~OO:l G 13t-~•ll\J 

3.sm•:;~1Q . .:.:ooJ 2Jt 12 ·::::103 
2.üza:mxl.~ ;oo HH :n·lb-DoJ 
·B7:07o~ooo 33 ute:::oJo 
----

.--

S.\XT.\ 
C.\Tli.\UI:X.\ 

s. PI·:nno ~U:S.\S GER.-\ES GOYAZ I)L\TTO GROSSO! LO:\DRES 

r,2í:SO:l~OO 1 ;:-,.i-i-i:3oo.~-:oo ··············•··········· 32i:lôr)$0JO $ 
ô:,,o. ;.:.00.1 2-,:50J,5(tJO 

52:on.l:;:k10 r,-,;:s.J:1~0Jo •...•..•.•.... 
:ltW:Iü0,-:;000 L~lH:210.,::t_t)J I.G3J:400~(0;) 
f,i:l).-,tt::~.OJ 53J:7l:O.}·,OO 111:-iUJ;SjOJ 
----- ------

o • • • • • • • • • • • • •I• o • o o o o e o • • I:OJ.,:<Oll S ........... 

1 

U:I:20 • ..::·)J0 !-=-
:-,O:S3·'f:OJO G~:noo;.iloo i3:.not:-o)O 
_7:0!.JO.~JOO 30:3:;0~)00 SüJ:.\~0~00 
---- ---

-L. 5 n:on~ouo 1 !.'. ooJ: a:;o.;oJol 05'J:r.OO.):)OO 1 12. ssz: fi:'(),SOGO 1737 :220~ooo 3-)í:W,0.3QOU s;:,\3:510~000 t. 731: HXl.)O:ljl GS:G2J.3QOO 433:SC.·J~OJO S73:UJO.~OOJ 

li:·-~-

Sommas racapituladas 

Inlporl3t:ão .... _.: •••.••.••...•••••••••••.• , •• 
lle:::pacho Ul:t.I'Ihulo ..•.•.•••....•.•••.••.•.•• 
]<;xpo_rlat;ão •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnter"lOI".:···~···············•··············•• 
Extraorliin:tl'Ia,. .•••••• , •••••••• ••• •• , •..•••• 

... 

SG.HO:OOO~OOO 
• ··):000.<000 

-t:::;. o:.;o: ooo.~ooo 
3.-;. 33'J ::.()(l.~OOJ 
'i. 'iSO :000~000 

:150 .. 7J!): 300.~000 

;~.-...c-:-·-~ --·~;;.,~-~-~<Oii'c>-' -;-;---; ::-·· --.-.. ~-~..,;..-~:-:. ---.~~.;.:::;::::;:'i:t~~~:::tP·$;.400íf..\':llf~· ·r• • r~'!" : I '"1"1""'~r. "'""?IIII 

..... 
O) 
O) 

o 
o z 
"' ~ t':l 
<n 

"' o 
z 
;,.. 
o 
~ 

o z 
;.-
::-< 

. ~ '---::- ... 



a 
i 

:l • :1 
l 

SESSÃO EI\I 13 DE DEZEMBRO DE 18!)0 167 

AI•rccarlado 

r.l~!-ill.\ co~tmcw.\ 

iSSO I to 

~Tmpot•lnr:.:l:o,. .. , .. , .••••• , , , , 
Ol•dintn·l~ .. ,., .• ,, , , , . , . , .• , .•. , . , . l~o:-\pachn Jltal'itbuo, ••• , •• ~., 

S\J.02:l;O;í2$SSi 

{ l•,x pn_rtu.r:no •• , ••••••.•• ,,.,, -- ~~~: ;r·z~~2.~ it ... tJ"'i:~l .. :-;11·' 
ÍllttH'LOl'.,,, ,, ,, ,, , ,,. ,,, , ,, , <i 1.0tlo;:::U1:-::tt.í0 

Extrn.ordinarin., .• ,,, •• , .•••••• o .. , ... ,,.,,,., .. , ... ,,,, .... H7.~10U:O:Ii$·HVi ... ·1~, -tüO :70ü~~8~ 

i !lO, O~iO :7 ·i·j~Oii 

A ntt.IJurlot•, com rob.f.~iin n.o nt•t, tir•, tln. CunsLUuiniin:-
"J AI'I'OCrul:wiio tlo 'l:S8ú - ' 
I:o.n•O!t'l'Ar;:\n 'c dc:;pnchn 11H1.1'ltitno,,.,,. ,,,,,,,,,, •• ; •••••••.••••••• ,.,,,,,,,,,,.,, •••• ,, 
lX'l'l~lUUft (l1ons, ~Ol'YÍr;.os tlo 1'.!:5Lfulo),,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 ,,,,, 0 ,,, •• , •••••••••• 

, . » (' (
1
:-it!lltl do papo\), ••••••••••••• , ••••••••• ,,,,,,, 0 ,,,,, 0 ,, •••••••••••••••••••••••• 

~,rnt:'>' 1111 n·•lt•h:-; e pror·,:-;s•io·) •.. 1. ,, ........................................................... ,o.,. 
\te cm de tt•au:-:pOl'te, \'(•nci!ucutu:-; o elo gado.,,,,,,,,,.,, .............. , ......... . 

b) At·rcc:Hlnf'ii:o o calculo clu 1S:JO: 
ltJJpr:a•tnr.~:in .' •••• ,, .. ,,. , ,, , ,.o, ....... , ... ,,,, ... ,, o,,, ••• ,,.~, .• , ,, ,, , , ,. , , .,.,, .. o• ,,, 
l:-i'l'lHUot~ (hou:4, sm•vic;.ll:-; do Est:trlo) i~twl :t. 1SSJ, •.•••• ,,, , •• ,, •••• , , •••. ,, ...... • oo•• •• 

.,. ~nllo ele p:tptol (calcttln r;tji;Lt!l\'el) ......... ,,,,,,,,,, oo•········" ............ o. 
)> llupn'\to dt~ industria o pt•o!lss~-~cs (irknJ),,,, •• ,,, ••• , , , , •• , • , , , • , , , , , •• , , , •• , , • 
» Itle1n elo Lt•:wsporto, \'CIIcinwut.n o drJ gado (igual a tSS~)) ........ ,, ...... , .... .. 

l~xclnn pcnn.s dagu:t, Sjfl.iiU.A:1~, pt•etlial. •.•.•. ,, , 0 ,,,, .. ,,, ••• ,, ••••••••••• ,,,, •••••• , 

A nltcHllot•, coll\ rf!l:'lçi'i.o no ~rt. Sr'l: 
o) .\l'l'er::trl:wi'LII do 1S.~U-
!111 pnsl o e} e tl'tlllSIHiss:i.o do prn tn•ierl:ulo,.,.,,,,, •• ,.,.,.,,,,, , • , • , .. , o,,,.,, , , , • , , , • , •• , 
Export:v:a<~., .... , ... , . , ... , ...... , ....... o, ... ,,,. o, ... ,,,., ••• , .. , ...... o •••••••••• 

::)obt·e rn•otlio:-:, (da r tJcai!n 1H'UJiHdal) cn.Jcuto.' .. o •••••••••• o o I ••••••••••••••••••••••••••• 

Despeza e receita provincial em 1888-1889 (*) 

PROYI:-<CIAS 

i ,.\tunzon:ts, ......... , , •••••• , , ...... , .. , , , ... , , •• , • , , • , ... , , , .. , ... , , , • , 
2l,nt':t ••••••••••••••• ,,,, 0 ,,,,,,,,,,,,,, 0 ,,, •••••••••••••••••••• ~ •••• ,,., 

3 )[nt•anh:i.u,o .. , ••••• , •• , ............ ,. ............................... , •• , 
<\ 'Pinuhy .................................................................. . 
ij Co:u•ú,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, .................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,.,, 
li Rin nt•ando clu Nortu .................................................. . 
711<tl'ahyha ................................. ,,,.,, • .,.,,,,,, ............. .. 
S Jlc~\'\Ul.lllhllt~n.,,.,,,.,.,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,, 

\) J\l:~gt,:t~ .••.••••.••.•..••••••••.•• ,o•••················••o••···········~· 
10 ~OI'I·d)IO, • ,, , "• o, • o ,o •,, ,,, o,,,,.,,,,, o• ,,, , ,., ,, .. ,,,,, "'''•• •••"" •' 

11ll:thitL,,,,,.,,, 0 ,,,,,,.,,,.,.,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,, 0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

121~spi1•iLtt :-::t.uln,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••.••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
·1:1 ltiu t!u .T:IliOÍt'n.,,, .. , ,, , , , , , ,,. .. , ..... ,., ... , , .. , ,, ,, .. , ,, , , ",, •• ,. , ,',,, 
1·\ ':\linas liut•atJS,., ..... H•,,,.,,.,.,, • ..... , , , , , • ... ,,, ... ,,,,,, o,,,,,, ... 
1;, Plll'an:i. .......... ,.,, ........ , •.• , ........ , ••. , ....... , .... , ............. . 
iél ::;, .Pan/il,, ..... ~ ............................................ , ••••••••••• 
17 :;.:tutln. Cnthal'ln:t., •• o•,,.,., ............. , , , •• , .... , • , . , ................. . 
1R Gnya7..,, ........................ , ............................ , ...... ,,,,, 
·.11) ltin (.1-J•ttHe!l~ dn ~lul ...... , , • ,, • , , ... , ... , ,., .. ,, .. ,, , , ••••• •• ,, ........ • •• 
:lO ~I1Lttu llt'•lt>I'IO~ •• , , • , • , • , •• , • , , , , ... , , • ,,. .. , ............... , • , , • , , , , • , •• , 

1.R02:\121~í\OO 
:.:.. tna: ti7~~:ls~ 

~'ti i: t 1~:4~\)~ 
~ i-1: 110~0Ji 

1. ·111~1: ::Í ~~~~-lS:t 
·'I~H:rmí~·1ls 
t,2t :S57:-;:IO[l 

3.r,n:s7o*J:io 
~~~l:·'L:I~~íltl 
t\7:J:\.1ll-í$1:l:! 

~:.:l'l".i: 10 I~ ii·! 
tlíJí:S·H':o:'100 

' 'f) )tolí"!-:'J'I~ a::t7·\ :õu(J~Õll,il 
\l~~:lr4·1~:tltl 

.j. OHO; :11~~~ml 
~ltl~l: \li ·\~000 
:!~rí::i:IO~J;..;~ 

2.S.ía;:fl5;$10H 
::!~lU: l::O~~'tlH 

3~ ,SDO:.UI$10.< 

Ao:nastt•o tlo 1800 

ti~l. :t~O: 002::;onr" 
~:~~i:s;s.~os:;. 

~.7n:\:Si\lf:o\\JH 
1s.:n:t:~{38~:'J4 

so ,t_;:-,:1 :i t:l:=::its 
l1,:!l~: t:t:l~ü2S 

S 'I,S:.i~):S:íj~l)lj(. 

S'J.tí í:-1:·~ lO~:-l!i'.i 
ili.:J7l'•: ::a;~at,!)> 
!i, -t\1 L .~:;~;.;~u:~ 
1,titi:l:!l:JO;;\liJO 
·1.:!0'i:·'l80~'l2) 

-1 H'l.'7·1 '::íl) l~lH. 

1~7. ·tE:~ ;;~~j~~.t?t? 
Í•l,O•II,,,,I,;-.;,J.t{J 
;, .noo: oon.<ooo 
4,8on:ooo;:;oo() 
t,:!•i1.i.1S\)~\J20 
a. 7s~;: t í·ll:;JsO 

1:1-~ .s~l~ i: lts:.:.'f;"1titj 

:i.ti L 7:!t77X7Gr;. 
1.7 ,;:.>.:,i::!t~KiiO 

3 ,llllil: 1)00~001) 
~il.\1():: :7\Hl$j3() 

ngCEI.'l'.\ 

:J:l.llO:S7LI~Sll:! 

I 

I 
' 

I 
I 
I 
/ 
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Receita pl'ovincial por titulas (') 

Diroito~ tln itn pn1•t:~. 1;iio •.•••••.••• , • , •••••• , •• , , •• , ... , , • , • , • , • , •• , , ........ , , .. , , • , ...... , ..... , 
Di~os do cnnsnuPl do mtH'C:ulnt'in .• "i nncinn:lo."l, ••.••.•••..••••••••• ,, •••••••••••••• , •••••• , •••••• , 
'OiLus do OX}JUI'tnt:ii.u,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 
DioHll\0~ ...................................................................................... . 
Dosp~1chn tllr!I'Íti1nn,., ••••• ,,,,,, ••• , •••• , •••• , , ••••• , ••• , •••••••••.•••••• , ••• , .•••• , •• , , •••••••• 
])ecilnn. prodinl ••• ,.,.,. ,, •••• ,,, •••.• , •••••.•.••••••• , , •••••••• , ••.•••••••••.•.• , •••.•••• , •• , ••• 
l111po!-Õto do indnsLI'ia o p1•nfl~~iJes.,,, •••• ,,, ••• ,, •• , •• , ••• • ••••••••.• o ••.•••• o •.•• ,.,,., •• , •• o o •• 
l)cellnn do hot•nnr.~a~ o Jegndn~ •. , , •••• ooo, o•o ,, o o o, o •••• o, •o •o ••.•••••• , • o., ,,,oo o o o. o. o••. o o•o., 
Jmpost,l ~obro C'll!!Jli':L fl \'Cildn., ll;\:CI!Jltn PSCI'fl\'n~ (l!'/ti1S'.11ÍS~ito) !}o pro)pi'Ít~rhdo).o,, o ,o,,,,,, o 
Scl!n da.H pa!rmtes dn nu:lrll:t >:acinual, :tri'CI!'tdndo pe\n. t•nr.nitn. ,'!Ot•fl.\ •••••• o ••••••• o ••••••••••• o o, 

:\'"nvn~ o velhos tlit•nitus1 lli'IIViuwnto ele oatpt•ego~, mct•ct!s, pn.pci~ f'ot•enses o demandas,, •• ,, o 

1\Iatrtcnla dn Lyeen,, .. ,, o.,,., •••• o. o, ••••••. ,. o o .• ,,,.,,,, •••• o ••••• , o ••. o, •. o,,, ••• o,, ••••• ,. 
Dc:o-;cnntn r\ e voncirnent••s n prt,~lltnnllll)~ foitoJ~ rwlns l'I~Jt!ll'ti•o~ijcs fi~C/lefol .••••.••• o •••• o o o •• •o •o 
!~Jurdll,'llCIILus da~ rr~p:1~·lkl•Ír•s pt•nvinr~in.os. o ... ,o. o. o o• o o •••• o o o o•, •o, .......................... o. 
.l>edngtn, l·tx:1s lttnct•nt•tus, p•ll'ktg-nl!l, rd.~ •• ,, , ,, .••• o. o•• ••••oo o o• ••o ..• o .......... o o o •••••.••••• 
I1upostn Rnbt•o lodct•ia•; (c:tpit•tl n pt•otuÍ•IS)o , , , , , .. ·••o o o .... , o,, o o,,, •• ,. o., •••••o ........ o, ... o. 
l">t·odur.LI) dnJ,,LrJI'Í:ts (bt!noJicin),.o,.,,o •• ,, , ,o. •o ........ ,ooooo .... o ......... o•• ............ , •• o 
lmpo:;t 1 :~·•ht•e e:o-;ct•:JYolS (lt•nn.-.:trlÍssiio n t~tX:1. annunl), .• o, •• o,,.,. o•, o o ••••• ,. o• • ,, •o. o, ....... . 
'l'nxn :ulrl icioJt.:ll snl•t•n tnrlnR os ÍlllJliJSt.ns, o,,. o ••••• ,,.,.,, •• o ••••• ,,, ••• ,.,,,,.,,. o o.,,.,., o. o, o. 
1-t.ondn. das I'Sli':Ld:ts 1_lo fel'l'•J .c'•~lnatlllS pol:ts pt•nvincins., o, •• , •• o,,,, o o ••.• ,.,,, o,, o. o o, ••••• ,o o• 
Dttn do bens o pt•opt•t,,s JH'o~\'Btct:te:-:;, o••·, ....... o• ••• , • , , o .•• , ........... ,o o •. o .••• , o ..... , .... ,. 
?v!nJ tns Jl'' r int't•n Cl,':l.~ do l1ds o r·ngn!tttttnnt,,:-;, ....... , , , , o, , , ...• o , . , , , , , • , •• , o.,,, •• , , • , • , .•• , o .•• 
qoiJ r·n~~.~~~· d:~ divi;ln. :t~tiv:to, •• o o •••.••• ,.,,. o. o ••• , o .• o •••• o o •••• , o •.••••••• o, •• o •••• o o. o ••••• o. 
1\.-0jlOSJI,'- 1eS O l'IJS!.ttUtt!uQ..;,,,,,, o, o,,,,,,,,,,,,, o••,,, ,, , , , , , o o o,,,, o,,,,, o, o o, ,o,,,,;, o o o•••,, ,, • 
Rcnrln. nxtt'IL•'i'dín:~ria, dn ~~voul•l n:lo cln,..;siflc:uln, pt•urnios ~ dnmüÍ\·~~s.,o,,,oo.,,.,o.,, .. ,, •• o 
.Auxilio dn cot'ro gorai pat•n. n. !'LlJTa p••lici·d. o,,,,. o o o. o ••••.•• o. o o., oO.o,, o o o,, ••• 0 .......... o .. o. 

~2:~15~333 
i. \l'l.'t:tiOil~102 

13.tlíil:8 18;:; lil2 
5~li :Sli4$10H 
\12:Ht~::=072 

~.81 i :OS ·~Wi 
i,4:U:\lt!J~7U·~ 
1o.:!li2: 1J·J$:_iüri 

:313:~00~872 
70:!JH '$llU7 

2::ii:ti2 J[;ü-11 
~:8SI~OOO 

21\1::JJG~85l 
:.'!S:J: U~S~7G7 

'loSI .. :.:!:J~;o:GS:i 
•J:J l·Ui~~íOO 
~00; :JiÜ$ooo 
!\:l.s:ti~J~OS:t 
3Jii:.'JO.'J$758 

1o :1()3: :W2.~H)1 
1RO:.i:3Jf.;\J2J 
'1-'li:t!I$SOt 
:-ll'.l:O!J0~~~40 
.2:1-i: ::tli$705 
r~~o: ü:tr i:-:$SR 
5JJ:7i:t$131J 

(') Este fJil~Hlt•o n:in cnnf1H'O exact:L:nr~ntn co1uu antlli'ÍIH'; mn.s sot•vo pal':t b:tso tlo cn.Jculn por conlet• ludns ns 
fontes da t•oceila pt·ovincinl. 

Dcspcza peovincial poe titulas C) 

AssenJhl~ia~ pt•:•\•incitteso, •.•••• , , • , ,,o. o ••••• o ••.• ,, ••• o,., o ••• o •••• , •• ,,. •o o,, ••••••. o,, ••• , •••• 
:-:~cr•nt·lt'i:ts d:t~ JH'rlsidüncias,,,., o, o,,,.,., o,.,,, o •• ,, ••. , ..... , ....... , ••. o o o,,,,.,,, o.,,,,,,,, .. 
Adt,dnistr:ll;iiol o .'ll'l'oiC:li!."IQ:lll d:tS t•nndns,,,oooo,. •o o., o.,,,,,,,,, , •o o,,,,, 0 ,,,, 0 ,, ,, ,,,o•o•••·• 
'lnstJ•ucr;:l.,. pnlJli1!i~o o., o.,, ••• o•, •• ,. o,, •o,,. o .• , •••• o •.••• o .••• o•,., ••••••• , o o, ••• , o o •••.• o,, o •.• 
CuJt,, pnb!t!!•l, •• ,. , , • o,·,,, o,,,,,,,, o,, •• , o o,,,,, o•, ,, , • , ,, ,, • , • o,.,,. o o, o,, o,,,,,,,,,,,, ,o o• o,,,, 
ln!-.tilntll \'a~~cin:c:J., •• o.,,, o •• •••oo,, •• o,,,, o• o• ••• o ........... o.,., o o o. o •. o •• o, o, o. •o•., o,, o,, 
A.pnHr~ttL·ld!is, jnltil:ldos ou rntnrtn:tdoHo,oo, ·••o•·o'"'"'''' ,,,, ,. ,,,,,o,,,,,, ••o• o•o• ,,,, •. •••o• 
Cot•prl~ clL• l'•r!ici·~. o•,, oo,o, o, o,,. •o •.• ••••oo o o, o o,,,,,, •o,, ... o, o,,, •• ,,,,,, o,, ••• ,,, o,,,,,,, o o 
Cndoi.:JS -:,su~trll!t••, vustunrÍ•l o tt•:~t:utront••lle JII'I.JS<JS pollt•os r! lllltt•:n-1 l!Osjmzas sotuolbanles,,,,, 
lllnnttna~.:nll pniJiwno,., o, .. , •• ,, ............... , • , , , , •••••••• , ••o ,, • , o o o •••• o •••• ,, o• o• o••••, • ., 
~nll\'~t!r:·a'.' :t e:r-.ns dt' cn~ir.lndo <J llnsJiitaos,o,,o,,,.,,o .... o.,,,,,,,ooo,oo.,,,o,, 0 ,, 00 ,,,,o ••••. 
~lliJt:;tdtll ll'i e·t.,.I/11'/IS JlllllliCIJJ:tOS,,, ,, oooo oooo, o,.,,,,., o, o,.,,, o o o,,,, •,,,,,,. o,,, o•,, , ,. ,. , , , 
CntochllSO o. civilisar~tln ~lo inr.li11S, o,, o•, ••o, ,,, , • , , , • o •o, .••••• , ., ,, , ,, • , o,.,,, ,o,., o, o,,,, 0 , ,,, , o 
OLras Jllthltr~ns, ,, ,, , • ,, o o •• ,,, o o., .... o, o .. , , , , , .... ,, ....... •o, ,, .. o o,,., .. ,,,, o,, o o o o••.,,,, 
EsLrnrl:rs dn fot•r11 custc:rtlnli poJas pt'o\'iucins •. o ...... ,,.o, "O"••·o••: .• oo,,,,,,, 00 ,, 0 ,, 0 ,,,,,. 

Gat•nntllt_rlo jrtt'IIS n ostr•n1lns dn t'~l'l'llo, o, •••• ,,.,., o,, o ...... o, •• ,,,, .• , .... ,,, .... ,, .. o o,.,,,, 
St!IJVtllll,'il•l a C !i ll[J:tllhi•ts o ot~tJII'oza:-~ do uavog:ll,lii.o~ 0 ,, o, •••••••••••••.• , ••••. , •• ,, •o ,, o• 0 , o , 0 o, 
])tta a 1,11 .;t!nh•JS cuntt•aüs, ••• o o o •• o o o o ... o o ooo• o o. o o,, ... o o .•••••••• , ..• o. ,o •• , o .. o •• 0 , ••• o o•• •• o 
ltnntigt•.tr.~à,, ~~ C••i•Jttisnr.~:Ln,, o. o,, ••• o o,,, o o,.,,,. o, o. o o, ••. o o o o., , , •. • ••.. ,, , ,, 0 ,, ,, ,, ,,, ,, o •• ,, 
.Jut•ns o n·uol•tiz:tr;t'lo ~ta diviUu •• o•••··••••o"'""'''o·••o•••o•'"''''"•o,,.,o•••••o•o•''''"'o 
l~ostituir;!,u.-. 11 t'oJ•oH[,:,inso. o •• o, •• o o o, •..•.• o o •• ,. o o •. o •• o o •• o. o,. o., o ••• o, •• ,.,,., o,,,:, •• ,, o.,, 
J~~~Jt·cicins t1 nd 11S, •• , o,.,, o o, , o •. ,,., ... o. o., o, ..• o,. o o ••• o., •• , •••. o ... o ••• o.,, o .... o, , , •. , o, •• 
Dospu:.:::lS dtvorsns o JH'ontu:loR, •• o,, ••• ,. o o, •• , •••• o. o •••. , o •••• o, o,. o •••.••• ,, o o,,,, o. o o •• ,,., o o 
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Divida passiva provincial em. :1888 -1889 

1\ITI:l?.OnnK,,,.,,,,,,,,,,:,,,,, ,, , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , 
1 1:ti'Ú'. • o ••••• o ••• o •••••••••••••••••••••••••••• o •••• o ••• 

1\fnraullii.o,, •• , .• ,,., •••••••• , ••••• , , • , •• , , • , •• , , , ••.•••• 
I.linul~y ........ , •• ,.,, ••••..•••••• , ••• , • , , , , •••••• , •••••• , 
Cenra ................ ,, ................................ . 
Itin UI'/Lndo do Nnt•to ................................. , 
Par:thyh~l., .... ,, ..... , . , , , , , , .• , ... , , , . , .............. , , 
l~BI'Illl 1HLIICO ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , o, • o, o • o • •,, 

4\htg·lirt ·,.o ................ ' o ........... ' •••••••••• o ••••• 

~ergoipo., ....... , •• , ......... , , , , ........ , ••••• , .. , • , •••• 
Dn.hjl, •••••••••••••.••••••.••••••••••• ,,,,.oo••········· 
EspH•tto ~nnto,, .. o •• , o. o .•. o,.,, o .. ,.,.,., o ••• oo, •••• o. 
I~in dn .Jan1•irn,o, o,,, ••. ,o., ...... o.,, ...... ,, o ..... o,, 
:\[illtiS (liJJ'rlCS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,, , o o o,,,,,, o o•o, o,,,,,. 
r>n.t':ln:i. ..... o ......... •o ••• 00 ........................... . 

::i. Jl:1nl·1, o ••. ,. o, ••••• , , , , • , • , • o , ••. o •••••••.•••. o •••••• 
Sn,ntn. C.::nthnrinn,, •• o •••• , ••••••• •••••o ••••••••••••••• • •• 
l=tlu <i-rando do ~ui •• ,., o .••••• ,,, •• o •••••••• , o,,,,, •• ,, 
(}nyaz,o,,,,,,,,,,,,, ••••••••••• o •••••.•••••••.•••••••••• 
l\fatto li!'OSSil, ,, ,, o o '•, ,, ,, , o,,,,,,,,,, o"'',,, o,,,,, o,,,, 

l•'U~Il,\D.\ (I) 

• • • • :'1 :à.'1 i ;~ü.j~~u)6 · 
i ,UZ:l ~0011~~ li IV 

~O~: OUO.~OOIJ 

· ....... :~:'t:Si.~~Sôú . 
1:-:I~J:i;JO.~OtlO 

7 .n~.í ;.'Joo.;ooo 
"i;jti: 100.~1!00 
731: ·HlU.<OUO 

11.UtiO:-'JU J~OOO 
~..:~:SOll::Oü l 

S ,03 'L :\IOQ~I)Q() 

· "'i:~i7:.iils~o·~il· 
· .... · i~s:.i~iiõs; · 
. '.o.' 3iS:t~:'~~àú.'l3. 

GJt.l:7·i2:),J03 
rlli:27S.'50.i3 

~m:1: ttr,_-.:2'J2 
3~7:ü77~~Ú'i 

.................. 
ts o-- ·n 

t.o~S;sli~~oÜÔ 
8.011 :717:0:~10 • o •• ' ....... o ..... 

n~: '.!":lli·; .• oo t.~J.t: 111~~o.\a 
(:l)l/t,ti:Ji:7ti3-i\J 1\l :J,it'o1:~J:J~Jl$70S 

-1 3~: I!OD.~O:Jo ~3: :112~:-:oo 
:.; •m"j•'!•Jt~-:ts m:~:310.~000 
, '"~o: .~üo:;ooÜ ~:2: o;JO:~O~JU 
!OJ :oou.;nnu :JJ: tJ.>~'I7 

(') ~ '000: 000.'000 
o\,71l:tioS.~Ou; 
1 ,U~ :<Xl.l.;üOO 

3JU:o\3tpss 

'''''''36i~8'ri$:õ3 
~~~: ·\D~ :úU7 

7 ,o.;u:ti7'i;;Q i3 
:-ll !:21~1$~ !2 

-t.5S"J::.n7~~us 
ll .. ~uu; ':Ol$•>0~ 

o.~OlJ,.'"i.Ji ... l7u 
O.O~j:l:ili'l$1100 
.'l.utt:7n:;~tu 
~.0~7. U.l:)UO:J 
!S,'<~~}1;>~707 

1-•·'nlt~~oo 
3. \1\J~:l\:it~..:tS 

r~~:~o.J.;ouo 
2aS;i;!U$)17 

1---,;__ 
iU,3l!:H3.jlS7 (4) 73,t,5il:C.ll$0H 

(!) 'l'ah'ez Kr1h estu litn/o hn/':l vorhrLs, cji\O nãn ropt•nscnto•Jl clh•idn funfladn, prnprinmunto tlit:L; nw.s as 
cil't•as tjllO tlnttw~, o:-;t:wam c~ :t'isillcndas, C!lltlll t·d, U:LS per~:u; ollic!i:1o:;, donUc oxtr:ddtuol-ns. 

(~) :'\a.1 Jllu!o•nos disct•hdnat• n J'lll!darla (si hav;a), o n fllldlfallltJ. 
(ai rncltw /l. [!ltportaucia elo (\:ll~:iil:l~!};)) elo adH:lllh~IIClltU de jlt!'<lS gnrnutidllS :i. E. do Fot·ro Uo S. PaHliJ 

o Ui(, r/tl J11llai1'o, p·1gus pelo 'l'hcsuut't.l :-o;aciun:d, 
e~) Este Lo~ tal dc~via SCl' supe!'iot• au !iii! dn :mno do "1830, ~ogundn aH {H'IJVislios colhidas dos mmlmOS doeu .. 

montllSj do tpiO no.-\ Ht.H'VitUIIS p:U'll illdicn] .. u, 

O Sr·. '.R.'hon~~•.z ]l)>e1pll.;no- No 
tt•almillo do t!ota\·fLo iL )la 11·ia <ltt smt lo i f'nu
danlont:>l, isto ó, Jo rewulwciuwnto o c,di-
11ca<;iio stllllmaria dos pJ·it~cipins t11aximos do 
direito pniJiieo, empcnltu to ln. tt lllilllttt bo;t 
vont ,,[,.,do modo q11o, attollllc11do aos recla
mos da opi11iilo, sm·oi o nmis IJrcvo, o nmis 
con<:isu pu~si vol. 

Tmltt o lit. l" do pro,iocto do Con;;titnição 
<lo e:;laiJulocimouto da. e:~ pilai tb Uniiio. Dopu
tntlo pu1· esta ci<loule, t\ oCt!asiüo ó opporlumt 
plll'!t IJIIO 1110 [>1'0\lUllCiO a l'CSpéitO. 

O S1t. Or.1nmtA PrN'ro- :X1io se h·ntot dn. 
mnda11''"; 1':dL<·se apouas nn. llypothese do 
SO tlttt' li llHH\ttll(,'l\, 

O S1t. T11o~IAZ Drlr,PmNo- .Justamonte ; 
fnlla-s<J no tit. Ju no estal>ulecimonto dtt cn.
pital, o !ta omontlas !•olativns; ]101' col1so
<JUOncia, ó para mim, cou1o dizia, depntatlo 
po1• os ta cidatlo, o momento op pol'tuuo JUil'tt 
pronunciai'-mo. 

Na i:Iolitniç,i'lo qne pm•tt Seiiipr:J pereceu a 
l::i do novllt•tln·o do anno pa:;sado, n. capital 
l'oi con:;lalttcmonto nmntida nesta cit!.>tle, 
quer o int,,r·u:;;e d01 fnmiliareinauto pt·utlolni· 
nasse, quot· as noco~sidado,; goraes lo:;;em m:tl 
co1111 ii' O lt o 11 tl itla:;, 

l~I'tt llllllll'al quo nn. opoco. colonial, no 
tempo <lu lll'azil pot·tuguez, fosso :1. :sétlu ti<> 
g·o,·o:·no no littoral, na B:thia pri11wiro, o 
do pois no tu,, tlo .Janeiro; porqumlto só nmtt 
pnqnena mnr;,:·cm, um:t pequena f',>clm, Junto 
ao nJal', tinha civilisnçiío o recursos, o OI'tl. 
nocessario il'llouco tt pouco lovnnclo uu into
riol' o prodommio tios possuidores. 

Só it lllOIIIll'Chia, que ó !\ contralisação poli
tica o tHlm i 11 istt'" ti va, con vinlm " 11 xt~ç•t'io nos· 
t~t citlade, si ,i amais a nrt•otla!'itt daqui, ó por
que dosconhecitl. o sou proprio intorosso o o da 
Nnçiio. gl'tt pttriolico, olovatlo o politico quo 
livosso o !\l'l'ojo do levttl' tt capital Jl<Lt'tt o 
interior, qno tt col!ocasso na zona con tl'lll, 
tlondo o !lu, que tlc tudo dispunhn.. que ttlllo 
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tinha. nas miLos, podcrht cspnlhnr beneficias 
de tocht ordem, resolvendo, quasi involunta
riumen te, os grnudes ·problemns nacionaes da 
immigl'nção, do povoamento, cht utilisaçilo do 

. torritorio, da viação, teclas as grandes ex
igencias publicas que delmtemos e debatere
mos uq ui. 

Ahi, no interior, na Jutn. com os olomen
tos inhospitos e aggrossivos, com os sorlues, a 
civilisnção irradiar h com facílir.lade pr~m todos 
os pontos; o Jiltoml seria civilísr~tlo por sua 
voz poJo oceano. Basta o ocenuo partt dar 
civilisnçüo it costa do Bruzil. 

Na republica, na republica. federativa, go
verno essencialmente de tlesccntmlisnçiio, em 
que as liberdades publicas são garantidas pelo 
self govermnent, pela autonomia communal, 
no mesmo tempo que tt Uniilo recel.re tor.ltt n 
força c todos os elementos.pnm mflnter-se in
teira e erecta perante tts outras naçucs, esta 
mudança de capital não ó tão importante, 
nem pódo produzir o mesmo resultatlo pro
gresstvo qne n. iniciativa. corajoslt cht monar
cltia traria. Comtudo, ó ainda perfeitamente 
justiOcaYel a muclanç:a. · 

Pótle parecer á primeira Yi>ta, sondo cu 
moço, sem o prestig·io de nm nome feito, ac:t· 
bando de receber desta cidade a sua contlanç•tt 
na smi votar;üo, c o senmanuato, quo lm qua-
quer cousa de ing-ratidão no rtuo digo. 1\Ias, 
Sr. presidenta, o ltio do .Janeit•o não tl gmndo 
por ser a capital; não prceisnt•iados ettropeis dtt 
côrte, nem do ser a sede ondo se congreg-am 
os representantes dos estado;; nutonomos, pam 
ser um dos maioros cmporios comrncrciaes do 
m unclo, mmt das maiores cidades da America. 

o Sn. OL!VJm~A PJ)>TO- Seria. a capital 
commercin.l e ccouomica, cmbor:t não fosse a 
capital politica, e não desejamos que isto se 
realise. 

O SR. TJCO)!A~ DEL!'Ill)>O- E'-llte has
tanto parn. a sua pujanç:t o !ll'Osperillr~de 
sempre ct•oscen te, o mo refi !'irei apcnns it 
SUl\ lhco matorinl, it sua cxtensfl, sogurfl o 
formo::issimn lmllitt de Gunnabnrn, sem rival 
no mundo, ~uo recebo o seu cunho e o sou na
turnlllosagnadonro dos J.ll'Olluctoti do rcgiues 
centraes. 

Na monarcllin,um inconveniente ela cn.pital, 
situada :y~ui, em. a dosorgnnistt<;ã~ completa 
dos sorv1çoti pull!teos, a pepturbaçao alJsoluta 
em todo o mecanismo govol'namental, si se 
protlu~isso um nta~uo snhit.o, nmn. invasão, ou 
mesmo um nsscdio ; como nfl repn!Jlictt ó Sc'm
pre possivollovnr com rnpir.loz pam ponto di
verso do torritorio os JlOrloros politicas ge
mes, sem desordem sonsivol, ao passo qua·os 
municípios o os ost[lr/os continuam n regar o 
ntlministmr os seus interesses, o inconvonionto 
diminuo muito. 

Com tudo, snbsiste ainda, e ú necessario quo 
nem por um instante possa a estabilidade po. 
li tica e govet•namontal sofi'rer abalo ou in
terrupçlio. 

Outra razão, Sr. presidente, que mo leva a 
desejar que se mude desta cidade tt capital da 
União, é que somos uma população de ,100 mil 
almas ... 

U)I S11. REPRESENTANTE-Parece mais uma 
colonia estrangeira elo que uma cidade brazi-
lcira. . 

0 Pn.. THO~lAZ DET,PillNO-!SSO n'üo e exacto, 
não tem razão o nobre deputado, Nós lança
mos sobre todo o Bmzil na monnt•chitt o 
influxo poderoso de centro civilisttdor do pri
meirtt ordem. 

Somos um:1 grande população e, sendo a 
capital tla Uniilo, perderemos dos nossos 
direitos politicas, como aconteceu :'t cn pita! da 
União American:t : não podemos perder esses 
tlireito>, nris, população de, pelo menos, 
·100.000 almas. 

Por outro lado, Sr. presidenta, a capital 
unionalnão se sentiria talvc~ muito. bem no 
.'neio da multidão da vasta cidade, por sua 
natureza agitada, pot• sna n:1ture:m, tamb~m 
de YLlZ om qunmlo, algum tanto l'<JV~lucto
nm·ia. E' sn.biclo quo nos Estados Umdos da 
Americn do Norte os dill'eronte:l estar los toam 
gemlmente por capitaes veqnenas cidades 
pouco populosas : a óciclo do governo do estado 
do Novtt York não ó fi riqnissima cidade dessa 
nome, c ;im tt insigni!lcanto Albany. 

A historia dn grande republica da outr.1 
Amcrica ó a este respeito muito instructiva. 
Em 1783, fnnccionando o Cong-resso em Pllil
adelphin, perante a imminencla de nm ata
fJUe projectado coutrtt olle, mostrou-sa o 
poder local, cujo auxilio foi reclllmn,do, tão 
!'rio, tão pouco pt•essm·oso em acudit•, que foi 
necessario ao Cong-resso mudar-se ptwa. Nova 
Jersey. 

Nem a pressão da mnltidão, nem a (Jepon
dencia de um governo local, convem as livres 
o cr~lmas rleli!Jernç•ues dos representantes do. 
soberania popular. . . 

Quando n ca]1ital dfl União Americana f01 
flxad:t em \V as lington, ora esta :L penas uma 
poquenaciclttdo do 70a 80 mil hnbitantes ... 

U)! SR. Rm•J\JCSllNl'AX'm- Hoje ó umn 
gramle cidnde. 

0 SR, T!!O)IA~ DELPHINO-Sens habitantes, 

!lo r clisposiç•ão do lei, porrleram os direi tos po
iticos, niT.o rossnimm, como não possuem. nem 
assemb10t~ do repre~ontcmtes, nem sont\cl~, e, 
pagando llllpostos, s:Lo entretanto o~ un1cos 
cidadãos norte-americanos que os nfio votttm. 

Est:'t, Sr. presidente, ost:t anomali:t l,!'eral
mento ncceita. Sr) pardo na União AmericRmt 
os sous direitos politicas rJnom os rJuot• pordor, 
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nínguom sondo obrigado n morar cm Was
llington, e s:<crillcn.ndo-se n beneficio do todos 
os in teresscs do alguns. 

A capital da União Braziloira, crc!o quo 
estará isto na opinião geral, niio deve estar 
collocactn, nem ao norte, nem ao snl, mas do 
modo a, receber a influench.t elo ambas as 
grandes divisões teritoriaes, num ponto cen
tral, tradnr.illllo assim a, nosst< harmonia e a 
nossu, con l'mteruisação e a nossn. 1\n·~:'. 

Tantos argumentos se podem apresou tar 
para que estej:1 muito allhstadtt d:t costa, 
como algum tanto dolla approximnd::t. 

Mns não devo ser sem duvír.lr< em caso 
algum uma impot·tante ciLhu.lo. Um limitado 
espaço de tcrritorio, de vhla qnieta, singela, 
socegadn, nas mesmns condições politicas em 
quo se ncha a cn,pi tal dn Republica Amol'icnna, 
eis o ide~tl. Lncramos nos, ettpital 1'erloral 
actual, com a mudança politica. adminis
trativn. o mosmo commercinlmcnte, J>O!'rJno 
U[1 luta por nos proprios cmponilarcmos mais 
acti virlado o mnis esforço. 

Lucra rt Uni:io por~ne o sou governo estará 
1lrmo, som vacci!laçiio algnnú, o seu con
gresso livro e sem qualquer· poia. 

Lucraria aindn. o estudo pam onde fosso ~' 
nova. capital, pot'Cjuo,por mnis qno om cssencia 
as novas iestituiçõos sej:un descentralisadoras, 
antigos habitas inveterados liwlio com qnc 
vor muito tempo ainda ao redor >lo centro 
unional nma grnmle somm<L dn intomsses ~e 
agito, o disso I h e a1lviria, pelo menos no 
Jlonto do vista economico, evidentes van
tagens. 

Fncultnndo o reg·imcnto apresentar na 
seguntla discussfto da Constitniçiio emendas, 
eu, e n. bancada da cnpital, nproveittn·emos 
tt disposiç,uo regimental para cstabolccol' nfto 
só a c:tpital da. Republica, como tamhom as 
nossas condições de existcncia, como estado 
autonomo o i'odomdo n que temos direito. 

O Sr. Oliveh•a Pinto- 81•. pre
sidente, lastimo profundamente quo me sej:t 
dnda a palavm qnnndo apenas [Htra ~' hom 
regimontn.l ílütmn 15 minutos. 

Era intençíi.o minlm discuti!' n. mato!'in su· 
joit[\ a debate, som far.or neste Congresso 
esl'oPços do rhotoJ•ica, ou afl'octar oloquenci:t 
que uüo possuo. (Nao apoiado.) 

Em into1wlio minha tliscntir mataria im
portante, porque ncrOL!ito que, om momento 
tilo solomno como osto IJUe atr:wess:t n. nossa 
]latria, ó os..;o o dever tio todo nqnollo qno 
tom n comprohonsão clara do seus devm·os 
doanto da ímpononcin dos acontecimentos qno 
nos cercam, o, cntt•otnnto, l'OI'Çntlo pol:< l'ata
lidiulo dn. hom, vejo-mo lHL contingouciu. do 
nílo podol' l'o!'ir a importnnlo quost:'to lltt do,;
C!•immnç.iio tlrts rondas, o n qno '' rolati v:t it 
COI11[lOtoncht exclusiva dtt Uuifto rmm cl'Olll' 

bancos do om1ssao. Nestas condiçuos, sou 
!'orçado :1 consumi!· os minutos quo restam, 
rospolllleudo ao illustro roprcsontttnte do. Ca
pitttl Fccloral, quo neste momento acaba de 
lhllar. 

Sua Ex. está de accordo comuosco em quo 
a mudança d::t capital deve-se tornar uma. 
rcalit!ado. Não deve ser o lU o do J nneiro a 
c:tpital dos Estndos Unidos elo Brnzil; devo
mos procm•:w um ponto collocndo ontl'O o 
Norte e o Sul, tiO ::tb!'igo das coutingcncias a 
que póLle estar sujeita osht capital, o al1i rc
prcsentnuclo ttté um grande pttpcl como ele
monto do confrateruisnçüo. 

Discordo do nobre deputado quanto a ma
neira do pensw de S. Ex. relatimmento it 
Constituição da Capital Federal em um estado 
independente. (Apoiados.) 

Pnrecc-me que umn. vez que o Congresso 
delibero mucltw t< Cllpital dos Estados Unidos 
do Bmzil par:1 antro ponto, a cidade do llio 
do .Ja.noiro ou nutos o município noutro dove· 
fazer parte integmnto elo Estado do H.io de 
Janeiro do cujo territorio J'oi desmembrado 
unicmncnte 11:cm representar a, missl\o do 
capital do Imporia rJo Braúl, ho,io Estados. 
Unidos rlo Bc·azil, sob rL lürma ropuLlic:wa. 

Sr. presidente, ó preciso que rligamos, a ciLla
Lio do ltio de .Janeiro não tem um vcrdacleiro ca
racter naciomtl; parece antes uma. colonin cm 
quo predomina o elemento estt•ang·eiro; não 
tom l'ciç[o alguma quo lho de nm typo Llc 
nncionalidado distinct:L. 

U:~r S!t. REPRlcStc:\'TA:>!Tll- Tom as trndic
çuo:; uo p~ttriotismo rovoltlcionario as mais· 
antigas. 

O SR. Or.IY!URA PlxTo-As trallicções de 
patriotismo revolucionaria t\:l mttis impor
tantes tom o estado tlô 1\linns Gornes, alguns 
do norte o o lUo Graudo do Sul. As roYolu
ções no l~io do .Janeiro si toem h•iumphatlo, 
em gora!, o jJovo nüo so tem agitado, consor7 
nt!lllo·sc afnstado dos acontecimentos, c so 
rias l'OVOltlÇÕOS tem visto as C0!1SOI]UCUCittS 
JitvOl'ltl'eis on dosf:wortwois. 

N~t cidatlo Llo H.io elo Janeiro predomina o 
industri:llismo, a avidez do fortnua o nilo o 
civismo. 

U:II SR. RRPUl,Sl,:I'1'ANTll- E' Ulllll grande 
ciLlaúo onLlo o commot•cio lm do predominar 
sempre. . 

O SI~. OJ,rvmrtA PlNTO - St'. presiclonto, 
como on disso, n.s rar.íies alleg:ulns p~lo ~~obre 
tlopntado são 1~rocodontcs cor!1rolaça~ a mn~ 
dttt!~a rlo cn.ptt:cl; :t nossa dlVOl'g'O!lCUl, cst:t 
sómonto quanto no procmlimoulo quo deYa
mos lot• co11socutivmnonto tt cssn. mndanç:\, 
qunnto ao rJne se deva litzor do mnuicipio 
nont1·o o dtt cidade do ltio do .Janeiro. (illttitos 
apartes.) 

. I 

I 

III ., 
·f 
.I 
J 

I 
I 

I 
I 
! 

i 
I 
I 



172 CONGHESSO NACIONAL 

Os noln•es deputados discntam; eu depois 
contiumll'l'i. . · 

O Sr:. Pt~ESIDENTil - Attonçiio. 
O St~. OJ,IVEillA PtN1'o - Sr. pro;;i,\entc, 

ji1 ot'« o se asso o tempo que me ~ahin. e os 
nolm!s deputados, n:tturalmeute por muita 
lwnevolcncí:l tírnm-me :linda alg-nus minutos; 
mas ou so devo :~grarlocot·-!Jws porqno com 
seus apartes :tpena~ me :t!oubun nesta tr·iLJU
n~,, facilitnn~o assim o dciiemp~itho da mis
sao f]ne me lliiJlU~ c qno o mucamonto re
sponder no uo!Jro dopntar!o. 

O fJllC proL·ndia cliscntir· llrtl :t qnostíto 
da Llosm·iminn•:iio das ronda~ d:t Uniii.o c tlo,; 
o~ ta do:;,~ q_ue:;t;io do,; bancos, que ó tal vez 
awda IltaiS 1ll1[JOrtante do fJllC n.')nolla. 

O S~t. BgYif.MIUA - Feitn a mndanen. rla 
cnpil:d nw p::rece qne a eidado do n.io' n~o 
du1·c sei' incorporada a ncmlin1n ·o,t:ulo, o si111 
qno tloremos I!,lt\lllol-n. como est::rlo- I.Yi'o 
p::l':t Ol'glt!liSa\'UO elos out!'Oo c:;tullos. (.ipw·
tc~.) 

O St~. Or,n·gmA PtxTo- Sr. pro,iden te, 
onvi com n. nttençiio t[Ue mo mei'Uco sem
pro ~ualrpwr collcgn, o np::1·to prol'<ll'id,> 
JlAio nolm'! representante polo CeariL. illa~, 
Sr. presidente, ~no o;;tndn typn é este fJlle 
JH''Jtoude o nobre <.l •put:ulo ~ En IIiio r:lllll· 
jn·ehendo o pcns:uuunto do S. Ex., uiio S1·i o 
qne sej::. cstwlo typo do Ol'f!.'nnisar:iio l'orlol'al, 
pnl,'IJIIO o mor!olo d:.L llo,sa O!'~·nnh;nçiio ó uni 
tuneo, ;t .r'edo!'tH~:fi.o~ o set{:fJavcrnment~ a vida 
1\lllllllOIIIICa, a Yidlt ll!UilieL[IaJ, :1 Vida jlll!'ú
C!Iia(. (Apartes.) 

O SI~. Prn:SII>E:'i1'E- Attení:Üo, qno tem a 
pala\'I':L é o Sr. Olirclir·" Pinto. 

O St<. Or.rvtm~A Pr:-~·ro-Qnanrlo ot•ava o no
Lrorlepnt:ldo on dbso q1w usta v: L de pot·loitt• 
ac::~>l'do com S. gx. O ltiu do .laneit·o som dn
vid:~ :: cidadn llt~l!s i1nportanlo do l'lt'iiZil, 
devi::. c doye cooltilUU!' a ser a cupil:d com
nJOt'!!ml. n talre% (JCúnouJica. do pn.iz; rnns (~n
tr" liiiJ'IIal oeonomica. ou comnleJ•cia.Jo capi
tal t'otí~íoa vao llliiÍl:L rlill'ei'Ollí"l ; eapilal po
li t:C,\ I !aO Ó lllll:t .~'l'lllltlO eidade, e0111 illl!IIOIISO 
CO!IIlJJl..~l'!~bl, COIIl llllÜtns inlJU:-itJ•iaS CUIJI g'l'iLI11lO 
popiil:l(;;io; o :S. Ex. IIIOôiiiO rui o pl'iiÍiüiJ•o a 
a:l\!lllnl' o cxn:llplo ela AnwPie;L tlu NoJ"tu owlu 
niin :;o í'ui lm:;em· Nova-Ytll'li: p:11'n. :;n1 c:tpital, 
ma-; a JIO'Jilena ci<lado do Whastngton. 

quo t·n.zr·lo tiv~·rnm o . .; nmeJ•icnno~, mnito 
mal; Jll'alwo,; do qno nó,; da r:~ça illtitm, o (ji!O 
J':llnln!únto imaginnlii'Oô ? QuiWI'I\.111 evitar 
fJIW uma ci1lado do ~'l'n.ndo t:opular;i\o, expo,;ta 
!1oea:;o "? nnm lnl:L :t sut· O:illlagad:~ poJo in
illllg'O, detxa:;.;o o govoJ•no l'c<lural ~ujoilo ús 
con:;·.-qllonciu:; '.lo,;su~ lnlus o rotii'H.I'ILI\1 a cu pi
lai Jlltl::t llli!H CilJ:uJo do [JOIWO lllUVÍII!Oillo, 111:1~ 
ao almgo llos>os perigos. g rJ uo razüo podo-

rosas por.lcrn.rn actuar no nosso espírito para 
niio seguirmos css:t or•ientuçi\o ~ 

O nob!'<l Lloputado insistiu unicamente na 
snn. opiuiiio da mudanon. da c:tpital ; mas ma
nifestando o desejo de que esta cidade se 
con,;titua um e,;t:tdo. 

~Tas, senhores, os estados niio so crcam na 
mente dos lcg·islnrlor~s, nilo pódo o governo, 
niio pótle o Congresso, cr•ear e,;tados. Os esta
..J,,s CJ'c:tm·so quando teom elementos pro
JH·ios, como qnc nn.turalmonto. E niio vojo 
r·a~;w alguma. quo molito om favol' da ma· 
l'ieirt~. t\tJ pcostll' Lia nobre depul,!do. 

Eston ,r,l acrorr.lo quanto it primeh•tt parle, 
" llliidanç:t da capital o sustento com todtt a 
convicç:1o, com todo o vigor a omeodn assi
gna<\u. por mim, pelo Sr. Alcindo G.uttnulmra 
e por· ontt•os reproscnl!tntcs do Rto do .Ja
noit·o. 

Cmío rpw V. Ex:. o o Congresso me r,wão 
n justi~:t do :wreditar· ~no niio <lcfondo seme
lhante nw .. noir.: de pensar unieamonto pelo 
f':~cto do wr- representante do estado do H.io 
1te .lnnoiro. 

Sor·ia, mcs~ninlJO esse Jlrocorlimonto e 
crtJio qno só quem neste Congt•csso ni\o me 
conlwecr do pc1·to pó<lo act•crlibr que sejn. 
esse o move! da. minlm attitude ocst:1 ques
t:io. Não senhores, tanto mnis que se trata 
de uma simple,; I'Oivendicaç:iio. Et'IL ter1·itorio 
do tl.io do .1" nciro, foi separado pal':l oxorcol' 
nnm ruucçi\o, eo,;;amlo a l'uncçfio o t8rritorio 
devo rol ta r a l'awt• parlo intcgt•anto Llo ter
rito!'io de que fazi:t parto. 

Sol:ro esta. qtwstüo ~ne considero actual
mente de pouca impor·tancia tenho provado 
que entrr•i tll!lla. r·om toda a convicoii.o o não 
mo n.larg:wei por,Jne tenho nocessill:ulo im
porinsa do disenlit• mntori1L impol'tnnto em re
ln(::1o ú. rif'sorinlinnr;ii.o dn.s rond:ls, e princi
p:dmonte cm rolnr,:i\o i1 rJnosti\o tios bancos de 
OJJJiS~iiO. 

Voltar·ei opportnoamoote it trihnn:t. 
(1lúrito bem.) 

O S!t. Ptu·::iiDJ·:Nm dó. llttra ordem tio dia 
15 <lu cor•t•outu :1 continuaçf[o da pt·imeim 
tli:;cns,;i\o Llo projecto üo Comtitniçi'io. 

Lovan ta-se :c ~os:;üo ús 4 horas da tnrtle. 
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8• sessüo em :n; de dezen~b•·o de 
Jl.!ii30 

Presidencia do Sr. Prudente de Mo1·aes 

bio, ~:tma, At•ti!'-lr Rios, Gru·c:in. Pii•es, Santos 
Pel'Oll\1, Custodto 1.lo :\l.Jilo, Panl:t Guim:ll'iies 
Milton, Amphilophio, Ft•;mcisco Sodro Dio~ 
nysío Cerquoirn., Loovcgildo Fílg-twít•as,'nat•:To 

SU)t[:\IA.RTO- C\mmadn., h~lllm c n.pJH'O\':ti.~Ü.o cln ar. Ln, 
EXPI~IIII·:;>;'l'E - DoclnJ·a~·.ue~ rio \'•ltu, r)bSOI'\':v•riO.'i 0 
moe:,íio d~1. St•: fo;t•ica Co,ol!H~, 2'C1Jlllll'L'Il!!lltn do nt•guncin. 
<lo t;J•, h:·wn Coelho, h.PJOLÇ:t!l, OnllJ·:~I IHI D!.\- Cnn~ 
t!nnnr;i'i.o dn. 1•L 1}i~cn::;~iin do Jll'ojcctn rio Con:-ltitnif.'ii. 11 • 
l!.tnondn~- .lteLn·atl:~ do omentlns poln ~~·. Bot•nat•dinn 
C~IHJIOH, J)JSC~ll'SO o. Oln~n!l:ti' ,fl,l St•, yi1•gilin lhru:do, 
DIKC:nrso _ tlo sr, .luhn do C11:->ltlhn:-;, Di~f!tll'~n. /)IIICn1llls 
o_indi~nr;an ,rlo ~r Cnf\ta :.\Jaclt:uln,. l~c•jcir;:in da in
dtc:tç.an dc~ S:· .. Cosh Mncluul1!, DISC\li'S•l o. l'CcJH•n·i

.montll 1lu i'Sl'. J:..etumbn..- .\.dtlm~neuln th di~cus~.:\o, 

de S. Mttrcos, Me,lr:11io,~Ioní~ Ft·oíro.Ath:wde 
.lnnior, Fon;;oc:t c Sílvn, Fonsoc:t ·l-Iet•tltcs 
Nilo l-'cçanha, . Urbano M:wco_ndes, l\Ianhãc~ 
Bat·t·cto, Olivotm l'mto, Cyrtllo do Lemo~ 
Al~1orto Brandiio, Vit·iato de Medeiros, Vi~~ 
g-ilto Pessoa, [<ranç:t C:lrvalilo, Lnl~ Mnra.t 
Baptista da r,rutta, Frúes da Cru~ Alcind~ 
Guam1hn.ra, Et·ico Coelho, S;HllpaÍo FeL'l'HZ 
Lope;; Tt•,wiLo,.J acqtw:i Onriqne, llut'fJUin1 Wet•~ 
nuk, !Jonün;;os .Jesuino, Vinh~tcs, Tltornnz 
Dslphino, Antonio Olyntho, Ballrll'<í .lofio Pi
nileit•n, P.1cilieo Masc:\r'enlt::t>, Ga!Jl'i~l de ~T:t
g-alhftcs. Lellnol Filho, Clnc;·:~s Loltatn Ja•·oh 
da. Paix~o, Al<lXallllt·o Stocklor, Ft•:uwl;co 11n, 
\'uiga, Cost:L Sénna, Lamonniet• Go1lo['l'cdo 
GonQtlivo; Clittvos, ,\mcrico Luz, Felicin.n~ 
Pomm, Viotti, Dntt•n Níc:1cio, Forroira. it: 1-

J,_cllo, Manoel l~ulg-oJncio, Astolpho Pio, ,\.l'is
ttúus ~Jn.ta, Gonçdvcs ll.nmo3. llomin"os 
Roclm, Cnst:t M<tcliado, Domingo,; P01io 
Pttllotu, .Joiio tle Avollar, Cot•rôh. Jl.rtl,ollo' 
Buenc> llo Pai v a. Fer•t•uir:t Pire:;, Luiz tl~ 
Cn.mpos, i\Inrtínho f'mtlo .lnnior, Bornar
'linu Catnp<i.~, li't•ancl;co L\lycorio, .luüo Seve
l'Í•I!to. J.Ior·:ws Jlm•t•us, LOJ>ús Cliavc,, llo:nín
gos 1lo Morn.c·s. Ml•ll pho Grmlo, Cn.rvalh~tl 
Ang·,~lo Pitdwít•o, :IIut·s:c, Rorl_olpho Mír:u:tla: 

Ao meio din. fez-se rt cha..rnatla, ú. fJtw.l t·o
sponderam o;; Srs. Prn,lento do Mor·:vls, Maltn 
:Machado, Paos do Carvalhu, .r o;io Ntli v a, 
Eduardo Gonçalves, Costa Ror.lt•ig-nos, Fr·an
cisco Machado, Loovog-ildo Coelho .• Jon~nim 
Sarmento. Ctmltt Jnniot•, .Jo.;ó S<:cnndino, ~r,. 
noel Jlarattt, .\nlonio l:l:leua., .Joaquim Grul.. 
Thoodoro Pacheco, Elysen il!arlins, .loa.qninÍ 
Catnnda., Bemrr·a ·r.Io Albnqnet•que .Jnniot•,,Jose 
Bermll'do, Oliveim Gal vão, Amaro Cn.vnl
canti, Almeid:t Bltl'l'oto, [lirminn da Sil veít•a 
Jose Hygino, Josó Simeão, F'rodo1·ico :)ot•rano; 
Pedro p,wlino, Tavares B:l::tos, Rns:t .Juniot• 
Coelho c Ctnnpos, Tltomaz Crnz, Vi1·g-i!io l!tt: 
masio, Saraiva, Gil Vicent~. Gil tionlart 
:Monteiro <lo Barros, .Lapol', Bmz C:trneit•o: 

P<tnlmo Cat•los, CnRl<L .Juntot·, Rolll'i"nes 
·\lvos, Ali't'Oilo Ellis, Carlos Garcb, Mot':'cír•:t 
dtt Silvn, Flent·y Cnt•ado, Leopultlo de Bulhües 
Guim,u·ii.os Nnbl, Antonio :\zeredo. Cnntnn~ 
do '~II•li([UCl'[jt<e, B•,li:;Pmino de Mendonça, 
ivlarctn.no elo ,\lag<d Imos, t•'crnanrto ~i rnas 
L'lllt'O ~1iiller', Carlos Campo.;, Scldmirlt La~ 
ecrdn Cuntinho, Victprino Monteit·o P~rcim 
dtt Cnst:1, .Julio de Castilllos, Jlorg·o; do ;\!o
deit·o.;, :1 kide !.ill!a, ,\ssis Bra~il, Tltmm1z 
l"lcwos, ,\ht• !11, llomet•o H:1ptist.:t, ltoch'l. O,;o. 
l'io, C:\,;;;inno do Naseimonto, Vernnnrlo AIJ!Jolt 
Domott•io lü!Jcil•o o ~Ienna Jhn·oto. ' 

.\ llro-s) n. ~essflo. 
li'altam eom cnusa pat•tinip:ula. o; St·s. Jofio 

Pcdm, Flodnno p.,jxoto, l':ur Bar·bosa, Qnin
tir~o H.?''!l)'ll\':t, C:~ntiin, .Justin!nno Ser•p:~, 
.loao \' totl'.l, Ccsat•to 1\!olta Jun1or, Ant:io o 
Al\'1\1'0 Hotollto ; o sem causa os Srs. Thoodu
roto Souto, ltnn~·ol Pcstmln., .Jonquim Felicio 
Saldn.nhn. Marinho, Ennos do Sou~a. l:lom·iquo 
do Cat'\'nllto, Cnstello Bmnco, Larlislúo Netto, 
Santos Vioim, .To:~I)Uim B1·ovos, Tasso Ft':l~;o
so, Milnink, C01ulo do 11ignoiz·odo, Fol'I'OÍI'n 
Bmntl:io, .ln,;tini>:no das Cltng·ns, Bm•,io do 
Snntn. l:lolonn, Lni?. Bnt't'eto, Antonio Pt't\llo, 
Almci,ln. Nognoit':t, RuiJWo .Tuniot• o Et·nosto 
do Olivoim. 

Campos S:tllos, Ubalclulo do ,\:wwal, Sn ntr,s 
Anclratlc, Generoso Mar·qucs, l.tanlino Horn 
Esteves .Junior, Luir. Delphino, R:tmit·o B:\1'~ 
cellos, Pinheiro Macl!:<llo, .Julio !<'rota, Cosa
rio Alvim. Arnorico Lobo, Ecltwrdo \Vanclen
J;:otk, Jonr1uim <lo Souza, Silv:t Canerlo, Silv~t 
P:wanhos, o\f[ttilino rio Amnral, .Joa~uim ilfut·· 
tinha, Pinltcir·o Guedes, Bclfort Viciton., üc!JC,:1. 
Rodrigues, lwlio do Bt·nzll, L:tm·o So:lt·l, ln
nocencio Sorzeclollo, Nin:t ltilJc•iPo, Pedro 
Chermont, M:üt:t B"coln.t·, Cns'.-mit·n .Jnnior, 
Rodt'Íg-nos Fernan•los, Anl'ri,;io Fia llto, No
g·uei.rn Pn.I'ttnng-ná, Nelson, Pli'!}:-1 Fort•oil•a 
ivrnrtinho l·to:tt•ig-uos, Ba.rilmm Lima. Bo~ 
zet•r•il , .Toiio Lopes, · Frmlol'ieo llot•gos , 
.Tosó Avelino, .Jos·i Bevilnqnn, Gmwal" 
tlo Ln.p;os, Nascimento, Alrníno Afl'onso, 
Pedro Velho, l\liguelcle Castr·o, :\moJ•im G:tl'~ 
cin, Epitacio, Pmlt•o AmoPico, Conto Gnrlnxo, 
Sú Antltwlo, l~otnmba, Tolcntino tlo Car
v~tlho, !~osn. o Silva, .Joüo Bnt•lmllto, Gonr;al
vos Ferreira, .Josó ~It\l'iano, Almeida Pel'
narnlmeo, .Juvoncio do Ag-niar, Andt·ó Caval
cnnti, lta.ymnndo B:llltleirn, Annib" l Falcão, 
Moirn elo Vasconcollos, PoJ•cím do Lna, Jolío 
do Sif]noira, Ltti% do Amlmdo, Espit•fto Santo, 
Belarmino C:trnoit•o, Thoopltilo dos Santos, 
Pontos do l\lirandn, Oil.icicn, Gnhino Bosonm, 
lvo elo Pr:ulo, OlivoiJ•tt \'ttllmlfio, Lot\llllro 
Macio!, Foli:;hello llt•oiro, :\ug'tbto rlo Freitas, E' Ji,Jn, post:t om J.liscnssi\o o som tlolmto 
hcul:1 At·gollo, Tosta, So:11Jra, Antonio Enso- app.'OY:\<la, :t nct 1 ll:t se,súo :mtccctlontc. 
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o sr.. I 0 SECRl~TARIO procede ii leitura do l]itim. Womcch.-Josd Hygino.- Ul'ba110 Mar
conde.~ .-Frôes da Cru::,- Bttplista da Moita. 
- 1Yilo Pcçanlw.- tl. 0/ynt!to.- J. A1Jelar. 

segou i n to · 

EXPEDIENTE - Paticta.-Lconel li'illto.- ilmcrico Lobo. 
-Citagas Lobo.- Uchâa Rod!'iyuos.- Bar-

Roprosontaç.ITo dos lmhitnntos t!n villtl elo 
Remanso, do cstllllo dn Bahia, contrtt o de
creto d~ liberdade dos cultos. 

bosa Lima.-FrodeJ•ico Bo1·qes, -,l, Stochle1·, 
-F01"1'cim Pi1·os,- A, Poi·nambuco.- Cus
todio de Jfelto .- Josd Simcr.io.- ·Bellm·mino 
Camci1·o.- Raymtmdo Bandoim,- Sarai1Ja, 
-Frodc1·ico.- Scn·ano .- Lco~cgiülo Coelho. V cem i1 mesa e silo lidas as seguintes 

DoolaraçDos de ~ato 

Declaro que, na sessrío rassndn, votei !1. fa~ 
vor do req ncrimen to ( 1 • parte), rcln. lt v o a 
·1woron·ar,iio da mesmr~ sesslio; e contrn a. so-

"' . ]b -1 "tllldtl parto, concernente 11 cc e rnç.uo te sos-
~ão no domingo. - tlm01·:m Garcia, 

Declaro qno votei n fttVOt' do moçiTo. de Sr . 
.Ztuna, rolntivtl ao n.tteutndo commetttdo con
trn a 1'1·ibuna. - li'tança Carvalho, 

0 Sr.. ERICO COEWO (pqla 01't~om)-,!"edi ll 
palavra parti submcltcr 11 constdernçao . <lo 
Con noresso uma moçi'Lo qne tl t.lo cxclusrva 
.competancia tio Congresso Constituinte. En
tende com as novas J'uncções e importtl numtt 
medida lnatlinvel tio grande ll:!canco I!O 
~uaclt·o primordial de reconstrucçao do pmz 
intei['o, 

Vou envia r iL mesa n. moçiTo e no mesmo 
tempo reqneiro nrgencia para Lliscutil-a. 

A moçiTo esti1 concebicht nos seguiu tos ter
mos (tD): 

«0 Congresso Constituinte tleclttra inconve
uientes os ens.tios do orgnnisnç~o dos o~ta~lo_s, 
ficando adiados ntó sor votad:t n Constrtmçao 
Fedem! e adoptada, p~Jo poder Jogoislttti_Y?• 
nova loi eleitoral, que nssegm•o a compart;wt
paçilo de todos os citlncliL?S na obrn de iun
dnçilo dos estados respectivos.» 

Alóm do meu olJscuro nome, nclm-so suh
scriptn a moção pot• g·rande nnm~t·~ do ropro
sentnntos dentre o rJnO ht'l do mats !Ilustro na 
l'OJlresen tnçilo dos varias estados. 

vem ú mesa e e Jidn a seguinte 

1\IoçiTo 

O Con"'rosso Constituinte declara inconve
nientes gs .ensaios Llo organisnçiio tlo;; e~ta!lo_s, 
iicnntlo atlmd:1 ató ser voturla a ConsLttll!r;ao 
Fedem! o ~tdoptada 11elo poder Jogislativ:o 
nov11 lei ole!loml que usscguro :1 cumpartJ
cipar·ão do todos os cidadüo.i n~L o!Jm dtl fun
daçã~ tlos estatlos respectivos. 

Saladas sessões do Cong·t•csso Constituinte, 
!ti do t!czombro elo ISGO.- Erico Coelho. 
-.11·islidos Lobo.- 1.'/toma:: Dci]Jhino. -li'tt1'-

- .Toaqttim Sm•mcnto, -Tolnntino ela· Cm·valho, 
- Fl'ancisoo Machado.- Jlf ariano do :Maga-
l/ui os. -.1mphitophio, 

O Srt. P.m:,IDENTg-Nn fórmn .. rlo regimento, 
esta ter•mtnl\llrL a hora tio expetlwnte. 

O Sn. Er:rco CoF.wo (pela o1·dcm) - Envol
vendo pr·orog.wão tln. !tom a cliscnssilo da 
mor;ITo, rm nilo podin tleixnr tle pedü· a V.Ex., 
como pedi, nrg-encia para dis·~ulir a nmterin. 

o SJt. Pr.E~IllB:>~m- Si o nobre deputado 
rerrnor urgeneia, ó preciso determinar o 
bmpo, pnrtl que o Congr•csso concecltt proro
gnçilo tle hom. 

O Sr.. Emco CoEwo- Ro~noiro urgencia 
por m~;ia hora para ser tliscutidtt hoje a minha 
urdicnoilo. · 

Sendo submettido ti. votnorro o requeri
mento do Sr. E rico Coelho, nilo é approvada 
a urgeucia. 

O SJt, Etnco COELHO (pela ordem)- Neste 
cnso, poço t1 V. Ex. que sejn dnrltt pura a 
ot•dom tlo dil1 tlo amanhi1 a indicação que 
acab) do apresentar. · 

O Slt. Or,rvr.mA Pr:o~ro- Peço a palavra 
contm a indicação. 

O Sr:. PnBstnENTll - A indicncrro não esttí. 
em discussito. O nobre deputado J'equorett que 
,. indicrt<'ITo fosse daria pnrf\ a ordem do dia 
de nmnnhil. Nos termos do n.rt. 27 elo regi
mento, não poderá sor dndo para. t1 Ol'dem tio 
dia, nem constituir oh,iecto tle discussão, 
assumpto r1ne nt1o se,in immodintumento ligontlo 
ao fim do Uong-rosso, como constituinte, salvo 
requeri monto tlevidamonte approvuclo em ses
süo n.nteriot• pela mniol'in. dos membros pre
sentes. Von, portanto, por a votos o requeri
mento pnra. ~no n. indicuçüo entN nt• ordem 
do c!iu. rle nman hã. 

Posto n votos o requerimento do Sr. Erice 
Coelho, nlio ó approvado. 

0 Slt. Emco COET,HO (pela 01'tlem)-0 Con
gresso tlecidin nüo codcetlo!' urgoncill p!Lra a 
tiiscus:;ito tia indicnçito que aprosentei, 11~sim 
como negou o adiamento ptll'tl a sossilo do 
nmttnlliT; pontloro, pot·ém, que tlosde o mo
monto rjuo o Congresso nccoitou r.t moçi'io, 
visto o~tar nos termos do nrt. 37 do regi~ 
monto, 1sto tl, entoutlor como assumptos ex
clu:;ivnmento tltt compotoncitt tio Congorosso 
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Constituinte ou medidas de ordem, de inter- estabolecirlas polo Governo d1t União.-H. 
esse publico, politico, como é o caso ; desrle o .Baptista.-0. Nascimanta.-Ab:·au.-R. Osa
momento cm que 1t assemhlé:t acceitou a rio.-Ramiro Barcallas.-Pir.heiro Machada. 
moção, que tive a .honm de apresentar, cstit -Julio Frota,-Bo:·qes da Medciros.-llfanna 
na obrignção, sinão de discutil·a, de regei tal-a Brzrrcto.-2'homa~ Flores .-Julio da Oastilhos, 
ou approval-a. -Abbott .-A.ssis Bta:il.-Fcraira da Costa 

O SR. PRESIDENTE-O nobre deputado não - Victm·ino Montci:·o. -Alcidcs Lima. • 
póde fallar contr:t o vencido. Supprimu-sopor superfino o n. 2 do art. 10. 

O Congresso deliberou não discutir a sua a 
moção nem hoie, nem :tmanhã. Trans ra-se par1t o art. i2, como um pa-

• ragrapho, ou. 3 do m-t. 10.- Julio da Càs-
0 SR. Emco dom,no - Neste caso for- tilhos.-Iütmi:·o BaJ·ccllos.-Pinhai:·o lllachado 

mularei do novo amanhã a moção e repeti- -Julio Frota.-Barqcs de ll!aclai?·os.-lllanna 
rei, si lo1• preciso, o mesmo requerimento. Rar:·ato.-Thoma: F'to:•es.- Abbott.- Assis 

O SR. ZA)IA-E' dar murros em faco. ue Bra::il.- R. Oso1·ia.- Vict01·ino Mon!ei:·o.-
ponta. Pereira ela Oo,;ta.-Atcides Lima.-II. Baptista. 

O St~. PRESIDENTE-Peço ao nobre deputado 
que me auxilie a cump1•ir o regimento. 

ORDEIII DO DIA 

JlJSCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O Sn. PRESIDENTE tlecl1tra que vae con
tinuar n. primeira discussü.o do projecto de 
Constituição com o parecer da commissão 
especial. 

São lidas, o entram conjuuctamento cm 
discussão, .as seguiu tes 

Emendas 

Ao o.rt. S•, § 3• do n. 3. 

· E' licito aos estauos tributar 1t importação 
tl'o mercadorias estrangeiras, quando desti
nadas 1t consumo uoscu torritorio, ató 10 "/o 
addicionaes, os qunes constituirão parto dns 
rendas dos mesmos ostndos. 

S. R . ..;111arcolil10 ][ ow·a. 

Ao nrt. s• 
Substitua-se assim: 
E' dtt competeucitt · exclusiv[\ dos estados 

tlecretttr• qualquer imposto que nfto esteja 
comprehendido do art. li" o que não seja cou
trarto às disposiçOes rht Constituição.-Julio da 
Oastilhos. -·Ramiro Barcallos.-Pinheil·o ;l[a
chado.-Jutio Frota.-Bo1•ges da Mcdeii'Os.
Mcnna Ba:~·eto.- 1.'homa:; Floras,-.4.bbott.
O. Nascimanto.-Jl. Baptista,-Assis Bl·a;:il.
Pc:·eira ela Oosta.-R. O::oJ•io.-Aól·cu.- Vi
ctm·illO 111 011tCi1·o. -.1tcirlas Lima, 

Ao nrt. o• 

Depois utt palnvro.- mlministmliva-tliga
se netos, ou serviços ou instituições publicas 

-O. Nasciman!o.- Aú1·au. . 

Ao art. 12 

SulJsti tua-se: 
Nos cnso~ cxtraorrlinnrios do ca.iamid[lde 

publica, poderit o governo d1t União taxttr 
1t remh de c:ttl:t um dos estados, devendo ser 
igual pam todos a porceutag·em, 

§ I. • Quando forem insu!Iiciontes as fontes 
da receita descrimiuarltts no art. 13•, para. oe
correr n.o serviço th tli vidtt nncional, poderi~ 
tambem c governo dtt União Io.nçar umo. taxn. 
permanente sobro a renda dos estados, sem 
distincções. 

H. Baptista.-0. elo Nascimento.- Bo1·ga.~ 
rla Marleiro.<.-A.bbott .-R. Osol·io ,-,1 b1·cu.
Perai:·a da Oosw.-Ramii'O Barcaltos.- Julio 
F:·ota.- Pi11lteiro Machado.- Jalio rla Casei
lhos.- Victorino Monteil'O,- Aldt!as Lima.
.1ssis Bra::il. 

Ao art. Q.l 

Accrosconto-so : 
:3. • As clausulas, de qne trntn o n. 2• deste 

artigo, sorüo sempre [\mpli:ulns, desde que 
forem ftWOI'aveis ao> osto.dos. 

S[\l1t das SOlSõas do Congrosso Nacion[\1, 15 
elo dezembro de 1890. - A.,, de Amo1·im 
Garcia. · 

O Slt. BllR?!AIWINO DE CA)Iros (pela ol·dam) 
roqne1~ a ret!l'ndtt dns emendas que apresen
tou, om sou·uome e no do sons collegns de 
roproscutncão, relativamente a impostos os
pcciaos o impostos do importnçilo o exporto.
çito, correspondentes ao n.rt. 0' do § 1 • do 
art. s• o do art. lO, n. I. 

Consultndo o Congresso consente mt reti
rndtt pouida. 

O Sr. 'Virg;ilio Du.ma.sio -Sr. 
pt•csidonte, Srs. momllros tlo Congresso, não 
sou corl~tllla!lta um grnnrlo esgrimidor do rhe-
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tol'icn, clesconheço mesmo muitos termos o 
formulns ue parlnrnento; o que, por.)m, me 
traz a este lagar é o cumprimento de um dc
yer. 

!-lonrarlo pela confiança dos mons collegns 
dn representação tlo estado da B:drin, tive a 
honra do, na com missão dos osta.lo;;, npr•eson
ta!' algnmas emendas, !las quac.> umas, como, 
era natural, foro,m recusadns ; mas, como, rle 
entro estas considero rlo importnncia capi
tal al<>umtts, para esclm•ccer• mais a minha 
convicÇii.o, por isso qno pot•venttu·a ellns tles
pcrto,rüo tt contradict:l on o rlobnto da parte 
dos meus collegas, von reprorlnzil-ns nqni sus .. 
tentu.ndo-as como pmlcr, e npro.,cntaroi mes
mo outras que depois se me sngg-e1·iram. 

Logo no primeiro nrtig-o. ti~ pt·ojectn de 
Con:;tituiçü:o, houve n:~ comnussuo nrn dub:t te 
que parcdn. i1 pl'imeira vistn. rolntiYo it rClhc
~'üo do mtigo, mas que cot•tamcnte em de 
111u.ior iluporta.ncia. Tl'ttta.va-sc, segundo a 
emelllla proposta, de snpprimir ns pala
vras p>·oclamada pelo deol·oto n. 1 rlc 1:) rlo 
novc>n/JI'O de 1889. 

momentos do sun. vidn., noJ rlous primdros 
actos do Governo Provisorio ; pnrecon-me, 
tlizin, qno hoje r[Ue nli:o existem m:ds as 
razões qno puzoram até certo ponto u::n oiJice 
it continunçiio dessa cordum, nós devemos uar 
a esse acto do Governo Provisorio :1 conso,
grar;fio o apoio elo pftiz pot• nós aqui repre
sentado. 

Um rles,cs acto:J do Governo Provisorio 
qno vin-so olll'ign.do, ponco mnis t!a um 
mcz dei ais de promulg:tdo, a revog-a!' em 
virtude do, coincidoncin, do diverso:; file tos o 
movimentos •1110 pareciam hostis it couso li la
çilo e segnl'i111Ç:I rln. rwpnblicn., ó o decr•clo 
n. 2 do 15 de novembro que, torlos o sabem 
consignn.va-!':tcto som proceden tos o rJu J nfio 
mais será snperado na lih:toria rios povos-con
si;;navtt digo, ao ftmccion:trio que deixava de 
closempenhnr o lng:tl' mnis elevarlo elo paiz,~no 
rlnrante muito tempo oce.upilm, :t contirmaçli:o 
dos voncirncnlos qno porcouia. E ainrln. mds, 
concotlin.-lhe qna.ntiu condign:1. rb liheralid:Hlo 
da. Repuhlic:~,por mnor th deconch de lJOS.;on, 
o como ltomenu;;em pr•esüttln. ao próprio p:~i~ 
om C[IIB ell ' oxercor.1 n. primeira mngistrn
tru·n .. 

Venceu-se isto em commis,fio e mesmo com a 
minha nc~nicscencin, porqn" parecia ~no ncll~s 
consagram-se o facto de homologar n. I~nçao O Sr •. Er.Ysllu ~L\UTrxs- Nilo é mntcl'ia 
simplc?mento no de?rcto d.1. l~roclamaç:w da constitucional. 
repuiJ!rca. r.ías, depors, renect1 qt~o poy- v.e~- o sr~. Ytttmr.w D,urASIO- Porrloe-mo ; si 
tur'' o intento tlc quem elaborou n. const1tmçao nli:o for jnl.~arl:t ma teria. con,Wuciorml, . nü:o 
foi lnmlaliilissimo, ~ual o rle !hzep pnssrtl' ás far.:o qneslli:o de logn.r; podo Jlgur·a1· nns drspo
gePnçües pot' vir. a. datn. immorrudonra ~ glo- siçues transitorias; mns penso rp.w tüo consti
l'iosa em qno fot proclamada n. Republica no tucionnl 0 rli~eJ• ~no íic:t \wocltJ.mn.rla n ropu
Brnzil. !Jlica em 15 de novembro r e !880, como LlizeP 

Proponho rtue nos limitemos n nccritn.r a snp- mais, tm fópm;1 do adtlitivo qno 11 presento 
prossflo das ptllavrns do rlr:oJ·oto "· 1, tlennrlo o (l rJ 
artigo. assim conce!Jido(/8):-«A Nação Jll'n~i- en .o): 
loir:t, itdopJ·ando como. !i'n'mtt,de g·o~or:w, ~oh «E at.tent!onrlo n fJllO o ox-impcmdor cxer
o regimen roprcsentat1vo, :1 hepnhllcn Fedu- CJn pm· qua:ü meio s~culo :ts fnnt:çúos rlo Choli.l 
ratim. proclmmula n 15 de novcm1wo t!G 1889, do l\,tnrlo, a Repnliltc:t llto gu•ante 1111111. prm.-
eonstilne-se etc.» silocollllig·nrt dcssoolevarlo unt')?J, :' 'l!t:d ~er·a. 

, ]· J , l .- !ixarltl pelo COilg'I'OôSO em SOSôiW Ol:rltlllU't:\,)) 
b esta a 1" emsnr .1, :i~Jrc n. qn.t 11.10 mo ·\·' · 1 cr·oio fJilO deixaromos ar(ntllo q110 é 

deterei mui,;, a snpprcssao do7ta,; palnvr•ns. osi1~~Y:\ no Coii"'I'Csso Ol'tlimwio p:rm ser· ro
·";~~in: consignan~os.~. grnnr.le l.!ctr: );om.rp!o :;olvirl~ e;n occn~ião co.mpshmtc: isto .J,_mar
p.ue::.t qno este _:lrtr~o ria Con~trtn\r,;tO rl "po· · cnr ns condir'üc:; pa.rttenlnr•es rl:t pcns:w on 
Jll\S a)t?mologa~::w do decr·~t?; l·,,;~o !or .. o ;l~.Ol.loi :rpnsont.or;ilo,' llcn.nrlo resolvi:lo por nó.i o 
o ~~w, nl:l.s n~~ o fJUO f!lletemnscorb.l 0 1.tl u ponto J'unLlt~rn~ntnl, arpwllo qnc :esolvo fJ1Wa. 
o .,r.w.de fa.ct~. , .. . .. . "'"'. ~ Xnçilo Bt·nzrteu•a, aovolt:tr n. png·1na~ne r:our.o 
, ,\goln. l'eço ,\O> .men~.,n~~no:' collco .. s IMO tt ltistorin. do imporia, srlli:l generosa. e eqrut~tJ

so n.ttcnçao, como lntlulo."~;c~a,.t,nnil;-m.. . . , vamonto 0 neto d:l-pt•ochtm·J,,ito da Ropnbltca, 
Eu vo,n mandar um p.u.roJ,lplto .uldltl\ o 11 dizendo: 110_, nilo deixamos direito n. :i.lg-nom do 

esta artrgo 1". . _, ,. , ., .,,. ,. , -. qneixnr-so com somlJI'n. tlo mzii.o; nüs suppri-
Consultnndo a mmto~ c~11l•J~Iol~llrt!lo, <le~!1t mimrrs 0 emprego, um~ não abondon:unos o 

casn., paro ·eu-mo rJnO to• o o .1p.o1o o ndho,ao l'tn 11,0 n·ntlo -Por esta ronna lton!':unos o go
dollcs a illrin. qno lhos npresontm; p:ll'OCOIHl!~ y01)110 'q\10 ~omonona ohr•tt g'I'I\IHlios:l tl:t Ro
que orn cnnsoutanco c:on11~ pap•;t ~[110, :\fjl\1 pnh\icn. o o :;on SOg'llnr\o r\ceroto fj110 CODSigna 
l'OJII'<'senlamos, com o 110'"o rlc\e1, com. o .11110 .111,1 itlóa (•!partes.) 
cspirilo rio paz o tle pr•ogrosso, rp10 pro.iiLlo ' " · • · _ 1 ll -
a~:; jrnsso~ clanusconlo \{upn!Jlic:t Brilzilr.il·a, E11 nii.o !'nr;o, ji\, rli:SS•\ ~uo;ilno ',c c? oc~r;:~o. 
com a em·1.lnra 0 nolri'Oza qno oll:J. nprcsonlou O qno quero, .n rJll? tlosr;.Jo o ~nu, 1t1t,a:ai~L? se 
ao rnumlo maravilltnr.lo, du:;tlo o~ pl'imoiros do um yelho !nncc.ronnt•to, tt l.cpn J .c.t !orno-
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ça-lhe meios para sua snbsistoncia, de accordo 
com o alto cttrgo que occupou. Pôde ser 
collocarla, si assim o entenrlerem os honra
dos collegns, nas rlisposições transitarias. 
Acho, por:'llll, e insis~o neste ponto, que 
a idéa é digna rle nós, o espero que elltt mo-
receriL a sancção do Congresso. · 

O SR. ZA~IA- Muito mais irregular foi o 
decreto concedendo 5.000:000$000. 

0 SR. VIRGIT,IO DAMASlO·-DrJixando, pois,esta 
materin, que poderil ser collocada no Jogar 
que for julgado mais conveniente; não po
dendo along·ar·me ntt tribuna, visto como 
disponho apenns de umll hora, pa~so a outra 
ordem de considerações, 

O art. 2° da Constituição consigna uma 
idéa que não cl nova e que se rerere ii mu
danç;c da capital. Esta qu~stão jit foi trata
da. muito bem por nlguns collegas nossos em 
uma das ses,ões passadas. Desde, pois, que 
elln, acha-se Jembmdtt no art. 2' dtL Consti
tuição, ou, senhores, tive o ensejo de o pre
sentar á consirleroçiio da commisst\o elos 21 a 
seguinte emendtt ( l8) : 

«Cad:t mn:t das antigas províncias formará 
um estado, e o antigo município neutro con
stituirtt o Districto Fedet•o,J, continuando, 
provisoritunente, a ser a Capitttl d:t Unit\o. 

« § 1. o Fica porém, desde ,itt resoJ vida ::t 
mudança dtt capital, e no. proxima legbla
turn. oriliuari[L o Cong-resso decrotnrit on,.Je 
deve estabelecer-se tt capital, que chamar
sc-hn. cidade Tiro.clontes. 

« § Z. o Escolhido p:trn este fim o territorio, 
mediante o con>enso rio ost[ldo ou tios esta
dos de que houver do closmombrar-sc, p:lssu
rh o Districto Federal, de per si, n consti
tuir um eotado. ~ 

Trn.tan·lo-so dtt murlnnçn cln. capital, cogi
tüi em escolher um nome, como consta da 
emenda qno acabo de Jm• ao Congresso: assim 
como o nome do Bolivar foi dado it Bolívia, 
por causn elos relevantes serviços prostuclos it 
Patl•ia por esse cidndt\o; assim como tt cft· 
pitnl da grande ropnblicn nmericantt tomou o 
nome du \Vashinf.(ton,. do mesmo modo nós 
que tivemos Tiradontos, não é natural ~no os
colhamos o seu nome para o. Cnpital da Ro
publictt Brttziloirn! E' o nome uo proto-mnrtyr 
aa Ropublicn, do apostolo da liberdade que 
entregou n vitltt po![l Patri11. ( Apw·tes.) 

Mas eu neste momento nt\o discnto um 
no mo, que torit de ser rosal v ido em tempo 
poJo congresso; o quo discuto ngora é a con
vouione.i[l, o c ou vonioucia urg-outo d!t mu-

nca ela capital. (tipoiaclos .) 
o Sn .• ZA~IA- Isso ó uma necessidade. 
O S1t. DAMAsro- Do nccordo com o que 

ouvi poJa boccn de um illustrCI collega que 
COXUniHiSO 23 

me precedeu, creio que o Sr. Dr. ThomtLZ 
Oolphino, direi qne as comlições dtt popul: çtio 
ngglomeradn nesta cidade são as mais contt•n• 
rins ii existencia de uma grande cttpital e rio 
uma grande fedoraçt\o como e a nossa. 

Alem disso, em uma cidade populosa, onde 
nvult[l a·lin socittl constituída por massas nas 
quaos, infelizmente, n instrucção não peno
trotl nindn, nem n mini ma educaçt\o cl v ic1t ; 
onde se encontmm muitos, fallemos n Vtll'litt·· 
de, que, inteiramente l'óra dtt communhão do 
povo laborioso e honesto, vivem entre a oclo
sidnde o os manojos ou expedientes pouco con
l'e.istweis; estngt•ttndo massa de homens ciuma 
nrma, uma alavanca podet•osissima em mãos 
do agitadores ••. 

O SR. V!NHA ES - Pois estn é a verdadeira 
base em que assenta a democracia. 

O SR. Vmartro DA~IAsro-A bltSO da demo
~racin ó tt liberdade. (tipoiar.los. O Sr, Vinliaes 
dâ tlm longo apm·ta, que nao ouvimos, a qtw 
ptovoaa 1·ectamaçüas das bflllcadas .) 

0 SR. PRESID!lNTI~- A ttençt\o ! Quem tem 
lL paltwrn e o Sr. Virgilio Damas i o. 

0 SR. VIRGILIO DA)!ASIO-Mas O que isto ~ l 
Porventum ou disse que a plebe ertt ignobil 
ou baixa ~ !\Ias o que sou eu ? O que e a maior 
parte dos que aqui estão ! 
U~IA vo?.-Somos todos plebeus. 
0 SR. OLIVEIRA PINTo-Aqui nt\o ha fidal

g·uia. 
0 SR. VIRGJT,IO DA~IASIO -SomoS to'IOS ple

beus, e ueclnro que não considero que aqui 
lutja algnem que nt\o sej[l pleiJeu, mcts tam
bem que nt\o se,ja honesto. 

Pois bem, é dtt plebe deshonest[l' (ett a qua
lifiquei e defini bem), é daqu :lles quo vivem 
do expedientes incotifessavo1s e mttnejos me
nos decentes que m1 fallei, (Ha otllto lonyo 
apMic do Sr. Vinhacs, que interrompe o ora
!lor.) 

o SR. PRllSID!l:iTE reclama tt ordem. 
O SR. Vmon,ro · DA~IASIO - Sonhor•es , 

umn palnvra apoua; ao nobre collega que for.
mo o obsor[lliO do interromper-me, e cuj!t 
attonçt\o peço pttra explicar o meu pensa
mento. 

Não quero do modo nenhum dizer que 
nquello que tem meio de vida, isto é, que o 
opernrio pertonco á lin social; mas outontlo 
que aquel!o que niío trabltlhn, que não ó opc
rnt•io, está abnixo de todtt classiflc!tÇÜO (mui
tos apoiados), o nquolle que estit ttbnixo . de 
toun classiflcnçüo e tt Jin soci!tl som duvtda 
nenhuma. (Jlit~itos apoiados, muieo bem.) 

O opernrio, por isso que aquollo que 
trabt1llm ó a consogrnçt\o em ponto pequeno, 
n. consagração individual do espiri to ~ocial, 
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do espírito de hoje e do futuro; o operaria, 
J'Ol' isso me~mo, está superior a todas, segun
do ns palavras do grnmle, do divino philo
sopho, que dizia os ultimas serão os primei
ros. 

pcrnic.iosas e sobretudo da febre mnarolltt, no 
nosso littornl. Pois bom, ainda ]leio lado da. 
questão llygienica que para mim é princi
pal, a mucl~tnçtt da cttpital parti Goynz desva
neceria esse phantasma, que mais phautasmo. 
é, elo que rettlidado (apoiados), mas que na.. 
Europa. culta impede quanto ó passivei a emi
gração paro. o Brazil ou a dosvi:l. para os. 
estados elo Prattt. 

Incontestavelmente, ji1 o disso na commissão 
dos 21, e, repito, é convicção minha, apozar 
do meus cabellos brancos, apoznr de mo.is de 
meio seculo de existencitt que deve chamar-me 
]XIr:t o passado, considero do mnxima impor
tancia no futuro, ti questão oporn.rh1 o quanto 
a mim n republico. é uma pha~e de transição 
na evolução dos povos; vojnm o que ostá 
succedondo na Allem:mhn, ando o socialismo 
se erg-anisa. 

O Sr. Ersmu MARTI~s- A causa principal 
não é ess:t, mns sim a nossa inel'cia e a indif
fcronça do nosso corpo diplomntico. 

o SR. VmarLio DAMAsio - Mas, ttlém• 
das vantagens hygionicas, hn. incontestavois. 
vantttgcns ostratog-ieas. (Apoiados.) 

O SR. ZMIA -Essa parte doentia da socie
dade é a q ne precisa de mais cuithulos o do 
mais solicitude da democracia. 

Sem fal\ar jti. no melhoramento que traz a 
collocnção ela capittl! no centro, ou da vanttt
gem estratcgica de tirar a capital da beira
mar, toremos que naqiHllle bel!o ponto, qu& 
consti t;:w, na phrase de alguom, a mais linda. 
dL<s 1\:!esopotmnias, onde pam o not•te o To
cantins o o Arllguaya começam vias de boa 
navegação e pnm. o sul, pelo Pamntthyba c 
depois passttndo pela foz do H.io Grande e do· 
Tietú vae-se até o Paraná, nesse ponto pode
remos com laciliclaclo acudir ás nossas l"rontei
rus pura defentlol-as do cad11 nm dos nossos ini-· 
migas (c nos sabemos qtlMS slío os nossos ini
migos), ficaremos mais proximos, mais 150 le
guas do que estamos actualmente de Cuyo.bó. 
e, portttnto, quando os nossos inimigos fizerem. 

0 Sn.. VmaiT.lO DA)L\SIO- Como dizia, Sr. 
presidente, uma cidade populosa não convóm 
para capital: vejllmos o que deu·se 11n Ropu
b!ictt da Amarica do Norte. Em vez de NoVtl 
York on outra cidttcle populosa procuraram 
\Vasltington, uma cidade pequena que hoje 
depois de um seculo apeuas tom côt•c:~ de 
200.000 habitantes. (Tia um apaNe.) 

Ha ainda outros ttrgumentos,meus senhores, 
que llSsás demonstram os gra vos inconvenien
tes de uma gt•antle capital, muito numerostt 
em população e muito rica em commercio nos 
qnaes deixarei do demorar·me. 

menção de uos '\g'gredir, nós não toremos ne
cessicl:tdo do superar os obstaculos que pelo· 
lttdo elo Prata, ilha do Martim Garcitt, etc., se 
nos ttntepon!Hitn, porque pocloromos ir fe
di-os em pleno cora~ão por torra e com ftt
cilidttde. 

Vejamos, po't'óm, outras vantagens ela mu
dança da ctlpito.l do. Ropublica. Ell<ts são 
obvias. 

O loco.! escolhido pum a nova capital sorti 
certo monto mais central. 

Supponhamos por um momento que fosso 
assentada em territol'io do cstoelo do Goynz, 
(como mais do uma vez tom-se dito), na vil la 
l?ormosa da Impero.triz, Jlor exemplo, ponto 
qnc é proximamente e~uiclistante para o norte 
o. sul do Parti. o do Rio Grande do Sul, e nm 
pouco mais arreclado para léste, distando ape
nas do Atlantico lôO loguas, no pns;;o quo 
ponco mais do que isto dista ai nela do Cuyalxi, 
e nmas 250 e tantas tl1t rrontoira dn. Bolívia. 

Tomemos, pois, esta. hypotheso. Pois bem ; 
cm primeiro lagar rucilitar-so-hão as communi
c:tções pam o c3ntl'O " a ctissomin~tção do pro
norosso, JlOr isso que, acompanhando este a ida 
3a capital pam essas J<amgons, a cort•ente, 
cujo centro hoje 6 aqui a Capital lloderal, 
camin lmrit p:tra U1, e pnl'tttn to clcrramttr-so
hão com muito tnlliS ütcilidndo, com muito 
mais mpidez, as con<1uistas dtt civilisação em 
torno du. nov:1 capilr,l. 

Além disto, g'l'<ti1'1o vau tllgem h)'gicnica: 
atemo chavito, com que sa amOllmnta em 
tmh Enrop:1 n. omigraçl\n, chamando·:\ p:tra 
as Jlarng-cus do Pmttt o fazendo com que olla 
se t\rro<.lo do Urazil, ó a oxistencia dos febres 

0 Sr •. EL YSEU MARTINS -E' uma iuj ustiça.. 
q uo ü1.z it Ame rica Ropublico.na, el!a não tom 
necossidudo disso. · 

O Sn.. Vmcnr.ro DA~IASIO - Si vis pacem, 
para belt11111 ; não q uet•o que hnj ti guorro. 
nbsolutamonto, mas quero que estejamos pro-· 
paJ•atlos, porque, si bem que ha 20 nunos. 
tivesse titlo ti sua sepultura. no Paraguay 
Solnno Lopez, não é impassivo! que t1ppareça. 
:.incla otttro, que pos;;o. ttrrnstar pura um 
movimento mao contl\1. seus visiuhos uma 
população que nelle ttcredite. 

Mas deixemos isto do parte. E' pois con-· 
veuientissima a mudança ela scldo da ca-· 
pita!. 

Passando desta cmol1lla pa1•a outras, eu 
aintla tocaria, si me fosse licito, nos arts. G 
a Jl, rola ti vos a mataria Jluancoira e oco-· 
uomictt. 

Baldo ele hahilitnçõos para tal, poróm, c por 
outro latlo conhecendo que ha collogas htl.bi
litttdissimos e que molhar illustmriio .•• 
U~rA vo:t.-: V. E:t, t~.mbcm ó. 
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0 Sr. VIRGILIO DA~IASIO - ... o Congresso 
nesse ponto, limitar-me-hei a dizer aquillo 
que fiz na commissão, otrorecendo uma 
emenda a 1J m1! não mereceu as honras de 
ser approvacln., e que aqui rejlroduzo, addi· 
tando·lhe mais um paragrnp 10. 

Senhores, pam mim, como para todos, e 
cousa Jiquicln, qual a natureztt dos impostos 
cuja. decretação pertence it União, qual a dt~
quelles que deve pertencer aos estados pri
vativamente decretar. A lluvidtt é sobre a 
questão de cumulatividade dos estados com a 
União em certos impostos. 

Todos sabem qne ha impostos que por isso 
que de perto ou de longe, interferem co~ di· 
reito internacional, tratados de commer01o e 
navenon.ção, e outros assumptos de natul'er.a 
federal, deve por isso pertencer it União a sua 
decm tação. 

E' assim que nos impostos de importação 
taxas dos telegra(lhos e correios, etc., deve 
ella pertencer ti. União, toda a vez quo tenham 
de ver com o serviço federal, porque exceptuo 
os telegraphos e correios dentro elo proprio 
estado em serviço particular por elle 
creadd no qual não tem que ver a União. 

Si, porém , estamos todos de accord~, 
mais ou menos, sobre a parte que toctt <I 
União e a parte que toctt aos estados no tri
butar este accordo não contim\a qu:mdo se 
trata 'de distribuir. Conieça o llesnccorllo tra
tando-se ele arrecallar e depois contim\a e 
au"'menh quando se trata ele distribuir, pl'O· 
vando isto •)Ue a conta do sommnr com justa 
razão é primeiro estudada do que a conta do 
reparti!'. 

Pois bem; nesta. ultima parte, isto é, no 
modo pratico, do distribuir, entendo que 
não se póde fazer cousa muito nova, e qne 
não ha remedia, façam como fizerem, si não 
modificar apenas melhorando as comliçiles 
que ja existiam antes da Republica. 

E' assim que, por exemplo, os estar.los do 
norte , salvo o Amar.ouas e o Pará, cujtt 
verba principal provém de sua importação, 
aquelles quo nü.o podem mais taxar a ex
portação, porque a do algodão, do assucar,otc., 
Jt\. tinhn. d'eixado de ser taxada pelo governo 
geral ou pelas antigas provincins, não so po
dendo eubstituir esse Imposto pelo imposto 
sobre n, terra, porque o imposto sobre 11 terra 
é succedaneo llo de exportação e, desde qiiO 
não se póde gravar a export!lção, não se pórle 
gravar n IHrrn; nestas condições, os estados 
do norte procuram com um ou outro nome, 
como os de gyro, consumo ou outro qualquar, 
taxnr n importação com impostos addicionaes. 
Isto é questão de ostomngo, do alimentação; 
façnm o que fizerem, os impostos nddiciomies 
continuarão a vingar, emqunnto nito deram 
cousa que os substitua. 

l\las isso é questão de experiencia, senhores, 
e questão que póde mudar·so a pequonos pe
l'iodos, conformo as condi~iles cconomicas e 
de occasmo do cada estado, e ou ora do opinião 
que se deixasse essa questão para lei ordi
naria do Cong-resso, consignando-se apenas 
na Constituição as bases fundamontacs para 
sua resolução. 

E assim, como na vellm Constituição que 
vamos substituir, se dizia que ninguom se 
podin. eximir de contribuir para as dospezas 
do Estado na proporção dos seus recursos, 
assim hoje que temos Governo Ferlemtivo 
deve-se dizet·: cada estado não se pôde eximir 
(!e contribitir para a dospoztl da Uuiílo na pro
porção do suas rendas. 

UM Sn.. REPrtli:SENTANTE- Dahi a necessi
dade da déscrimiuação. 

0 Srt. Vrn.GILIO DAMASIO - Mns o que digo 
é que isto é mataria do legislntum ordt
naria. 

OUTRO S11.. RErRESllNTANTm - i\Ias os es
tados teem de se constituir desde já. 

0 SR. VIUGILIO DA~IASio-Mas poclem fi
car até mt1io ou junho regulando-se pelos 
orçmnentos antigos. (N<ia apaiarlas). Mas, 
emfim, isto é apenas opinião minha. Queria 
que na Constituição so cstabelocossom apenas 
princípios. Nella vejo artigos reln ti vos no 
direito de tributar, artigos reln,tivos ún.rreca.
dação; mas não vejo palavra relativa á distri
buição. Implicitamente acceita-so ou clerlnz-se, 
parece, a descrimina~ii:o de ron.clas da doscrimi
nação de competencm do trtbut;w. Em todo 
ca~o o ndclitivo que aprosento, como 'o fiz no 
seio da commissão, ó o seguinte (18): « Accres
conte-so depois do at•t. '12 o seguinte: Para 
satisfação de todos os co~promissos finan
ceiros e despezns da Unmo, conforme o re
spectivo ot•çamento gorai, organisado an
nualmente pelo Congresso, contribuirit cada 
estado na proporçü:o de.suas remias.-§ I.• 
Proceder-se-ha para isso ao calctJ!o exacto da 
randa arrecadalht em calla estaclo e prove
niente dos impostos lançados, quet• poltt Uni[() 
quer pelo mesmo estado, clt!culo que sorti 
revisto tambem nnnunlmonto.-§ 2.0 O Con• 
grasso, em loi ordinaria, estabelecer;í. o modo 
pratico de tornar ell'ectiv? o principio funda
mental exnrado nosto artigo.» 

Eis o que, sem mnis ,justlllcação, porque 
não tenho tempo, o porque urro tenho lmbili
taç1les (muitos naa apoiadas), tonho a. honra de 
apresentar. 

Ao art. lO no n. 2 otrereci uma omondn. 
Diz o n. 2 (lê): E' vedado aos estados, esta
belecer, subvencionar ou embaraçar o oxor
cicio de cultos religiosos. 

Propuz uma omomla suppriminclo n pnlavm 
«subvenciono.r». Com eJl'oito ontondo que uo 
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Estado é vedado estabelecer e emhnrac:1r o 
exercício uo cultos religiosos. Pode-se verln.r 
aos citl,drros e portanto ao Estacl,, q·1e ó are
unirro dolles estabelecer ou ombtwaç"r, mas 
subvencionar utto. Ess:t emenda expl'imo um 
escrulmlo da minha parte. Nrro qnero qne 
ioterf ramos com o que é da competencia •lns 
assembl6as cunstituintes elos estarias. Nos Can
tões ela Suissa e nos Estn.rlos dn. Amorim\ urro 
à prohibitll1. a subvençrro elos estarias. 

O SR. BEVIT.AQUA-Esta l'aculrlarle parcir1l 
de cada estndo prejudico. o p:tcto fundamentn.l 
que não conhece religião. 

O SR. VmGILID D,uusro-Re~lmentc <lisse 
bem um illustre deputaria do meu estt\do em 
sun. notnvel circular, nestt\ phmso eloquente 
e Jn.conica : · 

«O estado urro tem nlma » (lia ttm apm·tc .) 
A' Constituição Federal, porém, não cabe o 

direito de vcd:1r que os estados subveucionem 
um culto. 

0 SR. BIWILAQUA - C:td::L cirlarl:io tem o 
direito de :~doptar o culto f!llO quizer. 

O Sn . .YmarLIO DA~!.\SIO- E' exacto f!Ue 
póclo. A qnestiio de <]L\B n Constituição pórlc 
vedarnrroócluvirlost\, aquestão rlevo fazei-o. 
Sustento que os estados teom o direito, si rtni
zercm, de subvencionar cultos, nrro obstante 
entender que não devem subvencionar alg·nm. 
' O SR. Bllv!l,\QUA dit um [\jll\rte. 

O SR. VmOILIO DA)!ASIO -E' quesliio di r
ferente. 

Si qualqtter individuo l'or inimigo capitnl 
da philosophia, d:1 esthoticn., de fjnalqnor outra 
disciplina, dus mnthematicns de flUe muitn. 
g-ente é inilhiga. pl'incipalmente alg-tms estlt· 
chutes, ficará e li e eximido de pag-m· o im~oo;to 
t\O Esbdo, para flUe e,;te pn.gne :tos pt•oi'es
sores, somente porque jurou aos seus •lo use,.; 
tmnca pegar em livros do estudo do qne é 
inimigo? Certr~montc qne não. 

Niio snbvoncionaritt om meu est·tdo culto al
gum, doc\aro.o e desdo jt\ hypothecarh\ o meu 
voto contm esttl disposição, cm assemhlóa n 
que ou pertencesse, ml1.s quero par:1 o Estado 
l1. liberdade de l'azel-o. 

O SR. BADAttó- Apoio o que V. Ex. estie 
tlizenrlo porque ó detlncçiio logica dos netos 
do governo, que deu aos estt~dos liben!acle, 
que mais tardo niio teve coragem do carregar 
comas consoquoncit\S do sm\ doutrinn.. 

0 Srt, VIIWIL!O DA~!AS!O- Mas deixo de 
Jlat•to isto. A hora estit l1.de1tntada o nüo s~i 
quantos minutos touho tündll para tormil1ar 
O ll10U diSCUI'SO. 

Vou, Sr. prosidento, justincnt' umn, omon1lrt 
~no mantloi ao :~rt. 14 do projecto do Consti
tui<,üo, i1 commissrto tlos 21. 

Diz o :~rt. 1 •l:- As forç:ts do terrll e mar 
são instituições uaciounes, permanente>, des
tinaúas t\ deFesa da pat.ri~t no exterior e à 
manutenção rias leis no interior. Dentro dos 
liu1ites da lei a força armada é essencial
monte obe,liente aos seu~ superiore;; hiorrtr
chicos e obrigada a sustentar as instituições 
constituciooaos. 

Sonhares, a minh:1 emenda pro[JõO a sup
pressiio deste artigo. Fui interpellado por um 
tlistincto amigo e colleg-~ sobro isso: quereis 
ae>tbar com o exercito? Como ?-respondi-lhe. 
::\npponrles-mo c:1paz de semellmnte ingra
tidiio, qn:tndo ou e meus companheiros que 
11:1 rua, no ·meio da propaganda, arrisc:mdo a 
vid:~ o ocre li to, contribuimos 11 distribuir por 
elles a semento que protlu1.iu r1 mésse fecun
tlissimtt, conseguimos inocular-lhes nos co
rações patriotico;; o espirita da propag:~nd:1 
11 ne nos lln i m:wa l1. combater : acreditaes que 
eu t<n·ia tal in:;t•tüiLlrro pllra estes bravos que 
no din !5 r:lo novembro [luzeram á t:!isposiçrto 
da idó:1 victoriosa a rorç,l\ de suas espadas~ 
De certo que não. 
N~o ~u~ro que mo acoimem destll feil1. in

grn.titlrro. 
Qnel'in apenas sig-nincar, supprimindo o 

artigo que cite, o artigo, urro o exercito, era 
uesnecessa.rio. No Brnzil, como em torln. a 
p:nte, n. (orçn. nrrnaclt~ ó a garanti:t d11 ordem 
no interior e a defesa .ta honrll no exterior. 

Eu quizem sómento qne ou ficasse suhen
tonrlirlo, on entrro l]llC l1. ser expresso, em vez 
de sct' rcdig·irlo tleste modo, fosse por exemplo 
como lltt vcllm Constitniçrro, om que so con
sign:\\':1: «todos os bt•azileiros são ourigados l1. 
peg·m• crn armas Jll\ra ~usten tnt• n integridn.de 
e indopendencia ' tt Ntcção o deí'endel-a contrn. 
seus inimigos internos e exter·nos». 

Ahi so consignou um dever de honra 
parn. toJos os !Jrazi loiros, nlio se trattw:1 
sómonto tle um:t classo, não so dizia que 
tttes deveres competem sómente no exercito. 

O SR. BEVILAQUA- O exercito é o povo ar
mado. 

0 SR. Vmou.IO DAMASIO- Mns DÓS, OS 
velhos soldado> da p1'opngandl1 republicml::L,, 
somos, por l\Ssim dizer, como honorarios, que 
pertencemo;; tnmbem ao oxe1•cito, e no mo
mento de perigo pum 11 republicn. ou para 
r1 patril'\, nn. hot•~t cm que disso houver• mis
ter•, todos nós lllhos do Brazil, militares ou 
não, temos o dever do correr ás armas. 

Assim o quo dispunha a antiga Constitniçrro 
ora muito mttis convonientemento rlitodo qno 
o que dispoo o actual projecto; como tnmbem 
melhoJ•rlispnnlma antigrt Constilui(,'rro,dizendo 
quo 1\ forçt\ militn.t• ó ossoncin.lmcnto oborliontc 
o ,j!tmai~ so podoril rounit• som que lhe seja 
ordom\tlo pula autoridaclo legitima. (Apcwtcs.) 
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E' melhor isto do que dizer por esta f'órma 
vaga: a força militar doutro da lei e essen
cialmente obediente. (Apartes.) 

0 SR. BEVILAQUA- A lei rleve ser in
terpretada pJla lettm e niio pelo espirita. 

0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Mas quanto 
mais clara é a lettt•:t melhor se compt•ehendc 
o espirita. (Apartes). Finalmente, eu podia a 
suppressiio deste artigo ainda pot• ca ns • eh 
palavra « pcrmanenté ». Pois é 11oje, quand" 
o Congresso de Washington rle~:iJo que o ar
bitramento obrigatorio Lleve ser accei to pelos 
povos como a melhor soluçiio d 1S que:;tõos 
lnternncionnes; pois, é hoje, quando se colloc:1 
a testa de um movimento perigo;issimo,quando 
não seja bem encaminhado, o proprio Gui
Jherule H, o qne qnnsi propõe-se o dos:trma
mento lin Eumpn; pois, é h9jo, qu:1nd.o se pro
clama a possiiJilichulo por vtr <lossfl tdéct om 
quasi todos os circulas ..• 

0 SR. DlONYS!O CERQUEmA- Desde Hen
rique IV, mas niio passa de uma utopia. 

0 SR. Vm.GILIO DAMASIO .... qtmndo Se 
pensa que é passivei,, que cheg·ue um tempo 
em que não hajt\ exerCitas l~cr·man,;nt~s; pn!s, 
é hoje, quando a Constitutçfto d;c S1ussa dis
põe no seu art. 13 ... 

u~r Sr:.. D8PUTADO-Mns isto ó na Snissn. 
O SR. V!!WIL!O DA~!ASro-Mas a Sui.;sn 

éstú. na Europ<t e é um pequeno paiz cor·cado 
de inimkos q1w de toda a parto pt·ocm•am ... 

U~r Sa. DEPUTADO-AO contrario eilrt é O 
equiliiJPio europeo. 

O SR. VI«G!!,!O DA)!ASIO- Eu n:io me. ftz 
ontendor bem· nneria dize!' qne '' Smssa ' ., t . est:i rorleada de povos inimi;:tos en. re s1. e aos 
quaes póde convir :t toda tt ho1·a wvadli-a, o 
que 11liús j1i, SC tlcn na guerra 1'l,'llnco·pl'llS
Si:UW, 0111 que um corpo de exorc1to rr:mcez 
foi intn:·nauo nos.so paiz. 

Pois hom, é nesse paiz, peqneno, mas ~ue 
tem bastant•• ('é nn ••·,u•nntia do sons d1re1t0s 

" 1' l · I que a Cot~>;tituiç:ão rliz:. ·]nu·:t o po lrJr 111 er•.: 
não Jll'cch;arno< de exorctto po1•manont.o. ·. A 
Confo,lo1·nção não tom o rliroilo do nmntor· 
exor·ci lo poJrnmnonte. 

Cadtt o:;tado 011 cantão tem a 1'oJ•ç:t de que 
p1•ecisnr, não excetlonJo 300 hom,·ns pot• ~~n
tüo som ii O com prehenderom, como dtz o 
art: 13, as Ji.lt•ça:; policiaos. 

Eu, St•. pt•osidonliJ, t:tlve;. porqno n~o mo 
tenha achadu sontpi'O envol l'll.lo IWS!:t v1d" r!~ 
agi tn.,;Oos jlllh ticas,on porq uo n.mdn. nw • !'1~rond 1 
baslanlu nost'J '"snmpto, apezat· ria:; lir;uos rln 
oxpm·ic:nnia dos n1ens cincoonta" Lnn19s nnno,;! 
por iSSil J'UIIôO [jiiO, )101' SOl' OSSO lllllll,l'llgO I} o lei 
Úllldiilllllllllli O dlll':lllOUI'I\, podllt rl!~jiOllôlll'·HU 
os ln. paltr \'l':t-pot'llllti!OI!to. Chnmn.1n-mo o,; 
uobt·os collogas utopista. !\lu:;, lm 20 anno,;, 

quando Paranhos conseguiu alei dn liberdade 
do ventre, quem dissesse que dahi a 20 anuas 
não só estaria livre o ventre da mulhet• 
escr:wa, cotllo tolio homem osct•uvo, que esta
ria l'eitu a abolição, seria tratado como uto
pista e visiona rio. Quem lm de7, nonos dissesse 
que no anno cm que estamos, no paço da 
Boa. Vista se h:wia de reunit• o Congres:;o Con
stituinte Republicano, seria tratado de visio
naria, de ut"pista, de louco, 1le conspirador. 

E n. Revolw;ão fez-se e nós estamos na Re
publica. E assim como temos :1 Republica ha
vemos de ter (ftuando ? não sei; mas hade vir) 
o congrnç·rmento o confederação das nações, 
:t conwçar pelas da A1nerica, havemos de ter 
um snp emo tribunal internacional que de
ci•lil. das questões entre os povos e que dis
pense a espadtt e tt polvora,pelo menos, na es
cal!a em quo as temos, pormittindo que tantos 
dig·nos cidadãos, quo tantos brnços rortes, 
~teis o p1·oductivos não fiquem improllcn~s e 
lllOI'tos, par;~ a lavoura, as artes, as 1nclustrms. 

UM SR. ltEPitESENTAN1'E- Isso é a idade 
do out·o. 

0 S1t. VI!lGILJO DA~!ASIO - Isto dizemos 
nós hoje; mas não o diriio os nossos ll!hos. 
E' nesl." espOI'tUlç:t e nesta convicção que eu 
prop:mho :~o tu•t. 14 11 minha emomla. 

.lit estou cmJçatlo o tenho concluido. 
(Mui tu bem ! muito bom ! .) 
São lidas, approvauas e entr111ll conjuncta

mente eu1 di•cussiio as seguintes 

Emendas 

Ao art. ! 0 

Conservo-se como no projecto com a se
guinte motlillcação : 

Em vez rio d iwr-so - proclamntllt pelo tle
et•eto n. I do 15 do novembro de 1880- diga
se : - proclanmd:t a 15 de novembro tle 1889. 

S. [{.-Siiln. do Congresso Constituinte, 15 
rlo dozomlii'O ,[o 1890.- VittJilio Drtmasio. 

Ao a!'t. 2·• o seu p:trng·rnpho 

Se,i:uu sn!Jstituidos pelos seg·nintos: 
Art. z.o Cmla mn:t das anlig:ns pPovi_n~i~s 

lormnrit mn ustat!o, e o nnt.1g'O Munlclpto 
Nr•ntpo conslitnil'à o Districto Fodoml, con
tinuando, provisoriamente, tt SBI' a capital da 
u ni:"i.r). 

§ J.o Fica, p~1·óm, desrle ,.i:'1 1'0Solvirl~ n. 
IIIIHlnuç: 1 d:1 c:qnlnl, o 11:1 lof!·tslntul'!l. ordmn
l'i:r 0 Congr· .. ~so dncrotari1 onde tlilYO osta!Jolo-
cm•·sn a nova. cnpi l:ll. . . 

§ 2." Eseoll:irlo p:u•:1 osto tlm o toJ'l'ltoriO, 
m~tlianlo o consenso tlo ostndo ou estados do 
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1)~10 !wuv~r do dcsmem~rar-so, pass:niL o O SR. Juuo nw CASTIT,!Ios- ... dessa cru
DJstrJCto I• odorai, de por Sl, a constituir um znda que por tanto tempo se empenhou na 
estado. propagação das idóas republicanas fedoraes. 
i'f S. R.-Sala do Congresso Constituinte, 15 do Nós estamos aqui renniilos para instituir a 
dczemiJro do 1890.- Virgílio Damasio, Republica Federativa; o, senhores, posso as-

D · 1 segurai-o, não lm mataria mais importante, 
opo1s c o tll't. 12 do projecto, insira-se o sob o ponto de vista da Fedoruçüo, do que 

seguinte : a qno se contém no titulo I da Constituição. 
Art. Para satisl'açüo do todos os compro- (,1poiados .) 

misses lln:tnceiros o despezas de União, con- Aquellos que, como nós, por longos anuos, 
formo o respectivo urç·amento gornl, orgnni- fizemos a propaganda da Republica, não a 
sado annnalmento ]lC!o Congmsso,contl'ibuiril queremos unitaria, mas, sim, federativa, es-
cada estado na. proporção do suas rondas. sencialmente federativa.. 

§ !.• Proceder-se-1m para isso ao calculo E', portanto, a Federação o segundo termo 
exacto da ronda arrecadada. em catla eslado e da. grande questão, tfw importante como o 
pro:enionte dos impostos lançados quer pela. primeiro. · 
Um.ao, q.um• pelo mesmo estado, crclculo que Nós entendemos, como sempre susten-
sern rov1sto tnmbem n.nnualmentc. · t:imos, que a Republica Federativa ó o unico 

§ 2. • O Congresso os ln.belecorit, cm lei o r- meio do g-arantir tt unidade politica no meio 
dinnrin, o modo pratico tle tornar erl'ectivo o tht variedade elos interesses o dos costumes 
Jlrincipio fundamental cxarntlo nesta artigo.· dtt nDçü.o. 

S. l~.-15 do dezembro ele 1890.- i'. Dama- u~r SR. REPRESENTANTE- E' foi· nesse 
sio. intnito que se fez a Republica.. 

Ao art. H 

Substitua-se pelos seguintes : 
Art. 14. Torlos os brnsileil•os são obrigados 

~pagar em nrmns para. sustentar a indepcn
dencia, a uniüo o 11 integridmle cht Republica, 
clol'cndendo-a elo seus inimigos externos o in
.tcrnos. 

Al·t. 15. A força. milita!' é cssoncialmente 
·obediente, .inmais se poàer·á reunir som rJno 
lho soja ordenado por autoridade legitima. 

.J r.; de t!ezemiJro rlo 1890. -Damasio. 

ACC!'escentc-sc no nrt. 1', ou nas dispo
.si~ues transitarias, :;i melhor convier: 

Pamg-1•apho unico. E attendendo a que o. 
ex"lmperaclor exerceu, rJunsi meio scculo, ns 
i'uncçuos tlo cholo do Estado, ~t Republica lho 

.. g-aranto uma pensiio condign:t dessa elevado 
cargo, a q na! ser-! ho-ha marcatlrL pelo Con
.grcsso cm sessão ordinaria. 

S. R .. - Capit:ll Federal, IG do dezembro 
ilo 1800.- 'Vi;'[Jilio Damasio. 

O Sr. ,J"ulio de Oastilhos
Sr. prcsitlente, S!'s. membros do Cong-resso: 
m~tis po~· amor· ao dever, mais em ol.ter.lioncit1 
ao n:nnrlato ljllO n!e foi conllatlo, do qno poJo 
dosc.JO tle tlrsclllu·, tomo a palavm neste 
doba to, pn.m dizer o quo pensamos, nós do !Uo 
Grnndo do Sul, sobro a. materia rlo titulo 
pl·imoiJ•o, o cumpro osso dovor com t;m to 
m;liol' ri isposi çií.o, q mtn to ó cor to q uo !lz 
Jl:n·to como soltltHlo rnso ... 

VllWs-Não apoiado; como cl10t'o. 
0IJ'l'ltAs vozgs-1\ cliol'e tlo muito prestig-io. 

O SR. JuLIO Dl'l CAsTú,nos-E' precisamente 
o que estou dizendo. 

E si a. Federação niio ficar. instituída na 
Constituição, havemos ele ver resurgir sob a 
Republictt a mesmo. agitação IJUO se avolumou 
sob o Impe!'io. (Jlfttito• apoiados.) 

Dizia. eu que petlimnos a Republica. Fede
rativa como conuição efficaz do g-amntir a 
homogeneidado politkn. no meio d:t variedade 
tlos interesses economicos o das circumstan
cins o costumes das populaç,ucs; o e isso mes
mo o qne tlove ticn.r nssegnrnclo na. Consti
tuição que este Congresso vae decretar . 
(Apoiados.) 

l\fas a. Federação, para tet• realisn.çüo oll'e
ctiva, completa, satisratoria, dependo cltt de
voltwiTo ao~ Estados, niio sômente dos serviços 
quo lhos competem, porque silo correspon
tlcntos os sons intct•esses peculiares, como 
t:unhem da devolução tlas rendas que no re
g-imen docuhiclo, o qu(ll ttmto combatemos, 
ómm a!Jsorvitlns quasi que totalmente pelo 
governo celttrn.l. (Apoiados.) 

Nilo IJasta, senhores, devolver serviços aos 
Estados. E' necessn.l'io que tal devolução sejtt 
acompanhada do pet•to da dos moias necessà
t•ios para. a •lospezn.. 

Eis o problema q no ora discutimos : ó a 
questão da. classificaçüo das romlas, anm de 
snl10r-so quaos ns que tlovom pertencer it 
União, quaos as que devem pol'toncor aos 
Estados. 

Esta questrro, Srs. do Cong-resso, pódo sor 
resolvida por trcs modos dittcrcnto .. On a 
União t'nz o calculo tln sua despem gorai, 
tlamlo aos Estados tt incumbonci:t do concorro
rem Jmm rhzor lhce n o lia; ou a Uniiio !Juscurlt 
os seus recursos nas mesmas fontes onde os. 
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Estados forem hauril-os; ou a Uniúo reservará 
para si certas fontes da receita, deixando 
para os Estados todas ns mais. São estas as 
tres soluções que pódo comportar a questão 
da distribuição do,~ l'endas. 

A primeiro, solução, senhores, que consisto 
em entregar nos Estados a incumbência do oe
correrem a todas as despons da União,não me 
parece agor<t ncceit::wel. Durante muitos an
nos os Estados, jugulados pela centrulisação 
imperial, arrastaram a mais desolador<t oxis
tencia, sem iniciativa, sem autonomia, sem 
poderem organisar a sua economia interna, 
sempre oppressos, sempre vexados. Penso, por 
isso, que de su!Jito, som o necessurio preparo, 
não estão cm condições de assumir a tremonrla 
responsabilidade dG tOLlos os encargos cht 
União. Quando, depois do del1nida bom clt\ra
·mente a sua autonomia, puderem exercei-a 
benellca e fecundamente, de moela tl podarem 
responsahilisar-so pela sustentação do grande 
org·anismo úe quo são partes componentes, 
entiio, sim, aqnella solução pocleri1 ser 
applicavcl. 

Vivemos durante um longo periodo sob o 
regime11 dtt absorpção. Os Estados não estilo 
.a!Jsolutamente em circnmstancias de poderem, 
no inicio da sua vid:1 autononia, garantir 
a satisfação plena dos immensos encarg·os a 
·que mo refiro; não podem, de certo, collig-ir 
de prompto todos os recursos necesst\rios 
para fazerem face ús deSl:lezas dn, commu
.nidade geral. (Apartes.) 

UMA voz -A questão é de pl'Oclucção. 
OuTRA voz- Todtt a quostúo 6 economica. 
0 SR. Jur,IO DE CASTILI!OS- Toda a questão 

·é economica, diz muito bem o nobr·e collega, e 
·ó justamente .a questiio cconomica que estou 
aborrlaullo agem. 

Portanto, pelo motivo exposto, a primeira 
solução me parece inapplicavel. 

Ha outros motivos, e ou não caroço do do
clinal-os diante daquellcs que me ouvem, por
que todos vós que tendes o preparo sutnci
ente para discutir :1 f[Uestão, s<tbeis quo, si 
entregnssomos aos Estados a incumbencia do 
arrecadarem todos os impostos e a obrigação 

durante dezenas de annos, e não podemos do 
um momento' ptlra outro constituir os Estados 
do modo tnl que possam occorrer ás dospezas 
da União. 

R.esta a segunda solução. 
Est<t consiste 0111 que n união pódo Íl' pro

curar os seus recursos as mesmas fontes onde 
os Estados vão lmscal-os,o que 6 perigosissimo, 
CCimo demonstrarei depois. 

A terceira soluçiio, como disso, é a que 
reserva pum a União tuos o taes fontes do 
receita descriminadamente, o que deixa ao,; 
Estados campo vasto para tributarem o que 
lhes convier, com exclusiio claque !las. 

UMA voz-Theoricamcnto ó a verdadeira c 
a consentanea com n federação. 

O SJt. ,Tuuo DE CAsTrr.nos-Vemos quo a 
Constituição faz uma fusão inconveniente 
elas duas ultimas soluçües que apontei; ve
mos qtte clla não adopta um plano, uma 
solução unirorme, mtts r1uo bamlha os dous 
ultimas alvitres, 
u~rA voz-E' porque tudo estiL baralhado. 
0 SR. JULIO DTo: CASTILllOS-A Constituição 

reserva certas fontes ele receita para a Uniiio, 
reservn taes outras para os Estudos, e, depois 
elo o f>tzer, dispõe que os Estados e a Uniiio 
poderão ir buscar os seus recursos nas mes
mas l'on tos. 

O Slt. ZA~r,~-E é obra elo primeiro homem 
do seculo. . 

0 SR .. TUI, !O lll~ CAST!Ll!OS-Núo sei si é obro. 
do primeiro homem do sect1lo; o que sei, o que 
affirmo é que ella é obra de um governo pa
triotico, que se constitúiu em 15 do novem
bro pum sustont<tr onergica e sinceramente 
o. Republica, tal como foi proclamada. (ilpoia
dos; muito bem, muito bem!) 

. de, com <t respoctivtt renda, estipendh1rem os 
serviços federaes, iriamos tdl"ectar até o pro
Jlrio direito elas gentes, porque tornaríamos 
Jler·tencente aos Bstaclos até tt competencia 
para o lançllmonto e arrocJHlnção dos im
postos de importação, o que pude a!l'cctm• as 
re!Jtções internncionaes, porque a mt\terht 
póc!e sel' ol~ecto ele tratados ou convenções 
com paizos os trnngoiros. 

Si o projecto que osso Governo oJl"ereco i1 
resolução elo Congresso "nlio ó tal que lmsto 
para :t renlisnção do programma reyulllicano, 
deveremos attrihuir o facto, nao a pre
tençuos deste on daquollos qne se presumem 
tornar os primeiros homens do soculo (apoia
dos, muito bem!) mas, sim, a uma cliverg·oncio. 
do aprcciai~ão, :1 uma diversidade do opiniões . 
(Mttito bem, muito bem!) 

Allogava on que tt Constituiçlio baralha as 
dutts ultimas soluções. 

Dispensando-mo do declina1• outros motivos, 
tliroi om l'osumo : a pri111eirn. solnçi\o, si bom 
qno con~titt'Jn, o icloal 0111 mntorilt do Fede
ração, ó imtp[Jlicnvol, por que n<'Js ac!lbni110l 
clo solfror o jugo elo centmlismo impot•ial, 

0 SJt, ELY~EU MAltTINs-Núo baralha. 
O SR. ,Tur,JO Dll CAsTrwos-0 nobre sonnclor 

depois jnstitlcartt o sou conceito. 
Quanto a mim, mttntenho a minha opinião 

~no explicarei. A Constitniçiio dispõe quo 
llmun tn.os o tuas rccm•sos J'osorYn•los it União 
o tnos antros aos Estados,accroscontnuclo nincht 
~no podem aqnolla o estas triuntar cnmula
tivamonto as mesmas materins. 
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UMA voz-Bem pouca cousa é •. 
OUTRA voz- Appello para o futuro. 
0 Srt. JULIO DE CASTIL!IOS- Senhores, nós, 

os do ltio Grande do Sul, entendemos que o 
qne a Constituição dispõe sobre este mag·no 
assumpto e ann.rchico, é anti-Jilderativo, e não 
póde ser acceito pelo Congr·esso, respeitando 
nós, como respeitamos, as nobres intenções 
dos autores do projecto. (Apoiados.) 

Poi' que entendemos nós que isso importa n 
an:trchia ? Porque Srs., o artigo 12 consngr·a 
o fll'indpio dos impostos duplos, bnçarlos pela 
Uniüo e Estados, p1·incipio que por t:lnto 
tempo trouxe anarchisatla a vida aconomic:t e 
finnnceira do pniz, sob o dotestnvcl regímen 
do imporia, principio que vir:\. prorluzir n 
mesma anarchin f11Dosta sob a Republica (!ta 
diversos apartes,) 

E' o nnico modo, dizem os collegas que me 
inter1·ompcm na exposiçilo dos meus r::cio
cinios, ~no, embora julgados impugnavcis, 
m<warem a attançüo do contendores tolerantes 
e I e aos, Permittnm-rne VY, llxs. que eu con
tinua n j nstillcar o mau ennncinrlo. 

A Constitniçfi:o, no art. 6°, 1liscriminn. os im
postos de cuja renrln é exclusiva m·r·ecadmlorn. 
aUnil\o; no art. So l'itz a mesma discrimimt\'ilo 
com \•ei:rção nos Estados; no n1•t. 12 dit it 
Uni:1o a aos Estados :t faculdade de tributarem 
as mesmns matarias cumulativamente. 

O Sa. Co!utEA RimELLO- As mesmas não, 
(!la OlttJ•os apm·tas .) 

0 SR. JuLIO DB CASTILHOS-AS mesmas nlate
rias, que nüo aqnellus mencionadas no art. 8.• 
( Apa1·tes.) 

Nilo pel'turbem por emquanto :t minha nr
gnmentur;ii.n, pot'que, respondendo a lodo., os 
apartes, nüo terei tempo tio expol' as idéas de 
qun. sou rl1'fensor; penso qn~ os apm•tes ngOI':t 
são ·pl'tJllln tui'OS. (Apoiar/o.<.) 

A Uni:1o se reserva ns fontes do receita rlo 
art. ü.• Taes süo: impostos do imptl!'tnr;Gn, 
compr<Jhen•li<los os tliJ•oitos mat'iti1uos, os do 
sol lo, as contt'iiJniçues postaes o toleg1·aphicn.s. 

No nnmero 6" e ultimo dr,sso mesmo artigo, 
tamliem se declara que competoit União insti· 
tnir• bancos emis80I'es. 

Er1 jlOQ•l ans scnhoi'BS do CongPesso f[UB 1110 
perlllitbtlll :l.brit• nrrni um pareuthosis. 

l\111 ]ll'imoii'O lognr, ontondo 1]110 o assnm]'lo 
b:u1enrio o:;tú. doslocado no art. Ci", porquo alri 
sr'r so traln. <lo rlolinit• a eompotoncia oxcltbiva 
tln Uni:1o 0111 nmtorbt do impostos, 

llai ]101' iSSO fjllO ntl COIHIIIÍ'Sfi:O fim; 21 Opi
nei polo "I vi tr·o do sor considol·ado o n.ss11mp1 o 
no nrt. :1:1, que menciona as nltrilJUi<;uos do 
Con~·rr.ssr 1. 

l>opoi,;, rlovo nmnil'ostal' n. oslrt iilnsb·o a,;
Solull!óa. lllll:t opinião 1[110 1110 purcco sor 
intui l'amo nlo accoil<wol. 

No [Jia 1 O de novembro votámos, a eu 
votei com tod:t a minha habitual sinceridade 
politica, nma moção, em quo reconhecemos 
no Governo Provisorio todos os poderes or
dimwios, isto cl, devo! vamos no Governo os 
poderes executivo, lagislati\'o, ordimtrio e 
outras attribuiçuas que por omquunto lhe 
competem. 

Mas essa moção, n:t sua proprht Jettrn, dis
pnnh:t de modo expresso que c Cong-resso ra
ser·v<W:t p:trtt si exclusivnnlarrta as f'uncçues 
constituintes. 

UMA voz - Nem pó de deixar do sm· assim, 
O SR .• Jur,ro DE CASTH,uos-Eirtratanto, nós, 

tio Rio Grande do Sul, axperinwn I.:\. mos a sur
pr·eza de ler lrn. deus ou tres dias, no Diario 
Official, um rlocr·eto sobre m:l(or·itt bancarin, 
o qual envolve muteritt constitucional.(Jlpoia
dos.) 

Senho1·es, nós, rio-gmnliens0s, como amigos 
tio Governo, como mnigo:; liVt•oS que b1l.!Jemos 
reconhecot• os seus meritos o~ riJOIUo:; tan1!Jem 
[H'oclamar os seus serviços e~act•itlcios (apoia. 
rios), oll'emcemos-lile, como ~eJil]li'C, todas as 
demonstraçõe,; do nosso aprl'~o e n poio o tt•i
lmtamos-llro todas as noss,,s hoiUOIIttg"ens, 
rua:; negamos frnncnmeute a f'acllldnde do rle
CI'r•till' sob1•e ma ttH'ia constitueÍIHHÜ, visto 
que estú J'nnccionando o Congresso· Cousti
tuin te. ( 1ipoiados .) 

UMA voz- o Governo nilo tcl1l correspon
dido a essas [li'OVas. 

0 SR, ,JUI,JO DE CASTILIIOS- ESSilt]ocreto as
sig-nndo pelo illush·e Miuistro du F:tze111la, cuja 
cnpnci<l"rlo ,;on o pl'imeiro a reconlrccoP, cnjns 
nnllJ'es intanç,ues n.ePecem·ma tndo o ncn.ta
mon to, es;o decreto, meus sonhor•e,;, en
,·oJvo evidonten1ente matOI'iQ. conslitneimml, 
qno eslit Jll!illlento do voto 1lu Congt·esso 
(apoirulos), Basla dizer que, eill nlti1111t anu
lyse, C!iSB decreto conduz no seu bojo o mo
nopolio hancu !'i o (apoiados) ; Ot•n, no Conf_n'esso 
exclnsivam<mto compete dizer agora se ncceita 
o monopolio IJHlWario, ou se o J'C[Jolle. 

Eis, po1·bnto, nm assump.to ~no e:;t::t dep.on
dendo do voto da Constituiu lo; por ISSO 
mesnw cl quo ontondo que o miulslru da l'a· 
zeudtt ultru.pn~,;on as attriiJQif;Õlls "onf',,t·itlas 
no GOVCI'IIO Pt•uvisorio IHt mO\'iio qno ll~Ui 
votiunos nu di t I O, ao docrottLr ::>. Ex. u. l'usfi:o 
rio,: IHrneos dos S1•s. M:tyl·ink o eor1do do lli
gnoii'Odo o no dar no intiluludo ll:t11"o dal~o
pnldien, em ultima analy:;o, o niOllopolio lmu
c:u·io. (il,wiado,;, muito bew.) 

A l11'l os to p:u·o1.~ thesis pr'O[~Ositul fllt'II to, por
qno, nos do tWJ (,l·ande do :oinl onn1os a11r1;;os 
do Gon•I'Ilil u dbto lemos dnct~ ns nmi~ nhím
d:tnlos lfl'flVIlS, lllllS SOIIIOS lllllig'O,; liVI'OS 
(<rpoimlos), quo snl:elnos irnBtonl· IJ•'IIl nll:o a 
l!it!lduit•a da ~~opnhliea FodGl•:tlÍ\'a, ~uJII pro ... 
judiem• do uwuo algum a o!Jt':\ dlt roeonstrnc. 

• 



!! 

I .. ~ ... 

·~ 

li .. 
~ 

• 
' ~• 

Iii 

~ 
I 
i 

~ 

I 
III 

'"' 

SJ;:SSÃO EM 15 DE DEZEMBRO DE 1890 185 

ção do pu iz, paro. o. qun 1 tomos todos o dever 
do concorrer. 

E .i ti que o.lludo a este ponto, peço permis
são para dir.er· que acho simplesmente desti
tuído. de patr·iotismo a acção do.quelles que 
querem fazer opposiçüo quand m8ma, oppotii
çiio sy~tematica, o. um governo que tantos 
sacriflcros tem feito pela Republica. (Nume
rosos apoiados; muito bem· muito bem .I 

Faliu assim, porque entendo que aqui, 
perante o Congresso , devo dizer aqurllo 
mesmo que particularmente digo aos meus 
amigos. Sou amigo do Governo, como todos 
nós, represento.utes do Rio Grande do Sul, 
somos ... 

UMA voz - Como todos o somos. 
OUTRA VOZ- Como todo o Congl'eSso. 
0 SR. JULIO DE CAtiTJWOS- ... Mas, se

nhores, estt< amizade, este apoio que lhe con
sagramos não impm•tam a inconrlicionalirlade. 
A incondiciounlidado e o absoluto, o on niio 
reconheço o absoluto. 

. UM.A voz :- Mns o patriotismo uüo <l pri-
vlleg-Jo do Rw Grande do Sul. 

OuTRA voz- Nem ninguem disso isso. 
(H a otrtros apartes.) 

0 SR. JULIO DE CASTJLI!OS - Pt•est:tmos O 
llOSSo cons,,iente apoio ao Govemo, nrus não 
podemos ficar silenciosos ou mnrlos anlo osso 
desrespeito ao voto do Congresso, pmfer•ido 
no rli:< 19, desde que o Sr. rrrinistro da rn
zendu, cujo talento admiro o tio cujo pttlrio
tismo niio <.lu v ido, entenrlen que er•:t do snn 
competencra decretar solwe mataria con
stitucional, pendente <ht decisüo da Consti
tuiu te. 

O Sit. BAtWOSA LmA- Pronunciamentos 
como cs~e teom sido taxado~ de opposií'ÜO 
quaml nwmc. 

0 SR .. JULIO DB CASTir.HOS- Eu JlÜO a faço, 
eu a nl•ornino mesmo, senlror•,,s, pol'qno ins
piro-me na úoulrina de unrn. escol" que en· 
te~rlo que t.ndo qrumto <i cnnstr·nc<;iio, por 
peror q!w sa.Jn, ó preferível i< destruição sys-
tlrenmtlc:L. · 
. ~ Sr:. _ZA~IA - Colloqnemo-nos nesta po

srçao : nan Jli'OCil!·emos saber• o que o Gover·no 
pen,;a do nós mas o qno o p:liz duvo· pen:;ar• 
do Congresso. (Apoiados.) 

O Sr:. ,]UJ,!O rm CASTrr.rros - Bu, pela 
minha pnrto, rriio mo pruuccnpo com s11luw o 
que o novorno pons:t da. rrrinlra :tC,•:io pnlitiea 
o t!lt :tC\'~n pol!lict< tlo rrwus courpatllroiros; 
o ~un con,tiltro a minha pr'I'O<'ctrpnç~ll· <'011· 
stnnto, o lll<'ll gT:tn<lo ellll<onlrn. conro polilico, 
o provm· pulos netos qno osttm rio ncc"r·tlo Clllll 
o lücnndo l>l'ng:r•:trnrna qu" pnr· tanto lt•uq>o" 
!Htl'litlo r··puiJiicano ,;n~lonlon pornnlo o paiz. 

O SR. ZAMA- E os que qui~erem fundat• 
a repuulica hiio lle lembrar-se do pr·ogor" mma 
republicano ; seniio, havemos do fundar tutlo 
quanto quizermos, monos urna republica no 
l:!ralil. (tipoiados.) ~ 

(Ha outros apartes.) 
0 SR •. JULIO DE CASTILHOS- Dada minha 

oxplicaçiio, senhores do Congresso, sobre esse 
partirmlar, encm•ro o ptLr·enthosis e conLinúo 
na demonstraoão da minha theso. 

Eu dizia, feclmdo o parenthesis ... 
U)! S11. REPRBSBNTANTE- A declaração 

foi rnà. 
0 SR. ,Jur,JO DB CASTJLIIOS- Nilo foi má, 

devemos fallar pcrnnte o paiz conr a IU<Jsrna 
fmuq uozlt com que fttllamos aos rnern ln· os do 
governo. Si, perante os momi.Jr·os do govcr·no, 
ontle conto velhos compnnheit'o,; tl" propn.
g:Lndo. o bons amig-o>, nmnil'estci-mc tlcsse 
modo, como u:1o Irei de maniJbtar-rue agom 
no mos11to sentido? O jnizo que acabo do ex
terna r ji< externo i ao venerando choro do 
Govomo, petlintlo a S. Ex., em no111o da 
nos"t nntig·a ttl11iznrlo e cm 1101110 do patr·io
tismo, licunç:t ]mrn. nxprimir minlrns irnrll'os
sões sobro o decreto a que allutli, (Jll11ito 
bem.) 

Eu dizia que o projecto reservou ú Vniüo 
exclusivamente as l'on\PS de receita do nrt. ô•, 
as fontes m is nltunrlnntes. aqnel!as ~no mais 
rel'dúm, o deixou nos E,;t:tdos,no nrl.. ~o, n im
posto rio tr•nnsrnissão de proprietlndo, o im
poslo ter•l'itorinl, o imposto do oxport:tç,~o, 
cnja ar·r·ecnrln~'~o dover·á tor·minar, ·segundo a 
Constituição, in l'all ivplmeute, em 1898, e mais 
narla. 

!Jc sol'te que, l'azont!o css:t clns:;incnção, a 
Con:;titui,,:1o l'ü:tlisa a p:trtillut do lcüu, to
nmndo p:tra. n. Uni:1o ns ll1ntes rnais prodncti
vns, tleixnndo ao,; Eslntlos as que menos r·on
tlern,e nin<la nccr•,,sccr1La:-sobr·o tmlas ns rn:ds 
nmterias n União e os Estados podem tr·ilmtar 
curnulntivanwnte. 

[J)! Stt. ltl\rllgSJl:-\TANJ'g- Ahi e ljtlO r•st:\. o 
Cl'l'O. 

0 Sit. JUJ,IO DI~ CAS1'Jf,liOS- Chegarei:\. do
rnonstrnÇÜ<I do or'!'o a que rtllude o collogn quo 
me rleu o nparlo. 

Bn ontumlia que,p:u•:t o.,tabo!ecot•rrros \'nt•t!a
dnil'a ledor«\'~.o neste pair., t!eviamos tliscl'i
rttirJal' pol'l'dlttnrorllú as rondas qno tl<JY··Il1 
cnhor• ú Uniilo o as t•urHlas quo os Estados tlo
votu tu•t·ec:.tlat•. 

A Urritio, nos tor•rrlO> do ar·L. Ü", l<•rit rum\ 
ronda or·olirJ:<I'Í:t eulenl:itla, nu minittro, em 
co•·en. do l:l\lnril eorttos. 

Po . .;sno a c:-;tn pe;-;.pci \o PS dado.~ mais J)(.l.-.;iti .. 
vos, oxtr·:tlritlos tio ultimo l>J'<;nm<•nl." oJ, rtli
rrh;Lor·io da r\IOIHJI'Ch'•a o dos l'<llnlor·r"' qno os 
merniJl'O~ tlesso utini:;lor·io Linlmm Ol'g':tlli~:t,lo. 
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U:\l Sn. R.llrttRSllXTANTE-E que nem som
.pro exprimiam a verdade. 

0 Slt.Jur.IO DB CASl'lLHOS-Colligi esses da
dos, aos quacs accrescontei os dados e infor
mações que h5.o sido publica.dos naDiario Of!i
cinl•losdo 15 !lo novembro. Fnzondo os cnl
culos mnis modestos, essas rendas produzem 
corcn, de 1:39 mil contos. 

Ot•a, o orçameuto d:ts dcspeza.s geraes, no 
tempo do lmperio, montava ao algarismo de 
151.000:000$; JllltS, como comprehendem to.dos 
os mons collegns, dessas dospezas mu1ttts 
Jmssa,m pa.m os Estados, poi·qne correspondem 
a serviços que lhes devem S<lr devolvidos ; 
por isso, dei-mo no tr:th:•llw tambo1'!1 do 
colli,..ir chulos positivos :t osso respeito, e 
cho"~tei 'ú. conclusiio do qne siio dodnzirlas do 
orç~mcnto goml a, que n,llurlo, rlcspez~s n:t 
impoJ·tnncia, de coroa, de 22.000:01JO:)OOO. 
Ha, port:mto, on tro a renda mini ma dos im
postos do art. 6" c ns despezns. goraes da 
União, rlecluzidas ns verbas reltctJvas a ser
viços que siio devolvidos a,os Estado.~, um 
sa,!do liquido de cerca de 9.000:000:3000. 

Ot•a, senhores, ::ulmittindo este rcsulta,do, 
parece-mo que a lfniuo se dove dar por 
sati;;fcit:t com a rondlt que lhe pt•oduzem os 
impo:;;tos tlo art. G0 • 

0 S!t. LOPES CHA YES- E ltS despozus ac
cresciil.as '! 

O Srt. Jur.ro Dll C.\STrr.rros- Discutirei esse 
ponto. Mas vou além, e direi fjtW a Uniiio niio 
pódo flcar circumscri.pta ús rcnda,s do nrt. 6", 
JIOI'qne as despozns podem nngmenb<l' de nm 
momento pa,ra outro, por necossid:ulo. 

O Sll. ZA~L\ -Como toem augmentado. 
0 SR. ,JULIO DE CASTILI!OS - Pótlo, em Vir

tude <lo nm:c guerra, ou ~m vi rtmle de uma c:t
lamirlnde, COI110 P:'StO, SCCCU, ]li'OCiSar O f:'OVOl'!lO 
fed01•nl de rocei tn. extraordirmria para oe
correr" dospezns extmo!'llinal'ins. Pois bem; 
ncssn. evoutu:tlidatle, cm voz de deixar n 
Constituinte ic União :t !itcultltulo :~mpla do 
tributat' o qno olln. ontcndet• co_nvOJ:icnto. nos 
Estados: p~rtnrbnndo a ocononun c l!1_Yathndo 
as attributr;uos dosto;;, devo a Unmo llcar 
com a, fncultht<le do tribut:w as rendas dos 
Estado; de nccorclo com as condições oco
nomicas do onda 11111, q11oro dizer, devo 
trilmtat• nnilormomento, mas cad11 Estado 
pag·ari< ~ogundu snns Corças cconomicns. 
A Uniiio trilmt:tric o.> Estn<los, pot• exemplo, 
em 10 "/o a su:t J•ocoita ; o Estado ')IIO tom 
1.000:000~ pngal':\ 100:000:), o rtuo tive!' mo
nos, pagnri< monos. 

E :k:,.;im, scn!JOros, ,·, quo se t•o:tlisa o sys
loma l'odomtivo. 

O Slt. U n.\l,I•I=>O DO AlU!íAI,-Courlomnado 
pcht exporionei:<. 

O Slt. Jur.ro Dll CAST!l.nos-Nunca foi conde
mna,do pela oxperiencia; é o que nós vemos 
applicado no. Confüdemçiio Helvetic::t c a,té n::t 
Allema,nha. 

0 Sr.. CAMPOS SAI.T.JlS (minist!'O da jL~stiça) 
-Nos Esta,clos Unidos produziu mito resul
tado. 

0 Sa. JULIO DE CASTILIIOS-Na. Coufederaçiio 
Germnnica, aos Estados cumpre cobrir os de
ficits que a,pparcça,m nos orçamentos gemes. 
N:t Substt ó uma, lente de receit::t da Uniiio a 
quota com que contribuam os cantões con
lorme a riqueza, delles. Nos Estados Unidos 
mais ou menos se pratica,vn, o principio que 
tlcl'entlo,até que sobreveiu a guerra da. sesse
ção, que ol'iginou despezus enormes o obrigou 
o respectivo· governo a la,nça.t· mão dos im
posto;; sobro a circulação dos Jll'oductos, im
postos internos. Mns ::t cxporieucin, quer na 
Allemanha, que ttüo queremos imita,r, quer 
na, Suissa, que é imita, vel cm diversos pontos, 
que!' mesmo nos Estados Unidos a,ntes do 
gr::tude ca,tac]ysma,, mos.tra qu~ as emendas 
que n.presentet süo as mttts pratlcas e tlti que 
nmis respoita,m o systomu f'edcratit"o. 

o Sr •. A~NIUAL FALcÃo-Em nossopaiz seri::t 
iníquo. 

0 Sa .. Jur.ro DE CASTIL!IOS- Jtt OUVÍ igual 
obsorvaçíio da parte <À O nobre collega de com
missíio, se1~a,t!or por Pol'!la,mbuco, o qtml disse 
que em inirJUO porque hll Estudos que, como o 
'!!lO o nobre colleg:l. represcnt:l., !lcarimn ma
nietados, som meios de vida,. 

O Sn ... JosE' l-IYGINO - Combati o systema 
das quotas porque punha, a Uniiio na depen
donci:t das partes. 

O Stt .. Jur.Io nE CASTrr.nos-Assim seria, si 
decret:tsscmos que a Uniüo Jlzesso o OI'Çltmento 
das suas dosp9zas e t•epal'tisso com os Estados; 
nucs niio ó isso o que sustento. O plttno ô est~: 
A' União tlevom set• reset•vadns a,s fontes murs 
abundn.ntes da, receita,, rlcnndo sa,Iva ::t exclu
sivt< competencitl. dos Estados de Janç:trem 
ontl'OS tributos. (Apoiados.) 

Nlío sen<lo assim, contiuuarit o systema, das 
finanças imporiaos. 

Respondendo no apa,rto do nobre sonntlor 
pot• Pornaml,uco, di~oi : sabemos ~u~l a 
r!iO'cronç!l entre o proJecto, nest11 mmerra,, o 
:t Conlitui~:íio tlo Imporia. O Imperio só niio 
t!a,vn. pam as provinc.i:ts yt•iva,tivamou~o _a 
J•ondtt tios .impostos terr1tor1ltl, do tmusm1ssao 
<lo pmprioclatlo o oxput•tnç~o. Eis tl. nn_ica .tlil~ 
Joron~.a. !\!as, o quo ó o imposto torntot•ml ~ 

O Dr •. Josó Hygino, quo, l!O saio tia, COI?: 
missiio, mais impug·nou n, nunli::t omondn, lm 
o primeiro o rlizet' qno om unm cousa, quo ll
ctwa no papo!. 
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O SR .. TosE' HIGYNo - Não combati a sua 
idéa do dotar os estudos com rondas bastantes 
para o seu serviço. 

0 SR •. Tur,ro DE CAST!LHOS- Sabemos que o 
imposto torritoriltl, so póde produzir muito em 
alguns Estados, om antros produz muito 
pouco ; sabemos que o mesmo objecto não 
deve soiTrer simultaneamento dons impostos. 
Como podemos nos desvanecer disto deanto do 
art. 8° que diz: 

Aos Estados fica reservada exclusimmente 
a competencia do lançar o imposto territorial 
e o de transmissão do propriellade ? 

Isto equivale a dizer que o mesmo objecto 
recebe deus impostos. 

Eu, assim como os meus companheiros de 
deputação, não podemos acceitar este erro 
economico. 
. U)~ SR. HEPllllSENl'AXTE- 0 imposto tor

rllorm! é o mesmo que o do transmissão dr
propriedade ? 

0 SR, Jur,IO IlB CASl'!J,HO;;- Não é isto O 
que estou dizendo. O no!Jro representante nüo 
ouviu o que cu disse. 

Fica.nos Estados, pelo art, 8°, a com potencia 
exclus!Va para tributar a transmissão do 
propriedndo o a exportação. 1\Ias, quanto a 
esta, a propria Constituiçii.o marca o prazo 
fatal, alóm do qual não ó dado lançar im
postos sobro n exportação. 
R~stnm os impostos de trnnsmissflo de pro

priedade e o territorial. 
Orn, srtbemos o <Jno produz, em tOllo o pniz, 

o imposto de tt•ansmissiio do propriedade: nito 
produz mais do 4 mil contos. Por outro Íado. 
que valo o impost 1 territorial nca Estados 'I 
Em alguns valo muito, em outros nada. No 
Rio Grnnrle do Sul, cm S. Paulo, Rio de .Ja
neiro, 1\!inas o alguns outros, o imposto te!'l'i· 
torial JlÓ<lo dar regular resultado, o a este 
r~spoito peço licenç•n. nos meus collegas para 
chzer-lhes : nrio nos illndamos sobro as dif
[lculdades tiio decnn ta <las para lançar-se o 
1mposto terl'itorinl. Não precisamos do ca
dastro. O Estado Orientnl, pum coliJ•nr o im
posto tOI'J'ito!'ial, nüo tem cadast!'o; e oste 
rmp9sto alli constitue n principal fonte do 
roCOJta. 

O Estndo Oriental tem nosso imposto a sua 
principal ronda, e ali i não ha cadastro; tonho, 
entre os mons pttp:!is, docnmontos para provar 
o~ta nssorçiio, mas não CJUOl'O cançtu' a atton
çao dos colleg-ns ... 

U~r sn. DBI'U~'Ano - Niio apointlo, estit os
clarecondo o nssumpto. (.Ywnarosos apoiados.) 

0 Slt. ,Tur.ro lJB CASTJT,I!OS- , . , O alem 
disso ton!Jo do aiJorLlar antros assumptos. 

Mas quo osso imposto Jlt'>do sor lnnmtlo 
.inclopondon tomonto de cadastro, ó uma vortlado 
IIICOJlCUSSa, 

Póde-se ensaiar o imposto territorial; o, 
feito com felicidade o ensaio, se irá mollw
rando pouco n pouco o serviço, até chegar-se 
iL porfdção relativa. 

Depois do m•t. 8', n Constituiçlio dispõe, no 
art. 12, que fóra dns ma terias contidas uos 
arts. u" e 8° pódo a União com os Estados, 
cumulativamente ou não, tributl'lr outras mn
torias. 

Senhores, ó isto que nós do Rio ürl'ludo do 
Sul comlmtomos com tocltl a convicção, por
que vemos ahi a consag-1·açüo do regimen im
poria!. Este paiz, acostumado durante tantas 
dezenas elo nnnos nos abusos do imporia, fJ[t
gollado durante tanto tempo pelos desman· 
dos dcsstl admlnistt'nção quo atrnzou o Brazil, 
abastardando o caracter nacional, e que llc
pois do desastres succossivos chagou a cahir 
1m praça publica, um povo como esta não 
póde ser submcttUo a talrcg-imen, sob pena 
de continuar a mesma afllicli\·a situaç•iio. 
(Apoiados.) Isto quer dizet' simplesmente que 
nós daremos aos Estados todtt a autonomia, 
mas não llies daremos rencla, o que equivale 
á liberdade da miseria. (Numerosos apoiados). 

Nós sabemos, senhoJ'es, todos os quo medi
tam sobre estes assumptos sabem, que o facto 
do poder n União iutot·vit• nn, economia dos 
Estados, triiJutamlo a ma teria que lhe approu
vor, excopçiill feita das elo nrt. 8", ó do tal 
ordem, que constituirá, por si só, motivo do 
agitação Jbderalisttt sob o dominio da Rcpn
ufica (apai'lcs); incentivo lt esst1 idcla fatal a 
que acaiJn. do nlludir cm aparto um collcg·a 
meu, a irléa separatista, quo tollos mi:; deve
m~s comiJator .em nome lltt g'L'ttnlleza clesto 
pa1r.. (Nmncrosos apm·l'cs). JiL o facto do poder 
a União perturbar n, economia dos Estados, jiL 
o thcto do pode!' estabelecer nollos mais um 
fisco, damlo Jogar ti dualidade da nrrcca· 
dnç•ão, o qno som pro produz con1lictos, como 
prodtlZitL no tempo tio. imporio, accr·cscondo 
aind:t quo mt nmis rcnlOltL localidmlo do inte
l'ior o gororno d:.1 Uniiio pólio estttllclocor umrt 
repartição ttl'l'Ccadmlora; o qu-J tl nllsnrdo, 
esto duplo !'acto, si não Itm,vosso tantos 
outJ•os argnmen tos, bastaria pnm con l'onccr 
~1os l'epulllicanos, bastaria rmm convencer ::s 
r Ilustres membros deste Congresso do que n:co 
devemos rnnntar o reg·imon imporia! do arro-
cadnção, o o art. 12 o consttg'l'>L. . 

Provem! o a ovontualilluliO da insutTicioncm 
das rondas do art. Ci", ó que nós, do Jl.io Grau-· 
do, propomos, como um moia ~atislhclorio, 
substitun• o m·t. 12. Em voz do podar o 
União violontnr o desenvolvimento economico 
do~ E5tmlos, ii'ÍimltLU\Io imlust!'ins apcmts in
cipientes o cm via do florosconcin, pcando 
o com morei o c a propriotl:ulo moro! dos lis
tados, tlovo llcnr olla nutorisndtt a. nppoll:tr 
partt os Estados IJUO ti tlcvcm suston Lttr, que 
devem contribuir pnm a SUt\ gloria o grun-
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dezn, ailm do qno concorram pam fazer l'Mo dos Estados ou decretnr uma quota com 
ás despezas communs, nuxílinntlo :1 proprin, que ol!es concorram para sustentaç[o das des-
exis!oncitt nacional. pezas federaes. 

J\p1·esentou-so-me, como ohjecQão magnn E' nssim na Suiss:t, n orgnnisaçüo fe-
no seio t!:t commissüo compost:L elo tantos o deral por oxceilencí:t, que muitos collocam 
tão i !lustres collr;gas, este arg·umonto:-mas em con<liçiJes do inferioridade em r·ela,,ão á 
os Estados podem não pagar est;t 0ont!'ibnh;ão dos Estados Unidos; mas que não deve ser 
e si os estados nüo pagarem, eis uma dillcul- assim cnnsidemlla, porque tem chHlo, no 
dado qno se levanta contra o plano que centro dn. Europa. a provtt da exccllencin ~o 
aprosen ta os. suus instituiçues, florescendo sempre, tro~nqml-

Mas,sonhores,osto argumento provtt demttis, ln mente, no meio daquel!us agi Lições que 
poi·que, se, jlill'rt se combater esta emenda, trazem contuPbndo o muntlo europeu. (Apoia
allegn-se :t eventua!iclaúe de 11111 on mais l~s- dos c apartes.) 
taclos on·erecerem recusa ao pagnmento dns Qtmmlo l'é~JlOIHli ao npar~e do meu amii;'o, 
contribuições. que lhes !'oram impostns,si esse quiz nccentnar C:lto facto: nuo devemos lcgis
argumento jlrevalece contra a emondn, então lar pa1·tt o Bl·azil, como. aquello.. glot•iosa :;e
deve lJrevn lecer om todos os mais m.sos, e raç,ão dos Esta,los Umdos legislou p1trtt o. 
nessrt 1ypothesc, eu perguutn.rei o que ficam conletleracíio. 
sendo todos os.ontros ]ll'ec~itoo constitncio- U)! srt. ngrrUlSllNTA~TB- Fica riu contente 
11aes '! (Apoiados.) Si um Estado pó de ferir a se legblar como a IIi llzermn. 
Constituição, qual o rccur:;o q uo cabe it 
União? !>' intervir para restniJolecer 0 J\tzer o Sr:. •• JULIO DB CASTrLuos- Sinto e.;tnr em 
rcspr;itar us leis federncs. (Apoiados.) dcs:1ccordo; cu ufto o 11caria, pOI'~ne viri:t aP.

plicadas disposir;õcs identicas a sitnnçõos. eh-
O gstado que vio\;t o ]li'Cccito cnnstitur:ionnl versas, 0 que daria lagar a desttstres poltttcos 

ostensivnmente cl um Estado gue sl"l cnlloc:t e eeonomicos. 
em mheltlin, e quamlo um Estn<!o so torna Allmli ain 1ia lln. pouco. it objec~ão 1:m~ima 
discoldo e rebelde, o remerlio ó a inter·vont;i'io que 111 ., foi oppo!<lrt no sow dtl COIIIIUI,;stto, a 
eflicaz do governo drt. Uniã0. (Apoiados.) oltjccçüo rela~iva ti, possivelrecnsa. tltt parte 

O Su. UnALDINo DO A:llA!tAT,- O remedia tle nm on 1mt1s Estados. 
aggr·avtt ll mttl. Essa ol\jecçün, como disse, põile ser racil-

monte COII!I'al'iatln. ,]canto deste al'gumento 
O Srt .. JuLio ~ll CAST!Ll!os-Então ~ggrrt.vr. racional : si os Estados podem, em mlat;ito :1 

em todos os mm::; c:asos. · · · 1 · 1 1 o 1oúe u esse vrncmto co.nstltnciOlla '· v1o a - , I . 1 
O SR. UnAr.DINO no AMARAL- ,\ ohj~cçüo violar todos os mais precOJtos; mns, SI em 

contr·a o sen plano !l dos patri:trchn cht União rel11 ç1lu aos o1Jtr•os lm remedia, este t:unl1em 
Norte Amet•icana. tleve ser npplictttlo na espocie quo discuto. 

0 SR . .TUJ,IO DE CAS1%Hos-Mns lú., CSS:t oh- (,1poiwlos.) 
jecl,'i\o l'oi inspiradapot• ci1·cnmstanchs pecnli- Nn s~io da commis.,ão, n.pezm• tlll comp~
al·o,:, rtne não se dão no B1•azil. (o\rtniwlos.); lencia rle todos os menscollegn:;,_cnlnpet~nct~ 
Li1, u:t. ,\lnGI'iCtl do Norte, o 1novimcnto pa1·- qne cn ncalo, no seio rltt comm1s~t~.o na.ll VI 
tiu do.; E"t"'losparaocont1·o, (ctr•••illrlo.<J, oram co 111 i>atit.lu e:;to plano: o quu v1 1111 o pen.sa~ 
O" !Mndos ~uo tinlmm nema~iadtt l'ot'Çil o monto mani!'e:;tado do se pel'llli'IJtW lll]lllllO 
pm:t~tnto t01:na vn·so nocos~ar·io pl•otoge!' n muslno 11110 e,;t;i, na. Constituição, piil'fjlltl .n~o 
~111ao. (..!pmarl~s.) Mas llf)lll rla-s•l o Clll!lt":t· vi npre:;ontnJ·-sonm plano em contl'"jlO:iiÇt~? 
rto; wtnr ~ pt•er•lso ]woteg-t··~· os Esta< lo:> contm ao do projowto, vi pertnrllar-se o plnno JU 
a niJ>OI'IlQtto contra. (AJwtnclos,) ann.rclticn da. Constitni<;ão,n.o oll'o1·ccoi'·Stl nma 

llstn. <lif!'OI'cnç,n.o cnpH:tl, o, 1t mcn \'1'1', tem o:ncnrlu. tlispondo 'JIIO os Estatlo,;. tti'I'I!Ctt<l~m 
sido, por assim dil.OJ\ a canstt pola qual,,,, hüo ]l:tra si lO"/" do:; imposto,;. elo IJllf'~'~'~:<r;ao. 
c~nivol.'n<lo alguns dos nossos mais ilbtinr·Los ~lns, saltcmn,;. qno esta. é~· lontn llllll~ :•l•un
cnll<·r:;ns, qnc f[IWI'O!ll idcntillc.nr tt ~itnnç:io.do rlnntc o! o l'I'CI'Il:t. ;_ r•o,n~o, p01~, s 'l.n 1:10~l~n:ar o 
H1'HZJI com :t dos Eslarlns Unidos da. AIIICI'ICn. plano rln Con,;tlttnr;ao, v,~rn~' I ot,11 ,ti dft 
do No !'lo, 'Jll" ndo ns I.'Omliçucs são i nltJiJ'nmcn to u ni:ío umn. pn.1·1.o r ln. sn:t ]ll'lllCijl'd fonl.o de 
tli,·o1•sas. . l'onrla 'I l•:m ~no.:;ondi<;ões vt~n:"' :•ollt·~mf ? 

L:'1, o movnnonto era. rios Estntlo:; pn.J•a. a goi'OJ'Ilo dtt llnmo, som mo1os de vt-1.<. ·_E 
lJniiio, nq11i ó da Uuiti.o pam os Esln,lo,;, !cml• o isln l' •l', assi~·nn.lll1• 11 cont.J•:uhc~>tto 
(;\fJ"iflriO~'.) dn~IJO[Jt•S lj!JI) f'OIIJiiHtOill lt O!IW!ltb f)llfJ,IIjH'e-

llizia, scnhoros, qno para. ovilnl' o gJ·avi.,si- sunt•·i o1n IJOino do:' n:ons comp.nn\i ·JP<b. , 
mo iltellliVOilit>Ulo do l'odur a Uniii.n vinlonlar Corno su podo Jllsllliettl' 08o•l· rtló.1 t~l so 
o tlrscnvolvnnonto ceonn111iro dos l(stntlos, ta- dcsvi:n• J.'HI':r os E:;ta,lns nnyt eo,·ln .P"I'<;:t.o <la 
xnnd" rr1a!ol'ia~ fJllO não ns ine\nidn~ 110 nl't·.Ru, J'Ol)(\i\ got•n\ :~_ A fJ\10 f~c:Ha ~·~dnztd~1 ,0 g-o.
]'T'Opomus a alvil.t•o d:t Uniilolaxal' a rontla .. vot'notlll U111110 p:trtt attcnrlcru' IIOCO"!Ilt\llos, 

t I 
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com 11 reud[l d!minuid[l? Onde vai buscar I Uu SR. REPRESENTANTE- Sim senhor 
renda para cobr1r esse dosf:tlq uo 1 ' - · 

Ficnrá p1•ep:u•ndo o continuo couOicto entre . O SR .. Tur.w DE CAs·rrLnos- ... vao este 
a União e os Estados. Em 11m destes, por Jhz.cr ~nrto do ~rç11!YJouto I:ovo,P[Ira ~er pago 
exemplo, apparece um:t industl'it1, ess:1 intlus- P.01 ver b~s d:t receita .ot·~marm? Nao e pos
tria começ;t concorrendo pn.m o pro"'resso SIVO!. Nuo posso n.ttr1bmr no governo este 
geral desse Estado; mns !I UnW.o, ~u~, s~- pensrunento. O d.eficit deve ser coberto por 
guudo o rogimen estabelecido 110 art. 12, tem operações de crod1to. 
campo vasto doauto de si para ham·ii' recursos .o Sa. SBR~EDELr.o- Slio novos compro-
o que está sempre :vigilante, lil v:<i u·ravar mrssos do futuro. 
de irntlosto; !I industrin. nnsconte, em b~sca de o s J 

I 
R. • UT,JO Dll CAST!LllOS- E' O ponto [I 

rem tt destinada a. cobrir o dosfa l~uo. Assim uo o 1 s· seriio Jll'ecnrias ns coudhíes dos E.-;ta1los. ' Q, · v u c ~og·ar: no novos compromissos do ' lnturo, CnJa satisfação ilca a cargo dos Esta· 
En sei que grande rosponsnbilid:~de ~esa dos, corno acontece m1 Suissae ua. Allemauha. 

sobre [I Uni:lo ; sei que as despczas qne 11"'11· 
ram no orçamento ordinnrio da Uuiilo, 0;; 0 O governo. tem necessidade de contrahir 
slio sómonte as que constam rlo orr,amento 1.1o 11111 compromiSSo urgente pnrrt attendet• tam
impcrio. Ma~, estou convonciclo de· que, qual- bom a uma dcspezaurg-cute? Neste caso, elle 
quer que soJn. o augmento !I que oll11 s 111011• nppelln. para os Estados, mas, caso estes nilo 
tem pot•vcntura, póde ser abmng-ido pelo tJOSsam do prompto attendor !I essa urn· 'ncirt 
plano apro.;entatlo, sejam üO.OOO:OOO$, sGjam realiza. n.qtdln. operaçilo a cretlito, co"'ntrah~ 
80.000:000$. Esstt diillculdade estil. resolvida 11•111 e_:np!·estimo, e o serviço do juros e amor
pela omonda que defendo. tlzn.r;ao fica 11 c~rg·o dos Estados. (Apoiados, 

Além dessll consideração, devo allegar• "~weo bem, mu:to bem). Esta ó !I solução ra-
outras. dwal , esta. é tt solução federativa. (Apoia· 

O,; meus collegn.s sabem que todos r,s netos elos,) 
do Governo Provisorio, estnnrlo sujeitos 110 llolA vo~- Perfeitamente. 
exame e à approvnçilo do C:ong-r•csso, poderiío 
soJTrer modillcaçües. Estou convencido disso, 
porque nct•erlito na sinceridade do Governo, 
umn, vez que este mesmo decllwon que o~ 
seus netos tlcariam sujeitos no exame o appro
vação do Congresso ; digo exttme, por~ue não 
posso comprohcnder approvaçlio sem exame, 
e este poderá tr·azet• as consequencias a que 
acabo do roferir-me, isto é, motliflcaçues e até 
revog-nç~.o do actos. 

Ainda mesmo. senhores, acceito o calculo 
da dcspeza t'eita pelo Governo Provisorio, 
estrt nilo excederit a esphera das forç·ns d:t 
Unifío. 

Pare c~-me quo teu !lo .i ustillcndo ao n lcance 
das minhas !'orças o pensamento que nos do
minon tratando desta, mnteritt. 

UM Si~. Jl.JlPRESllNTANTE- Tem justificado 
brilhantemente. · 

0 SI~. ,Tur,ro Dll CAST!Ll!OS- Si algum de 
maus collegns tem ainda alguma objecção a. 
fazer-me, sou tirei o maiot• pra~er em respon
de l-a. 

Unr Srt. R llPRllSllNTANTE- A olljilcçilo ó 
osta: ncho que o systonm não resolve a ques
tão. Si resolvo pelo lado dos Estados, nlio a 
resolvo pelo lado da União. 

0 SR. ,JULIO Dll CASTlr.HOS-EU niio ~uizora, 
sonltoros,descora detalhes, mas para sntisfttzor 
ao nolJro tlepntutlo tlirei !I S. Bx. flUO o nosso 
plano resolvo porfoitamonto a smt objecção. 
Adn:ittindo-so mesmo quo lwJa clefieil antro !I 
rocotta o a rlospo~a 1lo an no ~no ncnba, soja 
osto deficit do 50 ou 80.000:000$000 •.. 

O Sn. Jur,IO Dll CASTIWOS- Eu clizia: este 
de~cit que nã~ podemos conhecer, porque in
fel!zmento n:~o temos tln.clos oiTicin.os deante 
dos olhos, nindn. que se eleve a oitont:t mil 
contos, .não pó!.le s~r suppl[lntado com verbas 
da receita orchn[lrm. (Apoiados.) 

O Sit. SERZllDELLO -1vias pódo sol-o taxnu
do-so novos productos, o mesmo re~luzindó-se 
despozas. 

O Stt : Jur,ro DE CASTIJ,nos - Taxando-se 
novos productos? Vamos cahir ua hypothese 
do nrt. 12. 

O SR. PRRS!llE:->Tr. - Lembro ao nobre de
putado que ostt\ esgotado o tempo 'JUO lho di1 
o rogimon to parll usllr da pala vm. 

O Sit. Jur.ro I>ll CAr,TILHOS- Meus sonhore~, 
ncabo do sor provinido pelo Sr. presidente do 
qno est:i osgo tndo o meu tempo. Sentindo niio 
poder esgotar toda a argumontuçlio do 
rtno dispnnhn, pllm justificar o mou pensa
mento e do meus collogas tle deputação, v.po
nas cumprirei. o dever do ovoc:11' a recordação, 
" gratrt rocordnção tlos mous companheiros 
do luctus reymblicanus, que aqui se acham, o 
do lembrar-lhos que nós somos chamados pela. 
primeim vez a fazer <lllPiicaçilo dos nossos 
grm1dos principies. (Muito bem.) 

Pois bem, quando somos chamn,los pnl'!l 
applicnr llt'incipios quo 1lur:tnlo tnntos annos 
o atraver. do tlio am[lrgurosas lucttts sustou
tillnos, 1\[\YOmos elo ser omissos nesstt npplicn
çiio, luwomos do ndultomr o nosso progmm-
111ll, luwomos do sucriflcl\1-o ~ · 

I 

I ,. 
i 
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Não ; ou tenho a Slttisfn~ilo 1le esporar que 
todos aqne!les que Jabutarnm comig·o e outros 
na g-mnrlo propaganda pela Republica Fede
rativa hi\o de respeitar esse pntrimonio su
gm,!o constituído pela nosstt propngandn, para 
d:ll'mos toclos ·o grn.ndo exemplo rJUe os ho
mens th monarchia nilo souberam t!n.r - o 
do sermos cohorontos com os nossos princi
pies, 1lo sermos fieis a nossa bancloira, nilo 
deixando que oll:1 cuil\ enl'Olndn, no chila, co
bertllo de pó o coberta ele desprezo. (Muito 
bem, muito bem!) 

(O o1·ado1' tc>·mina o seu rliscw·so >'eceuel1Clo 
wna r;>·anda salva de palmas, c sendo vi·~a
mento felicitado Jl01' muitos S1·s. rcp>·cscn
tantcs .) 

O Sr. Oosta ].\:[achado-Sr. pre
sidente, lamento que mo toque a palavm em 
hora ti\o adianttula, o que não cspemvn, por 
isso que, antes de mim, estn.vam inscriptos 
trcs membros do Congresso. 

Começarei. Sr. presidente, fazendo algu
mas consiLlerações sobre o art. 2° do projecto 
em discussão, onde terei occasiüo ·de tliscutir 
que hn. necessitlade de uma imlicação p:.u•a 
que este artigo sej:\ adiado até que se vote o 
nrt. G3 elo projecto, que so discute. 

Depois apresentarei ao p:.wagrapho unico 
desse mesmo artigo uma emendit, em seguida 
uma omemlt\ ao art. 3", e 1lnnlmonto apresen
tarei uma ontr:1 emenda no§ 3° n. 3 do art. so, 
onde se suscita a grande questilo dll. tlescri
minação de impostos ou tio rendas, o qno 
tanto tem preoccupado não sú a commissão 
revisora do projecto constitucional, como tam
bém a attenção de todos os meus collcgas. 

Meus senhores, diz o :wt. 2° (18): «Cada 
umtt elas antigas proviucias formarti nm esta
do, e o nntigo Municipio Netltro constituirá o 
Dist.ricto Federal, continuando a ser a capital 
da União, emqunnto outm coUSl\ ni\0 dolille
rar o Con ~·resso. » 

Parece, senhores, claro o nccoitlwel este 
artigo, e nilo oll'erecer diJTiculdarles, mi\s re
ilectinclo sobro el!e encontrl\mos serias di !TI· 
cnldndes na sua adopQlio. 

Ha de hrwer uma antinomia, ltn do haver 
nm choque entre os clous podet•es. E para 
prevenir, senhores, estn. antinomin,-o que ó 
preciso ~ Motliflcar-so o art. 2• e como ha 
uma emendt\ ao nrt. 63 pela qual se da os ter
t•enos devolutos uos estados, nesta hypo
these o art. 2° acha-se bem concebido, o 
ó correcto; mas, suppondo agorn, que, depois 
do votado o nrt. 2°, ó votado o art. G3, em 
que consitler~- os terrenos devolutos perton
cen tes :c U nmo, lm uma contraclicçüo ; si, 
porventura, passar uma emenda minha ao 
art. G3, que é rasoavel e equitativa, n qual 
tenho dcapresentur em tempo respeitando 
todos os mteresses elos estados, e muuicipios, 
será preciso modificar o at•t. 2• 

Nilo tendo-se a sciencia d:1 prev!silo p!lra 
saber como passari1 o art. 63, p1rece de con
veniencia addiar-se a cliscusslio do art. 2• ; e 
nem se diga que os terrenos devolutos já se 
achavam. som inconveniente encravados n:1s 
antig·as províncias, o regimeu era diverso, 
não hl1Vil1 autonomia dos estados, tudo se 
acluwa aclstricto ao poder central; as pro
vincias eram governadas pelos presidentes 
delegados tio govet•no, e, pois, existia uma. 
acção quo chamarei contralisadorn. e nilo 
fetloral porque dependia do centro toda a vida 
das províncias. Ni\o Bxistia, poL'tlmto, a auto
nomi:\ dos estados; por consequencia o argu
mento nüo pódo prevalece!'. 

Bem pouco me irnporll<, discutir, senhores, 
:1 questüo relativa a mudançn. da C:1pital; 
tmlo quanto se tom rlito a este respeito parece 
qne nudn. tem adiantado. Entendo qne ó con-· 
vicçi.io de todos a necessidade e a conveuien
citt dessa mtlllançn. Ni\o ÜLllarei sobro e:;te as
snmpt~; e deixando part\ o tlu:1l D· indicaçilo 
que het de apPesentnr ao Cong-rcsso passo ao 
exame do paragt•apho unico elo art. 2•, que 
diz o seguiu to. (Lê.) 

As antigas províncias passam n ser estados 
com seus respectivos torritorios, por conso
quencia o governo local tem tle estender sua 
acção, sua jtJrisdicçüo sobre todo o territorio. 
Ora, o rogimen particular dos Estados eston
de-so sobro todo o tm•ritorio; isso ó inconcus
so, pois bem, sonlJOres, os territorios devo
lutos, ncham-so oncravados nos estnclos 'I 
Acham-se. Pergunto- A ,inrisdicçilo destes 
dovo estender-se a ollos ~ Sim, fazem parto 
clns an tign.s pro v incias. 

Senhores, ó preciso emendarmos a disposiçilo 
deste parag·rn.pho, porque, quando uma. clispo
siçi\o do lei envolve em si :1 possibilidn.de d"' 
ser inexequível, é preciso ser rel'ormatla, e 
u o que nconteco com o pltragrapho unico d() 
nrt. 2°, quando torna dependente de um ou 
mais estados o territorio preciso, escolhiclo 
pelo Cong-resso, para. alti se estabelecer a Ca
pital Federal. 

Senhores, o legislador constituinte dovo usar 
do uma linguagem franca e decisiva., deve 
mandar o ni\o usar de uma linguagem .d~ 
contloscendencia, como ucontoco neste pa
rngraplto. 

O que qnor dizer o Congresso reconhecer n. 
nccossidaclo rla mudança, precisar o lognr e 
um ou mais Estados clir.orem-ni.io consinto-, 
fundados no pacto funuamontnl ~ O :u·t. G3 nüo diz, mns dá n, ontontlor rtt\0 

os tot'J'cnos devolutos, portoncom n. Uniilo. 
Si passm• o art. G3 o pcw~tW o urt, 2• qnul ti 
consoq uoncit1 'I 

Podem invocar um nrgumonto de n.utori
cludo histot'ica o dizer que osto parugraplto ó 
copiado dtt consti tuiçlío amoriCtllUI o do. ar-

•'t ... 

·~ 
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gentina. Na renlidarle, senhores, na consti
tuição argentina de 1860, nrt. :3°, encontra-se 
e3ta disposição ; na constituição americana, 
na secçi\o 8•, n. 17, encontramos igual dispo
sição; mas devemos ímita.J· sómente o que 
ó bom, devem os trazer de outras consti
tuições aquillo que nos interessa,, que tem o 
cunho do verdadeiro, para. applicar no nosso 
paiz. Ora, si eu provo oxhubernnt emente, e 
ninguem me póde contestar, que ha a possi
bilidade de tornar-se inexequível esta uispo
siçlio dn. loi, o que convém fazer·se, senhores 1 
Moditlcal-a. 

Nlio sei si, nn. ConfederaQão Argontinn. on 
nos Estados Unidos, houve diillculdade pratica 
para realisação dessa preceito ... 

0 SR. AMARO CA VALCANTI-Não 1m estado 
nenhum que recuse isso. 

0 SR. PEDRO AMERICO-Pótle ser que al
gum recuse. Em todo o caso estti no seu di
reito recusando, desde que por lei não tem 
obrigação d~ fnzel-o. 

0 SR. COSTA MACHADO- .. , mns O quo é 
exacto é que, nos Estados Unidos, de facto o 
estado d::t Colomllitt, onde existe a, capital 
fedem! de ·washiugton, foi comprado ao 
estado do l\In.rylan:l, o que inrlica, que houve 
alguma diillculdnde pum roa,lisar-se o pre
ceito constituciomtl. 

Pois, senhores, nós, quo pertencemos ao 
Congresso Constituinte, nós, qno podemos 
dividir os Estn.dos de modo conveniente, nós, 
que poetemos dispot' de seus territorios, nós, 
que viemos aqui em nome d::t mtção inteira, 
não podemos precisar, mrtrcn.r, ordenar termi
nn.ntementB q o e, dada estn. hypothese, o Con
S'rosso, indepl!ndeute do consenso dos Estados, 
mçn. eil'ecti vn. '' sua disposição ~ Por sem 
duvida .. 

Julgo qno nisto, senhores, trn.tnndo-se do 
bom gorn.l, do bem do todv. n. União, ning-uem 
poderit levn.r a, mal que soja a, medidn ohri
gntoria, e ó por esta razão que vou n.presen
tnr umn motliflcaQfio : quero que se vote a 
disposicão som haver necessiclacle de consultn. 
aos Estados. 

A linguagem empregada ó de condoscenclen
cio. para com os estndos ; e por isso elles po
derão não querer, não consentir nem vendar; 
e então o que 1hrtí o Congresso ? Ou hn. de 
pedir n. rol'ornut desse artigo ou ha de cruzar 
os braços, e ni:í.o murlari't a Capital. 

Tenho portctnto de apresentar umn emenda, 
no sentido em que acabo de fnJlnr. 

Senhores, tenho muito n. dizer, mns serei 
ra,pido; quero aproveitar o tempo que me ó 
concotlido pelo regimento. 

Apresentarei tllmhem nmn. emenda· ao 
art. 3°, que diz (!ando.) «Os ost11dos podem 
incorporur-so entro si, subdividir-se ou des
membrar-se pnrn se nnnexarom a outl'os, Oll 

formarem novos estudos, mediante acquies
cencia das respectivas lcgislaturas Iocaes om 
tlous annos successivos, o appr•ovnr-f\d do 
Congre;;so Nacional. » ! 

Meus senhores, elevemos distiunouir uqni 
duns. h,:ypothoses; a primeim, que gs estados 
subchv1dam-so on desmembrem-se pa!'a se· 
n.nnexnrem ; e n, scg·cmtln hypothese a rio se 
crc:w um novo. estaclo. Quanto n, primeir·n, o 
nrt1go é ::tdmJsslvel, estn.mos do accórdo, 
qun.nto n. segunda, porém, devemos reformar 
o ttrtigo, por!:JUO, si o CDilg'l'osso reconhece 
como convemente que eludas certns circmns
tn.ncias, deve l'ot•mar-se novos estados n con
seqnencin n. timr ó n seguinte: a Conslituinte 
devo facilitar a realisnçf\o tlesse facto. 

Mas, como realisar-so a creação de novos 
Est~tdos, t!rando pal'n isso territorio o poptt
lnçao de <hversos, por consenso proprio, se
nhores 'I Os estados quereriio consentir nísso'l· 
Por corto que não; uinguem quer perder 1'orçn 
nem poder. Log-o, si não é impassivo! seri't 
diJllcilimu 11 cren.ção de novos estados com 
:1 desmembrn<,[[o de nm ou mais estados. 

O que convóm, por conseguinte '! Convem 
facilitar ; m11s isso rleponr.le rio ceJ'tos J•equi
sito.s, de certas condíçUes o do um processo es
pecml, o qulii tleve ser mnrcatlo e estn.hele
cido pelo Cong·r•esso. Nesse sentido tenho ue 
a prese o tnr tambem mmt emenda. 

Dom,.is, esse artigo ó omisso ou detnciente 
p~r isso ~ue nlio coll'i\ou de uma hypothoso qu~ 
pode dar-se; qnal o elln? Suppondo, meus 
senhores, que d'n.qui a unnos um territorio 
quo presentemente ó devoluto, tenlm hns
tan to população, bnstan te ri!J.neza, ten hl'l 
todos os meios, todos os rertuesitos para. for
mnr um Estmlo ; como. o Congt·osso llll de fa
zei-o cm face da Constituição, qun.ndo li Con
stituinte neste artigo não cogita tln. hypo
these? POrf!Ue nqui SÓ trnta-se da subtlívi:;ão 
ou desmembração do Estados pum se encor
porar, para se crcar um novo EstnLlo; nrtose 
tmta dessll hypotlJesó, e, por conseg-uinte . 
vem l'l proposito li minha ementla, devolvend~ 
parll o Congresso o estabelecer ns contliçües 
reqnositos e processo a seguir neste caso. ' 

Agora, meus senhores, vou f,tzer consido
mçiles sobre algumas emendas, partt depois 
itlvostir con tm a grn.nde, a mag-na q11estão 
que, si nrto é o pomo tln díscortlia, ú o pomo. 
de tlissidencin · no moi o do Congresso, - a 
questão dos impostos, n descrimitmçiT.o das ren
dl1s, que devem constitui!• o patl'imonío d<t 
Confederação e o pntrimonio peculiar dos Es
tn.clos. 

Senhores, parece-mo que, nesta grando 
questüo, nsnnclo. tlo in teit•n prnrtoncin, devo
mos ]n•ocurn.r orwntnrmo-nos,!Jnseados om mn 
princípio qmtlqner. (,tpoiallos.) Ató nqni te-· 
nho v1sto na discussüo o !JUS omonclns, nmn 
exagernd~W tendoncin qno leva os EBttulos na 
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su:t in lcpondoncia e autonomia até a sobera
nia. 

~onllo~es nó~ dovemos ter n prndoncin se-
gmn to:n11o logrshw no Congresso do modo que 
os cstar.los pr·ospcros fiquem prejudicatlos, e 
nem os ostnnos fJU'J se acham em pcnur·in, 
dcsospcrem ; porquo si fizermos umn loi que 
ttutot•rsc áquollesquo não tem á viverit r.ustlL 
daqu •lles que tem, então, está plantado ao 
elemento tlo discorrlia e, como conscquencia, 
apparecorá o p:trtido soparntista, o que nos 
devemos, à todo o transe, evitar. (Apoiados 
muito bom). Entretanto si não melhorarmos o 
estado de ponurin, do alguns osta(los o que 
acontocerit 'I A republica SCJ'Ú. calumnin
da, e!la a innoconto, que não tem culpl\ do 
estado ntrasado dn nossr\ sociedade ; esta 
republica quo roi proclamada, mas ainrln não 
existe, ser:'\ n cnlumnindrt. Os espíritos escla
t•ecidos lh!lariio ás massas, dizendo que niio é 
o resultnrlo dtt republica; mas isto nnd:L ro
merlil\ril .. Por conoel}uencia, é preciso Sl\lVlL
.Q'Ultl'clarmo;; os intol'essos de todos os esta
dos. De que modo 'I Pnrecc-me, quo pode
mos l'azel-o f,wiJtncnte. 

UMA. vo~- Mas o is~o mesm(.), 
O Sa. CoSTA 1\fACHADO-Pertlii:o. Em um paiz 

de l'odot•nçlio só lm um poder sohornno que é o 
da Naç,:lo; eis o que faz a tlnidaclo o caracter 

· nacional. 
U)! SR. REPRSBNTANTE,-Pois a Ferloraçlio 

é a união de estarlos imlepellllontes. 
0 Srt. COSTA MACIIADO- A sobcrn.nia dos 

est:vlos é unicamente relativ:t aos interesses 
pllrticulares delles. 

OUTRO SR. RICPRF:NTA:'!TB- TOdll a sobera
nia é relativa; não ha soberania absoluta. 

0 SR. COSTA MACHADO- Nós qno l]uero
mos a Federação a todo o tranze, nii.o deve
mos arlmittir l\ autonomia, dos Estad0s em 
proj nizo d:t Fcrlemção. E' preciso fJllO, com 
torlo o critcrio,esbtbeloçnmos um:t linha, divi
soria tltltre o l]ne devo competir nos Estados o 
n Uni:io. gjs o tot•reno em qne se discnto. 
Aqnelles que se rleixam loV<W pelo oxngnrarlo 
principio rlcmocra1 ico, procnr,•m dar rcnrlns 
aos g,tarlos,rortillcando-o;·, csqnccendo as con
venionrins rle sustentar nm poder l'orte nnte;; 
de tudo, que exprima n unidade nacihnal. 
( Apni1.1dos .) 

:i\!a.;, !ligo cu-desrle o momento que aprc
sentrtt'mos u:nit inrlicaçãn que coml.•ine por
feit'ttnonte estes dons intcrJsso.>, p:t~eco qnc 
está resolvida a qnestão. 

U)!A voz- E' o que estamos l'ilzcndo. 
0 SR. COSTA l\IACf!ADO - E' um nr) gordio 

que precisa ser des:ttado. 
Humilho·mc din.nto deste Congl'csso, mas 

parece-mo nn minhl\ humiltlaclo qno est:t qnos
tão totn fhcil dcsonlnco; o si, pot• ventura, l\ 
idé:t que vou olfot'ecct' nilo f'ür rlo gt'ttndo 
vnutagem, cn, inimi~·o dos ap:trtes, porque 
em regrn mvh tmmm do lnz it rliscus,ão o 
tudo barn.lltam, poço aos mous collogns qno, 
:t bom dn ollncidnção do nssnmpto, ms hon
rem com os n.prtrtos qno ,julgarem nnc:Jssarios. 

Scnho!'OS o imposto do oxporbçilo, porqno ó 
condonma.do ~ Porqno pozu sobre o valor d:t 
producção o assim diminue n capitnl, c porque 
apozat• rlisso o ncccito ~ Pot'quo !ta nec:.,ssida
do r lo lle, su,jeitnmo-nos n. grlinrlo lei tht necos
sirlarlo. Pois bom, esta lei d:1 nocossidndo 
vno-nos sct•vir tlo pctlm do toi}UO parn resol
ver a questão. 

A lutl\ J'oi collocnda no~te terreno. I-Ia ii
lustres rcpresontrtnt.os no Congresso ~no 
dizom : m1m estwlo, isto ó, o estado ~w' mo 
manrlon pnr•a aqui, niio tom rondas suOlcien
tcs; dosdo o momento ~no lho l'rJr concedida 
tão sómonto o imposto do oxportaçilo, o os 
dotnais consignar.los 110 nrt. 8" não pudorú 
suusistir. 

A f'ót'ma rcpublican:t tom estn bo!lo7.n-a 
da. elnsticidnrle: resolve todos os problemas 
som grandos dill1culdades. 

Na monnrchia, govct•no do centrnlisaç[o, 
a unil'ormidnrle ct•a um:\ regra, o que conti
tnitt nm absurdo, porque, não podemos legis
lar uniformemente, cm um paiz vasto como 
o nosso, em '1110 as snas nccossiclades, sua 
cnl tum intellec:tual, os sons intcross·JS e n di
ver:'irlllrle do climrt são diírorontes, do norte 
ao sul. Em, pois, rlesarrnzoado, em certas oc
cnsiões, legislar unil'ormcmente; pot'ém, o fa
cto se rlnvn .. Mns, si isto se dava nn monnr
cltin, nilo deve dar-se na ropuhlimt, onde 
<!ovemos logi~lnr, · Cclizmonte, segundo os 
interesses especiaes dos estados. 

Sendo assim, dig·o ao Congresso: o que 
qnorem os estados do norte~ Querem roudrr.s 
parn s:\tislhzer snns nocossidncles e tmtrr.r de 
sons melhoramentos matoriacs o mornos. 

Pois bem. Até lll}lli cobmvttm os ostndos 
nilo só o imposto do oxportaçilo, como o rlc 
impot•tação, porqno, sonltore;;, imposto do 
importaçilo ou imposto de consumo, ó a 
mesma cousa. Logo, o Congresso o que deve 
razcr ó dnr aos estados do norte o ·imposto 
do importação, o do exportação o alguns 
outros, nllrn de que os estados possam sal
var-se. 

U~IA voz-O que fica para a União? 
UM Stt. RJ~Ptmst~:>;'rANTE-Mtts isto não é 

su para os estados do norte. · 
O Stt. CosT.\ MAcrrAno-Dos estados rio sul 

nenhum J•oclamon, re~pomlcrei ao nparto do 
nobr•e doputndo. 

l~oconheço que os estados do snl toom ox
pot•tação sniTloionto o outros recursos p:tra 
viver; m:ts, litzondo justiça !\O norte, que 
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soiTre . por circumstancias, q uo nüo voam a 
]lropostto ponderar, quero tt]lenas prevenir 
ditnculdmles passivais contra nossos irmãos. 

UM Srt. Rt·:Pr:.EsENTANTE-Fnz muito bem, 
o nisto mosti•a n grandeza do Sut\ alma. 

O Sr:.. Co,TA .l\IACIIATJO- Aqui não reco
nheço deptttado do norte ou do sul (apoiados); 
aqui vejo a naçito Dr•azíloír•n, (apoiados a muito 
bem); aqui não fallo de 1\!inns. do Pnrá, do 
Pernambuco, porque é preciso· que compre
llendn,mos a nossn missão, que il importnn
tissimn. : tra.tomos dos in teressos da nnçrro 
lJraziloim. (,\poiarlos e muito bem.) 

A unifLo não é a desunião, o, si assim não 
pensarmo,;, nl\o Rttiug-iromos a este futuro, 
que se mo anlolha Sttblimo pam o meu paiz. 

Dilacorndos,' fraccionados, nada sot•emos; 
unidos, so:·emos immensamcnto grandes. 
(Apoiados.) 

Disse-se cm a parte : o o quo Hca p:tra a 
União? Ficam os mesmos direitos, cobmm-se 
os mesmos impostos e com a circumstancin, 
de se dar ao norte aqui!Io que atrl ha pouco, 
tt pretexto do consumo, tambem tributavam. 

Estou com•oncklo de que todos os estados, 
aliás, hão de tlesenvoh•er·so com os impostos 
que crenrom, porque a nenhum :lollos fnt
tmn elementos de riqueza o de lou·go futuro. 
O que se dú, ttgor<\ ao norte ú uti1 rccur;;o 
momentanco ; rlir-so·ha que <i uma. meditltt de 
excepção, mns, si t\ mzão que a determina ó 
excepcional, por isso mesmo o recurso ó do 
excepçito. 

O SR. Jos1~ 1\!Alt!AXO Jlit um apnrto. 
0 SI~. CosTA !\2AC!IADO - Estou fttllanrlo 

n. homens flUO mo entendem o por isso não 
1'aço quostlto de palavras ; o que precisamos 
é t\\zet• jttstiçn a todos os. estados, porq_ue ii 
1'edern.çüo é, allnal, a t•onnJiio de todos os c1· 
dadãos; do todos os ltn.bitttntes dos estados ; 
dizem que é uma medida anomnln., mas as cir
cumstancias tambcm silo anonmlas. E' umn 
questão de ovo de Colombo. 

Dirão qne, estn.uos como o da Ballitt o do 
Pará não precisam desse imposto; mns a me
dida é fnenltativa o não podemos suppor que 
um governo tl'i!Juto o povo sü pelo luxo de 
tribu tal-o. 

O imposto é uma cousa odiosn., o qurtnclo 
não correspondo n uma necossidn~e o p~vo 
grita o reclamo.; os ostados qne ntto pt•ectsa· 
rem desse imposto naturalmente não lt\nçurão 
mão do!le. 

O Stt. Josú JIJAIUANO- Ha um inconve· 
niento. o imposto llll im portnçt1o ,]ovo ser 
uuit'ot•mo, o dando-se essa fttculdui.lo do tribu
tar ollo dcixrt do sor• unif'úrmo. 

O Sa. CosTA l\IACHADO- Devo ser uniforme 
pot•quo; si as condições rlo estrtdo não süo uni
J'orma.l '! 

O Sn •. Tos"' 1\IAmANO- o imposto o que 
devo sor uniforme por oun Jlroprin. natureza. 

O Sn. CosTA MAcHADO - N:t monat•cltia 
podia-se cobrm• os dons unpostos, por que não 
se póde cobrn,r rm R.opublica ? 

Ü)I SR. REPRESllN1'A:o1Tll - A aucstão não 
'' de RopuiJlica, ó da natureza do imposto que 
ó do importação. · 

.o Sn. .los~-:' llfAlUA':'o- A nossa desgraça 
fot essa duttlttlndo 1le tmposto; estabeleceu-se 
uma lutn, inter-provincial, como se CiLdtt pro
víncia Jbsse um estado diiferente. 

0 SR. COSTA 1\IACIIADD - Von chog-r.r n 
osso ponto. 

Un Stt. REPRESENTANTE - Então VM 
longo. 

0 SR. COSTA :MACHADO- Si o nobre depu
tado ,julga que estou Cl\llSl\UUO o nuuitorio, 
sento-mo. 

OStt. .Tosg' l\IARIAxo- Não senhor, o nobre 
tleputrHlo quiz tlizer que o assumpt.o ü vasto. 
Estamos ouvindo V. Ex. com muito prazer. 
(Apoiados). 

O SP .. COSTA 1\fAC!fAno- En quero respon
der ao aparto rlo illnstro deputado por Per
n:u:nbuco, quo julg-a quo o imposto doye ser 
nmfurme, mas que eu acho nlio ser nnpos
sivel ostnbelece!-o. 

O SR •. los!-:' ?.IARUNO -Perfeitamente, e 
nos do norte applaudimos a iniciativa llo nobre 
deputado. 

O SR. COS1'A l\IACl!Ano - Estou procumndo 
um maio de dar solttçüo a osso inconve· 
nionto. 

Niio quero dizer que ou sojn. o llascobridor 
da polvora., venho apenas tmr.er o pequeno 
concurso dtt minhtt boa vontnlle pttrtt u grande 
obra lle que tratamos. · 

Os nobt•os deputados poclorão usar lht minha 
idéa, mollifical-a que eu ncceitarei o seu con
curso. 

O quo ó preciso à resolver essa quostão
(,1poiados .) 

Contrtt a minhn idéa só vejo nmn. objecçlío 
e assa mesma não é procedente. Dir-me-hiio 
que neste caso d contr-ab;tnc.lo ha do apparocer. 
1\fus se eu applico a minha idóa dtt J3nhia no 
Amazonas, si o contrabando póde apparecer 
dos estados do Espirita Santo o Minns para a 
Bn.hia, o dever dtt Bnhia ó cuidar dos seus 
interesses e evitnr o contrabando. 

Pot• ventnm, .JlOl'Que iL minha. idim so on·o
reco esstt objecçao, devo elht ser almndonadn '! 

NiLo me pnrecc,htnto lllltis qno pnm a conci
liação do todos os interesses nonhtumt das 
omoudas apresentadas sQtislhz como vou 
mostrar. 
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Ha mna emomlt1 que estabelece a dedução 
de 10 "lo no imposto de impo"trlção a bem dos 
estatlos. 

tivessem on monos conseguissem, o n.os que 
mnitL' exig-issem s1 concederia do m:1i,, ou 
nacln obterinm pela exo.geraç:lo dr1 poLlitlo; 
eis os inconvenientes ele medidas rtue não síio 
precisamente dertniLlns. 

TM:1 disposição em primeiro lor;ar é inexe
quivel porque não lm meio prn.tico ele distinguir 
as mercadorias consumidas cm Minas, Goyaz, 
Rio de J:tneiro o po.rte de S. Paulo parn soiJrc 
ellas cobt•:w-se esse imposto. 

UM Su. ltJn•ttll:liCNTAN'N:- Q11erornos a 
mesma quot:t pam todos os c~ t;lclos. (!Ia 
ottt1·os apctJ•tos.) 

O Su .. Tos1~ MAlUANO- Só fazendo-se um 
calculo nas alfandegas. 

0 SR. COSTA MACHADO- Meus senluwos, eu 
ostou apreciando a emenda do Sr·. S11Niva. 
H!\ outra ernnndt\ qne quer qne He dê 10 "/o 
das rentlus resultantes dos productos de im
portação :~ tortos os estado;. 

0 SR. COSTA MACHADO-Esse C1!eulo toc•ia 
de ser feito no ::~,r sem b!lse e além disso o !Te
roce o seguinte inconveniente: Como se tratn 
de cobre, ele dinheil•o, todos os estados, que 
não precisam luwiam do querer recebei-o. 

U:\l Sn. REPltllsJmTANTIC 
outra. 

Ainda ha 

O SR.. Jos1:: l\'fA!UANo- Ess:t objecção é 
frac::~,. 

O Srt. CosTA ~!ACHADO- O Congresso níio 
acceit:L est11 ementll'l. 

0 SR. COSTA MACHADo-E' fraca mas é um 
auxiliar par:\ outra argumentação. 

O Sn. Jos1~ MAUIANO- O estado que não 
precisasse e J•ecebosso, teria occasião do dimi
nuir outras tax::~,s. 

O SR. COSTA MACHADO- MaS nenhum es
tado do oul pede auxilio ao Congrcs;;o nesse 
sentido e é por isso que eu estou procurando 
com a minha fraca e clebil palavra auxiliar só 
os que precisam, resolvendo assim e de um 
modo conveniente est:1 ma(intl questão 
(apartes). Como disse o nobre deputado, não 
ha idé:1 nenhuma, que não tenha um lado !'a
lho, convenho; mas eu attendcndo t\ um:1 
questilo que me tem incommoLlndo o espírito 
e muito; ou que sou brazileiro e em qualquer 
'[)arte elo munclo rlirei-sou filho do Brazi!,an
tes do que cleste ou cl!\quel!e esta,lo (apa1•tcs) 
cumpro um dever, apresentanclo :1 bem dt\ 
União as minhas· idéns em!Jorn tenham al
gum lado Ct·aco. Creio que :t minlut emenrln 
satisthz essa exigeucia o resolve todas as dif
tlculdudes. 

Por qne nós damos esse imposto de caracter 
passngeiro o excepcional? Porque :1 neces
sidaclo exigo quo se llu;a isto. 

Apresentem outro meio de melhor elfeito 
que on o nbl'nço jil.. 

U~I Stt. RICl'RESEl!TANTE-Nesse sentido lla 
uma omonrla. 

Vazies - Por que não 1 
0 SR. COSTA MACHADO- Coherente, e fun

dado no principio que par;\ salvl'lr-se a fede
ração não devemos o!Tenclet' a11s ·esh1rlos 
prosperes, acho q uo esst~ emencl:l nno oóde 
p!lssar pOL·q ue t~rmaria essa !neta, qu<l pó de 
serviL• do base ti cle~memilração rios esta<los, 
porque os estudos que tem procur·ado pros
perar dirão : nós não temos nada com as des
pozas dos esl:u.lns qno, estiio euc:dncrados; por 
exemplo, o elo Rio de .Taneiro, segnndo dizem ; 
os estados, como os de ::>. Paulo o Minas 
dirão : nós n:tcln tomos com as prodb:alidades 
de outros que tiveram excessivas dospezas, 
sem economit1 alguma, e, port:1nto, não é 
passivei que pnb'ltemos as suas diviclas. 

U:11 Srt. RgrRJlSICNTANTIC- O estudo estil 
esbrugaclo, mns nlio esmola. 

0 SR. COSTA MACilADO- Não disse isso, 
nlio dis.;o que ha estar.lo que tenht.l compor
missas o que nüo os possa soh•er, o que 
disse é que aquelle estado, na hypothese 
llg·urada, cstti muito compromottido, mas, 
estou certo, por si lm ele solver os seus 
compr·omiôsos. 

O ~ue é verdade, porém, é que, apreciando 
a nntm•eza human:1 como é, nin:;nom quer 
tra.balhrw pam os outros. (Apa'rtes.) 

Eston extornnndo simplesmente o meu· 
motlo do pensw, que se l'unrl:\ na natureza 
humnna. Túclos estes esbanjmnen tos, como 
dizem outros, todos estes compromi:;sos hão 
de tet• nma solução, segundo espero, favo
ravel. ( Apm·ws,) 

0 SR. Co:l'l'A MACHADO-H11 uma emendl'\ do 
Sr. senador Saraiv:t, que quer com a calmtl e 
prndencia delle que fique a União oln•igwhL a 
dar nn~ tantos por conto elo contribuição nos 
ostn.dos. 

Mas, é defeituosa esta emenda porque se 
veria o seguinte: o Congl'esso, poder l'otleral, 
tinha nocossit!ntlo, um:\ vez que houvesso ro
clamnç,ucs dos estados, do provei-os do l'C
curso, nus exig-iri:tm muito e outros pouco, 
seguncln a taclict\ que ,iulgnssom molhar·; aos 
quo JlOc!issom ponco, podia acontecer fJUO no.tltl 

Os nohros doputndos que honrnm-me com 
sons apartes acceit:wão porventnm pagar 
dividtl alheia, dividas elo outros 'I Certamente 
não. 

A boll@l da união republicana cstil om 
cCtda um cuiclar da si. (Apm·tos.) 

O Slt. Pnr·:~mE~TB- A discussilo não póde 
continuo.r dosto modo. Qnem tom a 1mlavrn é 
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o Sr. Costn. Machado. Vejo com~ que umrt 
grande parte do Congresso :1 interromper 
coustautemonte o ora•lor. 

0 SR. COSTA MACHADO- E' que todos OS 
nobre~ deputados ontendomm dever lançar-se 
em cím>L do um pobre vellw. 

O Sn. PRESIDENTEJ- Mas V. Ex. mesmo ó 
quem estiL concorrendo para isto. 

O Sn. CosTA MACHADO- Concorrendo, eu.?! 
0 SR. PRES!DllNTI~- Pois V. Ex. está Oll· 

tretenrlo o •lirtlogo. 
0 SR. CoSTA MACHADO- Tem mziío. 
Parece ·lllfJ, Sl'. prosidon te, q uo tenho jus

tiOcarlo a inrlicaçlio qno vou ter a honra rle 
apresentn.r, indicação que satisfaz tanto aos 
forte,; como aos fracos o qne f'arit de nlgum 
modo abortn.r· esse espírito do sep:tração. 

UM Sn. i{BPRllSI~NTANTc:-Espirito de se
prtraçlio que felizmente não exbte. 

0 SR. CoSTA MACHADO-Que felizmente uão 
existo, diz V. l~x. muito bem. Mas parece
me q11e j:i. existe alguma cous•t nesttt casn., 
exprimindo :1 irló~t, por omquanto incubadn., rio 
divorgencia entre o sul o o norte. Isso não 
convém nllsolutrtmente. A minha idéu sa
tisCaz aos estados do norte, por isso :nusmo 
que augmentCLrá ns suas reudas. 

O augmonto do imposto de importaçi1o tor
nCL-se necessCLrio attontns as condiç~es em 
que se aclmrn os e;tados do no1•to. As suas 
condiç•ões precarias assim o exigem. 

O imposto de importnçiío, Sr. presidente, 
ó um imposto quo pesará sobre as classes 
consummidorns. 

R' um mn \ ; mas nós, nug-rnentnndo este 
imposto no norte, nüo projudimunos o sul. 
Os estados do sul nüo se podem qneixttr, do 
mesmo modo q uo os estados do norte. Os es
tados elo norte, pttgnnr.lo este imposto, terüo 
em resultado outras vantagens perfeitamente 
compenslldoras. Acho que isso satisfaz e 
compensr• tanto os estl)dos do sul corno os do 
norte. 

Por conseguinte :1 minhu omendu devo ser 
acceita., não acho n'o!ht inconveniente ulgum. 

Quanto t\. emenda aprosentn.dn. pelo Sr. Dr. 
Castilhos, entendo ~ue el!n. estil de lmrmo
nin. com os verdadeiros principias (apoiados); 
mas, lutr<ndo nós com immonsns dililcu!dades, 
como discriminM n. renda'? SeritL bom q uo 
n.Igum dos nobres deputados apresentasse, 
visto que na occasilio nüo o posso ftlzer, uma 
emenda que ostabelocosso tL rendn. drt mnterin 
tributavel om commum quo deve tlcar para 
os lMndos e tt quo dovo ficar pat'tt a Unilio, 
serviço que niío estt\ feito. · 

Uli!A. voz-E::itll na emenda do Sr. Cnsti
lhos. 

O 'sn. CosTA MAcllADo-0 que estir. na 
omendtt do Sr. Cttstilhos colloca-nos em uma 
posiçü.u di ilcil, e vou rnostrn.l-o. Diz elle (tG): 

gsta disoriminnçiío !imitn. n. rendn da 
Uniü.o, que não póde ir além, ao passo· que 
LltL aos estudos umtt esrhera de acção im· 
mensa. 
A~ni é qur estti. o grttndo mal. (Apartes.) 
Respondo aos ttpartes: Nós temos materin. 

consti tucionrtl que o poder federal póde 
s•rstentar até pela força; mas, per"unto, 
~uando os estados não quizerem ma8hosa
men te pagar u taxa e ser pontuttes httvemos 
de i n varlir com o exercito esses ostttdos ? 
(Cruzam-se muitos apartes.) 

O Sa. Prtr~SIDENTE-Peço no nobre deputn.do 
~ue mlo esteja prostaudoattenção aos apartes, 
por·que perrle o sou tempo, que é bem escttsso. 

0 Sa. C1STA MACUADo-Attendo IÍ. obser
vanão do V. Ex. 

Qttero n ferlemção ; como disse, sou fedel'li
Jista, ultrn.-l'o•loralista, quero certa sommn de 
centr·u!isação sem pr~juizo da autonomia dos 
estttdos, fui sempr·e inimigo da centralisação 
na rnonn.rclritt, onde só uma von tarle clirigin. o 
prtiz; nlio tenho medo hoje da centralisaçiio. 
Nn •lomocrncitt, :1 republicn. federa.tivrt, cren 
n. opinião pnb!ica, e el!n., ahi, lm de dirigir a 
sociodrtde c os poclores publicas convenien
temente, sopettndo o poder :1 bem du descen
tralisn.çfio. 

U)r SR. RErRES!lXTANTll-A desccntrn.lisn
çlio politica. 

0 SR. CosTA MACHADO -Com essn. centralí
sação rel't•Jada nlío ficam os estados sem os 
meios o sem os recursos necessarios. 

Entretanto entendo que lm necessidade de 
conciliarem-se os referidos interesses de um 
modo clnro o positivo, n.presentoi a emendtt 
que estou j ustillcando ; ó umn. homenagem ús 
justas reclttma.ções dos illustres representn.n
tes dos cst:r.dos do n9rte. 

U)I Srt. RErngsgNTANTE- Não queremos 
des igualdades, q uoromos rendas iguaes. 

O Sn. CosTA MAcHADo-E' isso de que tenho 
tratado. 

A emendtt do St•. Dr. Custilltos dil forçn tle 
mnis nos estados contra a União, emquanto 
que lm outt•as qne Lião mais força ti. Unilío 
contra os estMlos. (Aptlrtes.) 

Todas ns nossas intonç1ies süo boas, faço 
j ustiçn a todos, mas temos cn.beçns o intolli
gencias tli versas ;· os nossos esforços devem 
todos convergir pam um accordo que produztt 
,~ lto.rmonia de moclo que formemos umrt fede
ração quo sa.tislhça a todos. 

Estão om discussão 15 artigos, todos suscopti
vois do reparo, mas, no fuuclo, na ron.lidado o 
G' o o 8' silo os que olrorocommrtior campo ao 
debato, o jit so achn.m bom discutidos~ 
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Aqui o dig-no cidadão o Sr. Dr. Cnstilhos 
abria um parenthesis, dizendo quo tendo a 
Constituinte, qmtndo devolveu ao general 
Doadora todos os poderes, reservados os con
stituintes, S. Ex. e Sr. ministro da fazenda 
tinha no seu ultimo decreto imlobitamente 
usado de umllo l'acuhlade quenlío lhe pertencia; 
,iulga. qt.w ha necessidade ?llo approvaçüo dllo 
Const1tumte [lara a sua vahdade. 

0 SR .. )ULIO DE CASTILHOS-Necessidadc n1ío, 
pelo contrario ; não foi isso que eu disse. 

0 SJt. COSTA 1\IACHADO- Julga que temos 
necessidade elo approvar oste ultimo decreto 
elo ministro dllo razcncla, [Xtril que ello possa 
vigomr, visto como elle alli, tratou de um •· 
mataria constitucionDl, e o Congro;;so póde ou 
não ::~pprovar. (Apm·tes.) Censurou e disse 
quo, p::~t·a que esse acto pudesse protluzir seus 
eJroitos, como envolvi::~ materit1 constitucio
nal h::~ vi::~ necessidmle de :1pprovaç1ío. (lput
tcs.) 

UM Sn. REPRESRXTANTE- E' o mesmo pa
l'euthesis. 

0 SR. COSTA 1\fACHADO - Eu eu tro no pa
renthesis. Sr. presidente, os ac:tos do Go
verno Provisorio, precisam de sancção, não 
só perante o poder constituinte como perante 
o Cong·resso ; eutenclo que todos os ar~ tos do 
Jloder provisor ia ; estão sujeitos a approvação 
das dois poderes. 
u~r Sr... RRPr.ESBXTA:!ITE- Os netos politi

cas. 
o Sr... co~TA 1\!ACI!ADO- Esses pertencem ii 

Constituinte ; os actos que não sllo ele caracter 
politico, podem ser approvados ou reprovados 
pelo Congresso. 

Aqui seja-me perinittirlo expandir-me um 
pouco. Quando se tmton daquclltl mousug"em, 
em que o general Deouoro devolvia ao Con
gresso os poderes que tinlHI em suas mãos, 
houve larg-:1 discussão, mns eu não to111ei 
parte uella, porque eotonditt o seguinte :que 
nós não potliamos rcco!Jer os poderes oJ·tlinu
rios, que estes pOLleros devia.m continuar nns 
mãos do gonoml Doadora, visto quo e !lo ó de 
i'ucto o chefe da Repu!Jlic!l ; não pocliumos por 
que a noss:t missão constituinte nos inhi!Jia. 
Devolver podm•es que nós não tomos ? ! de
vo! ver potloros qno nos vinham pot' moi o cln, 
rovoltwfio ? ! Parece que nisto niTo lmvitt ro
gularidmle. 

O qne fez o Cong-resso '! Por ontras pnJa
vrns disso : «tloveis cuntinun.r n. Axorcer• oss·!s 
Jloc.lei'CR n ttl que n. nnç•llo so constitua, n tu quo 
~ejrt n.pprovadn, a Constituição~. 

O Sit .• JuLio DE CA~1'!T.Hos dil um aparte. 
0 Srt. Cu~'l'A 1\!ACIIAllO- E' clrtrissimo, norn 

ora preciso roservar, porque o lJoclcr consti· 

tuinto U.o Congresso, niTo ha poder quo o tiro· 
senão o povo. 

UMA voz-Apezar disso foi violado, 
0 SR. COSTA MACHA !lO- Bom. Dltdll esta 

hypothese qne llguro ele não termos ucceitado 
esses poderes, do termos dito n.o generrtl Doa
dora que ficasse com esses potlot•es ~ue tinh:1 
em si, ate que chegasse o rogimen tltt leo·ali-· 
dado, segue-se que o Governo Provisorio''con
tinuou no mesmo caminho oncet.ado · o se atú 
entrio ella tinha derrubado a monàrchia, se 
tinha acabado com o Senmlo o com o Conselho· 
do Estado, se tinha feito tudo isto illcgnl
mente, podia continum• illog-almcnte a fazer 
tudo que lhe approuvesse. 

Mns, disso o nobre deputado : « Parece rrue
houve lhltr1 rio cleferoncia pam cmn o Con
gresso reunido». 

U)IA voz-Não, houve violação do attribui· 
çüos. 

0 SR. JU!,IO DE CASTlLIIOS-A moção foi bem 
clara. · 

0 Sit. COSTA MACIIADO - Eu o estou defen· 
dendo, comprelwndi peefeitamento o nensa;.. 
menta do nobt•e deputado. O nobre deputado 
disse :"Isto pertence a Constituinte, ello. est:.i. 
reunida, logo o ministro não dovi:t fazel·Ol), 

0 Sr... JULIO DE CASTIWOS - dtL Ul!l apn.rte. 
0 SR. COS1'A. MACHADo-l\las, Senilot•es, nós. 

ficamos com os nossos poderes constituintes,. 
que nin_g-ue!ll nos tirou. Os ministros, que 
até cmtao tmhnm uzado do facto rlos poderes 
constituintes, Cuwlados na i'orçn, no. revolução,. 
continuam no mesmo terreno. Havia. na ca
l.Jeça de um !tomem, r.le um ministro, um sys· 
temllo fhmnceiro, bom on mito, niio dis~uto, do 
qual elle eu tendeu, .qno era cheg-ado o mo
monto do tirar ns nl tumts illaçües e ontão jul
gou que unitlcamlo os tlous !Jnncos, do quo 1'al
Jotl o nobre representante do Rio Grande 
rcalisaria o seu ideal. 

U)IA Yoz-Jsto não ó materin constituinte ~ 
O SR. A:>'roxw EuzEmo-Não tem nacltt rlo· 

constituiu te. Assim, qual é então a m:tteria 
que nllo ti constituinte ·1 Qual é o. funcção quo 
pódo exercer o Governo? Nenhuma. 

o sn. Co.m\ llfACIIAD0-0 Governo do facto, 
não exerce podei' nenhum constituinte, exerce· 
o poder rtue lhe veio dn. ravoluçiio, e o que ollo 
fez, a Constit.ninte pôde approvar ou não, o 
Cungrcssn podo legitimar ou não leg-itimar. 
o qno q1wro dimr ó, que o ministro dtL l'o.zond:t 
nlio doocDnsidoi'Oil o uongresso. 

0 Slt .. ! Uf,IO 11\l CASl'Ir.IIOS- Não S~ fallou 
em desconsiJot•a<;•ão possoal. 

O Stt. COS1'A MAcriAIJo - Isto ó, qno creio 
que está na conscioncin tlo todos, o, si não ó 
u~sim, o nobre dopntndo lm do pordottr·mo, 
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porqno então não o comprohendi, sem duvida 
por ütlt~t do intelligencia. (Nao apoiados.) 

E' cl111'is:;illlo: do qno so tmtava? 
Trattt Ya-so de fazer uma consnrn. no Go

verno, qno usava, da, 1hcnldndo constituint'' que 
não tem. Nó~ reconltocomos que nilo tom o 
que todos os sons act s podem S3r revogados 
pela Constituinte, pelo Congresso. 

O Sr.. PRESIDENTE-Observo no nobre depu· 
tado q uc ostit pnss'ttda a sua l!Ol'tt. 

0 SR. COSTA l\IACHADO-Bem; VOU já 0011· 
duil·. 

Senhores, quero que os il!ustrndos colleg-as 
se convençam que só tenho IJons desejo;; ... 

O SR. A:\'To:;oro Eus!lnro-Disto estilo todos 
convencidos. (Apoiados.) 

O SR. CosT.\ 1\IACHADO ... o qno mo exprimo 
com toda a expansão. Si lm restt•iccão, aos 
mens hons desejos, esttt restricr;fi.o tl impost;t 
peln l'l'HIJilO~tt tia. miuh~t into!ligencia. (Nao 
apoiados). 

U~rA vo:t,- Estit fallnndo perfeitamente. 
(Apoiados.) 

0 Sr:. CoSTA MACHADO- Fui avisado pelo 
Sr. pl'Csi•lente de qne acn,llou a minlm hora, 
e ou, rogimentisttt 0·i.~o), homem d;t lei, que 
não mo curvo si não ~t elln, vou acabar, pe
dind~ a todos os collog-as que reflictam sobre 
ns mtnlins emendas ; si honver nlgnma cousa 
do aproveitn,vol, a bom do into!'esso pnlilico c 
da gt'alJile causa, que ó t\ causa, de todos, ao
coitarão ; si entenderem r1ue nada valem, re
geital'i'io. 

Quanto ao twl. 2• faço uma iudicnç,ão, afim 
do que seja. acliarb n sut\ discu.,süo, pttrtt de
pois do ;wt. 63, pela, mzilo quejú dei ; acho 
antagonismo entro o nrt. 03 e o art. :~". 

Ao art. 2•, p:trag"l't\[lhO unico l\tço :L se
guinte nmemltt, ( L8.) 

Ao art. 3" apresento esta outt·a. (LU). 

Eis nqni a emenda qno me p:l!'eee SOl' im
.:portante ao art. 8", § 3", n. 3. (LO). 

l\Iens collcgns decidirão a, respeito; sujeito
mo ú sua sauedot•ia. (Muito bom.' ;nHito bom !) 

São lidns. app!'OVt\llas e entram conjuncta
·mento em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao p~mgraplio unico do art. 2o 

S nppl'imam-se tts pttl;wt•as-modinn to o con
son~u d11 E~latlo ou Est11dos do quo houve!' do 
desmúmltrat·-so- o suiJstitnnm-~o pot'.ústas
dosmomln•ado do nm oumnis lMmlos. 

S. I~.- Sal:t do Cong'l'os;o. - Cost<t Na
chadn. 

Suppt•ima.m·se ns palavras - mediante 
ucquw,;cencm- até tlnttl, e substituam-se 
pelas segnin tos -o Congresso dotermiut\riL 
pot• lei os requisitos inrlispensaveis e o pro
cessos a segmt·-se em tacs casos, e mais, sobro 
terreno del'olutos, uma vez pr·ovatlos. 

S. 1~.- Srtla do Congresso.- Costa J11a
oltaclo, 

Ao art. 8', § 3° do n. 3 

Só ó licito, como excepção ao art. 8°, nos 
Estado; do No r to desile n J:laliitt ao Amazonas 
-incluidos-tributar a importnçl'Lo de mcrcn
llol'ias estJ''tllgciras, quando destiutLdas a con
summo uo sou territorio. 

S. R.- Snln, do Congresso.- Costa Ma
chado. 

Vem ú mesa o ó lida a, seguinte 

Inclioaç<io 
Indico que sej;t adiadtt a tliscusscto do 

art. zo da Constituição para depois do votado 
o at't. O:l cltt mesma. -Costa Machado. 

Posta. a votos esta indicar;ão, não tl n.ppro
vadtL. 

O S:~.·. Retumba - Sr. presidente, 
rt muJdo so Ol'g'ttnisou nos te Congresso :1 com
llli:;são dos ~I, que tinha de dnl' parecer sobre 
o projecto do ConstituiQão ttpresentado pelo 
g·overno, entendi qne totla~ as emendas apre
seu Ladas ao mesmo pt·ojecto, pot•auto essa 
commisstlo, ovitm•inm grnurlo discnssilo pos
torior no Congresso. Enganei-mo poróm o pot• 
isso, cm vis!tt do nmn, nprosentn.rhl por mim, 
lmvcr sido rcjeitaclrt na commissão, peço li
cença t\ \'. Ex. p1tm novamente ttprcsen
tal-a. 

V. gx. rloclarou na ultima sessão que toe! os 
os cougTossistlts pôdittm l\tzer mna critica 
"'Ct't\l dtt Cilnstituição, embora scimente so dis
~utisso o titulo 1'. E lJem razão teve V. Ex. 
om resolver· assim, pot• isso que muitos ar
ti n·os pmitorioros se relacionam com alguns 
d;sto ctt[litulo. O art. '1' !'o i o lll'imeit•o ~' quo 
a pt•esen to i uma emenda. 

Diz o ttrt. ,lo : Compete a. cttda estado 
prover a expensas pr~p~ins iL~ nocossidndos 
elo sou governo o ~u!Jmmstraçao, pollondo n. 
Uniiio subsidiai-o, somente nos casos do cn-
lamidado puiJlica. . . . _ 

os nulot•os do pro.1octo do ConstJ LntÇ;to for
t)osn,monlo so osquocomm dos oSLll~!os do 
Norte os ~~mos lm muito tempo nooossttrwnm 
da pr~tocçlto o auxilio llirecto do Governo. 

o Sn. J3gr.Fon·P VmmA-Protocção niio; 
quoromos apenas sojmn o~uitativos nn llistl'i
lmi,·l'Lo do fovoros lttrgamento pt•odig·a!isados. 
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O ~R. BARBOSA LmA-lnfelizmente, pol'<iÍn, I Não fttrei g·rande questão ele tempo. Serit 
V. (;~. sabe e o ~ong-resso tambem que este I de lO ou 20 nnnos, q•tantttm satis, p<~m que 
:~uxtlto e P!ote~ça,o nu~ca lhes ~f'r•nm rlis- ··ste equilihrio so estabeleça. 
r.ei!sndos, nao so1 sr dev1do a d.escmrlo ou de- Ha estados mesmo no Norte,que teem pros
Sldllt das representações nnteJ'JOres, ~ue só- peridad••, esses naturalmente nilo esperarão 
ment~ no parlamento cuitlavam no inter·csse pelo auxilio desta minha emenda. g• preciso 
proprro. dizei-o com a fmnqueza que me caracterisa. 

O SR. RosA :m SrLYA--Nãoapoindo, pt·••testo. -Nlio sou orgulhoso e o meu P"triotisluo n~o 
, . _ vne :oo ponto de esquecer a verdade e tt reall-

0 :SR. RETmlllA-Eu ra fazer excepçao ele cinde dos thctos. 
V· Ex· A Pnrahyha rlo Norte, estado. a que, me or-

O SR, RosA. E SILVA-E' uma injustiça qne Ç"nlho tle pe1·tencer 11ão póde sub:;'stiJ·,ceolendo 
V. Ex. fnz. it t.,ni~o todas as rendas que pOller n.l't'ocadar. 

O SR. RETU:.!BA.- Por isto di"o, nenhum Bem s ·i ~ue a União tem :;r tl11les onus 
melhoramento f'oi introrlm.ir! 1', n~nhnm pro- ~ol>l'e os seus hond1ros, grandes rlespe~as ;mas 
jecto pum crJuiliiJrar ns llnanç ;, rl••st··~ e;;tn- rl"'Jl~zas ~Htg'Jllentndu.s ugom, Se.Jn-me po_r
do:> ja tão :~trazndos, d" nenhum p!·ojecto mettJ(Io d1zel-o, algumas por faltll de patl'IO· 
cuidott o "Overno mo· archi<·o! · tl•f!1°· . 

b 1 orlas as despezas rlupltcaram-se, desde o 
O SR.. BELFORT VmmA-Tudo ~unnto t?m niiÇ"lUtJntn de rH•denarlo5 nté n m·enc;::1o de tri-

o Amnzouas actua!metJte eleve-o no:.; J>l'npnos 1i,IJI:Ies, de cat'"O.> e de empJ•ego~! ( Muito 
recnr·sos; nada tem .merecid~ ntó hqje do) bem .• ) o ' 
go:·et•no ger:, I?? :;ent1do de esttJJJUiar ns stut:; l'ol'nJ~l np~~~n~nrlas, :·~formndns pessoas 
foir;as nmortecJd,ts. fJilO estao muJits,;IIJJO habtlttadns parn pode-

O SR [{ETmrnA-EU ~speravn ~ue no a•·tn , 1 I 1'"111 Jll'<'Star seJ•viços eminentes, t•olev:• 11 tes 
projo:ctn de Con,titui~üo "seu au•o1· 1111 anl.o-1 ao pniz. N~o sei "· rnzão por~uo o fol'am. 
res, tendo cm vista os p:n•eos J'PCJII''"' rlt>SS<'S Qnei'O crer que outros o podel'iam Jlt'1'stl\r 
~st:.tlos, anec~~sidude imJ~eri<•sa d? iltll'.-iltes wol~or•, . _ 
lmpnl»o e eqmllhrnr· sn:1,; lltlnnçns, lJH:IuJs,;em Nno devm mesmo nttender a ontr·ns t':lZIJOS. 
alfrlllU nrtig·~, alguma dispc»iç::"Jn 'i'"' cl<oJI:t" n ~ue é 11wto, neorne\':tr' por mim ~]IW sou 
cutdnssc. Vc,JO qu1l o liJ'Í .. ," J!ecl:u·n e:.tr,gol'i 1111l•.t:•J' é que fnr angmcntado t!e veJJCtllli'Jltos, 
cnm lHe que todos os e:-;tarlns rnautor .. ~n .. ! 1 ~() l't,mmig·o tndn, a ar:n:uln, commlg"tl tolo o 
pot· si; mab adinnte, que so1J1·e lodos es,; s MtoJ'<'itn, o nincln. n exoi'Cito duplicon-~e, por 
estados \'[O pesar ;.!'I':IJ1dCti OJ111S, O OSJICu\aJ- CJIIO lemos lllll o{r,,ctiVO e Olltl'<~ I'<JiiH'llladO OU 
mente na par·to jmlici:1ria. cnmpn•:,;:.dn: \:,; Jie,.;pozns tripllcar~llll 11S cm-

O St{, BELJlORT VIEIRA_ E niio ohotnnte pl'<'go:;pJ,Jlillr:oS:IngnteJJtnm dm aJhn,cn que 
te11 , 0 Minbterio da J llsih' cJ·ea>ln t:OIII J'C:Js a~or·a ÍJII elerl" JHI!'a I'"[JresontnJ' o m •n os
em Jnrg·n e>ettln., iuv:ulin<Ío ns nttribniçõe> t:II!Ot'.> eiJo p••I' to•los os. vapores ca.rtas. em 
do:.; estados •' gravando ns >Uns tlnattç s. ~ne se ILJO pede empregos. . 

UM SR. REPRESENTANTE-I•:' Jl' nto Cl)>itn\ .l!~r . R. r!t•:PU'PA!lO-, A ei11Pl'Cg'OIII:l!l!D. ci 
do rcg-irueu fed<lrnl: cada ostttdo li•Wl' sua VICIO conlieetdo OJJtro uos. 
df'~t~ez:t. O SR. l~"rmmA- Qn ·m não t"m c·rnprego 

podo-o, ,. f]l!Olll o teu! pede au~·nwntu tle 
l'encinwntos! . 11 SR. l{ETUMBA-En leJ'Pi 11111ilo pmznr 

de onvíJ• V. Ex. quando tomnt· a p:li:tl't·n. 
Não e'tnndo hnbitnado ú tl'ihnnn, poc:o a 
V. Ex: pnr•a nüo intt:rr·omper,- me, jlor· que 
é pr·eetso wncnttlllnr llllllhn,; tdóws 

O Srt. ZA~rA- E V. Ex. vai JJillitll l•om. 
O Srt. ltETU~tn;, -E V. Ex. é juiz nosla 

n1n leria. 
Voltnntlo Sr. PPo.,idento, om con,o~neJH·i:t 

dn intn1•polnçlio quo :;oll'ri, :t pl·o~cg·uit· no 
111('11 disclll'::'O, devo di%ut• a \'. [~X. qno a n~tc 
UI'[ 4" :ljli'OSOntci llllltl. 01110111111 OU1 f(IIO <Ji~j 1 
-compete n. cudn o>tado P''"W'J'" "'ililllsn" 
'{)t'n\Jt'in~~ ns nocosidados do sou govPt 1tlo o :'1 
:llllllinislJ•nç~o, podendo a I 111~0 snlivl•J1••io
nnl·o alô nqnililll'nl' óll:IS fln·•JJ<;ns, d··llll'll do 
p1·nzo do 10 nnnos o nos casos ospocin•:s du 
calnmidndo puiJJicr\. 

llM <;R. llr•:Prn'ADO- B fJU!Lntas r.omarcas 
lec111 sido cmad s '! 

o SR. i{ETU~l!ll- Quamlo srJ lt'<lln.r da 
qnosltin jnJhi:~t·ia. V. J<;x. sn.bol-o-hc.. 

O Sll. z.,~rA- l\Initn !Jeml V. J<;x. nüo 
ptL eco mnl'illh"it•o t!e p· imdr11 ving·c,m. 

O 81:. i{ H1'U.\tllA- commigo V. Ex. pódc 
ombnt•cttl' qtJ:IIldo qnizo1·. 

n Srt. ZA~1A- Com V. Ex. emhm•caroi so
gul'o, 

O Stl. J{ E'I'JJ)JBA- ~~·. presidenta, a JJJO>Intl 
<ln viola. I'O<IliiJ" 0111 ~uno lll't. 4• so aclt;~ <l•·S· 
l<tc·,do clo,;lo l:itnlo; dosdo ~no I'H,Itlos 1lttt• 
"~OS e;-;tndo~ \lltli!n:-; dflS[IO:-iaS, ]H'I'Ci:-1 1110B llO 
antomão conlllJcOL' a t!o,;criminw;tio elas ron-

,( .. 
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das, o que lhes compete e o qno compete á 
União. Anles dtt discussão tios arts. 6", 7• e So 
me p:wece pois que nii" se devo tratar· do 
art. 'l" qne doclara, repito, que o estado devo 
sustentar-sr• por si, 

Tenho n!n requerimento prompto e n.pro
sental-o-hHI ., V. Ex. pnra que o snbmetta it 
cousideJ'<ll;:ln do Congresso. 

V. Ex. snlrmottel-o-lm no Congre>so, o me 
parece qnn el'e o nppr·ovarit, por isso ~ne 
daln depend" a sorte de po ler v1vor o Norte. 

SusoitJ !'" m-so di fl'orentns JllOios de equi
librm· as llrr·nças do paiz; al;<uns ,i;'L siio do 
Con~·rosso coulwciclos, outros ,;el-o-hão mais 
tarde 

c.,n.st'l-\l](1 n tó, e sómente hnjo che~·on isso 
a me11S OIJI'irlns, CfUO o hoJJI'<.ruo e illnst!'o sr. 
ministJ•o :ln rnzenda ,i:i. conccwdnva em qnA 
do J·enliJnc•nlo dos estnrlos s•· 1·etirrcS·e u1nn. 
certa IIOI'•·rntag-em, 15 011 20 °/n para n. mn .. 
nut<"ll\'iio J•n,;Jredivn. dos mesmos. 

O SR. Sr.tt'l.IWELLO- De todas as ren.Jas 
não, das de iiiiJIOI'tuçfio. 

0 SR. l~t·:TU~IBA-D I imprll'tnç~o, Hilll sc•
nllor•, por·q1Je '"' dtl expot·ta.:1o ,ji1 lhe.; pel'
tence•n. 

O St~. ~lnlZJI:PilLLO-Ficalllln isso à deliiJe
raçfi.o tJ,. c da. estn.rlo. 

O ~lt. Ot'!'I~ICA-D:'J. um apn.rt••. 
O Sit. REJ'{))!flA-V. Ex. e propheta, mas 

creio qnr1 :;o l'ng·anarh. 
Con<tn.-me mr•srno que o illnstre ministro 

resoii'An-sn lillnlment9, a cncalllJllll' todns ns 
divirlns d"' t•;tndo.i, emlrora. 1"11'" isso tenl1r 
do con~1·, h ii' 11111 emp1·estimn, I\ r ~111· nma Ofl<'
raçin de r'J'r•clito. N lCe:;sitamns oll'llrltivn.
mentc' \ll'l':JIW:Jr ao,; cstndos nsso ('orti,simo 
ólo qnn llS J11'•11ldn ao l'O{:P'<'S>O. 

UM S1<. llllPUTADO- Divi.Jns cnntmhitlns 
atú q 11 t1do '? 

0 SR, iil•:1'lJ)[IlA- :\tó 15 do llilY·•llllii'O OU 
atcln llpu.,;J 0111 qno se votat• a J:nn,;titnicio, 

Tivnn lJ•:drnlho do olcloJ• pnr c•sf<11·ç•os par
ticulnl'IJS 11111 <:nlculo des,m; did l··s l"'i' q11B já 
foi dil•> IJo,f.n parlamo:lto po1· ,]g'IIJIS d'l seu·; 
momlll'ns ,. pnlo i ilustro fll'<'>irlontn dn c:nm
miss'o ""' 21 qne o minis 1AI·io ·h l'azond. 
não ha1·i" ntó ·•ntãn l'or•JJcci lo 11111 tJ•nlrai!J., 
explir.nt!vo lo estado nnnncoiro do pri~. 

S0111 "~lo IJ•a.lnlho qno no~ f:H,<:J conhnccw n, 
sitnrl!,,;io 11 \l'uJCoit•a do cn . .Ja E,; !.-r do o ria llnii'i.o, 
qual o flr!(fi :il, (jll:tes n~ 1':1ndas? 1 Cnn~·~·o:-;so 
votnl':J. Qllll i111fll' cousa, ma,; votn!':'1 st'lll hnsn, 
Eu soi rpw a divida. elos Esta•los n:io ó ~t·an1lo. 

O A<JLrZOIIIIS não tom rlivirln o I.:Lntn ~no 
VltO flg'Ol'll, .·nntt•ahil' lllll OIIIJII' !StilllO 1]\lO Jlll• 

gam CU\!\ HO!l~ [ll'O[ll'iOR i'OCUl'SOS. 

0 SR. BELFOltT VnmtA- Para Cnidnr d<l 
si. [lOl'que não foi aquiuhoado. O Sr. minis
tro da agricnltura que o diga. 

O St~. RE-rmmA- O Para tem uma divida 
ele mil contos, o Marn.nhiio mil contos, Ceará 
nada deve gmças a um:t desg-raça. 

(,1poiados e nao apoiados.) 

0 SR. llAlWOSA LIMA-Gmças a probit!atlo 
ndm i nistl'l\tiva. 

11 SR. RETUMBA - Em todo o caso tiveram 
nrna enoJ•me habilidade e uma honradez a 
toda tL provn .. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Si appe!Io, jllll'!l a 
seccn, ou appello parn. as verbas do immi
trraçi10. 

O SR. RETUMBA- E' uma vr,rrlacle con!Je
ci.Jn., uni v. rsal. 

O ~R. BARBOSA LmA-0 que é uma verdade 
con hc•cidn ó ~ ne aq ni e em toda a pn.rte 
hon v o espt•culadot•es da secc:t. 

(Trocc.w1-se muitos apm'tos.) 
O Stt. L~ETUMBA - Passado o temporal eu 

continuo. 
o St~. S!lRZJm!lLLO- Ora ató que vi um 

Jllal'in heit•o pro v oca r temporal. 

o 't:. RETUMBA-Só provoco qur~ntlo tenho 
OCI'toz.r dtl aiJa ral-o. (Riso .) 

O $Jt. Br.:t.FORT VIEIRA.- Safou-se bem da 
stdseirada. 

O St~. ll.J·:·ru)IIlA- O Rio Granrlo dn Norte 
rleve :30li:O 10$." I' rrahyba 2.800:000$, Per• 
Jmmbnco 9.tl00:000$, só o Rio de .laneil·o é 
qncl devo 15.01l0:000$. \1in:ts deve.l~l.OOO:OOO$. 
Temos poi~ ~liA n. ,;ormmt d:t d1Vttli• dos es• 
tarlo; ó d11 i'!.. 700:000$000. 

O S1t. z,urA-Um pito por um olho. 
O SR. IWTU~InA-0 nobre minist.o cJn, l'a

~nnda eh ,m;•ndo a ,;i tn1las estas dividas, em
llfl!'a. tcndm de mnlt•ahil· jrn.rn. isso nm omproS• 
tinJo, toJ•il. J'c,ito aos estl\fl.rs do norto um 
g·r 'ntlo lronollcio. (Apoiados). 

g si levn I' o sen pnti•iotismo a nddicionar n. 
t•ssr~ aclo nmn. pltPCt!Ot:tgom pn.ra os ~~:;;t:alos, 
nn o>tO<l cnnvonciilo qne ollc>s_ podo~:~o snb
si~Lir, p(•ln menns omquanto lliLO OC]llllttrrarem 
as su:ts l'dnd:l~ com ns Llr,spozas. 

En IJiliWt'" rli~pot· do bnstante tempo pttra 
['" mr• nr1m cJ•itic<L so!JJ•e o pl•ojocto do COil
stitníçii.n allm do evibtl' ter do incotniiiO
dat· onlm vo" o dbtincto ttndit.orio. (N<7o 
<IJJOiwlos), 

o S!t. Pn.J~sl ng:\f'l'E - Eslt'L dmltL a horn. 

o Srt. l~E'l'!Dlll,\- Mas, chogou a l'tltr~li
,Jatlo ria hm•n. 

• 
I 
• 
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U)! Sr:. REPRESE:XTAXTE- Poc!ercmos pro-
rogar r:. lwrLL. · 

Om•no Sn. R.EPitESENTANTI'l - Não se in
terromp11 o om(lor. 
. ~Sr: .. !l.ETTJ::mA - Eu clizi11 que tL I·efol'llll1 
Jndwwr:l1 hn.vw. do concorrer enormemente 
par:t mn.is sobrec11rreg-ar os esto,dos. Vou pro
,·al-o 0m relação no meu Estndo. 

Rednt.in•lo, com g-rande patriotismo 11 dez 
o numero rlo triiJta ,juizes do rlircito, qu~ 
actualmente distribuem 11 ,instiça no estado 
d11 Pnmhybn., numero IJn.stante limitado. A 
P11r11hy1J:;; não r.l tão J:cqn.cnl1 ~omo parece, 
em relaçao uo sou teT'l'Jtorw; mw tem n.indn, 
bastantes meios de Jocomoçii.o ; 11unica cstrl1-
dl1 elo fcrJ•o que possue, npcnas traMita por 
um11 pcqnmm zon11 ; os tmnsportes sfío feitos 
morosamente. A ;justi(•a, pois, reclnúda. n, dez 
juizes de direito, diiBcilnl<lnto scrh lovndn. 
aos pontos onde f'or nocossitmln. (:lpm·tns .) 

E o esltlllo rb Pnrnlrybn. sug-ei ta,r-se-1111 a 
reduzir o numero de sons mng-istratlos? 

1\fns, you provar qne mesmo assim ello niío 
póde supportar ns despezns do lO juizes de 
direito. ' 

Calcnlando 11 G contos cnrln. juiz, serão GO 
eon tos, dez promotores a 3 contos, serão :30 
contos ... 

U)!A vóz-Pag-uo monos. 
O Srt. ltETV)l!lA- E lla.veril qnem tr:~ualhe 

por menos. teurlo de percorrer tantas leg-uas 
a cu vali o 'I 
U~rSn. JlE!'TJ1'AJJO-CO!ll l\ l1QVI1 reforma ju-

dicinriu o traiJalho diminuo. · 
O SR. iWTmriL\ - Isto ó mm questão que 

mais ttnde sori1 cni<ladosn.meute tratada. neste 
Cong·re:iso, ele j nizes fedemos, promotores, 
prctor~s. otc., do que ou pou~o enlemlo. 
(<ipal'les.) 

A Conslituir,,ão, no sou actual projecto, 
cedo Jü "/n do rendimento ele cnLlu. estado 
parti auxiliai-o; tL Ptwallylm ro!lllo iíOO con
tos do importaçfi.o; teremos por conscqnoncitl 
10 ol,, 50 contos, ~nn,ndo n mag-istrctturn, 
sóment0 consome üú contos ! (,ipm·las.) 

Mns, como vao pagar ao funccionn.:i.;mo 
que an:;ment'' dili por dia, o satisl'nzer 
todas as rnnis tlospozas? (.4pw·tc.,). 

Vê, portanto, V .llx.quo tenho raz~o om pa
clir ao Congresso nttonçiío mnito r!i!'octa o 
um dit•J•olo muito gt•anclo pelos c:;tatlo> do 
Norte. 

Discute-so 11 Constituição, mais tardo so 
toriL do tmün· do assumplos irnpor·tantos, 
como snjnm n. OPg'rtni:·mç~iio du. magistratnPa, 
a rlivisfío das rondas o twlo mnis; poço, pois, 
ao COJl"'J'f•:;:;o qJJC JcmiJro-so do Nodo. 

Sr. Jli'0Hidon to, existo tambom ~o lJt'e o 
art. •I" clnas outras omcndns umu. do lias llt'· 

mad~ pelo illustmdo senador por Alngôas o 
Sr. ravn.rcs Bastos, em qne pecle qne seja 
e~~:~~ncente i1 Unifi.o o subsitliar a magistra-

Esta, omcneb estiL incluidn. n11 quo cu apre
sentei 110 11I't. 4", que li Unifi.o subsidiará os 
Jlstadosnecessitadosperdez aouosuo IIm desse 
temp9 os listados poderfi.o,sem gorando esforço, 
eqmlrbrnr as suas dospoms. EmlJora mesmo 
çxist:1 11 reforma sobre a m11g·istratura,emhorn. 
mesmo os se11S magistmtlos sejam em maior 
nun~~ro,. cm cl~z 111ln9s, porlerão chegar :10 
cqml!i.JrJo aoso.JI1rlo. Sr no fim desse tempo 
porém, de todo, isso nfi.o for possivol, ontfi.o, 
a Pm·a hyba, como as snas it•mfi.s ~orá 11nno
Xlirln.. Eu ostn.belcço o prazo <le <lez aunos, 
mas o Con;;l'osso, si 11ssim o entender mn smt 
bCI.lOVolonci~ pocleriL ospaç11r este pmzo p11ra 
qumze on vmte ::ulllos. 

Sobre o titulo 1°, Sr. presidente, é o que 
tenho 11 dizer. Existe outro nrtig·o que tem 
sido Jongnmento debntido neste Cong·rcsso. 
ll!uito se tem dito sobre o nrt. 8',rJL10 entende 
com a qucstii.o financeira. 

Constu.-mo que amanhü: vae com rarecer o 
presidente rio Thcsouro o a sun palavr•c 11U
torisada virlt clerrnnmr gTando lnz neste de
lia te. 

Sou o ]ll'imeit•o 11 conl'ossar 11 minh11 irl
compotoncia cni ma teria. 1lnanoeim ( n<io 
opoiarlos ), c por isso não mo ntrero n abordar 
a qucst\w, bnto mais quanto n.gunrclo-mo 
pm''' ouvi!' 11 Jllllavm c1utorisnd11 do ministl•o 
das finanças o estou convencido do quo olla 
virú., como disse, derr:tmm· g'!'lillllo I uz sobre 
o debate. 

Nnrl(\ rlil'ci conscg-nintemonte soln·e o 11rt. Sn 
o peço licença li V. Ex., Sr. presidente, p11ra 
intert•ompc'' por hoje o meu disoul'so, tcg-rade
cendo aos meus collcgas c\ beuovolencrn. com 
que me ouviram. 

O Sn. ZA•L\-Felicito-o pela cst!•ón.. 
Vor.gs-Muito )Jem; muito bom. (O o1·ado1· 

d compl'imcntarlo a abl'l<çado pm· muitos 81•s. 
l'Cptcsantantes.) 

!<:' litln c fl:~n. sobro li mesa, pnrrt ser votado 
Jl(\ sessão do umauhfi., o seguinte 

Requcr·imento 

n.erpwi!'o ~ne soja. discuticlo o 111'l. 4° ela. 
Constitniçii.o o emendas qno I !to J'ornm npro
sontn•.las depois elo doscriminadns o llxntln,; as 
lois do rorlllns tlti União elos osltHlo:;,- Rc
tamlw. 

Fictc t\ tliscus>üo adiatltc pola 11om. 
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.o Sn. PRESlllllNTE dú para amanhi:L a se-
guinte ordem do dia : ' 

Continn:1çiLo da. ln discussiLo do projecto de 
Coustitu iç:io. . 

Lc1•nnla-se a. sessão its '1 horas c 10 minutos 
·th tnrdc. 

9" "cssi'io cnt ll6 de dczcmhro de 
110190 

P;·esidencict rlo S;·. Prudente de Jl[ol'aes 

s~:,r.::u .·\1!}') ·- ;:hn.m:tdn-__ T.eil~\1,'11. P.- n PPI'O\'n~ãn I la 
.t~t-t. - 1 ,ntJ;•ell!llüJltn. 1!n l:'t'. bt•tcn Cnnl h o, OJ 1 ~nt•\':t
<:-lre:o; tl11s . ~;·s. Pt·~~sulcuto o A.t•Lhut• H.iu~. lleje;r~:i.o 
elo l'tHJ110:•JHJ0rltn rln :o:;t•. J!;1•icu Coelho - l:o; tnit·i
mcn~n dl~\'t-'l'it!c:~·iLo du yntru;ii.n tlu S1•, .Jm;1; .\[:u·Lun, 
AlH;'JII:tl:a:r_ d.t ~~·._I 'l'OSJtleute,-:"' Hc~nm·imPnlo de \'0-
tay:w Jlttl~llll:tl,do ~~·. ,Jt~t! Mnl'l:tlll,l, l~(~oir.~iLo,- o~:
lll:.:.r nu D .. \-;- (:n:tttlliHII;;Ln d:t. ta tltSCliS>'aO di) pt•ojn
c~o (le c ... nsh~HlfJILIJ, Ohset'\'IH,\iÍOS (l iwlic;wã•'J flu :-:;1', 

J.~:PliiJHtiWr· .\p\H'ova~:ii.o, ílh:o;•li'\':H:•ies rinS S!'s, p 1•0 .. 
:-;Hlm!le o J.ctt~IJI 1/1., DtSt!1H'Su do ~~·. ;\llllli'U C:wal~ 
c:ml,t.-f~Hoüan r!e nJ•Jh~!ll -Ob~Ol'\':H:•ic;-; r!ns Rt•:-;, Ha· 
dnt•o, l'l'l!:'>idnnto, Y.n.tnn, Lnpot• n :\fltllir. Jo't·eiJ•o J)jsw 
CIII'Su do~~·. l~H,\" ll:u·bns:t.-EilleUdas- lli:-;cHrso 1lu 
~~·. l~nulil'•J IJ:tl'ccllos, .\di;wwnLu dn rliscnssii.o. 

Ao meio-clin faz-se n. clmm:ula, :'t. qnal re
sponclem os Sr:;, Prudente de Moracs, Pacs de 
CarYrtl!JO, .Juão Noiva, EdLt:\rdo GoncalVOô 
Cosb Rodrigues, .Joaquim S:l!'lncnto' Joüc; 
Pedro, Cunha .Jcmior, .José Socnndino, riranoel 
B:nata, Antonio Bacnn, Tlwodoro Pnchcco 
Elyson Martins, Joaquim Catunda, Dezcrr·~ 
de AllJl!C]Uer·quo Jnnior, Theorlureto Souto 
·Oliveir·a li:üvil.o, Amnro Cavalcnnti, ,\lmeidt~ 
Bnrrc,to, Firmino da Silveir·a, .Jos,j FJy-'ino 
J ' "' - I' I ' S ' " ' osu ~JlllCao, •rcc eriCe crrn.no, Tavares 
Ba~tos, l~osn .Jnnior, Coalho c Campos, Tilo· 
~~.nx ,Cruz, Itny Bt~t·IJOsa, Domingos Vicente, 
l•tl Goulurt, 1\Ionton·o do Btn•ros, Ln por', Bt·nz 
Carncit·o, Campos Su.llúS, Uualdino tio Ama
r.nl, Sn.ntos Anr.l!'tldo, Generoso lllarqLtos, J{au
lmo Ho!'n, Lm~ Dolilno, Ramiro Barcollos 
Pi.nlwiro .\!achado, Quintino Bocnynva Jnli~ 
Frota, Casario Alvim, Amarico 'Lobo: Etln
:nrdo Wnw.lonkolk, Saldanlm Marinho, Silm 
Parnt.lho,;, ,\~uili.ni~ .do Arm:ral, Jo:tqnim 
Murtmho, Boi k·rt Yw1m, Uchua Ro'li'l'''nes 
lndio do Bt•azi!, Laura Sodró, Innoccncio"sor~ 
zorlello, Nimt Kihoiro, Cantiio, Pedro Chor
mont, Mn tta H::c:olnr, Cnsomit•o .Juniot', Ro
tlrigw:s Fet•uanclo.>, Anl'l'iso Finl'lto No"·neim 
Pnrumt;::-nú, Nolson, Pires io'('rreim' Ma~tinho 
Rod!'ignos, l!arl,,oza Limn, .~oii.u L~pe;, .Josú 
Bovtlnrpm, Nnsctmonto, Almtuo All'ouso, Pa
rira Vollw, !\ligncl de Castro, ,\mol'im Garcia, 
1\pi tncio, Po<lr·o Amarico, SiL Andt•ado, Conto 
Ct\l'lnxo, H.ulumiJa, Toloulino Llo Cnrralho, 

l'O:"LillE~SU ,21i 

Rosn. o Silvn, .ToiTo Barbalho, Gonc;n.!Yes l<or
roim., Jo3é Mariano, Bczol'l'ii,•Almeida Per
namlmco, .Tuvencio tio Aguiar, Andró Cn.vnl
cnnti, Haymnndo Bandeira, AnnilJttl l•'alci'io, 
Moir·a de Vasconcellos, Poroirn. tlo Lyra, 
.Joiio do Siquieir•a, .João Vieira, Lniz elo ;lu
drado, E:;pirito Santo, Belarmino Cm•noiro, 
Theophilo dos Santos, Pontes de Mirnn
da, Leite Oiticica, Gnbino Besouro, l vo do 
Prado, Oliveira Vttlladüo, Lenndro !\Ia
ciel, Fclishello Freire, Augusto de Freitas, 
Paulo Argollo, Tosta., Scn.lmt, Antonio Eu
zel.tio, Z <ma, Arlhm• Rios, Garcitt Pit•es, 
1\l:Lrcolino Mon ra, S[tll to;; Porcil'a, C11Stodio 
de ~Icllo, Milton, :\mphilophio, F1·a,ncisco 
Sodt•c•, Dion)'Sit) Ccl'[jUCil'D., LeO\'Cg'iltlo Fil
g·ucirns, Bm•:Io do S. !\!arcos, Morlrado, i\lnniz 
Freil'c, A th:t:~·do Jnnior, Fonseca c Silvn, 
Fonseca Hermes, U!'bnno i\Inrcoudos, Nilo 
Peçanhn, Manlli:tes Barreto, Cyrillo de Lemos, 
OliYcit•tt Pinto, Vil'iato do Medeiros, Vil'gilio 
Posso:<, Frnn~tt Carvalho, Baptista da !\Iotta, 
Alr:ino Gm1.rmbm·n, B1·ico Coelho, Jacrjuos 
Ourique, ,~l'istitlcs Lobo, l\Iayrink, Fnrquim 
Wol'neck, Do:ningos .Jesnino, Thomaz Dcl
pllino, Comlo do [?igLwir•edo, Antonio Ol)·ntho, 
Bacla!'o, .Joiio Pinheiro, Gahriol de 1\Ingalhi:Les 
Chng·as Loltnto, Jacob dn. Paixão, Ale
xandre Stockler, Ft•:tncisco da Veiga, Costa 
Sonnn, Lmnonnicr, Gonçalves Chn.vcs, Ame
rico Lnz, Folici:mo Perma, Viotti, llln.noel 
Fulgencio. Aslolplio Pio, Domingos :Jorg-e, 
Costa Machado, Domingos Porto, Pnllct:t, Fcr
reirtt Rn!Jo!lo, Dnt.rn. Nicacio, .!oiTo tio Avellar, 
CorrCn Rnlicllo, Bueno tio Paivn, Fcrroim Pi
res, .Torro Luiz, Mnt•tinho Prndo .Juniol', Bor
nnrdiuo elo Campos, Frnncisco G liceriQ,MOrflOS 
B:n·t·os, Lopes Chn.vos, Domingos de l\lornos, 
Ariolplio Gordo, Carvallml, Angelo Pinheiro, 
Mtmn, Rodolpho Mirnncln, Pmtlino C:u•los, 
Costrt .Junior, Rodrigues AlYcs, A ll'L•cdo E !is, 
Carlos Garcin, Moreirn. d:t Silva, Jllonry Cnrn.
do, Leopoldo tio Bulltuos, GnimuriLcs Natttl, 
Antonio Azorc;lo,Cnotnno do All.m~uer~uc, Be
larmino d~ l\Iomlonçn,Mnrcin.no Llc MngnlliiLcs, 
Fernando Si mas, Carlos •lo Campos, Schimidt, 
Lncerdtt Continlio,Victorino ll!ontciro, Pereira 
da. Costn, .Julio de C:1stilhos, Borges tio M·"lei
ros,Alciclos Lima, Assis Bt•azil,Tlwmnz Jllol'c~, 
AlJr·ou. Homol'O Bn.plistn., Rochtt Osol'io, Cas
siano do Nascimcnto,JII'\rnando AIJlioll, Domo
trio llilJoiro o Mcnna Barreto. 

Abre-se a sossiLo. 
Cotnparocom, depois do aberta n. sossii:o, os 

Srs.: Fr·nnci,co 1\!nchndo, Loovogilllo Caolho, 
.Ton.~nim Ct•nz, .Josó Avelino, Silva Cttnoclo, 
A J!Jot•to lll'a ncl t1o, A ris ti c los !\laia, Pnci/lco 
!\!ascaronltns. Fr•'•os cln. Cruz, Loono! Filho o 
.Tnstiniano das Chng·n.s. 

Doixtllll tio compnt•occr·, com cansa parl.ici
pada, o~ Srs.: Flul'iauo P,·i.wto, l\lalta Ma-
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chado, Justiniano Serpa, -Alvaro Rotelho, FPe
derico Borges, Cesario ~!ott:>. Junior, Antiio 
de Faria; o sem causn,os S1·s.: José Bernardo, 
Petl!'o Paulino, Virgílio D:tmnsio. Sam i v a, 
Rangel Pestana, Esteves Junior, .Jon~nim Fe
liciauo, Jniio Severiano, Joqquim de s~.~uzn, 
Pinheiro Guedes, Henriqne de C:LJ•v:tllw, Tasso 
Fragoso, Ennes tle Souza, Bermudo do i'vlen
donça., Lndislúo Netto, S:t nto,; Vioirn., Joa
quim Breves, Samp •io Fer1•ar., Lopes Trovüo, 
Ferreit·a Bl'tlldii:o, Bar·üo ,Je Santa Helena, 
Luir. Barreto, Almeida Nngn...im, Antonio 
Prndo, Rubiiio Junior, Ernesto de O li veirtt e 
Vinhacs. 

E' lidtt, posta em diseussiin o sem tlJlJtüe 
approvadtt a acta da ses:;ii:o ;~nteee<lunto. 

O Sr. !i::rico Ooelbo (pda m·rlem) 
Pede a palavra pam l't•nov ,,. " t''"lner·im~enlo 
que l'er. hontem atim •le qne s•·.i:t rhd:t pn1'n. a 
1" parto da ordem d11 rlia de :tmtnhiL a. moç:i.o 
qne a.pr·<Jsenton ,:om ontr·os illlv;tl·e,; momln·o,; 
d:t nssemlilétt e que pemlo dtt :;olnçiio tio Con· 
gresso. 

Espo1•a que o Cong-r·essn, e·n con,;id"J':>çii:n 
aos nomes dos ii lustro;; collogns fJIIA a snbs~re
vemm, eom oxcep~::1o do oh.;cnro or·arl"r 
~uio npoiad~<s) <ler\ l'a o son I'IJI[IHWÍI11•111 to. 

0 Slt. l>ttES!111l:-iTE di?. que o "J'. Erieo 
Coelho apre,entou h~.~nte" " '''!"tlinto rnn,ii.o: 
«0 Cong·1•esso Co1rstitnhto •l cl:H·n ineonv,J
niento:-. os en:;a.ios do OJ'~'nlli:i:1y:io dns o·-tadn:;. 
ficnnd" addiarl:t até sur 'v"t"d" a Cnnstilllil,:i'io 
Federal,. e :;dopt:ula pol11 P" lor· logislnti~o 
nova. lc1 eln1t01'al ~no :rss••gnr·e :r cnp:nt;,:t
pnçiio r lo todos os dd t~liins JH olll':t d:t fuad:t
çiio <los estados respectil·"·'"· 

Hont·lll1 roqnere:t o SJ•. El'ir:o urgoncin 
pat·a ser discutida estn lrlo(•i\o o l'oi reensada 
peln cnsn. Pnst riot•mon•e i'''fJil"I'OII qno, n:t 
fórum elo nrt. 27 ,· f',,,,e dad:t p <l':t :t JII'ÍIIIOi<·:t 

E' rejeitado o requerimento. 
0 SR .. Tos!~ MARIANO- Requeiro n, V. Ex., 

Sr. presiclente, veriiicaçü:o da votaçiio. 
o SR. PltllSIDf•:NTll- A mes:t jit verificou 

que t'oi o requerimento rejeitado.' 
0 SR. Jus !i:' MARIANO- Peçn a V. Ex. 

c0nsulta1' ao Sr. secretario quantos yotar:tm 
contl'a o qtmntos a favor tlo requerimento. 

o SJt PltESIDE:s'TE-Niio e pos,ivnl prr·cisar 
o num.J!'O, sal I'O si a votaçiio for nomin:tl. 

O SR .. TosJ~ :\1AJUANO- Requei1•o a V. Ex. 
que con,;nlte no Congresso si consente que a 
vol.a<;il.u st~ja no1Pinnl. 

O Sr. Ptt!i:~ID!l:s'TE-03 senho1·c.> que n.p
pt•ovam o re•lner;ntento do Sr .. Tu.;t\ :l'ltu·i.mo, 
pam q no a. votaçiLo soja nomin,tl, queit·tun le
l'nnttw-se. 

ll' r•ejeilnrln o roqnerimento. 
O Sn. Jo,J~ MA!UANO- O requerimento da 

vot:.<;iL" nominal l'ui rejeitado ? 
U)!A v •7. - Si o requerimento •l:1 votaGiio 

llOIIltual l'oi l'•·jeit .do, tnmllem o r. ti o t'tlfJne
"i "Oilto, pB•lindo :lil\'1. que n lll0<;:\0 f11,,;0 Íll
duida. n:t p1·imeira meia hol'it d't ortlem do 
dia d,; anmnhii. 

O S1t. .lus1~ MAIUA:'ío- A tn8Stt niin l'oi 
enp:t% de diz,r· ~nantos votm•am ~~ f',cvor do 
p I'Í 11 >O i I 'LI 1'0 '1 \!111 •i III O 11 tO, 

o Stt. PtWSID8.':1'E -A votHçiio norrrirr:• l e 
o llJeÍ•> pi'. lteo do vel'itical' te vot. ,,11o :;yttrbo
lic'L A' .<lllt·m"''iLo do uoiJre dopnta<.lo, oppo
lllJo a da a.o::m. 

OlWE'1I DO DIA 

Dl.SCUSÜO DO l'IWJECTO llE CONiiTlTUlf,'ÃO 

pat•te da Oi'dern rlo ditt tio lrrje: o 'J 110 foi Cnntinún. a !• disctt>Siio •lo Jll'ojecto de Con-
tatllitem l'OQ'Oitndo. slilUi<,::io r.o111 O Jliii'OCii\' Ult r.Oil\JUISS:Lil OSpe-

Hoje reqnot• novamente ne.sto oenticlo. cial 0 1111 r,Jwlas npi'C:ientnclas. 
O S1:. 1\r:•ruur: Rrns 0"''" rmle.n) pode o S!t. LDI«UXII.;rt (palct or·dcm)- Vonho 

esclar·oci monto:; :to S ,. . presid Allle sni!l'o :;i, . su !trnot to r· 11 ,, p1·ur.hçiL11 0 a p prova ;iin do '~nll
sol\llo app1•ov tdo o requor·itll"'lln tl" illn:;tre g 1 ·,~so t1111n. indic ,ç~.o qne onr:onll't intoiro 
rop!'Osontanto do Rio do ano't·n. v:tn :;u1• Pt'O· ., poio no lli'Dpl•io parecer tl:t con11nis:;ão <los 
jnrlic da a discussiLo d:t Comilitnir;iLo ou ,i 21 . 
ter:'L lnQ'nr "di:;cus:;üo dentro rla meia hora do 
experlionto. O ;'i 2" rlo nl't. 10 rlo projecto om di;;r.nssiio 

diz o sogninto: -<<E' ·vorlarlo no-.; cs!a 'o.;. enmo 
O Slt. PIU~WlEN'm l'ospontlo qnc o Con- iL Uni:t" o.,taltoloecr, snhYcncionn.t• 011 emlrf\.· 

gtlHS"'in r•osolvot·ú si Otlll'a na Ot'll..•ut do dilt il;l t•tu.~;u• u oxnl'eicio do culto::; l'oligio:'o.,;. )) 
Pr'il11,-1iJla, mnl11. h•lP;t. 011 mnt•ant•ú lülll[Hl t•n-

. · 1. - O S1•. Dr· .. ltllio rlo Cnstilhos wnpoz ,·~, etHU· r.oavol o llnlll.ado p:lJ':t :iii:L < lsen,;;n.o, so111 pro- . -
1 1 

l' 
,ini;~,o da disem;si'l.o g-(•Pal. () r·oqtwt•l!uunto fui llll:-o$tO :I SHppt·o~:;ão t oslo pnrag·t•a,i• 10. ~11" 
llnl'ft ser' discnlitlo lrn. lll'imoir•n moi,. ltni':L, tr·ol:~ul.n l'ni id•Jin y.,ncodom qno u~l.n III tlt•ria 

(),; >OilllO!'I'fi fjllO siitl i]n lrti'OOill' ,11111 IIII i>l'i· llJsso CII[IIIC.IILt. Ollllllg'i\1' lllilÍ.' COIII'OIIiunto, 
mnir•n. 1noin. hol'il. dn. 'nss:1o elo :ttttnnlt:1 ollll'u li' eoltl u,;lu tlm fJIIO ma11LIO a 111u:i:t unm 
JH\ <ll'tlom do din. n mot;iio do Sr.Erieo Coollto, indic:u,:iw. u :ti'L. i~ !'i i" qtw LI·,L~ dtt <le-
qlluir•am luvanlnr-so. clarar;llo do di rui lo u~ltt!Juloco (Lt~. 

' 
,',' 
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O meu requerimento tem unicamente por 
.fim determinar o local conveniente pttr<t esta 
disposiçiio que deve ser !lbcutida como ma
teria do art. 10 § 2°. 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

Intlicaç<1o 

Indico que seja adindl\ a discnssiio elo art. 
10 § 2° do projecto de Constitniç~o pnrn 
quando se di seu tir o art. 72 § 7°,- Ltw1o!t· 
nier Godofl·edo. 

Em Süi(Uirla, posta n, votos, e approvad:c 
esta indicaç~o. 

O SR. PRE'HDENTE- O Sr. dApiJl·<do Re
tumba apresentou na s••s;;ii'o d<· hon lem e ücotl 
parn. ser approvado hoje o SBi(llinte reque-
rimento (lê) : · 

<<Requeiro qne se,in rli8cntirlo o nrl, 4" rla 
Constit.niçiio e tllTIOIHln.s que IIi" foi':dYI npre
sentndns depois de rle,criminnrlns e llx:ndl\s '"' 
leis de renrlns cln Uni:io e rlo., 1\'tarlos. " 

O SR. ll.ETU)!BA ( pnla m·de "' ) - (;reio 
que V. Ex. est:'t eng;1Jlado: n~o t·equcri adia
mento mas npenas tran:;posiçu<JS dn collo 'a 
ção do artii(O. 

0 SR.. PRESIDENTE-Mas o nrt. 4" està Cll• 

discussão. 
OS • RETUMIIA-Estú em rliscussrr ... todo 

o titnlo; é n p<·nns nmn •JUO,t •o dn r·ed <cç:io. 
O SR. P!lES!f,ENTg-N,,ste caso o I' ·queri

mentn do noln•<J tleputndo '''r·t\ tomado 0111 
con:;ideração na occm;m.o do votat·-so. 

O S11. l{gTUMBA:-Pet·feitnJnento hem re
sol vitlo. 

O s~·. A:rnaro Oavrtlcanti -
Senhores rlo Congresso, vonl10 occnpnr-mo <ln. 
mateJ•in. do§ Ü" dn al't. ü' do pr•qjoeto de eon
stilniçiL ·, o qn"l t•oconlwm ao non:.:<·o,;so on 
ao g·ov· rno Codoral o ,[i,·citn oxclnsiv" <lo 1<'· 
<>isl:ti' solll'll bancos de o'"is:-;:i.o. :'-/:io '•I'oci:;o 
âi~OI' ~ll·J ti'nta.so do mat<win. dn. maior pon
det•nç~o; n s1m importnncitt cnpil:il é som 
duvida t•cconhocid:~ do todos, 

Ton<ln, pm•óm, npl'oscntn<lnno s~io ria com
mis,;~o ostwcial, nm:t emonrla .,ul<sl.ilnliva ao 
pnra gt·n pilo rol'ot·ido,oston no <lon:l' do,:~ go:•a, 
explicai' ~uno~ ns razuos qno mo dictaram 
oste p1 o<mdimonto, 

Qnnnrlo, sonhm·os <lo CougTosso, n.pi'O:iOIIIoi 
a nllurlidn. onwntln, {'ni mn11 intuito pi'O''IIVO!' a 
ltypotlto,;o do quo, ilcando "" Congt·ostio toda 
n ln litwlo no mo< lo do log-isla.I' IIC"i'Cn do ma.
tot·in. tão impol'tnnlo, osi.IJ n~.o udoplnsso·nll 
lo~;isl:~r.:iio lmncttria do p1d~. o syst.onm do mo
nopoiiO. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Não apoiado j 
onde est:'t o monupolio 1 

0 S!t. AMARO CAVALCANTI- Reputava e 
reputo, senhores do Congre:;so, al tamonte pre
jmliuial pum o pai~ semelhante system:1; e, 
além di~to, com o ttpresentar esstt emenda, 
estava, ttpenas, ue accordo com tt minha 
norma ele Ctlllducta antet·ior, pois que, em fl'e
quente:; discussuo., da inqw"u~a, jil. tinh:c tido 
occa:;iiio de externat• í'l'llncamente o meu pen
samento, em eontrario ao r•egimen lmucario 
do rnonopolio. 

Cumpt'elllmde o CongTesso, que, dnt!n. a op
pol'tuuid:.de de úecidit··me ag·ortt a oslo res
peito, conto leg-blador, ti mim se impunh'' o 
dever, si~tiio outt·o,ao 11101108 aquelle "" guar
dar n. colwrencia de minhas idéas, tld;de que, 
:;e mo u:io rtnlolhavnm, nem !'actos, nom ttr
guntentos, que me llzes,;Hnl ropudial-us, por 
pni·ocer·cm meno~ acceil:tvt•is. 

No ent:Lnto, ,;euhOI'<•S rlo GongTcsso, no mo
nwnto nw conl'e.,so 11111 po11co coacto : porque 
aquillo que eu dev ·t•ia comliator· aqui cOIJIO 
simplo,; hypollte:;e p~s,;i vel, ,in., httj<J. é um 
{11e'l0, \lJH(\ Ul'g'<ll1i8:1Ç[II de 10i ; pois, todO~ ~lL
IJOI\10;, <Jue uu1 decreto de 7 du dewm;"'" co~r· 
t•enle ae;_dJu. do e~tnlu.:dec~"r implieita. lltt\:-i ef
J'o<:tivnmeute, o lllOilopolio da OIUis,iio lmn-
0iil'Íil em r"vor de nm estulJeleciment" pt~ra 
todo o pai~. 

8stn cit·enmstnncin. senhcwes do Cotlg'l'ns~o, 
qne cu ui'io espet•ava de utodo a Jg·túu, u.té 
c01·to ponto, dilllcultn n. jH'esente diSL:<hsilo, 
para n qun 1 eu qnizet•n. n. uwiot• impat·ctn li
liwle, a uwior cnlma da razii.J~ se111 ~ne JH\ .. 
l'l~CU:-iS/3 rm·i r·, rh1 modo a I gu tn, a. i 11 te t\:SSOS 
pcs~oaesl .ià ndqull'ido:;. 

Isto, pnsto, :-:.enllores, chnr11o 11nPrt 
t1io relevante m:~teri11 . tnd:~ a :otlCIII,':io do 
Congl'esso, pol'qno. ::;i da discns:;;(IP t·~·~nlttLt' 
rpw. d<l !'aclo. 11:io é o llllillopolio 1.1 'l'>l<'l!llt 
hallt'rll'io nJ·d~ convnni•:mt~~ pnl'a. o p:liZ, 
seja o mesmo [ll't<llll<ido pol' di,posi.;:1" CX· 

I''''''s' <!" n"''" dit•~:ilo "onstitneion I. 
A emenda, q11e apr·es<'tllei, é coiWQIJida 

nestes lOi'IIIOS (!G): 

«Gt·llaJ• ban,os de omiss~o do moPda-papel o 
l(l; .. ::i-.Lil' :o;QI1l'e o . ..; mo:-;mos. (h·neg-nd.t. pnt·ótn~ a, 
eompet<•uda illl'll l':~cllllrtl' :, etui>>li" a ill· 
dividnos ou nssocinÇl'k~~ p;n•tic~nlm·üs, cun1 lllO· 
l!t<['Oiio 011< lodo o lt<.l'l'ilol'io da Cni:ill ou 
nw:-;1111> alll'a ngoll!lo mms do 11111 o,;tado,- .l. 
C'amtca11li » 

Von pllr parles. Atldiciouoi n. expt·,,s,;to 
« lllt<CLla-papol ''• pn•·qno, ontl''Ol':<, 'l'"""lo so 
nSHV:t r la OX]II'o .. siio « hancus do otui:-;~t1o >>, 
lloavn. ,;lllii•ll[OI!Ilido, I'JIIIl tl' lli\Vll·SOdO llllll'dt\• 
pnpol, SI,IIIIOlliO, l-!ojo, l'"l'Óill, j{t n~lil, ••Xpl'Ll~
s~.O pl'<'<:i:ia lnlvnz do Ulll:<. rosll'i<:l.ll':<, pOIS 
<Jll•', polo doson,•o\viutonto do :;yslolllll do 
ct'otlilo, lom-so tulntitlido outms inslitui<;i'los, 
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its ~naes se pode, o se tem reconhecido, na 
Iog-islu~.ão do a!gu ns povos, a i'acu!dado de 
o mi ttir titules fJagn. veis it vista c ao porta
dor, o bem se poe ol'ia suppol' qno as Jnln.vrn.s 
,, crear !mucos •.le omissão», como n.ttribuição 
couCel'i\h~ au Cung·ee;)so, lmporb.tVillll a. com
pctelici:t exclusiva elo mesmo pam toda n. 
especio elo !Juncos do omissiTo. 

Talvez ;;o repute superOua semelhante 
restrictiva; mas, lembl·ando-n, desejo quo 
nos ostaclos 11que o clit•eito pleno de legis
lnr, digámos, solll'C instituições do credito 
tcrrilo!'ial on agl'icola, c qno us l'espectivas 
instituiçu3S bancarias pos~am omittil' titules 
png·n.vcis no portntlot• o it Yistrt, si as cit•
cnmstanci[ls IJom o [lConsolharem, sem qul'l se 
veja nisso nma inf'rucçfio da. lei constitucional. 

Fique, som •.luvitlu, :to Congl'esso o direito 
tlologislu.r sobre bancos de p:tpol-moc,Jtt. 

O Sl~. SP.Amu-Bttncos tlo cmissiio de pa
pol-moctln 'I! 

0 SR. A:ILmo CAYALCAXTI- On do moeda
papel. 

Soi •listinguil' ns cxpt·c~sües, o :t minha 
ementln mesmo o •li r.. V. Ex. 1\tz quc.>tli.o do 
pn.lantts c ou fttç.o fJIWSllio Llo idóas. 

U:,JA voz-Nn sciencin. v:tlcm mnito. 
O Sr .. AMARO C.\YALCANTI- Se dizem n.!

gum:t cousa; 1lo contl'ttl'io, niLo v:tlom nado .. 
o Sit. Sl·:.\ll!tA- !\las nilo ci tiTo simples a 

tlin'crcnça, como V. Ex. snppüe. 
0 Slt, A:IIARO CAYALC.\:"érl- Srs. do Con

gresso, niio ,[csconiloço que o regimen de 
lmucos cmis>orc::; p(Jl!o sor ou Ilo monopolió, 
isto ,j, da unidade J,nncal'ia, ou ela plnm!idade, 
tambcm rlito cln libel'dadc. 

As rnzilc> do prclerencia siTo contro1·ors1s 
nos dill'ei'vlllC> autol'cs, itcorca tlc tfio impor
tanto mntol'ia : nns sustentam, pol' motivos 
que lhes pnreccm mais :ütondivob;, quJ o 
mclhot• reg;imon é :.t~nello do um só llanco 
com monopo!io exclusivo; outros, ao contr:t
rio, on tendem qno o rcgimon do li bordado 
sorit sem pro o 1.le maior vantag-em. 

Nu. so!ttr,::i.o dos parocet•cs diYcriios, o que 
so tem nvorig-nado ó, que, do ponto do visht 
puramente d~~ principio;;, nem o monopolio 
pút!c ser consldcmuo como sondo do ttiJsotub 
snpcriorielado, nom tüo pouco, o rcg·imon cp
posto ci:t li IJcrd:;do .. 

E' uma qnosttLO, thr.om o:; autores, r1no 1levo 
sOl' d.Jcit.lidu,gmmütclns as contlir,tuos relativas 
ao pair.rcspoctivo. 

1\Ias, senhores, ú justamente por sor uma 
qnotJlilo quo so dovo ro~olvol', niio polos cli
elrunos ela llwol'itt sónwulc, ma:; o1Jmloc81Ido 
its J':wio,; •lo i:ICto, IJUO onton,[orJI~O tt minha 
Olllü!lda l'Oj'l'OSOJI[tt llllltt llOCOS~liJntlo das 
.nossas colllhr,"1es. 

Si ~o ll'.I.Lnsoo tio num fJIW.>lilo l'osolyidtt 

doutro dos principias rigorosos dn. thooria 
scientiflcn, ,Jit :1 minha om0nda não torht 
rn.zfio de sol' ; mns, desde que tmta-so de um 
systema, cnja utilidaclo, cuja superioridade ha. 
de ser medida, lm do set• aferid.c pelas cir~ 
cumsLtmcius !'C<to'l do pair., a q110 llujn do SOl' 
n.pplicttdo; indispensnvel ó, que tomemos na 
tlovida consideração os m·gumcntos pro e 
contra, afim do que niTo tenltamos depois ele 
pn.gar ilem caro peht inad vertencin. elo nosso 
procedimento. 

P<tm mim, si lm paiz algum cm que n.li
boi'chtdo l;:tl!CIIl'Í:t soja uma neces.iiclaelo ovi
clcnte, ó incontestavelmente o Brazil. Vos 
tlirei por que. 

Em primeiro Jogar, importa attender que, 
trat.cndo-sc do fundar um novo rogimen poli
tico que se cm·actoris:t por ser os;;enci.clmeute 
a•lvorso a tudo quanto é monopolio ou privi
legio, niio seria de admirar si est:t só razilo 
bastasse J.lllr:t que o regímen d~t liiJ~rdade 
bancarin. devesse ser clest!o logo ostatutdo nn. 
lei constitucionn.l; entre couOm• n. um só in
clivid uo, iL um:t só insti tuiçiio, todos os clireitos, 
toúo o mouopo!io do tiio importante inclustria, 
ou facnlt:il-a, guardadas ns prcscripçõcs d<t 
lei ... 

O SR. Siunt~A-lnstituiçiio l>ancarin nilo é 
nmn. industria. 

0 Sit . .o\)!AltO CAVALCANl'I-V. Ex. ignom 
que é uma industritt 'I 

O Srt. SEAmu-Nuncn. foi industria. 
0 Sr:. }.)fARO CAVALCAXTI- ••• OU per

mi ttir n. nw~m:t f'acnhlatlo n q nn.ntos se hn.bi
Iitom na forma da lei; n ultim:t decisão cm 
umregim~n do li!Jerdatlc, mo parece de todo 
o ponto, a unica acceit:weL 

i\Ias, este argumento pótlc aiudtt parece!' do 
domínio tb tl!eori:t. 

B~i);cmos, porém, os olhos sobro os pro
prios l'rtctos : temos um pai~ immonso, im
monsamento extenso, com vms elo cümmu
nic[lção ditncois, com localiclatles gmndcmonto 
elistnnciaclns, umas das outras, nrts quttes 
cumpre ,lesenYol ver ou mesmo crc:tr ele
mento; elo rirpwz~t, indispens:tvois ao seu l.Jem 
estar o progro:;so ; o ••. 

O Sn. SI·:A llltA dá um aparte. 
O Sn. A)fAllO CAVAT,CAXTI- ... nndn. so 

poderi:t f<IZOl' de melhor nosso empenho, do 
que !'ncilitm· o tlinhoiro prompto o ilttrat?, 
allm do apressar somol!mnto dcsenvol Vl
monto (apw· cs). 

A vnn tagom do rogimon dn. libel•d.ade é 
maull'osln 1mr:L o en.so. Bancos 1:as l_?cn.II.daclos 
principao~ 1lo p:.tiz, em eommnn1c:tçtao cl1roc ttt 
com as imlustl'ins, com os !IOl)lOn~; t!o com
moreia, eom o conlwcimouto unmoúJ:tlo dtt 
ro,;poilltbi!idatlo rlo.; sons mutu:tr1os o tios ola
montes tias inrlu~trin~, rJue potlorn SOl' do>-
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en v o! vidas o npr•oveitadas, fn.cilitnriam, sobre
manoim, todtts as transacções, todo o movi
mento r la ordem cconomica, e com vantagem 
manifesta. 

0 SR. A)LU10 CAVALCA~Tr- Pelo, cstatis· 
ticn. elo anuo passado,os Estndos Unidos teom 
3.310 oancos de omissão, dessimiuados po1• 
aquolle vasto continente, e todos os rela
torios da l'ttzo nda silo accodcs cm repetir· 

O Sn. SEABRA- E' o monopolio legal. que n olevnçiio do credito, qno tt conver-

0 Sn . A~IARO CAVAWA:-i"Tl-Sol'in, sem du- silo da mo.oda motallict~ naqu~llo pniz, que o 
desenvolvunento das mdustr·uts por· toda a 

vidn, molllOr, mais proveitoso e do razü:o e vi- jlnrto im pnlsionadns, são ou tl'os tun tos resul-
rlente, elo que, senhores, obrigar, cl'om em tnclos ela JifJet·n.lidnde com qtte os bnncos elas 
cleanto n que todos os estados, todas as vm•ias diversas Ioc:tliclndes, conhccenllo n. t•csponsn,
localid~des do pn,iz, possuidoras \los ma.is nlmn- JJi!iclude r.lo:; mutuarias o os elementos oco
dantes elementos de commercw o rtqttezas, nomicos de que dispoem, teom-llws aborto as 
se curvem :L estender milos snpplices u uma t · · - 1 l CLtl' etrns as maos argas. 
só instituição, senhora tLnt~crata c o ll1?D0• Eis 0 systcmtt rtne quizern, para o meu 
polia bancaria, cujo benoflcto desponsn.m no p:tiz, porque o reputo om contliçüos mn,teriaos, 
sou snbor, ott mesmo segundo os planos elo ott do ordem oconomica, sem dnvida, mn.is no
puro cnpricho. cessitado dcsst\ l':tcilidnde de dinhoiro, fttcil o 

O Srt. SBAlll\A- O systema bancaria nlío barato, do que a Americn, actnalmento. 
to1n capriclros. Temlo incidentemon.to doc~'l.mdo q~w o ex-

. emplo dos Estados Umclos nua convmhtL ser-
O Srt. A~!At\o CA_YAW.\Xl't- Senhores: as citado pum ayadr•inhm· o monopolio, devo fa

caixas bnncurin.s !lhaes,ou as ~nctu•saes, am~tL zor• l'tl.pidamonte o historico do seu systemn. 
quando dessiminadtts por• varJO:; pontos, n<LO Quando om 1780 os ost:ttlos I'tl.Ctillcamm a 
seriam oapnzes llo bem sati:;l'azer tt, todas a:; constitniç,l(o redeml votnllt~ poltL convonçilo de 
necessidades economicns com n dcse,pwol con- li87 todos se twlmvam na posso do direito d() 
venioncia, clesdo que, StiiJordinadt~S a um lo"islar sobre !Juncos de omissão; c umn dis
ceutro director longinq1!o, c:trecertttrll, em po~içü:o da constitni,.ilo n.lludidn, q:to privurn, 
muitos cn,;os, de autonomra parte obrar o oc- os estttdos de omittir bilhetes ele crorlJto; na 
corret•, conJbrme tts exigencias do momento pratica, nilo foi entendida como ccrcettmlo 
e das circnmstancias. artnolle direito dos mesmos estados ; todos· 

u~r Sr.. Rc:rnESJ~:'I'l'A~l'E rliL nm ap~rte. coutinuurnma usnr• do mesmo. 
o SR . .1\.)I.\lto C.\VALCA~Tl - Sem duvidtt, O Sr~. SEA!l!\A-E ns consoquencias ~ 

n fttculdade de cnn!mt• moodn pertence no o SP .. ,br.mo CAVALCA~TI- V. Ex. V<tCl' 
lloder contml da Unilío. e n emissão bancarin., orivil-as. 
tornn.nllo-so nn circulação umtL verdadeira Em 1701, o 1' ministro dtt Republica, o Sr. 
moerl•l deve a StHl Iegíslaçiio pertencer ao HtLmilton, Jez cr•ear o b:tnco dos Estado~ Uni
CongL•àsso; mrts esttL não ti tt qnestilo; tttmbe1:1 rios, como recm·so, como instt•umento do .aro
não quero, qrw nos ostntlos so. rr:_conheça o dr· dito ~~ublic_o, aliús cont1:tt o voto do e_stnlhst~~ 
reito de 1egislnr sobro n, ormssao de moeda resperttweJS, como .JeJll)rson o TiiarlJson; to1 
papel. crendo o banco com uma cttrtn. por• 20 annos e 

o dem•oto ha poncos dias 11romulgudo pelo com um capital de 10 milhiJos de clollnr~. 
governo foi precedido de 1nrg:1 e bem elnbo- Subsistin, pDt•óm, mn,l visto, do um lado 
rntla oxposiçlio... pelos esltldos, porque, teu do o d iro i to tlo cit•-

cnlaçlto em todo o prLiz, om recebendo, ora ro
O SR. SgAnuA-E brillmntissima. ,ioitamlo ns notas l.los sons diJl'orentos b~ncos,. 
o SR. A~rAno CAVAWAXTr ••• som dnvidn dec!uJ·avn, IJOL' assun rl!ZOt', quaes os <.h~·nos, 

brilhnntissima, mas cxcusncb no cabo. quaes os int ignos tle credito; o por outro Jtlllo, 
o SR. SgAHiu-Historicn 0 sciontiflca. porque o pll.t'tido forlel•al continuou t\ as~e

vemr quo a constituicão Juwia sido violttcln, 
O Sn. A)!.\RO CAVAWAXTI- Ex:cns~cla, so- umr< voz qno, pPohillindo os monopolios. 

nhores, porque nem no seio tla conunissiio,nom uquollo do banco orn, rlo l'nclo, nm; o ninu11 
nqni, jámais passou pelo. mente de alguom en· m~.is, porqtte, não !ta vou< lo, un proprin con· 
tre"'nr n fncrildudo do log·is!tu· sobro bancos do stitniçlío uonhnma tlisposição cln.m, quo desse 
emlSsiío :t Citdtt estado, o mais oxcusadn aím!a, ao cono·1•osso tt fn.cn!datlo do legislar sobre 
si JiJi invocadn. como tWg"umento [H\.l'tt o rolo- Jmncos0do omis>ilo, a ~un. cron~ilo l'Ut'll l\Lllllit
l'ido decreto do monopolia ;, pm·~ue ne1n tiun, por• mnn. intoJ'[ll'Otaçilo au!pliativu, nllm 
tt Suissn, uom os e~tndos Umdos d? Norte tlo sutisf•t~er no governo 1\Jdoml. 
Amarica. serviL·ão ,.iàmnis p:trL< ttpuclrmhtu• 0 Ter·mitllttltt n cm·tn cm 1811, o conB'rosso 
monopol!o !Jttnc11r1o. . l não tL ronovo~t; mrts, surgil.Hlo nov:ts dtlTicnl-

O Stt. SgAuttA tlit am aparto. llltllos llnaucorrns parn, o pruz dopo1s tlo 1812; 
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e scurlo submettitlo ao· congJ•osso, como meio, 
n, crcn.t;lto de um novo bn,nco nn,cíonal, como 
instrumento de cre<lito, !lssim se vouéou em 
1815; mns o presidente, :tinr!n. :ts~im, ou ten
deu por-lhe o vóto. Um 1.111110 depois, for<> 
renovado no cong-resso o moEmo projecto, e 
o pre;;irlentc Mndison, o mesmo que lhe havil.l 
posto o véto, ce<lonelo agorn aos !Jous oll'oítos 
apregcxt<los, que o hrtnco podirt trnzor llil.ra o 
credito publico, sanccionou n lei, concedendo
lhe r< ca1'tt•· por 20 annos e prtra um capital 
de 35 milhões de dol!nrs. 

Terminad:t tt c:<rtlt em 18:113, e jiL a esse 
tempo o prüz se achando intoir:unonto oscl:t
recido o accordo, de qu<3 o monopolio cm cr<so 
nenhum servi:t; o congresso, r<final, resolveu 
nlto mais prolong:w rt mesma carta, ; e o pre
sidente Jacl;:son, manrl:\nrlo retirar do banco 
todos os deposites pnblicos, cleclrwou-o insol
vente e f'rnurlnlentamente adminbtrado. Eis 
como terminou o primeiro banco dos Estados 
Unidos d:1 Nor·te America. 

Começou entlto a ópor.a de inteira, e nbso
luta libcrdarle bancrtrin., de modo o mais in
conveniente, sem duviua; carlrt estado leg-is
lava á sur< vontacle, sem a!. tender ás precisas 
garantias, e tlahi a, crise tremenda, qne se
guiu-se lo~o desde 1837 a 18:39. 

Comprehende-se, qne este f.tr.to nlto prejn
diClt o men argumento, porque nlto advogo 
aqui o direito de cada estado poder creltr lmn
cos do emissão. 

mesmo anno foram cJ'e:trlos 474 bancos do 
emisslto com um Cttpital superior a 40 milhões. 

O pensn.mento rio secretario Chase fora du
plo: rle um l:tdo, estabelecer um!L lei uni~ 
forme par·a o e;tnflelocimento de bancos no 
pn.ir., rle otüro, oliter recursos para o the~ 
som·o; pois, como s:tbo-so, uma grande emis
srr.o de títulos d:t divtdn, publica ÍÓ!'IL lOg'O 
feitrt, pa1·:t servir de fundo de garantia dos 
brtncos omis-;ores ref<widos. 

A !ti tomos um rapiclo esboço da historia 
b!Lnc~Lrit< dos l~stttdos Unidos, e vê-se della, 
que jiunais alli se consentiu no monopolio da 
emissão. 

No anno passa lo esses bancos eram 3.319, 
como rli;;so, e si quereis, consultt<e à todos os 
escriptores americanos, qn~ só ouvireis np
pl:tusos e admiraçtto pelos grandes bens, que 
esses brtncos teem pres tmdo ao pniz. 

Nu Suiss~L, senhores, tambem o regímen do 
monopolio nuoc!L existiu. E p:wu que invac[l.r 
tL SllÍSSI.I ? 

N:1 Suissn os bancos de emisstto nunca 
foram verd:vlciros in;trumantos de credito ; 
pol'fjue, em regrn, as emisoões dos 'diiY<~rentes 
lmncos canton~Les eram sempre uquom das 
su:~s reservns met[l.JiCils; a moeda-po.pe1 
servirn, a.ponas, pare\ facilitar as transacções. 

Ntt Snis:m, mesmo actnalmente, h[l. varias 
bttncos emissores segundo os seus cantões e as 
suas necessidade;;: logo nlto favorece o mo
nopolio. 

E tratando ele histol'ia, fttllemos t[l.mbem ela 
nossa: 

Assim continuaram ns cousas, com p~!JI!e· 
nas ttlternntivns de moli\Oras, (oi'Lo IJUCt'o en
trar cm rlotnJlles), qnan<lo a guerra rle sc
cesslto vein demonstmr que a legi,;lação !Jnn
·caria precisava ser substituída por outr:t 
melhor. 

Um dos m:tioros rlel'oitos desses bn.ncos era, 
que a su:t moec!tt era somente rcg·ional, isto 
ó, as suas notas nlto tinl1am valor além dtt 
respectivr< circumsc:ri pçlio. 

· Qunndo em 181',3 o secr.3tario elo thesouro, 
Salomon Chaso foz reconsiderar, por Jl"rte do 
govet·no a m1Lteri:t, e perlíu que o congresso 
-tomnsse unm mcdidtt do caracter federal a 
respeito doo ban~os do emisslto, elle nccen
tuou, IJUO n circulaçlto !lrlucirtritt existente 
depenclit< das leis de 34 es tn,dos e I • GOO est~L
tutos do associações commerciacs; :t~llelles 
bancos qne tinham menos cnpit:tl realismlo, 
eram, em rogr:t, os que mnis omittiam. 

O primeiro lnnco que t'we o paiz, foi era
ado em !808 pelo Alvtwá de 12 do outubro, 
..:om o monopolio exclnsivo de emittir moeda 
p:tpel e praticar as op3mçuos mercantis de 
deposito e desconto. Convertido, dentro em 
pouco, om simples cui:m scwcursal elo the
som•o real, quasi a sua. unica funcçlto l"eio a 
consistit' em fornecet' fundos ao governo por 
J'J•equentes emissões, que tinham curso for
r,udo e sem a menor gttruntia. 
' l?r:tudnlontnmonto administrndo e sabida
monto insolvente, durante :1 qnusi metade da 
smt dm•açlio, o primeiro banco do Brnsil, 
apemr tlo tantos f:wores e privilegias de que 
fórrt investido, foi rllssolvido por lei de 1829, 
tendo apen•ts sorvillo, como exemplo de t!os
cl'edito [l!LI'O. a industria bancaritt, e sobro
c:trrogn,do o tllosonro n~tcional do enorme 
responsttui!idnde pel!L sua emisslto, que a lei 
consirlerou divídtt publica. 

Tal o estarlo :1 qne tinhn.m chagado com 
n, faculd~tde, cloixad!L aos diiTorontes estados, 
de logislal' sobro moodtt bancaria; o, ó por 
isso que a opinifio nacional, nlto olJstnnte ser 
inimig:t do. ceutralilnçüo, mostrou-se do ac
cordo cm que umtt lei 1óderal, mas som mo
nopolio, reg-nlusso a mlttor'ilt. 

Drthi tL loi do 2G do fevereiro ilc 18G:l, qno 
croou os bancos nacionnos de cmisstto. No 

Foi tlto míc o. impressão rless~ primeiro 
b:tnco do monopolio qno, i1 despeito de varios 
pro,jectos, qno l'~r~Lm logo depois aprose~tudos 
no pn.rlitmonto, :l!guns do recommondn,çao ex
Jl!'essa do i_n;poraaor, ;1ingu~m ~u~r~a o.cre
dJtllr 1llt uttllclat!o prattcrt de mshtmÇitO semo
lhanto. 

. ( 
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r.renrlo, em hora., em lni do 1833, o não obs- Na pt•csença do um:t t:tl situação (16-so no 
tant·• os eRI'orços do governo, a opinião pu- Relatorio eh Fn~cnda de 1858) n modid:t que 
blica. neg-ou-lhe todo o apoio pttr:t que elle ao governo hJ_!porinl p~rcceLt necessaria pa.ra 
fosse um••· re·didnde. occorrer aos mcotwemoutes expostos, i'oi n 

Em 18:18, porém, alguns cnpitn.listns desta cr·ençilo de mais alg-uns bancos de emissão mt 
praça, c~nvencitlos da O[>portunirlado do um côrte e provinci:ts do lmperio. 
est •l•olec·mento bancm•io, reunit•;nn-;;o com I~ nestd pensam1!lto apprcvou o governo 
este intnito o, com oiToito, fundaram o Banco por decretos os estatutos de mais seis bancos 
Commot•cial rio fl.io de Jnneim. emissores ~lo agosto c1 l 1857 n nbt•il elo 1858) 

Est" r.omrçou logo n !'unccionar e, mais os qnaos deviam operai', dous aqui no Rio de 
tard,, teve os seus estatutos npprovaclos pelo J1tneiro o os quatro nas provincias do Rio 
"'OVeJ•no. . Gt•anlle do Sul, !31th ia, PeJ·uambuco o .Mar11-
, A' imitação do Banco Commercin.l rio Rio ele nhü.o. Estes banco> linlmm o Setl fundo 
.Tnnciro, com fins. e org:tnisacão nnnlog-as, de g-aranlin principal, em apolicos da divida 
frm•ln.rn.m-sc, segmclnmontc, antros ua Bahilt, pnblic;c on om acçuas de estradas ele f~rro 
no Mnmnhão, em Pernambuco, no Pnrá, e quo tivos,;em g;trantia do juros pelo Governo, 
nesta prnça o segundo Banco do· Brasil e o o, vordrulo soj .•. dita, todos elles come~arn,m 
Rm·nl e Hypothecario. logo n ra~er sentir nssignnladas vantug·ens 

Torlos ostes estabelecimentos oram de dopo- para o commorcio o as industrias. 
sito o descontos, mas, omiltinclo ellos vale;; a' Pelos nnnnos dns alüwdog·as verifica-se 
prazo . .; curtos (a lO ou cinco dil\lllo vista) que tt nossa prorlucção o commorcio assaz au
convet•ternm-se, logo, om vet•dndeiros bancos g-mentarnm. O cambio manteve-se, e o dos
da mni.•slln, pois que os seus refol'idos vales conto regulou entt•e 8 '/o e O "lo· 
corriam no commercio, como se fôt•n moeda. Mas nes.te p:Liz, as questucs vitaes, qunsi 

O uso ele moe,Jn. lilo imperfeita sinão ne"a- nunca, er;lm rlecitlida,; pelo lntlo pratico que 
tivn, e o :tlmso que della começ:~'rnm :t th~e 1 · 1 devia ser encurnclo. A politicn. envolvia-se 
os hnncos visando n.pen·•s os lucros 1]0 sua& em turlo, o tudo rlccirlia nas circumstancias. 
emissões, tlzern.m despertar n attencão elo Souza Fmnco, o ministro qne havia appro
pul>lico e tlo governo; e :t este paJ•écondo vatlo a, li m•tlatle brtncari:t, deixara o poder 
remrrlio e soluç[o razoavel, for. ct:ear o actual Qlll clezemhro do 1858. Succetleu-lhe o conso
Bat:wo do Rl'asil e.m 18;3, ao qual foi con- lhoiro Torres Homem, e log~ depois ~<er~az, 
ferido o monopollo exclusivo tlo emittir nmhos os qunes,sAus antngomstns pnrtJclttrtos, 
meAda papel nos termos o contlições que lhe vir 11ll rio mt\os olhos o systoma estnbolecido 
for;~m prclscriptas. pelo seu antecessor. 

, , . ~ . , . . ~ onrpti, de um larlo, o espirita elo partido, o 
E,to monopollo •01 exerCido ele .185._, n 185], de outro, 0 empenho do Banco elo Brnr.il de 

e d1~·nm os hr1m~ns cless:t época s1 fo! ou nao ver rcstabelecicl:t 11, sua ci!'culnção com mono
verdade. o ~oncotto que vou rep;oLlllZJr: palio, combinn.ram. as. forças, e sur.primiram 

Constttu1do o Banco do Brnz1l, como o ro- a libertlncle bnncarm, lnr.onclo passar a. celebre 
sarvatorio monetario, unico tlo pttiz, começon-se lei de 22 rle agosto cl~ 1860, lei, que fóra qun
sem rlomoJ•n, a sentir n escns.>er., :1 cat·enci:t lillcndn. por um oconomisttt cltt guropn, como 
de numomrio nns varias prnçns do Imperio. loi do tramlJollw (loi d'entmves) contra a li
E fosso isso devido, om pm·te, its grnndos berchde estabc!ecidtt. O governo teve medo 
aspaculaçrios, como afirmaram uns, ou fo·se elo impulso ela liborclado, d:t exptwsão que 
no nng-monto ela ri~noza pnblica, como enton- esta ifl rlnntlo ús industl'ins e ao commorcio ... 
deram out1·os, o corto é, que fl necossidacle gnt1·etnnto o quo cumpria, não era deslil· 
ora real, patmlta a todos; e para romeelinl-:t zer mas oucnnliuh:w, melhorar, corregit•, 
o governo não só autorizou 1tquelle banco n son-;mdo ns circumstancins, 
elevar a smt omissão no triplo rio seu fundo A lei elo ISGO exig-ia qno todos os lmncos 
disponivel. mns aindct mnnrlou declarar n sua tivessem fundo motalico bnstnn to pttrn pagf\r 
resolução do. autorizar qne nquelln fosso ele- sons !Jilhetos, dosclo logo, no portador o it 
vncla :w qmult•upulo, sendo preciso .• , vista, o que ern impossível uns condições que 

Estas medidas 1lf\ boa vontado tlo "'Overno atrnwssi'tvnmos. 
nilo !'oram, todavia, sut~ciontes; pols vot•i- Em 18132, todos os llCIJ!cos desta ,rraça, fJIIO 
ilcn-so ~11e, tendo em abril do 1857 a omissilo oram tros, o Commorcml u Agt•wol.a, o do 

. oxcoditlo no triplo do fundo clisponivol om Brazil o o Rural e Hypothocario se vn·n.m om 
somma suporior, f'oi, nintlct n.ssim,· misto!' quo tnes diillcnldmles, quo chega!'am 11 u1~ ue
a clirectoritt rocorrosso it novo. olovnção do cMdo, pelo f!ll:tl o Commercml o Agrtcoltt 
juro, elo manoirn sompt•o progressiva, occn- fnndiu~·e com o. tlo Bmr.il, ~o .lt11rnl o ~-Iypo
sionnullo, closttt sorte, as mais grn.vos por- the~ctrJO ronunc1ou o seu dJroJ~o do onll.SStLO. 
tnrbnçõos nas trnnsaccuos elostn o do outriiS EIS do novo o Banco elo Brn~tlmt posso do 
·prnços. ' monopolio ela omissão nns provincias elo Rio 
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Grnntlo, tlo s. Paulo o de Minas; e, logo do
pcis, om todo o rosto do paiz, por que os ou
tros bancos nlio podernm ro~istir. 

0 Sr... AUOU:iTO DE Fn.EITAS- Em n COU• 
currencitl.. 

0 Stt, A)IATtO CAVAT.C,~NT! -Logo em 
tle~embro de !SG2, o Bm1co do Bm~il apre
sentou-se no governo, pedindo para ele
var tt snn. emitislio ao tl'iplo; o g·overno 
negou-lho; mns, crescendo a )l!'essão mo
notaria, aquella facnlutl.tlo lhe foi concedida, 
embortl. aincl;t depois retirada, pelos abusos 
que elle commetteu. 

Assim estavam ns cousas, f)tutn<lo, em lO de 
setembro de l8G4, cstrt pi'tV;;t presenciou a 
maior crise da sua histül'i.t, pelrl quebt·tt de 
uma simples cast1. commercin.l. 

Usando da l'acultlade do governo e·dn seu 
monopolio, o Banco do Bri1~itaugmentou n. 
sua emisslio ató o triplo o, ahusivamente, atã 
ao quíntuplo; e nem por i~so evitaram-se 
tremendos desastres. 

Ainda em ttiJril ele 18Ci3, o banco, que só 
tinhtt direito a uma cmisslio do 2Ci.OOU:OOO$, 
girava tl\1, praça com 8~.000.000') de suas no
tas! Factos semelhantes, tontlo provn.do por 
experiencia que a lei bancaria era dclllcientc, 
que o monopolio nlio satislhú:t de mo;lo al
g·um as necessicln.tles da circn\;t(•lío, tlesperta
ram n. attcn~lío elo parlamento, o osto enten
d<lll que cl~via revog-at' o monnpolio do emis
sfio, como assim o fez por lei de lSGCi. 

Ahi temos em traços l:wgos n. nossa histo
ria de emisslio bancaria, e pot• ell:t se v6 qne 
o reg-imen do monopolio Jll'Ovon sompt•o :ier 
inolllc::tz para as necessidades Lla circula<:ão 
!lduciaria. 

E, deseJe ontlio, supprimido o monopolio do 
Banco do Bm.zit, o posttt <lo lado tt lei bnncn.
ria do 18Ll0, como im pt•esta v o!. q n:tn<.lo tnllo 
imlicava tL neccssidaclo de termos um bom rc
glmen monet::tl'io, subsistiu o pair. durante 
mais de 20 annos, sem (' po.<silli/i(ladc la[]al 
de gozar dns vantai:)'cus economictts o fltmn
ceiras dm; bancos ue omisslio. 

Afinal, em 2,1 rlo norombt•o <lo lSSS foi pro
mulg·ntltL uma lei especial sobro a matol'ia, a 
.qual, trasladando pttl'tt o Bt'ttzit o systcma 
Llos bancos nacionaes americanos, com l'undo 
de garantht om apolices ela dividr~ pnlJlica, 
tambem consig-nou a lhculiltulo do lmncos 
emissot•cs Robt•e fundo mott1.llico, não inl'orior 
:1 um torço dos valm•es cmittidos. 

Esta nl timt\I'Ol'ot'lll::t de 1888, a principio, 
so tl!ss:.•. dis:;ntisl'ar.tor·inmnnto1 J'0~·ntn.m,,n
üula, t:ttl'eceu d.; prornpln. !lXêCII<:;iu; ·1;, <.IGJ•>:Ji~, 
ínl<Jt')JI'otn.tl:t no sentido dtL nmim• li!Jord;ttlo 
pm•att ospecie de bancos sobro !'muJo metal
líco (decreto de ü uo julho do 1880) não teve, 
por cir•cumstanoius quo todos salJom, oppor-

t!midaclo bastnnto para provar a ilott oillca
cm, do qnc .o_l!tt po.rlia ter· sido capaz. 

Em occn.smo ma1s conveniente lhtlaroi elo 
assumpto. ' 

. A; gora, rc?otando o pcnsr~mento n n terior, 
dtre; = •. 1-I:wcm ncs~o Congresso alguern qno, 
proíet.me~o no reg-unen cl;L libcr<.lado n •lo · mo
llO.Jlo!to, 1st? é,qno rl:i. a um sô indil'idnoo di
rctto exclustvo do Iót•nocer, durante GO annos 
tocla a ;noe~ltt tlducim•i::t, precisa do noss~ 
COill!UerCIO O llHlustria> ? ! , , , 

0 Stt, AwGUSTO DN FREITAS- l\Iooua ~ 

0 S!t. J\l!A~O CAVAWANTI -Sim, jlOl'I),Ue o 
papel uaucarJO ~ot•.na-sc na pratic;t vcrda
den·a mocc~:~, Jll'l~lctpalmcntc ~m um povo, 
corr;g o no,,,o, ltal.ntmtdo ao reguuen do papel. 

NtLO cre1o que hnja neste Congresso quem 
se com·enç:t elo que se deva concedot• a uma 
só institui9i1o o direito de emitti1• GOO.OOO:OOO$ 
clm·1~a~e t

1
ao longo perioáo, como o rcgimen 

pre er'!Ve .. , 
Ninguem ousará dizer, quo é prDferive! 

que t~tl~s os estados, todas ns pra~as, podan
do ~o!tc1tar do Congr<Jsso a crear;lío de IJn,ncos 
e!lllSSOI'·3S, Jl:ll'::t ns snas necessidades, r]Avam, 
~'lo c_on~r::r10, .estender mlíos supplices iL uma 
mstttUJçao privada, que pódo ou n~o [ltten
tlel-o;;! .Si isto ó profcriv<Jl, entlio nada 
precwe.Jamos contm o monopolio; mas, si 
entende-se que a libcrdaclo em turlo deve 
sor_prol'eriçla .• porque os seus proprois n.husos 
somo corrigulos por ella mesma; ontii.o é 
mister que a ceei te i.; a minlm e monda limitativa 
da autoridade do Cong-resso. 

Disse-se no pm'oGer, e com corta plansibi
lichule, que convinlttt tleix:w ao Con"resso o 
direito pleno de legislar sobre bt;ncm ele 
cmis,:lio, sem nenhuma limitativa, porque 
:L Constituição e para tt vida o os systemas 
se podem mocli!lcnr com as cir•cmnstancias. 

NiLo penso assim no caso sujeito; <Jirt pl'imeiro 
log-m•, porqno c:ula um do nós pódo tlosdejih 
verillcar, pelas circumstancias mn nilestas do 
elo pn.iz, ~fur:l é o rogimen prcl'erivol pam 
uma naç:Lo 1 mmonsa, como <JS ta, som com
munica<;ues promptus, som ligaçuos raceis e 
elo ot•tt cm diante regida pela fôrma federativa, 
- si o reg-imon da pluralidade s:ttisl'uril, ou 
não, melhor as condições oconomicas, elo qui) 
o monopolio. g partt quo nlío limitr~t•, neste 
ponto, a acçlio elo Congresso, guando o 
projecto da constituição estti. chcto de dis
posiçues limitativas sobre outl'os assumptos 't 
Poi~ n.qni nito se limita, 0naes os modos cltt 
oliliçi\o, or·:t dit•edo Ul'll indirecto, nlio poden
.;u o Congl'r):;So rcgouln.r· a mn.toria .l'órn. ele 
taos pl'inuip1os ostnbolccielos 'I AfJUi niio se· 
cstn.heloce que o Cougt•esso ligislitt•iL sobro 
o commel'cio dos portos, mns nfio podorit, 
como di~ o art. 7", logisltw em l'twor elo uns. 
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prejudicando a 1ntros? Nilo se limitn. aqui que 
o ensino serit g-ratuito, mas que será leigo. 

g"l'i1nde obstncnlo do progresso o desenvolvi
mento nacional. 

Nós, a naç1lo, poderemos deleg-nr ao 
Congresso o logislat• sobre qmtesqner m:t ter• ias; 
mas nada impecle quo eonstitucionalmente 
tracemos limites, alem dos quaes olte nito 
poderá passar. 

Ainda ha um ontJ•o ponto om discussão, 
sob1·e o qual, preciso exter•n1Lr-me ; cJ com re
lnçiio ao art .11 do pro,jocto. 

Razoes se aprosontnmm na cnmmissüo para 
qne este artigo fosse snpJwimido. 

Trat[tnrJo-se do matoritt tüo importante, 
de um monopol\o tiio odioso o liio prejudici;tl, 
eu penso que o Congresso deve adoptar 
esta limitativa, porrtue é preciso nilo esquocot· 
que um banco unico émi~~ot•, encart•egado do 
resg-atar o Jlltpel moedt~ do go;·orno, tlcnrit 
sendo o unico ~tock monetal'io, o Vólle, em 
um momento dado, restl'ingir· as operações, 
trancar a su:t c:wteir:t, elevar o desconto, 
e desta sorte, fazer de tyranno para o no;;so 
commercio o industl'ia. 

E' mister notar ainda, por outro lado, 
que a plnralidaue dos b:mcos ó aintln, unm 
garantia mnior contra as coJ·rich1s. 

Comprehende·se qno, tendo varios bancos a 
mesmo. olll'ig-açüo de m:wter mnr• certo. re
serva metallica, como base d:t emi~süo. serilo 
todos elles os primeir·os intoressatlos e'n1 evi
tilr o apparecimento do mnl commum, au:d
liando-so reciprocamente no momon to daria. 

Entrotnnto, h;wendo um só !muco emissor, 
todos os dom:tis intere.,s·u.lo.> apenas nos lu
cros das suns opera çucs mcrcnn tis, em voz de 
evit(lr, 110 lorüo enrrer soiJJ•e uq uelle, cnso 
lhes convenha, e dnqui a maior possibilidade 
1le crise~; o ontüo, sómento restariL o recut·so 
de tormw as snns notas do curso forçauo ! t\1'
gumento, sonhor·es, suppoudo que o monopolio 
envolve a. idü;t rlo conver·são motallic:t; por
que agora o que temos deanto rio nós jh ó o 
curso Jbrçtulo rlnr•anto 60 annos, em Jttvor 
do nm só e;t;tbelocimonto !.. 

Com prohondo-se perl'~itamon ti), ~no essa. 
clausula elo converslio depois do camllio estn1• 
ao pnr tlurnnto um nnno, nada garanto. Si o 
cambio estiver no p:u•, ning-uom il'Li troca L' 11 
nota no bt~nco, por dosnccossario, o si convier 
melhor ao proprio hnnca p!'ivur quo o cam
bio se mantenha durante um nnno ao par, 
e!le, como unico stock monotario,o üwú. 1\wil
mente ... 

u~r S~t. Ri~Pitgsg:;oTANm- o cam!1io nunctt 
dependeu do bancos. 

0 SR. A~rAllO CAVAT.CA:i'TI- Artiilcinl
merlto tom tlepontlitlo nesttt terra muitas 
vezes; sei disso, real monto. 

Mtts, sonhoros,uiio quero discutir um doc\'<l· 
to quo seriL sujeito IL tliscussilo do parlmnonto 
ordinario ; mas penso que a cnsn. j:'t enten
deu-mo lJ;Jstanto 11 t·o~peito drts mr.ues pot• 
quo o monopolio nilo nos convom, o, si as~ím 
ó, ou acrouilo qno 11 emenda <l indispebsavol 
para nos g-arrtntir, do:>do jil, coutm oBse 

!;O~IilliS~iJ 27 

Este arti;.;o rJsa assim (lê). «Nos assumptos 
q~e I>~~tencem concurrentcmonto ao governo 
da Unmo o aos go1•ernos dos estados, o exer
cício da autoridade pelo primeit•o obsta a acção 
dos sBgunrlos o nnnulln, dcl ontiio em diante, 
as lois o disposiçilas de!la emanmlns. 

Parec•·u a maior·ia <1:1 commíssiio qne esta 
rli;po,;içi\o era ;üteutatorh uo ~110 se chama 
Ul!wdades (erle,.aas, bto é, libo!'tlnde politica 
dos estados, o f]no por consequencia devia 
ser supprimido. · 

Houve tambem uma. emclllln, quo foi rejei
tada., e peln qual votei, qne e nssim (le): 

« SuiJstitna-se o at•t. 11 p~lu seguinte: 
'' Nos ass:1mptos ~uc I'Ol'Olll cht com potencia 

da Uniilo o rios estarlos, ns leis foderttes pre
valeeorüo soll!'o as di,;posiçuos ineompativeis 
das leis o rogulalllentos Jocaes, sal vos os di
reitos adquiridos.» 

Vo!oi por est:t emenda, e entenrlo qno é 
dovot• rostn.!Jelecel-a. No regímen ela fede· 
raçüo u indisponSttl'el cstaholecet' a gradação 
das lois o ma i~ actos dos governos, sob pena 
de termos connictos fJ•oquénles, pndondo tra
zer its vezes lmst:ur tes consequencins dc:;as
t!'osas, qner· na ot•,lom politica, quer adminis· 
trativa e cconornica. 

Nós nilo legislamos pnm estados separa
dos; os dit·oitos desses estatlos, por mais am• 
plos que o st•,iam, nnlollolllos mesmo, que c 
~neirnm, si'io os quo llcam trnçaclos clontt•o dn 
Constitniç•ií.o; nem n .uniilo pocL,rá il• além de 
que lhe estiver reconhecido na Constituiçiio, 
nem os osta:los tão pouco. 

Assim, \lois, a Jirnitativaneste caso ú rusoa
vol, .é inr ispensavel. 

N:\ Amarica, as leis Jlrevalecem entre si 
nesta m•clem: 1°, :t lei supt•enm da Constitui
ção; 2", as leis rorlopaes; 3", as consti tuiçõe" 
dos estados; 4•, as Hs dos mesmos ost:tllos. 

l~•t:t gmrlaç:lo tem darlo alli os melhores 
ell'eitos praticas. pol'quo tem evitado um sem 
numero rio conllictos .. 

Po1•tauto, votei pel:t o monda elo mou colle
gn, o St•. JosG Hyg·ino, ~no, a meu ver, re• 
gula a materht sn tislhctoriamcnte. 

Eis, St• presitlento, quanto ,ju!g·uoi·IT!O lW 
rlovot• do ponderar ao Congt•csso. ( Apooaclos! 
Mceito bem.) 

O SI~. BADARÓ (pela ordem)- St•. presi
dente, nito luwemlo uo nos5o regimento clis
posi"ão nl~nm11 pltrll o caso especial do qnr 
so tL;uta, tonrlo o Cong·rosso necessidade d~ 
ouvir o illnslro Ministro da Frtzomh\ o uiío 
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tendo esta :;e inscripto partt a discnssiL~ que 
f:tv. parto dtt ordem do dia, cu tomo a Jiuer
dad.o do al'resontar :t V. Bx. Q seg-uinte 
alvrtr•e. Sn. JO todo o Coon-resso qu3 o íllo'tre 
sr. H.uy Barhos'~· ministro da. fazenda., ~~tiL 
P~_esc:J~o o ti!Jo~Jt\ tornar. pnrto na. presentP
Lh~~u~s,w, cu,]~ llll]lOrtancw. ó manifost[t. 

N ~stas cond1~ões, peço a V. Ex., caso seja 
]lO~SIVOl, conc_c~~[t a pnltwr:t ao digno sena
~or, .sem uro,]UIZO dos oradores qne se :u~Jmm 
rnscrrptos. Formulo o meu requerimento 
nestes termo o. 

O SR. ;~uiA- [,;;;o nfL:) ó caso de con~ulta 
ao Con~r·es'o. Compete aos oradore:; inscri
ptos, si :~s~irn o entenderem, l':tzer cs:m 1\neza 
ao Sr. mrn1str•o. 

0 Sr ... BATl:\Rú-Cr•cio qnc nenhum dos 
oradores ms:lrlptos se recusltrit. a nccoitn.r o 
meu requerimento. 

O f'R. Plu-:;rn~·:xrE-:1. mes:t por si nilo póde 
acceitm• o :~!vitro do ~oure r1e1mtado. O Con
gresso, pol'olll, podorn resol vet' no :<enticlo de 

8
er concetlida n. pulnvm ao Sr. ministro da 

f1Zenda. 
O Stt. B.uJAJt6-P0ço •1 V. Ex. que con

sulte " c.:tstL. 
O Sn. %AofA (pela o1'dem)-Pcrmitt:t-mo 

V. Ex. qn•3 011 ant~ponhtt unm consídernçito 
it rosolnção qne v. Jl:;. acab:t de tomar. 
Entenrlo que doYClllO'\ pôr n s cousas no sou 
vordadoiro pri. Como ,ji1 disso, cm aparte, esta 
questllo nlío .Púde ser resolYitln. pelo Con
gresso, m:y; SI!~ p~los mesmos oradores que 
se nC!llllll msct'ltJLos. 

A p~.ssnr o pt·ecodnnto, a sol' np)ll'OVndo o 
requerimento elo nobre clcputaclo, aman!tü., 
por· q nalrp1lll' c i l'cnms tn nc:n., a mn.iori[t potleril 
tolher a libot•cbdo de trilmnn. (.1pm·tcs.) 

Insi;;to cm dizer rrue o Cong·resso nito tem 
nad[t q no ver com isso. A q tt8Stiio pótlo sot' 
resol vid:1 pelos oradores qno so ac!J,un in· 
scriptos. Poht minhtt p:trto tlcclrtro qno nü.o 
mo julg-o com direito do dnr 11111 voto neste 
:\SStll1lpto; ttppellnl'ei n1esmo pm'" os ltonrr~dos 
ll~putt~do:l ~n~ se acltam \nscPiptos. 
. E' .o que tenho tt di?.er. 

.. o .sr. Muni"' Freire-Sr. prcsi
dente,rJ() nccort!o rlu certo morlo, com ns consi
dera~õo:~ rytúl acn.b[t rlo l'a.r.er o Sr.Zamn,onton
do,on trotnn t9,q no C[ttln nm c_los or•nLloi'O~ ínscri
jltos nito tot'llfl tt menor dll\'ld:t. om Oll\'ll' desde 
,]Ir: o·~~·, ministro tlu. l':t~.oi)fh,closdo que os seu~ 
dil'oito,; nito tlc:tm projmhc~doR. . 
· ·. Tr:ttnnt!o-so rlo :um[t ma.tori[t rruo diZ res
peito its Jlnnnç:tH, o ost[IUtlo presento o SI'• 
ministr•o dtl f'tlzon•ln, ntto lia o monor incem· 

vonionte em r1no S. Ex. scj:1. onvido desde p, 
Fallaudo JlOl' mim, cr•oio CJI!O tratltrw 'o pe~~ 
stunen~o do. todos os meus collc"'ns que se 
acham l!lscrlptos. " 

~reio ceiO. (Ol!OS DÓS que !103 achamos ins
Cl'lptoS nao tomos a menor u uvidn. cm ceder 
a p~1Iavra n.o Sr. ministro d:t fazelllla tanto 
mtus quanto o cong~resso espora anci~so pela 
sua ]l•tl[tvm sobre tu.o momento:;o as;;Lmlpto o 
q!c'e se prende n.o artigo que esta cm discus
sao . 
. Sendo as;;im, peço a V. Ex. que so digne 
de concedm• a ptthwr:t ao Sr. R.uy Bttrbosa. 

O S.1•. Ruy Barbosa (ministro dct 
(a:;cnda) ( fifovimeuto qerat de attcnçao l>to
(ando .<iid11Cio)-Ningtiem mni:; do q~o nós 
comprellondo qnanto si\o preciosos os momen
to.s Lles.t[t ar;sJinblé~; ningtwm mais do que 
nos so rnt~rc,;sn. cm rcrno'vet' todo e qu[tlq uer· 
obstaculo .as sntts cleliiJeraç.Ucs; nivguem m[tit; 
d9 cj~te llOi\ se ompcnhn. em apl'assn.r [t RO!u
ç"'o lmn.! dos nossos traballlos,dos quae·s devo 
t'e:mltnr part1. o p1LÍ7. :t Constitttiçcr.o que nós 
pt•omettemos, q\lo elle nos confiou o que devo 
ser u. primoir[t . o ~~ mais seri[t aspiração do 
toJos o~ rept.t\Jlicanos, do to·los os patriotas. 

A nos, d1z o oratlor, governo q no tlndn. o 
Jll'Cencho os ultimas morrtcntos do RU:t e:~:is
tencia, nenlHtlll[t mr.ilo pódo movo!' de 
tomttr pttrto neste debate siniio n nccossidn
d.o .de ~efender o .n-:~so posto ~os principias 
llç;nc!o" n ollc, smao :t necessd:trlo do r·ei
vrnchcat' o c,u·acter nacionnl p:w:t rt obra que 
pyocnri11nos _:les~n1J!onhay qurt.nto nos pcrmit
tlll~ o cor•ar;tlO, n. tntollrgonctt\ o o t•mor ao 
p:uz. 

Foi nmr1 fB!ichhtLlo que a discus>i\o nosttt 
assemblé:1. so. tpsl:mrasso sobre o as:mmpto 
em que Jll'lllC!p!Ou-ns flnanç:v; eh llopnblica· 
por,jne no;;te tori'CllO ó quJ se tom t.lo docidil• 
t!Hanitivarncnto si .fJuerom.os crear nm pro
g·mmm:t noro, soltdo, sor·ro, vn·edonro or1 si 
nos hn.Ycmos elo pel'dat' cm comiJinnçuos :~c roas 
tlostintttlas :1 nllo p:1ssnr elo papel, incapazes 
de lançar l't\Í7.0S nn l'tl:tlidnclo tias consns. 

Foi com cfl.'oito i1 luz dos interesses f!nnn
ceiros do p11il., principalmonto, que o orn.rlor 
encarou sompt•c a colwenionci:t dn rounii\o 
deste Congresso; coullc·lhe [t honr:t de um 
dia reclarnm• do seus colleg-rts tt cot~vocaçllo 
dost[t asseml,lóa, como tt mnis urgente ii rletl
niçito das moclidns financeiras, propost:t oss:t 
qua oncontrou,no seio tios momhr·os do novorno 
Provísorío, o ucolhimonto mais ucciclirlo e mais 
pr•ompto. 

Nito ora som dnvitln vossivo! conlinun.r tt 
gerir as tlnn.nçn.s d:t ltopublic[t som r.l[tl' i1 
opiuii\o do pttí~ o rlo mnndo, CJIIO nos ohsorva, 
osto ponhot• rloci,;ivo cln. sincoriúado tlns no.,~as 
intcnr;uos o dtl isonçito do nosso procedimento. 
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Os factos ~·iernm conOrmnr o ncorto desta 
:previsão, mostrando n ralação de sensibili
llnde qno lig-n o pt•ocedimontv dos Srs. mem
bros rlo Congl'esso tlOS interesses ttnnnccit•os 
·do pniz. 

Da dit•ccção que rlol'-se it missão qno vos foi 
-conllnda, da Ol'ientaçiio que seguirdes, depen
derá sobl'etntlo a sorte llo nossos interesses 
financeiros, interesses que se ligam esson

·Ciulmento iL solução dacl::t por este Congresso 
ás qne.>tuo;; que o ·debate tem suscitatlo o 
vno suscitar. 

Nilo vos h::tvifl de ter escapado no primeil'o 
dia da vossa renniüo, quando aincht niio se 

·.sabia bem o rumo que tomariam t•s debates, 
quanrlo idóas perigosas o :trriscadns p .iravam 
no ar, quando se tinlm snscitaflo o pensn.
mento rle nbsorpçilo do todos os poderes da 
Hepuhlica nas miíos desltt assemblón, it.léas 
<J tondencins ~ue o vosso voto felizmon te 
não tm·dott a J'mstm• ; n:1o h a via de vos ter 
escapado, ropoto, que tlr:tpidez immecliata tlo 
.cambio, e.sse rogulaclor constante tlo credito 
publico, denunciou immodiatttmente que vós 
não porleiii dar o monor• passo l'ór:t dt1 linha 
prudente e segum e fóra dns tleliboraçues 
que vos tPnçtt o vosso mandtlto. Qnor isto 
dizer quo :1 continnnçt1o pct•.;cverante dos 
tmb:tlhos do CongTosso as solnr;Cies das 
questões o quo vos são ap1·osentmlas so 
ligam intimamente nos intere,;ses roluciondos 
com u. p::tsltt tla ützontla. 

Não nos devemos illurlir a rospeito ela im
portancin r:losto primeir~ debate, _não resolve
.remns rtQm questões cu.1a solnç•w possn. sel' 
mais tn.rdo rop::trncht, pois o tmlmlho da reol'
.ganisnnão do nosso pacto constitucional seri1 
um tr:thalho l'ortiOcativo o sorio ou terminar:'t 
Jlela clis,,i paçilo das ~sp_ornnças que nos rennin 
aqui porque, da OJlllllltU quo adopta!' o Con
n·resso omJ·elaçiio 1t ma teria da ronr\:1 dependo 
~reunião on a dissoluç:ito da I~epuiJlic:t, a íe
dorn~:Fo on a anarcltirt Onancoit•a, n llonl'::t tHt· 

·cional ou :t bancarrota inovitavcl. 
Vimos rltt União ; :t Unirro ('oi o m.ico !JoUo· 

Hcio qtw a rnonflt'chia nos asscgnl'on: parn que 
:.1. Ropnl.ilicn,prtm que a iildet•açiío não ftquom 
:ih::tixo da monarchitl tl pt•ociso quo o !las so 
mostrem c:tpazos de mrtntor n União pelo 
monos tanto rtnrtnto tt momll'chia soubo mnn
•tol-:t. 

A dissolução do pniz ou l\ pot•tla o tt ruina 
ua noss:t intogt•idntle f'ot•am por muito tempo 
·osospnnt:tlhos comquo .so deteve o l:lom.oxtt~ 
das ospm•:1.11ç~s ropubltca~as ; o,. ~~ .hoJe o~ 
nossos pt•tmon·o'> pn.ssos llit.? ~o dl!'lgtrom ftp. 
momonto cm senttdo qno tltsstpo oosns appl'O· 
honscios, si nós, nas Jll'imoim~ motlidns nd
·optatlns pm• ost9 Co?gt•osso,nao tlo~Jlonstmrmos 
flUO r1nossn. Jll'li110it'a prooccnpa_çJLo ó m~ntot• n 
unitlntlo 1.lit ptttri::t, tt ttopublwfl som uma 

gr~nde clccopçüo pnrn todos os amigos do 
]li11Z. 

Pede permissão Jlara fallal' com franqueza 
e sincol'idatlo: h::t incontestavelmente entre 
nós symptornas ele uma molestia, molestia na
tural nas crises de transição em que as ex
ag-gerações são sempre pronunciadas o inevi-
taveis. · 

A idri:t federalista assumilt ::t posse de todos 
os espil'itos, mas o seu cl~minio oxuggel'n-se, 
pol'tul'bnnclo muitas veze3 a noss:t lucidez na 
I!Jll'Ocinçlio das questões que a e! la se lig·am. 
H:t um appettite ( permittn-so-llw a ex
pt·ossfío) desort!en::tdo o doentio rle l'edera
lismo, cujas consequencias sel'iam :t per
versfio e a ruina do principio federativo. 

O ot•adot• loi fecloralisltl autos ele ser re
publicano, não foi republicano siniío quando 
a força absoluta dos acontecimentos o con
venceu de quo a feclornr;fio se tol'narn impos
sivel com a monarcllit1, o consirlom como a 
m::tis grave rlas responsabilidades daque!les 
~ue presidil'am os destinos do paiz nos ul
times momentos do imperio, a opposiçti.o 
ten:tz, obsecad:t o louca com que elles, di
recto. ou int!iroctamente, obstaro:U11 a inaugu
raç:'io do rogimon t'odorativo. 

A l'ellol'nQi'lo terb apenas clemol':ulo a re
public,1. por muito pouco tempo, mt\s teria 
poupado i1 ropuiJ!ica as cUtnculclacles com que 
estilluctanclo, o com que :tind:t continuari1 n. 
luctnr dumnto um poriotlo talvez nilo muito 
breve. 

Mas a forç::t d:t idótt, a pn,ittnç:t torrencial 
com que ell:l ponotrou un. opinião, clet•mn om 
l'asultaclo :1 o!iminnç:io, por assim· llizor, da 
opinião contrnl'in, produzindo um ostndo so
cial em ~no j:'tni'io !111 sinilo t'ocloralistns o em 
que mnittts vezes os monos federalistas süo 
aqnollos qno clel'endcmtt l'ctlcrnç:Io. 

O regimen amoric:~no parece tentler ho,io 
pum a centmlisação; é assim quo hoje nos 
gstatlos Unidos o g·ovar·uo fedortü :tbsorvotr 
em g-l'ilndc p:wto osso ramo da adminbtração 
que diz respeito :'1 conset•vuçilo o melhora
mento dos rios n::tveg·avois; ti assim que a 
lei rlo 1SG3 creon o systonm dos bancos na
cionrws ; que tt loi cllamatltt das relaçiles 
commol'ciaos concentrou cm grantlo parto 11 
aclministl•açií.o das estradas elo Jllt•ro, tt uma 
commissilo cnjtt uutoriclado cm muitos !JOutos 
tem chegado a merecer a Qllaliflcttçilo to au
tocmticti, mns cujos 1JOnol1cios nilo tloLmm de 
merece!' as graças do povo nmericano. 

Passando n occnp1w-so doi impostos <lo Es
tado, pergunta o orntlot•: qual .. ·, a tendoncitt 
que hoje ptwoco nccotltutw-sn no horizonte dos 
llstados-Unitlos? II' 1t dtl coucon lr:tt' n distri
bniç•ilo tios impostos nas mito.> rln govopno lo- · 
cloral o incum!Jil-o do os ropal'lit• entro os es
tallos. 

I 

' :-
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Lê o que disse o moderno economi>;tn re
presentante das tondcncias liiJm•acs dos Es
tados Unidos, com re\açii" à m;llel'ia, snhstí
tnindo-se as ,..aterias lomws por j,,,pn,;to.; 
sobre rumo e a\cool cobrmh; pelo g,>vernn 
:1\Jdoral e di~tribuiclos aos estados na Jll'opor·ç;io 
do valor delles. 

O habito de luctllr contra o regímen mo~ 
na.rchico nos inspil'ttrnm irl<las o f'ormul:ts que 
s:i.o hoje almcl!ronieas, que devemos, por uma 
c lncnçiio ospeci:d, vm•r·et• do nosso espírito. 
Continuamos a !ld1ar do govoi·no centml, da 
Uni fio Federal, como dos:;e monstro nssusttt,Jor 
cnntr•a o qrm1 nos debatemos dumn to o im
poria, como a enlid:trle distincta elos estados. Em mtlteria tributaria a nos>a Constit.ni~·iío 

foi muito além, a ('a voe• d0s e,;t ,rJo;, do qn<J 
a constituiçiio am,>ricn.n:t. A con,;titnlç'io ;uno
ric·•n•t nüo crea11 impostos pr·iv;tt•vos parn. os 
estados. Creon-os p trtt a Uniüo; dcn a. L;niilo 
autoricladd a.bsolul a, oxc\nsi v a, i'll.l'il la nçn.1• 
impostos de export.açiio e impol'tnção, e cstn
belucon outra ospecio de ti•ilmt<•s, a.nt"I'Í
sando concur·rentemoute o g-overuo l'erleral e 
local. 

Estas formulas são \tojo :tll'tl.Z:Hlas, au, 
acltr·onicas o in,instas. A União nií.o é mais do 
'Jil•J o. snbst:tnci:l do toclos os e,;t:H.loR, o Ol'g'U
nismo que os compõe, o nlio é possível rJue-
ror curar eh sorte dos estados, en fl'aqnecendo 
a Uni:i.o o climinuindo-1\to os meios Lle vida. 

A União é um organismo vivo, Llot!lrlo do 
vi la pl!ysiolog-ica. ; nüo so pôde procod~r t\: 
nnalyso das snns partes como o anatomista 
nns parles do um cadavor. Nós, pelo contrario, <.lemos aos eotarlos os 

impostos de expo1·t •çiio, tJ·ansmis,[o r\ e pro
prie<l,do o'' ilriJoOsto ter•r·itor•ial. 

Ma.~. os arlvers:trios do pl'qjol!to ria Consti
tuição, invertem 8Virlciltcm•,ilte os tei·mos na
tur.,es e f01·çosos da. qtJJs:fto. 

A Unifto ó nm organismo, os estados siio os 
op•·ãos ; p1'0Cisn.mos nntl'il' aq uc lle pm· moi o 
rle- combinações que elevem cr vida, o movi
m,nto circnlat?rio a todas ns suas Jln rtes, por- . 
,1no niln ó poss11·el conc"ber actiVJtlilcle, ener
gi:t vital snppl'imintlo centros llOI'I'osos que 
Jli'OSi \em a toclos os phenomeno.;, na. nossa or
g' tnisaçiío, Lln.s celnltts nervosas espalimdtts 
tllll todo o nosso corpo. 

O ponto tio pnrtid:t. do torlns ns qnostõos 
p:n·a aqnelles que adoptam a fiwm:t tedci'I
tiva, é usseg·nrar n. existoncin. segura c inde
pen<louto da Unífío li'e<leml. 

Firmado este principio, consegnido os te re
sultado, cabo prover os tneios de a.~:;ng-ur.1r ;I 
autonomia do:> esla los o r·ecur;os pai'" a. sn:t 
vidtt s~parad '. Mas, si acaso, o qno o ora< I O!' 
niio crü, os l11'1iO.~ romn.nes~ente:-; nii.o f:msbs
sem par:t tt oxistoncia do; estados, osto ar•;.>u
monto niio provari t contc·a a possibilidade d" 
fôr·ma fecl••rativa en!Pe nós. 

E' pl'eciso partir deste principio: o:; estados 
hlío de viver !H Uniüo, porqne niio porlom 
viver J'ôra drt UnífLO. 

Qtmndo em 1780 na União Amer-ic tnn. sur
g·iram as volleidctrles <lo sapnmçno pat•rt os 
estarias. fmco,; do sul, que exítavam om 
adi!Ol'Íl' a f'órma fo<let•ativa, preso; ii OS inter
esses que 05 lig·avam ú institnição do 
captívch·o, houve um ropre5ontanto dn. Cal'o
ltmt do Sul que ousou, em plentt convençi"co 
desse estado, no meio rio seus coniC!'I'nnoos, 
dizer: « mas htWOI'Ú ncsttt nsscmbltla. :tlg-nom 
basttt .. to insen;ato par~t suppo1· quo som 
o concurso do.; outros estados osto poss<~ 
mnn ter a sua imlopondenci~< '! » 

« Hnverit outro nós algum D. Qníc!Iote, 
bastante consnmrnndo, par·<, suppor ~uo S'iia 
passive! a um estado J't·aco sop:ll't\l'-so dos 
outros'!" 

A situação <'> pn.r:t n,',s somelhnnte: si ha 
entro n<\s o:>lmlos m:Lis l'ortos o monos l'ol'tos, 
a condir;iLo noeo;s:uín. da oxbtonci.t do todos 
alies ó "iilln cohos~.o, i1 solidal'iorltulo tln stm 
vidrt intogr:tl no >oio dtt l'od<ll'ltQilo, p:Jl:t l'u
<loi'a<;ão o;ta.bo\ccirh nos Jll'incipios sonsa los 
<JUO t\ oxporieucittno~ putlo tliclm·. 

Si é nocossn.rio paN mo:;tJ·:w ai ndn por um 
m o<.lo mtis vivu n procedoncia rias ol.tserva<;1!es 
qt1e nc i.IJil do ('azer o orador, demon::;trarit, 
I"' lo CJlHHh·o J11 reco i tr. o tlospcz;t do cada es
t:ulo no oxorcicio do \SOO, o i111pos~i1Jilidade 
"h> o ln tn tLt exi:;tencitt elos mes.'l.JO~ ost~ttlos 
!'Ói':L da regímen cht Uniiio. 

Discl'imina-sa a rcc lila pnrtt cada um dos 
estarlos, separa-se depois a üespoza. e accres
cetltit•so 'por um calculo do appr-oximativn a 
quottt rtno a carla. nm devo caber no pllga
mont.o rl<t tlivídtt priiJliotl, e o re:;ul taclo mostra, 
a sitnnç.iio do ccultl um dos estados p~u·11 com 
a Uniiio. 

Por csto quadro se vu quo apenas os 
cstatlos do Pttrt\ c do S. P:1ul' ap1·osontam 
s:dilo o todos os mais s~o doveclore.; ao Go
verno Feclcml, e eis em qno 11rojror·çüo : 

o ostn.do do Pernambnco tom nrn rlo(icil de 
:117:000$, o elo Ma!'l\ltltão l. 30G: 000$, o de 
S. oi'S·ipo l.875:000,o rio i\J.nazonas 1.891:000$, 
o uo Goyaz l. 98i: OOO.S, o . das A lagoas 
2.:355:000.4, o do Santn Catlmrma J.n5tl:OOO~, 
o do Pnrn.nú. 2.005:000$, o do Rio Grande cio 
Nodo :1.402:000$0011, o do Matto Grosso 
<1.50:l:000S, o dtt Parrlltyl.m. a.51D.OOO$, o do 
\tio GI•n.nde do Sul l\.liS7:000$. o do Coarit 
\5.400:000$, o <la Bttldtt 2.134:000$000. 

o orador ,i:'r disse que toom-so invorticlo os 
toi'IliOS clit CJile:Jlüo,put·<lllO tom-se comoç:t<lo tt 
sttl<or ~unes os moia:> do vid:t pa1•n. os ostaclos 
qcmnrlo devíamos comor:t~~ pot· Stt!JCL' qu:w~ os 
moi os do vrcltt para 11 Uumo. 
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Roforintlo-se ao orçmnento, no pouultimo 
exercicio,iliz que elle liqni,lou-se com um rle
flcit de vinte cinco mil contos, import11ndo e111 
cento o cincoentn ou conto o cincoenh o um 
mil conto~, quet• dizer que no exo!'cicio .to 
1888 ns nossas tlespcz •s inovittweis foram de 
cento e "eton t;t e seis , mil contos. 

o Governo Pl'ovisÓrio, ma~ nunct~ excedeu o 
lilldte dos ot•t•os or,Jumrios, n•JUellos pelos 
']U tes nunct se ,iulgou responsavel li admi
ubtt·uç:lo do paiz ató agt~ra .. 
~ Jlttl'eCO que o GOVOI'IJO Provisorio urro 

set•a jnlg'ado pelt~ craveira. communr dos go
vur·nos rl1 e~ podiontes <]no se succederum du
t•o~nte mais de GO ann ·S. De cnttlo p:cm c[t ns noss:,ts despo7.:tS n~,o 

teem cessado de ct•oscot• de modo que hoj ~ elo
vemos :w:llittr n Jespczct dn, União em duzen
tos mil contos. 

Dennte dn nccossldnde nlJsolutn deste nl;:-"
rismo pn,T'tt as despezns, exmnincmos as rlivot·
sas hypotlnses; em prirneü·o Jogar a proposta 
do Sr. Cnstillws. 

A de>pezn., como ,itt dis,e, ó rlc tlur.ent"s 
mil cor, tos 1: o Ol\>.trrtonlo qno o hout•allo rl"
puttdo oll\weco <t re1lnz a. 1\0I'ontn o ci1tcn mil 
contos. Novunt:1 c cinco mil contos com ma i:; 
cinco mil o oitoc llltos contos do imposto dt• 
sollo, form:•m cem mil o oitocentos co11tr•s. 
Tomos llln.is telogt•upl!os e corroitJS, trcs 1uil 
contos dos cor•t·eios e tolegr•aphos mil •ouros. 

A cotntHissii.o propo~ qne, alólll tios imtw,to:; 
resorva<lo,; dos estados, se lhcsrlêm:ds ]Ou;., 
soiJI'o o ilnposto rio importnçilo, o qn ~ e~niv:~ !e 
a r.Jdu1.ir tio Hoventa o cinco rui! contos " 
oitent::t o cinco mil n somrna total deste im
posto. 

Fazendo, poi~, ns cont:ts, vne-so wrificar tt 
que fica rotlu1.itlo o governo dn. llniüo. 

Temos uma, reoeit:t qno so po,lt•rit clovat' 
l!ojo a Hi0.1100:000$,da fJ'Inl rliminni,Jn a im
portnncin dos impm;to,;do importnç:io novnlor• 
de 22.00il: 0',10$ llc:\ a nosstt rocoitn rocln
zidn n I :>H.O 10:0008, coutr:\ um deficit d" 
ü2.000:000$000. 

Quantlo .se trnt:1 do for·mulnr n con,;titnit,oiL<> 
tlo povo, nilo é o nwsmo 0lll so ll•tüns,;o d•· 
cliscntit• o Ot'(•n.mcnto rio mn cxorcicio; Qlltlll1lo 
se t!zorom r•,;tas con tns, ~ nnntlo se nJIIH':t r" 
responsn h i I idade do Govor·no Proviso:•io, o 
orador decl:n·,~, qne ni"to torr! .mmlo •lo supJlOI'
ttw tt qnnta do t·esponsaiJllldmlo r1uo nc,;tn 
parto lho possa tocar. 

Comer.•ou por llomonstrnr ~no a no;;sn. rln,>
T•oz:t lm rlons nnnos é •le liü.OO 1:000$00',) o 
que, por! n nto, o nccroscimo Ot'(mdo é d<l 
25.000:00 '$00 •; no decnt•so do dons anno~ o 
tio] lOis 1lo num rovolnçflo rl 11111 accrQscimo na
tural, mo,;quinho o insi:-inillcaulo. 

O Gover·no Provisorio pMe tomar sobre 
srous homlu·os a r·espcns:tbilidltrlo dn revolu
çü,o que ptido tru.zer o pai!. ntravós de 
t:i lllllZd d" dict:tdura, som um rle::;gosto.sem 

11111:1 ~néd:t 1111 ;;eu credito, sem um" pt;rtm·
''"ç:Io llHS olliiS t•ehtçuos lll'llill,l!'i •S para t]epois 
p~:~g·ar· d1~ssu d(~pusi to sag-r·ado, <lesto the . .;ouro 
d.l dilflll1tlúad"" e pei'Í ~·os c pol-o como amtbou 
du poi-o u:~s m:1o; do p dz, ' 

U 01' ,dOI' deseja tllJUe/Jes que O COUtl'il.l'i 'lU O 
t]llo o cond,·mnarn a !'tlrlllnt o a IJ'J!Uaventu
ralu;a tf,. t•·l'•1111 uccnpa•lo posto,, iguaos nquelle 
IJIIO l/11• tili dado occnp:'r úm•ante esta longo 
u·:tu,o de treze mozos. 

0 ,.;lt. NILO Pl~ÇANIIA - A OCCtLSittO niio Ó 
p:tr·a o fJI'tJC••s;o da tli"tl\tltll'tl, o do seus minis· 
tr os ; () IH'olt~t~SSO e mais tat·de. 

O Stt. ttuy BAtt!Jo,;.\ - Mas quando nos 
nil~tlll"l'•'"' ;~,"'"'''"do tt·ilmmtl e no:> quizerem 
O li VIl' COliJO I'IÍO::l, .. 

Vor.~;,-Nunc,d nunca! 
O Stt. 1tuY 11A!tnosA-)!flo se t•cret•e a este 

Cong·t'e:-;;o. l'e1'err~-:m n.o::; ~en..; ndversat·ios, 
iupu~llo~ rJU!! u:l.o ~opit·1m o~ o~cr•n.pn\o..;; uii.o 
:SH t•ell·t··~ a t•StH Cong-t•c:-;s~~, cnj11 pntri~~tísmo 
liStá nci:ll:t dos te stllltimunto ,],, tl ·c t~lench. 

Qlltll lo IIOi •tlli~ei'Bill l'Oli]IOIIii\l,l.iiiSill', diz, 
fl''l'dlltJ "opiui:io pulJlic;~, com» culp:ulo ele 
ltl<·nto,; c· 11dnzi.ln m d, dnl' nte torlo este 
"'i'"t;o. podllii!OS npresentHt' 'osto nctivo 
'!110 u:l" é pequeno, quo n:i,o ,; C011111ltlll1 
na hi.rnl'ia. esta •ctii'O •lo 11111 :tJlllO do paz, 
tf,, m· !"m, do llolll s •nso. rio m·o,fito, de dcsen· 
volvimcnto o PI'O:iflOI'illade "'' pdz. 

U;~L\ ,·n~-Do ro['ot•mas innomptwaveis. 
i\ Stt. RuY I~Attllos,\, vol t:lll lo n.o ns,nmpto 

IJihJ ,list•ltli ,,diz IJilll !ta ntnn hyp"thcs<l qne ntlo 
i''\tlo p•·l'fl t<sar• : 6 a da. dist1·ihniçüo uo uma 
'III •I :r. do,; imposto~ pelo~ Ntt tdos. 

p,r,,·o-lll'l ,;m• osto um 1los nlvitros monos 
lH!cndn.vPis o nmis ill''DJJveni,1 ntns: esto alvl
lt•n ,;nhnt·tlin:t n União nos e>;lnd•·s-

Consultai, oxclnm:t o ot•ndor, n lti•loT' n 
do todm; as rovoln~•ões, consnltai liS atlll''A' 
rio todas n~ dict:ullll'as, o h:tvr.is rio vot· si l:'t 
nqnollos qno tivrr.lm nas snns m~os o porlllt' 
nl•s,,lnto, n nulol'idndo legislntlvn, nn stm mds 
nmpl:t plonilUilo, connnottot•tun simplosmonlt• 
os nltusos o as <lomrrsins quo to1hs as atltni
ni,;trrLçut'R cm to lns os ]l'lizos podam pot't•o
trnr! g• lllt osphom tlosst'S ahtJ>"s• ó na 
osphot•tt llossos orros qno pô,lo tot• incorrido 

Dnpnis tio discqtir· rlnmot•wlamonto osto 
pon!O,pa,;~l 11 OCCIIJltii'•:;Of]ns rLliiiCS~IlO devem 
sot• rr•i' ntn•las o qno ató ho,io ntio o tomn sitio. 

Tolllll-110' liluitudo, tli't. o ot•:rdot•, nos im
rtnst• •s i nd' t·o~tlls, temos T'ocnndo 1lonn te dos 
itn ,.o,tlls dit•t•elos mais .instos, mais [li'Oill]llos 
o mais [',,cnn,Jos. 

Qnantlo o povo 'll:t ,~mol'ica do Norte nd
oplmt 11. l'ó,·m:t !'o,lr•mliv ', os mos mos receios 
so lov:tnlaram entro ollo:;, 
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Duvidou-se profundamente r[uo aquolles .es
tarlos cmpobrecirlos o devastados poJ[t rovolu
çiio e peJ[t dosordem, pudessem arrostar con
tra as dcspozas do um governo federal, 
reg-ularmon to organisado. 

Nessa rlpoca, quando os Estados-Unidos oram 
apenas Ulll(l ütxa do littoml d:t ·parto norte 
do continente americano, Hamilton n.vn!i:tva 
a condi~iio tot~tl dos tribntos em 2.000:000$; 
mas 00 mmos rlopois só o imposto g-eral sobre 
a propricdarle produzi:t :1 somm:t de tresontos 
o treze milhões de clolars. 

Ht~, uma fonte ele mt~,terit~, tribut:wol nunca 
experimcnt.nd:t entro nrls o n:1o ó a unica. 

NiLo podemos ter um imposto sobre o alcool 
o um imposto sobro o 1'nmo 'I 

O imposto sobro o ~!coo! por si r;ó na Frauç:t 
produz a somnm rio duzentos o quarenta e oito 
milhiles de francos, na Allonmnha a do tre
zentos c t1·in ta. e sois mil hô~s, nos Estar!ns 
Unidos a do trezentos c cinroenltt e um mi
lhões, e s•i no periodo que vao do 1862 a 
1863 os impostos sobro o fumo o sobro o ai
coo! prorluziram a somnm lhbulo·;a de tt·es 
milhares o seiscentos milhões do dollars, 
quando o producto da exploraçiio do ouro o ria 
pmt:t cm todos os estados da Uniiio elevou-se 
apenas ü. sonnna do dons milhares c seiscentos 
milhões rle contos. 

O orador niio parlicipn. portanto rlo receio 
cm que lahomm alg·um dos nobres represcn
tnntos, ncreditando ~uo os estados estiLo sob 
ameaças do uma ruimt g-eral. O que é preciso 
rl qno os estados viLa entrando em um novo 
reg-imcn, viio procmlonclo a exame de con
scioncin. o estudando sou rlesouvol v imen to. 

Passan<lo n. trn.tar dos bancos emissores, tliz 
que niio comprehendo o pensamento da com
missiio uns emendas ~no propoz nos nrts. ü" 
e 3~1 <lo projecto d:t Constituição ; mosl!·nnrlo 
qual foi o pensamento tio projecto e o intuito 
tlt~, commissrw, ni:io vü qual rl :1 clilferenç•a rlo 
pensamento rlo governo. 

Sondo .nssim, niio compt•chondo n. com·o
uiencia quo levo n commissiio do oll'e!'ccor as 
emendas ~ue pl'opoz. 

Nestn. qnoslão não ú possivol torgivcrsrtr; 
ó pt•eciso oncural-a rle J'J•cnto o cstn!Jolecor tt 
respeito rlolln. torl:t rt vertlutle po!itic:t o oco
nomic(l. Ac!Ja rio m11n. g-r:witlrtdo prol'nnrla
mento seria a pPopusta da commissflo, rlrsrlo 
que olla se oll'eroco como m11:1 ementln. do 
pcnsnmcnlo rlo projecto do governo, podendo 
rlttl' lagar n. qno so supponlm ~no :t Consti
tniçiio csta!Jolr;co disposi~•ues rlill'et•cntos rla
~uellns q1w so achatn consng-l'lldtts no pro
jecto primilivo, 

Em matcri1t rlo llttJwes do omissão, diz o 
ora:lor, nl"Lo podamos transigir: ó noccssario 
consng·rnt• it nutol'idndo JiJiloJ•td a :tntol'idmlo 
oxcl usi va nossa rnatori:t, o fJ n:1n to :'is rondas, 
o orarlor jit demonstrou que, si o Congresso 

sog·uir poJo cn.minho perigoso imlicado nas 
emendas, torá crendo pum o paiz num si tuu
çiio, na qual nenhum homem que tenJJ(I, con
sciencia de sna. r8sponst~bilidado qncrerit oe
cu par o posto dn. administraçiio das flnanças 
desta torra. 

Esta constiluiçiio tem erros, mas o orador 
lemhr:t·so que Washington dizia a respeito dt1 
constituiçiio americana, cm liSO : 

«Eu dcsejn.va qno a constituiçiT.o proposta 
fosso mais perfeita ; mas ó a molhar quo 
presoutomento se pude obter. Af.\'OT'a só nos
rest:t escolher entro clln.e a dcsuniiio, entro 
ella e t~, anarchia. Os negocias publicas do· 
paiz pcnrlem do um· fio, o, si niio clw:;nrmos 
n um a eco relo proximo, sensato o peri'ei to, aS· 
sementes dn. rlosordcm, que se acham prorun
rlamento dispersas por tocl:t a parto, nlío tnr
darii.o a g-erminar com os mais desastrosos 
oll'eitos. » 

Concluindo, diz o orn.rlor: - Parece-mo que 
nesta situ:\çiio 6 que tereis col'!'csponrlido ú.s · 
aspiraçu:Js :nnis srlrins deste paiz, si vos 
lembt•ardes dn memoravolliçiio rle Wasll-.. 
iugtou. 

Siio lidas, <1.poiadns o entmm conjuncta
mcnto cm discussão as seguintes 

Emendas 

Ao art. 1' 

Stthstitua-se iJolo seguinte: 
As antigas provincins do Brazil, org:tuisa

rlns em Estados, pela smt livre uniiio, consti
tuem-se em rcderação, sob tt rlenominu~ão de 
Estados Unidos do l:lrazil, e ndopútm a1'órm::t. 
do govemo republicano represcntantivo.
Lat~>'o l:!odl'd e outros. . 

Ao art. 2° 

Snpprimam-so as pal:nras-Carl:t uma das 
au tigas pPovincin:> lbrmnrú um cstadu o ... -
Law·o Sorln! c olll1'os, 

As tlisposiç•ücs dos arts; G0 o 8" s~j:un su!J
stituidns pela sogninlo: 

E' t!a oxclnsivn. competoncia. t!:t União a de
cretn~•ão das con lt•ilmiçues indit•ccln~; pet·tou
çam aos Estados ns Lliroctns, bem conJO o~ t!i
l'Oitos tlrt exportnçiio sol>t'O morcadorins, catl1t 
um sobre as quo J'orom prutlJJÚdas em :;on tor
rilol'io, 

Uma lei tlu Congresso classillcariL ns contri- · 
buiçuos. 

> .. 

•· 
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Parngi'npho unico. A disposição deste artigo 
relativa. it discriminação dns verbas sri como
çarit a vigot•nt• no anno 1lo 1895 ; rüó lá os Es
tados, continuarüo a pcrcobot• o a logislnr so
lJro os direitos do que e~tüo elo posso o sobre O.i 
do tmnsmisslio de proprietlade, qouo lhes slio 
trnnleridos. 

Snlrl elas sessões, 10 ue dezembro de 1SGO.-
Chagas Lobato. · · 

Ao art. o• 

Substitua-se pelo soguiuto : 
Sem req uisiçiio dos respectivos g-overnos ott 

camams leg-islativas, o governo federal nüo 
poder·it intervit• em negocias peculiares nos 
Estados, sa.l v o : 

1." Para. manter a fórma republicana l'edo
mtivn; 

2.• Parn assc~·urar tt execuçüo lias leis tio 
Congresso. e o cumpr·imonto das sentenç:\S fe
deraes. -Cytillo de Lemos. 

Ao art. 6• 

SuppPil11tl·soo n. 3 
Accrcsconto-se o seguinte: 
As taxas do se !lo portenccriio it União c aos 

Estados. Uma lei ordino.ria. fttrit a conveni
ente do~criminaçlio.- La~tro Sod1·d c ottti'Os, 

Ao urt. so 

Accrosccnto-se: 
'!." Sol,ro intlustrius o profissões. -Lmwo 

Sod1·J c out1·os. 

Ao urt. 11 

Sub,;titua-sc pelo soguinto: 
Nos assumptos, que pertencem concurronta

mouto ao governo tia. Uniüo o ao:; elos esta
tios, n. compotencia exclusi\'t\ 6 ilt'lllttdtt pela 
prioritlaclo tla ucçiio. 

Sala das sessões, 10 elo llozcmbt•o do 1800. 
-Cy;·illo do Lemos. 

Ao urt. 15 

Su!Jstitua-so pelo sog-uinto: 
O pmlcr u um, o poJa clivet'.>itlallo .t!o ~uas 

'funcç•õos tlivitlc-so cm trcs mmos: 10!j!Slattvo, 
oxocntivo o jmlicial'io. 

Srtl:t das sos:iüOS rio Congresso Nacional, IG 
do tlor.omiii'O do 18\10.-Lrtiti'O Sod;·d. -Nina 
lW)(Iiro .-bulia rlo Brrtoil.-Dr . .Z1lJrl'di'<t Cem
tao. -.llati<t JJaccllrtr.-Paes ele Cm· cal/to, 

O Eh·. RantiL•o Darcellos -Se· 
nhores, rlo~ois dtt eloquente ornçüo que acabas
tos do ouvir proferhlas pelo illustro sanador 
pela. Bahia; t~opois das impressões diversas que 
em vosso tUllmo devem ter causrulo ·as revela· 
çilcs que S. Ex. fez rolutivamentc ao nosso 
estado Jinanceiro, pareceritt on:mdia da mi
nlt~t parte vit· tomar a palavra para fallar so
bro o me~mo. assnmpto, visto ~no nüo mo 
posso attr!lmn• a mc~mrt compotencia qno 
cabo a um rncm!Jro do governo quo esteve ú 
testa. tlo nossas tlnanças, cluranto o primeil'o 
anno da Republica. No entretanto, como cn 
represento aqui tambem o ]lon:;amcnto de 
meus companheiros do L:1ncac :.1 c do outros 
membros deste Cong·rosso quo entendem que 
a lei fundamental vara a discriminação de 
rendas nüo deve tlcar sujeita apenas tt tactos 
o detalhes isolados, mas a um systema tanto 
ql~tmto po~s~vcl perfeito, resolvi occupar .a 
trtburm. E' JUStamente, sonhot·cs, porque nos 
lcmomos o enti•aqnecimonto da. Uniiici que 
proet:ramos abranger ntt questão tletalhat!a 
dos unpostos aquollcs que elevam pertencer 
aos Estados o aquoll1JS qno devam caber ao 
centro, para que os uttritos nüo possam 
sobre rir. 

Senhores, si fosse uma l'ealidaile triste o 
no.,,o ostatlo tlnancciro doscriplo pm· S. Ex. 
o Sr. Ministro da Fazomla ; si pot' ventura 
ello fosso real, seria o caso do 1.1atermos no 
peito e J'azermos o acto do contl'icçüo. Então 
ttmonarehia. torht estado cm melhores coucli
çilcs do quo n ltopublicn. O u !timo Ol'Qamento 
da monarchitt, segundo o calculo d1J S. Ex. o 
sr. senador pela Bahia, ropPesonta a somma 
de 151 mil contos rio reis o J'oi encerrado com 
um daficit elo 19 mil contos ••.. 

U~rA voz-25 mil contos. 

o Srt. RA~l!RO BAI!CI~LW.>- ... isto e, um 
tolttl elo liO <t li5mil contos. 

Pois J;om, ,;onhorcs, nris C[UO clerrocitmos a 
monurchin, JlOl'•1UO procnr:wa chamar tudo 
pam o cont!'o, protlu~itulo num plethor;: 
enorme pot• tuna ahsorpçiio mrtior tlo que 
rlevitt SOL' ; nós CJ no dcrrocitmo:; a lll91llll'· 

chia, porque oll:t t'elH'osentava. ttanarclua em 
mntot·in. tlnanceir:t, havemos do Jlcat• com a 
Ropnblictt cm poiot•os condit,>uos i Havemos ele 
llcar rellnr.illos u um ostatlo poiol', vomlo de· 
ficits nmis oxtmorLlinnrios transl'ormaret)l·Sc• 
om imposto,; o gt•avrlmos, que ltt'io do vtr u 
posar sobro o povo 'I E em nomo dosttt Uniüc• 
~uo so ~nct• .inlt:'a!' projndicn1l~t pela llosco~
tl'n,Ji;:wii.o hfl VLllllO; 110 COilOt' Olll tnflo O JlllC 1 

ostahcl~cor ur[11illo q11o ora o no,;o compro· 
mi,;so, nfio um i1l1);1[ t!ns t•op11L•licauos, ma> 
1111w. aspir:H;t'io Llo lo1!n:i os liL'UZiloii'ns, pol'q.ut• 
:t J'ot!OI'lll)iin jú em unm oxigonciit 1lo:i propr1o' 
monarchi:;tas 'i 

I' 

i 
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S. Ex. fnllou com algarismos; pois fn\le
mos tamliem com a!g:arisrnos. ~. l~x. repot•
tando-se /lOS dnr!os orçntnontnrws ~uo IICn
ram d:t monarchin., disse ~~~~' o imposto de 
importnção apenas nos di1 95.000:000$010. 

Pois eu com a p·d:tvr•n. a.ntoriza,Ja. de S. Ex. 
que j:i. ha muitos mezes declarou no Diario 
Official que em sois mezos de Hnrulilicn n 
renda ti11hn. augmentndo de 1!.000:000$, e 
comontt·os darlos ~ne tambmn silo 11umericos, 
vos de,nonsirarei que a. mnda. do irni•OI'b,;fío 
não póde ele ;oar-se :t menos de 108 n. I !O mil 
contos. 

E n~o sou ministt•n da fnzAn1la o niT.o tenho 
os r!arl<~s do The.>our·o, mas nq11eiiAS ~Wl 
pu,Je colher. Si :•s nlfhnrlegas J'endiam no 
tempo da. rnnnnrr.hh e r:o•11 as tal'ilhs tla
quell;t occasifío, 03.0110:0011$ em IRHS, so
gundo o relataria do St•. con;;elh··it·o ,Jnii• 
A.!frerlo, com o angm >rJtn 1lns tarilhs erearlas 
pelo nctn:d ~J', Minisii'O •l::t Fnzenda .. ess::t 
renrln urro· prirl••, no miuimo, t!oixar tle au
gmentar do !O •; •. 

Fnzei o rnlculo rio ~nr. se a.n~montnn n s 
tarifas, e n'r·ei::; quo a renda nindn deve ter· 
augmenhulo "sto nnno entre <ler. o doze por 
cento; ng-ora. tr•nt~:;formai Mn oupo a cohrnnç · 
dos imp"stns tle impm·taç~o ~ne ernm ,eit"s 
em papel o veJ•ej,; ~no, att,nln. a rlill' •rença 
de cn.mhio, o nugm,nto nfío devo S•!l' inful'ior· 
a mui:-; lfl 11/o• 

Tu rio som mario nos r leve rlnr um nu::rmrn to 
de 25 "/0 • M ·~ Nl rle>pt•ezo 5 "/o, pnl'•JIW ce:;
sou" tn.x:tnddicionnl de igu·•l pnJ·c••ntng-Pill: 
ficaram 20 •/ .. , o., ~unes solll'e n. J'•·JH!n. rle im
portnç:i.o cal··nlnda polo nlg'<tl'ismo do or·ç ,. 
menta monnrrhi•·o elovnm-s•• a. Jr,8.i50:I•OII$ 
e niT.o 03.0UO:OJIIB uomo ::tiTlrrnou o nollro nn· 
nistt·o. 

F:t!lon tamhem S. llx. nos J'O·.ur;;os qne 
pot!oriamo;; 1irm· dos impostos sohro fmrro. 
t~lcoolc Oltli'O:i. · 

]\la:; on p••r·gnutaroi ao noLn•o Tllini,;tro <I• 
Fao·ndn.: 1•01'·~11· n~.n l'allon S. Ex. nonn
gmon to mnito CJ•i t.wi11s' do ,;e lia, ~no no 
nosso p >i~. <l mininto, m·•s ~nn om qu ·si to.Jo, 
os p·dzrs do llllln·lo ó suprwiw a !O "/o ti•~ 
ren1lns got':IP:-i do impof't:1(;ii.o?. 

Poi~ hom, si o,;tnhr.I•·•Cnrntos Jl:ll'It imposto 
do sollo a pPopor·çfío 110 minirno do ontr'"' 
pnizo,;, lr•T'NII'k; q•IO PSI o imposto pÓlio pt·odn
zil• IO.OOn:O'lO:';OU'I, o ll'tO Cllll:O mil o pouco,; 
contos, como dbso S. Ex. 

Aind:t mn i:; : S. Jo;x. no.> l'l.lll'osonlnu nm 
<trgnmonlo •·omplotnmonto inancoitn\'ol; S.Ex. 
disso: J'CIIdn. t!n cnJ•t•oio n lolog·pnphos tonto ... 

~Ins eomo ··OJ•t•niofl n toh•g·J•npliOs rlespen
•lotll tanln, t•isqno-so n. vot•lm. 

lia. nisto 11111 :;ophi:;mn.: 
S. 1•:x. qu•ndo complntnvn. a dospooa. g·o

l':tl inr:luitt nolln. n dos eol'l'oios o tolo~'J'n.
phos (111 wi~trlos), rcn1l:L osta. qnn, no nll.iJno 

orçrtmento dn. monarchia, produziu tres mil e 
seiscentos contos. 

Inclue-se mt despeza; é preciso incluir• o que 
~ompcte tt renda. 

Temos agorll n considerar serviços que 
trazem randn para o Thesom·o, o a que nfío 
se refer•in S. Ex. 

Nós temos, por exemplo, a Esttwl11 do Ferro 
Centml ~ne diL uma rencht respeitavel; por 
l]lte não se J'al!ou nella? Devemos contar 
tnmbem com essas fontes tle reuch•. que podem 
importar em quinze mil contos . 

. Junte-se, pois, ás diversas rcndns as prove
nientes rl:.L importnçfío e teremos 1:38.:300:000$ 
par·a as dospezas fe.dot•ae3. 

Esta é a renda real e ell'ectiv:.t que temos, e 
~ne podemos considerar iulhllivcl sem sahir 
do al't. 13" do projecto de constituiçiio. (A.poia
dcs.) 

Agom examinemos outro pauto a que o 
nobro ministro se referiu. 

S. Ex. d tsse ~ ue todos os serviço;; que sfío 
l'l'tirndos da. Unifío, p •lo !'acto th J'ederaçfío, 
ttiio importam em mais de 5.400:000$000. 

U)I.~ voz- Importam om muito mais. 
OUTitA voz- Em ccr·ctl de 22.000:000$000. 
O Sn.. RA)l!n.o BAilCHLos-Von rnostr·n.J•-vos 

como montam a cerca Je 22 a 2·t mil contos 
("1-oiar.lo8), porquo !ta. servÍ;os que estão per
nmii:'CéliiiD nn. Republica o que devom desap
pn.r•ccor J'orçosamente. 

Pl'imeiro que tudo pe1·guntn.rei : pam que 
~neromos este oxe!'cito do J'unccionarios flUe 
['•z parte cornpononto do quo ch:.llnnmos tho
som·arias do [hzendn. ? A maior p:1rtc dos 
P"vos cultos jú. n!Jandonon este m ·canismo 
pesado, caro, rotineiro dus tho,;om•arias de 
Hst:~do, pelo moldo que herct:lmos o que con
servamos. 

Os povos Jtfío precisam de thesournJ•ias, de
positam as rontlas ú mel!id:t ~110 ~~o co!hit!::ts 
em iJ •neos, ontle pmnd:Jm l':~zer• os respectivos 
pngmnentos por cheques. (itpoirulos .) 

U)l A voz-O mesmo é considera \'O I. 
O Sn. RA)liJW BA ncg1, r,os-N<''s poderemos 

l'azer nqni um calenlo lig·ei,·o das dospezas 
'filO devem dosapp:H·ecor, :ulmittill:1 a fcde
t•nção, cm cada UIIJ elos ministorios. 

Vejamos:-1\Iinisterio do Jnteriot• (10): 

Devem suppJ•imir-só as sog·uintos vcrlms: 

l~amilirt impoJ•inl......... !,0\11 :000~000 
Conselho rio ost:trlo....... Gl :1100$000 
PI'Osidontos do p1•ovincias. 208:000$000 
1jndas do eti><lo tt cstos... 2G:OOU;)000 

Cu I to publico. . . . .. .. .. .. 780:000$000 
-ominarios o\•iscopnes.... l!O:UJJ0$000 
lthiJlOelOJ•i:l l li ]JISll'llCÇiiO 

no municipio n~ntro.... GSO:OOO:;iOOO 
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Asylo de moninos desva·· 
lidos ................ .. 

Est:t!Jelecímento de educan-
dns do Pará ........... . 

Inspectoria gora! do lly-
gíene, ....•.•.....•.• 

Limpeza da, círln.rle e prn.ias 
do Rio do J;1neiro .....• 

Obras nn. cidade do l'io do 
Jn.neiro ............... . 

138:000~000 

2:000$000 

228:000$000 

G8i:000$000 

400:00013000 

Senhores, essa;; verbas, siio on niio vOI'iJns. 
que devam des·1pnrecer? Só no 1\!inbterio rio 
Interior•, pnis, lm a quanlitt do '1.3i·l: 720$007, 
gue devo desaparecei·, ~uasi eqnivalente 
aquelln, que o Sr. MínislJ'O da Fazen1l<t 
nos deu corno uniett tt n.bater no orçamento 
g'Ol'ttl. 

Pn.sso no Mini~terio da .Justiça,, (li!): 

Rei'' QiJes ..... , ... , ... , . • • G:l4 · SORS;OOO 
JUI)llt; CommeJ'cino~ .. ,.,. 8t'\:B04$0110 
Justiça, de 1• instnncia.... :3.151 :000~000 
Dospezas sccr•etas da. poli-

Ciit •• , .••••.• , .•••••. . 
Ajn(f;1s tlc eustos .•....... 
Novos termo~ e com:wcns. 

120:000$000 
no:ono:;ooo 

3i3:1JOII$000 

4. :JGO: 288$1lll0 

Neste 1\Iinisterio a som ma das veJ•Ims im
porta pois, om 4.:3G0: 2R8$000 . 

Ag-or·a ncci·esceJltiii a i>so o pe,;soal quo deve 
diminuir na rc,;pectiva secrotarh, vi,; to qne 
a maior pnl't.e uos SOI'Vir;os tem de diminuir. 

V:tmos :w Ministe!'iO ela Agricnllut'tt: 
U~l S1:. H.m·I~ESllN1'AN1'1'!- No l\!inisterio 

da Justi<,:a aindn. hu. muita cous:t mais . 
0 St~. RA;umo BAI\CE!,T.OS- No Minísterio 

da Agl'icLütuJ'II temos ( 18 ): 

.Jn.rrlim Zoologico ....• , ....•. 
Auxilio :\s escolas praticas 
Instituto l~luminonso d:t 

Ag-l'icnltm·;J.. .......... .. 
Instituto Bnhinno t!'Ag·ri-

cnltnm ........• , .......• 
Acqní;;íç,iio do somuntes, 

planta H otc .....•....•.... 
Auxilio pm·a impi•ossilo da 

Florn. Flnminonse .••..•... 
Pn.sseio Ptihlico ........... . 
Ji:tr(\illl tht Pl'll\'" da Acch\-

maçií.o .•.........•.•..... 
lllnmíilllí'LtO pnhlica ........ . 
Esgoto dn. ci,lallo do Itio •...• 
Cn.tlioohose ............... .. 
Fa!Jt·iclt do Ipanema ...•••. ,. 

10:000~700 
408:000$000 

24:000~000 

20:000$000 

G:OOO~flOO 

to:ooo:;;ono 
8:400$000 

33: I f\11$000 
812; 80 I.SOOO 

2.274:i811Sil00 
220 : ooo;;ooo 
2l4::J.JOSUOIJ 

,, : 0:38: ;;o l$uoo 

Assim, o Mínistorio d:t Ag-ricultura, não fnl· 
lnndo na Si•CI'elal'i:t, omlo se podo rnzer alg-um 
abatimento, diminuindo o pessoal, mn.s nilo 
toco Ilislo, ofl',•reco margem para economia· 
de 4.038:000$000. 

0 Sit. A !{JSTID!lS MAIA - JtL ahi estão 
13.010:000$000. 

O SJt. n,urmo BARCin.LoS- Bem; vamos 
passar no Minbtoriu da l<'azonda. 

o SR. SlmZllllELJlO- Depois v. Ex. rariL 
o calculo do allg'JIIelllO das i.lespozns, e lw. 
de VÓI' que h;t I'eaiinento um Jar·g-o deficit. 

0 Sr.. RAMIRO BARCIU.J.OS- Chegarei lú .. 
Minbtm·io da l~azentla. Cai:m ela Amor

tiza'"'" l84:üLi2:';001l. 
TiiezouJ•aria rle [?aze:Jda. 
Senh·wcs, ou ji1 disse, ido a qunsí to1los os 

paizes civ:tis~tdos e nelles niio enrontmreis 
C:<Sil ÍllllllOll"l IIIHC\iin 1 ch:1111ll.dtt Thezouro 
Nacional; ci umn instituiç~o que tem tlosnp· 
tJHl\•CÍliO. 

As opol'nl,:õe,; se fazem por· in termedio 
dos hanr:os: o 'lin'Jeim nacional so !"Colhe 
aos b:~ncos de cnnlian~a e sobre elles se 
m"ndnm cheques p·u·n. os pttg-ameutn; me
dí:~nto nponm; 11111'1 poqnen 1. pm•,ontn;.:·om. 

Ptwtanto, o ~Iilli:il ·rio ct... Fazentl:t ~ue 
CJll' ir•a ncnhnr com est:1 t!espcw, po1le mnito 
bem l'azcl-o, o 1'11 n. in,Jno no nnmei'O rla.
qnnllas f]tle UOVIJlll r]CS!\[>[lll'ecor UOSSC 111il1ÍS• 
terio. 

O SR, 'I'!Ii':ilDUlli·:Tc> SOUTO- E' lllllll vor
Jadoim. t;~!Juta I'IIZ:l. 

o Sit n.AM!ltü liAitCIU,LOS- Justmncnto: 
nói t'u11dam"' a. RC[IUidi ·n pnl'tt t'n7.0l' tnlmltt 
ra.za ([IJ todo:; o;; excesoos Lb monai•c\litL. 
(A poiadns.) 

U~IA Voz- Do conti·ario, niio v:ditt tt pena 
l'nn•la!-n. 

O :';Jt. T!lllODUltllTO Snm•o- Mas não para 
desorganbar· os sol'viço:; pnlilicos. 

O Slt. RAW w 1 llA!WI~u,o.> - Não ó dcsor
gnnisni' ó inrliJ'(·•it:tl'. 

.J ním do,; 1'•·iJ.u,; dn lhZ•'ll'ht. 
Senhoro,, ]llll'n. fJUO este jnizo dos l'oitos 

esped;, 1 [1111'11 a I' 1 wnd;t '! Nn. lei não elo v o ox
i~IÍJ' juizo o,;peei11l pnl'll nnm par·to ;.t?das 
deVOIII Clli1C11l'1'01' i):!'IHllillülllO 110 ll1 •srno ,]IIIZO; 
qnunrlo 11 l'nzendaó p:ll'to, o\ ln. deve su,ioital'• 
:;o no lllCSIIIO juizo n. 1]1111 :-illjeittt•Se O [lOVO, 
no j:lizo comilluill. PoJ•lnnto p:tl'll· qno cst11. 
volhnrin. do itJI!IjlO do D. ,Joiio V!? 

As r•ccollc'loi·ia' tlcvoJn to:· íg-nnlrnonto o 
1lo~tino dn,.; t.IJ'''"lll'al'ias. Com ollas segas
ÜIIll "''o: o:I0$000. 

Ropnrli~"ío do impo:;tn do g·ado. 
Est' imposto é 1lo nntm·owmnnicipnlo l'ol:t 

Con::.titui\·l\•• não llca pol'tancen,lo i1 Uniuo,por 
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consoquoncirt tlcsuppnreco o fJUO so g-astu com 
a s tm porco pção, são 30 : 530$000. ' 

1\Iosas do rendas o collectorias. 
Tambom~teem elo dosap parecer, este mec!Ja

nismo, porque n. Uniiio ~ó tlc11 com as suas 
repartições n.rrecadttdorns, as alt'untlegas, no 
Jittol'n.l ; não tom mttis mesas de ronda nom 
collcctorins desde quo se upprove ti nossa 
emench. 

Estrt verb:.t montu n. l·lS:OG0$000. 
Administra c:üo llinmunti na. 

o teremos rt dospozu total nvnliadu em 
134.000:000$000. 

Agom, meus seu horos,!]ue tam bom nr~tumen~ 
tei com numeras, o que rosttt aos r(lte combatem 
u nosstt emendu é provar que es~ns notns sii01 
fnlsns, ou qne o Sr. ;cnn.lior pelft, Bahi:1 t!eu 
notas que urro correspondem t'tacturtlirlat!o. 

0 SR. ESPUUTO SAN1'o-Fnltava tlCCt'CSCOU• 
tnr quanto custou :t vindu da montncllitt partt 
o Brnzil; custou lO milhões o rt H.cpablic::t 
custtt muito menos o não custou sanguo. 

O SR. I-LI.:uu:o BARcEr.Lo>- Nilo estou cen
Como sabem, o parecer da commissão faz sumnclo. vou ti osso ponto, tenhu mcn illustre 

com que os terl'itor·ios o as minas llquem pot'- collogn u paciencia do ouvir-mo até ,,o tlm. 
tencendo lt cadn esbdo, portanto, rlesappnreco J\Ias, meus sonhares, como nmrt revolução 
a ndministraçiTo dinmnntina. Slio 1·1 contos do tmz actos anormaes, circumstanci:t;; oxtraor-
rclis. dinarins, neeossidades extl'cmrts ]lnt'tl o p;o-

Custcio de fazendas o propi'ios Mcionaes. verno que toma a responsabilidade dolla 
Senhores, o Estado não deve ser J'm:endeiro para o a·ovcrno que tom 11 tmlo transe de 

(riso), o Estar.lo não devo ser dono dtJ c:tsa. O manter à: orclmn, quo tom tlo sati,l.hzer aspi
Estn.do deve vender essas propriedades nncio- rações ]la muito tampo comprilnhlas om toda 
nn.cs, dc,·e rlispor de snus casas, eleve tel' so- a ordem tlo a c li \'idttde nacional ... 
monte os ecliilcios nece~sarios p,mt as suns rc- lJ•r Sr .. REPnE51CX'l'AXTE-E mesmo de exi-
:pnl'tições, e mais nada. 

O Estado niio 6 negociante, não e plantador gencias. 
t!e calii, não ó dono ele casa, não o naeh disto. O SR. RA~rmo BAP.CEr.r.os- ... mo.'lmo de 

Senhores, nrna circumstancia ospocin.I que exigoncias, como diz muito bom o meu nobre 
omiltin tnmllem o illnstre sennrlm· pela Btthin., c?lleg-n; niio lm t!nvicl_:1 !Jlle esse govet•no 
o uma circnmstancia ~no só e !la de]lCl' si da tmha de exc<Jder cm J't'iU\to a ver~a quo com
a somma dos cinco mil c tnntos contos, que Futei pam tempos not•macs. Entretanto, vtt· 
achou rtue clcsapparccia das rlespezas geruos: mos vt.vm• etemn.mctüo na anot•malidndo ou 
retlt•o-mo ús dill'et•cnças do cnmlJio, verha qno temos esporanr:as ele, est,tmlo. estn constitui
r!es:tppnreco com li cobm.nçtt dos impo>to,; cm çiTo votada, ontl'ur Jm um rogunen normal de 
ourr, niio tenrlo o governo mais nocos.>idado republica Joderativa 'I 
do tomar ciunbiacs. ·remos espe1~anr:n.s uo ol1tl'i\l' om nm regi-

As rliJl'eronçns do camllio montariam a mon verdadoirn.nwnto ropnbhcano o, quando 
5.359::~J08, lhzondo a conta pelo cambio digo- repn!Jlimmo, - implicitamente quero 
actnnl: eis :.1 ver!Jn, que rlesappnrecen, <.lesde tlizcr- cconomico- porque ti J•epu!Jlíca não 
qno o ?IIinistro cltt F:tzonda mandou J\tzer n, é o di5perrlicio, mio ri o csl.Jaujamonto tlos im
cobrnnça rios direitos orn ouro. postos (<rpoiados),. e pelo cmltr,tt:io n, eco-

O govot•no, uiio indo mais tomar cnmlJine' nomia hcm entenclttltt, o dcscnvolvun0nto da 
por~uo tom nas allhndogas rlinhoil·o em olll'O Nação segundo suas respectivas J'rl\'l;a,;, som O· 
JltLI'lL l\\r.orscu pagamento no oxtorior, tloixarit almso do cousll algnmu, o ]ll.'incipn.lmento 
do rerliisn.r essa dospo~n.. sem o alluso do credito, porque ~nom nbuslt 

Pois bom, sommnlla a tliO'crcnça do camlJio do credito, esli'tp!'oximo rln, rlitncnlrlnrle o as 
com nqnollns vcrb[ês qne jit citei, tatuo.> vezes th l'nin:l. H.oparn.i nas dilllcois condi-
8.GD2:~G3GOOO no l\finistorio eh Fa~ecla. ç•õe,; cm que so o;tit encontmnrlo" nossa vi

u~r S1~. ll,m•t"''I'X'l' \NTI~-D:t um 'l[J:trte. sinlm o nmig::t a l~opnb\ioa J\t•gonlimt. 
, .... ".· • · · '. ' ' . A Ropubltcu Jlrg·onttmt, tlosrlo o govot'I10 

o. ~lt •. lt:\~IJ:'w B.uwt·:r.r.os-Amth esquec1j que !ovou ii pt•esidol1citl o genoml ltocca ató· 
nnut,1s 1orba,, ao ultimogov~.·rno rio Dr. Celman, ontt•ottlnr-

0 Slt. ZA)IA- Do mo: lo q110 o Sr. ministro gttmento 1111 a!Jn,;o <lo cr9tlilo. Gnston cm 10· 
nãn uos co11ton li llistm·itt mnito direito. annos recm•sos qno lovartt30 tt\l!lOS :1 t•ccol1-

O Sn. R.Am!lo llAJ\Cl·:r.r.""-As tlospezns rtno 
:.levem tlosn pparcccr· r lo to:los os minislcl'ios, 
dizia on, montum a 22mil o tantos contos, 
niio tenho a qni :t somma. cxrrel.:t ; mas ó llwil 
do olrlor-sc. A!Jntenws rlo OJ'<:arnunlo da mo· 
nat·,Jdn. JlOl'fJ\10 <loyo sct• cstn. n nossu lmso; 
os~r·s 2~.000:000$0110 rJnn olln, si !lonvos,;n 
J'ci lo li J'odot•nçilo, torit1 doixarlu do tlospomlot• 

strnir. 
g,;pcro qno :t ll:opnblic,t não l:tnco o povo 

Jmtziloit•o :1 t11e,; calmnitlados, qno csl:to uosto 
momento l'osamlo soLil'O os nos,;os vL;inllos. 

En niio nccuso nom J'açJ opposir,:iio no Go· 
vorno Pt•ovisot·io, pol'qno, senhot'rJs, si on 
mosnw liYosso motivo rlo m•dern tnn'tto sório 
pttt'tl ncemmt· o Governo, por orJ'OS r lo atlmi 
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nistra\'lío, tlevin. lembrar-mo como mo lembro 
e be!n assim todos_aquelles quo l'azemjnstiç~ 
aos Il!ustrcs cidt\uaos que tomaram sobro si a 
responsalJilillado da revolução do 15 ele no
vembro do lt:!SO, elo que o paiz deve a esses 
cidadãos serviços do importaucin. tal que não 
~e pó~le c~mpurar tt qualquer somma rrue uma 
nnagmnç,no oxaltnch possa estabelecer como 
para!lolo. (Muitos. apoiados.) · 

PDLs, senhores, SI o Governo Provisorio teve 
nocossi!lado de g-astar (O ou 80.000:000$ para 
gar!lnhr a orde_m e Impoi' a conilança ao 
cnpitnl estrango1ro,. o que importam esses 
80.000:000$000 '! 

nos netos todos praticados polo g-overno, 
sobro que prcsnpposto devemos fazei-o '! E' 
que estes actos 1oram praticados pelo desen
volvimento da riqnez:t public:t. Bem; nestas 
condições (e on estou convencido que assim 
seja), si a riquezn vai desenvolvendo-se, a. 
renda, ni:ío póde doixar do desenvolver-se pa- . 
rallelnmentc. (Apoiados.) 

Si uma. cousn é consequoncia dn ontt•a, os. 
embaraços, os horrores, as tl'istezas acai.Jru~ 
nhadorus não são taes como nos annnnciou o 
Sr. Ruy Bar·bosa em suas prophecins de ban-

Um tributo annnal tlo 4.800:000$ a juros de 
6 •;. e umil. amoi·tiznção modico. para a verba 
orçamon ta ria nu n ual. · 

O Sit. SEJlZEDI\Lio-,\s despczas são de ca
racter permanente. 

O Sit. l.LDmw BAP.CEU,os-Eis, senhores, 
um erl'o! 

De caracter permanente são apenas as des
pezas que o Provisorio foz com g-arantias 
lt emprezns pnm desenvolvimento do pro
gresso mtttol'ial do paiz, porque ilopendcm de 
contracto. 'l'o:lns as outras n~.o ~iío,nem foram 
mesmo no tom po da monarellin, do cnrnctel' 
permanente, 11orqno vnriam com os orçtt-
mentos. · 

O Sit. SimzEnEr.r.o-Pelo monos de longo 
prnzo. 

o Srt. IL\)!IP.o BAR_9ELT.os- ... só estas QUe 
envolvem contl'ncto sao permanente,, porque 
o governo, ~ualf!UOt' qno cl!o seja, não por.leriL 
a.!Jnn!ar mtutos contractos som 11agnr indom
msa\'ao. 

Todas as outras são rlespozas QUO ynrinm 
e si n;io fosso nssim, lmstava rcunn'-se o 
corpo leg-isln ti v o unm só voz, decretar os im
postos o as despozns o tlcav11. tudo estavel. 
(lia wn apm·ta do 81·. Sar:cdello.) 

M~s ndmitto que sc,in. insnfficionte, mesmo 
depois do res~lvid~ a questão, o proJ.,[cnm do 
~·asto extl'aOI'rlinn.riO Qlle o GoYe!•no Pl'Oviso
.l'iO foi a. o!Jri~ndo l'azor o fjno tenlinmos nccos
sidmle do elevar o orçamento· aunnn I. 

Concordo. Sobro osso p:wticuhw minha opi
nião é esta.: nüo preciso vor nos Estado~ Uni
dos nem n:: Suis,:• o qno so faz. (ilpoirulos.) 
Cada nm devo estu:lar o SOl! problenm e deixar 
o do visinlio ao Yisinho. (AJlOiarlos.) 

1\linlm opini<1o ó CJI!O estl!Llemos os nossos 
cm si mesmos, ~ qno podemos g-aslnr, o CJUe 
podo mos ceonollliStLI'. 

O Sn. Z.DIA-Onvimos o Sr. 1\linistro tlrL 
Fazenda liiWI' qno o pniz est!'L 111nito prospero. 
S. Ex. não tomliülicia do norto. 

0 Si~. RA:Ililto BAHCEr.r.os-Sonhoros, ou, 
o_n CJUlllfJI!Ol' l'O[li'C>lO!l[ni!tO l!O pniz, ]IUl'rtjns-· 
lillcnr um voto do consc1oncm, llo nppt·ovaçüo 

ca-rotll. 
U:.r Srr. REPRESE~TANTE-0 Sr. l\Iinistro 

ela. FazenchL declarou que tinlm ple11:1 con-
Jlança. nos recursos do p:üz. · 

O Sa. ZA:IL\-Dissa que n banca-rota seria 
imminento. 

0 SR. RA)[!RO BARCELT,OS-0 Sr. sonuilor 
pol:t Bahitt disso : «Si deixardes pura o centro 
só as forças do art. f.io do projecto ela. Consti
tuição, <t bnnca-rota sora imnunento.>> 

Mais adeanto, disse S. Ex.: «Si adoptardes 
tnmbem o que propoz a.commissü:o e as emon
llas da doputaci'io rio·grandense, :t Jhl!encia 
serú. na mosnm hora.>> 

Pois bem, não mo deixo toma!' destes re
ceios o tambom nos dados do 'l'hcsonro, por
'lne S. Ex. tiemonstl'on uma rocoit:L intlma, 
ng-arr:u!llo-so no rolatol'ÍCI elo ministl'O da mo
narchia (apoiados), sem accrescontat• ti.quolles 
nugmc•ntos, o que S. Ex. a nu unciou no Dia1·io 
O(ficiul, que ilriportttvam, sti cm seis mozes, 
em onxo mil e tanto:; contos, e som nos dizer 
urnn. só pnlavrtL sobre o que se poderia eco· 
uomism'. Entretanto, S. llx. nlio nos deu nm 
dado, um •locumonto sobl'e a ,iustifiea•;lío das. 
dospeza;; que elevam o no:;so orçamento 
a 200 .uoo :C 00$000. 

O Sr.. ZA:IL\- Ncsttt não cahia alie. (Ri
sadas.) 

0 Sn. !tUIII\0 DARC!l!.T.OS- ,TiL Se V~ que 
S. gx. encnJ•on so um Indo' d:t ~uestão o não 
nos den todas· nH in lbrmnçues nocessarins : 
S. Ex. qno :•ppollon parn. quo J'ttll:lssemos 
claro, i't'nncamonto, nlio deve ostt·nnhar QUB 
on pcçtL :t J ustillenção mna por nma, _dn~ 
verhns ~ue elevam as despozas do paiJ. tt 
200.000:000:5.liSSim como lwnvu pachorra pnm 
justiflcar, attl cxng-ormlamentc, a poln•ezn. do 
'nos:m receita, dov.ia por mniorin do razão, 
,i nstitlcnr-so tlemomdamen to, !ong-amonto, 
lea.lmonto, nm11. por umn, ns. tlo:;pezns que 
elevmu os tributos n. 200.000:U008000. 

O Sit. z,\:IL\- Só assim so po:loria elia
mal' vi\'Ot' ús clnms. 

o Stt. ltA:.mw DAncEJ,r.os - Sonhoros, 
uprcsontaL!llo S. Ex. tomoi'CS do llc:;org-1\
nisnçuo o :lo sopamçfio, si nós ootalJcloco:;-
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somos o systemn. JH'opo•.to pnr11. rlescrinliun~oão 1 Qtmnto à qnestiio da descrimioaçiio de l'GU
c:lu,; rendns, S. Ex. •·r~mmentundo com os das creio ter dito bastante. 
E:;tnclo:; Unidos da Amn.ricH do Norte e di· Si queremos fazer uma lei rundamen
zonclo ~uo uão e passivo! o Centr-o, anemico tal, c·,tabclecer um J•og-imen que lm de ser
empollr·ecido e os c,t aclos a se Jocup!tJt:u·em vir para os nossos lllhos o pam os nossos ne
exag-•·rando su'~ tendenchs pnm os grunde:; tos, urro temos que ater-nos :t factos que sue
gastos publicas, S. t•:x. csq11eCPU-se tle dizer cederam hontem ou hoje, dev•-mos ater-nos a 
que" ex"g-'~ro ns tenrlonci •S pn.J•a os g-nst::s princípios o doutrinns que pt•cciS!tnlOS estabe
publieos no Bmzil, nnne" pr·OI'iernm d .. s os· lccm·.(Apal'tos).Eu tambem tt·oux"dados e te· 
tnclos (apoiado.,), ostes pol•rns n.nemicos qnc nho :wgumontalio com olles. . 
nn11c" tinh"lll tio qno 1'iwr. (Muito bem). O Passo ng-ora a oul.1·a qnrstiio tambem en
cxngn' o J'oi sempre do Centro o aindn. o volvidn. !lo art. u", a questã,o bancttri::t. Ella 
C••nt1·o ó ~ue tom ('O\ltinundo nesse andar. tem sido tt•atada por vnrios memlll'os deste 
(Apoiados.) Cong-t•osso o ultimnmente pelo St'. senador 

Qu ·I'Pis uma pl'Ovn de como os estados siio pela Bnhia, ~ue me preceLl'Ju na tribuna. 
m: b cniri: 11 iosns !1f!Sies n·SUUIJ<tos? Até tto momento prosouto estc;u comple-

No !tio t:r:I!Hlo do :inl nns sullf•J•dinn.mos riu- lamente in a/bis, en• jejum a respotlo de um 
rnute a d1Ct: 11Ju 1·a , g-ovm·nal' ~om 0 orç"- l'acto sobre o qnnl aind:t não ouvi nm::t paln
mentn Mgnni.;adn POT" .011 otles qne deixn.r•um vrn nem da.imprensn., nem de particulares. 
o pod•~1· ;1o uia 15 •l" novemtwo e não ga:;- E' o seg-ninte: COIIIO é que em um paiz ~m 
tan 10,; 11 m real nlétn das antorisnções or-ç•n- que a moeda logn.l ó JliiJIOI, o govot•no obrtga 
nwnLot·ias. o consumidor a ·pag·ar os impostos em ouro?. 

Do onde vem esto ouro ? 
O Si<. Z.\MA - Lit, nn. Bahia, foi o c:~ntra- t ~ t 

rio; tdplic.,r·arn a despo~tt. Ainda niio vi explicação para esc lllC o. 
Como e que en receuendo h".io o nwn sul.Jsidio 

O Si~. HA~IIHO BA!t llJ,LOS - E I]UO!'eis em p·1pet, si amanh1i ~ui~er mnnda.r vir nma 
snJ.,eJ• ••nde se n.hntion uc:J.is '! Fni jnstnmento carrungem lie Bucnus-.\yres, héi de pag-t~J' os 
na yi,Jnh:~n~"t, oucJ,. o mal pcg·a mnis lhcit- dit•eitos 0111 OUI'O '! Niio conl"rohcnclo. Mas 
llJc;nt e. l•'oi no estndo rio I~ i o tlc! .JuneiJ•o, pot• isto 0 um incidente. vamos ;\ q11cslão bn.nca
~~w i:;lo é cnntng-io;o, d" indiviclno pnrn incli- r·in. Segundo 0 ultimo clecreto as et!lissues 
vidno, ele ,!,tnrlo '""'" tJslado, r.l • nnç:ín p:t1'11 hão de ser inf:illivelmente nJonopolJsr.dn.s, 
11\ll::io. \ e·:<C ITIII'liiS I'C~CS ljlle o lnxo ,•St\':1 ll pelos Lions IJttncos que :lO Cunrlnt•twl debaixo 
ns :ilwi•,,i;,de:; po1· imit"~':io; o vi~inho n:'ir. pude do nome tlc banco da H.epnhlica. Senhores, 
snppnrt·q• q1w o!ltr·nV•ul!:t. carro e cavallo.;, e isto é a continuação •1n. lnta do Centro eontra 
qm•t• i11cita 1-o. (Apniwlo.,·.) · as periplierias, ó ninrln. e a ind:t o g-o~o da 

N" 1\io d11 Pl'atn, cm Mo· toviclclo, cm !JnA- plcnthom ccntml. Senlioms com 1\S emissões 
nos ,\Yi'e:i, 11111a vida tll'lil\ia. rio lnxodnt·nnlo concentradas em nm lJanco, o esse banco ~o 
lO ·•nnc~; tJ,• nrnpr·•·sliutos o e111issííos. o que !tio de .JanciJ·o, serão dovorntlns por este mt
rJr,lot·uli,on ? Dolt•rnlinon o ~no nós e~larnos mtnnro ~ne so eh:ti111l prnç:1 elo Ri~ do Ja
\'1'11""· ;,tn ·, n quu Iii, 1'.;1:\ dr-nppm•oeondo, nciro o quo a,incl:t hoje como e comom quan
estit appm·ecendo n~ui. (\poia<los ) tn:: emissões lhe derem nus ospect!lações da 

o s1~. ZA)IA- o mici'<Jbio estú 
com llm;a. ( /lismlrt.• .) 

eheg-ando !JoiH:i. · 
Agora, vc·rlo, vós elo Pinnhy, vós do Rto 

O :'iR. ltA)llllO liARCOT.r,ns-0 nobre ~linJ;;. 
tro da l 1.,n;~,nndn dis:-~eqi\Oilsdrspozns ·,ngomrm
tnmm dnt•:tnlo, 11 mnn:li'Ciiin do 2.''\.000:000.'!;; 
pni,; I cm nn regit11rn l'llJ'Ilhlieano, com'' an
~"''"'llio •·om a liwt;~< pnl11ie ,com o ~nnl non
cot•iln. •·om o nu 111Pnlo de nntr:~s d•·~p0~:1H 
ino,·ilnvoi:· dOI IOiô rio mnvimnnt<• revolncdonn
rio. eu nclndllo ~no tnnha1w•s necrssidnclo rio 
m:d~ ?G 0011:01 •11$000. 01·n, ~;,. 000 :01111:';000 
conli'"I'O,;Ios no:; ~-~.Ollü:OUilSOOO ~110 dovamos 
oc·t,!!omisar si tivlll"lllo:i min'stm,; qnn qnoi-
1' 'III t••J• l•·,~tanto ospit•ilo l'edPraJi:;l.n. ; si 
livnr1110s mini,t1·o:; qno qw·iJ·am ditllill<JÍl' ns 
dn.-pozn,; d' c;ula mlnbtf'!'io no qno ó possiv,•l 
llÓ:-i npPil:IS lnJ'fllll0:-1, c~hrg:aclos os l'r1Jllpos nnp
mar•., 11111 il•·fici· do t1•o:; mil o tantos conto;;. 
nwsmo sc•gund" o~ calculo~ lia nolii'O ministro. 
(A Jll! J'l os), 

Grande do Norte, vós dos con tlns do Amnzo~ 
uns e elo Gü>'r~z, on do Rio Grande, quando 
lll'Ccis:ll'mos do nuxi I i o c lessnsom issões, quauc~o 
Jll'eci,mrmos qne nos valorisem o nosso ·~errl
to!'io, tomos que vil•, como mui to IJom dJSSe o 
Sr. Ctwalcnnti, snpplicos, potli1· no ~entro, 
no osl.ltbclecimonto que tom o 1110I!O[lOllo que 
nmntlo sms ag·oncius fazer negociaS com os 
estados. 

Mns ó muito provnvol que n. niío virmos do 
m1trh•ngadn, si vifll'l110S ao moio 11in, n~s lii_ga 
o lmnco ~no jú, nfio lm ilinhoiro, quo o dmhen:o 
jú esl:i. convorl.itlo no jogo dn. bobn, om papeis 
o litnlos do to<lfl tt natureza, 

E' o quo tom acontoei,Jo mo.,mo nos ban
cos Jll'oprios rogiúnuos. E1_1 cito ató o l~rt 
minh.t tor!'a; ó nrn1t casn. do ,pn·os nltos, o ch
nhoit•o sn.ho por um prüí'O oxorhtt:~n to, tio ma-
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n~irn. que ninguem quer }lypo~hecar porque Irai L11 ToJ'l'8., on.controu o pnpel converlivél 
D<LO pôde com as su:~s extgenCJns. v.1!Cndo dGU~ vmten~ pot• pezo do dous mil 

Outm cous.1 eu comprehemlo; nilo ó só o rtiis, l'undarnm-so bancos com fundo motallico 
n:onopolio banc~t·io, porq~e n. \tepnblicn, que se ohrig·ar<tm it .'~onvo!'S'i.o po1·manonte 0 
dtgam o qu1 qu!z~rOll_l, n h.opubhctt ~1itnCI1 .;m ~unlquo1' occns1ao J,, sou papo! moeda.. 
póde querer o prlvJ!ogw 011 o:> monopohn; o, E,;to homem, no IIm do qnl\tl'o annos lov·ultou 
no dia em quo !' R~p~1h!ie<t entt·~gnr ús milos o valor do pttpol ao pttr. Entretanto, n;i; os
de um banqumro lohr. 0:1 destu10s do meu ttuno:; a tropeç1tr [liH'lL con,;titnit• thool'ias 
pniz, com maior mzilo podia. ontrcgttl-os ús p •rtt obrigar tal ver. am·tnltil ou do pois os 
müos do um homem par<t ahi ttssentttl' o seu no>~os governo;; tt pl'llCtu·m· 11111 p1wto' ele 
throno. s.alntht pn.J•n. tanto:; privilog-ios quo hlio do 

O monopolio lmncrtrio entrogn0 its miios rlo lwtr tt•ansfot'mlLil?s e!n papolarlu n~t m:lo do 
um homem, por mais honesto ~uo este soja., qmtntns companh!ns lllSo.,sttlas se toem in
constitue nm perigo pa1•:t o pair., porqno em- ventado 0 ~o por!om iuvonta.t• p 1!'n. o ,jogo dtt 
borít não !'osso um banco do especulaçlio, po- bol~n; 0 na caJX•t rio.; bancos eom as suas 
derin. sol' um banco pttrtidario, um !Jttnco notas t?das inv~J·tida~ em taos p tp3i.> que 
que, por sua natureza, eleve estttr sempre vemo,; ltgnra.l' .aht no .Jog"o dtt bo!:•a. Dado o 
bem com o governo, e os bancos lmr'tidtuoios, caso tio qn:llque1• rle,;,stl'e nn •. nceiro, s·dJomos 
jiL tem ncuutecido, só toem dinheiro pam os '1 110 a m;uot• p:trte de;;to.> bnncos wlo tePilo 
ttmig-os, para os adversarias nilo lm. A op- para ropt•csontar seu:; r;:tpitaes, sinlio essa 
posição nunctt tem credito só por esfns r;~- pa.polacltt qno nad~t V1de. 
zilos; si outras nlio houvesse, eu vottU'lll. U~I SR. llgPREiRNTANTf:- gnt11o V. Ex. 
contm o mouopolio banca rio; mas existoJm prcton<le matt\1' todas tts compttnhittE '? 
outras mzlíes c o monopolio bancaJ:io p~lo O S1:. llAJI!lW BAtW!lLLos - Ao contraio. 
modo por que se vae ell'ectnn.r no JliliZ, ~ 1 0 o que eu. I]Uei'O é_ quo vivam aqnollns que 
Congresso nilo approvar as emendas, trarit as devem . VI ver· o mw aq11cl!as qnc só servem 
poiores cúnsequencias pnrn a economia na-. 1 para o .Jogo, pttra a e,;po~ulaçilo, pttr:t com-
Clona • promettct• o nos,;o credito. O ~ue 011 n;1o quero 

U~I Su. R..:PI:ESENTANTE-Em relação à o qno so concedam l'avo!'cs ouor:<ndo-so o 
fedornção, nlio. nosso credito, compromottcndo·o mesmo. 

O SR. RAJIIRO BARCI,J.Los- O monopolio e iY!I1s, .sor~hor·os, tt respeito da questão ban-
collomulo no Centro; como nlio lm de r,.zer carm ~hret qnc o cn pita! e o credito não são 
mal nos estarlos leclorarlos ? me1·n.s llcçõcs. O crodi to tlro presentado por um 

o MES.\Io SR. RllPltESE~TANTE- Elle por- valor rnateJ•ial que ropro"onta sempre maior 
tence a todos: q~mntidade <lo que n capibl procurado. Ore

O SR. ltAJrmo B.mom.r,os- i\Ias o nobre 
deputrvlo co,;1o vai fttzel' operações de et•edito 
no fundo do Piauhy! 

VozEs-l':ntüo o que qttor· o nobre dcputttdo? 
O Sn. RAMmo BAl:Cr.r,r.o~-Hoi do rlizel-o; 

estou ttgortt l'azendo :t cl'itica, mns, si qnir.cr, 
direi antes do conclnir• estas apreci:tçuos. 
Quero a especio de bttncos que nlio sfi:o nen
humtt novidade, que existem. Nlio é CllSO 
novo bancos que faz~m sons derositos _resp~
ctivos em om•o. Estes dopos1tos tmo sao 
g·astos, clles os toem na su:1 propria castt 
llsmtlisa<los pelo Governo. Estas bancos qne 
emittom no momento cm q11e se lhe tmr. umtt 
cednltt sm1 e se lhos podo o dinheiro em onr_?, 
elles a convertem; e, si não o 1izerem, sao 
consiclermlos Cltllitlos. Eis os bancos ~no ou 
dose,jo. o rtne nlio ror isto. serão bttncos 11.\hos 
do tl!eorins e do !Jons deso,Jos do fttzer cnpttttl, 
mns que nacht toem rlo rmLl. (ilpai'/Cs.) 

Senhores, o Brazil tüo rico, como di,;so o 
Sr. Mini~tt•o ela FazotHllt, t<1o clloio de rcc•n•.-;os, 
ost triL collocndo em poiot·es condições do que 
o !Matlo Oriental 'I Qmtmlo om !Siü o g·cno· 

dilo o cn.pit:d nfi.o se impr·ovisam. Tomnt"SO o 
credito do ;;overno, ntilisal-o o compromet
tcl-o nesta montanha do bnncos o companhias, 
e1:; o quo 011 condemno. (ilpniacloR.) 

Si nü.o nocessit :mos rle levantar ompros
limos nas mesmns condições !ll'ecnrias da.s 
republicas platinas, a coutir1nar esto sys
torna, mais tt\l'llo seremos· ourig-:.ulos a isso. 
Dado o caso do uma g"UOl'l'il, como a dn Pa
ragtwy, por oxomplo, comprohcurlem os no
\Jt'OS depntauos ns tlill1culdndos com que to
rémos do lntnr pm·a obter ouro p:tm sus
tont<LI-a. 

Quo necessidade lm do comprometter-se o 
credito dn, Utliii.o corn omissilo de nma qnantitt 
t:ilm lo8n, sim ple::mon to par~t to!' o [ll'ttzeJ' do 
susteutnr-so um !Janco no Centro, um banco 
do privileg-io, nm bnncu diplomado com a~ 
reg~tlins do papel moocla. 'I 

UJI Stt. REPitESEN'l'A'N'rt'-Qnem CJUOl' isso 'I 
O S1t. RA~m~o BAlWEr.f,os - Quem qncr 

isso 'I O docroto tio Sr. Ministro da Fazenda. 
Accnso V. Ex . .i n!g·tt que esto <locroto dosmonto· 
o quo 011 ttgoora ostontli~otulo 'I 
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o ~msJro St~. l~Bl''RESBXTAXTE-1\!as o de· 
ereto íoi publicctdo '! · 

O !~AMtRO BARCEI,LOS -Pois não. V. Ex. 
laia-o. 

sonhorcs, n. minha hora cst~t esgotadn. o cu 
não. qnet•o abus·.tr nem. !lo rog-uncr~to, nem da 
·p:wwncm do St'. prestd_cute, o tun pouco da 
ucnovolenei>l dos meus 1 Ilustres colle;;as. 

Vou tot•min[tr com um:< pl!mso de um illus· 
tro p:t11lista, amndo pelos Rio-Gt•antlenscs. 

V enuncio Ayt•rs, ~uanrlo encctan:ws. a 
publicaçü.o da F~der~rçao, í'oi o seu prnnetro 
redactor. . . 

1 _ d 
E! lo escroven no fl'Ontosptc!O c o arguo o 

partillo ropublicn.no estas gmttro palwras, 
que pat•rt mim silo o conttn?am t~ ser os 
qu::ttro pontos carrlclaes dtt _orwn~açuo repu
blicmm. Ello disse: fctler:u:ao, nm.dade, cm.t
tralisaçlio, clcs!ll•)mimuncnto. (Apo:ados, mwto 
bem.) . 1 1 . 

Sr. prosirlcnte, eston convc~mr o c_e qne St 
0 Con"·rcsso ni\o tiver o ma:mno catdado. em 
collocgr na Constitniçlio t~das as me.dtclns 
dcscent.ralisadoras qnc pre01sam?s (apowdo:'; 
mttito bem), :t agilt\f,'ÜO J:ccleraltsta, q~10 Jtt 
vem 1lo tempo cht monarclno., 1m ele contmuar 
no seio d;c ItopnlJlicrt, o !ta cht _levar ~al vez 
o Bl'ttzil ao esp!taceln~mento (•ll1:•1?·' "llotarlos), 
o quo u~o de~e.Jo, c nln~·ucm_rle~~.Ja, m~s qne 
sou olmg·ndo, pelo meu JXürtotl>lllO a n.muu
ciar ttqt!ollos que des.cumm deste assurnpto 
importantíssimo. ( Apotw.lqs .) . . _ 

Fazei a fecluraçi\o, i'ttzet nmtt 9onst1tn~çt~O 
federalista, esm:tgai todlltl ospccw d1J prt_Yt.
lsgios, css? mesmo qne ~ne port:nce, .o pr!Vt· 
lco·io rle d!plomn.do (mutlo bem, llltttlo, bem), 
o "'vereis qne a~sim esta povo _llodcra s~r 
granrle e cnmprn' os seus dcstmos. (Jlwto 
bem! Muito bc.;~. ! ) 

(O wadm· t} felicita<lo )lO I' muitos S1·s. ?'C)JJ"e

scnlantcs .) 
Ficrt a discussão n.clin.da pela hora. 
o St~. PtmsrnEX~'E dó. partt amanlti\ tt ~o

o·ninto Q['llcrn do dill : 
" Continuaçi\o da I" discussi\o do projecto tle 
Constitniç~o. 

Lcvanttt-so a sessão its 4 1/•1 horas ela tarde. 

I'A!:ECE!t X o 18 A-1800 

Eleiç<7o do estado da Balda 

A 3" commissiTo tle inqnorito, tendo ox
n.minn.do minnciosamonto todos os documentos 
~no 1 h o foram prçscn tos cot:n rolaçi\o tt eloiçi\o 
i.lo osltttlo dtt Bahm ; o constclorantlo 

Que :t eleição do BuriLo da Vil la Viçosa 
além rle nilo ter sido contestada, est;'L ainda ~ 
salvo do qualquer impug-n:lçilo, mesmo qnMdo· 
s~ n.nnullem ns authenticn.s m·~·ttirlas rlc vicio 
v1sto nssbtir-lho maiot'itl cnusi(lomvol ; ' 

Qt~c ns nuthonticns clns secções eleitomes de 
Ang-wal, Bom .Jesus rl!1 J~n.pt~, Cariparé, e 
Campo l~arg:o, 1• c 2• rhstr1cto,;, Santa Rita, 
Jn e 2.0 lhstr·1ctos, FoPmosa, Vnr7.'}rtS, Bnrra, 
la, 2• c :~· secções, Icatú, s. Scbnstmo de 
Passo, nprosontum rnzuras c emonclns, ni\o 
re.sn.Jvadn.s, o qu·J, com~unnto pelo oxame· 
fetto, so possa nellas rest:tbelocet• as Jcttras 
do nomo ele Francisco Prisco ele Sonzt~ Pa
miso, primitivttmente escripto no loo·nr das 
. d I . 1 " ll1 !cac ns t'azums, so po o ori"ill:ll dus netas 
do qne >fio copi:L clest:ts authoglicns, se pódc 
rest:tbelecer :o vordnrlo ; 

Que na G" secçií.o os collcg-ios do S:tn t' Anntt 
lm razm·:.s soilt'J o numel'o do votos elos can
didatos Dt•. Francisco Prisco rlo Souza Pnraiso 
o capitüo Snlva1or Pires de Cnrmllto e 
Aragão ; 

Qne llt\ nuthcntictt rla oleic,ão do coJ'Joo·io de 
S. Sebastião do Passé, oncÔn trnm-so ns se
guintes ineong-ntoneias : comtnll'ocimento de 
duzJiltos e dezesRais eleitora>; menç,i\o de du
zentos e vinte trcs no termo do encerramento 
o ttpmw;iio dnzontas e rlozossctc cedulas; 

Que é contestado ter lmvido oloiçi\o no col
legio ele GcPcmon.bo, conlestaçi\o ampamda 
em mnn. jnsti!lcnçüo judicial produzida por 
divepsos oloitorc~ o um protesto elo al"uns 
destes o outros, Jnnçarlo no JivPo 1le not~s elo 
tabo~li.ilo cltt locn.licltule o at;n~tado do juiz 
mnnictpal supplonto em exerctcto o do paro
cito drt J'reguezit~; 

Que, em vista do oxu.mo das authon ticas pro
s~n tes á commj,;siio, vel'i fica- se li i111 procecion
cm d:t allogo~ç·uo t!o contestante, Dr. Pl'isco 
Purai?o, do não terom sido tlJnu·aclas 30 au
thenticns mcncionaclns om sua contestação; 

Que, ton1lo apurado ns autltontic~'s dos col
legios elo Bom Jardim, Ut•nhú, 1" o 2" socçucs, 
Madre ele Dons (Boqnoiri\o), Cavoim de Mara
g-ogipe, Cllivon('a, Rio elas Contas do Bom 
,Jesus, Sergipe do Con,.Je (Monto I"), Set•rinha, 
I• e :3• o Alagoinlms, niT.o apuraclas pela in
tendencin elo ::i. Salvador o sommnndo a vota
r:i\o respectiva, rt ~uo const:t danct:t tltl npura
çi\o, veJ•illcon o seguinte rosultaclo : 

B11rão do Villtt Vi('OS::t ... ,.......... 31.1333 
Cn.pitrroSalvadot' Pirosdo C. o Arng-iio :3! .OSS 
Consclhcit•o Antonio Carneiro da lto-

clu1.............. .. . . . . . . . . . . . . . 2R.S97 
Fmncisco Pt•isco de Sou~tt Pm•t~izo... 28.550 
ó do pat•ccet' : 

1", ~no sc~j:t roconhocir.lo clopntn.rlo ao Cem
grosso NaciolllLl pelo ostl\clo cltL Bt~hitl o Barão 
do Villtt Vi,;osa; 
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2", qno sejam l'oquisitados elo quem com
petir os livros das oleiçuos, indicn,dns no 2° 

· consiclora.nrlo, hom como os t!ns eleições da 
fio serçiTo rio col!Jg·io do S11nt'Anna, o S. Se
bnstiüo elo Passé o 1• o 2• secr;ües do collegio 
do Geremo:t bo ; 

3', qno tl~no dcpont!cnto dn. prcscuçíl o 
e:mmr, dos 1 i rros requisitado:; das oleiçlies 
rtrguitln~ do vicias c. acinm men~iunadas e 
bem nsstrn o t·~con\wcnnenlo tio tltplomlt ex
podido no enpitiio Sn.IYadot• Pires tio Carvn.ll10 
e AragiTo. 

Saltt tbs comm>ssues, 11 <ie dozomhr•o de 
1890. - .-tle;camlm .fo.wJ na,·l!om Lima. -
Joezo Lo1,cs. - Constanli110 L. Paletta. - Jlli
.qttcl Castro, com rcstt•icçiio qnanto ú3 cleir;uos 
elo Goremoa.l>o. S. Solmstii'lo rins Cttbeceiras 
i.! e Pas,ó. fi' lO ns considero le~'itimns, pam o 
que propon 110 íl ~cguin to conclttsiío : 

Qur.l scjamrccon\wciclns ns oloiçücs llc Ge
rornon.bo o s. Sebtt.Stii1o elas Cnbeccir•as de 
P:.tssé. 

:i0" Acssi'io en> li')' ele <lezentbro ele 
ll~DO 

SU:\D[:\lUO-GlHlllHHla-LI~ltuJ•:t o 1liscns~ã.n da .nctn.
llhstwr:Hyi'!" tln~ SJ•:-i, Cyt•illn l]i! I.e un:-; o pl'esttlonlo, 
ApJn·nyar;ii.ll rla :teta- !lf!clnt'lll.':i.n,- Hxt•J·:t•mx•rJ·:
J{otpl•H'ÍiiiOII~Lltlll ~~~· .. Et•icn C11B\hn o niH·u:'V!H:Iios Otll 
jnstif\e~l r: ii" . .\ ppt'!l\'nr:iio.-011111·:~1 uu lHA .-Cou Ltmta ... 
't;ii.n rh ln rli~cnssiLo tl11 tll'njoctn tlu Cnustitnir:i!n,
Oh.o.;m•vu~!·io.~ tlns :--;I'S, :-:m·zet1ulln o Tli'PsiUcntn. lteqnJ .. 
t•inwnLo tl•lll\'g'(mch tln S1•, :O:nt•t.cllnllo, l:o\j,Jir::io -
ntscnl· . ..;ns tlrtS :'l'S. CiJü:hn ll C:Lmpo)S n ttnsa o :O:it\':1 .
Bmewlas. Dlsc\IL':W tlo 81·. Loilo Uilicic:L. Adil~1ueutn, 

Ao meio din. faz-S3 n, cl!~mnrl11., t'L qnal ro
·spondom os St'.>. Prudente de l\lot•ao.>. Paes do 
carvalllo. João Noiva, Ednardo Gonçalves, 
Cost.tt Rodt·ignos, Fl'tLIWisco Mnchndo, Lcovc
g·iltlo Coelho, .Joaquim Sarmento, .Joüo Pedr•o, 
:roaqnirn Cru~ •. José Sccnndino,Mnnoel Bamtn., 
Antonio Baonn, ,JOit~nirn Ctltunth, Theodoro 
Pacltoco, El)'zou Martins, Bozel'ril do Albu
querque .1nniol', '!'heodnrolo Souto, José Bor
lt:ndo, O li veit•tt Gttlviio, A lmeidtt BnPreto, 
Firm i no 'la Sili'Oi m., .1 os é Si morro, llrodol'ico 
Serrano, Porlro PtLnlino, Tnvaros Bttstos, Ros~t 
Junior CoolllO o Campos, Thomnz Cruz, Vir
gílio D~mnsio. S~traivn, Domingos Vicente, 
Gil Gon!:wt, 1\!ontoiro do Httrros, Lnpet•, Brn.r. 
Cn.t•noit·o Cílmpos Sttllos, Ui.ln!tlino do Am:tr•:tl, 
Smtlo~ A'n•lrndo, ltanlino Horn, g;;toves .Tn
'JliOl'. Ln iz Doi pllino, Pin hoiro Mnchatlo,Qninlino 
Bocriynv:t, ,Julio Frolit, Ccswio AI vim, f~.mo
·J'ico Lobo, Etluarclo Wnndcnkolk, ,Joaquun tio 
.Souzn, Silva Canodo, Silvtt Pamnhos, Aqui-

lino do Amaral, .Jon~uim Jllll!'tinilo. Pinheiro 
Guetlcs, Bclt'ort Vioira, Uchôa l~odt•igouos, 
ln(lio do Brazil, Innocencio Scrzodol!o, 'Nina 
Ribeiro, Cnnti'lo, Pedro Chormont, Mattn. Ba
collnr, Casem iro J l!llior, Rodl'igues Fol'oandos 
Anl'l'i~io Fi.:llhp, Nog-uei.m Pal'anagnit, Pires 
Forretra, Jllat•hullO l~otlrigoues, Barhostt Lima, 
Bozerril, Joiio Lopes, .Justiniano Sc:rpn, Josl) 
B3vi!n,qun, Gonçtllo do Lagos, Nascimento, 
l'Jdro Velho,Mig-uel do Castro, Pedro Amarico, 
Sú Andrade, Retumhn., '!'olent.ino do CnrvallJO, 
Rosa e Silvn, Joiio Burbrt!ilo, Gonçrtlvos Fcr
rcim, .José Mariano, Almeitl:L Pernarnb~co,Ju
vencio de Ag·uiar, Andró Cavn,lcanti, Jl!eirtL 
de Vasconr.ello;;, Pereir•n, •lo Lyt•a, .Jo'io de Ri
qucim, Lniz rio Anclrmlu,Espir·ito Sa.nto,Thco
philo dos Santos, Pontes de Mirl\lldn, Leito 
Oitieicn, Gílbino Besonro, Ivo •lo Prurlo, Oli
vcit:n Vttl!ttdii:o, Fe!bbollo llreiro, Augusto do 
Fretttts, Ptmlo Argoollo, Sco.bm, Antonio Eu
zehio, Ztunn, At-thur Rios, Santos Pereira, 
Custo<lio do !\!e !lo, Fr·nndsco Sodr·o, Dionysio 
Ccrrjueir·a, Bttt·üo rio S. l\Io.mos, 1\Icdrnclo, 
l\Inniz Freire, Atlmydo .Tnnior, Fonsccn. o 
Si! vn., llonsecn. Hermes, Url.c:tno Marconcles, 
N!lo Peçnnlin .• C)"l'illo do Lemos, Vir·hto ele 
Medeiros, Vit•g·ilio Pessort, Ft•tmÇtt Cnl'Yalho, 
Baptisttt thL Motttt, Froos da Crnz, Albino 
Guunabn.m, El'ico Coalho, Sampaio Fcrrílz, 
Lopes Tt•oviio, .Jnc~ncs Ourique, Aristides 
Lobo, 1\I:tyrink, Viuho.r.s, 1'ho111t\Z Delphino, 
Conde do Figneiredo,Anl.onio Olyntho,Bn.dnró, 
.Joiio Pinheiro, PacHico Mnscaronhn.s,Gt\lJriel do 
l\!agoalhitcs,Loonel Fil ho,Chagoas Lobato, Jí\cob 
dtt Paixão, A!fJXttnrlro Stocklor, Fr:tncisco cln. 
Voigtt, Costn. Semm, Ln.mounier, Gonçn.lvcs 
Chaves, Amarico Lu r., Felicir~uo Pouua, 'Viotti, 
Jl!anoel Fulgencio, Astolpho Pin, :\l'istitles 
Mttin,Gonç ti vos Ramos,Citrlo:; clns Clmgns, Do· 
mi ugos .Tnt•ge,Costlt l\!nc!uulo, Domingos Porto, 
Pallota, Dntrn Nicncio, .Joüo tlo Avcllílr, Corl'en. 
Rllbcllo, Bnono do Pttiv::t, Ferrcir<t Pires, .1 oiio 
Lniz, l\!artinhn Pmdo ,Jnniol', Bol'!lardino 
•lo Cttmpos, Ft•nnei:;r.o G lir.orio, Moracs B:n•
ros, Lopes Clmves,DomingoB do Moraos,Atlol
pho Gordo,Carmlho, An!;olo Pinheiro, iiinrsn., 
Rodo!plto l\!il'anlla, Panlina C~trlos, Costa 
Jtmior·, Rodrigues Alvos, Al!'!'oc\o Ellis. Cario:; 
Gttrein, l\Ioroirn. dtt Silvn, Flcury Curado, Leo
poldo do Bulhõc,;, Guimariic~ Natal. Antonio 
Azer•etlo, Caetrmo do Allmquorque, Fort.mmlo 
Simns, Lnur•o MiUlor, Carlos do Cnmpos, 
Scilimidt, Lncordct Coutinho, Victo!'ino .Mon
toiro, Poroim dn. Costn, Julio de Co.stilltos, 
Borg·os do Modoiros, Al~illcs Lim11, Assis Bra
r.il, Thomaz Floro:;, Abron, Hmnor·o Hnptista, 
Rochtt Osorio, Cnssinno do Nnscimonto. For·
nando Abbott, Domctl'io Ribeiro o ~Ionnt:. 
Bo.t•t•oto. 

Abl'o-;;o n sossiío. 
Compn.t•ocom tlopois tlo n.borl11 a so,;s~.o os 

Srs. Josó Hygino, CunlllL Jnniot•, ltuy Bnr-

·I 
• I 

I 
~~ 
.u 
1( 
I 
I 
I 
' 

i! I t 
I 
I 
i 
• 
I 
i 

<i 

I. 
11~ 
i,[: 
!li 
''I 
III' (• ,,,, 
li ti 
'~I I, 
l;r .,, 

:~ ,, 
'I; 
1!! 

'I 
li 
,I: 
:!' 

1:, 

:!· 
!j 
ti 
li 



I 
' ·' 

' ·' 

CONGRESSO NACIONAL 

hosa, Joií.o Sevorinno, .José Avelino, Laura O Sr. E rico Ooelh.o- St•. presi
Sodró, 1\!anltiíes Bill'l'eto, Domingos .fesniuo, rlente, ó :1 terceit•a vez que Sllho a tribuno. 
Paul.~ Guimariies e Milton. ' afim de requerer· que se,ja. rlada p;tm ortlem 

Deixam tle comparecer, com cansa partici- ,.Jo dia n. moç:~o CJlle promovi, de accot•t!o com 
pndn., os Srs. Floriano Peixoto, Mn.tlo. Ma- os i !lustres repr~>sentantos do varias Estatlos. 
chado, Forreir<t Br,ndiio. Alvaro Botelho, Peço ao Congr•esso licença pu•n, pontlerar 
F!'erlerico Borges, Cesnrio Mott:t .Tnnior·, mais um:1 vez que a materh1 snicittt a suo. 
Antiio de Faria, Nelson e Henri~uc ele Car- consider•açiio osti1 compreltenLiidn. iws termos 
valho; e sem cansa, os Srs. Arnar·o Cnv:tl· d:t ultima prtrto do art. 37 do regimento, visto 
cnnti, Generoso Mnr~nes, ll.amit·o Barcellos, como envolvo quostii:o constitucional da nossa 
Rangel Pestana, .foaqnirn Felicio, Salr.hnha. exclnsiv:l competencin .. 
Mnrinl10, Tasso Fragoso, 1\nnes rio Sonza, Nes,m conrormidacb foi quo o Congresso 
Bernardo de ~lendon~a, L:Lrlis!itn Netto, San- n.cceitou n moç:lo, por certo, n:lo partt adi~tl-n. 
tos Vieira, .Joaquim Brc1•e;;, Bar:1o rio Santa indo!lnidmnente, mns parn r.liscutil-a o vohtl-tt 
Helena., Lniz Bn.l'l'oto, Almeida Nogneil';t. em tempo opportnno. 
Antonio Prado, Ru!Ji~.o .Jnniot•, El'llesto de O Congresso poderá recusar :t moçiio que 
Oliveir.l, Rnymnndo Bnnileit•n, Marciano Ma- lhe foi apresentada; mas, umn. voz que accHi
gnlhiies, Belarmir.o de Mcn,Jonçn, Fur·quim tau-a como oltiecto elo sua-; dnlibcmçües, onl 
Wcrnrck, Lniz 1\!nmt. Olivoir:t Pinto, Alllorto consideração mesmo it m·goncia <.ia m:tteria, 
Bmndiio, Leovegildo Filg-neira, :\mplülopltio. deve n.dmittil-a, quanto ante>, n:t orden1 de 
Paula Guimariics, 1\larc•.llino Monr.1, G:ucin s,;ns tt·nbn.lhos. 
Pires, Tostn., Lortnrlt•o 1\Inciel, Bolnrmino Por• mais g·ravo qno sej:t o ns;;nmpto qne se 
Camciro, Joiio <lo Siqueir•;t Couto cm·taxo, cont<lm ua moçiio, o Cong-r·osso por• corto não 
Epit:tr:io e Almiuo AObnso. re~eia encaral·O ele frente, seja npprov'\ndo-o, 

E' lida o post:1 em rliscnssiio a actrt da se,Ja ropr·ov<tndo-o. 
scssii.o antcceclente. O Congr·esso, r.om o discutir dilt a dia, 

S C L J, escrupulos:tmen te, o projecto constitucional, 
O · R· Ymu,o Dl' 1m os vem azer uma obm do Governo Provisorio, tem revelllda 

rec\amnçii.o. Nas cmen,Jns que apresentou 
vem um:t ao nrt. (io; n~.o Sttbe si 0 eng-:tuo CJUe o:; til compenotrttdo de seu papel. Tem 

d · e t . desmentido o:; prognosticas que os inimigos foi sen, ou a m1prcnsa, mns o 1110 o e f]lle :t 1 .. 1. C · ·t 1 -
emen1h ó rto art. 5'. Pelo quo pedo n rectift- 1 a ropu~ tca •tztam n. rospe1 o l •: .convocaçao 

- ·lo enrvano dest:t asoemblótt. Temos prol· ado ,]a exubern.n-
caçao c · n•· • . temente que niio somos esse ajunt!tmonto 

O SJt, PRESIDl·::":TE dtr. CJUe, cnnsultrmdo do lobis-homans, cumo se tlir.ia, que do.;perto.> 
os originaes, verifJcou CJUO o engano 1\ do 1 aos clttrões da revolur;iio ... 
iJ!ustre representante quo apt•es~ntou a emen- U S R, . ", . , .• . 1 . 
d rt ~o 0 nc10 .10 "" l'm todo ca·o ''"~ )! R. ~I.PRI.,I.:\TANTI.- Como nmt a cll-n. nn n. · \:.1 ~ · • ,J • ~ ~ ::> ' ~ uv · .... !J t'· · ·t· • I · 't I · 

1 ·[' • "l' " l"Ct'tflco~Co 7.em Oo Se !lS J,\n" cl> l C>[lel U( L),, mant a. r azv "' e ~~ y•L • 

Nilo lta.vemlo mais qnem peça a pr.lnvra, é O Sa . .Em.c? ,Co~wo- .. · · COL!'-:Ocatlos ao to: 
·t votos e lt['Jll'ov:ulil n o.c:ta. quo de nm l~~ttcerro cltti'IIll, vi['J;\m até aqm 

po, a a . r·cce!Jor do l'oJO, em nome da naçao e com seu 
Vom i1 mesa a seg-umtc :1ssentímento uma conslitniçiio qnn.lquer. Nós 

Daclaraçiio 

Decla!'o ~~~~ s1imen to por niio ostnl' pro
sento deixei de assigonm· a emenda que, na 
sessiio do r! ia 13, J'oi aprosen tftda pelos mons 
companlt3it•os 1\opntados polo estll(\o 1\o Ri·• 
do .lnncil'o no pamg-rapho unico do art. 2".
C!JI'illo cl a La mo.•. 

tmlos pensamo,; qne quanto mu.is t•ig-oro;;o for 
o Cong-resso, no oxnmo da~ questões, que en

G Sr. 2" SCCI'etnrio, SOI'I'i!ldo 
deu it loittmt do seguinte 

ten Iom com o 1'nlm'o dn pn.tl'ia, com n Con
slitniç•iio dos Estados Unidos do Bmzil, tanto 
mais tlnrarlol'll, tanto mais dignu. serita nossa 
obra;(apnictr/os, muito bom); qu:cnto mais nos 
o levaremos no conceito dn naç:io que repre
sentamos, e ús vistas perspicazes do ostran
g-oi!'o quo nos ohseJ'Y<I; tnnto lllHi;; pr•esti
giatlt,, t.nnto mais forte Sel'il o governo que 

de 1", prece- vamos elogor• para. gnrnntin, rias instituições 

EXPI\DJENTE 

Conunnnicaçiio <1:tl:ul:t do 15 do corronto, 
do Sr. <1opntl\l!o b'nrrorra Br·:uulito, do n~.o 
porlor· compn.recor ús proximns sessões do 
Con::;res.so p~r motivo. ,Jo molostitt cm posson 
<lo smt [,Lmilm.-1ntmrmlo. 

ropuiJ\icana,; (m<~ito bem). Portanto, niio ha 
quostiio, por m:lis tonlllrosn. que soja qno niio 
possamos oncaml-:1 de l'ron te com toda n 
hombridn<le o rcsolvol-a como nos aconso
lhat• o pntriotismo. 

Do qno pt•ov<lm que ostn illnstl'O, 'indepen
dente e altim assomb\ua constituinte hesita 
em dizer sim ott n:lo sobro n m:tloritt da 
mor,.ilo, qno ó tio sua oxclusivn compotoncitt 'I 
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Aenso o pa.tt·io.ticn GüYr!l'llO Pr•ovisol'io 11~:1 i sna,; conrliçlies intl'insecas me;;o!oo·icas IJOl' 
t (, 1· I" I 1· i ' .o ' RO eXOllüi'Oll JlOl'.t l1 ,Q O AH1,~'l'lJ~~Sf\ 110 t ln. o C] l1Gtl1 { O ( 11'0 to. 

d~ no,:ombt•o, Wllrto ot•a Llo e'pc•t·:w tio p:tll'Llt:ts Snt'g-in, porem, o dccr·oto do •l de outubro o 
t::o cl:gnos, de tlemoct·,rtas tiio c~t~spicnos, ,,u so1Jt·o:;rrlt0i-nw, ontonllondo ~uo ficavam 
nao ex1rnorothO ~lo. todrt t·e:;ponsnlulrllarle no 1 rovog:ula,; as !Jo,.s nornu.ts conttdas Utts clis· 
t?canto a c~u[',:c,.,ro Lia~ leis quo tlov~n~ con~ 'po;igües tmnsitol'ias rio decreto !lo 22 do 
ütml' os J<.,tndn.; Um:los rio Ü"astl ~ N:v> Jttn!to. 
:;r!tl1?".' pot' v<;nlnt':l, .~' [ll"lo:: eon_:,;litnittto tio Conto _appnroci:nento tio novo projecto 
dtreilu <J do l.tctu 1. Nau rlot'IVUt':Lu d:t llllSia ciJliStttUciOlla\, JWOmnlgado poJo doct•eto 
l!a.l:t.Vt'il os pt·ooet~o:; eonstituciouac:; Jlilt\r du ~8 do ontui>!'O, tm tt•anquil!i7oi-mo •lo 
illlltl:uu•mlo da lJntuo. o as llOI'tlt:\:.1 p:tt•a ot'g'it· no\'o na suppoSII,ao uo t]tw ilc:wam l'evo•''lLh~ 
nisar;iio tlo~ E:; ln< los 'i (U~tiln !Jcr,.,) Quo ';,g. a s"u tum o. :>:i Íuatoria,; do dect•eto de 

04 ~lo 
ct'll(llllos, qno pt·cvotu:ão por~' tel' o Cong'l'rJs,;o outtthro, vbto cuuw o segundo pt•ojecto cons
r.ontt•a. o,; nssumptos cl:r mor;ao do IJUO fui por- titndo,tal, posto f]no, mmlitlcando o primeiro 
tn.dor '! l'O.itnboleei:>. as !J"nolic:ts dispo:;ir;ues tran: 

O Sr:. BADAIW- N:1o ó contra :i m:üot·ia, sito!'ins com l',Jl:lf)ii.o n l'unclação dos ~:stados. 
e sob!'o tudo qunnto nlio tiit• da sua campo- ll estava uessa presumpçuo, nesse ong-uno 
tencia. tl'ulma, •Jnando mo viemm dizer· que o go

vornac\op do meu estado natal lmvi:t pontill-
UM Sr,, llEl'U'l'ADO - Mas o <.la campo- cario utt C<Ltltcdml da Praia. Grande (hilari-

tcJ1Cíu.. (Apartes.) dadc) allm tio cousa gorar uma constituição 
qualquer, isso no mesmo <.lia, n11. mesma hora. 
em que o Govet•no Provisor·io demittiu·so pe
rante o Uongr•osso da incumiJoncitt rio decretar 
leis constitucionuo,; aos Estudos Unidos do 
BmzU, üo'rxando a nós outr·os o formulat• os 
pt•oceito:; o nor·mas Lht recoustitulçiio do puiz 
iutdm, o eu ri-me, Sr. pl'esidontc, dtt obm 
in tempos ti va <.lo governador, lastitnttndo do 
l'undo do cora~ão qno o mou n,migo drt P1•aht 
Gr•trntle tiyc;so. perditlo o uso d:t razão (apartes) 
pot•quo vt-o wcorrcr om contr:worsues Llo 
disposto n:1 constitttição l'edoml do 23 de on
tuul'O, contm oxpr·osstt prollibiçiio consignada 
no decreto do 4 do otlttlbro. 

O. Stl; gmco ~oEr.uo - ~Ias osstt compe
toncm u oxdustvamente nossa. (ilpoiados,) 
E' tt primeir:1 ve7. qno ouço conceito desta OL'
dom; tenho on v ido de v tu· ias lmncac\ns alio· 
g·arem a circumstanci:r de ocouomia do tempo, 
contrtl :1 cliscnssão dr1 nmtoria da moçt'lo, mas 
)Jerg-unto, serit meia hm·a, nma ltor;r ou pouco 
n1n..hi que o COllfP'OS:50 do3pondor eorn o oxn.me 
dtl C]llCStão I}LJO r.lOVOl'll jll'Otel'it• qna\qUCl' do ·i· 
oiio so!Jt'e medidas do tau tn. i m pot•La.nci:t eomo 
cons'rgmt a moção, qu~r!lllo a matorir1 como ,;o 
vo ó cotorola.ct:t com os nssnrnptos constitucio· 
1mes, qno est(lmos discutindo, i:; to o, com pr·o· 
jecto con:;titncion[l.\ npre;;entnclo pelo Govor·no 
PPovisorio! Por· certo que sim. 

Sl'. pr•esidentc, on vejo que o tempo esl:it 
quasi terminado o poço tt v. l~x. rrno con;;u\to 
no Cong·t•osso se me concedo prorognçiio do 
llat'it reg-imento.! pam que ou poss:r l'tmti:L· 
mental' rt uPgencia do requerimento ~no acabo 
do t'ormultw tlo novo. 

O Sr~. Ptmswr,:O,"l'l'- A !tom do oxpollionto 
termimt tiOS 40 minntos. V. Ex. nind:L tom 12 
minutos dentro cJ,, hot•n. 

0 SR. EHIC \ COELHO - Sl', presi•lonte, YOI\ 
expor os l'nndamonsos llrt urg-endtt. Constn. 
qno a est11 hortt o patriotico Governo Provi· 
sol'io osti1 trtün.ndo elo }ll'Olllulg-ar nova me· 
llii.lit do org-Miza,,ão dos Estttdos mel !tormento 
tio que dispõe o decreto n. 802 do 4 do ontu
h~o tlo corrente anno. Maiij uma razüo ]ltU'a 
instarmos pelo tlollato da moçi'Lo. 

Quando li o projecto constitncimml t!oc!'o· 
Ln,do om 22 do ,junho tio corronto nnno, ll'tlll· 
qui\!izoi-mo eompl'eltondellllo pola <.lisposir;fío 
tt•ausitoritr 11. :l o ou tt•as quo o Governo pr·o
visorio cogito.r•tt llll convoniouci:t dos llstu,dos 
so organizarem com Lompo, !ill'multmtlo cndtt 
quttl sous estatutos, só depois do compul
sados seus interesses pnrliculrll'es, estmlouas 

CONCiltl~t:IBO ~0 

Qmultlo, porém, li a exposição feita pelo 
illtJStt•e SJ'. general Cosario Alvim :.io geno
t·nlissimo dig-no chel'e do Governo Provisorio, 
jnstiilcant!o o t.Iocr·oto n·. 802, do 'lllo outubro, 
untrt oxpo;ir:iio V<lrdaLloil'amento iug-enua, 
como si, por voutm•tt, <.Jepois do 4 de outubro 
não tives5o si<.lo l"'Oillulg-aclo o pt·ojecto con
s~itnciotml •:o 2? tl~ on~uiJro, contontlo •lisp?· 
~tr;uos transttot•ms tntotmmonto om cont1·arro 
:·~.quellc, liquei pa~mo não sabendo mais o que 
hui de pon,;m• ;;oi>ro :t nmtori:1. O decreto de 
22 do .i uni to, o do ~~:l de outubro, o iutorca
\n,llo do 4 do outubro em coutr·1dicçiio com u. 
mrrteria dos primtliros ! 

A exposiç:1o do cillarliio eucm•rogndo tios 
nog-ocios do interior, cheitt de rttbulices poli· 
ticas .. , 

U)rA voz- Isso u um:t in,iustiçn,, 
o Sr:. gitiCO CoELHo- ... por llm o acto 

:u•c!ti-constitucional tio Govornatlol' f!o Rio tio 
J anoir·o om con tt'H.posioão com o:; novos llo pro
Jecto 'lo constituição l'udeml do 2:! do outuiJ!'o 
lom-mo tmzido intrig-ado o :tprehunsivu. 

Pm'guu to ao Congt•o;so, si, om l'acu dossos 
netos contradictorios, dessas dh;posiçõos ttntit• 
g-onicns dos decretos do ,1 o do 2:J tio outubro, o 
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patriotico Governo Proyisorio, está ou não 
nm tanto desorientado em materitt de organi
sação dos Estados ? 

indêponclento Congresso constituinte, hão de 
concorrer, cmla um no clesomponho do seu 
papel, ]la!''~ q\lo n. alnm boa snpplante a alimt 
rt~un. ta l,epn!Jlica, assentando as novas iu
stitulçilos politicas em uma base inabaltwel 
cid vcr"dttdc, de lillertlade, de momlidade so
bretudo. (Apoiados ge/'acs.) 

Peza-me muito usar dessa lmgu,,g·cm, que 
não tem nada de oJrensiv11 ~os Illnstros citla
diios que compõem o Governu Provisol'io, aos 
quaos me ligam fortes laços do syrnputhiit 
pessoal e de solidal'iedttde politica, de parti
darismo tradiccional, permitta-se-me a ex
pressão, mas sou obrigado a dizei-o, porqno 
aqui, como representante dt• nação, tmto do 
~lesompeuhar o mandato como entendo, com 
mdepondoneia e li•twqueza. 

. Tenho convic1;iio elo que o Cong-resso não 
JllCOI'l'.el'iL om nenlwma. cnpitulaçiio do con
sclencm, 0111 bom o céo desabe em ruinas Ho
J:ro nosstts cuucçns; oxnminai·it todo., os lados 
ll'it~os tltL Republica, entriuclteimnclo-os como 
ens:u::t <L tactica denwcratiml, sem so impor-

UM SR. REPRESENTANTE- Todos nós. 
O Srt. Emco CoEuro- .Julg-o a todos 

por mim; mas sou obrigado a tocnr nesses 
ponto~;, pam ,ju,;tincar o meu pcllido do nr
gencilL, aJJm elo que se discuta a moção de que 
fui portador; sou amigo tio govcmo, porém 
mais amigo ela RepuiJ!ica. A horn. vtu soar 
o vojo-me lllt contingoucia do terminar. 

UuA Voz- O Congresso estiL ouvindo a 
V. Ex. com muita attonção. (Apoiados.) 

O SR. Eruco CoEr.uo- Antes de cloixar a 
tribuua peço licença :1 V. Ex. pam dizer, quo 
nl\o sou d::tquellos que ttportaram ti, Repu
blica, encontranllo-::t por um J'el iz acaso em 
plen::t primtwern, como o celc,bro navegante 
portug·uez que, gt•aç.as tL um erro de derrota, 
ilcscobriu as plagus do Bm.zil. .. . 

Como tt v. Ex., Sr.Jll'OSidonto, .JtL t1vo lm 
dias occttsiiio de dizer-lho pa rticularmonto, 
venho de long·e com olljectivo certo; joi'
nadeoi como V. Ex., por longos lLtlllOS, atra
vós dos espin beiras imperiaos, dosl.n·tmmdo 
o caminho partt quo a idêt1l'Opulllican::t pi·ose
guisse (Muito bem, muito bem.) 

Quero com isto dizer· que formei o meu 
tomperameuto republicttno Uii. escola <la adi' O I'· 
sitiado, como v. Ex.; do sot·te ~no, si amanhtt 
a ltepublica mo tt•onxct• tlocepçues amarg:1L~, 
estou pr·oparatlo par1t onl't·cnta!-a:; d~ allllllO 
soreno; mt osporançtt üo melhoro,; dms pat'tl 
o meu ptdz. (Muito bem.) Si a ltopuiJ!ic:t 
commetter erros, com pezt~r, mas com todo 
o desassombro, hei ele censurar os erros da 
ltopublica. 

comprolwndo, SI'. presidente, pelo que diz 
nm p hilosopho, cn,ins opiniões acato corno as 
de um mosti·u, o coloiJl'O ~ponco1:. quo llil 
uma alma. boa nas cousas mas, ilS>Illl como 
hn. uma alm~t tio vot•tlado nas cousas l'ubas. 

tat· que os inimig-os tlt~ li!J~rdacle uivem em 
dcredor dessas prnças. 

Um. desses h1dos fracos ela Republica fe
tlerattva é o que vos assi "'ntu·ei · rellro-me 

b. d o ' ao o ,]ecto a moção qtr•J lia tros tlias esporo 
que a assemblótt tome orn consi1loraciiú, 

Peço :'t nssem!Jiett que estntlo a niatcria da 
moçiio q uo apro;;en te i, r:onj ttnctameute com 
outros membros d.esta cnsa, o a adopte, em 
nome das Jll:ovmcws quo se ach"m alque
iJPacias, sui'Jllgadns, em nome dos futuros 
estados, em nome dos principias democm
ticos, em uonw da li bordado tlo voto. 

1'en h o concluitlo. 
VozEs -Muito bem! Muito bem! 
O Stt. PtwsrDBNTE- V. Ex. requer ... 

, 0 ~Jt. ERICO COEWO (pelct ordem) -
h,equen·~ Llo novo que o Congresso, tltten!tt 
1t materta d::t moção e iL ui·g-encia 1lo dis
c~ltil-a, a~lmitta lllL ordem do dia, da pro-
xuna sossao. · 

U~!A Vor. - Pttra depois rut mnauhã. 
0 SR. E RICO COE L !lO - Partt o dia que 

o Congresso entender. 
O Stt. PttESIDllNTE-Peç:o tlOS Srs. membros 

do Congre:;,;o quo occupom os seus Jogares. 
fiontom hOIIVo dnvirlas o ou peço ao nobre 
Liup11tatlo o St· .. Tosó ~ltwiano, 11ar•tt vir tlaqui 
voriJicar tt votnr;rlo. 
, SubrJ?-eltido iL votação o rer1nerimento i.lo 
Sr. Erwo Coell!o, ó approvatlo. 

O Stt. Pm~S!D!lN'J'g decltu•tt que em virtntlo 
tle,;t::t manil'ostuçiio do Congresso, design::t 
a. primoil'tt JltWlo dtt ordem do di::t lD pro· 
ximo, utó I IIOI·a, piL!'tt SOI' dosou tida a lllOçl\o 
aprosontadu. pala St•. EPico Coelho o outros 
ropresontautos na sosstio do 15 do corroute. 

ORDEM DO DlA 

JJI~CU~SÃO DO PlWJBC'!'O JJB CONS'l'I'rUI~!Ã.(I 

Si, na. n.opulJ!ictt, como n Lomoc: litlo, a um 
nnno ti o,;ta pal'lo, lm nnm alma. boa o ll:lllit 
nlnm J'Uim, uma J'aco de vordmlo o nma laca 
1lo mcntim, um lado Llit•oito o nm Indo lOI'to, 
CI'oio, todavia., lirmomonto, visto qno as pro
llilliil"t<lados ostiío sompi•o tio l:tdo do . bum 
coull'tl o mal, q uo o ptLlriotico Governo Pro
Yisorio, os gloriosos exerci to o urnmtltt, o 

Continún n 1" discussão tlo projecto do Con
stituição com o pal'ocot• da commiosiío ospocitd 
o omeudus a presontatln~. 



I 
I 
: 

• 
l 
j 

.. 
J 
I 

" A 

• 

... • 
"' -.. . .. 
~ -~ :a 
" ... .. 
4 
li 

>! 

.r; 

SESSÃO E~! 17 DE DEZE:liBitO DE 1 8!)0 227 

O SR. SEl~~Bom,w- Peço a palavra pela Cumpre, antes. elo tudo, o quanto antes, 
ordem. como cnpital o pl'imeir:c necos;itlado oJ'Clouar, 

O Stt. PRBSIDEN'l'E-Tom :t pal:tvm pela legitimar, legali,ar o governo tln. Naçflo. 
ordem. Antes de tudo importa. e;;tnuelcccr a nmr-

clm reg-ular rl:t Hnr:>lo n bom das nossas rola-
O Sr. fõ.ilerzedello (i'ala 01'rlam)- çües politir:as e flmtnceir•as, CJUilr dentro, ~ner 

Pedi a pn.!n.YJ':t pela ordem, Sr. pr·esidonte, J[n·:t do pai% o mn nome d:t Pn tt•in. qne estre
]l::tt•a apr~Jsontnr it considvrnçfln tlo V. Ex. e mece.mos o d:t su:·, n:tseento ciYilisaçllo. 
do Congresso duns ementlas ao pr·ojo~to do Por sna pnrtc, o orador cspor•a l'a%ol-o com 
Constitui~[i.o, mt vnrto que se acha em discus- tndn. a sincm·idad•J do sen ospi1·ito, com torla a 
silo. Uma dollas roler8-se it ]i!'opnst:"L apre- loald:Hle, tlespt·o,lclido, isento, som vaixuos, 
sentrula pola commbsão relrllivmnonte it quota ;;cm orlio;;, como aatJ·iota ,;incct•o. 
do 10 "/o ;,ol11'e o direito de impot•trt,'liO d8 A no,;,;a ]ll'imoi,\c ncc,,s;;irlatle, repete, ó'dar 
cada estado. Depois do CJUe hontcm disse orgnnisar;iio politica ao paiz sob a (\it•tna re
S. Ex. o Sr. Mirlistro tla l•'azenrla, em roliJ· pniJlican:t 1'edot•: tivn, como se venceu·no acto 
rencia aos altos encarg·os dtt União, cu niio da rovolnçii.o o cnmo const:t do seu primeiro 
jlodia. deixar do apresentar a emend:t qne tleeroto dess<t me;.;ma thlta. 
passo a justilicttr. , . !ln tempos, qu<Ulr.lo razia pr.rte da antiga 

o SR. PitESIDl~NTg _Observo no nobre Cnnmrn tlos Dopr:taclos,envolvc;Jclo-se cm uma 
1 dbcussi'io politior., combatr.rr a fórum fod~m
c eputado que não pórle aproveitar-se da j·m- th·a, como incmr. !"1tivol com :t mon:rrchia; 
lavm peb rJrdcm pam jw;tillcm· omcnc as, prc,;cntcmontr, 1>it. Republica, porém, e11tende 
pois a i:;so oppüe-se o regimento. O nolwe que não sri pódc ,~omo devo SOl' a fórma go
doputado póde enviará mostt as ;;u:1s emon- vornativ:t i 11 toil'::monto ft!rlornt. 
tlas, ellas sorilo lidas. Mns neste momonto - 'd . gntro outt•as razões do ottlom superior, 
V. Ex. nno ]'O e JUStitlcal-as. pn1•n, que se pns.:a ostabclcco,• a do5oeutr:t-

O Sn. SgR:~EllELLo- Mas ou necessito, pelo lisn<,•iio ndmiui.t.·ativ:t, pam nilo tlcar con-
menos, dn.l' 1;nm oxplicuçllo. contt•utlo na,; m"los do p~det· ox,,cutivo de 

E' mm. qunstllo de cinco minutos. Em todo modo :t constil.ui;·-so uma omnipotonci:t ]lO
caso V. Ex. consulto o Congresso si mo per- liticn, uma rlictar•.ura, o ot·arlor quer c acceillt 
mitte qur; justitlque as emendas. Quero a t:.cputilit:tt Fecloral; J'odornlismo que nllo 
dnr o exemplo de Ol'dem. compt•omctla, m:.s antes assog·uro a intogri-

0 Stt. Pn.ES!llEN1'E-Esti1 inscripto pura f;tl- rlatlo nacional do p:tir., assoútath"L U<t base 
lar o Sr. Coelho e campos. lm·ga rle v:tst:t e prolicua doscontra!baçfío 

O noltro deputado, poróm, perlo que <t mesa administrativa . 
consulte o Cungt•es.so si S. Ex. pórlo justillcnl' O profundo StUttrt-Mill o:;t:lbelece 'que 
ligeit•anJBnle as snns emendas. A mcs:t po1· si por dous motlos ~o pótlo organisar uma fede· 

d l 11 raçfi.o: nilo ]lÓ e' ar- 10 n, palavra; mas n>lo 1m o!J-
stnculo leg-a.l que impeça o requol'imonto do !.' Qnnnrlo a :cnloridndo J'erloml ni'io ro-
noilro deputar lo. O Congresso Nsolveric. pt·osonta siniio c. govet•no e os seus acto;; nllo 

Consult 1clo, o CongPosso não approva o po- :-'fí.O olJl'igntol'io::; .~inão do g·tlVCI~no a g·o;rcl'no; 
tlido feito pelo Sr. Sorzodollo. oxomplo:;: a cnnLitlut·:~~iio Sub;·,,:ürl antes tb 

o Sit. DtWILAllUA-Po,,o rt 1mlavra poJa stm nllinm consril.ttit;ii.o, a· [H'úlensa ConliJ
ot•tlom. v. Ex. tlou a palavm ao depularlo clorn~ão Allcmii, o.; Estntlns Norte ,\meri
Bevilnqua 0 quem J'allou foi 0 dopntntlo Sor- canos poJa ot·gani,lf;ão que ahi vigorou atl: 
zodello. pouco tO!llJlO nnl<Js rla su:c indopomlenci:t. 

O outro mmlo i• <[IJanrlo o pu:lot· ledntal, o 
O. Sr~. Pr.Esm~o:NTll-Não posso dar a pala- por! o r ccntml, tom racnlrlatlo tio, om cor los 

vm ao nobre tleputmlo. Quem tom a palavm limites dctormin:vlos, lf'gi,;Lti• pnm totlo o 
para r.liscntit· o pt•ojecto é o Sl'. Coollto o Cam- pniz, do liizor c·<;oc·ntar e"rrs loi:; om c:rrln. 
pos, o jiL llto rloi :t palttYm. estado tliruel:t nn indit·od:tlliül!lo om rola~ão 

n caria drlnrliío. Exmnplo : :t couslituit;iio 
O Sr. Ooclho C Olunpos comc('rt netnal rio,; 1\slndos Unidos, :c cnustitnir;iin 

lilw!ltlo quo niio lho eauo n t·ospousal.Jilidatlo llolvuliea tlo !HiG, filiO rlo~t.in:t 11 n., 11wll:l, uon· 
do g·rando ovonto tlo 15 do novomlJI'O. !'otlornr.:iio; a l~.opuhlien. At·;:·rmtiua ,1 olltms 

Como rpmsi torlos os ltomons politicas do J'r•tlot•alivas hotl! ,,,ultodrlas. 
Bt•nzil, por6nt, como a i\nQiio otu g·or·al, accoi- U:•pni>: rle crrntpar•at' oulril si rlin<l'"l' 
l.on o litCtrl,JHil' bso pt·npng·rmt·á pot• s.•l!:i crru- flit'tlln:i !'udot·atil·:~s, lt•atamlo rio ]ll'O,juclu rio 
soclal'ios logicos o 1\:iLlll':ii'S, onlt'O os 'Jil:ll'S u' Con,;Jitnir:iio Ulll tlolrtllO, o f\l':ttlrrt' diz ,lJllO 
o jll'inoipal :c reconst.itnit;iio o a !'OOI'ganisaç:io nollo utwortlt•:t. "·' ~;o~·nitltm: dhcrH•tl:mcras: 
tltL Patl'i:t, om molde;; purt'oital\loul.o tll!lOl'ictt· 1". Exi,;to n:t. Cou,;litnir·;i.o !lltilut'i:t '1'111 lltt• 
1108, UllS iJlLSU~ Lltl Ul'tlOIII O tltt JiJJOl'tlLILlO. Ú OSll'aU[m OLI j!Ol'l]Uü, lollÜU O CLII'llclul' poli• 
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tico, ó todnvi~. vm·iavcl, o não tem cunho de 
poJ·rn:' noncirL in hot•oJJto a os pei nci pi os consli. 
tncinnncs, ou poJ•qtte u mnterh com\Jlotn
mento diversa, J•olativn. n. diJ•oito civi , ou 
porque mesmo entro estas mn torirrs do direito 
cil•il, qnnndo algnm principio do ordem :m
pcJ·ior dcycsso SOl' consignado no pacto 1'nn
damentnl, aintla. i'oram essas merlitlas v:tsadns 
nos moldes mdicaos, sem assr.nlo na tl'llcliçii.o 
nacional, sem assento rras suas it!eas o seJtti
mentns, mzues pelas quaos o orat.lor não as 
pôdo p1•ofoss:w. 

Consbte em que no nppnrclho goovcJ•nn.tivu 
não fosse in trod uzit!n. umn. p8t;a ma is que 
sirva de medindo!' entre " atlministt·aç:f"Lo 
geral o ti local. Nãc, ve n;c Constiluir;ão 
quem oxAcnte nos ostadcs a lei l'nmlnmontnl 
ou constitucional. E' mister tambom que 
un. org:tnba~làO dos po1loro.-1 nttcionaos ::;e 
introdur.:rm nlg-mnas poç:ns nocessari:!s à 
Jmrmonit1 dos poderes, não como p.l!a
vrn. vnga, sem sentido, mns como clisposkiio 
exprcss:t qu<l ostn.IJcleçn. o eQnilihrio entro 
esses mesmos poderes. l-Itt nocessit!:t<lc de so 
fnwr pt'atica a nnid:vlc d:t. legislação pob 
uni lbrmidatle do j n risprurlon c i tt. 

3.~~ E' mn respdlo :lO l'cgimt~ll tlnancoit·o. 
Som uma <liscriminnr;.iio l'tl~ttl:~r dns linanr;·<s, 
das renda~ da Unifio o dos estado:>, soritt 
illusoria a f'edcr·a<,:ão. 

A !'odcrnçiio dependo prat\cttmonto, dirtt 
mesmo, ma to !'ialmcnto t!c,;s:t t!sicJ•i mi n ao,:ilo rio 
rendtb, ele m:r noil•tt a dar aos estados recur·so,: 
~rw não tom, som saci'ilicio d:c lJni:1o Qllo tloyo 
estar· promnnicla :t ponto do som pro nmnlm· 
o prestigio que a devo acoutpanlmr. 

A rli1Tlc11ldnuo não cstit em ter os cslt:uos 
roctn•so pnt'tt occm·rm· ú~. tlospezns c;;ru o 
serl'iç:o q11o passam dostle ;pt elo pnrlor goi'" l 
para o local, ponuc, IJ110t' so :w:tlioru em 
cinco mil e L:uttos contos, como dliSO o 
lJOnrntlo Sr. ministr·o tltt fh:t.onrln, qnot· em 
oito mil o tnntos, como tlisso o Sr·. rnpl'O· 
scntn.rrt·J tlo l\io Gt•ando do No ri e 011 em 
vinte o dois mil, o senhor roprc:>:mtn.nto do 
Jl.io Gmntlo do S11l, inog-aTolmonto o:io 
dml11zidos d:t J'ocoit:t g'Ol'.ol qnantins oqni
vnlon tos :'tq uollo:; soJ•vir,:os. A n i munldudo 
o::rb'L nessa non1. ordem do onc:n'gos, qno 
com a 110va ca.togot'i:~ do o~tarlos pas~n.m a 
üwr pal'ln do suas ntlministra~:uos. O or·ndol' 
wio saiJtJ :;i hav<Jr•i:. no pai:t. qn:\Lr·o on cinco 
ostadm; qno possam l'a :t.m• l\rco :t. o:ilas tlus
llO:t.::s com o J'ccnt·so du qno di.,püo. 

Depois tlo r:o11rp::r·::J' os J•ocrn•,:os dos tlitl'c
vontn~ u~lndo,-;. o cH';ldm· ll'ul:L da. ~illJIPI'C~~ii,o 
dos dil•eilns de cxpoi'L::r;iLO o Clll.ondo q11o o 
irupnsl11 )·.lll'l'ilill'i:tl, ,,orno :;necod:rnuo, ~or·ú. no 
l'lllltl'll 1111riL11 iiii)IOI'I:illlu I'UCUJ',<Il p:II':L OS IJ,,. 
tudo~, Jllllô pro:::oul:uuwnlo nil<> duJ'iL l'o:;ullmlu 
algum. 

H.e!'tJrindo-:io uo imposto do tmnsmiss[u do 
prort·imlade, di r. ~ne já su,;tenluu na untig::t 
c::mnrtt qne este imposto é apenas um meiO 
de cxpolinr :t lll'opr·ictlade, l'azcnclo notar que 
não lm pair. nenhum no mundo, nem mesmo :t 
Hc~p:t.nha. CJllO lnuco sobre essa transrni:;são 
um imposto tão pesndo 

,\]em tlostos impostos, qno otltr'os .recursos 
cl:'r. n Con;tituiçfio nos estttdos? Os unpo,;tos 
cmnulativo,;, o qnaes :;ão elles? V0j:rmos 
os que osl:i.o classilicados na reeeit:L g-orn.l; 
de lles rlocl uzn-so os q no são pri Yati vos iL U niüo, 
e rtue se acham consigmtdo~ no art. G•, _9S 
deslinatlo,; n sorvit,:os ospccmes e qne tmo 
pótlem snr ropetitlns pelns proviucias, ficarão 
apenas :llgnm:rs materitts ji1 trilmtadtt:i peln.s 
mc::;mas pmvinciu.s. 

Conclnimlo. diz o o!'l1clor que n. emenda 
rtno olfeJ't'Oe ao pro,ior:to consisto em qno os 
estados do Pará, Bahia, S. Pn nlo, Rio de 
,!:m~iJ'O o Rio Grande do Sul, pos,;am impor 
:üó G "/o o os domais estados ató !2 "/o pelas 
razões quo jit ex pendeu. 

Dnnlara. quo vota peln. ementl:t elo St:- ~on
sol heit•o S:t.t•aiva soi>J'O o consumo, lnmtan
do-a pot•clm a certos estados oobmr·em n 
mota<le; votariL taml.:em pela muendtt quo 
mnnd:t pngnr· ns dividas aos estados. 

Quanto ,:, outra emenda, manda.nrlo que per
tençam nos cstntlns as tOI'l':1S publicas :levo
lut::s, obsoJ•v::rl!. que lrtt ostnd~s q~1e nã~ teom 
t::os toJ'I':tS e pois o caso ele n·waos viYondo 
sollo mesmo tecto paternal. aos qu:tes o pae 
dis,esso: "ide constituir· l'amili<~ separada, 
rlistincln., nns torr:ts qne possuo », e ossas 
tuJ•r·ns !Íiio cheg-a,;scm pnt'<l tod_?S· E' do 
npini:Io ~no nod .estados ond? .!?ao ]ronvcr 
terr-as pnhlicas clevoiulas :t Unmo concorra 
[':li':L úer•tos urolhor•:\.J11GillOS. . _ 

Termirm o or:u!or com :\ phraso clmsta: 
•amemos do parte n ptwte o Deus volarit 
soui'C os no.;sos do:;tinos ». 

O Sr. ]õ:,o;o:a c SHYa.- St•. presi
dente, pertont;o ::o J11!11Wro dnqnolles qno 
eon~idC!·:tm th maio!' nrgonci:t n. vot::çii.o do 
num consti lniçfio, para quo a nnçiio brazileira 
entro, quanto an tos, no re:;imen log·al. Po.n
s::nr!o tlos:;n. !'órnm, niio mo proponho a drs
cutit• as qnostiíos politicas quo envolvo o pro
jecto tlo Constitui~:i:o. 

Assim, sonliol'os, on urro quero agom i_u
vcstig-m· si JlOl'Vontnm as nossa:; tenrlcnctns 
o ecstii!IJes, a sciencin politica. ~l o nos,;o ,P:tS· 
s:ulo, ::nlo!'isarn a condomnaçao do rogrmon 
p:n•l:unon L:: r. (iiJwirulas .) 

O Sr~. Brn•rr,A<IUA- Niio Ira duvida. 
O Srt. llosA 1•1 SH.VA- Pela minha pnrtu 

cont.intro a consitlor•::r• o rog·imon )HII'Iamont:n• 
nru sy,;torn:t. tlo lili<'r·rlatlo, o o t]IIO rnollror· ga
ranlo os diroitos individuno> o a Jlsctllisa~ilo 
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dos dinheiros publicas. 
apoiarlos .) 

( Apoiculos c nao 

Felizmente, senhores, ossn. c outPns divcr
gcncias, que o.u t.!eixarei do acconbmr, são 
questiíJS politiCas, qno n expcrioncia, que 
vamos razcr, melhor olucitlar:'t. 

O que me traz à tribuna, neste momento, 
é a mngnu qucstiT.o dn.oPgatü~nçii.o tlnnncoiru, 
qnestiio vital para. n. Uniiio o para os estarlos, 
pot'fJue all'ecta a l'cdet·ação, c o fJHB e mais 
ainda, à integridnde nacionrtl (apoiados). 

Dis;e-nos !Jantem o Sr. Mi~isr1•o ria. Fnzcn
drl.'qne nestn. questão os termos estão inver
tido~, que todos nós nos preocupamos tios 
meios de vida pnmos estnc\os fJHflnr\o r.lovinmo:; 
comcçnr iniJnerindo rruaes os meios de vida 
prtra ~t Uniilo . 

UM Sn. RllPnF.Sllii'TANT8- Stm Ex. é qno 
inverteu os tcl'llJOs. 

0 SR. RosA P. SILVA- Nilo me p:treco 
rnzoavel semelhnnln distincr;ão; o nosso 
dever c o devei' do Go ve!'no, "' cogital'mos 
no mesmo tempo dos meios de vid~t tanto 
ptwa a Uniilo como par:~ os estados. 

Si é urna voJ•dndo qno os estudos niT.o po
dem subsistir rúra da Uni:i.o, niio ó menos 
vel'dade ~ue niio existo UnH\o sem os ostndos. 
Si a. União ri o m·a·anbmo o os estados siTo os 
org·ITos, ó noccssario ~uo OS Ol'g'ÜOS tenham 
vidn,parn. que rosso.m ftmccion:n• o fortalecer 
tt União. (Apo:'culo .) 

mente o cotado do Pornnmbnco, que tenho n 
honra do representar. (Apoiados.) 

Tmtando-se dn. discl·inlinar;:"Lo de impostos 
o de encurg·os, o que à ,insto, o qno ó JlPatico, 
é qno aos novo;; encar;.:os correspontl:t, em 
carht estaria, nm n.ng'll1euto do receita polo 
menos equimlcntc ao aug'll1ento do despcza • 
( Aj1oimlos.) 

Isto é t:tnto mais nccessn.rio, quanto o Con
gTesso c o paiz sabem quo ,ia alguns estados 
lucta.rn com serias rlilficnldatlcs llnanceiras. 

Pois bom; em Iog·ar do corrcsponrler, om 
cnd:t esturlo, ao nug·monto tio oncflrgos, nccl'e
scirno orJnivalente Jut receita, pcltt de,;cl'i
ulinaçilt• pt•ojcctnth, ha estados f[UO vi'Lo ter 
n.ugrnouto de receita muitas vozes snpel'ior 
uos novos encargos, no pns~o qno outros vão 
te1• accrescimo clé clc,qJez:t c dinlinuiç,iio na t·o
ccil:t ! Comprohemlo o Congresso quanto isto 
,j g-rave ! 

Entrando nn. for!m•nçilo, disso o Sr. Minis
tro da Iln7.el1lln, nós adquirimos forças, incle· 
penclencia o autonomia • 

1\las, elo rrno set'I'O ndqniril'mos forças, in
deponcia, autonomia. si nó.; perdemos l'ecnr
sos, f'Jile nos :iii.n inrlispens:wois pam snb.is
tirmos com indoponüenda '! 

U"r SI:.I~lWm~.,R:'/TAXTB-Qnando niTo lm 
autonomia sem recursos. 

O Slt. Ros,\ g Scr,YA-Pornamlmco, pol' ex
emplo, qno t•nn presentemente um:\ receita o 
dcspez<t de mais tio 3. 000:0008, passrt :t ter 
4. 000: oons de rlcspoza o tlca rednziclo a dons 
mil contos do rcccitn .. 

Pcl'gnnto : ó isto justo, ó possível qno um 
estado importnnte, que tem Yidn. propria, 
cnja :tl fanllog-a n.rr•ocad:t. n nnnn lmcntc clozo 
mil contos o "mai~, Jlquc reduzida a clous mil 
conto~? 

Acredito que não lm aqni quem comlmta a 
União. Todos nós conhecemos os enormes pe
rigos, as grandes ditncnld:ules e rles\'nnta
gens reciprocas quo tl'tlJ'in n sepnrnção; 
todos nós sabemos qno não poderi<t acontecer 
ú Nm;iio BJYJsileirn. mniol' desnstro do IJUo a 
rtesmombroçiio do sen torritor·io. :Mas, pol' 
isso mesmo qne cumpro ns:;egni':H' a nnirlarlo 
cln.pntl'in, rl fJUO torna-se necessnrio, impl'Gs- Deixo n, · rospost:1 i1 conscíoncin. do Con-
cindivel. qno o Cong'J'osso so compPnctro ilom grcs:;o, 
da. g-mvidatlo cb dolihemçilo quo tem do tomar Sr: presiclontc, cu mo propouilo n. exnmi-
llll qnestiTo tinnnceim · nrw :1 fJUost:"Lo rlohnixo rlo sou Yerdarleiro 

Senhnl'eS, pnm que n Uniã.o srjn rlmwloura, ponto rio vista economico, pelo l:ulo pmtico, 
n. ]l!'irnoirn. conrlicçiTo '' descriminarmos ns r'Sturlnnclo rapirlarnento o; impostos r1no o 
rendas de um morlo ,insto, rio 11111 modo c~ui- projecto da Constinir;:i.o, rosoi'Vil Jlnl'l1 os cs
tn.tiyo; ó Jli'Cciso fJilO torlos nós nos collo~ne- tnrlo;;, c bom nssim os ~no sngg-ot·in o Sr . 
mos sob o duplo ponto do vistn. dos in!Rrosscs ~linif;tro da. Fnzullll:t, como rccnl'sos pnm os 
rio torlos os ost:1rlos o tla Uniil.o ; ó preciso ~uo o:ilndns snpof•arcm :t:i dilllcnlllados ~no os ns-
os l'•'PI'osontantos tios estnrlos, qno so nchnm sohoril:1111. · 
HnlisJ'oitos, pnt'I'JilO fnrnm bem nqninhondos, Di;~ o art. S• : 

. nitn olham r·om !nrlifl'oron~a onmonospi'Oso it 1\' da cCJmpotonci:t oxclnsiv:t tios cstndos 
sorto rln~nollcs ~no so achnm pt•ojnrlir'ltrlo;; nn docrotar imposto;;: _ . 
pnrtil!m; r'• pl'Ocíso, cm snm:Jln, ~no rln. ri is- 1." Soh\•o n. oxpodnr,•ao r]o morcrrdol'lttS, quo 
eri111innGIT.o não rcsnltom do;;igualilarlos 11'1'1- niTn sojnm rlo onlf•os ostarlos; 
tanto;;: pnm nns :1 opnloncia, pam antros a 2.o ':,;ohJ•o n. JH'OJH'iotlrtlo t.oJ'I'itorial; 
rnin:t. :l." Solrro lr:Jnsmi,;s:i.n rio p1'0)ll'i>11hdo. 

lnl'olizmonlo, n plnno, nrloptndo poln. Con- J\"sirn, sonhnl't>S, o ]ll'ilnêif'O illiJlO<In qno a. 
stilnir;~o qno rli>;cnlo, pl'orln~ m;,c rnsnltnrln, ·\ Uniíio r.orlo ll>IS csl:11lns ,] o i111prdo rio nx
~:tcri llr~a alguns osln.rlos do llOl'to, principal- pol'tnçilo ; mas o Congros; o nfio ig-nom quo tt 
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princip •.1 ]ll'Orlncção do Pcl'namhuco o do nl
gnns ontms ostarlos do norto, é o nssucnr, e 
os to, ptn' c.::ns:.' rio. c !'i se QUe lltl':wcssa, jllll:To 
Jlllg'll a Unmo w1postos de oxpoptaç:lo. 

0 SR. NILO PEÇANI!A --Imposto contlem
nndo. 

O :'ln.. R.osA. B SIT,vA - E' Jwincipio eco
nomJco rjno o nnposto rleYo r·ocahil' sobro o 
Jll'Orlncto liqniuo das inrlnstl·ios, o a lavonm 
dn. ca.nnn. dcsp·l'ar;ndamcnto continúa :t dnrl
n.llar ; O,lllll:t i.nrlnstr•i:I, rlec:~•10nl:e, {jlle ]ll'O· 
ClSll SOl' l:n·orcwln,o n:1o tl'il.mtada., p:l!'tt poder 
competi!' com :t ilctnrrnhn .. O Con"TCSSO saiJC 

t t 
- . ,., • 

o en [>o r an o n:w proc:J>o on li'HI' em tlcta-
Jhos, qnc ns nnr:ü1>s da Eui'Op.t nos toem com
.Plol:amontc l'eclwdo o.; sons r:wrc:ulos, ampa
r:tnrlo :1. pi·o<lucr,:i•o d:t brlot·r:ilut niio só com 
impost.1,; rll'oliihitivos, mas LtmltCJll com ta
rilits ospcci:ws, nns estl':1i.hts de fol'!'o is•m
ç,ão r.Ir, impo,;tos do CX!>OJ'laçüo o atÓ com 
Pl'CmJfiJ. 

Pois hem, quanrlo 11 Ent•oprr. protege a ho
terral;a., q uo é o competidor· da cnnna, nós, 
Juwomo1S de onot•:u• n inda m:li:' o nosson.ssncar~ 

~esdc Q!ld lC•J'nou-se tl•·SY!lllbjosa a. po,i<,::io 
d:t Jtld;•stJ·Ja SI·Ci,Jl:ll'ina, dos· lo que nós tomos 
um n!1i~o lllO!'C<I_<lo n iJorto .'' esse 1'rodncto, o 
dos J<.s,.arlos Urndos, o nilt rc.r:smo encontra
mos n, com pof..::ncia tio assn !a r do Cnbn, ó 
claro qno to<lo '' impostn l"n<':"lo sobro o a.s
suc:\1' i !1 c i<! irá <~iro c tamonto S••bro o pro, lnctot•, 
augmentundo :d suas diiTionl·lados. 

O Srt. ZAJ!A :- Na Bahin. o !los ;ii1 estão 
::~llandoaant\o ::1 mt1usl!·ia. 

O Sn. RosA B SrJ.VA - DL>, lJcm o mon i\
lnstro c:ollo:::·n. Siio lfto J1l'Con;·ias as contli<;õos 
d:1 itlvnnr:t d:t ""nn:t qne, na Balli:t o oJn ou
tros os!ados do norte, jiL os L. sondo abando
ll<trli1 a imlnstl'i:t >nccha!'ln:: ... 

alli o imposto tenitoriul é presentemente 
inexoquivel. 

0 811.. NILO PEÇAXIIA-NO sul é pmticnvel. 
O St~. ROSA B SILVA-No sul póde ser prn

ticaYol, sobretudo em S. Paulo, o talvez no 
Rio de Janeiro. 

O Stt. SERZJWELr.o-No Paraná niio é. 
U•r Sn.. REPnESE:<1TANTE-Nom om Minas. 
0 SR. ROliA E S!LVA-AS terras cm São 

Pnulo estão tendo um g-rande v:tloJ', que uu
gmento. do llnno para nnno, e port:1nto com
pr •lwnrlc-se que possam snpportur o imposto. 

No nodo, porém, ncont.cce o conh·:wio ; as 
tonas :üó leem diminnido de valor om vir
twlc >ln. c!'ise tl.t producçiio, e assim não é 
possivel tributa l-as, nem o imposto sori[l. pro
ductivo. 

u~r SR. l~llPRESENTANTll-Serin, sangrar 
nm anemico. 

O Srt. l~osA E Su,VA-Portn.nto, o segundo 
ímposto cedido poln. Uni:Io taml>.1mnüo pàde 
so1· pnrn. nós nmu Jonte do receittt, 

Ros!:l-nos, Sr. Jl!'osidente, o tercoit•o im
posto, o de transmissão de propriedade. 

Este é dos tres impostÇ>s, aqnelle que nos 
vai a\J.royoitnr ; mas ainda assim em umn. es
cn!n, • unrnutn. 

O Cong-J·osso conhece a nnturo7.Jt do imposto 
do tJ•nu,;mis,;üo de propriedade. NiLo ó da- . 
qnollos que so possa. elevnr, n:io só porque 
n:io convem <lilllcn!trn• a transmissüu thl pro
priodndc, como tamhom ]lO!YJU•J um11 ta:m 
olcv:l.da não e facilmente cobravel. (Apoia
dos.) 

N:vla mais facil do que fn?.erem-se as trans
rcrencins por um Jll'OÇo simubtlo, inrorior ao 
eh. vendn, por accordo outro o vondodor o 
cornpt·nt!Ol'. 

ll!ns, disso o 11obro l\IinistJ·o d11 Fazenda: 
U>r r;R. DEPUTADO- E no Mumnltão tnm- os e,;t:~dos po1lem 0 devem recorrer a outras 

llom. rentes do rondns; !ln entro nós muitos im-
O SR. RosA r: Srr.YA-..• Sl'. prosiclentc, ô postos que ainda ntío J'm•:1m o:<plomdos; i1 

csstt uma !J•is•o vurc!mlo. '' inJ'o!izmont,• a oxomplo dns nnçüos onropcas, [IOdemos ter 
Jllniori:t <lo.> :v·J•icnltm·o:; tJ,, liOJ'lo niTo r!is- os impostos tlircdo:>. 
1100111 <1c IiJcilichdo Jl:ll':t mud::rvn1 do cultnra. Sorproilon•lou-mo ouvir osto n.l'g'umonto 

A n:io sol'Oi!! ll<(llO!Ios '1'<0 :;n nr:l!:tm cm por pnrto do Sr. lllinistro d:1 Fnzondn., a 
condir,:iicsoxeop,ioniiOS, c rpw dhpoom do on- enjos t11lentos o illwitt•:wiT.o sou'' primeiro n, 
gon!J,:; ccnt1'11r·:< ou torms ]·rivil"g·i:u!a;, to- J'OJHlm• !Jom"nngom. S. Ex. que ton1 estudos 
dos os onlms ll<tO :tnitJJ'eliJ vrtntngcns. ospeci:tt'ti do Jinnnçns, S. Ex. quo a~Oillpl1nha 

Cmno <[IJCI'Ol\ JJOst:1.s condit<itts, quo o o.<tnt!o dose! o mnilo n movimento dos ncg·ocios publi
do Pol'llnmi>IJCo v:'1 litzur' 1i1•·o arb :'OtJs novos t:os no l3i'nzll, <lovo snl>el' quo, si tomos qnasi 
onca!'g:ns o :'t di,ninnir::in do sun t'<!c:oitn, en111 :1 qno !'ocnt'J'ido oxcln>'ivnmonl:o :ws impostos 
er·.ssfio quo 'o iilfJ litz do iJJI(' JO\n do ••.':['ot·i:l- do ÍlilJ>OJ·Ia<;~.~ o OX[lfll'Lir;:io, o pr•J'qno os im
çiTo, niio stond,, o ''"I [II'Íll•:t•JII! Jll'nilndt~, :~C· postos diJ'<'dfls niin siLo o., mulhot•cs, o outro 
tnnlmcllt<·. tl'il·nit<Y<.'l'! (.lflfito !Jun1). n<'>s n:io podom n.indn. oll'orocol' bons l'outus do 

I • j • ['U(il.'i\:1., 0 lO~''illlf O llll[lil,\0 flOilil •I JlL'Ill \Tni;111 ,·,O 
imposln tPJ'J'ilot·ia I. n ~~·. ~Tini,lm <ln. Pnzonda illflicon aos os-

o illii;;lro lllinbli·n da f:,zun,Jn ,·, 11\lio >ln lados o irnpo,;l:o :;o!Jl'O :t ronda, soin·o o nlcool 
norte, cou!JOeO a<Jnolla zon:t u dovo :>ctl>ul' <Juu, o tiülll'O o l'nnw. 

I 
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Eu prenotarei que tributar estas matarias é dado organísar pelo illustrado Sr. Ministro 
attribuiçüo cumulativa. da Fazenda; quttdro que eu sinto não tenha 

Quer o,; estados, quer a União, toem, pelo sido pnlJlictulo, porque acredito que lJOuve 
projecto de Constituiç~o, o direito do tribntar equivoco em relnç~.o tt Pernambuco e dose
a renc\11, o nlcool o o fumo; e. pcrgnnto: .inva vet•ifical-o; mas, por osso mesmo qua
doante das dilTicnlchvles llnnnceiras ela Uniiío, clro ve-so que o ostttdo de Pernambuco conti· 
do nugmento assombroso do sou orçamento, nna a ser dos qno muis contribnom pam as 
podemos contar· que ella deixe oxc!nsiv:t- rendas (la. União. Um estado em taes condi
mente aos estados esses impostos, pnra que çues nfio deve Jlcnr redc1zido a ufio poder 
fa\'nm de!Ies a sua principal fonte tle rc· manter-se. 
coita? · Quem contribue com 12 mil contos e 

Não creio Sr. Presidente, mas nin•.la assim apenas J'eclama clous miJ para s.uas despez~s 
subsistiria a impossibilidade do poderem os acceitnndo :t ng~rmvnçao do Imposto, uao 
estados do norte, princípnJmonte o de Per~ pede muito o moreco sOl' atteuclido. 
nambuco satisfttzer desde jlt as suas despozas u'rA voz- Permambuco nito importo. sõ 
sem uma quota da importação ou taxa adcli- p(trrt si. 
cional. b , 

O imposto sobre a ro~da é vnntnjnsamento O SR. RosA v.'StLVA-Pornnm uco, ., certo, 
combntJdo por econom1stas c!n, maior nota, n,rrocadou durante muito tempo impostos de 
isto nos paizos omle existem 1·iquozas nccumu- mtmladorius estru.ngeiras que entravam pela 
!adas. Como, portanto, ln nçn.t~o nos estados do sna alrandegn,. e eram re~exportadns p:tra os 
norte, onde predominrt a pobreza ? Quando 0 estados visinhos, como Alagóas, Ptw:tllyba, 
ilzessemos, o que pt•oduziria scmelhnnto im- o tnmbom para o Ceará. 
posto 1 Pouco mais do que o indispensavol UMA vo~ -Para o porto de Arac[lty. 
pam p~g-nr a respectiva arrectHiaçüo. 0 Sa. RosA E Srr.vA- Mas, Sr. presidente, 

ú imposto sobro o a!cool é o imposto sobre depois que a assembléa Iegisltttiva de Per• 
n agnardente, sobre a indnstria saccharinn; é munbnco votou 0 imposto do consumo que or:t 
aindn sangrm• o nnemico. 11111 itnllnsto addicion:il ú. importação, o com-

Rest:t o impnsto sobre o fumo. J\Ias o im- mareio do cenrú, da Parahyllct o elas Alngóas 
posto soiJ!'o o fnmo impOJ•tndn •lo estrangoiJ·o, mais ou monos se emancipaNim do commer~ 
ó imposto de importnçüo resoJ•vado para a cio de Pernnmlmco. 
União; o imposto sobre o rumo produzillo nos 
outros estarlos constitue imposto intor pro· O SR. MEm,\ DE VAsco:o;cELLos- Apoiado,' 
vincial, tnmllem prohillido. o SR. RosA n SILVA -Portanto, nilo Sf' 

O imposto sobre o f'umo produzírlo no pro- póde clir.er ho,jo qno a renda ttrrocrtdad:t pelo 
]lrio estado nfio d:trit receita om Pc!'llmnbuco estaclo do Pernambuco provenlm. em bon. 
e em antros estados do norte, porque ponco pn.rte dos outros estados (apoiados); 11ão, 
fumo produ>.em. Conseguíntemeuto ve o Con· o!les já toem navegrwão e commercio directo. 
gres,;o, qnc tambom não nos apt•oveit~m as Porem, disse o honrado Sr. Ministro da Fa
fontes de receita indic:Ldas pelo Sr. Ministro zonrh1 : en nüo posso disfalcar mais n. receita; 
•ln. Fn.zendfl.. é preciso ussog·n1·nr it União o seu credito. 

O fumo é, com eiTcito, oxco!lonto mataria Jit cedi nos estados 22 mil contos, ao pnsso 
tributava!, mns pam n Uniito o não para os ~no os encargos todos não so elevam n cinco 
estados, sujeitos a Iimitnçues. Nós tomos tt mil. · 
oxperioncia. dns nnçucs que tiram dosso im- Senhores, nós tnmbom não pl'eteudomos 
posto abundante fonto rio l'enda. A França, desfnlcat• as !'antes de receita d~t Unifio. O 
por exemplo, ta~ monnpolio •lo 1'umo, e oste r1uo qnoromos é unm melhor distribuição do 
contrillno com mais elo 300 mílhõos de lhtncos ronrlns. 
11am as rondas d:t Ropnlllica Francoza. Nilo lt:t cluvidn. de que os encargos qne pas-

Pois bom, reservo n UniiT.o pnra si o im- s:tm IlLU'Lt os estados montam it r.i!'r•a mnis 
posto rio fumo, qno pode ser-lho muito produ- elova( :t do que aquolla qno mencionou o ii· 
ctivo o, om caso do necessidade, chegue mos- lustmtlo St•. Ministro dtt J.lar.emla. 
mo tt monopolisa 1-o, poróm deixo aos osttlllos 0 Sn. 1\f!lmA Dll VASCONCELLOS _ E' muito 
taxas nno atwovoitom a todos o Jll'Ocinzam ., n I ma i~ o levada. r•onda. ~nl cion to p:wa as suns nocossida• os. 

sonhoros, flot•nnmbuco t1tlo qllOl' nom pro- O Sn. RosA v. Sn.vA: 1\fns p:tra mim esta 
cisa ~uo o'tac!o algum o auxilio; o qno roclnm!t- niio ó tt ~ llO>ltto; ou quizom qno a Uniiio 
mos o qno nnm quotn. da nos~n propria rocoit:t llcnsso muito mnis clcsobrigacltt, eu qnÍZot'a 
so,ia tlostinatlrt a sntisCnção das nossas clospo- flllO olltt pudesse pnssnr pnra o~ oslttdos mni
za~. Tomosoolllpt•o concm·J'ido cm11 sn!.to~ pam tos dos encargos qno vao coJJtllllll\1' a p:tg'at'; 
n União, conlui'rtW pi·ovam as estatísticas J'll· para mim a f]nost:i.o tl ontra.; ó rtno n cessão 
)Jlicadas, o aindtt poJo ultimo qutlllro, nmn· do 22 mil coutos, como ostiL foi tu, ó mmt sos-
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são leonina, rlesigual, o apenas em 
do alguns estados. 

llenetlcio incide sobre o productor ao passo que o do 
cn!'u recahe solwe o cons~mmídor. 

lJ)I Sr:.. REPRESll~TANTll : 1\!as 
condicçües dos proprios estados. 

fillm das Sr· presidente, si porven tum o caló ntra-
v~s,nsse a. crise longa e rude que tem usplJy
xmdo a hwoura d:t canna, olle seria eillcnz
mente protegido pela União. (lia dive1·sos 
apartes.) 

o sr:.. R.osA ll Srr.vA: Os impostos Lio ex
p~rtnçao qu~ rendem para a União JG a. JS 
mtl contos, s:to cedidos ou nproveitnm tão ou· 
mente a quatro ou cinco estados, entl'ctnnto 
os encargos pass:tm pnru. :1 gencmlidnrle d'ol
les. 1~ pórie haver• eqnidndc, propoJ·cionali
dado, JUSttça cm semelhante rlistrillniçii.o? 

Pormittam-mo os illnstrcs ropr·oscntnntos 
do S. Paulo qre me rollrn. espccinlmcnte ao 
e~tado .que tão brilh:nJtemente representam; 
lllLO VGJUm 1ms minhas pn.lavr·ns mú. vontndo. 
sou daqno!les que applaudem o impulso fJUG 
tem tido nos ultimo;; nnno;; o estado do :>. 
Paulo, e só tenho louvores para. os seu;; li lhos 
que na~ magnas questões. fJUO ultimamente 
ten~ agitado o mundo soc•ial brnsilciL'o, h:io 
sallrclo tomar a iniciativa o pr:,pnrar n snn 
terra na.tn.l pnrn ns tmnsformnçiles por ~ne 
tomos passado; mas os noiJrcs derJnlados n~.o 
podem Contestar que formam O estado lll:lÍS 
prospero tln. Uni:<o, o todavia são exncln
me~to os mais beneflcindos pela. di~crimi
naçao que se vae fazer. (Apoiados). 

'!.!~TA v?z:-Tivern.m a f~licitlnrlo do possnir 
mmtos 111nnstros dn. Agrtcultm•n no antin-o 
regimcn. (Apoiados e o1it1·os apm·te.• .) " 

·O SR. RosA E SrrxA-Quer saber o Con
ll'l:c~so qmu1t?,clos 22 m_il contos ~no o illustre 
MnllStro da l•azendn. drsse ter cedido nos es
tados pnm :1. satisfnçiío dos seus novos en
cargos, vao caber :t S. Paulo? uito a do?
mil contos, q1tnsi a metade dos impostos ce
didos. (Apartes.) 

O mou illustre amigo, digno roprcscntnnle 
tlc S. Paulo, Sr. Lopes Chaves, objectn-me 
q~o o preço do cafó pódc iJaixar. A quost:1o 
nn.~ mudn. de flwe; si o preç.o rio c:tl'ri pórle 
bmxar, tnmbem pórlo sul1il' mais, o doseio que 
o consnmo aup;mcnta todos os mmos o o BL'a-
7.il p1'odn7. mais da motndo rio todo o cnlü qno 
so consome no nnivct•so, sondo a lei l'D"'Uin
tlora dos preços :1 gr·ande lei economi~'l da 
oll'e~:ta o riu. procnm, ú claro que niio lm qno 
rocemr pelo f'utm·o do cafó; mas, ndmit.tnmos 
p~u·n. nrgu!llentnr, nma diminuir;iio de riO "ln; 
mndn. nsstm o estado do S. Paulo ter. r 11111 
augm0nto do quatro a cinco mil contos· on
trota!_Jto os.novos encargos que S. Pnul~ Yae 
lor sao oqurvn.lontc;; nos qno passam pnra to
dos os outros ost:tdos. (AJlartcs.) 

Respondo MS nobres deputados que nilo se 
mud~1. l'n~~ilmente do culturn.; a. tru.nsfor
mnçao extg-o recursos, de que em n·erul não. 
dispoem os aé[ricultores do norte.~\ crise os 
tem empobrecido. (lla di·~e1·sos apm·tes .) 

SenhoJ·es, tenho-me rcfcl'ido ospecialrncnto 
ao estado elo S. l-'nnlo com o intuito unico de 
~rtlie~ltp.r a diversitlnde do conrliçues, e nssim 
Jll~pltcttnmente de1~1onstrar que não tem r:t7.ão 
o Lllu:;tr:tdo Sr. Mmiotro da Fazenda, quando 
~ws recus_;1. uma quota tio no"so imposto de 
1mporta~ao, nllep;ando que j:i cedeu :los es
t:Hios rcceittl superior aos sons novos en
Ct)~·g·os 

O ost:ulo dn S. Paulo tem a felicidade de 
~:onlnr co,:t1 nma fonte poderosa de receita do 
unportn_çao o uma. não monos podoros:i fonte 
rle l'~Celt~._de oxportúçii.o; pôde perfeitamentA 
rl:n~ :1 Unmo todos os seus impostos do irnpor-
1.nçao, que, rln acredito, não attingcm a 
12.000:000~. e /leal' com os de exportaçi\o, 
que sem alterar nm ceitil os impostos que 
presentemente pap;n. o cal'ó, rendcri"to para o 
mesmo ostndo 1:3. 000:000~000 

_Nós niio estamos nns ;\1es1{1ns conc.liçõcs; 
nao por lemo:.; contar com os impostos de cx
JlOl'.l!'ç.üo, o assim não ó justo qne cedamos :t 
LJ~.wo todn .. a n?s·a reco i ta do importn~l'io, 
nlws .superror a do S. Paulo, o Jlquomos nr1 
ponurw. 

Sr. presidente, si a qncstrr.o ó simples
mente de maior onmonor doslh.lquo parn. ns 
t·ondns da União, porqno raxiio em Jogar de 
ceder os impost.os ele oxportaçü~, a União não 
reserva. pam s1 tanto os tio importação c:omo 
os t)o exportnção, e não destina. dn. somnm 
dos 1mpostos ~uo nrrecadnr· nm onda estado 
umn. quota. propo1•cionn 1 :'!. rocoitn. um•n. as 
snns dc,;pozns'l Assim n cessão foitn poln. União 
poderia ser· dos mesmos 22.000:0(•08 on 
ponco mais, o no monos haveria ig-naitlndu 
rola ti v a. (C ontestaçt7o .) 

Enlão senhores, nüo havorin. in-naldatlo ro
lntivn contl'illllinclo, por exemplo~ cada estado 
pnrn..n. Uniüo çom 80 "/, dos sons impostos 
rou111dos tio nnportnçüo o oxportnr;rTn, o 
Jlcnndo com 20 °/, tlessa recai la pn1·a ns suns 
rle~pczas 'I Niio hu. rluvidn. qtw a taxn. nni-
1'01'1110 om todos os ostnrlos ost:IIJO!<.'col'in. poJo 
menos nma ignnldnclo rolntivn. 

O S1t. CA)Ll'OS SAT.LEs-Isso ni{o ;;cria 1orlo-
11rl<}fio. 

Os nobres roprcsontnntcs rlo S. Paulo niio 
><ii o .instos qrwr·ondo compm•ar o assue:n• com 
ncnli\; sii.o ncluahnonlo J.iio tlivcl'sns ns con-
•i!çilos t!cssns duns indnsiJ·ins, que prit!o-so O S1:. LoPr.s CrrAYEs-.~ssim S. Paulo ir•in 
drzcl': o imposto lançado solll'o o assncm· sustentar os oul!'os osladot:. 
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0 SR. RosA. B SILVA-Oh ! Srs !-De modo 
:~lgum o es.t~do de S. Paulo, na hypothese 
que tlguro,vma :1 sustentar os outros estados. 

0 SR. LOPES CHAVES-Como não ? ! 
0 SR. ROSA E SILVA-Desde que olle ficasse 

co!l'lo todos. os outros, com 20 "/o da sua J'e
cetta de unportnção o l\xpol'tação licar•ia 
em pé de igualdudc, c:~tl:~ um concorreria com 
uma mesma tax:~. 

Haveria desigualdade, o estado do S. Paulo 
contribuiria parrt sustentar os outros cstmlos, 
se por vontum a União nrrccadnsso lodos os 
impostos e os distribuísse ignnlmento pelos 
estados, mas, desde quo cada nm cstnclo 11-
cass~ com uma taxrt llxn, proporcion:tl :t em1 
receita; ó clrtro senhores, qne não luwnrin de
sigmtldade, ao contrario llllverht propor
cionnlidatle. 

Sr. presidente, o nohre ministt•o da Fazen
da a.flnnl indicou aos estados como meio 
de sallirem da situnção de;;n:;t•ruhwel em 
q~o vão ficar collocados, o rocnrso das econo
rmas. 

Senhores, sempre Cui'd:t escoln. das ocono
~nias, sempt•e fui pelo cc'li'~O das despezas 
unproductJvns, d:~ mesmrt Jil!'mn. qno nuuc:t 
tive nem tenho receio das dcspezns r·e
productivas, convenientemente decretadas 
mas em o~tndos depaupermlos, cm estatlos 
que ,iit luctão com grandes diiT!culdades, em 
estados que .ià tem orçamento rcstricto, e 
possível Ji<~cr grandes córtcs? 

Si a politica das economias ó n. politicn 
salvndom dos ostados, porqne niio haclo sor 
a politica salvndorn. dn. t:niiio 'i (Apoiados, 
muito bem). Si :t economia Sl implío como 
mcdidt\ de sal1·nção pnhlica, como si oxplicn 
que o governo ostoja todos os tlins a 
:wgmentnr ns rlespe?.ns, até com nposontn
rlorin. de l'uncionnrios perfcitnmontc' validos? 
çomo so explica, qunnrlo o g·oyorno ·nos 
Jnlla em nome do nosso credito o npontnnrlo
nos a bancnrtlta, o lhcto do estar e !lo snccnnrlo 
assombrosamente sobro .o nosso rntnro peln 
verba- Gnrnntht do juros? ( A?Joiados). 

U~r Sn. RllrltllSBNTA.X'l'll- Menos pnm o 
Parn. 

O Stt. RosA Jl Srr.vA-Sr. presidenta, o no
bre ministro da fnzentla devo tor-so e~uivo
cado quando disse-nos qno havia entro o 
orçamento de 1888 o o orçamento cnlculnclo 
parn o exercício vigente nnm rlit1'oronça 
apenas de 25.000:000$000. 

Niio conher,o a li~nirlnç,iío Jlnn I rlo exerci cio 
rlo 1888, mns, pelos tlatJ,,s puhlicndos, csto 
oncot'l'Ou-so com nmrr dospozn. in lót•im• n 
HiO.OOO:OOO$, o não df!l 17l>.000:0008000; 

U~r S11. RllPllli:SEXTAN1'll- Tinlm nm cre
dito oxtt·nortlinm·io, :~ taiJella C. 

t'O~IIHI·:SSO !liJ 

O SR. RosA E Srr.vA-Estns não são despe
zns ordimwias; si quizormos calculo r tambom 
ns extr·aorclinnrins de um e outro exercicio, 
onti\o a ditrorenç[\ seril. maior. 

U)r Stt. R.EPRESEXTAXTE- Os dados são 
oillcines. 

O Sr. RosA. E Srr.YA-Acredito que houve 
engano de ettlcu lo. 

U)! SR. R!ll'RES!lNTANTE-Su para rt secca 
]8. 000:000.)00(1, 

O Srt. Rosn. B Sn.vA-Por tutlo quanto te
nho lido, pelos cn.lculos qno tonho feito, pre
sumo que o :uwmento do despesa não set•ti 
inferior :t 50 ou 70.000:000$ e, si considerar
mos o nug'mento do g·urantins de juros subirá 
a. muito m<•is. 

Porem, como quer que seja não é agora o 
momento opportuno pnm entrar ness:t in
vostig-aGüo e portanto reset·v:~l-a-hoi para :1 
r!i:;cussiro dos orçamentos, mesmo porque niio 
quero desviar-mo do ponto c:tpita! que me 
trouxe à tt•ilmna. 

Senhores, qunl lm de sor n. solucção finan
ceira que n~.o diillculto n. vida, o crerlito da 
União, o ao mesmo racilite :t orgrtnisaç[o dos 
estndos 1 

Ao estado de Pornnmlmco o n nl,quns do 
norte o quo convem é uma quot:t do imposto 
do impol'tnção ; a União não seril desfalcad:t, 
desrlo qne \'atemos pttrn ess~ fim uma tn.xn 
adrlicionnl. Se os estndos do Snl não precisam 
porque :t t•ecusnm nos do norte ? 

E' preciso que attendnm a que os estados do 
norte não podem Jlcnr com rt receita t!imi
nuida o sobrecarregados de maiores .encarg-os. 

Isto ó muito seria. 
O estado do Pernnmlmco tem recursos para 

viver o não so snjoitará li flcnr rednzido it 
misoria. (Apoiados.) · 

O eonflito llnnnceit•o serú inevitllvol; cum
pro di?.ol-o oxactumente para provinil-o 
(apoiados.) 

Quando o ministel'iô p,n•anaguil, conside
rando inconstituciunnl o imposto de consumo 
suspendeu-o em Pornnnlmco, nós niio tivemo 
conrn substituil-o. I-:ocorJ•emos om dous ou 
t1·os oxercicins succcssivos ao credito, o ailnlll 
el!o l'oi restalrolecidn, npozur dtt prohibiçfio 

O mesmo podot•it acontecer ngom (.Apoia-
dos.) · 

N:io ó possivel q11e um estado se suicidn. 
!Ia despozns in:uliaveis o como fttml-ns? 
lbtA Ya?. - 1\ o ct•odito ? 
O Stt. RosA ll StSI'A- Não ó l':l?.onvol ro

COl'.l'Cl' no Cl,'eriitt~ p:ml: ns rlespozas ordinnrias; 
sot•m o c:umnho mln.lhi'CI th hnncnroln. 

O m•edito ó um l'CCUl'SO por sn:tnntnrozn. 
extraonlinnrio, fJllfl só devo sct• utilisnrlo 
para n, ronlisnçiio rio molltOJ'amontos ropl'o
liuctiYos, ou om casos oxcopcionaos. 

\c 
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U)I SR. REPRESENTANTE-E' preciso ncalJar 
com ess8 recurso que tem sido o nosso mal. 

O SR. RosA F: SILVA- Passo a occupar-me 
do outra qnestao, quo tnmbom entende com 
a 01:ganisação financeira dos estados. Refiro
me <t.emenda ap~esentada pelo experimontndo 
osta~1sta o pa.trwta, senador pelo estado dn 
Bahm, o Sr. c_9nsolhoiro Snmiva, emonrl:t que 
mo p:treoeu nao httvr;r recebido acolhimento 
favora v e! do Congresso, mas que traduz um 
gmnde pensamento. 

O Srt. SERZllDELLo- O Sr. Ministro da 
Fazenda me nutorison a declarar que nccei
tavn. essa emenda apenas com li,.,.eira modi
ücuçilo e~n relação no motlo do so~ roalisada 
a operuçao. 

O Sn. RosA E SILVA- Estimo muito ouvir 
a declarnçii.o que, devid:tmcnte nntorismlo, 
ncal~a ~e fazor.-nos ~ no~l!'e 1!eputado pelo 
Para. Nns comilç0es rhillcets em f]Ue se acham 
muttos ~stados, lJbertal-os das dividas que os 
nsp!lyxmm, nfin?_ de se poderem org-nuisnr e 
prospemr na. Umao, é prestm• a esses estados 
um releyante sot•viço (apoiados), serviço esse 
~r. pr_csidentc, que não será rninoso, porque 
a medida que os estados se forem desenvol
vendo a União lm de sor largamente com
Jlo.ns[tda ~lo qua.lquer s:~criflcio qne tenh:t 
fetto., llln!Or sem a recctta l'cdornl que nrre
catlar<t nes:;cs ostatlos. (Muito uam.) Demais, 
senhores, estados prosp~2·o; n:io JWocnrnrão 
nunca separar-se tht Unmo ; comprehentlerão 
bem qucdossa.ligaçãorcsultarúfor·ça commum, 
o quanto m::ns elementos de vid:t tiverem 
mais procurariT.o fortnlocer n. patt·ia. Portant~ 
só tenho que applaudir a resolução r.Io Sr. Mi
nistro da Fa~enda, c confio qno o Conn'!'esso 
não. ,recusnril nos cs!t~d~s t:io impo~tante 
tlllxtho, mesmo_ porque o .JUsto r1ue, cnlrando 
pa.m a federaçao, possam começai' vida nova. 

O accrescimo de rlospezn nnnunl par:t a 
Unif(o ser~, quando muito, de 3.000:000$, 
o esta, repito, h~ do ser lar:::amente compon
sar.Jn. peloncet•oscrmo tl:t rccettn. forlor·al rcsul
tnuto do desenvolvimonto dos os ta dos: 

Resta-nos, portim, a outra qncsbio, a. no
cessirlado do rue ursos pam as rlospows imme
rliata.s, que os nstarlos não 1lcvem pa~·ar com 
opOJ•ar;ucs rio ct•erlito. E' Jll'Ociso tlnt•Ínos-lhos 
tmn!Jem funtos rle rocoita. 

Consta-mo, que o Sr. ministro tht fnzondn. 
nccoit:t um:1 omonrla nulorisnndo os estados n 
tJ·il~ntarem altl 15 •f, ndllicionaes it irnpor
taçmo. 

O Sn. CAX1'Ão - E' facnltn.tivo. 

o Sr.. nosA Jo: SI!.\' A- A tnxn facnltntivn 
u ilr"OilVCnionlo. 1'- Hl]Ui,'~O Sül'i:t ;;:t\isi'ac!O
J'i:r, :-mlllo essa mosma taxa nnil'ormo pam 
torto~ o; ostatlos. 

O SR. SERZEDELLO - Poderei mandar a 
v. Ex. as emendas a esse respeito. (O omdor 
!'Ccaúe as emendas.) 

Emenda substitutiva (l8) : 

«As ussembléasdos estados poderão tributar 
ntti 15 'f, nddicionae~ nos impostos de impor
tação, para occorrer ús Llespezas dos mesmos 
estados. 

Paragrnpho unico. Esta disposição s.ó po
deJ'Ú. ser n.l tcradtt pelo Congresso, mediante 
dous terços do votos de seus membros. 

Ao art. 4° 

Accrescento-se : 
O Governo da Unifi.o assumirá o pagamento 

dtt divida passiva elos estados e dos juros re
spectivos, dividns contrnhidns :tté 15 de 
novambro do !KOO, flcanclo reserv[tdo no Con
gresso a detorminaçii.o rlo moela por que dever
se-1m rea!is:tr a operação. 

A segunda pllrte dn, emouda sn.tisfllz com
pletamente ; m:ts a pl'imeira, repito, é incon
vouiente, porqne portnrlla as relações com
merciaos de estado '' estado, ao passo que li 
tax:1 unif'ormo, votada pela União, stltisfarill 
os estados que delltt precis<tm, o não pr·e,ju
dicai'Ía ilque!Jos que toem como principal fonte 
de receita a exportação. 

O Sn. CA:o~TXo-:Si ó facultativa para fJUO 

obrigar os estados? 
O SR. RosA Jl Sn,vA-Diz o nobre deputado 

pelo Pari\ qne l\ bxa devo SOL' ['acu]tativa j 
não tom razão o meu illustrc collega. 

O imposto de importttção ó o menos olTen
sivo, o mtlis economioo, t!e mais facil arreca
dação e é o mais sua v o e proporcional, porque 
vni clis!'nrçado no preço da met•catlorüt e ro
caho sobro o consumit!ot•. 

os estados que não precisam dessa taxa, 
Pecebontlo sna impot•t:tncin., podeJ•ão diminuir 
os sons impostos intm•nos e ti sombt·a da im· 
pot•tw,:ão tl~seu I'Olvonio ns sm1s industrias, do 
~no rcsultnrit augmoulo t!o sm1 riqueza.(Muito 
ÚCII(). 

Sonhores,om m~toria trilmtaria, entre nós 
o om fJnnsi todas as nnçuo~, cxcoptnad r. ape
nas a Amarica do Norte, só conheço nmn. tlit'
llculrlat!c: ó augmonta.r impostos; diminuil-os 
sempre !irei!. 

St•. prosidon to, vo,io qno n. hora esti1 a ter
minar e Jll'OCiSO aintllt l'üi'ori 1'-1110 tiO l\I'Í. Ü" 
n. G qno tm l:\ rJ:t i nsli ln i~ão tios lrn ncos omis
sot•os. 

A commi:;si'Lo, oloita pot• osto CongTosso 
pn1•n, rln.l' JllLI'OCOl' :-;ohro o pro,joeto do Consti
tnki"co, 111ll1Hion do~locnJ' o 11. ti rio art. li" p:tl'n 
o :r'l'Ligo quo Jt•a.ta. das al.ll'illlrir,"íos rio .con
gToiisO; ymrcco-mo quo o ponsamonlo dtt rllus-
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trado. com missão foi que o, instituição dos bnn
c~s emissores deixe de ser questão constitu
CJono.l para ser reguladn, por umo. lei do con
gros,s~, _isto ó, o, com missão qniz estabelecer a 
posstblhclade de que as duas camnrns reunidas 
possam autorisar os estados n instituir 
bancos emissores locaes. 
p· Par~c~-mo que esto !'oi o pensamento da 
comnussao ; sendo assnn, serei obrigado a 
votnr contrn essn emenda porque sou fran
camen~e pela ccntralisação em mataria 
bancarta ( muito bem ); considero essa uma 
questão capital. (Muito bem). E' preciso 
q~e o, dir•1ito do emissão sojn assumpto con
stttucwnal. (Muito bem.) 

Emittir notas bancarias é emittir papel 
moeda, e os estados que não podem, que não 
devem ter o direito do emittir papel moeda, 
não devem poder autorisar n emissão-
tas b;mcarias. 

Neste ponto estou de accordo com o Sr, Mi
nistro da Fazenda e não tenho nece:;siclade de 
adduzir argumentos, quantlo S. Ex., a quem 
sobram talento e illustraçã.o de que não dis
ponho (11ao apoiado.j, ,iii o fez brilhantemente 
nesta tr·illtl_!l<t e na exposiçfio com que justi-
11cou a fusao dos bancos Nacional e dos Esta
dos UniLlos. 

Renro:-me, não obstan t~, a esta artigo~ por 
que deSeJO que fique eons1gnadn a razao do 
m<eu voto, e nind11 porque me parece que o 
art. G0 precisa do uma excepçfio. Presumo 
que o pensamento da Constituiçfio foi tmica.
mento reservar par::t :1 Unifio :1 concessão Lltt 
omissão de notas bancarias, que coustitnem 
meio circulante; mas ha nmn outm cttlhego
rin de bancos, que podem ser considorados 
bancos emissores, embom de natm·e1.a dill'e
rente, e receio que a generalidade da dispo
siçfio poss~ compreh,m•lel-os. 

Refiro-me ::tos bancos do credito renl, os 
qu:tes toem n faculdade de emittir lettt•as hy
pothecarias. 

O SJ~. SER7.Enllr.r,o.,.- Nunca foram consi
clorndos bancos Llo emissfio. 

O Sn. RosA E S!TNA - Toem n fhcnltlndo do 
omittir lettt•ns hypothecarins mt J'a7.fio decn
pl,n; e portanto convum nmwtolal-os no in
tuito do ovitnr futnrn. intcrpretaçfio, para 
qno cadt\ ostmlo vossa, sem depender da 
União, ter o son lmnco de credito real. 

So 11 hor prcsidon to, vou conclnil•, mas an tos 
tle lii7.0l-o, pcrmiltn V. Ex., que Jigoil•amonto, 
0111 nome dos cstnclos do nnrto, on l'nçn, tlois 
ultimas ropuros on antes externo ri nas quei
xas quanto n dosigmtldntlo com quo estamos 
sondo ll'atados. 

No decreto, quo Jtxon o nmnoro •lo rlnpu
tntlos a eleger JIOr cadtt cstndo pam n Cnnsli
tuinto, houve sensível dosigmlidaLlo; não :;o 

fez justiça na distribuição da representação. 
(;lpoiados), 

Em alguns estados do sul a PepPesentnção 
nng-mentou muito. em outros qnasi que du
plicou, no passo q'tte nos eshulos do norte o 
accressimo foi mínimo ou nfio so l'er.. 

UM SR. RllPRESllNTANTll- Isso foi deviclo 
ao nug-mento d<L população. 

O SI'. RosA E SrLVA- Não h a tal ; nós não 
temos recenseamento desde 1871, e em 1871 a 
bnse da população não antoPisa a distrilmiçlio 
que se for.. (Apoiados e apm·les.) 

Estn. desigualdade ainda so agg-rn.va mais, 
attenrlendo-se ao systemtt adoptado pela Con
stitnição p[\m lt eleição do Presidente e Vico
Presidente dt\ Nação. 

Nilo é justo qae cinco on seis estados pos
sam monopolisar a eleição do primeir•o ma
gistrado, elo mnis elevnclo representante da 
Unit1o. (Apoiados e apartes). 

San h ores, as desigualclntles irritam, o todos 
nós somos brnsilciros. Façamos uma Consti
tuiçfio que srja um pacto de unmo e nfio uma 
bandeira para a separação ; s~j;t a unidade 
nacional a suprcnm nspiração do patriotismo 
brasileiro. 

VozEs-Muito bem ! Muito bem ! (O o1•ado1' 
d (âicilado o comp1·imentado JlOl' mt~itos mem
bros do Con[Jl'esso.) 

São lidas, apoiadas e entrnm conjuncta
men te em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao nrt. 4• 

Substitua-se pelo soguinto : 
Compota a cncht estado, fJnO actnnlmento so 

acha!' om circnmstnncias financeiras prospe
ms, ou nornmes, , provet•, :1 expensas pro
prias, ús nocessidatles t!e son govoPno e atl
ministrnr,,fí.o, podando a Uniã.o snbsiclial-o 
sómento nos cn:;os oxcopcionao,; tlo calnmidudo 
pnl,Jica. 

Os estar! os qno nã.o so aoltnrem nossas con
diçüo,; prolovmiio do snas renrlas, dcntt·o do 
]il'a7.0 do dor. nnnos, o qmnto lhes fot• ahsolu
tnmonto imlisponsavol par·a rcstnholocor o 
ortnilil,;·io antro 11 rcspoclivn. t•ocoita, 1icando 
osso qwml1t1n ltxndo pelo Congt•osso do cadtt 
l\111 tlellos, depcndr•nlo do examo o sancçiio tlo 
Congresso Nncionai.-S. R.- Pml1'o ;\mCl'ico, 

Proponho :;uilslitna-so poJo seguinte : 

Ao art. G•, n. G 

li." H.osolYor sobro n institnkilo Llos bancos 
omis:>ol'Os, :;ob a:; collllií'lics so:;uiutos : 
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a) estrtbeleccr um bn.nco emissor, pelo 
menos, em cada um dos estados ; 

b) ontr~ os bancos emissores, ni1o hn.vot' 
preferencms om üwor do uns com projuizo 
do outt•os; 

c) ser ron.lizada no Thosom•o Feder(L\ a "':t• 
t . d . - " ran ~~ n. em1ssao ; 

d) haver n~ifot•midnrlo do typos pam os Li
Jhetes respectivos.- Iuo do Pm·lo. 

Proponho accrescen tc-se o seguinte : 

Ao art. 8" 

§ 4.0 A União garantirá, por dez annos, a 
crtda um dos estados, um rendimento do mil" 
quinh~nt.o~ contos de rrlis; dcsappnrecondo cln. 
ConstJtutçao o presente paragrn.pho, lo"o quo 
terminar o prazo reJ'crido.- Iuo do P1~rdo. 

O Sr. OHicica- 11pezar d:t horn 
adimllad(L e elo modo por que o ]>recetlente 
orador tratou d~t discriminação elas rendas, 
occup:w-se-l!n com estn. questiio, JlOl'fJllO en
tendo que deve ser· bem olncitlnrla; m:ts pl'D
curarit resumir o que tem de dizer. 

Antes de discutir esse ponto o mostrar rJuo 
o projecto do Constitniçli.o nii.o cu iclon ahso
lutnment9 ,dos estados_ rio Norte, protest;1 
con Ira. a tclu.n de opposrçno sy;;tonm tica, q no 
se tem quortdo Jitzer valer, porqnc, o ornrlot· 
o outros collegas votnram contra n mor:iio 
que trnnsferin no Governo Provisorio toilos 
os poderes, inclusivamente o legishlivo 

O facto ele combntet•em eortos actos, por
q~o os j~lg·a~1 menos convenientes it Repn
bltc(L, nao podo ser tomado como opposiç,üo 
systomatica. Todos, como o ot•ntlol', só r!cso
jnm coopemr com q Governo Provisot•io na 
obra de rcorganimr;ito politic~t cm que tor.los 
so devem empenhar. 

Alludindo tt palavras do Sr. ministl'o rl<t 
fazenda - qne certos reprcsontn ntes rios cs
tnd~s quel'i::tm ~eJ' nmis f'erlet•n!ista,; rio qno 
tlovmm, pots, curd:mdo nnicnmonto dos esta
dos, esqueciam a. Yida diL Uniiio -, rJeclnm 
que o arg-umento pórlo set• volt:ulo contr:t o 
Uoverno Pt•ovisor·io, o qnal n:t Conslituir;iio 
que elauol'on, cuirlon muito d:1 Uni;lo o rlei
xou do pal'te os cstnrlos. 

O sangue nn vida dos poYos ó o dinheiro. a 
somnm de rocm•;;os r.om qntJ podem sn lisf';tzo:· 
as ncecssirl:ttlcs de sou g'O\·cr·no; o om l'Cln
r;flo aos ostndos do. N<ll'lo pctdo-so rlizot' qno 
este sang·no osv:rllln-:w pola rliscriminar;ilodns 
ronrl;~s os ta tnirla ll:t Constilniç~o. 

~onlt'n: o .'!isposto na C'onslitnir:iio polilien 
do llllJ<OJ'IO ,JIL os ostmlos rio nm·to lin ltam-so 
""lo ~ln·i;.:·ados n. ll'iltntnt• n. irnp.<t'i.ar;iio, por
qnn J<ao so lhos rlnvnm onlt·os rr•enr·sns qno 
J'ossom :>ulfkionlus jlttt'<L man lu!'om-:;o; o 

ag-ora l'retendc-se timr-lhes nquillo do que 
0!Josjit estnv:nn do posso? 

Diz um economista cjue lm nn mtureza dns 
cons:r.s unm ir·onia que ri-se do legislador e 
se ving:t dos sem; atnrp1os. E' esta ironi:t a que 
se m;tnifoston no t•egimen do imp ·rio, e é a 
que hn. do vingm•-so dtt discriminaciio dns 
rombs, si p~.·sar como oslú. no pr·ojecto, por
q no os estados h fio de continn(Lr n tttxar :t 
importaçi1o, emLor(L com antro nomo, par:t 
oh terem rccn · sos cnm qno possam viver. 

Não convém consig·n(Lr unm disposiçiio que 
tom rlo ser vi ainda; ns l01s do vem estar do 
nccorr\1) com n viela do paiz pilra o qual siLo 
loitns ; n;lo se devem impor the"rias que a 
pra tic:t ni1o pórlo s:wccionar· : 6, portanto, ne
cossario supprimir uma rlisposir;iio quo só flgu
L'llriL no papel pam vor·gon lm do p 'iz. 

Os estnthl aeceitnmm c ~tpplaudirnm a nova 
fórn1:1. rlc governo, porque, principalmente os 
do norte, Yivinm sol.1 um regímen que nüo os 
deixava. rc,pimr o clles uutroviam com tt 
nova. nnror:t meios de vivm· mai;; rlcsn.fogada
mcn lo. En trota nto o projecto os colloctt em 
pcior·es condiçiles. . 

o orador nottt qne S<l qnor iit?.el' difi'crcnçn 
ontm o nor·te o o snl; ejulgn. ter aclmdo um 
meio pratico do rosal V O I' :t qnostiío. 

No nnligo r·ogimen lmvin. par:t os ost::tdo:; 
c! nas ra?.ücs do lutn. constn.ntc, em que o om
dol' tomon p:tl'to, clrLmnndo contm os abusos 
pr,Jn impr·enstt o cm rcnuiiles pnhlicas. 

A primeira ora n. concentrar:ito onorme do 
poder qne h:win no g·overno centra I ; o~a (L 
nomeaçii.o <lo pl'<'Sidontes, quo inm ndministmr 
ns pt•ov!neins por poucos mez •s, como um pns
snt,•mpo. Isto, n ormlm· espom qne ncnLarú 
rlcsrle qno, em virtn<le rlrt Constitniçii.o, sejam 
elo i tos os govornador·es pr.los r•stndos. 

A segnnd:t úrn. :1 aL>sm·pçiio d" todas ns ron
rlns pelo poder central. qn ·as g-<~stava lnrg-a
mcntc, cr·eamlo rcp:wtiçúe;; e •·oncerlmtclo l'n.
vorcB, rlo m;~neit•n qno liqnirln.v;~m-so sempre 
os orç:~montos com deficit. Entretanto, n.pozar 
rlc clnmarom n;; Jll'ovincins, os impostos ng
g'J':tY:tvam-so, c eram mnitns vozes ompl'og-a
olo:c; om mcditlns qno n:1o ost:wam no interesso 
das mrsmns províncias. 

Por j,;so niin pt\do n ornclm· doscnlpnr no Go
vornn Pt•ovi,;or•io qno o Sr. ministi'O c\(1 fazenda 
vic,;so rlcclnrnr por:tnto o Congresso qne ns 
rlospozas rln. Uni:"u1 :llrgmonlamm mnito o ó 
nccossnl'io tJ'illllt m· mais· o povo. 

Comprc•honrlo rpw o g·ovol·no ti>·osso nocos
'ir.l:Hln do rdo\·nr· o rlo.;pozn. no poriorlo rovoln
cinwwio qrw ntr·nvns,;on ; m:<;;, tonclo l'oito 
nrtrn. ro,·olnr:iio tio Jllit•os o onr.ontmrulo ploun. 
:H·qniusconci:t. u111 torl:t a na~iio, niili compt·o· 
ho11tl<> r'ornn llll•lr•,;s,, ehog-;~t• o oxcosso aliO on 
"71l.OOIJ:Ollii~~~~Oil. . 

Si no l0111po rlo imprll'in gl'itn.Yn-s~ eonl:rn. a 
rlolttpitla9iiorlus clinhoit•os pu!Jlicos,n:1u su pudo 
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deixar de reprtrar que as dcspor.as, cu.Ja. Jlll· 
portancia. era. onlão do 15i.I100:00U$, tenham 
subido, não sómouto a 200.000:000$ como dbso 
hontem o St•. mini~tl·o d:t 1\•mndn, ma~ ;t 
220 ou 2:10.000:0008, como so presumo. 

Ma.,;, clanclo do !Jarnto. ~ue tmht esSt\ ,Jcs
pem era. indispensavol, ]Jergunta.: ncJ•edit~t o 
Sr. Ministro da Fazenda rtue o deficit rlc GO 
mil contos polleriL ser LleLollndo com a rccdtn 
ordinnria e mais tributos sol.n·c o povo '! O 
orador· crti que não lm im.po,;tos capnws dn 
dar para. 11 União nmlt t'elllhl do GO mil 
conto:;. !\ln~, aimla. suppondo rJUC doem tal 
ronda, não compl'Ohonuo que se pos;;a, lt'i
bular mnis o povo l;rar.ileiro, prineiprtlmentc 
o do estado <ml ~ue o ormlor ro:;ido. 

Sendo assim, terit o g-ovot•no Llo rccoJ'J'cr rL 
operações de erudito ; o o que deso,ju o OI·a
dor ó que o governo Jlrll'O ahi, qne se limitem 
as rlespezas, que so modero esSit Yedig-cm, 
que arrasta o governo do Brazil, do augmen
tar conslantomentu srm divida, aug·mentanclo 
constantemen to os impostos. 

Quantia ~e l'ez a l·~epu!Jiicn, o governador do 
estaria qne o oradm' representa, nomeou umn 
commissão pam orgnnisrtr um OJ'('am0nto, 
visto ~ue o organisn<lo pelti. oxliucla nsscm· 
blón. provincial consignava nm aug·me11to de 
<lespezrL Lle cerca. Llo 000 contos tio rói", o 
O!'a impossível nclmr ronda bastante para 
essa aug·moo to. 

O Jll'irneiJ·o cuiLla•lo da. commissão, tlc1 qual 
o oradot· fez parte, Jbi ICdll7.Ü' 11 d•,speza a 
654 contos de reis; o n:1o obstante set• unJn, 
épocrt do crise consoguin·,;e no orçamento 
cla~nelle ostarlo, ~no <ll'rl. apon:ts de ~011 
coo tos do !'éis, uma rerlncçlío · do mnis <lo I ::íO 
contos. lnfoliwwnto foi rcvog·üdo o hoje 11 
tlospcztt ó maior. 

Para mostrar a. iniqnitlade do pr·ojocto do 
Constituição, o or·n•lol' obsot•vrt quo o estado 
<lo Alnguas tom lwjo um orr,,amenlo, no qnnl 
a t.lospor.tt u CrLienlada. om 7H4 coutes do róis o 
a r·ceeit:t om 7:\\J contos, e pn m. est:t rocd lrt 
concorro a. importação eoru :i20 contos o1n 
quo ó t!'ibntnda, o depoh; t.lo algmmtô intli<'a· 
ções a respeito tias con<liç·ucs 01Ít quo so aciHt· 
vr1 a. pt·ovinei:t o dnq uollas om ~ uo so acha 
hoje o o,;tado do Alngiias, porgnnta como so 
poLlorit manter si llte tirmom ho,io essas H:20 
éontos tio reli,;! llicurit apenas com .1JQ contos 
do ronda para. occoi'!'OI' a uma dospoza, qno 
Rorr't muito supol'ior it tio 78·1 contos rwimn 
moncionndn oru consoqucncia •los noras ôO!'· 
vir:os quo I h o hiio do SOl' commcltido.i. 

Pcr·g·tuJla o L1l'n<lot•: ó jlossh·ol YÍYOI' 
. ! l\SSIIll ; 

l'i'rio u possivol. l'i'i<s lomos do soJ' aiJSOl'
vi<l"s pelo estudo do l'u!'llatuiJllco quu uos l!O· 
l1ir,:n. o poJo c•stado drt Unlli:t quo uiio · JIIUJill.> 
uo~ rttWI', Don~ sn!Jo o trabttllJO quo lcl'Omo~ 

p:u'tt mnntet• a rLnlonomirt deste pequeno es-
tado Jiorescento. · 

Alttg-ons devo no patl'iotismo de· seus filhos 
a vida autonoma om ~110 tom estado e até 
ultimamente poder concorrer p:ll'tl. a gorando 
l'orloJ·uçllo som ~et· pesada a ninguom. 

A medida :JCcoilu. poln comm.issilo de 10 •;. 
sojn•o 11. roceJbt .nrrucnclmhl. polrt importação, 
nao poli? scr·yn· tl.IJsojutai~Jonte, por•que o 
COllllllCrClO LIO lllljlOrtl\QI\0 SO SO sustenta, pcht 
nctvogr,çc1o dirccttt que estaiJelecon o os 10"/o 
vem trnzm• :m "/o que não compcnsmn o~ 
GüO:OOII$000 do quo pt•ecistt. 

Si e:;t:c _ mediclit :t.pt·ovoita. aos g·randos 
estarias, llllO aprovoJtct. nos pequenos como 
Alag-oa:; o otltr·os. Entendo o. orrLdm• quo 
emqnanlo ltourcr um estcu](! que flqno pt·c
jmlica•lu eom :1 discrintina~:ão das remias, 
todos os ontJ•os dovorn ser· patrioticos pnra. 
oito consentir em semelhante partilha. 

Isto s01:ia drLr aos gmncles maiot' pnrtillm 
com sacrJiieJO do3 pcq uenos. p:ntende, pois, 
que n. emoncht nao podo sorv1r, o ó neces
sa.rio procur:n• outro meio pnr:t Jhzer esta. 
discriminação. 

Chega, o omt!Ol', tJill'rt. não a.lon"',W·Se 
muito, no plano ~uo tmlm !'ormuludo ~ qne 
ontondon oxpor ao menos como theoria. p11m 
:;eJ' npreciaclo polo Cong-resso. 

Pol' que rnzüo, por·:.:nnta, querendo nris 
est:~.uoJecer· a. Jodemção entre diversos 
estados, nlio procnmmos desde logo u l'ode
rnçiio completa do;; .l~ons typps .~ue nos apre
sentmn os estados ,Jtt cousi.Jtm~os? A repu
blica ,\J'~·ontinn, os Estndos·Unidos, o Mexico 
e ontr·as repnhlicns? 

[?nlJa-se nestes, diversos impostos o a.ioda. 
um dollos ma.ntlct cunt!'iuuir parll. 11 União 
quotas para a,; despeztls tios estrLdos. 

I-111 ató um outro systemtt tlo quo Jhllou 
hontem o Sr. l\Jinistro da. FawndtL o que o 
ot·n.clor· julg-" mnilo prel'erivel it uctuttl discri
minaçiLo dn l'On<la, a ó arrecadar· a. União 
todos os imt•oslos o cli:ltribuit· pelos es
tados. 

l~o;;pondondo a. um ap:wte, diz que aponns 
,inlgrt islo [H'ol'orivol ao absurdo di1 discrimi
naçtlo qno tt Constitniçllo estabelece. 

I·I:t nm typo porl'eito do tliscriminnçflo do 
rondas na constituiçllo Llll. ConJ'odornçflo Gor
manicn .. E'·esso o plano quo o orutlordisojttvtt 
[osso nclopt!lllo no Bmzil. 

o pia no soJ•ia. O cm• n ,Ji;;criminnç:1o tlns 
t·cntla,; tal ~nnlostit no pr·ojocto rtnu se Llis
cnlo, unicamente com nccJ•oscimo do nm parn.
g'I'•IJiito no art. 8"- A Unh1o I.ax1t os impos
tos rlo illlpor•tnçiiu, os sullos, coJ'l'oios, loto
g·•·npllo, cu,;tmtgom tlo navios o out!'os quo lít 
osli"to. 

- Q;, ntiltttlos potlm·:1o dcct•otar imposlos tlo 
oxporlar;üo, t!'nnsmis>üo tio propl'iotlt\tlo o 
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todas us outras í'ontes de receita com que pu
uerem coutar. 

A arrecatlaçüo, porém, destes impostos, nüo 
será feitn, polu Uniüo e estados, como nctnn,J. 
mente, consumindo um aluvião de emprega
dos, e despendendo uma enormidade de di
nlleit'o. A arrecadaçüo devo ser confladtt nos 
estados, por meio de repartições do typo 
unico o onde l'unccionem om[n'egmlos de 
nomeaçüo da Uniüo, para arrocaclarem aquillo 
que é seu. 

Comprehemle-se que, por este pl:mo, teria
mos conseguiu o gramle âiminuiçuo <le despe
zns. O typo destas ropartiçõeti poderi:L ser 
ot'ganisa<lo pelo governo e sujei to iL approv:t
çüo do Congresso, que representa os est:ulos, 
11iio sendo assim otrondi<lo o principio da 
federnçüo. Os est;vlos arrecaclnrmm todas as 
contribuições, o tlcarimn resermdas pam a 
fortuna cln Uniüo, como so cll:ulliL no srstema 
federativo, todas ns rendas da allitndega da 
Cnpit:tl Federal, todos os impostos sobre o 
alcool, fumo, bebidas espirituosas e objectos 
de lnxo. São artigos que Stlpportam aggra
vaç•üo do tributos, e podem supportar o au
gmento de tlespnza d:L Uniüo. 

O Sr. ministt•o ela fazentla mesmo lwntem 
atirou isto pam os estados, fez nnssas essas 
grandes fontes <le rendn; pois bem, os estados 
que toem menos fazem presente dellas a 
União. 

Esta toriL nind:t uma quota que os estudos 
pagarüo taxada pelo Congresso em todas ns 
~nas sessões; o por esta Jôt•m:t a Unifio Jlcarú 
com l'ecm·sos proporcionaes que o Cougre>so 
limitariL. 

nutos recursos, que nüo vivem só disso, teem 
de viver tlo outra cousa mais. 

Quanto aos empregados das capitaes, ernm 
esses os quo fic:wam; n estas nüo se poderia 
mandar immedi:ttamente para n run ; pro
curnr-se-hia um moia, e ern, respeitando os 
seus direitos collocal-os como :uldidos, indo 
~reenchendo as vag-as desde que houvesse 
quu<lro estabelecido. 

Respondendo a ontro n parto, pel'g'unta o 
omt!or :-Será possivel que a Unilio queira 
por ior~a descobrir recursos onde os nüo !la ? 

Qun.nto a dizer-se :-um nddicional sobre a 
imtlm:tnçüo, responde que o paiz não supporta 
ma1~ 1m postos. 

Pague-se com n contribuiçüo dos estados, 
mas limite-se a despoza. 

Cita o exemplo do estarlo das Alngoas, que 
tontlo tle ronda 74,1 contos, só o J'uncciona
lismo absorvo 550 contos. Ora, o que se dit 
nos est:ulos,dit-so nn Uniào, e esta dosp<iztt que 
sobrecarrega o orçamento dovo ser diminui da, 
devo desapparecer mesmo, parto immodiata
mento e parte em ihturo nüo muito lou
ginquo. 

Quando não se gasta, o dinheiro tica. Gas
te-se o menos que se puder e supprimain-se 
muitas que podem e devem ser supprimidas 
som transtorno para o serviço publico. 

O que dose,ia o orador <i que so adopte um 
plnuo em qne se,i:tm respeitados os vercla
tleit.·os principias d:t federnçüo, de sorte que 
os estados, concorrendo pnm o contm, possam 
augmentnr tambom as suas fontes do re
ceit:t, dilllinuindo as suas despezas, uentro 
da os pilem dn sutt pt'otlucção. 

Depois <lo rcspondot' n, varios apartes, con
elno o oraJor nos seguinte termos: 

Nem so dig:t quo os estados deixem do pa
gar essas quot:1s, porr]ue ellas sorüo tira<.Ins 
it pt•oporç~.o quo os impostos forem sondo ti
I:ados para o cofre dos estados. Por est:t f'ór
nm oxtstit·in, do,;,Je logo :L l'edern<)iio compleln.; 
todos os estados procut·ari:un dosonvolvor snas 
fon tos tio renda, o na pt•opot'\•i"i,o dos,; e descn
volvimonlo seria o d:t renda tios estados. 

Respomlendo 11 um ap:nto, diz o orado1• 
quo nüo Jovn o son patt·iotismo ao ponto do 
dizer quo nmntlo-so pat'tt tL rmt tt clnsso tios 
empregados publicas, mas outomlo CJUO <lesses 
J'nnccionarios existe nnm gorando parto em 
t!nalitlatlo, J'unccionnntlo no mesmo logm· om 
thosonraria do rnwndrr, tltosont•o provincial, 
all'an(leq·:t o m~~~rt do at•t•ocadtwiio de t•unrln:-; 
]ll'OI'inciaos; nüo t•ompt•oltondo como etn nm 
logaP, mnitas vozos pnt·a m·t•ocadaJ.' menos 
do~IIO:IJ:IO,~, lm enlle.,(ot•, o;;crivii.o <lo cul
loetor·~ om'pL'og·arlo~ got•noH, a~:e~~to do rm_1dm; 
u nSI!t·ir;"i'.o, ompt•ogndo~ pt·ovinctao~ o, amda, 
mn i,;, nm agonto tlo COI't'llio. 

« O meu collega que me precedeu, disse-o 
o eu alflrmo: Os ostmlos, pelo projecto do 
Constituição, hüo do viver na misoria sem 
poder subsistir, porque não toem ronda abso-
1 u tamen to, e eu tüo os estados do norte ltflo 
do pt·ocm·nr no doso,;pero o 1•emodio pat·a 
os seus m:Llos ». (flluito bem, muito bom.) 

I,:,Les Olll)ll'Og':tdo,; [iUhlicos dO:iSI!S pO<JUOn:t,S 
loc:did:ulo~, onde jiL u:;t:lo ronttido,: om um :;ú 
Olll[lt'o:,;·:ttlo 'le:;a pp:u•ocot·iam i1umedintamonto, 
pul"tjllu o logtll' <JllO ~o lito~ tliL ó tlo tilu tlimi-

Fiett a discussão atliadn pala hora. 
O Stt. Ptn:stDEN't'll tliL para a ordem do dia 

do :unanhü o s"gninte : 

Contiunac;üo da 1• tliscussi'Lo do projeeto elo 
Cons li t n içiio. 

Lovanta-so n ~ossii,o ús -1 horas tltt tardo. 
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11• .. e .. ,.iio em 1til de dezembr•o de do Lemos, Oliveira Pinto, Luiz Murat, Bnp-
ISDO · tisttt da. Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 

Presidencia do S1•. P1·wlenlc de liloracs 

SU~[)[ AltiO.-C\mm:uln.-Dectat•açfio do :-:t•. pt•oJ'iflonlo 
-Loilut•a o nppt•nvnr:ü.o dn :tcta-Cnmpt•omi;.;so t•og-i· 
montai nssuuddn polox st·s.hn.riLn tln Vi !la Viçosa o Pl'is·· 
co Pnt•nisn-D(•clni'IH,~ão dn St•,L:uu•o .Mullnt•.OJ!OI·::'II 11n 

lJJ,\-CnntiUmll:iin dn 11~ rliscusRii.n do lll'ojcctn do Cnn
sliluir:.ãn- Jt:niOUdn:-i- Di:-it'lll'Sn r ln St·. ,]IJS!Í l r,\'ginn 
gmoncbs- Disr.nt•so rln St•. 1J t•hauo :\faJ•cnwlc:-i-l':uJCn
cla-Di:-icnJ'SIJ d11 :':t•, )fnit•:t do Vnscnncelln:-;- O!Jsnt·
VIlf;úcs di) St•, .rost\ ~ftu•iaun -Disctu·so tlo ~~·. Espil'ito 
S:Luto.-Atlittlucnto dn discttssão. 

Guanalmrn, Lopes Trovão, Jacques Ourique 
May1•ink, Furquim Wo!·neclt, Thomaz Doi: 
phino,,Conllo. •lo Figuoirollo,Antonio Olyntho, 
Badm·o, PaCJtlco Mascarenhas, Gabriel do 
~Iagal!Jiios, Leonel Filho, Clmgns Lobato 
Alexnnure Stockler·, Lamonniol', Gonçalves 
Chaves, Amarico Luz, Vioti, DutrtL Nicaclo 
Jl~t'l'eir~ l~a bello,fi'Ia noel Fulgencio, Astolph~ 
Pw, Al'!Stldes Mttla, Gonçttl vos Ramos, Carlos 
das Chagas, Domingos B.o11ho, Costa Machado 
Domiug·os Porto, Palleta, João de Avolar: 
Corr(m IUtbello, Bueno do Paiva, Ferreira 
Pires, Martinho Prnd 'Junior, Bernardino do 

A's 2 1/'l dn. tardo 1'az-se a chamadn, ú qual Campos, Francisco Glicel'io, Moraes Barros, 
respondem os Srs. Prmlento uo Morn.cs, Pncs Lopes Clmves, Domingos de Mornos, Adolpho 
de Cnrvnlho, João Neivu, r.:rlunrdo Gonr;nlvos, Gordo, Carvnllml, Ang-elo Pinheiro, Mursa, 
Frttncisco Mac!Jatlo, Leovogil•lo Coelho, .Toa- Ptmlino Carlos, Costa .Junior, Rodrigues Al
QUim Sarmento, .Jo·.1o Porlro, Mnnoel Barata, vos, Carlos Garcia, 1\Ioreim da Silvtt, Leo
An tonio Baonn, .Joaquim Cru~, Thcodoro Pa- poldo do Bul hileR, Guimarãoti Natal, Au tonio de 
checo, Joaquim Cutunda, Bezerra do Allm- Azoredo, Bolal'mino de Mendonça, Marciano 
quorqno Junior, .José Bernardo, Olivoim Gal- de l\lngall!ães, Laur·o Muller, Cm·los Campos, 
vão, Amaro Cn.valcnuti, Almeida Barreto Scl!imidt, Lacert!tL Coutinho, Victol'ino :Mon
.Josil Hygino, Josr'• Simeão, Frederico Serrano, toiro, ~oroira. da Costa, Antão de F;•ria, Julio 
H.o,.;n. .Junior, Tnomaz Cruz, Vit•g·ilio Damasio, de Cast1lllos, Borgesrle Medeiros,Alcidos Lima, 
Ruy Barbosa, Domingos Vicen to, Gil Gon- Atisis Bl'nzi I, 'l'homnz Flores, Abreu, Homero 
Jart, :Monteiro de Barros, Lapor, Bmz Cur- Baptista, Rocha Ozorio, Cassiano do Nasci
neiro, Campos Snllcs, Ubn.ldino do Amaral, Go- mento e Menmt Barreto. 
neroso Mnrques, Rau,Wno Horn, r~steves Jnnior, o SR. PlWSIDENT!l- Ntt fà!'mn. do regi
Lniz D3lphinn, Rtunil'O Ba!'cellos, CeHnrio i\1- monto, a sessão do Congresso deve comeÇar 
vim,Eduardo\Vandeukolk, .Jo:lqUilll de Sonzn, ao meio-dia, mns o regimento tambem previno 
Silva Canodo, Siva Pn.ranhos, Aquilino •lo o caso do abrir-se n sessão depois desta.llora. 
AmnJ•al, Pinlwil•o Gncdes, Belfa1't Vieirtt, Uchun. · 
Rodrigues, lndio do Bt·a~il, Laura So•lré, Ser- Hoje, por motivo conhecirlo tio Cpngresso, 
zedello, Ninn Ril1eiro, Cantão, Pedro Chor- só nos podemos reunir aqui, ás 2 horas e 15 
mont, Mnttn Bncolnr, Costa. Rodrig-nes, Cu- mJnuto,; da tm·de, e, nq:> termos do regimento, 
semiro Junior, Rodrigon·'s Fernandes, No- ntLO posso doclnrnr aborta a sessão. 
g-ueirn Paranag-ná, Pir•!S Ferr.,Jm, :Martinho Entreltlnto,parn. que não se inutilise o resto 
Rodrigues, Barbosa Lima, Bezol'l'ii, .João Lo- do ditt de hoje, o altondondo no motivo extra
pes, Jüslininno Serpa, .losó A v.• li no, .Josó Do- ordinario que domot•ou até estn hoJ'D. o nosso 
vilaQun, Gonçalo do Lagos, Nascimento, AI- comparecimento, Lomo a responsauilidado de, 
lllino An'onso, Mignol uo Castro, Amorim lm~ctl!\o nnmoro legal, abrir a sessão, quo 
Garcia., Bpitado, Porlro Amorico, Couto Ctu•- sor·11 levantada, si o Congresso resolver o 
tnxo, SiL Andrade, n.otumhn, Tolontino do con trtwio. 
CarVlllho, Rosa e Silva, .Toiéo Barbalho, Gon-

1 

VozEs- Foi perfeitamente decidido. 
çalves Ferreira, .rosó Mariano, Almeida Por- _ 
nambnco, .Juvoncio do Ag·uiar, And1·é Cu- AlJro-se a sessao. 
valcrmti, Anniual Falcão, Moira do Vascon- Deixam de compn.rocor, com cnusa pm•Lici-
collos, PeJ•oil'lL do Lyr·a, .João 1\o SiQuoira., patln., os Srs. Jl)orinno Poixot.o, QnintuJO Bo
.JoiT.o Vieira, Luiz do ArHirado,llspirito Sttnto; ca.rnvn., .Jnlio Frotn., Mttlta Mnchntlo Alvaro 
Belarmino Cm·nciL•o, Thoophilo rios Santos, Hotel !to, Ai·istitles Lobo, Nelson 'Al!'rodo 
Oiticiea, Olivoir<L Vallrulão, LcmJtli•o 1\lacicl, gl!is, Lniz do Campos, Costa Scnllt~ Forl·oiJ•a 
llelislJello F!•oiro, AnQ'Uiilo elo Jlrcitns, l'anltt B1•nndtio, Uonriqno do Cnl'Vttlho 'oometrio 
Argollo, Tosta, Soabm, Anlnnio 1.\nzolrio, lti!Joiro, Cosal'io Molltt .Jnnior o' JIJ•orle!'ico 
Xn.um, A1•thm· !tio::;, Gn.reia. Pit•e;.;, ~fnreulino Hol'gcs; o som cnusn. o~ SPs. Cnnhn .. lnuior, 
1\lonrn., Santos i'Ol'•'il·n., Cuslotlio do 1\Jolln, .Toso Socnnllino, 1\lyson 1\laPlins, Tlioodur•ol.o 
l'nnln. Guimarães, Milton, Fmucisco Sotlré, Souto, Fil•Jniuo lia Silveira, Petli•o Paulino, 
Dioi!Y:iio Cor~uoirn., Lotwogihlo F!lgnoil,'as, Tavnros Bastos, Caolho o Campos, Sttrniva, 
Bm·ao dn :-:. ~iluco,:, 1\lod!•allo, Mumz FL·on·o, L~angol l'ostmm,. San los Andt•ndo, .Toaqllllll 
Atlll.lyt!o, FonsocrL o Silva, Fousoca Horwos, l'olicio, Amol·ico Lobo, João Sovor·i:~uo, Sal
UrbtuJo 1\'Ittrcondes, Mllnlliios Betl'!'elo, Cyrillo dmllm 1\!m•iuho, Ennes llo Sou~t~, 'l'ttsso l•'m-
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goso, Anrfriosio Fh1!ho, Pedl'o Velho, Ray
mundo Bandeira, Be1•nat'tlo do 1\lent!on\'U, 
Polltes de Mirttnda, Ladisláo Netto, Ivo do 
Prado, Santos Vieit•a, AI berto Bt'tlndilo, Vi
riato de Medeiros, Joartuim BreVtlS, Virgilio 
Pessoa, Franç'a Cal'Valho, Et·ico Coelho, Do
min"'OS Jesuino, Vinhaes, Joilo Pinheiro, Ju
cob âu Po.ixilo, Francisco da Veigt\, Feliciano 
Penna, Francisco Amat•ttl, Nilo Peçanha, 
Burilo de Santa Heleun., Luiz Barreto, Ro· 
dolpho Miranda, Antonio Prado, Alnwida 
Nogueira, H.ubiilo Junior, Fleur~· Curado, 
Caetano do Albuquerque, Fernando Simas, 
Ernesto de Oliveira e Fet•mtntlo Ab!Jott. 

E' lidtt, 1JOSt[t em discussilo e Hem debate 
approvadn, a acta da sessiTo antecedente. 

O SR. 2° SI'ClU:TAl~IO (sc1·vi11do de 1·~ pro
cede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicaçiio, datada tlc hoje, do St•. 
deputado Aristides Lobo de quo nilo póJe com· 
parecer a sessiio do hoje por incommoda do 
st<ude .-Iuteirado. 

O Sr. Za1u.u, (pela orcle;n)- Pedi l\ pa· 
ll\vra, Sr. "J.lre;;idento, ptU'tL requerer ti V. Ex. 
que mande dtw cntrmht no recinto aos St·s. 
Bnrito de Villa, Vi,,osa, e Prisco PtU'<tiôo, quo 
tivet•am, fiualmeute, rL J'ortunl\ de ser reco· 
nl!eciclos pell\ Camm•tt elos Srs. Deputados. 

U)IA voz - A justi~a ou a f'ortunl\ ? 
o SR. ZMIA- A justiçl\ com a fortuna. 
0 SH.. PRESIDENTE nomeitt OS Sr•s. Z:tma, 

Anclré Ctwalcn.nti, LoJlOS Clmves o Ctwlos 
Garci[t parl\ introduzirem no recinto os Srs. 
Barilo do Villl\ Viç,osa e Prisco Parl\iso, depu
tados rccot"hccidos polo ost:ulo da B:thitt, os 
qnaes, junto iL mes:1, ttssumom o compromisso 
rogimon t:ü. 

O SR. LAutw 1\luJ,r.m:- Peço :t p<tlavm 
peht orclem, 

0 SR, PRESIDENTE - E' sobre o oxpe-
tlien to ~ · 

O Stt. LAmta l\!uLLlm- Não, senhor, ó 
ptwa !'ttzo:· mntl Lleclaraçlto. 

O Sr:. Pnl~SIDEX1'];- Tem" paltwm o Sr. 
dopntmlo. 

O Sr. :r .... u.1.u•o 1\:Iiiller- Po1li a 
)lttkwt•a, St•. jlt'osidonlo, p:n·a doclat•at• a 
V, Ex. o ao Congr•o:;so que só paio l'Cspeilo 
CJllO IUO mel'OCO a lllBSI\ Joixoi Jll1SSLtl' SOlll [ll'O
lesto o acto dtt promus:;a, que uc:tiJ:L do f;tzor 
o St·.d·•JHtlatlo pela. Baltia Prisco Pltraiso, por
IJUo, tomlo-so suse:itttllo quostilo qtw.ndo ha 
pouco Hu aclt(L Vt\ rounidtt " Ctltrmm dos St·s. 

Deputados sobre o l'OCO!lll·~cimento do mesmo 
senhor, nilo julgo aiuutL líquit!o o mesmo 
rcconlwcimr;nto ( ,1poiados .) 

Peço que se í\tç~ ostl\ declaraçiio na acttt. 

DJSCUSS:I.o IJO l'!WJ ~C1'0 JJB CONS1'11'UIÇ.lo 

Contint'tn ;L pl'imeit'lt disctlssiio do projecto 
do Constituição com o parecet' dtt commissilo 
especial e emendas ttpt•esentatlns. 

SITo lid;ts, apoiadas o entram conjunct<t
mcnto em discussão as seg·uintes 

Emendas 

Ao art. 611 

Emendtt substittltiVl\ á quottt de lO 0/o, aprc
sentadtt peltt commissilo : 

As assemhléas dos estados poderiio tributar 
até 15 "/o adclicionaoo aos impostos de impor
tução, ll<lrtt occor•rot• iLs dcspozas dos mesmos 
estaclos. 

Pl\ragrap!Jo uoico. - Esta disposição só po
deriL ser alteracll\ pelo Congresso, modiant~ 
dous terços de votos de seus membros.-Scr
zedello Co·rrGrG o outros. 

Ao art. 4° 

Accrescen to-se : 
O Govct•uo tht Uniito assumirit o pagamento 

tia Llivid:t vnssi m dos estado:> e dos juros re· 
,pectivos, diviilas contrahidas até l5 de no
vembro ele 1890, llcando reservallo ao Con
gresso tL cleterminação do modo por que dever· 
sc-lm realistw a oporaçlto. 

S. n .. -Sllht Lias sessilos elo Oongot'osso Nacio
nal 17 de llozombro de !890.-Scr.::cclcllo Cor· 
;·êa:- Antonio Baena.- Jliatta Bacelar.- Dr. 
Fe1'1'CÍ1'a Crmt,1o.-Parl1·o Cha;•;;;.ont. -Saraiva. 
- Atnwida Ba1•;•ato. - J. Rctwnlw.- Pedro 
AiilG1·ico,-.Tot1o 1'ieh•.-Josd Avelino -1·~ da 
Siivaira.-J . .J. Scabm.- F. 11, Rosa c Silva 
(~u!Jsct·ovo nnic:11nonte it 2" parto).- Am/.rc 
Crw,lcmui (sómento em relnçiio :t 2• parto.)
Miytod rle Caswo (oubscrovo :t 2" parto, rela· 
Li va. :L rlividas dos e~tados.- JosJ Jllariwlno 
(sómcnto qmmto iL 2• ptwte).- ;lmorin~ Gm·· 
c ia. 

( 
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Ao t1l't. Ü', n. 6 

Acm•escento-so -exceptuados os bancos rJ., 
credito reu I. 

S. R. - [i', ,l, Rosa a Situa, - Oon,alu"·' 
Ferreira.-.Tosd Jllariurma,- 1'alenlino de t\<r
·ualho. - Juumwio de A.q"iar. - ,1mlrc r:aual· 
canli.-Almcirla Pernmnbuco.-!Jr. J. Vieira. 
-Josd Simcao de Otivaim.-Pm·eira de Limo, 
- Jor1o dr. Siqueim, - Lailc Oilicicrl, -Dr•. 
C anUi o - BaUa,·mino Cnrnai1'o, -Lopes Ch.aves. 
F1'eda1·ico Gtt<lhama de Sou:;a Sen•ano,-li1a· 
noal Ftancisco Jl!ach.ado. 

O Sr . . J'osú Hy~·ino nclm que é 
nm 'los mercdrnontos do pr'<•jrcto de Const
tuiçilo,rjlre se rliseutc,a discriminar;iio tbs r·en
rla~ da L'11iilo. rins e~tados, com 'losi;.rnn(•·;o das 
fontes de l'Oceita privativas úqurlla e a estes. 

Eselnl'ecidos Jll'l:t oxpel'iencia dn. no>sa his
tori •· pnliticu, os nutor"s rlo projrcto corrrgi
r;' m o err·o cl;t reforma cnnstitucionn I de 1834, 
erro n. que em grande parte é devido o sc·u 
completo rnnlloiir·o.Nn~nr.lln épomt, c"m" IJ,. 
.ie. o le;.rislndor ~>on:>titninto tir1ha por mi"s:io 
crenr a ''Í la loc:tl, recom;ti'Uindo" :•dminis
tradlo provincinl, sohr·e " IJasr da autono11da, 
em todo o cir:·ulo de intoo•r.s' •s ~no não d -
vessem ser c:mside1•ad•·S con,trtucionaes. 

O acto ad,licional co·cnu as us-em léas le· 
gishtivas locnes c investiu-ns do ampla, 
att• ihuiçõcs p:u•a promover o desenvolvi
mento moral n cconoonico dns provincins 
Mas, em m:1teria de ilmtnç·1, o legislador li
mitou-se a atloptal-n., com f"cnldntle rle 
lançar impostos, pwn hnver• os me• os nec<•>
~arios pam o dnsurnpenlro rlos srrviços ao sAn 
car~·o, connnu:lo ~s,im llO leg-isln,lor· nl'lliw
l'io :o. rlis•·Pirnitlnçflo rins l'P!lfla-; qno [ll31'lonc"
l'htm no i!llptJ:•io o as que Uc:~rinm portou· 
condn ii s pt•o riu c i as. 

0 rpl•) ~llCCB I"U 'I 
As leis g'OI'<H'S do orçnmonlo, qne se srg·ni

rnm a dM:rl'!ní•ii.o rio acto nrldirio11n.l, nll>or·
vowun ns lll'incipn0s rontos do reccitn. o dlli
xnl'ntn ns n.dmini~lrnçlí·~s lüt'nrs :-;ctll prctll'~''" 
JlrJCC:iSnl'IOS !J:tl':\ :\lt •UUlii'Oill :i~ >UJIS nrrrSoÍ· 
elude:; mais pnlpitarrtes, mais vilnc~ o imlrw
diatns. 

Aci <'lllhusinsmo rom ~uo foi ncolhi·lo n 
neto nrlclicionnl snccetlou logo que us us.>em· 
IJ! ns provinciaes entrnram n f'omcciC>IH\1' rm 
)lnl!l. completn. tlcsillusfi.o. As nttl'iltnic•Oe~ 
lllJpol't.llnlcs, quo a nstas nssombléns estnvum 
lncnmbitlns, mnl po•linm sor• ox •J•cidns. o 
]Jo.lor do tl'ibnltu', que lho làra conl'ol'itlo, 
tornnu-so nnm nrmn innlil nns sn11s·mfim:, 
por·quo os i11tpostns g·rJ•nos colhinm twln a 
mnlol'in. tPil11rL!'in. I!nhi l'rsullon uma si
tun~•iio ufJ J>r,ntr!•i: , do misel'in, mni~ ou mono' 
corruuum u tutla, as provincins, e, pm·(~ tJllO 
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,,llns sn.hissom !los apuro~ financeiros em que 
-n aeh:wnm, fot nAces~arlO o n-overno central 
subvenci<ln:t.l·h~ por longos arfnos, conrctando 
as suns attrtbr1rç1írs, retil•,, nllo-lhes servir;os, 
encnrgos tle sna comp~tellcia., como, por ex
emplo, a mag·lstl'fltm·:t do !• entruncin. 

No pesúmo regímen que enfrnqueeeu o po
der legislativo Jli'OVincinl, tiraul]o toda a au
tonomia as :ulministr'l\çues, esse facto pro:on
gnu-so por mais de 111 io secnlo, co~correudo 
;~ssim pn.r:t dur maiot• intensid od~ a aspiração 
de emancip:~çfio da tutella do governo cen
lr"I. ~>so e~tava no espirita publico, do sor·te 
que n:tn hnstava a promessa da descentrnlisa
çiio admioist.mtiva, mns sim, a irl<'a fedorn
list~, que foi ~onsngr.•da pAla dorios·t. rrvo
lnçao de 15 de novombr•o, que a Nnçii.o ac<•t>i
~ou sem prot<lstar•, sem viole11cins,como quem, 
Jade lla mnito,estav:t desej(lsa pela quedadus 
velha8 institn'çiies, que não conseguiu plantar 
mizes no seio da p11tria. 

O erro do acto addicional não constou só
mente em m:onter o systema de pressão exer
cida pelo poder contrai. O leg-isladm• de 1834 
n:io foi somente ti11tido em não manter a ron
'titui;ã•' dos Estados I :niolos; commetteu um 
~1'- n~le erro~ 11~11 .menos impr.rdoavel, e l'oi o 
riA nnr• !Ar· 1hscrrmrnado ns rendas em relação 
nos estudos. 

I!;, ta l•,o:lo, ~uo decorre de um lon 'tO. perio· 
•lo, nlio ]'óde deixar rle set• proveitos:t a este 
>''nn ~·,·esso, qne vai uosto rnomeuto votar a . 
Cousl ituição l'odrral. 

Torto,; os dis~m·w; n.qni Jli'OfuJ•irlos, todas 
•IS em.~nrlns oO'erecill~s i1 mesa., ueix >m ver 
hem c ln rn.mento que n. pl'incipnl ]ll'eoccu pncão 
<l'ls memhrns dostt\ casa h ·~ôa-se 1111. qu·•.>tão 
rl:t rli~criminnr,•lio dns remltls o, qno llC> nnimo 
do to< los ,,sr:\ a eonvier,;;o 1lo r1no clnlil depon
de a soJ'te f'rrtrll'll dn. U1liiio. 

:\pro"e'tando, poi$, u. irlcin.l'eli?. tio pPo.ieto 
nn pn.rlo em rplt3 eleva ú verrlarlairlt altnr·n. n. 
·liscrimin í•ilo tL s rendas, pensa o orador 
qrw a 1 D.l'tillw. a Iii foita nrio <i a mais jnstn, 
n~.o 1\ n. ~nu eorre:spondo melhor aos intuitos 
do ]>l'n.ioc>n. 

O sysi.P!n>t tlo p!'o,incto t1•atn. da co'l•]ietclncia 
da l111iilo p·•ru. tltJCI'r·tnr imposlos sohr·e a im
Jl•ll'l: ç:i.o. taxas do sello, telPg-rnphos e cor
r·uio,, A' Unifio nfio é permittido lnncar im
postns do export•çii.o, assim como ~obro :r. 
r•l'nprierlndu tet'l'ilin•l:tl, impostos estes quo 
ll·n.rn pnra os cstndos. 

Neuhnrnn. objecção sul'ia se ]IÓ1lo oppor no 
qno rletcrminn ]l!'incipnlmonlo o nrt. G" do 
Jli'CI.Í e c lo consti t ucionai. 

As contrihnir,•ilos post·ws o tnlogr·nphicns 
sfio :tll.rilmiçüos do sorYiço t'nrkral .. \s tnxas 
do sol lo, os impostos snh1•o 1wgocio cslfio om 
r·r·l•rvilo con,t:,ulo com o desonvoh·illtent;~ d:1 
riquou~ pul!licl\ 1 o, portunto, com,tituom tuna 
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i'onto de receita r1ue parn, a União se re- sobro a propriedade tert•itorittl, sobre os 
servlL. . prcdios e sobro as industrias. 

Não pócle, porém, o orador, dar l1 su:t an- Ntt Suissa a UniiLc arrecada impostos adu· 
nuenciu, ao prqjecto na parto em que, tra- uneiros e tlispue tambem da. Jaculdnde de ro
tando das fontes de receita, dos estados, partir uma quota entre os cnntoes pal'l1 
declara que sua competonci:1 privativa é só- cobrir deflcits orçamcntarios, om clrcum
mente quanto a imposto de transmbs~o tio staucias oxtraordinarias, ao passo que os 
propriedade, e quanto l1 imposto sobt•e a pro- canliíes vivem de impostos directos a qual 
11riedade territorial. tem dado a munens:t intensidade. 

Deixando do parto a escassez dessas 1\Jn tos GenoralisanJo 1 estes factos o aproveitando 
de riqueza, assumpto a que promelte voltm•, tb orientaçilo que nos dão, achamos ui~ 0 
o orador nottt que o prqjecto, tmtando de orarlot•, :t seguinte for·mula: a base d~ renda 
discriminar :1 rendtt tl!L Unifio o dos estado,;, da UnifLo silo os impostos do consumo,., das 
niio dá base do systemtt triuut:u·io destes. rendas do,; estados os impostos directos, téndo 

O imposto sobre l1 prOJlriodado e um im- :1 Uniiio tt !'acuidade de lauçar bmbem estes, 
posto direuto: os estados tet•iio o direito )H'i- ti"io sómonte como imposto complementar, 
vtttivo de lançar impostos sobJ·o a proJll'ie- para. cobrir· o deficit orn circumstaueias extra
dade;m!Ls,seus impostos directos sobre pretlios ordinarias. 
e sobre as inclustrias, poderão encontrar a E' deste principio fundamental que, ao ora
concni·ronci:1 dos imposto:; directos tia Uniilo; !lor, pare,ce s~ d~v_Íl< tur. aproxiruado o pro
e .sendo assim, pergunta, ~ual vem:t set• :1 JeCto cb Gonsttlurçao. Staos estados se re
bnse do systema tributaria tios estados'! Nem sorva priVf1;li"l_'•tmentc t\ l':lculdado tle lunçar 
são os imposto~ ele consumo, nem siLo os im- tt1xas o d!rettos sobre :t propriedade, isto 
postos directos, c deste motlo uiio se sabe revelia o pensamento :t que o system!L tri
qual o pensamento :t quo se subordina o pro· lmtario dos o:;taLlos tenha por base o imposto 
,iecto ntt pa1•te d:t discriminaçü.f\ das renrlas. directo; mas era preciso :t JhculLl:ulo de tri-

Comprchende-se que o principal cuirlarlo dos lmt:1r a pt·opriedade immovol, predios o in
autores do pro,jocto roi ah<rg-al', qunnto possi- rlustri:t, que silo os trcs impo:;tos reaes. 
vel, a osphem de acção do Governo Fede!'a l, Tmlos s:\b~m que o gr .• nc\c mal, do quo ac
em ma teria tributaria., para haver os meios cusnm o rogunem dos estados, consiste cm um 
Jtecessarios a fazer face a. todos os cncnrgos acerbo do taxas vexatorias, algumas das quaes 
naciouaes. Ao Governo estiL conftadlL a hont•J. se ressentem de pouco praticas. 
nacional, a di~·nidnde do paiz; clle tem so- Agora que se ensnitt urn novo rcnoimen é 
lemnes compromissos pr~m com as potencia.,; momento a:wdo ptll':1 in trodnzir a m~ior situ
cstrangeiras,e, por consoquencia,lho devo ser plicidade uosystcma trilmtario dos estados, e, 
deixatla :t liberdatle de haver os meios neces- para isso, devia comoç:w o projecto indicando 
sarios, nilo 8Ó pam occoJ•rer• its Je~pczns or•tli- tle.;do .ii< qual a l1nse desse syslema. 
narias, sinüo t:1n, bem para occorror ús tios- E' uma i njustiçt\ não ter o projecto com
pezas ex.traordioarias, dad:t a emot·g-cncitt de templudo na. eompotonci:L privativ:t dos os
;:uorrlL ou quttl~uer cnlantitlndo puiJiicn. To- tndos o imposto directo sobro os predios. E' 
aos estilo confotmes com este vcnsamonto, este um dos impostos cm cujo ,!ioso j.i se acha
mas este desidemtwn porliu. sct• olJtido, sem v:un as lll'OYinchs no antigo rog-itucn, de 
perturlJnr-so o desenvolvimento OCtlllornico sor·te ~no é do algum mario nm o~lllllho que 
dos estados, sem pcrturliução tio s)·~terrm tl'i- sorrmm os ~statl?s· Est~ o~uullto uiio passou 
butar•io. lle~aporculmlo :1 cottrmtsS:to que propoz so 

Consultando-se n ex]'ericncia dn oult·as !'o- emendasse o P•H·agi'apho no sentido tle ser 
tlernçucs, vô-so que u. t isct•imitm<;ü.o das ron- nccr·o~tJOJltntlo ao let•t•itor·iul e Jll'edial. 
das assonlt\ sobro ontms lmsos. Pon.;n. qne I'nzucl vu.liosns aconselham que 

Nos Estados Unidos th< t.mol'ica. doNorlc, os se inclna os impostos S~>bre industrias c pro-
factor·os .Pt·incijme,r •:ltt recdt::< th .Ut"iiio :-~o lts5uo:;. . . 
tros: os rmpostos do rrnporta\:ao," ll!lposto do O. Jn·oprto _lll'OJecto .rocon!JCce qunnto pótle 
consnmo sobro o fumo, sobr·e lro!Jul:u; alco- sor rnconvemonte o 1111posto got•al sobre as 
olicns. os estados, poróm, mantoem-.;o à cnsta industl'in~ dos cstndos; :t Jll'OI'a ó ~no, tendo 
do:< irrpo>tos tlir·,~ctos,soiJro a JlwtutHI morol o Jtilrto constgnar no art. Ü" a t!ispc>';h;:iio couho
immovol. . . . 1 eid.•. do Congt•csso, no :u'l. 8" p··rmitte que os 

N.1 Ft1,Jernçfio Got·trmnica a união nrt·ccnda 1 govcr·~tos loenos Janc~m tnmbt•m imllostos so-
o imposto let•t·itut•ial, o imposto do consnmo IJro a n,liJIOl't"\"io, cotl> ." comlil:i'lo c o quo o 
solJt'O 0 rumo, " imposto elo consnmo soiJr·n n.i lrespccltvo Jil'?rludo '''.i" recolhido ao eofre 
lioJ,itlas :dtJf.Hilir.a,.;, o pudo lan~::n• nrrm qnot:t das .tltosoi!I'at•ws do l'ltZOnda. 
snlll'u os estado,, pa:-:t sur ropat•l.itl:\ Jl_l'Cil!Or- St o punx:rm?nlo tlo projoeto ó n.:;sogurar 
eion:tllllont ... Os estailns tit•am smt Jll'tllctp:d fi111tos do roectl:t Jmstnnto aos ostndos, ptwa o 
rocoiliL tlc iiupo,;totr tlircetos, do impostos sou dosonvoivimonto oconomico, ptiroco-lhe 
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que isto se não poderi~ conseguir, siuiío tanto, 
quanto o projecto reserve pm;a os estudos a 
raculdudo do tt·ibutar a su:t agricultura, as 
sm1s industrias, o sou commorcio interno, po
dendo deCI·etar sobre propriedud.e rural e ur
lJltna e sobre industrias e protlssues. 

Jicm• subordinado ús partes, l\S leis dos estll
dos devem ser rovogaât~s nas partes antago
nicas com ns leis foderaes. 

Passa o orador a considernr o projecto de 
constituição nos seus en"oitos immediatos, 
aprecinudo a roud:t quo elle vai proporcionar 
aos estados em.compensnção dos cncarg·os rJno 
para elles passam o mostra a impossibilidade 
dos estmlos, sobre tudo os do norte, podurom 
viver com o que lhes querem conceder. 

A commissllo dos 21, approvou uma emen
<la, pela qun.llhes devoriaantorisnr a deduzir· 
se da importação a quota rlo lO o 1 ,, cobrada 
sobro impostos do mercadoria estrangeir:t, 
introcluzid:t para o consnmo. 

O St•. ministro da fazenda, porém, im
pugnou esta emenda por um argumento, qno 
tem o de foi to do pl'Ovar de mais. 

Trata do •.1ssumpto de bancos de emissão, c 
diz flUO o pensamento da commissüo cl bem 
cloro. O pensamento d:t commissfio foi, que 
;;o deixasse ao poder legislativo or<lin:trio a 
raculdudo rio adoptar o systema bn.ncar.io, que 
lhe parecesse mn.i~ conveniente i1s condições 
ecouomicns rlo paiz. 

O orador traz o exemplo <la Snissn, 80bre 
esta mntoria, e bem nssim o dos Estados Uni
dos da A mo rica rio Norte. 

Tratando do art. II, diz, qne esta. tlisposi
çüo, do modo por que está concebida, envol~o 
um contrttscnso : a1TIJ•ma a cornpetoncm 
cumulatívamonte da União e dos estados e ao 
mesmo tempo nega essa competencia. Pelo 
facto do Governo [ledora! exercer actos dif
ferentos nesta mnterin., o oxercicio da auto
ridade do primeiro obsta a o.~ção do se.gund~. 
Parece ao oradot• qno o arttgo ostnrm nmts 
proximo dtt verdade, si dissesse : - Nos ns
sumptos que forem da competoncia dtt Uni~o 
e dos estados, ns leis federnes prevalecerao 
so!Jre ns llisposiç:õcs incompntiveis das leis o 
reg-ulamentos locar.s, salvos os direitos adqui
ridos. 

Mas, si o exercício é úumulati\·o, n ac1:iio 
de um não clevitt nnllillcar a do ontro. 

Em mt~teritt de instrucção os estudo;; podem 
legislar sobre 1.1. superior, o GoYot•no l'ódo 
crear Jhcnlrlndes, !lcademins o outros cstnbo
l<'Cimentos do onsino superior, mas esse l"tw~o 
não ::mnul:~ as !eis dos estados, comrcf'eroncut 
ao mesmo assnmpto. Como esti~ conccJ.,ido. o 
nrt. 11 ó inndmissJvol, cntrotnnto, este nr
tigo tom unm parto do VOJ'dnde, fJI!iln<!O 
trntn, do assumptos qno,seudo d::t competoncm 
rl:t Uni:i.o o dn. competoncia dos estudos, podem 

Antes de concluir quer referir-se no art. ! 0 

do projecto. 
A idrla loderntiva e um invento americano, 

ellos descob:iram esta ro:ma ele governo 
como descobrtrnm o para-rata, o vapor, o te
leg-rapho eloctt'ico, etc. 

A elasticidade cleSSl\ fórma e tal que a fe
tlOJ'a9ÜO tem sido adoptad:t na Europa, pela 
Suissa e pe!::t Germania. Nn Americl\ se tem 
prop:tgndo o parece ser 1.1. i'órma de governo 
prodominan te. 

O nol1!'e ministro da f<1zenda diz,com razão, 
que, nossas circumstancias não síio as mesmas 
da Amcrica do Norte, com ell'eito nós vimos 
<lo um imperio uno o centrnlisado, ao passo 
que, os not·te-n mericauos vieram das colouins 
inglezns que já ~asavam de certn. autonomia, 
e si os oLl'citos tlessa diversidade se fasem 
sentir no projecto que discutimos, a verdade 
é quo, sobt•e outJ•os pontos de vista, nossas· 
circnmstancias são analogas. 

Nessa vnstissima região, como na Amarica 
do Norte, não é pnssivel que sej[l, duradoura e 
t'ecund;t uma unitlo que se bnseia no interesse 
nt~ciou:tl vinculado pela. raça., pela lingua e 
pelo direito, tellll" a mesma historill e mes
mas trnllicções; ma•,constituidos em condições 
di versas, nós, umzileiros, possuímos todos os 
elementos para nos adaptarmos a. uma forma 
de governo que é, no mesmo tempo, uma 
uniíio nacional o uma união do estadoa an
tngonicos. 

Portanto, o orador, Yotnndo pelo nrt. I do 
projecto, o fttz na convicção da quo corres
ponde ás aspirações da Naçllo e concorre para 
tt sua prosperidntle. 

São lidas, apoiadas e entram conjunctnmen
te om cliscnssiio as seguintes 

Emendas 

Ao art. 13° 

Depois dtts p:lltwrns- Impostos sobre irn
pot•tnc,·íio ostrangoim,-nccrosconto-se-sondo 
do pt•o<lucto do tuos impostos ontt•oguo [\ 
cntla o:;tmlo n qum•ttt pa. to do qno no!lo J'or 
arrecadado. 

No tlm elo mesmo urtigo acct•oscon to-so: 

provocnr conflictos. · . 
Nosto caso, ó chtt•o qno qunmlo us lois o re

g·nhunoulos relativos a nma mntorin. rlar!n. 
si\o autttgouicos, mus, sondo possível o todo 

Os impostos tlcct·otat!os peln Unillo devem 
ser nuilormcs partt todos os ostndos. 

Sala dns scssilos, 18 do rlozumbt•o rlo 18\JO.
Joao Bm·balho. 
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Depois elo nrt. 10 

Al't. Sómonte deixa do ser da compe-
tencia dos estados aqnillo que nesttt Consti
tui~:iio ó expressamente reservado it Uniiio 
como inc.lispco~avel à oxistoncht dolJa. 

tacrro cnlmosa, mudam-se p:trn as nossas ci
'daeles, I'etropolis, Friburgo, 'I'hot•esopolis o 
out1·as, onde vivem g-ra~de parto do .anno do 
nossa vidt~, som outra eltiforouça maiS q~10 o 
aprazimcuto do bom clinm do nossas ['ttto
resc;~s cidades do intorior. 

Sala das ses sues, 18 de dezcm bro de !SOO.
Jaao Barbalho. 

o Stt. LOI'ES TRovÃo - Pela. mesma razão 
por•que podiam ir para S. Paulo. Eutão mu
t1cmol~a paru. S. Paulo. 

O .St•. Urbauo Marc<•ndc"'
A doputaçiio do I~io do Janeiro U[H'esentou 
uma emenda relu tivtt ao art, 2", paragrapho 
unino, pAla qual, si o Congresso resolver a 
mudança dtt cttpital, sorú o actu .. l Districto 
Federal incorporado ao estado do Rio de 
Janeiro ou format•it um novo estado. 

O SI~. OLIYElltA Prxro-E' apona~ uma rei
vindicaçiio. 

0 SR. UIW.I.NO l\LmCOl'iiJll~-Antos da mu
dança da capital elo BJ•a-.i!, rll1 BahitL para o 
Rio tle .laneil·o, o DistJ·icto l<edcral, qn~ cha

.mam·S9 modtJstn.mente Município Nontro, pe!·
toncittil aniig-:t pr·ovincia do l{io de .Ianoir o P, 

desde outrro até hoje, a separaçito qno existiu 
foi sómonto artificial e muito incorn plota, per~ 
sistindo semp1·e a união pelos precedentes IJis~ 
tol'icos, politicns, sodaes e financeiros. 

Eu venho apenas apresentar-vos algumas 
considoJ•a~ries, e, si a nosstt errwuda mcr~cor
vos attonção, si julgardes ukul1 do ser utscu~ 
ticla, como ;j nstamente espemmos, outros 
membros ela l.111.ncada 1Iumiueuse virão eluci
dm•-vos com hrilhantismo, a quo IJão pos•o 
vretondot•. 

Ha muitos anuas li1%ia11tmi uossas elei
~'õos comtnuus, o o município uoutro era 
composto pelos tres pr·imeiros distt•ictos olei
tot•aes do R:o de Janeiro. 

0 SR. LOPES T!WVÃO .... Olltl''OJ''.l, 
o SR. UtlJJA:>o !IIARcoxoE.>- Nno Ira muito 

tampo. 
O SR. LoPES TnovXo-~Ias omiJOt'a ; niio é 

hoje. 
o SR. URBANo ~IARCONJJJo:s-0 imporia som

pro respeitou a .união; nlio .~ possível que a 
H.~puhlicu, regunen elo muuo, veulw. nos 
separar. ( Apcr1'tes,) 

o SR. LoPE~ 'l'JWvXo - Mns meu collog-a 
concluo cm eoutrnrio do quo sustenta. 

I) SR. URJl,\NO MAHCONDJlS - Entro nós a 
nniiio é tão intima, que o.> Jml.dtnntes do in~ 
tcl'ior, qunndo veom a ?Sl:t capital, co.;turnam 
diwr : vamos pnrn u. e1elado. 

O SJL Lo!'E~ Tit0\',\0 - Siio motlos do tli
ZOJ', PoJa mesma rnzüo CJilO o athou dir. Or·a· 
ças "Deus. 

O Sn. URBA:>o ~!AJ~coxnw; - Muitos mo· 
mmuo m ·sruo o::itJtdu ; outros, dumnto a os-

O SR. Uml.\NO l\1.1.HCONDJ·:s-Hl1 outro .ar
gumento que se tem Iovauta~lo: que a .Captt~tl 
to'ederal tem olemenros de VHÜL prupl'!:t. Nao 
e vord rdo : a Capital l?odt:r•al deve sua opn
loucia á seiva d tüo elo .lttneiro. 

0 SR. LOPllS TROYÃu-011 ! Oh ! 
0 SR. UtWANO MARCON!li>S-Esto arg-umento 

ele riquoztt J.l'ra viver só OI!C3rJ'tt c.m ,i uma 
a1uea1:a áquelles estado::; CUJUS cundtçõcs llnan
ceit•as não !'orem prospet•us. 

Além de que S. PunJo, Min:1s, possuem re
g·ioe~. ruuJtJcipios enr condições rio gr·anrle vros
peri Jade e nimg-11en1 :;.l lumiJJ'l1 do destacl11-
uH P"r isso. E111 t11tlo o Cl\::io,o 011euos succerle· 
não serL, jamu.is consentido pot' nenhum ou
tro estudo do Brazi!. O rlesenvolvimonto dtt 
Ca['itul Federal u devido a estar junto ao 
Riu de J ;llleiJ·o, estado riquíssimo n:t pro
Lincçiio do ettl'tl quo constitue o principal com
mareio t.!a c .pilai e a mais a!Jutulti!Jtu fonte 
de J'O!lrlado paiz. 

o SR. BEVJLAQUA - Pot•qno não se faz a 
impoJ·taçlio pot' Nitheroy. 

o S1~. Uunll:-ro 1\LI.JtCO:>DBS- Porque urro 
temos porto allhndcg-ado. (T-rocam-se apm·tcs.) 

o •!Stado do Rio que ,iit J'oi d.uran te. tL mo
narchi.t muito perseg-uido pela Ylg'Jlancm con
stante do s<ltlS ag-entes ... 

O Sn. LoPr>s 'l'rwv.\o - Qual porscgnido! 
Pois a lli não era '1 Ui.tl'tel general da mouar
chiu. 'I 

O Srt. UttnA:>o MAJteoNDES- Exactamcnlo; 
mus tendo sido o lturg-o pmlrc tla. rnonar;r!ldu, 
não devo contiuum· a sct· perscgmrlo dtt l•Otlll
!Jlica. 

O Stt. Lol't~s TrwvXo - Ao passo rtt!o nós 
aqui eslnvamos luctando, os senhores ttnhttm 
lit o director politico, o SJ•, Pnulioo. 

O SR. BAllAJtó - Cidatltío muito distincto. 
O SR. LoP!lS TJtOYi\o-Di,tinctissimo, não 

duvido, mas r>J'II, o chefe do olomonto con8or
vatlor, dtt resistoncia conlm a c.lemocmcia. 

O Stt. UtUIANO MAttco:-~ogs-A doputnr,üo 
do Rio de .Janoil'o, poPfüitanwHto unida nos to 
pon~anwJ~Lo, oslit eon~oncida do qno a l'!n~:~.o 
uqu1 J'OIIllJrht, tlcvolvow a parto do tcr•rJtoJ·JO 
~lo sou Estado, qno o\l!L tumon-Iho ompJ•os
tuc.lu pnl'll ~et·vit• elo Capílal ao J('uiz, quamlo, 

' 
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peln mudnnçn, não tiver mais necessidade O SR. MEIRA nll VAsCol<CllLLOS - •... e por· 
della. tn.nto infeliddnde pnra o orador que tem de 

Tnl qual cstit css~ artigo dn Constituição occupar a vossr1 nttençilo, porque, alem de 
sePin. um n.ttenturb iL int.I'f,g-Pirlarlo tei'I'itorial, n:in possuir os dotes nocessarios pnm pren
it seberania, ii. autonomia do Estado do Rio de del-a, v" e lutar contra. essa difficuldnde para 
.Tnnciro. ,, qual decerto nfi.o contribuiu. 

Nris somos pclns nncionn lirlnrles poqncnns, gntretanto, 6 for(•oso usar da pttln.vra por-
mas nilo somos pcllii nacion:dirlndcs minnscn- que n~o venho fazer oxhibição de dotes ora
las ; e por· isso n. lmncndn. do ll.io do .Janeiro torios, mns simplesmente desr.mpenhar-mo de 
pede no Cong·resso quo nilo dcixe tlcn1• no prt•- um dever Rngrndo. Nesta occas1ãO em que so 
jecto n. di.>posiçiT.o que :~IIi s~ nchn mas tt trnttt de assentar ns bases fundumentaos, so
<.'mcndn qno apresentamos. hre que tem de ser lcv,mtada n. grandeza 

Queremos pnra ostfL capibü os destinos <ln futnm do Brazil, ó preciso que cada um com
Nova· Yol'li:, mns nilo queremos pnrn. clln. o prehenrlfL n.respnnsnbilidnde quo lhe rnbo, e 
papel de Monaco nem de AndoJ•ra. (Jluito ponha de parte mal entendidas suscoptibili
bam, muito bam). dados e injuslific,,dos temores de agradar ou 

E' lidn., apoia.: ln. 0 cntm. conjunctfLmente rleixar de agradar aos seus collegns. 
cm discussfi:o a. segninto Quero pronunciar-me sobre o projecto de 

constitniçiio, afim do que seja en·ectivn. e ren.l 

Ememlct 

Ao art. ô• 

A!'t. Sob!'e os di Peitos rio importação sori~ 
lnncnrlo o nrldicionn.l rle !5 •;., cujo prorlncto 
pertencerá n.o estndo em qu1 for arrecndarlo. 

§. Est:t taxn ce.;saril pnss1rlos rinco nnnos, 
salvo si o Con!!"I'esso entendei' qne os o>tados 
nilo podam dispensai-a sem prejuiw dos ser
viços tt seu cargo. 

~. Com relnçãn nos estados qne não toem 
nlfando ,·n, o pndoJ' J'odernl cstn.helrcerá o 
modo pelo CJLHII rlovn sol' feita a distrihuiçiT.o 
rln. receito. arrecarlnda nn. n!Canchg-n. por onde 
~o J'nçn a. importação de seus gencros de con
sumo. 

§. A distl'ihuiçií.n rle qnq tJ•at.fL o pnrng:Pnpl10 
nntece~onte ontrnrá rlesrle logo em ''igor, mos 
devera ser submetticb t\ approvn(·ão rio f'on
g"l'esScl em sna primeira reunifi:o ardina ria. 

Em IS rln rln~emhro rle !ROO.- Jnsd Ma
?"imiO.-An-lrr! ravnfcnnti.-!)1'. J. Viaim.
Prcrlar·ico Guithnrmn r/e So..::a Sa1•rano.-Lw": 
de Anrlrarle.-.1lmeirla Pm·n·-mlmcn.-F. A. 
Ro.~n I! Sil·va.- Toln111i11n rle C'arvalhn.- Jor7n 
rlc 8irpeaira.- Custa Rorh•ir;He.•.- Santos Pc-
1"ci1·a.- Antonio ;l::crado.- Ba!lm·mino Cm·-
110Í1"0. 

OS1•. Mc&ra de "'iTar;woncellos 
- Sr•. prosidente, S1•s. rlo rongTosso, tnrdo e 
a mits l!nJ•ns cn.he-me tomar 11. pn lavJ•n snb1•e 
o projecto de constit<liç~o qno se ,Jebnle nPsla 
casl\. Depois >:lo nmr1 long-n sossiTo, on nnlrs 
do 111lla rlnpl~t so,.siin, ~11<' ~"' cnlohr·nn ho.io 
nostor•cintn, ó nntnr·nl qno todos os cspi
!'itos so nchem fntigwlos ... 

a minha responsabilidade, como de,·e ser n 
de todos aqnellcs que receberam do povo bra· 
úleiro a linnrosa missão de representai-o 
nesta augusta assemhléa, contribuindo assim 
para funda!' e consolidar a obra da sua gran
deza. e prosprridarle futura, e nfi.n pnra en
caminhai-o a uma vida •lesconhecida, tortuo
sa o clleia rle troper.os e para a q nnl não o 
levarão, sem duvida, tantos patriotas que so 
sentam nesh.t casa. 

Eu 1'econ heço que, do todas as questi:ies que 
o>tiio a pnllular no bojo de,te projecto de 
~onstitniç:io, a mnis grave, a mais capital, a 
mais preponderante ~. para dizer em uma 
palávra., a mais vitn.l de todas ellas, ó a ques· 
tiio da cliscriminaçiio das rendas, qne cu cha
marei o ner·vo dn. Federngií.o. (.1poiaclo.•.) 

1\Ias, ném por isto, on me eximirei de dizer 
alg:umns pnlnvms sobre outrns questiíes de 
somenos impnrtnncia, tnmh~m contidas em 
,,mandas, que ti v e a honra da otrerecer {~ 
considernçilo do Cong-ressp, o occupnr-me·he! 
n,ZÓI'a dessas qu -stões. p:u·a depois tratar dn 
que ,.e refeJ•o ú discriminação das renda~ .. _ 

Em relnçiio ao art.. 1• dn. Const.rtmcuo 
mnndoi i1 wes:t uma emenrla, quA it primeira 
vi~ta porlerá parecer um ~imples trocadilho 
·le palavras, mn~ qn•1 pnm mim encerra nlto~ 
p1·in ·i pios, qne. de certo, niio escn parnm 11 
pe!'Spicacia dnqnelles que se dignaram lan
çar suns vi~tas sobi'O e lia. 

Eu pr~p~rz que s~ suhstituisse o 1.• !:Lrtigo da 
Constitmçao que 1hZ (lendo) : « A nnçao brnzl
leira, ndoptanrlo c~mo fór•mn. de gover•no a 
Repnhlicn 11odArntivn, proelnnHuln prlo rle
rpeto n. l rln 15 r! e novembro do l8RO. con
stitno-sA po1• unilio pm•pr.f.nn o indiRsolnv8! 
ontl'o snns nntig-ns provincins. om J>'slndoR 
Unidos dn Hrt•zil» , pnr nm onf.rn, qno ó 
ign11lmonto snli>tit:tl ivo de nnm. cmrnrla ap
provrlll•l no '"i" d11 COI!l!lli:i'iio rln·, ~~. 

O Sn .. Jo<J:: ,\ v_m.nw- ~fc·tmlo sr',, porque :' ~ommis··ü~ rins 21 r:,,to~Hion dovcr· snp-
n ontm mel:ule nuo ti·ab:dhon. 1 pnmn· do pro,],Jc1o consiitncwnnl L<S]illlrl.\l'/18 
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«proclamadrt pelo decreto n. 1 tlo 13 tle no
·vcmbi"D de 1889>>. Eu, porém, substituo as ex
pressões- A >Wçüo bra;ileirct, etc., ató !889, 
pelas seguintes- O pn vo bta::ilei>·o, •·cconhe· 
ce;ulo como livre manifustaçao tle surL vontade a 
Jn·oclamaçllo da Republica FadcJ•aliva (cita a 
15 de novembro de 1880, e ~uppt•imo as pa
lavras - pm-pettw e inrlissol!w,l. Pam bto 
tenho boas razões, ~no não pr·cci;arn sol' t!o
monstradas, porque sii.o intuilivn,; o !Jnstn 
serem enunciadas para soreru cornprohondi
das em todo seu alcance. Substituo a pnhw1·a 
naçtto, porque, segundo totlos os pnlilicistas, 
nação significa o povo ot•ganisado o jh con:;ti
tuido; e pelo facto da re1•olução ó incontos
tavel que o povo brazileiro tlesor·g,urizou-se, 
desconstituiu-se, e por i.;so tmta de l[tzer 
neste momento novo pacto l'uurlnmentn.l, pelo 
qual deva reger os ~eus destinos. 

Eu entenrlo qne ó mnis correcto em Jogar 
de naçao, dizer po1lo, mesmo porque é mai8 
àernocratico, pois é em nome cl<L soiJerania do 
povo que nós nos congregamos ar1ui pre:;en
sentemente para constituir urna nont l'órma 
de governo. 

Depois mo ]lnrece que o ttrtigo constitucio
nal do mesmo modo, qu 'a emontl:t rios 21, 
emprega sem elfeito pratico as pnlnVJ'ns 
perpewa e indissoluvel, porque essa. soiJcr;rnia, 
em nome ela qual nos nchamos reunidos, nãu 
poderia por esso lhcto ftcar limitada, nem 
11or esses qualificativos a união seda mo
Jhor garnnt'dn. 

Nói wi.o sabemos o qno são estn,; phrnscs 
convenciouaes? Pois não temos o exemplo 
frisante e reconte elo que não puderam salvar 
a monarclti11 as expressões que se acham na 
Constitnir;;1o monnrc!Jictt, pela qual o lmpo
ratlor com toda tt snn. rlvnnslia era d<'ChrarJo 
defensor perpetuo do Brnzil ? De ~ne ;m'vem 
estas expresslíes? A Jlorpetnillarlo do illlJIB· 
ranto o r\e snn dynnstilt voon em o:;l.ilhnç,os 
diante d:L vontade omnipotente do !lOYO ll!·a
zileit•o. 

Não a~lmit~umos, P?rtnnto, estas formnlns 
gastas, mute1s, qrw \'wram da J•ouloztt, o ~no 
não podcrn jümais ser• ncceitas e oncnmpn.dns 
por urmt Liit'ma do govorno,como osta qnc tra
tamos do constituir. 

A l'ctlemçito, meus senhores, a I'Ofllllili"n 
fedoratiYn, não sor·ú mni,.; d nmdonr:r nn llt•n
zil pelo J'ncto do se rlizor em sua consrilniç"io 
que ns nnligas pt'OYiucins do impo!'io :;u COJI
stituirão om llltiflo por·p,;tna o indi~;;oln\'cl ; 
não. 

;\ Unifto o n indiss~ln!Jilitlndo !t:io do :;m• nm:1 
rosnltanto dns eowlir;uf'S em quo fot•ol!l lnn
çarlas ns lmscs destn Const.itnir,r;io, o, ,.;o niio so 
consnllaJ•om OB gr·nn<les iutm·ossos lltwronnos, 
as logitimns nspit'ur;<í ·s do., to pniz o o idonl 
iiUlonnmic:o do snns antig·n~ pl'il\'Íneias, IW 
Couslituir_:fio podoJ•fto sot' eol!ocadns, quantns 

vezes Qnizerom, estas chapas de perpetuidade 
o indissoluuilidade, por·qne, flcne certos, ellas 
11ão tor•:io a flll\'<t do antever-se o resistir a 
essa gmndo vontade pnrn. n. qunlnilo hn limi
tes, (apoiados, muito úent) -a. soborani11 po
[lU!ar. 

Si, pai' este motlo, Jll'ocuroi altemr n 
omellll:r. tltt eommis~iio do; 21 nn parte om qno 
consorV<I do to :o.: to constitueional ns expressões 
-união pet·putua 'u indisolnvel , por outro 
hulo acho tnmbetn, que não assistin a menor 
procerlencia ilmosmtt comrnissiio, quando re
liron do l" artigo da cot~.>tituição toda o qual
r[uer roli.ll'encia ao üwto dn revolução ele 15 
do novemuro. 

N;io nccoitei exactamente o nrtigo do texto 
constitucional, quando faz menção de um do
Ct'oto, porque não comprehenclo uma lei pri
maria, ftultlnm8ntal. lirzenrlo ref<lt'encia a 
uma. lei nuteriot•, A revolttc;ão tez-se;'' Nação 
foi chnmnd:t a pronnnuiar-se soiJl'e olla e n 
Constituição é a prirnoiJ•n. lei que snrge drt 
vontade nncional, depois rloste grande acon
tecimento, (Apoiados.) 

Portanto. opino que se faça. uma cor
rocç,ito neste pauto, pelo modo constante de 
minh" emendtt. 

O ~ilcucio g-mn-dado sobre o g·randioso facto 
da m:ds extraoJ•dinal'ia revolução que o mundo 
tem visto e que ainda hoie tmz pnsmns todas 
ns nnç,iJes civi!Íô:t<las, podeJ•ir. s~t· totni1do por 
ingTatidüo do povo !Jmzilcit•o pnmcomttquol
los, qne ;e i-lentiilcnram com os seus destinos 
o so lizer:rm instrumentos tio sa« vontade. 

Por outro lado, es:;o silencio da!'à pretexto 
a quo os uralevolos digam, que tt revolução 
n:io l'oi li lha gcnnina da vontade nacional e, 
nnto,; lho foi impost" pela força armada; 
quando :1 verdade, que estit na cousciencitt elo 
p:tiz, <i quo o oxot·cito c a :rrmnrl:t, os glot•iosos 
exercito o armada mwiomws, u:1o !onun mais 
do qno os oxocntores do,;su ideal uo demo· 
c!'llcia, r1ue pt'DClll'<Wtt oxplo<lit' rio cor•açiio 
t.le todos os bmziloit•os, t1esso gr·and e:1CODteci
monto fJlW tel'ia do dar·-se mais cedo ou mais 
tat•de. (,lpaim/os, 'mtitv bem, muito b~m.) 

A S<•gunda emeuda, Sr. pr·csidonte, que !'oi 
po!' mim apresentada juntamente com outros 
collegas, <la qno manda suiJ:;titnil' o arL. •1°. 

Ncst~e omrm<l:t o qno !ta do capital ó o quo 
vou assignn l:n· à aJ.l!'ecilt•;·ito do CongJ•osso. 

Etu prillleiJ•o Jogai', entendi ~~~e- ~e tlevi:t 
tOl'Jllll' !llitiS )ll':•eÍ:;O O flOIISlUllOillO COnSil· 
g'!'ado no texto con:;titn .. ionnl, no "aso 
uut r[UO cabo à União sull;idhu· os os
lados, cm vil'in<lo do calamidudo publica. 
() texto constilncionalniio ó bn~tnnto Jn•ociso, 
pot•quo nsn ri<t OXJli'O;.,ão, po<iellllo subsidiar: 
o t.1s . ..;n p!JJ'Hsu, tJCJtltmdo s11bsitlirtr, impol'la. o 
arlritrio de• rir· Olllllio 11 União om anxilio dos 
o:;tuclns, 
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Ora, me. pt~rece que esse arbítrio é anti
nomlco, com o regímen ~ue se trn.tn rio cst.n
belecer, o portnnt.o vac ferit• a ['edem!)ão. O 
regímen federativo não ó nmis do ~ue um 
pacto de n.misn.rlo, do l'ru.ternida•lo, ontt·o üs 
antigas provincin~ do impor·io, e, por eon
se~uencia, o subsidio quo 11 Uni11o prcsl.a ao 
estado, que soll'rn, não é um:1 gonoro,;id:v.le, 
mas sim o result·.H.lo de um rlevei·. 

Eu digo, pois, na emendtt que devem os cs
tndos ser subsidiados em caso de enlnmirlnrle 
publicn.. 

Comn, porém, ess:t IiJrmuln imporntiv11 po
derin tnlvez importar que cnrln vez que hou
vesse umn calamidade publica, ott um cstarlo 
a invent1tsse, vies-;c n União tlc:tl' obrigad:t 11 
prestar o subsidio reclam1ulo,sem mais exame, 
e ainda. mesmo no cnscr do n:1o Jll'ecisar deli e 
o estwlo, cn,iuntci :'t emenda umn. JimitaçfLo, 
lli?.endo : « quando seja necessarirr "· 

Ass:m por este mecn nismo chegamos no re
sultado de crear para. os cstnrlos o dircit1 de 
reclnmnr o sub:;irlio cm c:1sos espccincs, mas 
deixando ú Uni;io a litculrlrtde de estudar e 
conhecer n. nece.,sirlnrle desse subsidio o de ir 
em auxilio do estudo que reclama. 

NfLo ~ucro com isto irrog-nr nma injnrin. nos 
estados; mas convem prevenir todas ns hy
potheses, porque pô·le appareccr algrtma rc
clam[lção de snb,;idio por motivo de c~Linmi
dade, mn' calamirlatle cren.rla ou inventniln., e 
não é justrr que a União tique snjeitrl a taes 
evcnt.uniidacles. 

Onde está o homem, está o ~~buso, ostit, a 
pnixão,e narla. jnstiftc:1 11 inter1·enç,ão pe
cuninri:t da União em lhvor dos estados, 
qnan'lo elln. não é n )COss:wia, 

A seg-nndn. parte ria. minha emenda. suhsti
tutivn ao al'l. 4° não envolvo uma idrln. nova 
e, antes, nssenta em um pensam0nto cons r
~·rarlo na cmcnrln rio mnito illnstro Sr.conse
Jhcit'O S:tt•aiva ao mosm(l artigo. 

Mas rlovo dizer, ~no V(\jo ost11S cousns 
com tOlln. n. tlosconllnnçn. possível ; pot•qtto 
pal'n ohrgltt•mos n. nm regímen do jnM.içn., rio 
respeito t'ociproco o rio nmizarle, nntes do 
tudo devamos desconllat•, porqno osso a men 
ver ó o caminho mais scg-ul'O do nchnrmos nm 
motlt!s viMnrti, quo eonsn.g-ro tOtlos os rlireitos 
o g-m•:tnln torlns ns olll'ignçuos. 

Na vorrl:rrlo cn onchot·guoi w1. omondn. rio 
Sr. consolh·Jit•o Snr ti;·1r, mais algttnla oons11 
além rin. i•lón. rln União png·n1• as di virias con
trahirlas pelos ostndos nté 15 rio novomhro. 

Prirle,polo nwnos,pnrocet' nos intot'JWCto:> rln. 
Constitnir;ão, nos log·islarlor•os onlinnrins. qno 
ao Indo t!osl.o honollcio l'oi t•or)onhnci·loú. llniã.o 
o rlireito do intol'\'it• nn Yirl1t ocnnmnicn. rins 
oRt1ulos o 0111 son t'r'goimon llnnnel'irn, ropro
O:'Ilt:uulo ollut{ o papo! d!~:.;g•t•n(,; ulo do E.~·yplo 
um ro!n.çfío n. oss1t moSilll\ Uni1i.o.,, Evil,•i osto 
pm·ig-o rlizondo quo n.Unilio tomrwia n. sen carg·o 

as dividas dos estrtC!os, contrahidn.s ate !5 de 
novembro do 1800, e que uma lei orrlinnria 
regulnrin a li'>t•mn. ri osso pagamento. (!Ia um
apm·te ,) 

Sr, prcsirlen te essl\ idêa de pagar n. União 
:1 divir:lrL dos est1ulos, não ó umr~ idóa, que 
deva ser rogeitadn in li mine, nom tambem ac
eeitn. inlirnine. E' preciso estudar as suas 
conrliçue~. p~.J'It então conclnh• pela acceita
bilidarlo ou rejeitahilidade della,, 

N:1o deve ~et· rejeitada in limi11e porque as 
divirJas dos cstr~dos são o fatlll resultado do 
t·egimon demtltido, resultado drt atrophia que 
ex•Jrcill o centro sobrcl seus membros, as pro
víncia~. o ria liesorganisação a que estas 
!'oram condemunrln.s, e nada mais goeueroso,no 
momcn to cm que se pnssa a uma vida nova do 
que vit· n. União em auxilio dos estados cha
mando a. si as dividas Jocaes, e reconhe
cendo assim q ne e lias não eram mais que o 
resultado rl:t ccntralisaçiio monarchica e dos 
onos s:ules politica. 

U~r SR. RErRESEXTANTll - Foram creadas 
pelas nssembléas proviociaes. 

0 Stt. MllmA Dll VASCONCllLLOS - 0 meu 
nobre collog-a sa,he, nnquello regímen, o que 
et·:lm :rs nssemiJléns proviociaes : eram a 
chance lia dos presidentes de provincit~, Al
gumas oxcrlpcinnalmente souberam cumprir o 
sen dovet· rio honm, collocn.nrlo-se acima da 
inOnenci11' fntnl dos delegados do governo 
ccn tl':tl. ( JJ,.t wn a}Jarta,) · 

Dom ti~ n. mcdirl1t proposta nfío é uma origi
nltlid:vlo. Nós sabemos que, nos Estados Uni
rios, vot1ul:t a constitniçii.o rle Ji89, :1 União 
chamon rt si as dividas de todos os estados 
pot· nm pensn.mon to g-eneroso, porque reco
nlir'cou·so quo ollns não oram sinão o r~sul
larlo rins lntns, rios trnbnlhos :1 que todos se 
suiJmettomm )lO!' amor da .revolução, 

,\ssim, tomando :1 si as clividns dos est[ldos, 
n Uni:1o Nerrte-:\moricnna não fe~ mais do que 
dat' nos ostntlos nm:t compensação pelos seus 
,;act·iticios. 

Sr'1 hn, pnt•tanto, o rpto ar.plaudir em seme
lhan to irlón., hoje :r ventada· entro nós. l\las, si 
pol' otttt•o Indo, 1t União preteurler intervir na 
ndministt·n,·ITo nnnnceit•a do calla um dos es
tados, om Yif'tmlo do beneficio que lhes faz, 
ct•oio qno não seroi ou o nnico a protestar 
contra. somoll~ttnto hcne!lcio, verdarleiro pro
sento rle gregos ; porque sel-o-hão todos 
nesta cn~~t. . 

Conl'ot•mc mmt emenda. a que ouvi referir
se o mon illustt•:ulo r.ollegn. do representação-, 
o St· .. Jo,;ti Jlygino, pnreco-me que e pensa
monto do no\'ot•no manter p:mt 11 União o 
,;ys'otn:t tio dbct•iminnç:1o rio r•otHlas adoptado 
nr1 projecto rio con~titniçiTo o do, só neste 
cnso, tomar a si o pttg'itntonto das dividas dos 
o:ilado~, 
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Si, pois, n União não só quer oxc!u;;íva- cous~s são de inter•o,•se geral e pol' consequen· 
mente prra, si as font,,; do ren1l:L qno vorlern cin. dn cnmpet•'nei:t do govol'no .tcrlerttl. 
dar mais recnPso, como tn,mbom Jicat' eom· · ., Rstabeleei eomo pr·incipio qnA, em cnsn ai
direito do tributar todas as entras, eom ex- gnm, tt União inter•vil·a r.io;, rwgocios peculin
cepçiio rias mencionadas no n!'t. 8"; si a res aos estados. Este principio ser·it. uruu. re
União pretenrle deixar os estndos uns mesnnts gm sern cxcepçiio. Ma.;. pnm Cr•isru• hypotiw· 
condições, sinüo em peior:!s do 0110 "s 0111 ~uo ses, 0111 qno enrnpr·o a Uni:1o "gir· nos estados 
se achavam no tempo rlrt momu•chin, rwst11P a hen1 'ln pr·op!'ia tudor•ar;rio, e,p.,cilll]llei os 
cir·cumstancin~ o pag-amnuto •la. diYid:r dos cn:;o·, de qrw trata o ar·t. 5". :rmplmudo os um 
estados será um lJenellcio ill1rsorill, 11111'1 poru:n, l<'i~:rt tvsim em haJ·moni:t n primeira 
verdadeira embaç<Hlelln, e acho prefer•ívr)J parto rlo citado nr•tign da Co!lstituiqão mm os 
que e!les paguem com $rJUs recur·s:·1s o C11n- :;ou,, diíl'i·r·entcs i>at'<·~·r·" plloa. 
1orme julgrrr•em cGnvoniuute as divir!as t!c SI'. pl'<':;irleutc, temo cst:rt' nhnsnnrlo da n.t-
fJlW so ftclli1m oncmúos. tcnçrio do me11ci collrg-:r;< (n11n apoiados) ; 

Com n Im•g11<~z" qne rlit o ]Wojocto rle r,on- n:in o rlign pelo Ullll'" rles'·'.lo de nnvir· es,;ns 
stituiçiio à 1 niiío, estn ir•:i tir·ar· do;; nossos, 1;ontostnr;üos, mns por• e,,tnr ronv•.HJCido de quo 
bo1!sos nq11ii!o com i]UO to1·h de png ·I· no:'Sil a. minha palaVPrt em nn'l" 03 esf'iar·ece 1! mui
divida, isto é, :r divir!a dos estn.1los. Si asoim to monoti o:; du!eitn. (Nlio (lpoiar/ns,) 
é, o !'avop ó nul!o. 

, [)I Sr·:. RllPJc;gsgxr.\NTE- :1. palavril do Prauro •11rc catla o~tn•lo pngn) o que 1 rlove, conformo sna~ cimn1mt .rwins, ten•lrr V· ·:~. 0 cloqucnto • 
em 1•ista ns pa!'t.icniill'icl •d8s do rogime111Jt\\ O Sr:. illlliJtA DE VAscoNsgr,r.ns- Vou, Sr•. 
QllA >'all entmr, mn.; niío hJICOr·r·er•.:i p:rJ':\ pr·e:iirlcnlc, :rlJOJ'fl"r a magwt qnestão rb dis
que SlriJsisln tt mi;;er•b r.m qno sr.urpro vivu- •;:·irnin ••;rlo d(IS l'l'lllh1s. 
rnm ns província:;, d<TÍ'I , ú nniti:ll'midndc do A men ver, e em lor· ·o desse <lixo que gira 
leis por que se regiam o de que rosnltava to.tn, a qrwst:lo dtt l'orler•:rçiio 1mtre nós. 
pnm ellns a pru•ai.rs·rçito de grande p •r te de A f'mler·uçiio e a discl'iuJin:rçãl) t!us renrlas. 
suas furçns e pot• ultimo a rninn. . Si niTo tivl·rmos a Cortmm de ao>en-

Mando tamlrAm uma. Am·,nrln no nrt. 5", qne tal' cm Jllll regímen llnanceÍJ•o, que venha. 
em grande parte reproduz a mataria do mos- sntisr,~or· ns jn ,tns aspil•nç,io.; do~ estados e 
mo nrtigo. <'Olll e!lns as justns nspir•nçüos ela União, 

O meu fim, com esto. omenrh, foi cot•rin'ir• poder·omos te!' !'oito tu lo, ter· dado :lqui •uui• 
uma ín:1dvertencia dos que or .. nnisal'am" 0 tas pr·ovas, não eu, mns tntlos os meus collo-
projecto da Constituição. " gaR, do mníto t:deuto, do muit:L illustraçiio, 

Ahi se diz (iG) : mesmo de {.;l' r nele 1m o r <l<L patri:t ; mas urro 

((o governo r~r!erai não poderá intervir 0111 
negocios peculinres aos osta.ros, sulvo: 

1.• Pam repollir invnsiio estrangeit•a ou rlo 
um estaria em outro ; 

2_.• Para mttnter tt fornm republicllna ferle
rn.tJva; 
. :3·o Para ostn.halecer a ardAm o 3 trn,n~uil

lrdade nos estados, iL requisígilo dos podere> 
loc"es; 

4.• Para nssegurnr n oxecuçiio 1lns leis "" 
Congresso e o cumpr•imento das sentenc rs fe-
dernes. • 

Meus sonhor•es, qunlquer do vós, exnmi
nupdo.estns !JypothOS~S l\ !]!lO (:lZ J'efOJ'CnC:Í I /1 

prrmerra parte do nrtrgo, qne ncnho de ler', r'o· 
conhecerá lngo ú Jll'imoim vistn qno nonlrnnrll 
connexão tem ell:rs com nssu111)ltos, 0JIH ~o 
possam di1.or pecnlhrcs á viela. dos ostntlo;;, 
Pnre,co qne Ira 11 • dispnsir;iío nmn visiYol COII
t~nc!rcoiTo. Nin;nwm dirli qrw,J•cpollil'" invn
sno estl'nng-eira on rio 11111 o:;tnrlu cm ontr·o. 
mnnter• n for'lll" r•epnlrlirn.nn l'nd!!J'ill, r•e:;t:rho
locor n orriom o n i:l'lln~uillid:rd<-~ no: rsi:IIIO> ,, 
nssogm·:~r a oxrcnç·fi.u 'Ls k~is do r.ongt•e ... sn o 
o cnmpr·rmonto do son!en<,'ns forlor·nos. ~·on,,li
tne negocio pccuiinr aos ostllclos. Toda~ orisas 

teremos !'oito consr~ :t)g·umn, porqn8 nito te
rellli•S fundado e Jlrmru:lo o systeura federativo 
no 8r'11Zil, , 

D •ixar'r,mos os nossos nstmlos no mesmo 
pó em rJne a l'ovoltu;ão encon tron as antigas 
pr·ovincins, e toremos de vei-os nov:Hnonto 
rweoceupados com n r•o tlisnçüo drL vor·cladeiro. 
idt;ia federalista. por 1ue esta não é conse
qw•ncia d:t repulllira, pois que vinho. já 1lesde 
o tempo drL monar•chia, e uolht poderia ter-se 
r•onlisado, ou eu tão ugilnndo o IH'olJlemn ela 
SOJliiPil~~ã,o, 

Hofepin•lo-n:o n um tr•echn do rli.;curso nquí 
pronnrrcindo pelo Sr.ministPn dr1. Cl~zondn,dovo 
di>.Pl' qno, si ó v•mlnde ~ue a mouarchin nos 
rll'ixon o henillcin dn unirlado, ó 1\Jrçn conl'es· 
s li' que cssn nnitlndo niio IIJi a r•esnl tnnte 
do~ ,PJ'OCI·~sos 1or e! ln emprog·"dos o, ao con
trnr•ro, ti•J'JIJ, rio dcsnppn!'ecur· em hrovo tempo, 
si a morrnr•chin. conlinu:rsso ontl'e nos o nüo 
rnnr!nsso rio rumo. 

Os ostad"s rui o tl·r•inm ontl'o rcmorlio, siniio 
~o occnpnr·om ria sr•pn!'IIÇtio o mnilos rwllnjl~ 
/líl!h;!l V/1.111. 

Dizo1', popl·rutn, Sr·. pro:;idjnto, qno a l~e
I>Uidlen ntio dovo lie r· ,l,rixo dn rnonar•chia. 
th:slo poulo, uilu ô llizol' l.trdo, ou anlo~, r.\ 
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occultnr nm Indo dn verdade historicn A mo
narchia snrda ao reclamos de,de grnn1le cal
lasso snl-americano, iwpellia-o fatalmente 
no desmL1lllbr•amento. 

EPa questilo de mais ou monos rumos, sinüo 
viessn a l'orlora Qii.). 

A JH'eoccupução, portu.nto, de;se perigo nilo 
nos ci1•Ve '"abandonar um só momento. si 
·assim me oxpr·imo, não é porque seja pnrti
tlnrio da. separação, ou a olhe com inLli!fo · 
rença. 

C1·eio mesmo ~uc ning-11em n. quepo!'á. 
Mas, poP is~o meslllo 'lile· deveu.os velm' 

pela nossa. integ·richtdo; qu J devemos f'azel' 
âa nossa nnidarle um artigo rle fe do nosso 
patriotismo, quebrando por ella todas as nos
sas arma;; por isso m ·sr::>o que d··vomo~ 
ufllnar-11os do vir um di;t dar no mundo o 
espf•ctnculo gmnrlioso do dons cullos.,os ame· 
ricanos, um no norte e outro no sul deste 
vnstissimo continente, é qne n~.o n• •S é liCito 
fechar os olhos para nilo ver todas ns 'lilllcul
dndes qnA se nmonto••m no no:lso caminho r~ 
que, ri• vil lamento onfrentHI:•s rom r. .. ragem e 
patriotismo, bem podem ser remo1·idas. 

Sr. presidente, o sy:>temn crourlo pelo pro
jecto constitucional rm m· terin de di.,crnni
nação rle rAnrlns, força 6 r.onfessn.r·, nüo satis· 
faz nb:;olutumente it maiot•in dos cst:ulo:> do 
Brnzil. 

Penso que isso m'•smo está nn. cons~iencin 
dnqne!le;; qne n~o ousam dizei-o. As discns
sues_h,virlns ne,te Cong··e:;so o os artig·os 
puhlrcni.los pela irnprousn, tudo reveltt qne 
ha uma cansa no at', que nos inqnieta, que 
nos preocr·upa e que no, tra~ npprdrensivos 
pela :;orte da i'llrler·ttcüo. 

Essrt consn. ó, e nüo prirlo rleixn r do sei', n. 
solncüo rio importnnt issimo problema da di.3-
criminncito das rendas. 

E' para dQsejar que adopto}llos nm sys
temrt capaz rle attcnder nos mt"rcs~cs dn. 
Uuião sem prejudicar os intcrc•sses dos esta
dos e v ice· ve,·sn .• 

~i lrn, aqni no Cong-re~so, alg-uns reprrson
tnntos que so mnstJ'n.m, em extr·cmn, ?.olosns 
poh•s inter.·sscs dos •star!os, lm Olltros que se 
mnst1·am ig-n, !mente doavellldus pelos in to. 
re~ses rln. Uniilo. 

uma commodn. e folgad>t subsistencin., quando 
devia, como fiel drt balanr;:L, na posição em 
quo se a...t1n., pesar tnmbom o pt•ublemn pelo 
quo diz retipeito aos interesses dos estados. 

Não occn!to que, nest:t questilo, qu,mdo 
urto se qneira tomar o meio termo, é prefe
ri v e! tlel'· nder· os in tere;;ses dos estados. (Nao 
apoiado). Nilo me colloco neste ponto de 
vi,ta ; mas estou dizendo que, a ter de 
ncceitar um deste;; extremos-· efenrleros in
tore;;sos rln Uni;1o on delbnder os intores~es 
do., Estados- u p1·efuJ'ivel acceitar o ultimo. 

Pe ln. mesma. razão aqui allo"adrL pelo Sr. 
m'nbtro da f',z,~nda, nws contrtt prorluc
cent.lluento a meu ver·, nilo podemos seguir 
]l SSO ii }lliSSO O pr11CCSSO que Sl•guiram t1S UO!'· 
te-;omel'ie:wos r•m sna organisaçilo politica. 
.I r•n.zilo é, como todos ten.o;' dito e mp•Jtido, 
e niio deixa de ser- Ullla grande verdade, que 
ns colonias, que coustituil·:tnl os l~stnilos Uni
do;; da Amer·ica do Nor·te, tiuli:~m cada. 
nm:t smt virl.t separada, su'" vida economica 
indrpenrleute, sua. vi ln. proprio. 

Qua:1do ,inntm'rm-se toda;; pnrn. constitui
rem um>t I'ederaç.ão pr·eteud"rum manter toda. 
a sua autonomia e indepen.1oncin. tlnanc.irn, 
e qual fui o re.ult"do ? Fui a Uuiiio nü.o ter o . 
nece:;snt·io para manter-se, por ter Doado na. 
mnis complct:L dependencia dos estados, a 
qurm tinlia de pedir todos os recursos pecu
uhn:ios p•tr:l o custeio dos g'l'antlos se1•viços 
tH1CIOnnes n. s0n cargo. 

M s nós que vimos da centra.lisnção ferre
nha, rle nm:t verdadeira servidão oconomica., 
poli tira e social; nós,que viviamos. por• assim 
dizr·r,n vida dcs púl'in~ e nos achavamos atre
lados a um regímen typannico ... 

lJ~r Sa. REPREôEXTANTR- TyrDnno nã~. 

0 SR. MlliRA DE VASCO:\'C!lT.LOi\,, nsphyxia
rlo,; cm totl"s as uossns nspirnçuo.s, estfio nhi 
pura o dizer todos os estados, principnl
wenlo os un norte.,, 

0 )!E:';)!O SR. REPRE;;ENTANTE- Foi um 
rei mngnnnimo, 

0 Sr.. MEIRA Dll VASCO:'!CEGLOS- Não mo 
I'~lli'O it pe.,~oa do roi, fali" du r•ogimeu 
/'alio dn. institniç~o, CJ o regímen pode ser 
tyPntwico, como foi. 

E' nisto, s '::\'llnrlo me paJ•ec~>, cpre est.it tor!o 
o er!'O. O ~ue conviria em hnrrnonisnr to los 
os interessrs, 

Entre!" nto drvo dize!' qne o Jli'O]ll'lo Sr. 
ministr·o tl1 fazenclu., cn,iJL palawa b1·illwntos 
sorlnctorn mesmo, nem toi'O rorç:t pn1•a nno 
convrncor da ox,.~lloncin. do r·omedio qnn 
ello qt1iz nqui otlhr•oc"!'·no' cnmo snlu~•iio s 
ossn. qnost:1n, pnrecon rcsenlil'·so do nm rlossro 
]lontos do vista oxtJ•oJmrlos, rio qno :waho do 
li:llar·. S. Ex. Jlill'ocon enJincnr-sc, ant:os, rio 
lado dns inteJ•e,;~o;; d:t União. occupando->o 
sumonto de g-arautit· 1> os ta todos os uwios elo 

... nós que vimos. repito, d'esse regi meu, nfío 
devemos toJ• nenhum modo de t>porlnr um 
pouco ns redcn:; no centro o nfl'r•onxnl-as um 
P"two nos est:11Ios, por~uo o ro!'l'ectiYO o"li't 
,]1/Slnmento no meio historico em 0110 vni os
tahelccoJ'·SC ent1·o nós o regímen J'cclerntivo. 

l'\üo 30 po1lo roroi:u· f{IJe osso. nntonr·min, qu:l 
~o (jiiOI' dnr nos nst:lllos, pos;.a clicg·nt• no 
pnnlo do dc>siJ•uiJ' a. Uni:1n, no pa:.;~o. qnR tJHlo 
qnnnln llze>mns no sontidn elo oncl!OJ' :lo l'oJ·ç:t 
donmsiarln a Unilto ]'otlol'il dnr cm rc>nllndo 
a sopul'fd)ÜO. 
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sr. presidente, nii:o Jiosso ncompnnhnr o SR. M~CmA n~ VAscoNCllLWS-: Impos7 
aquelles 9ue voem,, e em urnMertC\ larguez:t do .si 1•el não. ~úo d1g~ ... qn~ n sepa;raçrto se ~~ 
autonomm tlnn.nceirn, iJnc qncremos p:trn. n;; actualmente, nms vu.t, como varo n Rep 
estutlos, um perigo inovitnvel pal'n. a Unilio. hlicn.. d 

Eu nlio compreilendi mesmo o simile, ttliàs Penso qu.o aquell:ls que ~rntam com es· 
hril\1antc na,!<ir•ma, usa.do aqnl pelo illnstrc lH'o.zo e_:;sn: rdó:L porJgo~n, nao n !omando a? 
ministro rla Jnzencla, do rpw os estados sorulo sarJO, s:to .J.u,t;rm~nte oR quo mono, sorvem .L 
membros de Unilto, rruo ú o organismo, dove- c:msn, dn, tedcmçuo. . 
ll'!os nos occupn,t• d'esso o!'~·anismo, dando-lho . l}M Slt .. ll.g;n.llSE:\'TA.:>~~- O. m~ror in· 
VJdn. o forçn,, para. depors proocCI1Jl<l.l'mo-nos 11111g-o d~ !eclCin.)lsmo é .J:I~t.lm~~t.e e~:o(l. pre-
com os estados. occ11pnçao de enlrrtqnecor .t Un1.ta. 

1\Ins, senhores, como termos o orA·nuismo o SJt. M!Cilt.\ n~C VASCONCBLWS - ~~rdo~
vnlido, forte e rolmsto, st•gnndo ns lors phy- me v. Ex. · niio pretendo quo n Unmo nao 
siolog-icns _que ~un, E;;n. procr1rou appli~:ll' ao vole pela sor'to dos estados, nlto i11terpon~n, 
lllt!~do so~tolog-wo, sr ,esses membros s:w rn- sua. just:t autoridade ~o!Jr·e todos e!les. Ntto 
clutwos, !nfezndos, rn.ca.pnos de concorrer é disso que se trntrt; nmg:11em pre~e11de enfra
parn, n. sawlo do_ or·g-nms~11o? _ qnecet• n Uniiio. O que qnero evt~:1l' é qu~, 

Nestn, qnestao tle l.odernçao, an~es _ de rteixnndo os estados m1 mesmn, vJrl:t e reg-r
sabermos q11:ws os meros 1lo qu? d1spue a men de ontr'om, sem J'orçns, sem ~ecursos, 
Unilto, devemos sabor qunes os meros do 1]110 som nutonomi:1 financeir•t, elles smtam·so 
dispõem os. estnclo3. . . verdndeir•arnouto Llesi!lllllirlos, q11ando n, !!SPC· 

Tant~ ó JS to verrla~le, f)no _o lronmdo m1nrs- r·arrc;n. do torlos nn. monarchitl 01:~ relaçao ao 
tro da Jnr.~n•.ln nos drsse .nqm qr~e so o.s o,;ta- rep;imen rerlerntil'o eJ':I <L R.r.pnlJ.llc~. . . 
dos .• _ constttntdo o r~g-nnon rurance.rro. ~l:i. No r·egimen decn.hiclo as pr•ovmm0s y~croct-. 
Unmo, segundo o proJecto do Constrtnrç:LO, nw·trn pot· nste modo o nesse rncrommo en
não tiverem meios lHll'il viver, é quo a !'e,Je- c:•ntrav:tm 11111 lenitivo: Qunndo tivermos 
rnçii_g é impossiv!:J. Não, sonlror·o;;: n. cr1~- 1, Ropnbliea l•'etlcrnti\'n, sob as verdadeir::s 
clusao ó ~ntrn,; nao podemos .~er:_n, IA1lcr:H;:~o lJa:;es, qrw p:nrnnta aos estados StJ_:'l nutonomrn. 
som pnrtrnlos cstndos pnra a u nr:ro, semyr·t· 0 tlescnwlvimonto, roalísn.r·se~h:to as nossr:s 
meir:1mento conlrocer snns frll'í'as c condr_çõ~s cspc\'a.nças, snceudindo o jugo dn, centrah
de vtd:l, pn,m qno ~llr.s se poss:tr!l CL1nslrtun· saçii.o, qnG jit não pudemos snrportm:. . . 
com autonomm e l'tvot• :;oh esta. li:'Jrm:r. do go- E, si nüo f<'ll'a 11 ng-itnç:"Lo fetlel'rtlrstn, ~ n, f.: 
vorno. no nrlvonto rl:c Repuhlicn, n. conseqnon .. cm da 
u~r SR. REPREST•::o·ANTE- São alie,; qno pol!tica tlo lrnpo!'io teria sido a sopn.rnçao. 

formam a Unilio. o Srt. Lurz MurtAT - J~' impossivel. · 
o Srt. ME!Il.\ ]lil v,"CO:>'Cilf,J,OS -S. Ex. o o :::r:. )!rmu llll V,\SCO:-.CELLOS- E' yn:ra 

Sr. ministro disse-nos IJIIO, som n Uniito, ni'to que nlio chog- 11 ~mos :1 est<) resultr~rl~ trrs!Js
porliam os c;;tn.•los viver·. So isto até nm certo ,;imo, IJIIO, roptto, nenhum brazrlorr_o pode 
ponto e verdade, o é muito mais qtw, sem os ·dl'·l""ll" qno 11 ;;:0 rlovcmos trntnr nssun com 
estados nlio pilde hnvor· Uni:ío. Dupoi;;, 8. Ex. 'tn 1;i~' ,'Jc,;prcm a id8:1. tl:t sepn.mç.ão; . de
não Jll'OCI1ron cncn.r·nr· do .l'i'mito, eomo dol•in. vr•mo> no corltl':tl'ill cor\~t.Jcmt' n per1~o, tel·o 
Jltzel·o, esto rlítrloil Jll'Oulcm:t. Pt•ocnr·ou dinntc 110 ,; ollto~, o n. ltistorin, nhi e,;tú p:tm 
fech:U' os olhos tli:tntc do tn•o:cipicio qno ~o cnsimtl'·llOS qtt<l ü ,inst·rruonto o pouco cn,so 
CtWtt dianto.do nós e dis;;o qrw ú nma ver·darlc, ,.0111 que sn tt•:rh 0 ~olfJ'imonto dos ]Jovos que 
qno cslit nn. conscíuncia do torlo,,, fi rro nnm mn prortm, essas :;ramlos tr·an8!'ot•mn,. çilrlS Jl.OI!ti· 
e,_·o' tlü, n,, t·,ltlos r/0 i'3!'.l ·~1·1 p~rJBI';L v r' \'eJ' rlu [.10!' ] - (' lo' ?1'11 /O· " o u •· cas, qtto g-er:\ as rcvo nçoos. :LJ10W< ·'• • ' • 
si no rcgimen d:L soprr.mç~.o par:L on.dn. urn apn•·fcs). 

de~l:~iiOI'Os, l]rwrn niio conhece qtHJ o por•ig-o 1\!:rs como se Je;.: n. ltopulrlicn.? O. processo 
não estit nisto, nms em fJilO, os est:rd(ls so t•r·o· sol'ia o mosmo p:rr•n :L sopnrnl,,io, l·'ots 0 mou 
curem constitrtir· :'r. pn,l'til, divillinrln-s", i' ,1• eolJogn. niio snho 1]110 110 Ht•:tzil n. idón. tla se
exemplo, em nm·to o s11l 011 0111 ot1tms ngru- vn.l'n~:iin germinava.·· 
llllÇúes '/ O Stt. Lutz MUtt.\'l'- Nlio n,poia,lo, g'0\11li· 

Quem niio y,j 0 pc:·igo qrw nrl\'rm ,f ,,,0 non om S. Paulo, pam tlosnpparo:cot· mptdn.-
d0smornlmunonto '! monto. 

U.\L\ vo;.: -E' imptH;ire!. 
0 Sr:. í\!r·:IIU III·: \',\.''iCO.'\C[~J,T,(J$ -llllJIOS· 

;;i v o I 'I ! 
Ou·r·t~A voz- E' o qrw :,;o di:o:ia da Jtopu

lrliea. 

o Stt. illr·:rrt.\ [J!•] v.\SCO:-!Cl•:I,J,OS -··.o qno o 
qno t~lli1.·Wg'1li(l rlu!n\-n, nm.~;l)\18 }I~S~ns foi. jn~
tnlllOil\0 n o;;pnr·nrrr:a dnlodm·~"}nt:! llornon.s 
politi,~o,; rl;l rrwrlllt'ehi:t, rpro nao to.r•nm ouv!
do,.; pelos r]no tinhnrn o poder ottlcml,, pt•ovr
ram rJUil :1. rnon:trclritL tiolJ<L os sou;; •lms eon-
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tados, se a reforma da federação não fosse 
adoptada. (Jl{iutos apartes.) 

A idóa de separação germiuavn. no Amar.o
nns. no Pará, em S. Paulo, no Rio Grande do 
S t!l e em outros estados ; est11 ú q na é a vet·
c(ude. (;lpartes .) 

Senhores, não rtnero a União fraca· o 
. ·que digo é que não <levemos olhar com ta~to 

desprezo parn esses mo1'imentos <ln. opiuiiio. 
Os apartes do nobr·e deputado l'azem-me J'c
cord~l_r:_justamente unm situaQtLO cm que tive 
occasuw de achnr-me no estudo tle Pel'lllllll· 
lmco, de rtue me ot•gullto de ser rilho o que 
tenho n honra de representar. Não sou repu
blicnno histor·ico, não at•regimentei-me sob 
essa ll:randiosa bandeira. E' ver·tlude r1ue " 
repnhhc.t surprehendeu-mc !orado seus actllll• 
pamentos ... 

0 SR. LUIZ MURAT dà um aparte. 
O S.R. !\lEmA DE VARco"'cEr.tos-v. Ex. 

permttttt ~ue ~u complete .meu pensamento. 
.. :pretendtarettrnr:m@ dn vtda politica, pOJ'(ltle 
nao me achava e nao uw "c !lo nas condições 
de ser homem politico e, demais, sentin-mo 
cc m pleta.men te desg·ostoso com os pnrtidos 
monarchtc9s,. que me pareciam incapa;:es de 
fazer n fe!Jcidai.le ela pntt·ia. Tndo isto enchia
me .d<l srmpathins pela repuh!ictt que en 
considerava umn realidade em proximo dias 
Assim foi que, en; julho elo anno pnssarlo, n~ 
Assombléa .. d.e mwltn. pt•ovincia, disse qtmsi 
com n .clartvtdencht tle um pt•ophettt que tt 
repuiJltca marchava '' p:1ssos larn·os e qtte o 
gabinet6 Onro-Preto n~o teria s

0
ucc'cssor nn 

monarchin. 
Nosttt occasião mo tomaram por nm visi

onaria ; é justamente o rtnri pórle acontecer 
c<;_m n idéa ~eparatista e (\iço votos pam q uo 
ntto se J•etl!Jse. 

.Sr: pre~idente, vou trata!' do ponto <la dis
crJminaçao da~ I"eudas. A minllit otn•.>ntla, que 
é tambem assJgnnda JlOl' antros collo"'.JS con
siste om dar it Uniüo competencitt J~t·il:ativa 
pnrn taxnr certas fontes Lle receita e emttllri
iluir nos _estados co!npotencia pnm tributat• 
t_udo o mms qn;uJto nao so com,rn~ehondn ne.,s.1s 
Jantes de recetta deslJnanas a União coufiJ
~·itll:!~,- por eXCOJl\'fL", comp<ltencia cm;lnlnliva 
a f.!mao o n<;_s estados om l'olnçfio no imposto 
de tmpot•tnçao, porqnanto a União Jlcat·1·, I!Otn 
clir~ito de Ianç~u· <·ontt·ibnir,,õos soiJt•o a·impnr
tur,"tO estrang-e!l'll o os o,;tados ilcar·ão coJn di
reito 1lo dcct·etal-ns s<'nn•Jtlto soi.H•o os ••·onot•o,; 
dessa imporlar,:üo, 'lnc th·oJ•om consuJ~lO nos 
sons respectivos torl'i lo rio;;. 

Cr·eio q'W só poJ' oslo modo liH·omos da Jo
dot·nr,,~.o uma t'<lulidndo. 

Convem 111lo osquor:<.H' om nos:.;n. oriontaniio 
nqnillo rpw lta P?IWO vn~ assignnloi, istL{ ,,; 
q~10 ao conlt•;tJ'to <los l1slados Uuidos não 
Vimos dtt uivi:;ão dos oslaclo:;, nfio VÍIIlO:i rli\ 

separação de interesses, mas vimos da unidade 
do imperio e cht centrnlisação administrntiva. 

E' preciso, portanto, crear barreiras para 
que não prosign esstt ceutralisação; para flUO 
el!a não venha accentunr-se justamente onde 
ó mais porigo;a, no campo ilnanceiro, porque 
neste u q Lte está n verdadeira nutonomin dos 
e;t>tdos. Ortt, üutonomitt dos estaclos, só no 
p;tpel, dizer que clles toem vida propr·in e 
tíml'-llle:> os recursos necessarios, não é 
mais do que tuila irdsiío, um'' zombttria ; 
é clltr-lhes a autonomia tl:t miseria e da 
pcnurht otl outrtt qmtlquer, menos aquella 
quo resulta do systetmt federativo. 

Reservando para a União os impostos de 
sllliídcc, de entrada o estadn do navios, as 
tn.xa; do so!los e os direitos sobre a impor
tnção, as imposições soure titulas de renda 
Cêderal, as contt·ilmiçi)es sobre cot·r·eios e te
logrnphos o sobro outros serviços tnmbem de 
na tnrer.a J'CL!cml, penso ter deixado um c11mpo 
l.tastanto vasto rJ fecnndo à Uuiiio, pttra qtul 
posstt aul'orit• todos os meios de vitltt do 
que precisa e que reconheço deve ter, porr1ue 
essas fontes do receita, que são destinadas t't 
União,são otl'ectivamente ns mais proJuctivas. 
As:>im o :11llrmo, ui'to só poln. oxperiencia do 
nosso rogimen Jlnancoiro, como tambom pela 
circnmstancitt do que os impostos allndidos 
toUilem a cr·oscer em um paiz como este, que 
;o desenvolvo todo; os dias: em que a in
dustl'ia augmont··, a immigmçiio cl1ega em 
grtuJde oscaht o tudo promette melhorar o 
jll'OS[lOt'Ul'. 

1~· tamlton1 pn.m. notat• qne os impostos pre
ferido~ para a Uniiio toem tle augmeutn.r ne
cessariamente, ainthl I'] tiO nüo sejam elevadas 
as suns taxns. 

:\dulittillllo, mesmo, um caso de cnJnmidade 
pnillic:J. on de• guel'rn, ;lCcrcdito que n 
Uuiüo cncontmria ninda recursos pnrn, essas 
ovontualid:ttlos, no augmenl.o dessas taxas. 

Em todo o cnso, não tenho Lluvidtt em 
acceitat• o em tlnr it União o direito de htnçar 
impootos directos ou me;mo uma coutribuiçüo 
sobre a t•ocei ttt tios estados, nos casos de cnla
mirlarl0 puhlic:t ou dn gnoJ·t·n. Alóm üisto, em 
um ctkm d•J calamidndu pu!Jlicn ou de guerra, 
o:; estados levantaJ'·se-lt~o patrioticrtmente 
p;tt•a vit• om auxilio cht União, porque assim o 
u oxigom os ~cus propl'ios iuteresses. 

Jt\ ti vemos o exentplo tltt guet·m do Pnra
guny, soiJ o reg-imen monnt·cltico, com que 
so nclt:w:t. nliit:> monü.; consot•eiado o ,,ovo 
<ln quo com o da l~opitiJ!iC:L, o S!llJomos que ns 
as:>etublóas tn•orinciae; tl:JCI'otnt•am quotas 
pnm anxilio do govol'Do gemi. · 

Nós, qno vimos o:-: p:trticnlnro., o os ompro
gndos puldi~ns. aintltt os de catugol'ia uwis 
intlnw, coulriuuit·cm com dona.I.JVO:> ou com 
nnm pot•contagotu do;:; :;ous Yoncimontos om 
Ü\\'Ql' UOo:;;t g·Jtol'l'a, 11ÜO JIOclOI]lOS 1\UVitlat• 
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dn f't•nteJ•oidnde c espirita de solirlnried9c~e lhe poà.om rln.r estns .fontes do r.e!ldrt qno 
que reirm ~ntre os bra7.ileit•os, o que, ~t .. Ja ,lho ns~Jg'norn~n?~· o nuo Dca.. p~rloJtamonte 
se fazinsenttr nnquolle torupode nmn poltttr.n. p;•rantrda n Unuo com o tlrroJto rp.!o l.ho 
menos sympntlticu. ús pt•ovincias, muito .mo is roserv 11110~ do, c!n casos .extr·o.or1hnnrros 
deverú. crescer e nn.!.;mentnr sob oste t•op·tmcu de g·uerr<t ou calnm1rlmle publwa, lnnçar uma 
uo liberrlade, rle Í"nahlado e fmtornidadcJ. qnota s"IJro as J'endns rio:; ostadns ou ll1P~mo 
(Apoiados a a.pm·tas .'] in1postos directos sobre os. sens !J,, bitn.!1tos 

O orn·tttn'·nt ·1 • 1 1 'llll"lr"clo m·1• p:tl'n. occormr n. estes servrços ex trnOl'dmn-
" ,.., o o n~ocnr. o pe o r , " ,· , ? D" t e · 

nistro d:t l'nzenrln, qne drr•ei qno l'oi nm nr- !lO>' " cor 0 qu Stm. . 
gnmento arl tm·J·oram, poln. IJnnl aqui nos O Sn. CosTA .T_uxron- St v. E:c 1~os pro· 
tleclnrou qne ou ncc•··itnrinmns n sy;temn. rle va;.:se JlOl' algnrrsmos que o nrt. (ioda remln. 
discJ•irniunç:i.~ do I'Ondns, qna est:i mt Con- suiTiciunte pnl'l\ n, Unh1o, eu estnl'ia do nccordo • 
titniçio, n teri 'mos nssim a ve!'rln•IB1l'll. l'ol- o Sn. Mll!RA nr~ VAscoxc!lr.r.os- Deso-
1lr3rn9ii.o, e co"~_elln a. pr·ospo•!rhd" ~la fol'tnn'' jnrin. entr•ar nost 1. qnestão um pouco mnis 
pnbhcrt. rla Unmo em ;.:en mmor g;-no, o.n no,; profunrhnwnto,jognndo mesmo com nlgal'is· 
alhstar•mmos rlesse systcmn o entrr.o terwmo;; mos, npeznr do já se o hn.ver feito nqui nesta 
de mn.rc!HU' pnl'a n no;;;a J'llll~n, Jl''1'rt n. rlcs- casn. por t.Jntus vems, qno so torll!l· fasti· 
honra, pn.J•n n. bnnca. rutr\, !HtO procede al>· clioso voltar a este terreno .. 
solntamento. 

' I' f' 11 1 · 1 O Srt Rumos,\ LmA- Mesmo tJOI'f{llO não :s. ~x., n. nnr. a-nos n~m no excesso r 11 cl' 
dcspeza pnblica, nem tnvo '"11 vist~. I) tiO este e,t,unos l:>cntindo o m•çnmento. 
accrescimo e, tl niLn pó lo rleix:w do SOl', con
siclerndo como nno!'mn l, eomo consr~nentc do 
reg;imen diet' torial, ro'-'hllf\11 rio t.J•an~iç\lo do 
uma fôrmn. de govel'no: qun so rler•og-n, pnrn. 
umn lürmn do go1•erJ1o qne se lrv.•ntn, 11"111 
tambom se loml•rou ele qne a despeza publicn. 
tem rlo ser morlerndn, r~t·qno t) nsto o propl'io 
dever rln. Ro\IUIJJi.:,n., qne coml•atAu rm nome 
dn economia rios rlinlteír·os pnblicos e, por
tanto, nn.o pàde fnzor· t.lcspcrrliüios, nem gastos 
immorlernrlo~. 

Nilo dAvo, poi~. s. Ex. argnmentnr com 
esse nccrcsci'rto do tlcspezn., filiO O'!, pelo 
menos, nii:o fiwh pc '·"r un. lmln nç:1, ~ nn nr.lo 
tivesse de .iulgn.r• os rlig-nos e ltonrntlos mom
]Jros do Gov 'l'llO Pt•ovi;;of'io; pol'qiJC nclto 
qne, se SS. rmx. porlin.m tot' ovitnrlo nlgnmns 
on muitns rlessns dHspom,;, em torto o c·,so 
teom po1· si n nttonunnto rio se tol'''m encon
trado em posiç-tn 1lo porlel' n.hns·1r, e de nn.o 
tel'em esc~pnrlo :t cstn. [c,i commnm n. nm 
po<lo1' rlictntot'inl-o m•ilitl'in, o "trnsn. Qnnnrlo 
urn llornom, qno r,nnccntJ•n. em si tantos po
dems, comnwtte ai!!JUIS nbusos, osso~ r\!Jilsos 
parlem rte.xnr· de ser lovatlos om linhn de cnntn, 
tJ'nta ndo-so tle institui!' nm l'egimen novo de 
gover·no 

Porliamos ocrol'l'Ot' n os;o ex~osso rio dos
pozn o t\ talvo% o que tonhnmo., do fiXO!', 
contrn.hinrlo um omp(·Pstimo, pam com ollo 
png-aJ' ossn.s rlospozns oxcopcinrnos, oxtt•not'
rlinnrins, mnitns rlc!lns ociosns o onl.r•n,,; arlin.
Yeis, mesmo pol'qn · si> as~irn podoriamn; 
entmr om 11111 vor·rlnrloiro~ J'ogimon Dnnnceil'o 
nm po! 1Q:l, à llniitn. 

Satis 'úitnR oss ·S desp•1zns assim areJ•rscirln,, 
quo n·i•l porl~irl cont.irmrr• po!' rnnito tnrnpn 
no.; nos:.;ns OP(,'I!lWI!In~; t'rorg· Hli::;llrltH OR Jlll~ .. 

s"·' sor•viç11:.>: ontm.nt!o o flPnzil 0111 nrn l'flg·i-
11~111 r~n Yot·:hrloil'a rr.nnomrn, por·g·nnlll·Vos: 
nao sno ll!Ht~ quo sntlleionto;; o; l'ocm•sos qno 

0 Srt. 1\Il~!R.~ JrE VASCONcgLLOS- ... mns, 
si voltnt' de 110>·o à trillnnn, porque vejo que 
n\lo me St'\n\. po;;;;ivel concluir hojo todas 
as minhas con~i,Jer .. r.ues, )Jrotendo lhzel-o, 
o talvez llojo mesmo o l't~On em pnrte • 

DevcmrJS, seu h ores, ttttender a nm ex<:"mplo 
bom frisante o que não pode c!eixnr de 
actm1r neste mom,nto em nossos espíritos, 
o servir pn1'l1 dello tirarmos as lições que 
torlos os povos devem beber na historia e 1111 
viua dos nutras. 

,\ solitlnl'iorlnde da lmmnuirlarlo rl nmtt loi 
que n ella se irnpi:ie " que eleve reger os des
tinos dos p'lvos, tleteJ·rniun.tlllo qne uns niio 
possam rochnr os olhos aos exemplos dos 
on tr·os, npr•ovellando·so dns snns liçi!cs, ins
piranil,·so n:~s snns desgl'nÇ•IS ou mesmo nns 
suu,;; l'elicidndes, fllll';l d'nlli chego'!l'om tnmbem 
ao mesmo g'l'Úo do prosperirl(ldo n qne asses 
povos toem chegttdll. Vemos actualmente, do 
um corto tempo a ost:t parlo, dosdo !SfllJ, que 
n. Uniiio !lmer·wnnn. rogo1'gitn de renrlns. Os 
rn ns nobres collogoas sniJcm qne, depois rio 
ncnharln a gnr-rr·a do socess:1o os Estados Uni
dos preOCC11pUl'lll1l•SG do fl"g':ll' l\ SU(I onOl'l\10 
1livirh, rt mais assombrosn r.liviàn. que uma 
nnori.o jitmnís contPahin. . 

Pois !Jar~1 ; n, Uniiio Americnnn, pnrn :t 
Qllnl so dot.\on, como salr.em todos ns mons 
collega~, o o disse n~Jli o illustrado ministpo 
dn l'azonr.h, n compotcncia cumnhttivn pum 
tPilmtaJ' toclns ns fontes do pocoitn, fJHO 
por.linm ser t.nrn!r.o1n tribttlnrln.s pelos ostndns, 
ch•·•gon a pngar os,;a O!ltll'lllo divir.ln o ln,!:·o, 
cJ•ni" 1]11~ rlopnh rio son pPimeiro orçnmento, 
em segmcln a. f!'\Wl'l'i\., oncontl,OH nm ~~·p~~ndo 
sn lrlo. No oxnr·cicin seguinte 111"\'0 ~n lrlo so 
tti'Oltlllll, no• qno ,;o lltó ,;cgw•m novo~ snlrlos 
so l'oi'lllnlll, u nintln. na-om, a rlostroito do todos 
os esforço~ on;prngnrlos p:n'rl dirninnil'-so rt 
receilu, eomo so tom ll!itn, t'Cdnzinr.lo-;;o o~ 
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impostos, esses saldos teimosos, JIOl' assim com pr·ejuizo das suas rendas. G' este o exem
dizer•, caprichosos, como que P" l'l1 atlll'mur ao pio que trago. 
mundo quo a grandeza de um povo está jus- E é preci.;~ observar. nos l!ob~os dopntauos 
tan.ento no acerto, no tino, no cr·iter•iu, na que es,o per1go ó mm to mms drgno llo nota 
prudencia, com que silo dirigidos os SOl.!~ ~ntt:e nós, ue_;·o ser 1!11~is ovitadu do que 
destinos ; esses saldos s•·mpro avultados se dovi.L ser nos l~stados Umdos da America do 
impõem, :.tol\loam os ostlldistas alllericnnns, Nol'to; porque, COI fiO jiL uisse, alli a autono-

. amodrontmn ao r.ommel'cio o como que amea- mia, que os estado.; _.ia pos.;uium, impol'tava 
çam todos os dias de uma crise monetaria. · um correctr v o ao reg1men tlnance1ro o8tabc

O SR. ZA)rA- A nossa tendencitt aqui é· leci<lo, 0 entre ncis du-:.c o cuntral'io: ore
para o deficit: o deficit é que nilo amedronta. il

1
'imen do centi·al_itsnçilo. em que vivemos, 

(Riso) · r evo ng!ol·ruv .. r li! UI o nuus a sorte dos etita
dos, coucunenuo [Jilt'a que esse fitcto, que alli 

0 SR MBIRA llll VASCONCEI.I.OS-ÜS BleUS se esta dando, [!OSStL dtti'·SC aqui com muito 
collegns conprehendem que tmgo este ex- maior prejuizo para os Estados Unidos do 
emplo de pujança de recmtn, pura mostr.1r Brazil. 
que nilo devemo:; deixar a Uniilo competen- 0 SJt. PR!lSIDgN'rE _ Lembro no nobre 
cia cumuktiva com os estados p:wa triiJU- 1 1 tar tollus as fontes de receita, porque ha.ve- 'eput .. l 0 quo CtitiL esgota:.I<L a sua hora de 
mos de chegar a esse ro:;ultndo, muito mais Ctdl:.tl'. 
que os Estltdos Unidos, pela teurlencitt ~ue O SR. MEmA DE VASCONC!lLLos-Vou con
temos para a centrulisação, e os Estados h tio aluir. Poderia ~it • r· mais para attenuar o 
de Clllltiuu:.r asphyxi:·dos e poi,J•es, uw:;mu argumento que so iuvoca cm rolu,,ilo nos grau
porque devo accentuar que, quando se nela dos enca1·gos 1111e pesa1u sobre a Uniilo e a 
essalus>ombrosa pr•ospe1·idnde 11a Uni:io ,\me- iiii[!O~siuili~lude ele po~ler ella. prover· tt 'todos 
r·icana, quando o> >ens co!'r·es reg·orgitnm de sa~Jslactorrnn:wnto, sr, pur ventura, não lhe 
dinheiro, muitos de seus estados lntam com den:armos a facnldudc ele conj nuctamente com 
pesadas dividas e nilo silo lu muito pr·os- os est:ulos trruutar totlas as Jontes de receita· 
peros. poderia, tligo,cit~E tamiJem o l'uct.o que ti: 

A abundnncia de receita é tal pnra a Uni:io vemo3 por occ~smo da n~:;sa Emancipaç,üo do 
Norte-Americana que os Estudo.; Unidos pa- regmren colonwl. Emuncrpamo-nos em con
gamm toua :c sua divida, monos aqnella diçiles Hnanceirns muito precarias, tristes 
parte que nilo podia ser· reembolsud:L me:;mo. 
ainda, porque tem pr.1zo certo e ns po,snirlo- O Sr. AXNlllAL FALclo-E;;ta situnçilo a de 
res de titules entendiam que não ilcvinm 15 c~e novenilJI'?, foi a.muis prosper·a qu~ tem 
recebei-o;;, porque dolles nul'eriam juros ma- l!av1do no Bmzrl cm c1•ocns revolucion1u·ias. 
gnillco.;, interes:;es muito bons, o nilo podiam o SR. MmRA DE VAsCoNcm.r.os- E' ver-
~ct· ob1•ia-11dos a acceitnr o reemiJolso dos l d · " 1 cao. 
mesmos titules, siuiio nos prazo,.; ma rene os Quando pa~s:!mos do r•e.gimcn colonial 
nos respectivos cmpr•estimns · pura o lla nossa mdependL•ncru ,niln tinha mos 

Entretanto, a mceita tem sido tiio assom- sir]lld' rlrmnv"s: vil·.itiUJcS en1 per,eito chuo:;; 
brosa, e cuntint\n, a se: l-o, que o goYCI'IJO l'e· anussn_l'uumta eJ'" lllllllllla; Iugo apus à pro
dera! eut8ndeu qne, sl'1 pum dar nppliciiçil" a claJuaçnw 1!a luclup~ndeucla !'ui [Jl'eciso que um 
tanto diuheiro nccumnl;~do em suns a1·cas, IJ:•lllJUéll'O rnglez vres:;o em auxilio do Brazil 
devia Llnr 11111 premio do .JQ, 30 o ÜÜ"/n nos pos- pondo á. disposição elo govel'IIO os recurso~ 
snidores de tltnlos da divida publica pnra. que nccessar·ws para prover us grandes rle~pezas 
elles acceitassem o reembolsc1 de.,s~s ti I ulos. <J uu resul :u ram do li•cto dti ·r·evoluçiio. 

O Su. Z,ur.\- Podiam, bem, omprestar·nos. . O Srt. ,\x:>w.u. FAr.c.~o-Houve um cm pres
O SR. Cos'l'A JVNIOR -~Ius tudo isto so dou !nuo secJ•elu o n prrmerra ld ele orçumento 

com o systemtt tributtU'io, que V. Ex. de- lo i do IH2i · 
!onde'! Pm•eco que f'oi antes com o systuma O Sn. M8m.~ llt·: VAscoxc!lr.r.os-A receita 
do pro,iecto do g·overno. rle 182:-l f'oi do trc·s mil e tuntos coutos Ji1cto 

O S!t. MruRA !>E VMcoxcrlr.r.o:::- Bom, mas que, pai' si, clevia <ISSoml•rnr os houwr;s d'a-
Yo v. Ex. quo i:;to tlnmmal, qt~ell:L cpo~a, ôO ~1flo J'ossem l.Jnstnnto pa-

trwtus .0 nao )ll'O\'ts,;em o futuro pnm nüo se 
O Srt. Cos'l'.~ .Tm-IJO!t- Acho que nito tl; o atonrol'J'i:tl'Ol11 dnquolla situuçiLO. o me .• mo 

so ó um mal, ou o qnor•o ]llll'll o meu pniz. uão so dá uctuulu.onto, Entilo, cm 182G u ~~~(i 
O S1~. MllWA nB VAscoxcrcr.r.os- ~las, o accr~sr:imo dn. desp1•Za irnport••ll om core:;, 

devamo,; ovitur tt plethor·a, osso ongor·giln- ou mn1s do lllolado dtL rccoiln, o hoje, por 
monto do riqneza, do l'or·ça no m•nlro, usp11y· multo oxngol':'d" qno soj:ttl ung-mouto dn, clos
xiaudo ns o~trernidallos, os nMnl!ros dn Uuiiio, po~a rmulica, t•!ll touo o c,Jso, uão attir1goo tL 
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semelhnnle pt•oporç:lo. Naqnollo tempo o puiz si,uo contmrio,lorom e! los esbulhr.dos de seus 
era novo, in(\:mtc. · -recu:sos e, porttwto, do sua verdadeirtt auto

O SR. ANNIJJAT, FAtci\o-I:Iuvit\ monos sei· nomt_a; vós, qno ides votut• esta. Constituiç:lo, 
oncia e mais p:ttriotismo. pot!~JS llcnr certos rle qne, no fim rlns contas 

. terets vol:ttdo unm Constituiç:lo, mas tamiJem 
O _SR. Mtmu nr.: VA~c~x~~cr.os-l-IoJe o tereis deixado no seu bojo-o n-o1·meu da so

Brnzll orgull~:t-so, do SOl' ctyiltsn.do e tom as- pn.mçiio. (Apoiadas; mu'ito úc 1~.) somiJt•ado, nno so n. Amel'tca, mas todos os . , _ , . , 
povos cultos do Universo, pelo seu crescente :-O Sr.. AN:-.1!\AJ, l' A>LCAO-Sert~ a Consttttu-
Llesenvolvimonto. Qt~o do 1824. , . . . . . 

Por conseqnencia, ncslns conrliçõos c pro· , .. (~ _arador.~ fel•c•tado por mrutos senh01·es 
SllPJ~asto um gover_no soysato,niío devemos. tot• 0P1 C>enlanlc> .) 
recolO de banc:t rota .. ::;emellmnte roemo nn~ O Sn. EsPrrtiTo SANTO (pela a1·dem)- lte~ 
porta um sarcasmo n.tirado iL faca do.ite povo. fjueiro a V. Ex. que adie n rliscussiío, por não 

re- h a ver mais numero. 0 SR. ANNIHAf, FAr.c:\o-Fcz-so uma 
voluç:la de graçn.. 

O Sn .. Z,\MA-E' bom não abuzar. 
0 SR. ii!HI!tll. lll~ VAsco~CilLT.OS-P"ço rles· 

enlpu aos meus col\egas por tei· occuprttlo n. 
sun uttençiio por tnnto tompn. Lnmonto que 
n. hora nU:o mo pcrmittn. tratar tln, tlisct•imi
nnçiio dns renrlns com o dosou volvitiiCUto 
que requer n. importancht do nssnmpto, o IJUO 
em bJ•eve C;\rei. 

Niio concluirei o meu rliscur,;o, som respon
der no apnrte de nn1 rlos tnens colleg-ns, do 
que não devemos temer nenhum perigo, que 
murchamos em mar elo ro>n. 

UM SR. RBPRl•:sENTANTg-Nfio disse tal. 
O Sn .. Mm nA ng YAscoNCI·:r,to;;-Unm cousa 

nesta Constituiçiio, antes de tudo, devo pt·cac
cupar-nos-é rJllO os ostndos não podem accci
tar o regimen linanceit·o, ostalJolecillo pelo 
projecto rJe Constituir,!uo. · · 

Si insístii·om, vet•emos os estados. que jit 
não ernm prosperas, que lnctn.vam com innu
mems ditncnltlatles, completamente cto:c<ilti>.los. 

Basta lançar as vistas pum os estados do 
norte, 

Pet•nmnbuco. esse lil':wo leão, que marchou 
sempre nn. vnn'guartln. da Nação Brazileira, tlc
cahe n. olhos vistos. 

As suns cstrn.das do rodagem acham-se 
abn.ndonaúns ; t> Stltt Iavonrn vivo n bmços 
com Ullll\ longa. m·ise, do rtne estit longe do 
snhil' vencedom; a sua indnstJ·ia pernnu1eco 
asphyxindu po1• l'n.lta de tlloio,;, nfto quo o!lo 
não os tivesse, mns pol'quo todos ol'nm poucos 
para sarem so!'Vidos pelo nlinotauro da mo. 
nwchia, 

E', pois, preciso ~uo a RopulJlicit nfí.u so con
vor';:t nGsso minotaut•u ; ó pl'eciso nfio rlistin
;.;uir noPto o snl o não doscurnTmos um só 
mom0nto do,; intot•o,;ses t!O todos os estados. 
Convóm nito osqnocut• nunc:1, fJilO :t lotlorn<;lio 
]ln.rtu rlajnstir,«L nn, tloseriminn,,ão tl[l.s ronda~. 

O Stt. _!'ltt~siDENTt•: - Desrle que não h:t 
nnmero nao posso consult:lr a casa .. 

O _Stt. Jos1~ MARIANO (pela m·dem) -Sr. 
prosJdente, penso qnc V. Ex. está de uma se
vera!ntlo pouco compn tive! com a nossrt si
trw<;iío. 

• O Sn. Pnr;smgNn: - :l'ilio sou eu; 6 o re
g-nnento. 

O S1:. .Tos1~ MAit!ANo - v. Ex. neste 
momont? niio pódo e.itriiJHJ'~so na regimenta. 

n regnneuto niio íiwul tava rJilO se n.brisse 
'' sessão depois rle passn.rht ti hol'n, entretanto 
n_ sessão f"i a1Jert:1 qunsi quo por um acto 
rlJctn.torhtl. 

0 SR. PRllSillllNn·:- 0 CO!l"'l'OSSO foi COil• 
sultado no:;te sentido. " 

O. Stt, .To~ r~ MA JUAN O - Não ponho om 
tlttvlll;c. O Con;rosso qniz dar uma provt• rle 
'1110 esttw;• an1111arlo do melhor desejo de 
apressar os seus tr<elialhos. 

O Stt. PnllSIDBNT!"- Peç'o ao nobre depu
tado que me pet•mttta ler o ttrti"'o do re"'i-
menta. "' " 

O S.tt .. Tos~>:' MArtiANO - Conheço o n.rtin-o 
rlo rogllnen to. " 

V. ~x. que é bom, que ó lwmanitaria pódo 
po1·, s1 tomar _o :wbítrio do suspender a sossiío 
o nus mnanlm lhe daremos um voto de adhe
siío neste sentido. 

U~t Stt. Rm·m~sB~TANTI' -E isso ó bello, 
mas u illogal. 

O Sn, .. Tusg' MARIANO- Nilo podemos trn
lmllmr a O:istt llom. 

O St~; Ptu\siDE~·m- Niío posso attentlct• 
tt~ ped11lo_ do nolim tlejJl!tado, esta cndcirn 
tmo ó lllt,nha Jll'O)ll'ier ado. O al't. :35 do 
nos~o rcgnnonlo ó expresso (lcmlo): « Si por• 
mnttvo do. dornora n. scssiTo eomcçttt' tlopois dn, 
hur;1 rognnontal, rlnrarh o tempo noccssario 
pam cou1plotat• quntro horas do oJl'octivo tra
lxdlto,,, 

fli n>to ,;o cunsnl t:trom o:;se:; in toros,;os,~i niio 
l'ot·cnJ os o:;l.:vlo.> dotnLlo,; tlo moia,; noCt-'llAnt•io:; 
\1llL'll o üe:;onvolünwnto dos sous sot'Yir.'"s, 
J?llrtt o ím pul:;ionamou to t!us :mas iuduslritcs ; 

O St~ .. Jo;;g' 1\IAtUA/\'o - /t <dlogaçilo rio 
nobre tlaputacto uiio pl'ocode, pm•quo o Sr. 
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presidente, ao abrir a sessão, mostrou duvida Proocc~p~n~lo-so o organisador do projecto 
om runccionn,r o Cong-resso, o o Congresso re- de constltUiçuo, como so tem preoccupado 
solveu no sentido a1Ilrm11tivo. todos a~u~lles que posteriormente trataram 

O St,. ZAMA - Nesse caso requeiro que V. deste pro.Jccto. do basear n. questão dos 
Ex. n.pplique os meios matoriaes de que falia recu!':;o,; llnanceiros dos Estados e da União 
0 regnnento. J~<t discriminação de rendas, o rosultnclo con~ 

O SI'· p
1

,.
1
,,

1
D''"· "'I' _ st,te om tlcnr a União Brazileira propria-

• . ·" ~-". Ttlnt a palavra o Sr. monto com 1:;3.105:440$, o os estados com 
Espirita Santo. IG.700: 100$000. 

0 SR. ZAMA - C?mo SC obriga., ::1 _li:l~lar 0 St(, ÚAll!NO BEZOURO- Onde colheu s-
~e~tu l!o~u :L torcem L passou da Santtsstma ses dados 'I e 
frmdado . 1 , 

0 !>It. bSl'!RITO SANTO- No orçmnento da 
O Sr. E,.pirito Santo-Sr. pre

sidente, tendo uc !"aliar em hora tão adetLll· 
tuda quando além disso me coube a pala vm 
de surpreza o eu me ucho completamente 
JU.tigndo; forçosamente esses motivos devem 
collocur-me na con tingenci>L do não j ustillcat• 
o meu plano tle di~criminução rlo, rlllldas ao 
menos ao alc.mcc de minhas forças. 

receita e tlespeza do 1890. 
0 SR. GAB!NO BESOURO- De 1800'! 
O Stt. EsPl!tiTo :SANTo- Sim senhor · st· 
. '. ' ' qmzer veriJtcur, mande ver no Thezouro. 
0 Stt. llAll!NO BESOURO -Não . senhor • 

w não tive e tlesejavu saber a Jo~te. ' 
0 _SI\. EsPIIttl'o SANTO - Eu O procurei 

par·twularmen te. 
0 Srt. GAlliNO BESOURO- Ah! particn!ur

mente ? 

Si tle nccordo com o modo geral do conside
rar a questão, se procura como l]ue estn.belecet• 
a concepção do plano da !"edernção sujeitttndo 
a osso pluno ns diversas conting-encias, a quo 
se voem sujeitos os estados, considero o ü~eto O ~tt. Est•t.RJ'ro SANTo-Sim, senhor ; pelo 
do umu maueirtt diversa, attendontlo a ~ue de~eJo quo tinha de trutar rln. cansu "era!. 
todos na preoccnpar;ão du politica, tlevem ter _f~nmmlo . este traiJn lho, vou discutir os 
em vista principalmente tt applicação pmtica eflettos pratr~os rio ~ystem~t de discriminação 
dos meios conducentes a mclltorm· o est:tdo de rle rendas, tirmado pela \Jonstituição tendo 
um povo. por lms~ ~orçamento de 1800. 

Eu quero antes nccommotlar us Jiirmns do Ot•gaoiZet do nccordo com estes dudos um 
governo á nos~u pn Iria, do quo accommodur a ~unllro que nos vno dizer com lin"uanoem 
organização deli!' à uma füt•mtL politica par-I 0 !oquonte. f!U:~es siio os re;;ultados"' re~es; 
tioulur. amd:t mars esto quadro ost!L organizado de 

Julgo, Sr. presi~lente,_ ~ue. é ponto capital t~loclo u .1n:ovar·. CJU!tes os o tl"eitos que prr.derão 
nestu ordem de Ulvostrga,,uo;;, lermos como resultar d.ts prmo1paes propostas que se teom 
norte de nossus cogilttções. llxnr de um lado npres.entado no sentido de resolvera questão· 
<t melhor condição de viúa elos estados de e, apo,; estas ol!servaçues seguras e 1irmes: 
modo u niío prc•jllllicat• tt uniclacle, e do outro ell~ aprosentnm u maneir:t·pola qual julnoo 
Indo ampliar o~ meios tle expansão rlu_liber- ma;s .~a;;oavel a soluç~o. . . "' 
dado om suus r.hver·sns esplwm;; tlc neçao. I 01> IJ~Ill? _como eu m drzenclo, o proJecto 

Bu podol'iu senhores, cm termos mais pPe- rio Constltmçao rstaiJeleco tt discriminação 
cisas dizer·: encaro as neccssitlarle,g ria L•' c· ~lo modo tal, ~ue, llcnndo a Federação com os 
r11'l·nção Brnzileira, n~o como republicano rtno llllpo~tos r! e lmportar,,io e 1onritimos, os de 
ollm comnmtt rlodicnr;iio platonica. pnrtlnma cot•rew, sol los e etc., os do art. 13o, e ficando 
fr.irmu politicn; mns di ver·samen te como ltor,,em os ~sta~los com os impostos do exportuçüo, 
prn.tieo ~no estiL acustumarlo n compl·ellcud<Jr !OI"I'Itot·ml, de trausmisst1o ele propriedade 
os oftoitos perniciosos resultantes do systemtt ut~ .• temos ~no a rendtt dos r>staclos seriL res
tl:t concctlti'<Wiio politica. lt•JC!a a ~8:~üü:0008 dos quaes ubtt.tendo-se 

Do accortlo, portanto, com os principias qno ll. ,ou:OOIJ~ do.ve tkar nos estnrlos propria
nmLIJo rio ostauul~col', rlit•ci: lotla e qnnl~uer monto a fjtuurtm do lG.i90:l00$000. 
modi~b,_ ~no t?m por ílm estabclocer_rogi'~S \:i mesmo no qnadro uprosontado aqui un
o rn·mc1p10s tltl'ectot·o~ _do umu naçao, m~o tal'IOl'!llonto )lal.o senador Ruy Burbosu a 
ncompanhnn~lo as conrhçucs nalut•:ws, ns ox1- q1ranlm do !:J nul contos 
gon~ias vor·dnt!.oirns '~:;~ -~? )mr~uom. ~x- r:· yc"siYol rtno hnjtt ;Jn~lquer til !ta pc
po!rt.worunonlo "· su.L Olp,UJI~.u .. w, so tmu.un ']llL;Il.L nu,lu, _rlarlos, po1• rn 1111 apresontndos· 
orltosns, tontlum .n. calur, o o g·~ycpno, jiOt' assrm como uao so pót!e ostuJJelccor 0111 ttl.iso: 
SlliL yo~, tom oxl1!lr1rlo as v_crrl:;dou·as ]H'O\"as l11lo _rpw ollos tlovon1 ,;ot•vir pllm as circums
pmtrcns. rlo HilL m:onvonton.cm. . l:~nelllô pt·u,;onl.us; nm~ as rola"ões onlt'O olloô 

.t•;' lll<IIS umn rnzao que rolurçu o_ ponto do 1;ao pmloriiu oxporimontur Í11lorurão pro~ 
Yts!tt eom que vou oncamr a qucslao. lundtt. • 
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U.1r SR. !~J~t·nE:;!lN'rA.\'Tll-V. Ex. niio polbrit 
pu!Jlhtr o mnppa? · ·• 

O SR. EsP!Ril'O S.\Xl'o- Certamente, pois é 
sobt•o el!e l}ll) vou di.;cutir. 

l')! Slt. RllPtWSEi'i'!'ANTB-Aclw-o ti'Lo hom 
que nn. minlllL opinião devia tamiJem set· pu
blicado. 

0 Si!. ESPI!t!TO SA:-11'0-Poi;; !J~lllj en pu
blicarei. (.1pa•·t.~.<.) 

Tomo como base da minl1:1 nrgurncntnçiT.o 
o seguinte lll'indpio: n. r .,J,rnçi.o se torna 
fórmá de g-overno Jli'eferivr-1, dentre aqw,l! •s 
que J!<JPtence no g-oveJ·no Prpnlllic:tno; pot•qu~, 
obdocondu nos Jll'dCdtos gern.e' do podol' na
cion;t], jlOI' mrio <l•J um,, vcrdndl'im delrg-a
çii:o, ntton•le aill'in mnis li,; exifronci"s rlas 
localicln·les, o.lo m:u1eirn que 11 ncç·o rio poder 
se vne r!e;;envo ,·endo em espherns di ersn .• 
(\o mollo n tL<loptar-se de prompto ás exi
goncias Jocnes. 

Destn !llnJH•it'•l. so f'orm1 llllltl gPnnrlo onti
dad<l nucion·ll tendo como elemunt-:s compo
nentes nutras tunt;t.s entirlatles perl'•i•amcnte 
discriminrvlo...;, vei' lad•l rns pessons pnliti ·as. 
conservando ptwa com a Uuiilo os mesmos 
direi lOS e relaçiles ~ne conservam os cidn
llii:os om relaçiln a um estado em pnrticcula.•·. 

E os!It verdarl e os tiL tão nccentn ·da no 
es11irito rle todos, ~uo vemos tmtnl·-so n 
cada momento dn •. utonomilt rlos cstr11l.•s. Pois 
bem, em nome dess>L 11ntonomin, vou e:;t>,iJe
lHCel' um principio fie d'scrimin•r,iio ri 1 !'en
das, de morlo n tornai-o ainda mai:> applicavol 
no rPginwn dem0CI'Ii tico. 

Os estados siio JPSSons nutonomicas Jl"
rnnte n. Uni>io; e, em rei:I.Qii.o n ~ue,;tão ilnnn
ceir:l, são verdadeiros cnn tl'i bn i 11 tos; ns csbu.los 
trem iill:LS J•cnrl~s. elles contt·ihnil'iLo r,om a 
sun. fJ·JOtrt i11 liiipensavel ii. mnlllllr•nç,io d;< 
Uniiin, e tlcni'IiO com n~nolh ~n 1 ~B torna 
necoss n·in pnJ•a. ns S'lll::i rlespozas JHll'til•ulnrcs. 

Mn.s per·gunto: om qrw conrliç:üllS so d••vo 
estnbA!or.m· AS!o ll'iul!to do; estados cm mlnç;io 
ú União'! ~iio ó fJ118:;tii.o nova. Sel'iL 110\'0 Jli'O· 
blr•m:t snhor· ~nnl a lmsc <le tl'ibntlll' o inrlivi
dno cm Jl(~I:u.~rw no g·nrc~Pno a. ~n~~ pm'tnnco? 

NiLo. E' \\llltt l]l\O::ilt'Lo p01·ftJit .monto ollm:i
thfh. 

O modo ltl·ds mtu1'n.! de estn.bo!BC'l' o im
posto e tornai-o qnn.nto po;;;ivol proporcional 
a rendt~ tlo con ll'ibuinto. 

Aclt•> onti'L·J q1tc, em pt•incipio, os estados 
devem cuncorl'r>l' Jl'IJ'n n União na mziio di
ruela dos sons I'CCI!I'SOS pecnnin.l'ios, nn lli'O· 
JIOI\:ií.o rins snns ronrlns. (il)Joirulos) · 

Por·tnnto. ~lt:\.1 n. vepdn<ldl'll. <li~ct'iminar.iio 
dns I'Ondns 'I O ti' i Iiii to dos c,;tndos pm':l. côm 

dação. Si a renrlft se refereúqnelles inteJ•esses, 
cnj11 competonci;L de tJ·ibntar JlGI'tenca it [?e
rio açii.n, r! e v e ;;eJ• pot• e~ta n.rl'ecadarln; si se 
refeJ•o aquellns fonte>, cnjo,; interesses econo
micos g'lf'!lm na o,;pher.r cireumscr·ipta do 
tePrit•IT'io de urn estu.t.lo, deve set' arrocarlarla 
por esse est<L•lo; mas, umn. VAZ feítn. esta ar
!'t<cnr.la<,:I1o uii:o [1t'eci:m !ta ver di.;crimina(:iLo dtt 
J'onto de onde Jli<I'tiu. To•IIL a discriminnç1.o n. 
est•• mspoito ó simplesmente subtil e acci
r18nl<LI. 

Uj! sn. ll.EPRESENTANTll- E' o que !em 
Ii. rlispa1·idade. 

0 Sr •. Esrlf\11'(9 SANTO-Sem rlnvidtL. 
A11tes d•' esturla1• e,;te nssumpto em si, vou 

mo,;tt•nr qu:J o s.vstema da consti liÜQiio e 
torto:> urpl•'lies que teem si~o apre.;enta'los 
pectlnm pell' ba,;e, por· niio attenc!Pt'em ú ver
rJwleil'tL concopçilo que n sciencia permitte 
o,;tahelec•'l' ,;obre n natureza dos impostos. 

Diz-se que qwws1ner rendas resultantes 
rlo i111posto de impor·taçiio rlavem pe1·tencer iL 
feileJ'ttÇI1o, o as r! e expo1•t;rç:io nos estudos • 
porque as primeii'HS só devem ser tJ•ihntu: 
•lns pr;Jn f',,t[or;IÇ;i.o, nmn V<'Z que influem 
nos i te!'e.;ses geJ•aes o internncionae~, e ns 
iieg'n ndns dowm sei' tribu tn. las peJ,,s e~ ta los, 
po1•que ~ • re(iwem pm•ticulnr•mente aos seus 
inte1•e;;ses ccono~micos. Diz-se nindn que a 
intervenr;iio desses estudos 8ohre a federnçilo 
impo1·tn am1. invas·io de esphrm de rtttrihui
ções, constituindo a intcJ•vc•nçii.o desttt sobre 
ll<Jilelles um ntrophiall!ento dos interesses 
locaes. 

Perleitnmente de accOJ•do, nttondencla n 
qnA,;tiio dolraixo <ln ponto de vistn. econ mico, 
i;,ndo em vístn. a influ,;ncin quo prirle exe1• ''r 
n. n til' i hn iç11o rio e:> ta !Jo!et•el' o imposto por 
p:11'l·1 dos ns•nrl,•s un tlrt crlel'a<;;i.o; mas o 
l'!!>nltnrlo <l,•sse irnpo.;to é o <linlllliro, e esl.o 
depois <lo nm;c;ulnrlo niio póde trazer o vosti
gio da fonte de on<lo pnrtiu. 

Quanto iL cnmpctencia de tJ•ibntnr, niio 
r'est" duvida ~no se deve ••stnholocol' n rli;;
CI'iminnçiio dn rendn; ~n:rnto no tlireíto do 
pos;nil' o rnsnlt.arlo r.l11 IJ'i'•nlo, lHL nrnn. dn
vid;t completa o nlrsolnln.: Tnnto por·lonco n. 
nm o,;tnr.lo o t ihulo U.l'l'••cndnrlo po1• lll~'io rio 
nmn. imposiçiio g·<wnl, ~nnnto lhe poJ•lenco 
ninrla o tl'iilllto aJ't•ecudndo por meio do uma 
rlect•otnç:iLo locttl. 

n imposto sobro impol'tnc:il.o, rofo!'inrlo-so 
nos :ll'tigos CJIIO toem on lr1t<la om um os lado 
I]Imlquor, VOI'Sn soiJ!'o vnloJ•os ~110 devem sei' 
p··rmntndos no,so nsl:atlo, o bom as>im os 
impo,tos tio oxpurtaç:iio. 

a l'orlei'Jl.~I1o ri ovo SOl' Jll'npor·r,innal iL tob lldnclo 
dns l'<Jr1rln,; m·r ·cariada,; no! los. 

N1io uonstitn1 ol,jocto rio pJ•ooccnpnçiio n 
muneiJ••t do procollot' a s~mellwute tll'!'cca-

Nós sn bom os por nm p!'inci pio ccnnomico 
f}UO n. impnJ•tnçiln, como n HXJlOl'lnç;1o, oqrdvn.• 
lern nns t·rmos <lo uma. tJ'O<~n. rio nt•tigo::; pot• 
artigos uu do tll'Ligos por dinlwiro. 
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os prorluctos assim como o dinheiro, pelo 
qual o!los podem ser permutados; repre
sentam nada mais do que serviços, o esses 
serviços ~ortoncem em regra ao 6Stndo no 
qual so du. a, trttnsacção. 

Com que titulo poderá n união reservrrr 
para si as renilns dos impostos do importaçüo 

. do preferenciaa dos impostos do exportaçiio1 
Esta representa um serviço que só podorit ter 

compnnsar,:ão em especie ou em dinheiro; mas, 
niio é a Córma com qne podem ser revestidos 
os serviços prestados que altera :. essoncin 
do valor contido nelles. O dinheiro repre
senta, o serviço sob a fórma do moodn.,de ar
tigos ott de generos, os quaes são todos ob
jectos uteis ao consumo das duas pttrtes con
tructnnt8S. 

Pergunto, o Cacto de ser o serviço expres>o 
em espocies diversas é que coustitue o titulo 
bastante para discrimiuar :t propriedade em 
diversos possuidores 1 Por cer·to que não. 
Nestus condições, Sr·s., si não e possivel esta
belecer a menor duvida do que as taxas de 
impostos sobro os geueros importadoG e ge
noros exportados, silo valores accessorios a 
ossos mesmos goneros, <I propriedade dessa 
taxa n quem pertence 1 

Ao agen to qne raz a transacção. 
Jú. se vô .que não se póde dar ú. União ou ao;; 

estados a proltironcht da posso da renda resul
tante do imposto pela unica raziio que Jlrma 
a convaniencia por parte dessas duas eutidados 
politicas, do tributar as mermulorias. 

Entendo que se deve facultar ti. Unii'Lo o 
nos estados a attribuição para decrotar os 
impostos; mas não roconhcr;o 11 necossidaLio 
d:. disct•iminaçii.o das rendas resultantes, 
porrtuo ellas portcncom aos estados que as 
protluzem. 

EstalJoleciilo como principio quo os estados 
8rr.o possôas politicas, o imposto sobro elles, 
devo sor ostabolecide na razão de suas 
rontln.s; \Jorqne, sonhares, :t primeirn concep
ção que l ovo servir• de base :'t pr:ttica do um 
rogimen livro, u aquclht om virtude da 
qual todos devem sar tr:.\tttdos iguu lmen to 
porauto n. col!etividado. · 

Por que mzão, ti. m~dida q uo se pretende 
amrmar :t maio!' officacia do principio da 
liberdade em relação a uma associa~:iio 
politimt, se Y;d ao mesmo tempo est!tbolocor 
o principio tia desig'tu1ldade, do mono polia, 
das contt•ilmiçuos, por parto do uns, e do 
gozo, da isonçilo do tributo por pm•to tio 
outros 'I II' just:~monto este !'acto que docort•e 
tlo nnm manoir~t it•!'ocnstwol do systenm da 
discriminação d:t roudn aproson tnda pala 
projecto r.l:t Constilui~:ão. 

Quorois \'Ol' 'I 
Sendo :1 lotalitlatlo das t•ontht:> do Estmlo, 

tlu aeccn•do com esl<l t[nallr•o (mos/1'<11Ulo) 

140.895 : 540$000 , ficam par!1. os estados 
l6.469:l00$000. 

Procurando a ralação de proporcionalidade 
entre esta quantia e a primeira, tomos que 
ficarão p:.tra os Estados 20 o /o da totalidade 
das rendas de toda a União. 

Para haver o principio da equidade da con
tribuição, seria necossar.io q uo cada um dos 
diversos estados contribuísse com 80 °/0 de 
suas rendas totaes. Vamos a ver si isso 
se dti, ! Si é -verdadeiro o principio da discri
minação da ronda, tendo por base os impostos 
do importação o de oxportuçiio, vejamos si 
cllo nttondo ao principio alludido. 

Por essa tnbella se verifica o seguinte: 
O Espírito Santo contribuo com 44 o f o de 

suo, rendas. 
Bahia com 86 "/o• Jit vae ahi além da quota 

parte. 
Sergipe com 50 °/o· 
A lagoas com 84 °/o. Tão fraco em seus recur

sos pecuniarios e, assim mesmo, ainda tem de 
vergar sob o peso da exacção ! 

o SR. OrTrcrcA-Valhtt-nos esta consola
çiio! 

O SR. EsruuTo SA:>~To-.:Pernambuco con-
trilme com 89 °/,. 

Parahyba com 81 "lo. 
Rio Grande do Norto 40 o f,. 
Conrit 80 "I•· 
0 SR. BARBOSA. LmA-Apezar da secca. 
0 Stt. ESPIRITO SANTO-E' verdade, 
Piauhy com 82 °/o. 
Mamnhiio com 89 o lo. 
Parti com GO '1/o. 
Amazonas com 6i "/o· 
S. Paulo com 58 °/n. 
Parnn:i. com 52 °/o. 
Santa Catharina ·com SI 0/o· 
H.io Grande do Sul com 82 •f •. 
l\Iatto Gt•o;;so com 92 o;,. 
Mas, notae bem: S. Paulo com 58 "f,, 
o SJt. A. FARIA-E' o mais feliz do todos 
O :; rt. BADAJtó-E Minas 1 V. Ex. não se 

referiu a Minas. 
0 SR. ES!'Ilt!Te SANTO-Di ""O que ni:io Se 

pódo estabelecer estudo em re1ação a Miuns e 
!Uo do JJtneiro, porque ns suas rendas são in
cluídas nas da Capittü Federal. 

O SR. BAnARÓ-Só? S. Paulo tambom. Es
pirita Santo o Bahia. 

0 SR. ESl'IRlTO SAN'I'O-Não. S. Ptmlo tom 
a tt!Ctm,Jog-n do S:mtos. São esses dons estados 
o Gnyaz, :~o todo tres; o o pot• esttt r~zflo que 
se dit o lllcto de, ao passo que os unpostos 
tle importnçilo totaes se elevnm :t 140.805:540$, 
~ó nn Cnpital l•'odm·al os tos impostos rendem 
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82.779:800$; é porque para ella concorrem UM Sn.. REPRESENTAN~E - Não satisfaz a 
Minas e Rio de Janeiro assim como Goyaz. ·· todos os estados. Eu poàerm provar com alga-

A renda federal é dà l:tl. 635:540$; mas rismos e fallo em algarismos po~que nes.t~s 
a renda da capital anda em 70.988:800$ ; ao ultimos tempos elles teem tido mm ta elasttct
passo que temos 28,260:000$ como conse- dado. 
quencia dos impostos de exportação, tr~!'3- o SR· EsPIRITa SANTo- Perdóe-me o meu 
missão de pr<?J!riedade em toda a Um1.1o · collega. Os algarismos podem provar com 
11.790:900$ sao arrecadados pela Capital verdadeira exactidiio o f<lcto pratico de um 
Federal. principio. Em relaçiio ao aparte do nobre de-

Já se vê que ahi estão accumulados os putado, devo dizer a v. Ex. que a funcção da 
impostos de Minas e Rio de Janeiro, cuja Uniiio, assim como a funcçiio de qualquer as
puJança não se póde avaliar por não se ter socinçiio politica, não consiste em contentar 
os algarismos das mesmas reudas. a este ou áquelle cidadiio, a este ou áquelle 

Estabelecida a quottt equitativa dos estados estudo. A funcção do estado consiste em ga
e, comparando as rendas geraes, vemos qual rantir a acção do direito, n esphera da li
a dift'erença das contribuições dos estados em herdade, de tornar uma realidade o principio 
relaçiio ao que deviam contribuir. da lei, concorrendo para, a sua fiel execuçiio. 

Referir-me-hei a alguns estados. E' esta a opinião de todo e qualquer homem 
A Bahia, que tem 11.317: !00$; do total que estiver convencido dos principias demo

de suas rendas, 9. 788:450$ são resultantes craticos. o governo de nma naçilo nfio se 
dos impostos de importaçiio, ficando com destina a satisfazer exigencias. A Uniiio deve 
uma renda particular de 1.528:650$000. ter por obrigação facilitar as condições neces-

Attendendo á relaçíio de 20 para so, vemos sarias para que cada um possa servir-se de . 
que a Bahia contribue com mais 734:734$000. sua actividade, uesenvolvendo-a, de sorte que 

Pernambuco contribue com 1.027:814$mais cada estado possa fttZer prosperar as suas 
do que deveria contribuir. rendas. Si, porventura, aTgum niio se puder 

manter, resta queixar-se de si mesmo. Ro-
A Pnrahyba contribue com mais do que corra á sua actividade. Niio é justo, porém, 

devia; Alagóas, com 68:000.$ mais do gue que se venha dizer que se quer ser livre, sem 
devia; o Ceará, 187:000$ mais do que deVl.!o't i se procurar fazer alguma cousa para exercer 
Piauhy, com mais 10:000$; Maranhao, com acçã(} propria esta mesma liberdade. O 
com mais 247:000$; ao passo que o Pará con- nobre deputado dir. que a minha emenda níio 
tribue com menor quantia de 987:934$; Amn- contenta aos estados. Mas como niio coo~ 
zonas, com 122:000$ menos i S. Paulo, com tenta~ Eu quizera que o meu illustre col-
2. 757:000$ menos; Paraná 201:000$ e Santn lega formulasse a sua objecçiio com mais ela~ 
Catllarina, com 11:000$ menos. reza. o que não pode contentar aos estados 

Já se vê que, tle accordo com a discri- deve ser o seguinte: é que alguns estados 
minação da renda de alguns estados, uns ricos e prosperas se vejam sugados de sua 
contribuem excessivamente para menos, força, porque todas as rendas siio consu-
outros, excessivamente para mais. midas pela União. 

E' evidente, pois, que os 10 'lo e os 15 •fo Outt•os mais felizes, quo por uma even~ 
que teem sido propostos em nada fazem eles- tualidade qualquer veem a possuir para as 
apparecer a iniquidade na distrilmiçiio da suas despezas proprias uma grande parte de 
renda dos ost1~dos. ;;ua renda, e nesse caso se acha o estado do 

nobre deputado que alli estiL assentatlo; esses 
Estados dizem: «Sou muito prospero, sou 
rico.)> 

Para estabelecer de modo equittttivo a uis
crimiuaçilo das rendas na Federação Brasileira, 
eu me lembrei de apresentar uma emenda 
concebida da fó1•ma porque passo a ler (lú): 

Additamanto- Com a numeração de art. 
u" deve ser incluído no projecto de Constitui
ção, de1Jois do az·t. 5', o seguinte : 

Art. G. • Os estados contribuirão com a 
quota parte de 70 •/o para a feclernçiio, re
servando para si os 30 •;. restantes da totali
dade das rendas arrecadadas em cada. um 
uelles. 

Paragrapho unico. A osphera de compo
toncia dtt União e dos estado> p!il'It decretar 
impostos, sori~ determin11da nos sete m·tigos 
seguintes. 

Pelo quadro que aqui esti1, osta!Jeleei as 
rendas totaes de accordo com os dados oill
ciaes. Síio para S. Paulo 12.000:000$, para a 
Bahia 11 .000:000$000, pura Porn:tmhuco 
10.000:000$; logo siio ricos, pujantes elo re
cursos os estados de S. Paulo, Bahia o Per
nambuco: niio quero saber si síio do Norte ou 
uo s ui. Nilo me rolh•o a Minas o ao Rio do 
Janeiro, porque supponho qne s~o estados 
tão ricos como ossos; tenho plena convicçiio 
disso, eml.Jora niio se lhes possa com puta!' a 
a renda. 

UM St~. l~EPI'Lli:SBNTANl'll-E o Rio Granclo 
do Snl ? 
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0 SR. ESPIRITO SANTO- 0 Rio Grande do 
Sul tem 8 ou 9.000:000$. Todos esses estados 
são ricos. 

A unica dift'erença é esta : 
Pernambuco com dez mil e tanto conto3 dá 

nove mil e tantos e fica com mil e poucos ; 
Bahia que rende ll. 000:000$, dit nove mil 
e tantos e fica com mil e poucos; mas Siio 
Paulo que rende 12.000:000$ dit sete mil e 
tantos e fica com cinco mil. Isto é, uma par
tilha leonina ; absolutamente niio serve. Na
turalmente fará com que se levantem os ou
tros estados, di?.endo : Esta união é iníqua; o 
estado de S. Paulo fica com grande parte de 
sua renda, tem o privilegio de gosar e não 
contribuir si não em pequena escaht; ao passo 
que os outros estados teem o privilegio de con
tribuir e niio partillmr, ficando assim atro
phiadas as suas forças. 

0 SR. GABINO BESOURO-Elle póue reS· 
ponder : Trabalhem. Isso é o resultado de 
nosso trabalho. 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Não tem paridade a 
resposta ; meu nobre collega não comprehen
deu a minha argumentação, tenho o d1reto de 
não consentir que me explorem, que torr.em 
toda a seiva de minha vida, todo o suor que 
transuda do exorcicie de minhas forças, quando 
outros que gosam das mesmas vantagens que 
eu, teem o pl'ivilegio de viver descausarlos, de 
não ser contribuintes. Si, entretanto, se esta· 
belecer o principio equitativo da contribuição, 
si for mantida a JUStiça, nenhum estado 
terà o direito de queixar-se, si por ven
tura os seus recursos não forem bastantes 
para as suas despezas ; porque então direi : 

Quereis ser livres, fazei as vossas despezas 
na medida de vossas forças, ou crer.i novas 
fontes de renrltt e reduzi vossos encttrgos. De
clarn r que não tendes, é dizer que não estaes 
uns condições de ser livres, de constituir vidtt 
autonoma. Mas, segundo a discriminação 
feita, ella ó iníqua, parcial, injusta. 

Vejamos agora como e!rcctivamente tem 
uma razão mais profunda do que a principio 
se pensava, o argumento que apresentamos. 

Segundo ouvi propalar-se pelo recinto deste 
Congresso consta que o governo concordara 
cm se dtLr 15 °/, dos impostos de importnçiio. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO (ministro da agri· 
cultu1·a) - Informo a V. Ex. que o governo 
não foi ouvido sobm isso. 

VozEs - O Sr. Ministro dtL Fazenda o de
clarou. 

0 Sr. FRANCISCO L1l,IOERIO (ministro da agri
cultw·a) - O govorno natla tem com isso. 

O SR. EsrmiTo SANTO - Ouvi rlizor que o 
governo concordaria, niio so opporin. 

' 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO (ministro da agri• 
cultura) - Nada ha. 

0 SR. ESPIRITO SANTO - Mas admitta-se 
que fosse verdade. Declaro que acho inconve
niente esta medida.A questão não é de quota. 
Filho de Pernambuco, affirmo que meu es
tado tem recursos, tem dinheiro para manter 
suas despezas (apoiados) ; o que e1Ie precisa é 
que a federação estabeleça medidas equita· 
tivas no systema de contribuição delle para 
com a União, e seria mesmo um quebranta· 
mento de orgulho quando, conservando a al
tivez de filho daquetla terra, eu n1i.o dissesse: 
- não quero favores. 

Seja a União equitativa e justa, mante .. 
nhamos o p~incipio da equidade, não quere• 
mos nada maiS. 

Mas dizia eu: supponha-se que fossem con"' 
cedidos esses 15 "lo addicionaes. o resultado 
da importação anda por oitenta mil e tantos 
contos de rclis. 

Abatendo da totalidade desses impostos 
aquelles que pertencem à Capital Federal, 
ficão reduzidos a 50.000 contos, de que 15 •;, 
são 7. 000 e tantos coo tos que reunidos aos 
16.000 e tantos contos, somma 23.000 contos. 

Pois bem, segundo a medida que apresento 
ainda deixo o governo com mais dmheiro ; 
ja se vê que a minha questão não é de quota 
para a União. 

0 SR. RARBOSA LIMA - Será uma S!!lução 
maravilhosa. 

o s~. EsriRITO SANTO - Os impostos ge
raes Importam em . toda a Republica em 
150.000 contos r sendo 82.000 arrecadados na 
Capital Federal. Fica como di·trerença para a 
renda total dos estados 567: ll :7 40$000. 

Trinta por cento dessa quantia vem a ser 
20.134:722$000 ou menos do que o governo 
viril a deixar aos estados no caso de ser ado· 
ptndo o systema a que me refeJ•i. 

Ji1 se vê que penso com verdadeira orien
tação sem os exageros de um federalista idea· 
logo que queira impor o molde federativo a 
população brasileira só porque assim se tem 
l'eito em outras nnções, importando isso es
quecer que os povos não são feitos para os 
governos, mas os gove1•nos para. os povos. 

Reconhecendo a vantagem do governo fe
derativo, é preciso, entretanto; olhnr para a 
pn trla. e comprehender que e lia niLo póde 
fazer mudanças bruscas em sua vida econo
mica o systoma llnanceiro ; que as mudanças 
politicas se operam facilmente, mns que as 
reformas nos costumes de um povo niio ó tra· 
btllho do legislrtdor, nem de politico (M'uito 
bem, apoiados). 

Nestas condições ó preciso tratar com cui· 
eludo o com critorio dl1. quostiio ; os que deso
.inm o systema fodorativo niio podam tor oxa· 
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"'eros de mudanças bruscas sob pena ele des-.. , Meus collegas, a liberdade não desce elo 
~1embrmnento governo para o povo, sób~ do povo para .o 

Jtt vtl que niio posso ter P\eoccupaçõcs sob~e 11overno. (Ap~iados.) Por .1ss~ digo qu.e nos 
as consequencias que nos pode trazer esta te- aevemos r!IrJgJras nossas Vl~t~~.no sentido de 
deraçiío. Não. O que quero ó o seguinte: tornar autonomos os. muntciplos1 por que o 

, , f systemn da autonomm de utn Estado póde 
UM SR. RllPRJl,llNTANTil- E en raquecer 1\tzer apenas com que se dess.imine o systema 

o centro. dos privilegias, dos monopol!os. (Apartes.) 
O SR. EsPmiTO SANTO -Quero o centro o verdadeiro passo pura a liberdade consiste 

mais enl'raquecido do que est>•va. em tornar-se a lei como regm permanente 
Não compre h onde que com a extiucçiio do e emcaz, em ser elln umn verdade e ser Jacil

Senado vitnlicio demos golpe profundo no mente executada. 
SJ!ste!fi:t do _patronato, do 1llhotismo, elos PI'i- 0 SR. PRESIDENl'I~ _ Observo :to orailor 
VIlegws ? Nao devemos q uei'Ol' pr'ocedoi' com h ·t' 1 · d 
um:t rapidez vertiginosa, rio maneira .que em que, a ora es u preenc r: a. 
vez ele a uJerirmos as vltn tagens da h berclade Vozr~s - Contln ue ; m nua póde fallttr um 
em commum, venlmmos a favorecer o systema quar·to de !10ra. 
de despotismos e dictaclura nas pequenas loca- o SR. EsrTIUTO SANTO- E>tabeleci como 
lidados, (Apar~es.) quota parte dos Estados 30 •;, d:t totalidade 
_Digo o. segmnte : tod:t e _qualquer Jl!:eten~ dus suas rendas. 

çao í:!e I.mJlOI~ :t um:: naçt~o uma attttude, Neste caso o Estado do Espírito Santo ter•il 
umn modllic~çaoqne nao esteJa_de acc?rtlo com 04:905$ ; entret;:~nto, pola Conotituição, tinh:t 
as suas con_diçõe_s naturaes, n~o ó hberdauo, 176:150$000. 
é compt•essao, DLLO é desenvolvimento,é retro- ............ · ............... , ......... , ... . 
cesso par:t o systemtt do deSJlOtismo. (Ha um 
aparte.) 

O Sr. não póde tlmJsformar uma creanr;a 
mpidamonte em um homem, lm do esperar 
que a natureza o l'tt(,•IL. 

Nessas condiç!íes não póde ser minha pre
occupação esta oxag-eracht autooomb dos 
ostados. 

Acho que l\ conquist:J, da liberdade não 
consiste principalmente em tornnr o estado 
autonomo, porque penso quo podem haver 
tYI'annins e despotismos tanto em estados 
isolados, como vivendo em commum. 

Creio que :t fonte da g':tmnti:t da liberdade 
não estit simplesmente nn, nutonomi:t dos 
estados ; está nl\ liberdade do município. E' 
P<Wa ~tlti IJ ue se clevei•ütm voltar todas as 
nossas vistas. 

u~r Rit. RF.!'ItllSEX1'AXTR- Como chegn.r 
nhi, sem chegar iL nutonomia das pr•ovinicas! 

0 S11. EsPIIUTO SA:-11'0- Porg-nnte it lngl:t
terrn. 

Unr SI:. Rt~PIWSilN'fANTB - A ln$'l:tlei•I'i1 u 
um(t Fotleração? (Ifr, ot~tl·os apm·ces.J 

O Sn. EsrmtTO SANTO- Nrt Inglatei•m in
contestavelmente existe tL autonomia dos mu
niclpios. 

U~r Sn. lü:l'lms~C'rANTil -A lnglatm•ra da 
h•!nnd:t! A Ing-l:ttOl'l'•L do pauperismo ! 

O S1:. EsP!Il!'rO SAX'l'O- Existo t1l\ulona
mitt dos munieipios. 

U~! S!t, RlWlWSI,::-n•Al>1'E -Existo :t auto
nomia do mor1·or de !orno. 

_O Sn. ll~Pllll1'0 SAN'I'O - lssa não ó quos
lao politiea, o qnesltto social. (A1mtlu~.) 

Pernambuco que tinha apenas I .131 :000*, 
e com os mldicionaes tlcat•itt com !. 039:000$, 
virá ter 3.2i9:U00$000. 

0 Srt. ANNUlAL FALCÃO - Pois Peruam
buco !Jâo precis11 de nadu disto. 

0 S!t. E~I'l!U'I'O SAN'I'O - Esta ó muito 
bo:t l 

O S11. ANNJDAf, FALCÃO - Nós damos LI 
União. 

O Sn. EsrrmTo S<~.mo - Po.rtthyba que 
tinira 121:000$, J!carin com 1 Gi:J:OOO.~ com os 
addicionaes, o pel:t quota parte que lhe com· 
pote terâ 19i:000$000. (Continua a t8r.) 

u~r SR. REPngsr,:x1'AX1'g - E <t Uulão com 
quanto ficará? 

O SR. EsPmt1'0 SA:'>TO- A União !lca com 
cerctl de trinta e tantos mil conto~, uão at· 
tendendo ao ttngmento Lia rendr.. 

O 1\II~S:'tiO Sn. I~.·El'rtr~SBNTAN'l,g - N:1o 
cheg-a. 

0 SR. Est'I!li'!'O SANTO-Mas attonde!lllo ao 
augmento de 20 "/o, llcará com 150.000:000~:. 

0 Sn. BAIWOSA LIMA - Em todo O caso 
ostil melhor do que com o plnuo do Sr. Mi· 
nistro da F!lzenda. 

Poln. tr.lJelln. quo apresentamos , so y,; 
que os estados tle llccortlo com o projecto tlc 
constituição, tlcm•tio com rocur~oH exíguos 
muito ombom lon!m do nmntor-so lhzendo 
dospozas consillomveis ; uns 1lca.m l'avOI'O
cidos e outros Jli'o.imlicaLlos, niio podendo pol' 
essa rnzilo 11 runior• parle dollos satislhwi· o~ 
seus prin cipaos encargos; onteotanto, tt Uni:To 
promotto coclor 15"/u do Sutl rend~1, <>u tnu;u 
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rios impostos de importação dos diversos es
tados. Nestas conaíç:ões é que devemos rn.
ciocinar sobre diversos meios do melhorar as 
condições quer da Uniiio quer dos estados. 

Si, por ventura, os estados sa virem impos
sibilitados do vi ver npezttr de um<t distri
buiçlio equitativa de suas rendas,devem dar o 
exemplo de umtt vida mais modiett para nlio 
se vórem na ditnculdarle de manter-se tanto 
mais quanto, despresanrlo-se a emenda por 
mim apresentada, pelo projecto de Consti
tuição os estados flcariio em condições muito 
mais 'Precarias. 

Sera irrisorio o resultado a que se chegarit 
com pn rnndo os recm•sos que devem caber a 
cada estado com aquel!e necessario a satis
fazer as dospezns com a magistratura. 

O Sn.. Pn.ESIDENTT~-Obscrvo ao nobre ora
dor que jú, exedeu 8 minutos n sua hora. 

O Sn.. Esrmrro-SANTO - Eu \'Ou concluir, 
Sr. presidente. Estabeleci a compnraçiio en
tre a renda que é imposta no:; estados e 
aquella que é necessm•ia pal'a manter a mn
gistraturtt. Na tabella presente poder-se-lU\ 
1azer com precisão esse estudo. 

A' Parahyba, faltam ape11as 120:000$ só 
para pagar a magistratura. 

Ao Rio Grande do Norte, fttltam 75:000.$. 
Ao Ceará faltam 69:000$,nlio pagando mais 

a serviço nenhum ; só <t magistratura ! 
Ao Piauhy faltam 130:000$000. 
Ao Marnnhão fttltnm 29 conto;;. 
Agora o Pnra fica aindat endo 2 mil e tan-

tos contos. 
O Amazonas fica apenas com 221 contos. 
S. Paulo, este fica ainda com 4. 700 contos ! 
O Sn.. PRESIDENTE-Observo ao nobre de-

putado, pela terceira vez, que está fallaudo 
contra o regimento. 

O SR. Espírito Santo - Eu, forçado e cons
trangido a deixar a tribuna, como ao subir 
para e !la, tenho de obedecer ao regimento. 

O Sa. BADARó-Fallou muito bem. 
VozEs-Muito bem! Perfeit<tmento! 
(O orador d cwnp1·imcntaclo c ab1·açado po1" 

alguns ele seus collegas.) 
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Fica adiada :t discussiío pola hora. 
O Sa. P!UlSIDENTE di1 pam ordem do tlirt 

de am:tnhií o seguinte: 
I• parte (ató I hora): 
Discussilo dtl moçilo do Sr. Erico Coelho e 

outros. 
De I hora em deante : 
Continuaçiio d:t 1• cU$cusslio do projecto de 

constituição. 
Levanta-se a sessiío ás 6 horas e !O minutos 

d:t tarde, 

1~· sessiio cm 10 de dczembt•o 
de 11!100 

P1·esiflellcia do S1·, Pl'udente de Mo1'aes 

SU~DIARIO- Cllnmndn - LoHurn o ttpprovnçiia <ln 
Mtn- BXI'JWmS'N! -J'Hl:llfWIA. J•.\H'rB 11.\ Oltlll~:'l! 110 
ll!A- J)isc~tssão rln mnçii.ó do ~~·. E rico Caolho o 
outt·os- Dts.ctu·so do St·. F.t•lco Coelho- Advot•ton .. 
cia. do St•. Pt•e\:\hlent-o.-l{oquorimonto 1!o mgcncia 
Uo Sr. Erico Coelho- ltojoil;:iio -Consulta tln :St•. 
ULnldino Uo Am:u•nl- Dllcisíto dn St•. P1•osidontfl 
- Commlt.u. I.! o ~~·. Nito Po~.:tnbn.- D~ci::;ií.n \lo~~·. 
Pt'osiUanto,- ~l·:nu!'nA. 1'.\R'i'\•! lU \llWI·~M no li!.'•
Ü!!ll!,inuncU.t! dn tn discussão 1ln pt•njncto do Const[ .. 
tmçao- DJSCIII'SO do :-lt•, ULnlrliun l}n .\.mar1d
B"mon<ln- ])hicut·so dos Sl'S ... \ssis llt•nt.il u Arun· 
J•ico LoUo - E!UandttR- o\<lin.monta tl:l. ~li:-~cnssiia. 

Ao meio-tlia faz-se n. chamada, iL f[ual re· 
spondom os Srs. Prudente de Mor[l,es, .M[l,tta 
Machudo, Paes de Carvalho, .Toilo Neiva, 
Serzedello, Costa Rodrigues, Ed.unl'do Gon
çalves, Francisco Machada, Leovegi!do Coe
lho, .Toaquim Sarmento, Joüo Pedro, Cunha 
Jun.ior, José Secundino, Manoel Barata, An
tonio Bnena, Joaquim Cruz, Theodoro Pn.· 
checo, E!yseu J\lartins, Joaquim Catuncl~t, 
Be~erra ele Allmqucrqne .lunior, Theodurcto 
Sout®, José Bel'!larclo, Oliveit'tt Galvt1o, 
Amaro Cu,v[l,lcanti, Almeidtt Bnrreto, Fir
mino ela Silveira, José Hygino, José Simeão, 
Frederico Serrnno, Pedro Paulino, Tavares 
Bastos, Ros11 ,Tnnior, Coelho e Campos, 
Tllomnz Cruz, Vll•gi!io Damasio, Rny Bar
bosa, Snraiva, Domingos Vicente, Gil Gou· 
lart, 1\Ionteii'O tle Barros, Quintino Bocaynva, 
Laper, Braz Carneim, Campos Salles, UlHtl
diuo do Amaral, Santo~ Anrll'Udo, Gonct•oso 
l\larr!ue~. ll.anlino Horn , JMovos .lnnior, 
Luiz Delllno, namit•o Bnrcollo,;, Pinhoit·o 
l\!iichndo, Ce~:wio Alvilll, Edmwdo Wan
rlonkolk, Saldnnlm M:n·inlin, Joarp1im r lo 
~ouztt, Silva Canodo, Silvtl Pnmuhos, Aqui· 
,Imo tio Amaral, Joaquim Murtinl!o, Pinheiro 

Guedes, Uchóa Rodrigues, Belfort Vieira, ln· 
dio do Brnzil, Laura Sodt•ó, Ním Ribeiro, 
Cantão, Pedro Chermont, Mtltta Bacohw, 
Casemiro .Jnuior, Rodrigues Fernandes, Hen· 
riquo de Carvalho, Anf'dsio Fialho, Nogueira 
Partmaguá, Pires Ferreira, Martinho Rodri
gues, Burbostt Lima, Bezerril, J oüo Lopes, 
Justiniano de Serpa, Fredorico Borges, .10sé 
Avelino, Josll Bovilaqua, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Pedro Velho, Miguel de Cas
tro, Almino All'onso, Amorim Garcia, Epi
tacio, Pedro AmeJico, Couto Cartaxo, Si1 
Andratle, H.etumba, 'l'olentino de Carvalho, 
Ros[l, e Silva, .loúo Barbulho, Gonç:tlves Fer
retra, José Mari:tno, Almeida Pernambuco, 
Annibal J?alcilo, Meir[l, tle Vusconcellos, 
Pereím de Lyra, João de Siqueira, .Joi:io Vi· 
eira, Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bel· 
lnrmino Carneiro, Tl1eophilo dos Santos, Pon
tes do Miranda, Oiticica, Gabiuo Besouro, 
Ivo do Pmdo, Oliveira Valladilo, Felishello 
Freire, Aug·usto lle r<reitas, Pault\ Al'gollo, 
Tosta, Seabra, Antonio Eusebío, Zama, Garcia 
Pires, l\Inrcoliuo Mour[l,, Santos Pereira, Cus· 
todio de Mello, Paula Guimarães, Milton, 
Francisco Sodre, Dionysio C•ll'C{Ueira, Leovo
<>ílllo Filgwüras, B1triio de S. Marcos, Me
ilrado, Barão de Vílh Viçosa, Prisco Pamiso, 
llluniz Freire, Atnllyde Juuior, Fonsecn, e 
Silv~t, Fonseca Hermes, Nilo Pcçnnha, Ur
lJano MarcoiHlcs, Manhiíes · BaJ•rcto, Cyrillo 
<le Lemos, Oliveira Pinto, Virgílio Pessott, 
França Cnrvalho, Luiz l\1nrat, Baptista tia 
Motta, Fróes tb Cruz, Alcintlo Guannbarr~, 
E rico Coelho, J acqucs Ourique, Aristides Lobo, 
Vinhaes, Conde de !?if!:uciredo, Antonio Olyn
tllo, Bndaró, Pacifico Mascarenhas, Gnbl'iol 
de Mttg"ttlhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, 
J acolJ da Paixão, Alexandre StocJ;: ler, Frnn· 
ci:>co da Veiga, Cost1t Senua, Lnmounier, Gon· 
çnlvcs Chaves, Amarico Luz, Feliciano f>ennn, 
Viotti, Dutr'IL Nicncio, Olivoim H.nbello, l\Ia
noel Fulg·encio, Astolpho Pio, Aristides Mah1, 
Gonçnl ves Ramos, Carlos Chagas, Domingos 
!tocha, Costa Maclmdo, Domingos Pm·to, Pai
lota, Joü:o lle Avellar. Corrôa l{nbello, Bneno 
de Pai vn, Ferroil•a ·Pires, Luiz de Cnmpos, 
Mt<yrinl;:, Martinho Pmdo Junior, Bernar· 
dino rle Campos, Francisco Gllcorio, ~to
mes Btu•ros, Doming-os de Moraes, Adolpho 
Gordo, Cnrvalltnl, Angelo Pinhcit•o, Mursn., 
Pnnlino Ctwlos, Costa .Tnnior, J':.otlrigucs 
Alvos, AH't•sdo 1\llis, Carlos GLtreia, Morei· 
rtt da Silva, !Inbião Jnnior, l•'leury Cm·ar.lo, 
.loii.o Pinhoil'O, Loopoldo do' Bnll!uos, ftlnimn· 
1'1i.eH Natal, Antonio Aze~•odo, Cnotano do A 1-
l>nr[l!BI'q 110, Jlu la!'lll i no do Monrlonr;:1, l\Jttr
ein.llo do :\liignliJiios, Fol'llllll<lo Simns, L:wro 
Miillor, Cttl'!os dn Ctli!lpo~, Seliilnidt., l,nco!'llil 
Cutdinlw, Yidol'ino l\lontoiro, Por·oii·a dn 
Co:>ttl, ,\ntilo Llo Fnl'in, .Jnlío do Cnslillw~, 
Bol'gos do Madeiros, Aleidus Lima, Tlwmaz 
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Flores, ALreu, Homero Baptista, Rocha Oso
rio, Cnssiano do Nascimento, Fernn.ndo AbiJOLt, 
Demetrio l'tibeiro, Menna Barreto, Thomaz 
Delllno, Domingos .Tesuino, Sampaio Ferr·az, 
Julio da Frota, Assis Bm .il, Arthur Rios o 
Viriato de Madeiro~. 

Abre-se 11 sessão. 
Deixam de comparecer com caus11 os Srs.: 

Flori11no Peixoto, Joa.qnirn Felicio, Ferreira 
Brandão, Amphilophio, Le11ndro Maciel, Al
varo Botelho, Nelson, Casario e Motta .Juuior; 
e som caus11 os Srs. João Severiano, Rangel 
Pestana, Ennes de Souza, '!'asso [?mg-oso, 
Bernardo de Mendonça, Ladisláo Netto, 
Santos Vieira, Alberto Brandão, .Joaquim 
Breves, Lopes Trovão, Furquim Werneck, 
Francisco do Ama1•al, Barão de Santa He
lem!, Luiz Bat•reto.. Rodolpho Miranda, Au
tomo Prado, Almmdtt Nogueira e Et•nesto de 
Oliveira, 

E' lida, posta em cliscussão e sem debate 
approvuda tt acta da sessão antecedente. 

O SR. 1• SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

RXPF.mmNTE 

Commnnlcaçilo datada de ltoje, tlo S!'. se
nador Joaquim Folicio, tle niio potler com
p:wecer ás sessões do Congresso por rloenç:t 
do pessoa de SLHI Jhmilin. -Inteirndo. 

Requerimento i.lo Sr. deputado Lennch•o 
l\!rUJoel, ~o li c i tnndo !icen<!:t ptwa ttusoutttr-se 
desta capttn.l por motivo do doença em pessoa 
de sun Jhmi!i.n.-E' nor~1e~dn pelo Sr. presi
dente a segmnte commrssao pnrn. dar parecer 
sobre este requerimento: Retumba, Ser•zedello 
c Coelho e Cnmpos. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORGANISAÇÃO DOS J~S'l'A DOS 

O Stt. PRESlDE~TE declara. que, ton<lo sido 
CO!lCel.lidtt ]leio Congresso urB·encia para na 
prtmen•a parte <ln ordem <lo <lta do hojo ser 
tliscntidn n mot,:iio npr•osontncla poJo ~r·. E!'ico 
Coelho c out,·os na so.,ão •l0 IG do cor·ronto, 
concede 11 pnltwt•a no Sr·. gt•ico Coollio. 

O ~1.·, Erie4ó> Coelho- Tn.mbom 
J!tço yotos, como ropl'Osontnlllo d1t Nnçúo o L'O· 
puiJILcnllo pt•ocnr~or•, allm do qnu o Cungt•u,;so 
llrmo,quauto ttntos, o pncto J'utlorn.l qtlD ugot'<l 
po!' doanto devo reger os dos tinos do J.lrazil. 

Caso a moçúo não se referisse a nssumptos 
elo projecto de constitniçilo J'ederal, que está 
sondo tlelmtido, e niio fosse da oxclusivn com
petoncht elo Cong·rosso resolver sobre as me
didas como na. moção se contém, cu nii,o to· 
marin siquor um instante do precioso tempo 
do Congresso. 

A moção, Sr. presidente, urro visa diminuir 
nen llmm< das nttribuições do que se nchn in
vestido o pn.triotico Governo Provisorio, nem 
retirar-lhe n mini ma parcelln do prestigio que 
elle soube grangear por actos de ncrysolo.do 
patriotismo. 

A moçúo induz npenus o Congresso n expli
car o que ll<t de confuso nos netos do pntrio
tico Governo Provisorio, no tocante á orgn.
nisação dos estnclos, a regulnrisar o que ha de 
desordenado a respeito, endireitnndo-a, pois 
que vne evidentemente torta. 

Argumentando em theso e na hypothese, a 
interlérencht do Congresso nestn questão é 
logitim:t, necossnria c urgente. Começarei 
pot• encarar a questão da competencia do 
Congresso em these, e assim respondo a um 
aparto com que me honrou, nn penultima 
se;são, o illnstre representante do estado de 
Minas Geraes, Sr. Bndaró. 

O Congresso entende-se '' Camnrn e o 
Senado reunidos; a Gamara que representa o 
povo braziloiro, a summa de seus votos, o 
Senado que representn as opiniões, os inter
esse,; elos e>tr~dos. Cmnnrtt o Senado reunidos, 
nflm de constitnirom. o pniz como estados 
autonomos, mas solidarias, no terreno da 
democracia., independentes, mas unidos-uni
dos como irmãos pum perpetuarem a nação 
b1•nzileirn. 

Si o Congresso não é pessoa absolutamente 
CO!llpetente para neste instante resolver todlls 
as questões qne .so rclaciomtOl com n Consti
tuição tlos Estados Unidos elo Brazil, não 
sei quem seja; on nós não somos o Congresso 
Constituinte; cu acima do Congresso, acim[l 
d:t Nação q no representttmos, existe alguem 
qno <lispue dos destinos do Brazi!. Si não é 
do exclusiva competench1 do Congresso resol
Yor tt matoriu, do quem ó mais então 1 Do 
Governo Federal por intermodio dos gover
nncloros pr•ovism•ios clns províncias'! Mns o 
Governo l~edoml nchn-se somente investido 
dos podere~ executiYo e legislativo ordi
nr\l'io ..• 

o Sn. Ar,otxoo GnANA nARA-Tem todos os 
poclot•os uocossarios. 
. O Sn. l~tnco Cm~r.Jro ... legislativo orclinn.rio 

o oxocutivo ; consognintomouto, como nin
g·nom d:'t o ~no n:i.o tom, o CioYOl'no Pt•ovi
~nt•io niio pculo conJ'orir· aos g-ovornat!or•os dos 
J'utnros esttttlos, o potlot• eonstituinte, tlo q uo 
nm o antros c:trocom ignalmonto. 
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No terreno dos principias n compotonci[l, e :c- como cltmrtra e senado, sinlio depois elo per-
clusiva do Congre>so e irrocusltvel. foitltmontc constituidos os est"dos. 

E' passivei que assim urro seja nesta tor1·n Vou lêr os considernndos do decreto de 4 
onde os principias nnclttm em 'g·uort•a n1Je 1·tà de outubro, incongruentes com o projecto 
com os factos o os homens do ordinnrio constitucional do 23 de outubro (lê): 
fttltam aos principias. ' ' «Considerando que o Congresso não poderá 

O decreto de 4 ele outubro que conferiu ao naturnlmonto entrar no oxornicio do suas 
governador o direito do outorgar uma consti- funcçuos ordinnrias, do pois ele dosempenha
tuição ao estado respectivo, está sendo e:ce- do seu mandato constituinte, emquanto se 
cotado it risca, notando 0 Congresso que 0 não houverem reunido ns constituintes dos 
Governo ordena aos governadores qno com a estaclos e decretado ns suas constituições; 
mnior urgencht pt•omovnm a reunião das «Considerando, pois, que uma vozapprovn· 
assembleas ,Icgisllttivns, de mouo que em abril c!a ~ constituiçlio o. eleitos os. mng~strados 
do anuo vmdouro os estados ostejnm com- suptomos cln Rep~blic~, o pro:ctmo vmdouro 
pletamente organisados. Congresso determmum o admmento do suas 

U S 
_ . . . sessões ate que se promul nouem as constitui-

i M R, REP!tllS!lNTANTE - ~ao d1z ISto ; ' çuos dos eõtaL!OS ; 0 

d
0
z qge en: ab;11 devem-se reumr os conf:l'ro~- «Considerando, por consequencin, a nacos

~ ~ d s est,tdo, para approvarem as constJtm- siclado urgente de accolernr esse trnbalho de 
~ s. organisnçlio local, atlm do que o Congresso 

O SR. ER.rco CoELHo-Ao passo que o Go- nacional, ainrla no moimlo de !SOl, comece o; 
vorno insiste, conforme o decreto de '1 do ou. funccionar orclinariamonte, no oxorcicio t•e
tubro, pela organisação, a todo o transe, dos guiar do podar leg-islativo, como Camara e 
estad9s, propõe .no CongrBsso na disposiçiio Senado; 
transitaria torcmm do projecto de constituiçlio Decreta, etc., Btc. 
federal, que se pormitttt n.os Estados se coo- Destes considemndos doprehende·se a in-
stituírem no prazo do dons annos (ID): · tençlio q!lo ditou o decreto do 4 de outubro, a 

« Art. _I .• Os governadores dos Estados saber que, sendo necessario que o Congresso se 
c~nvocarao a~ respectiv1tS assemiJ!éas legisla-· rouna em meiado do anuo vindouro, e en
ttvas, a!e alll'Jl elo JSOJ·, flxanclo-lhes clnttt para tendendo o Governo Frovisorio que essa 
a eletçuo .e r.am a abertura, de modo quo rounirro niio podo ter Jogar sinlio depois de 
entre a pr1motra o a segunda medeiem, pelo constituídos os estados, por quem do direito, 
menos, 30 dias. fiO'z-so urgente que seus prepostos, nas proviu-

« Ar~. 2.• Os governadores nctuaes pl'O- mas, convoquem a~ assembleas respectivas a 
mulgarao, om cada estado, a sun constituiçiTo, tomp.~ do se .org?-liiSttrem os estados antes da 
depe~dente da npprovnçlio ulterior da re- reu.~mo, ord!narltt do Con.grasso co.mo poder 
s~oct1vn assembléa leg·is!ntiva, mas postrt em legJs!attvo, 1sto é, cm trmo do prox1mo nnno. 
VIgor desde logo, qnHnto à composiçlio dcss·t O que vae acontecer ~r. prestclento 1 
assembléa e suas funcQões constituintes. · . Suppo2Jllnmos ~ue. o Con.gresso adopta a 

Ar•t. 4.• ~m ,cadlt cstn?o a primeira as- c!J,;postçao trnns1torut tercetra, que concede 
somb!êa log1;latJva or"nmsar-so-lw so"undo aos os~ados o prazo. do dons nnnos afim de se 
a consti!triçilo anterior~nente pronu;lgaJa ... orf\'amsarom defini~tva e regularmente; 

« Art. 6, 0 As concliç<:5os de e!enoibilidndo ~upponlli~ll.lDS mtt!S que o Governo qu.e f~t· 
para essnsassemblens ser·lio as ue 1~·escrever elo1to LloOmtJvam~nte pelo Cong-resso, mspt
a constituiçlio do cncla estado,coiutabto que... rando-se nos ?onstdornndos do decreto de_ 4 
(attendn o Congresso 11 este ponto) comtauto uo ou~ubr~, toso!vo .tlemorar a convocaçuo 
que nlto contravenham ao determinado na do lepsln.ttvo oJ:dnumo, até que todos os os
Constituição Federal. » t~clos. se organJsem,,roden~o acontecer que 

o, to lacto nao se renl1s~ senao em fins do anuo 
Acontece, ~r. presidente, que o Governo do 1802 ? Onde iremos parar? 

recommend11 tL no,sa upprovnclio o § 5" do , · -
art. I• das c!isposi1;<1es tmnsitoriàs do PJ·ojocto bm vtsttt t~t co!1fu~ao quo se noJa ,nos ncto.s 
elo constitniç11o fellor·1 1 om virtude do r , 

1 
do 0ovcrno 1 J•ovtsorJo, com relaçao n ergam

apenas terminadtt a 'ru'ncí'l1o constitninl~~·~~ 7-nçtw dos. est.a~.os, como acabo t!o n?Xl~?r, en~ 
Conn·r·esso osto sop!ll"tt' ,0 11

., 0111 C 1111 tondn, Sr. ptcsulonto, que o Con,ro>sO esl!L 
" ' ' ·• • " · 1 al'i\ O 110 dnvnr tlo J'M' I\ • · to r' Jn 1·1o li' r• '\ Senado atlm do oncoli\1' sun, ftncçues Jon,. ·- ' u u • .,,n I l a llhl • 111, c" , ' , 'o 

littivas: ~ 1 101 ' hovor·no oxpltcar,•ues n 1'ospo1to, e do tnsp1ral-o 

Entretanto, sog-nndo o espi!'ito, que rlictou 
o tlocPolo do ·1 do otltUb1•o, o Govot•no osli'L 110 
]ll'est![lo:;to elo quo o Congresso nlio potlor1'L 
rcuun·-so o oncotar suns J'uncç.ues ortlinarias, 

mesmo, dar lo o caso que o Govorno nfio tenha 
plnno ns,;entat!o, como so co!ligo do quo levo 
dilo. 

Esporo, pois, quo o Cong'!•osso, attontns 
os tas consitloraçuos, se pronunciCJ sobro u ma· 
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teria da moção com a franqueza e indepen
dencia que tem até aqui caracteri~ado todos 
os seus actos ; que nttenda n que o decreto 
de 4 de outubro não póde ser tomado ao 
.serio, como está sendo por parte de alguns 
governadores, visto como, depende do tra
oalho do Congresso Constituinte, que está 
longe de tocar o seu termo, ass~ntar os deli
neamentos da organisação dos·estados. 

Os signatarios da moção entendem que esta 
patriotica assembléa não póde se mostrar in
dift'erente ao processo mediante o qual, a esta 
hora, estão sendo transformadas antecipada 
e desordenadamente as antigas províncias do 
imperio nos novos estados da Republica. 

rio desempenhou no geral urnoido pelas cir• 
cumstancias revolucionaril\S, (Trocam-se mui· 
tos apartes.) 

E' contra este arremedo sem espírito demo
cratico, sem espirito federal, sem espírito al· 
"um; é coo tra essa comedia que ameaça 
âegenerar em tragedia no meu estado natal 
que me levanto para pedir providencias M 
Congresso. . 

0 SR, HENRIQUE DE CARVALHO- Apoiado. 
0 SR. ERICO COELHo-Nós, que somos O po

t!er constituiu te por exclusão, não assistire
mos impassíveis ao trabalho insubsistente e 
inversivo da autonomia dos Estados em via 
de formação, obra de pouca duração que o 
decreto de 4 de outubro commetteu nos gover
nadores. 

Ao Congresso cumpre assentar em uma 
medida de ordem, inicial da reconstrucção das 
antigas províncias, e precaucional de desgos
tos no presente e decepções futuras. 

Entendemos que, emquanto os representan
tes da Nação, Gamara e Senado, mand<ttarios 
do povo e mandata rios dos estados, não con
corâarem nas bases da Constituição Federal, 
não traçarem as o1•bitns dos estados, presta
b~Jecendo as regras geraes, as unidades con
stltucionaes, ás quaes devem cingir-se, cada 
qual pelo seu lado, afim de se org-rnisarem 
como governo e aclminstração locaes ; sobre
tudo emquanto o Congresso não definir a 
funcção eleitoral, o poder por excellencia, 
que exprime em epocas ordinarias a soberania 
da Nação, funcçii:o que o conjuncto exerce nos 
limites da legalidade, por cada uma de suas 
partes, emqunnto isto não se der, entendemos 
que são intemRestivas ns tentativas de fun
dação dos estados, na falta de linhas gemes ; 
são chimericas no ponto de vista democrntico, 
são inconsistentes, serão frustradas seguncl.o 
todas as probabilidades. 

O Governo Provisorio, a quem o exercito e 
a. armada n'uma horn, suprema de crise nn
CJODal, mas pot• umn. inspiração, confiou os 
destinos do Brn?.il, exonerou-se perante o 
Congresso no dia 15 de novembro, da grave 
responsabilidade de el~tborar ns leis, quo 
devem do hoje om diante reger nito su a 
Uniiio, como nos estados, cada fJUa! por seu 
Indo. 

?ntretnnto os proconsnlos continnnm a 
ngrtm• as pt·ovitwins 1m Jlcção, consonnto do 
uocroto do '1 do outubro, do que ao govet•nndor 
cumpro ~titHla agora, roprosentm• no parti
cular o mo~mo 11apol qno o Governo Pro viso-

o Congresso, por sua vez, na resposta que 
deu á mensagem do digno chefe do Governo 
Provisorio, atnrmou, de conformidade com a 
face do mandato que estamós observando, que 
reservava-se o exame de todas as questões 
attinentes á fundação da União e ipso facto, 
a organisação dos estados. Pois bem, a con· 
strucção dos estados arteiramente feita, 
como se está procedendo aqui, alli, acolà.. 
(Apartes.) .,.~.--

Meus collegas, estou fallando impessoal
mente. Estou evitando citar nomes, muito 
de proposito, fugindo assim do terreno odioso 
das questões pessoaes, para onde debalde os 
collegas me chamaram. · 

Dizia eu, Sr. presidente, que a construcção 
dos estados, como está sendo promovida, a 
todo transe e a priori, isto é, abstrahindo-se 
dtt vontade popular devidamente expressa, é 
caso para o Congresso entender-se com o pa
triotico Governo Provisorio, afim de impedir
se essa anomalia, afim de preterir-se a obra 
atropellada dos governadores até que o Poder 
Legislativo reforme a lei eleitoral, de sorte, 
a asseguar toda a expressão do suft'ragio, no. 
acto ela transfiguração das autigas províncias 
em novos estados. (Apartes.) . 

0 SR. PRESIDENTE - Attençi:io! Quem tem 
a pahvra é o Sr. Erico Coelho. 

O SR. E arco CoELHO - Sr. presidente, a 
intervenção do governador nos actos vitaes, 
íntimos, da agg1•eminção politica em P.eriodo 
embryonario, se me atfigura perigosa e lllicita. 

A esse respeito póde acontecer que algum 
"overnador se lembre de imitar o trabalho 
âo jardineiro phnntnsista, perversor da na
tureza, que agarra em um arbusto, emqunnto 
é novo e tenro e de pequeno torce-1he o 
caule, inverga as verg·onteas para o chão, 
apara as primeiras folhagens e assim conse
gue, de principio, contrafazer em um anão cor
cunda ~ fraco nm ser que promettia ser gran
de, ai t1 v o o bel! o. 

Dado que as cartas constitucionaes pro
mulgadas nté hoje pelos governadores fossem 
c:dcadas sobre o projecto do constituição fe
Jot·al, obt•a do Governo Provisorio, mesmo as
~im e lias niio passariam de superl'ectaçõos do 
rogimon dicta,to!'i:tl, inviaveis, em voz de se
rem as con~tituiçues dos osl:tdos gonuinas 
concepções tios mamlatarios do cadll. um, cin
gidos :\s grantles linlms da fedoração. 

~ ~~-_.._.I --- - ____ ....,.. __ 
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Observa-se, porem, Sr. presidente,que, co
tejando-se algumas constituições outorgadas 
aos estados, a do Rio de J:tneiro, por exem
plo, com o projecto do constituição !'ederal do 
23 de ontubl'O, verificam-se pontos essencines 
de diver~encia. 

Observa-se, de mais a mais, que uma parto 
da constituiçi:to do Rio de Janeiro, pnm nft.o 
sahir do exemplo, jiL está em vigor·, o justa
mente ahi nota-se que o g-overnador do meu 
estado natal incorreu em contrn.vonr;ão da 
constituiçi1o federal, decretada tt 2:3 de outu
bro, sem embargo do decreto de 4 do mesmo 
mez prohibil-o expressamente. (Trocam-se 
'Va?'ios apartes.) 

Para demonstrar até I]UO ponto é proce
dente a minha argumentação, frisando o in
conveniente dos governadores anteciparem 
suas obras no trabalho do CongJ•esso consti
tuinte, basta dizer que, ni1o só o prqjecto con
stitucional, que estamos discutinrlo, como as 
emendas adoptadas pela. commissão do Con
!l'resso, consistem em regras gemes, em uni
andes constitucionaes a que tlevom snbmet
ter-se os estados em via de organisnção. 

Uma dessas regras geraes, uma dessas uni
dades constitucionaos impõe-se it nosSit accoi
tação, como norm:t a que do,·em cingir-se as 
províncias no neto ele cnnvocaro111 ns suns 
assembléas legislativas constituintes. 

Refiro-me iL unid:ulo eleitoral; pois, em boa 
constituiçi1o, Srs. congressistas, <.\ forçoso 
definir as coudiçues unil'ormes do su ll'ragio, 
unico para todos os elreitos da representação. 
(M'nitos apoiatlos.) 

Não é a msourn. r}a unil'ormidado é a lwr
monia do con,íuncto, é em respeito e par:~, gn,
rnntia do patrimonio sagrado ,de todos os ci
dadãos lJrn~ ileiros, qne assim deve sor. 

0 SR. Or.rV.lllRA PlNTO-V. Bx. disso que 
havia contravenção na Constituiç,üo do estado 
do Rio de Janeiro, eu queria saber qual ó. 

O SR. E!tlco Co~-:r.no- Não tenho tempo 
para entrar em detnlhes, por·<im, amrmo-o 
ainda uma vez: Doprohonde-s'' elo qno expuz. 

0 Srt. 0T,JV!liRA PINTo-Mas ou l]llOI'ia que 
m'a dissesse. Não pudo compre!Jendor. 

O SR. Emco Cor:r.Lo- l'oi tnlvor. por tlel'
foito da minha exposição. 

O Sn. PJW:<TDE:'I''r!l-Poço no nolJro dopntn.
do quo restrinja o son rli~errt•so, porrJno a hom 
está n. findar. 

O Srt. Emco Co"wo- N:t paPto QUO, rht CLl!l· 
stituiçãú do estado tio !tio tio .J:rnoiJ•o, O:<t:'t. cm 
eXUCll\'lt.O, O g'O\'OJ'IlatiOI' i llCOI.TOil l'lll COil lJ'tl
YOilr;iiOj Ybto rpw. altnron ns CO!Hiiçi'íos do 
oloitol' o tio ologivol, l'ugin,lo 1l:r not•nm ll'll
çatlrt poltt constituição liJtloral do 2:1 do on
tnll!'o. 

o SR. OLIV!l!RA Prmo-Niio h a constitui
çfio, h:t pr{\jecto de .constituição, o só e~tà em 
vigol' a parte rolattv:t ao systemtt olOJto!'lLI. 

o SR. ERre o Com.no-Na parte da consti
tuiçiio do estntlo do Rio tio .Taneiro que en
tende com ns contliçt'ios do elegibilidade para 
a proximrt l'utnra assem biela legislativa, parto 
que estit ~1!1. vigor, o governador rrovJso:io 
incompatJUtlJson to,Jo o mundo, so nuo m
compntibi!isou-so a si pnra o cttrgo de gover
nador oiTectivo i 

Todo o mundo ficon incompatibilisado, 
funccionarios do Estado e da União, sttlvo o 
governador que teve o cuidado de desincom
patibi lisar-so, deixando. de atte~d~~ a consti
tuição fedem! qna dosmcompatlbllisou todos 
os cidatli1os bra~ileiros para o Congresso Con
stituinte. 

Senhores, nôs estamos no extremo opppsto, 
social e p01iticamente fallauclo, tla Amarica 
do Norte. 

Foi menos difficil, Sr. pmsidento, todos 
que conl1ocem a historia dos Estados Unidos 
do Norte so.hem flllUnto cnston a Fedora
çfio Amoricaua, f'oi menos dilllçil nos Es
tarias Uni rios da Americrr se cong-regarem 
pelos Jaç,os da Jederaçlio, renunomndo as 
suas prerogativas ~UZO!':mns ; foi mais facil 
aos Bstrrdos Unidos da Americn fundarem 
tt Uniií.o, do que ha de :teontecer as antigas 
p1•ovincias ,Jo imperio tmnsformar-sA suhita
monto em estados :tutonomos, ao toque da 
var:1. magica ,Jos govornntlores, afim <lo so 
emancipnrom rl:t tutell:t em que tem vi
vido, até hoje, inteiramente depend~11tes do 
govomo contrai. Estamos em collliJçues cp
postas aos Estados Unidos. A IIi o povo os· 
t:wn edncarlo na oscoln. do governo e admi
nistração locnos. Al]ui o povo vivo, se vive 
ainda, nlque!Jrado, sem confiança na federa
ção o prompto rt se entrog·ar no domiuio tios 
governadores. 

g· rtbsurdo suppor que as antigas provín
cias do irnperio, que ,jaziam apoL•tadas nas 
espimes <la contrnlir.aqllo, que sob o jugo irn
pel'ial se acostumaram, na grande maioria, 
a não pensar, a niio agir, a não viver siniio 
sob as inspiPar,,1Jes do g-overno central, que 
não ca1ninhavam sinão g·t·aQas as molletas 
q1w lhos emprestavam os presillontos, ó ab
surdo snppur que so omnncipom de vor., tle
pendonill! as ]l!'imoiJ'llS n?anililst.nçuo.s do sua 
rt.ntonomm, r e nssomiJ!uns logJslatJvns con
vo:•arlas em virtndo do mesmo regnlnmento 
oloitoJ•:d, qtlo sa.liomos, o qnal Jli'OI'Oil tán mal 
!1:\S !1lflOS do CO!'lO,; g~\'OI'IH\li01'0S, I'Og'U]:t
tnOll tn oloitoml dl'ltcomano n:L pn!'te ro
SjJectim :'1 policia ilos eommicius. (A.paJ•tes.) 
No cnnrossal' otitas vordnrlcs não lm tlol.Ul' 
pam ntis, no contmrio ha noLrcr.rt do nosns 
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parte. Confessemos que o regímen eleito
ral posto ultimamente om pmtictt tom vicias 
insano. veis. 
. _o S?-: ZAMA-Aqui lm muitl\ :;onto. que 

· nuo vtrw. sem esse reg-uln.men to ; mas Jm 
outros que sem elle viriam. (lia out1·os 
apctrtes.) 

O Sit. Emco CoELHo-Só .depois du. expe
riencia ó que ils vezes se descobrem os latlos 
defeituosos de uma loi (apoiados). E' o caso 
e nós, que vimos do pleito trazemos o uoss~ 
depoimento insuspeito e em consciencia conde
mnamos os defeitos desse processo. 

Oonfe.ssemol-o e desculpemos o regulamento 
oleitoral si for passive!. 

Em nma q uatlra anormal, em um período 
de incertezas, de apprehensões de toda li 
sorte para o governo oriundo da revolução 
quando grandes· m~tles havit1 en1 perspectiva' 
quando temia-se o desrnc•mbramento tio Bra: 
zil, esse regnhtmento eleitoral J'oi tlitltdo pela 
inten<)Ü:O de con:.:regar neste recinto o maior 
numero passivei de adeptos da Repnblica · 
o !I e não so .i llstitlc;L, senhores, mas se per~ 
doa, desculpa-se om bem elo paiz, como urn 
m:1l qnnsi nece:;stwio. 

UMA voz-Sim, ma~ deve SOl' reformado. 
O Sn.. Emco Co!lwo-Nós, republicu.nos do 

princípios, mostt•amos sem pro pot• osso regu
lamento ti mesma ropugnancm quo os doen
tes costumam revelar pelo oloo do rícino 
(1·iso), mas trn,"'lllllOI·o om bom do Jlaiz tm"'tt· 

I t . ' " mo -o pttrfl. encur fl.r a ct·tso que o Brnzil 
n trn v essa va. 

Ag'Ol'n., poyem, que a crise tct·minou, que 
o pntz recalnu no sou estado normal visto 
que não 11:1 duvilhtde que a pt\tt•itt ostit toch 
nesta '.:_Ocinto,com o pons;L!llOl~to do lJnião,ho,jo 
quo nao temos mtus lt raceuw o esplmcobt
mento deste ftlturoEO pniz (apoiados), 1m tempo 
e ú dever nos;o c cnidar da reforma oloitot•al 
de sorte a libel'tar o voto uns cadeias ,1 n~ 
lhe foram postas. · 

Nosso Jlil.l'timtl:Ll' nus <\ovemos l'azet• CUI'O 
com o illustt•e s 'mu.lot• pcht B dtitt, osso osta
tlista respoitabi lissimo, que l'ez da Jibordade 
tio voto o pt•ogrnmma do toda sna brilhante 
carreim politica, o Sr. Sttraiva. (Apoiadas· 
muito bem). ' 

De mais, Sr, presidente, o Governo Provi
sol'io, honm lhe seja l'eit:1, ,it\ l'evogon os do· 
cretos 1lo banimento e do doportndio. Resta 
agortl o Congresso razot• o mn is: J't:n,n q nen r os 
comícios eloitomos i1s opiniüos pt•o.;criptns por 
CO!'tOS g'OVOl'llH.dOl'OS, fjl\0 SO 1Ll'\'01'ill'illl1 OUl 
Oll1Jll'ei toit•os do oloiçuos, (Muitos apoiados,) 

Comocomos pnt• gn.t•antit• nm l'ntm•os os
li~dos plena lii<ot•dado_, nllm do olegorom SllltS 
assumlilóas logislallvas, nomoat· sons n·o-
vornndoros. 1':1 

1!1;'.:: ·· lm~ ~ ,.,. ______ _ 

E' a, liberdade do voto que ha de cellulisar 
org:l!lisar, animar os estados, como ex~ 
pre&sões de governo e administração !ocaes
scl( rJOVCI'YtCmente a sal( admínistration. Esta 
tr;tbalho de reorganisaçiio pacifica, mns não 
:1 mão nrmarln, como se tem feito, este tra
.h~lho de regeneração social e politic;~ deve 
v1r do ~uenor para o maior, da ~ellula pum 
os orgaos e destes para ~ con,]uncto ; por 
outt·as p;<lavras, deve clertvar tlo munictpio 
para o estado, de maneira que uma cor
roa te de liberdade circule por todas as ca
ma.d~s populares, animando a aggremiação 
pollttca. 

O SR. P1msiDENT.E- Observo ao nobre de
putado que está terminado o tempo da pri
meira parto da ordem do dia. 

0 Sr... E RICO COELHO - Estando termi
nado o_tempo, não proseguirei, abusando da 
attençao do Congresso e retiro-mo da tribuna 
pedindo a V. Ex. que, visto estar terminada 
a hora marcada prtra esta discussii:o e haver 
outros oradOI'OS inscriptos, consulte o Con
g_rosso p:tl'tt que soja. dada pam a ordem do 
tha do amanhã a continuação do debate da 
moç::Lo. 
. O Sn: Ntr,o PJ~,CA~I~A - Son; prejuízo tltL 

d1scussao da cousllt111çao. 
O Sn.. Eruco Cogwo-Ah ! sim, como hoje. 
Tenho terminado. ("lfuito bem; muito bem). 

A discuss::Lo foi adiada pela hom. 

, 0 St~. l'IUCSll'>E~TE- O nobre deputado, Sr. 
lwtco Coelho, ao JUtet:romper. o seu discurso, 
rcqt~eren nova urgencm para que continua na 
s?s;ao ·~e :u1::w hiL, na J" parte dtt ordem do 
c!m, a chscussuo da sua moçiio. Vott consultar· 
ao COilg'l'e>oO. 

Co!1Su!tado, o Congresso niip approva ore
(j llet'tmcu to . 

O Sn. UHAf,lJINO DO i\)!ARAL (pele' o1·dcm) 
na qnalidado da presitlonte da commissão qn~ 
cleu parocot• so!Jre o projecto do Constituiç:Lo 
consult;t ao Sr. prosiclento si llte cabe li pro: 
l'erencin pam Jitllar, e paLie a Jltllavra,no cnso 
aiTlrtmtivo. 

O S1:. PI:RsmBNTI·J· tloclam que cm vir
tudo do art. 2::J do regimento, ont~nde que o 
nobre ropl'Osoutnnto tom a preferencia que 
pode. 

O Sr:. Nn.o P!"Q.~NHA-Pergnnta si, pot• tor 
o Co!tgt•o,;,;o l'Og'<;rt;cdo o requerimont.o elo nr
goncm p:wa contlllUIIr 1111 sess:1o do amanhii. :1 
tli>:euHsüo d:t 111oçiío do Sr. Eri<'O C(IOliiO, on
lon~lo-:::o ipso fi<cl!l <jiiO ~~ me:::mn tnoc;~io 
Cl\hl'cl. · 
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SEGUNDA PARTE DA OI:.DEl\I DO DIA 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTJTU!ÇÃO 

Continúa. a I• discussão do projecto de 
Constituição, com o parecer da commissão es
pecial e emendas apresentadas. 

O Sr. Ubaldiu.o do Amaral 
( movimento de attençtio) - Sr. presidente, 
considerando-me vencido nas quAstões capi
taes que fazem objecto do nosso estudo •. eu 
me limitarei a muito poucas palavras, pedmdo 
a. V. Ex., sob cujos auspicias .iá fiz nma. estréa, 
que me proteja, solicitando do Congresso que 
me conceda, em meu e seu beneficio, alguns 
momentos de silencio, para. que ou possa 
apenas consignar algumas idéas,deixundo nos 
nossos annaes o que eu considero uma :ulver
tencia, já que não ouso dizer uma prophecia : 
em breves palavras o farei. 

Sr. presidente, os estados brazileiros teem 
tido nesta casa tantos defensores quantos são 
os seus representantes. A UniiTo, porém, a 
União Nac10Ml, a patria commnm, parece 
que não tem advogado i e como aos dosam
parados não é licito escolher os procuradores, 
gne merecem, elles toem de se sujeitar ao 
defensor que o acaso lhes oiTerece. 
Vo~Es-V. Ex. tem tolltt l\ compelenchc ; e 

um defensor distinctissimo. 
0 SJ~. UBALDINO DO AMAML - Agradeço. 
Sr. presidente, uão ha assumpto mais di/Ti

ci!, nilo ha tarefa; mais ardna do que fazer 
uma constituição. 

Uma constituinte é m•ena ondo voem ilebn.
ter-so todas PS escolas ; onde teem entmda 
todas as philosophias ; onde so deghttliam 
todos os systemas; onde veem ter todas as 
paixões; onde voem d11r combato todos os 
interesses ; ontlo en trum em I utn, torlas as 
competencias, e, o que ó peior, muitissimas 
iucompotencias. 

J ii ci sabia. 
Uma cousa, porem, mo surprehendeu, e foi 

voritlcal' que, sob uma npp·n•ento harmonia, 
aquolles que dizem pertencer a um mesmo 
credo, a uma mesma escola, os que, ató lltt 
pouco, quando se achavam na adversidade, 
encontravam-se bem sob uma mesma ban
deira, uo dia em que il preciso construir, om 
que ó preciso pôt• ú, prova o systema que 
apregoavam, acham-se om divergoncin .. 

Se mo aftg·ura nito torem razão <lo ser 
palrwrns que ouço todos os <.lias repetidas ; 
uma rlistincr;ão on tro pobt•es o ricos ; cons
tantes roivindicaíüíos, unm utopi:t do ignalm• 
todas as posições, do t'azot• com fJUO uão haja 
lllais lnfelir.os ; uma snpposiçito rio quo a 

Republica e prodigio do tal ordem qllo deve 
ter feito desapparecerom todas as desigual
dados ; que ella tem o dever de equiparar as 
condições naturaes o sociaes, de modo tel'mi
nante o absoluto i que todos os estados sejam 
ricos o productivos i que po1• nova e maravi
lhosa lei social e politica se equiparo absolu
tamente tado. Como não e passivei, como 
não estiL nas mãos do ninguem desfazer a 
natureza i como ricos o l'obros haver:i. em 
todos os tempos, quer se trate de individuas, 
q11er de corporações, como vario sera sempre 
o esfot•ço individual o collectivo, lança-se 
mão de todos os expedientes para che~rar 
a um estado impossivol, a esse pretenoido 
nivelamento, e então acham simples, facil e 
correcto, desorgttnisar a União, sô deixando
lhe os serviços, os encargos, as odiosidades. 
(N lla apoiados.) 

Para nós, a .União é o inimigo (nlla apoia
àos); o Distrir.to Feder·al tambem inimigo, e 
entretanto exigem tudo dellos i desarma-se.a 
União tle tuclo, do poder, dos recursos, mesmo 
para. aquillo que exigimos que ella faça; 
esquecemos com extmordinaria facilidade que 
iL União estão confiados os maiores interesses, 
que ella não póde perecer. 

Estamos fazendo uma obra errada, o ser:i. 
talvo~ necessario, dentro do brevissimo 
tempo, que esta Constituição seja reformada, 
porque <\ rlespeito das nossns aspirações indi
viduaos e das oxigencias dos nossos estados ; 
sem embargo do todas as nossas opiniões 
colligadas, de todos os desvios e preconceitos, 
forç:1 <l que se mantenha esta nacionalidade. 

Si commettermos o er1•o p:mc o qual vamos 
c:tminhnndo,. si entendermos que ó llossivel 
cousiderar a União como uma stmples abstra
cçüo,desarmal-a do todos os recursos, tornai-a 
impotente para repr<lsentar a nossrt bandeira 
commum, :t consequenci:t !ictal. logica, irre
mediavel ó esta : a Constituição serú refor
mada em cnrto pmso. 

Meus sonhoros, o que a União tom de fazer 
todos sabom :cumpro-I !lo represontn.r a na
ção, no exterior pl'tncipalmente i sustent:tr o 
exercito e a marinha, nm corpo uiplotn••tico e 
um corpo consular; prover ao serviço dos cot• 
raios e dos telegrii.phos; garantir n seg-urança 
interna ; realisar os grandes melltoramnn tos 
que pol' si só os estados não podem l'nzer, 
mantet• o credito nacional, correspnndor aos 
compromissos existentes, seja qual fUr o erro 
ou o acerto com quo foram coutrahidos ... 

UM Sn. Rlll'RllS!lNTANT!l - Seja r11utl lür a 
sorte dos estados pobres. 

0 Stt. UnALDJNO DO AMARAr.-... Sojn. qmLl 
l'ôr lt sot·to dos estados pobres ! (muieo bem, 
a;w1·1cs). A nossa honra no oxterior lm do ser 
desomponharla ; o isto ainda que nós tOL!os, 
esquecendo a dignirltule nacionnl, o qnizos-

I 
; 
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somos impedir; nós somos devedor e o devedor 
não tom o direito do impór condições ao. cre
dor. (Apoiados, muito bem). Quando as le1s da 
honra e da le::ddarle quo regem ns nações niío 
bastassem po,ra isso, em caso do legitima. 
intervençiío em carncter armado. (Apattcs). 

No di::~ em que fosse possível o Brazil ar'.'o· 
rar-se em devedor de mà ti.\, era justa a m
torvençiio armada em territorio nacional. 

Nós, que reconhecemos. tudo isto, todos estas 
obrigações ela União, n qui lhe tiramos os 
meios de ncçiío. Começamos por despojai-a 
das tert•as nacionaes; segundo uma emencht 
acceita. pela commissão, o governo l'ederal 
niío tora mais nas terrM devolutas do ex
tincto imperio sinão o que for t·igorosamente 
indispensavel ao serviço pnblico; isto é, ti
ramos a nação tal vez o mais rico e precioso 
thesouro, a. reserva do futuro, e o timmos 
desigualmente, porque, si lut estarlos qno ga
nham com isso, ha outros que nada lucram, e 
da obstinação igualitaria resulta que os es
tados insatisfeitos reclamam compensação em 
outras especies. 

E então vemos que acham pequenos tot!os 
os tributos : parn uns, ll imposto de ex
portnçiío, ainda mesmo sem limitt1çiio, como 
parece estar no ospirito quasi gora! dos mem
bros do Congresso, não convem, porque 
pouco rende ; hn alguns em que ossB imposto 
não existe ; logo pede-se outrtt cousa, petlem
so concessões do outm ordem, o cre•com os 
expedientes. 
S~mpre so roconlwceu,om tod:1tt parte o. in

varm velmente, ruw no poder centrai, pot• tsso 
mesmo que a elle compete regnlur o commer
cio exterior,por isso que aelle comp~to a ll~cn
lisnção dos mnrcs territoriaes, por 1sso quo a 
elle se perto o melhoramento dos portos, pot' 
isso mesmo qnc a elle se devo ontreg:w tal~·ez 
o serviço dos rios mwegaveis, por tutlo Jsso 
pertence-lho o imposto elo importação_. _ 

Mas ontondom os estados quo 1sso nua 
póde sor, o voem pedir qu.,tils quo parecem 
estar conc•Jtlitlas. A pr·incipio fallon-so om 
10 °/.,, depois em 15 o 20, o hu quem proponhn 
O e 12 '(o. 

Senhoras, parece c;süw quasi resolvida a 
questl\o e concedido um imposto mltlicionnl 
sobre o do impol'tnçüo. ~l:ts ó tal n rlilllcul
dndo do lmt•monisnr tnntos intorossos, que 
eutr·o os proprios qno podiam essa compen
sação jt\ snrgm uma dilllculchtlo :uns quor·om 
quo soja fucul ta ti vo,ou trns q no sQJ :t taxa Li I' O ; 
nus querem ficar armados d:t 1\lculclndopnt'a 
nsnr dolla ou doixm· do usar : out1·os 
lombmm-so que podiam pot•dor a J'J•oguo%in .. 
da visiulmnçn, o podem rpw o imposto ~ojn 
taxa ti v o para prologo I' o ,;on eouunaJ•cio 
interno, 

NiLo IJasla Oi:iltL SlLUg'l'ia SOI.l!'O llS l'OIItlns do 
Estado, não bns!tt IJUO nós tenhttmos uma tlt-

-,.~. "'· ,_ __ _ 

rilil incerta que poderá vo,riar de um dia 
pum o outro, de um porto parn outro porto, 
a nós que precisamos do tratados de com
mareio com os paizos estrangeiros; foi-se 
mais longe, o pet!iu-so quo a Uniiío pagasse 
as dividas elo.~ estados; dividas que ninguem 
ainda disso de quanto oram, dividas que uns 
avaliam em oitenta mil contos, e outros em 
cem mil. 

Parece, senhor presitlente,que mais esta con
cessão foi feita, que tambem as dividas dos 
ostrtdos, ate 15 de novembro de 1890, vão ser 
pagns pela Uniiío, sejam oitenta mil ou se
Jam cem mil contos; e ainda aqui se revela 
" impos:,iiJilirlade de dar a mesmt~ quota aos 
diversos estados, como pretendem os que 
imaginam-se deanto do um acervo, fazendo a 
partrlha aos herdeiros. (Apoíados e apa1·tes). 

Si ha estados que devem muito ou pouco, 
outros ba que nada do vem. Si o governo 
aceita que as dividas dos estados sejam pagas 
peltt Uuiüo, é possível que os estados desem
penhados reclamem tol'Da em sou quinllão. 

Por este caminho, não sei onde iremos pa
rar. (Apoiados.) 

Sr. presidente, f~.lla-so muito em algaris
mos, eu tambem poderitt desenrolar os meus; 
mas o Congt•esso estú. cansado do ouvir cal
culas e do niío acreditar uellos; o ou só toca. 
roi nesta materia para chogrll' a uma conclu
são a respeito do umn. emenda apresJntada 
pelos m<~us collega:; do !tio Grande do Sul. 

O orr,arnonto da receita fetleral apresenta. 
do poiÔ mon collega do Rio Grande do Norte 
-esticado com alguma bmt vontade, tiío'boa 
vontade que o resultudo d,a sua somma ex
cede a mais tle 3.000:000$ ao producto das 
ptwcollns- eleva-se tt 130.000:000.$000. 

Acceito esses dados, CJmo acceito o calculo 
do honmdo representante do Rio Grande do 
Sul, que tambom, com muito bott vontade, elo
vott a rentltt a 138.000:000$000. 

Fat•oi como o Sr. sonadot.' pelo Rio Grande 
do Norte, quo com tt simples phrase - c na 
melhor h.ypothesc - augmonttt a receita om 
algumas centenas do contos. 

Posso it· longe, porque estas generosidades 
no papal e aqui na tribuna, custam pouco. 

:\ccoito, \1ortanto. que, om voz do 136 ou 
l:l8.000:000.-;;, sejam 1:39 ou mosmo 140. 

UM Sn.. RI•!Pf~B$8NTAN'I1g - Couto o cin
coenta. 

0 Stt. U llAf,lJJNO no A~lAnAf,- Accoito; 
sejam 150.000:10008000. 

Qual ó n rlospozn tla União? Ponso qno 
nonlmru rlo nó,; tem o dit·oito do pó!' om 
tluvida a p:tltwm olllcialt!G> Sr. ministl'o elo. 
!'azonda. Disso S. Ex. quo o sou orçamento 
adnaJ IIJl!'OSO!JliW:t 200.000:0Qil,S Jl<ll'<l a doS
[lrJZtt Ol'cllllt\l'ltl, Sr.J pam a dospoza ordinaria. 
Aqui mesmo nesta casa, o em aparto, houvo 
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quem dissesse que, com dados olllciaos, podia 
assovemr que esta. dospezn, eloYava-;o a 
220.000:000$000. . 

Entretanto eu vos p3rgnnto : do onde 
sahom estas ro!lllas 1 (Muito bem.) 

Eu, senhores, tive tt des~mçn, de ser pre
sidente tht intendoncia dosttt cidacle, e por· 
tanto posso fallar disto com algum conhoci
mento. 

Hontom, Sr. presidente, unm follm d!: ma
nhã, de muito criterio, que costumn, nao !h
zer assoveraç,ões aoriameute, lembrou ~no 
não tinham sido contemplados nestes cn,lculos 
2•!.000:000$ de garn,ntia, de juros. 

A ronda da municipalidade do,R.io qe J~
neit•o era, no pa.pol, de !. 500: 000:;;, sera hoJe 
de 2.000:000~000. 

VARIOS Sas. RgPRESENTANl'Es- Aliás 30. 
O SR. UnALDJ:-ro Do A~rARAT,- 24.000:000$ 

de gn,rantias de juros n, estradas de ferro e 
cerca: de I. 800:000$ concedi,los a engenhos 
centraes, etc., etc. 

Como si isto não hnstasse, o mesmo jor
nal hoje, reconhecendo um lapso de penna, 
mostra que é rett!mente de ::m.ooo:OOO$ a 
som ma. 

Admittindo, Sr. presidente, qne hnja equi
voco ne>le cttlculo, udmittindo mesmo que 
estes dados niio sejam completos: vê. V. Ex. 
que só estas dospezas extrnordmarws com 
g-arantias novas das estradas, elevam-se a 
36. 000: 000S000. Portanto, senhoras, v e-se q 110 
200.000:000$ calculailos pelo ~r. ~ninistro llp. 
lhzenda pnrn a desper:a oril.uw.rm, o maiS 
36.000:000$ pttm g;wan tm do .I nros <t estmdns 
de l'et•ro o ongenltu~ con traos, sommam 
2:36. 000: 000~000. 1\ltts ainda fJI!Ol'o admi ttir, 
não que csta:s garantins elo juros sejam nomi· 
unes, como costumam dizer os interessados, 
e sim fJUO · nü.o se tornem exigi veis no torlo c 
simnltnnonmonte; quero mlmittir qne não se 
gastem os ~iG. 000:000$, que não se gasto. cousa. 
nenhum~. e nesta ponto ou estou ma1s oco
nomico do qne o nobre tl~p!Jlado Jle~o l~io 
Grande do Sul; fJUoro admrttu• quo nao so 
gastem absolutamente PSSos 3ü.OIJO:Oil0S. 
Ainda temos 200.UOO:OOO$. O noiJI'fJ tlcJlntarlo 
pelo Rio Grande do Sul, St'. prosidente, :who11 
thr.il cortar nas rlespo~ns 22.000:0008. Não 
quero entrar nn, ann.lyso rio morlo por qne 
S. Ex. o l'ez. l\lns peço permissão p:n•a tlt
zer-lho unm unicn. o!Jserva(,ão. Pn.J•cco quo 
t:~nto a Uniiio, como o Di:;tricto Federal estão 
condomnados. E' assim, senhores, fJHO tnrlo 
qu:mto cl do Districto Fcdernl não cntm cm 
linho. do conta. A cidade do Rio rle Janeiro, 
quo está nn. rlepondencilt federn.l, para os 
nobres depubdos il uma ongeitmln.. A capitnl 
prec.istt do ngnn, p!.'ocisa .do luz, prec.isn. elo 
T1yg-wne, do esgotos, do lnnpeztt pulllJca, do 
escolas, precisa viver. Por vontur;J. qnol·ornos 
entrognr <'1 desolação a grande cirlat!o llra
?.iloiJ•a '! 

g pÓlio olln. YÍ\'ol' qnanclo lho ll'lgnem 
todos os sorviço.i ncl:nalmonl.o n. ca!'g-o dos 
col'ros g'Ol'tiOS 'I Niio [ir'Hio. ( ..lpoia.do.< e 
«p<ti'ICs,) 

. Bom, niio rp!OI'OIIlj rivn dm; l'lli!tlns llllllli
c!p:ws, diZOIII. 

Ora alguem acreclita que uma municipa
lidndo dostati possn. viver com 2.000:000$000? 
(Apoiados e apa1·tas.) 

Si querem quo a municipalidnde tomo :1 si 
todos estes serviços, cl preci~o que lhe deem 
as rondas correspondent·•s ; mas si lho dilo 
essas rendas, os calculas estão err:tdos, cl 
preciso deduzir essas parcellas do orçamento 
da !'eco i ta .:la U n iiio. (Apartas.) 

A ceei to, cortemos 22. 000: 000$ ; uma voz 
que não somos governo, ó fitei! fazer dessas 
economias; jit linliamos cortado 36.000:000,$; 
portanto, temos para tt renda, com !ada a 
boa vontade e com todas ns generostclades 
imagi11a veis, 150.000:000$000. .rá, tinham~s 
feito nma economia de 3ô.000:000!íi, econOIUI· 
se mos mais 22.000:000$, fica a dospnrt orcli
narin. rcduzirht it I iS .UOO:OOO:!;OOO. 

Dizem, o com ra~iio, os meus honrados ami
go:; que ô pt·eciso não continuarmos n'esto 
ca.minho. 

Perfeitamon to, eu o t•econlteço; não esta
remos scmp~e em um poriodo anormal, cl 
proeiso mudtu• do vida, cl necessario evitttr 
rlospo•dicios, convem fJUO encetemos vid;t 
muitn. mais J•eg·ular. (Jlluitos apoiados) 

1\fas temos .iit um d11jicit do 28.000:000$00_9; 
011 podia dizer •lo 100.000:000$000. Om, nao 
lm ning-uom, ou o espero, neste Congresso 
que mo cnntcste esta pr·oposiçiío : aindrt leva
l'emos muitos n nnos temlo deficits; não serão tlo 
100.000:000$000, mns serão do 20, do 10, etc. 

U:\IA vo~-Por cansn. dn prodigalidntle. 
0 Sr:. lliiALDINO DO A)L\ItA!,-B' a prot!iga

litlado! Mas u impo:>sivol sohir do momento 
do nm certo l'ogimon pnra onLr•o (apoiados, 
muito bem); e preciso não eomprehencler o 
que são exigencins do governo revoluciona
rio, pam espol'<'lr um miln,gre, como serin. 
tirar 11111 mnndo porl'oito elo nada, (Muitos 
apoiados.) 

UMA voz: - l'erf'eitamonte. 
0 Srt. lii!ALDINO DO AMARAr,: Havemos do 

ter daficits, ns nossas clospozas croscornm do 
11111 modo ii'I'Cmorliavel, muil.us sii.o do C:Jl'n.
ctor poi·mnnontn, s~o contractos fJllO nos abri· 
gnm, s:T0 muitissimns dcspozas quo n:i.o ó 
possirol erJI'llti' (aJ>oiados, muito Vf!lll): o mnis 
~110 porlomos lio~l'·jal' o oxigil' é !JIIIl so v~o 
diminuindo ussas dospr•zas, ó quo os deficit.< se 
l'iio l'Ot!llzindo al,'• do,:n.pp:rJ'OCill' (,tpoiados, 
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mtcito bom); mas niT.o n.cho quo ninp·uem de 
boa fó creitt po~".iv~l entrarmos .dcsuo jit. no 
rcg·imen do eqmhhrw orç:un,mtarw. 

Pois be!n, e.stit reconhecido que p~~a a ~lo~s:L 
. ·vida ordumrm os recursos da Umao sao tn

sufficientes, ha rlespezas a que ó preciso pro
ver, o sobre as quuos é preciso providenciar. 

EntiLo por um systoma, que ttcho tttmhem 
muito fncil, t'espondo o i! lustre roprosentauto 
do Rio Grande do Norte : Salrle-so isto com 
uma operação do credito. (Riso.) E' realmcnto 
facil, faça-se uma operaç,õto t!e credito, mas ó 
preciso ver si niio htt necessidade tle pugnr o 
serviço do juro o da amortizaç'io. 

Sl lm, tt situação não melhora g'l'antlo
mente com o expediente do oe.~nsião, poJ•rtunu
to recursos de credito não querem rh"ot' urna 
renda _Propriamente. r~o Estado, mns tra!ls
formaçao de um:t dtvtcla. em outt•a, ~alntla 
de nm mitO passo por um saque so!Jru o 
futuro. 

0 SR. A~!ARO CAVALCANTI- Peço licenr,,a 
pam um n parte. Disse no meu discurso r1ue 
o meio do credito ern simplesmente tempo
mrio, porque serill mister augmentat• as fon
tes de reniltt normal par :c pag;Ll-o. 

O SR. UnALDINO JJO A:.uRAL- Folgo muito 
de estar de accordo com o meu illn,;tt•o coi
lega, em quem reconheço todlt tt competoDcia 
cm um assumpto do qno n:1o entendo nada, 
pot•quo ostit fórn, do meu,; habitas o estllllos, o 
porque nunca esperei ütllar om umltssemlJléa 
politica. 

g• preciso contar com os casos communs e 
frequentes, mas não basta isso ; umn llt<ç:1o 
não póde estar adstricta aos meios ot•dinarios, 
eleve prever os casos oxtraortlinarios, quo a 
nos~a propria oxperiench mostm nrt.o serom 
mm to t'<U'OS, nem par:t contem portsações ; 
cumpre ter os meios do fazer :t guerra, quan
do oJl[L for incviLtwol, rio pt•ovidenciar r1ua.ndo 
occorm mmt c:tlamidatlo public:t. Em cit•ctun
stancias tacs, ó sompro insulllcionto o ot·çn.
mcnto ordinm•io. O projecto tloixou uo '!t'f:. 12 
um rccm·so supremo para ovontu~\ltclatlo.s 
tlos,;r~ natm·oztt. 

Espíritos lncidos, como os dos Hlustl'cS ro
pt•csonhmtos do JUn Graltllo do Snl, tentrmdo 
assentar a discriminação dns rouuas sobro 
bases inuestrnctiveis, como í'Ut'<L pttm desejar, 
aclmmm-so tlea.nto do nm:t diJflculrlalie pra
tica, qno não dissimuln.rnm, o nntos pJ•oLon
Uor:tm vonc1W. OcensifLo havnl'in om nnn oH 
t•octu•;m assig·natlos :~ União lassam dulicion
le,;. Pt•opnzorillll rpw rondas ludot·;tos liJ,;,;o>n 
nuicnnll~Jll:o ns dn n.l't. li(l, o rpw, no.s c:ISIIS 
<i,o t':tillll!irl:trltl Jlffld)e:t., 011 r~o. SUI'<'fn ÍffSUiri· 
CIOllto,; jllLt':L O :iOI'VIÇO fia dtnda 11:WII111:fi liS 
l'on los do J't'!Hl:L !floneionndns 11:1 fJII• ,JJo a l'li~·o, 
pndossu sm· ta.mdtL nuil'omwmonlo a rourla· 
llo:; estados. Sahu-su tJUUUlo ti dillluil tluliuit· 

e clnssilic:tr, e como é perigoso sacrillc:tr ao 
ospiri to rle systema.. 

O tlosojo elo impodit• attl t~ possibilidade de 
so encontrarem a compotencirL Cedera! o a 
dos estados em matorht trilmtad[L levou 03 
ltonmdos representantes :1 desprezarem a li
çiio da alheitt experiencia e da nossa, o a for
mularem as emendas quo comullto como fu
nestas, porque, bem o observou o Sr. minis
tro dr~ razcnda, ellas invertem as posições, 
snllot·tlinando a União aos estados. 

Si a União depender dos estados, morta 
estita União (apoiados). Neste caminho :1 Ame
ric:t ostovo bom pt•oximrt dtt t•uina; chegou, 
•liz Tocquovillo, a tan!lt pobrezrL, quo não 
pocli:t pagar o juro dasu:t divida, a tanta ft•a
qne:;n, que ni1o r'otlb repellir as invasões dos 
índios, t~ tanht lmmillmção, que não podi:t de
limdot• sua lxutdeit·tt dos insultos das grandes 
potenci:ts ouropé:ts. 

E ioso, meus senhores, pot•que n União es
tava 11:1 dopendencia rios estados (apoiados), 
porque tt União, petlindo :1 quotrL aos estados, 
elles não correspondiam ao appello. Então foi 
nocessario rtne so reunissem aquclles patrio
tas, não em numero de 2GS,mas em numero de 
25, o llzes~em um:~ nom constituição, reco
nhecessem isto, tt um tempo tão simples, tão 
importn.nto e tão fecundo: rtuc Ill\S relações 
entre a União o o,; estados e uecessario que lL 
União não intervenha directamente contra o 
e;tn.tlo como entidade collectiva ; ostit isto no 
interesso de ambos, pam que não se consti
tmun cm luctn., pam que uiLo se achem em 
conflicto, pam que niLo p:treçam dous belige
rantes nm diante do antro; e por isso, em 
pt•otecr;üo ao estado, nmrcam-se os casos re
strictos, exclusivos, em que a União pócle in
tot'Yit• nos esta• los. 

E' neccssario que " União, quando se trattt 
do unta attril.Juiçilo stm, possa il' exercol-:t, 
não con tt·a o estado, não c reando um inimigo, 
on ,;imples adversaria, lovanlamlo opposiçucs, 
tlu:>pot•tantlo ciumes, m:ts diroctamonto sol.Jro 
uul ou outro cidndilo. 

QtJanuo ou dizia r1ue nenhum estado se su
,icitari<L a pagar rJuotas de imposto JlOdidns 
polu podar fedoral, mo contestnv:tm pOI' di
vm·sos fnndamoutos. Dizittm que, si isso po
dia auontocor om relaçü.o ao imposto, pot~<t 
lambam so dttt' om muitos outros casos, e nao 
havoritt romotlio sinão cmprog·ur tt força. 
Manil'osto mo p:woco o cqnivoeo, 

Assim, si n Otti~n lotn tio lhzoJ' t'XCCJti.nl' 
lllll:t sou lonr;:t con tt•a a lgulll cidadií(l, o lla 
n·.io Yao onlt·:ll' 0111 luta com o g,;tarlo, ma; 
pr·J' :-;on:-; ng·untc:-; lll<llldn, pt'nt~t•.dtW conlPa. o 
pat·tieul:fl', t) f) fll:illtl:flin tia jw;tiçn. rotltlf'n.i 
Sú l~IIU:jll'O SL'lll l'n:.;i~lOilCiil.. 

Nr[t) ú do l't!coim• qntJ o ciflndiío tlosollctlnr;n, 
110111 qno o l•:,;tutlo :;o roiJoilc por um iutor
u:;:;u pri vatlu. 

~ 
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Assim em muitas outras ro!nçõos. Si se il:i 
qno o Congl'csso tlo um c;tn.do f'crmulo unm 
lei inconstitucional, n Uniilo niio entra em 
1utn com ello. I~' uma. cousa bom simples, 
mns ndmit•:wcl, invoutncl:L pelos amcricnnos, 
a ncçü:o politica do Sttpremo Trilmnal do Jus
tiça. 

Decrotnrln n lei inconstitucional e maudad:t 
pór em execuçiio, o primoi1•o citlatliio qno 
cahe debaixo dn sott t!ominio !ova a smt re
c!ttmação a.o tribunal. 

O Sn.. NILO PgçANIIA- Quando lia pleito. 
O Sn.. UBALDI:>IO no A~IAtur,- Sim, quan

do ha pleito, q ao so dú quando a lei tom ex
ecução; e,si e!J:t niio tom exocuçilo,n ninguem 
prejw.limt .. Dizi:t ou, o pt:imoim c.i,Judiio.quo ,;o 
aclm dob:uxo m.o dotntll•tO ria !()l, va'l lazer a 
stm reclamnção pemnte o Snpt•omo TriltutJn I, 
c este, axtJr•cen,lo um:t impor·t:ontissitn:t :tltt·i
buiç:io politic:t, qrto a nenhum saltio da Ent·o
pa, tinlt:t Iemltrado, mas rpte entretanto ó tiio 
s;dntar e f'ecunda, sem 1'1-JVognr n. !di, ::;cm a 
declarar null<t, som, pot'tanlo,ontr·ar ta.ml.tem 
om competencia com a União on eom o Con
gresso tio Estado, dedarn :-;implesmonte ~no 
"~uella lei por incoustitncional n:io pódo ser 
applicada contr:t o ciLI:ulü:o ~no rcclamon, o 
as:;im Jica terminad:t a questiio. Qnalqnor· 
outro cidnclito ~uo estiver no mc:mw enso J'apir 
igual rochtmnçilo, e o Supremo Tt·ilmnal rlm·ú 
a mesma sentença. E' uma lei que não so 
oxocuta, o os t!'ilmnaes do Estado, moslllo o 
seu Congt•o;so, ter:1o naturalmente o bom 
sonso de vór q uo a não devem conservar co
rno um espantalho, como um:L mumia, pam 
nü.o tsr oxecuçii.o, ·e a revogn rrto; e, si n:lo 
quizerom. l'Ovogal-a, que llt]tW como lll!l ob
jecto autrgo cm um musoo, como cur·to:mlado 
n.penns. 

Em ltypothese algrtma so trava conflicto 
eutr·e os'poderes locaes e o fuderal. 

que ningonom paga rle bo:t vontnde qualquer 
contr'i1Jrti<;;1o. O nccor·clo gorai sol'it nli:o pngal'. 
"ntilo, so•n qno nenhum dos ostndos se sub
levo, o f:rcto Sol'it quo n:1o ma.ndnrão ns quo
ta:>, pt•8text:wdo a necossidad<3 de estudar a.s 
f'ontos do ronda, do fazer novo or<}nmeoto, 
tio verillcm• ~na! sot•à o imposto a lançar, 
do pcrcoltel-o com mais vag·ar, o a União fi
cara sem ello. 

Esse f:tctr> se dou, meus senhores, nos Es
tados ünirlns, o facto se deu no imperio do 
13t•a7.il, onde, ~no eu srtiha, nenhuma provin
citt Jl'tgou rlivirl!IR. ao governo gora!, nem 
mesmo ns pr·ovmcro.s prosperas e rrcas; e 
para i;so estavam em plena harmonia todas 
as tbl'çn.s vivas rias provincins, como estanão 
as clr>s e>tar.lo.s. (ilpoiados; tn.uito bem.) ' 

Meus senhopc,;, o illustre representante 
dns ,\J:tgn <S me rlizin que n:1o era !tom iJ• bus
cat· oxcmplo.s na Alnet•ica do Nol'te, que ~avia
mo:; ir• perlil-os a ontr·os p:tizcs o apontava
mo a Cottfodcr·aç:io Got·manica. 

Púç'o Jiccnc}t p:tt•n. n:lu acceitar o conselho, 
por m :is rio um motivo: I' (será l'azli:o de 
Ii<n:tlislttO fJIW n:io conv••ncc, ma,; a ninguem 
Jll'etomlo cun I'Oncor) pot'f(IHJ sou amel'ic:tiiO, 0 
wmo t:d ~nol'O n pr·ondor· com :t America, 
acompanhar• a ovolnçilo civilb:rdora rln. Amo
l'iea, tu, lo pedit• :i. America o tudo lhe de
vo r; ~·. por·qno nom sei si ha um:t constt que 
se dov<e citam:< r ConfcJtle!'açilo Germanica.; e 
:l" por tllll" di ll'ercnçn radica.!. 

A Allem:mlm, pot• urna olaboraç,ilo lenta, 
m:<s segurtt e llt·mo, caminhou para um obje
<:t'vo, par:L nm ideal granrlioso; sons artistas, 
,;eus poeta;;, sous philosophos, seus estadistas, 
todas as snas ener·gias nortC<trnm-so para um 
ai vo :-;1'>, 1~tzer gTando n. 11ittt•in,, assegurar 
o prcrlominio th raC.'"• t!'iumphar tios antigos 
rnitnigos, r•ennir a lhmilia allemii. 

P:u;a isso honve t•enunci:t do tndo, sacrificio 
rl:t lif,c·t·dwlo, cl.t vi:la local, tias l'ran~n~zas an
tig:ts, e a ,\ llomanlt:L ittleir•a oborlcco ao com
mantlo ci'o imperio como nm solrlado. Ahi, 
lll>)IIS S<'lliJOI'CS ltn O!OYndis,;itn:t COlllJll'OhADSãO 
do patt•iotismo, nlti doruinon esse sentimento 
J'<!l'ti;silltO t'lllflll:llltO SH Jll'll)HH'ltl'lt a rJosJ'orra, 
do anligos t·ovozns, e por1lt1!':t ag·ora. pela 
pt·osenc,"t do inin1i;;·o· nas l'rontoit•as, nibO 
mono,; qn<J pela aspir:ação do intogr:u· a raça. 
e t!ictlll' leis "o muntlo. 

Ora, porgrmto, !ta :t.lgmna cous:t disso entre 
nós 1 A~aso, os ltmzi loiros jiL temos um it!ettl 

Asseverei que nenltnm estado dnriL a su:t 
quot:t, quando ll1e for pet!it!a. Isto,. mon; 
sonhares, <lo qne tem mostrnrlo n. oxportoncra, 
jú so den nos E;t:ulos Uniclos, e enlt•o nc't,; 
tnm!Jom: o bom sonso estit mo.,lmmlo qno 
sempr•o so dnrá. Tod:t;: as vez~,; rJ!l'J a. lJni:lo, 
havida até twsto Congt•ossn, tao tllnstmrlo o 
tão patl'iotico, eomo inimigo con:mmu, todus 
as vezes qno n. Uniiio mand:tl' podtt' :t quota a 
um os tarJo, tntlo qnnnto nollo .ltouvet• do J'or•çn 
viva tcrú, pelo mono~, l'Ojwg·nancin~ 111h von~ 
tnr!A de son'l·or um angtnonto do lt·tlntlos <!lll 
favor rl:t Uni:lo, mnis -disl:<nto, nwno,; porto 
do cm·ar,,iio ~ rpw ,;o f'lllorJI!u niio t!isll'illltit·ú, 
)){ltll o imposto. l'nl'l<tllln, o g'OI'Ol'll .r Iiii', qtto 
n:lo rl")"'ndo rla Uui:lo, c•stillt:ll'a )liliiJI:tt' o.< 
ilahilanln:-:1, o Cong1·n:--:s·•, qw1 nada. ton1 etJlU :1 
U1JiiTo, ustnl',·l, do inlulligoncia colll tl gt;r,q·
nadm· p:tr'!L quo nlic~ su _ illtguwnlo esstt l!us
·peztl, o l]tmnto aos clllttthto~ ó 0xcusmlo dtzor 

"'l),•ji·ti-: dn pl'•tt'••t•idrt tt . .;!.tl di-;c!lt'S<~, 111!1 il!ustt·n dt'Jlli"" 
l'!do p•ll' l't•l'll'lltilllll:" ]olttdn·.~ll :111 Hl':td111' ljllll :Jtl!.l':-i dtL 
nt'l''lo'il•l dn~; !IS'-II''JJiil,'•;l"i pr•l\'itH!illf!:~. IIS PI'I'Sid··tt!.J•S do 
)J!'<I\'itll:i:t, '111'1'•1~. ~•;.•-,•ul,t~S do ;.;•J\'1'1'!111 i111pnl'i:il, linl 1.•tttl 
ot•dt'lll d•' 1'11 Jtl'li.J•t' jl!ll':t, o ThliSIJ\Il''t us s:ddos Jll'o\'ÍII" 
ci:tt!:->, u tpto uuw:a u 'l'hL·~.iUili'O 1\'t'J!ben 'JLI:lHtia alt.rmtm 
pul' l-11! tttulo. 
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commum que rouna todos os espíritos e faça 
bater todos os cor·açues ~ 

Não nos illudamos ; o nosso ideal por ora 
. est>'L em e!abo!'llc;iio ; caria um do nós ama. a 
terrn em quo nas~eu, o estado de quo é filho; 
vao so formando, e tenho fé nisto, a conce
pção dtt patr·ia, mas ainda não está formada. 
(Raclamaçües). . 

Vue crescendo, felizmente, a comprehensiio 
d•lS nossos destinos. Até agora niio temos 
sido siniio um bando de viajnntes que se al
bergam a. um tempo debHixo do mesmo rancho. 
(Apoiados, nao apoiados, protestos: o Sr. pl·e
sirlenta tnca a campainha), e que .em cir•curn
stn.ncitt rlada munem-se para o mesmo tlm. 
(Continuam os p1·otestos .) 

UMA voz - V. Ex. so esquece da guerra 
do Prwuguuy, quando de todos os pontos do 
Br·azil surgiam plJitos patriotas, que cm cle
!'eza dos brios nacionaes jogaram sua vida. 
(Apoiados.) 

0 SR. UJJAWINO Jio AMARAT,-J{t espemva 
pela guet·rr• do Paraguay. (Grande susstwro. 
Toca-se de no1Jo a camp(tirth(t.) 

A prova de que ncis niLo te:110~ esS>t grande 
comprehensiio da patr•üt, estit nas nossas as
semiJléas passrtuns, e:;tit nesta assem!Jléa. 
(Apoiados, p1·otastos, ·uo:arias.) Ning-uem aqui 
f'u!l;t nr1 Uniiio, todos l'allarn nos inter·esses ue 
seus estados ( 11ovos apoiados a protestos), 
nmerçando-nos com :~ separnçií.o, (Apoia
dos.) 

UMA voz-Ha muitos que defendem a Uniüo 
e que ostfto de accôrdo com v. Ex. 

u~rA vvr.-Não é verdade que todos litllas
sem só dos interes;es d~ sou,; estados. (Con
tin/ea a vo:eria a o Sr, presidente pede a at
tcnçrio !os nobres representantes) 

U :~r SR. R r~PRESENTAN'I'J~ - Até por es· 
ct•ipto nntla vn e:;stt propaganda de sepn
raçã.o. 

O Sr~. UJJAJ,D!NO DO AMAltAr,- Sr•. presi
dente, Jlz nml tJnJ tocar• nesse 11s:;umpto. 

u~r SR. "t'rru~sE:érAN1't~-V. Ex. está nos 
amos~ninhando muit.•. 

Oumo Sr:. l~.Errwsr~N'l'ANT!l - N:1o, se
nhor, ó a vorrlnrlt). (1'r·ocam-so owros apw·tcs 
idc11!icos e novamente se reclama a attençrio do 
Co»!J>•csso .) 

O Sn. IJB,ILDJNO no AMAitAr.- Sr. prosi
tlonto, dou o dito por não dito. 

O.' Sns. VJNJJAt·:,; 1~ BE\'tLAtíUA- Poucos 
toem tido a C<H'il g'tlll! rio dizo l-o, o com essa 
li•aurruoi.:L V. Ex. ó o pt•imo:t•o qno noslo 
l't'cillt<l diz n. vot•da.do, (GJ'((Il(lcs Jll'otestos c 
SliSSill'/'0,) 

O St:. Pitt~::il!lNN'l'tl-Poço aos nolJl'o,, J'opro
:;uutunLos quo deixam proseguil• o orador. 

0 SR. UBAI,DINO DO AMARAL-DOU O dito 
por· niio dito ; já declarei que não pretendo 
convepcer a ning·uem : nós ~omos os homens 
mais pat!'iotus do mundo. (Apoiados. Muito 
bem; 11o:erias.) Ao illustre representante, que 
disso estar er1 amesquinhando o Congi•esso, 
respondo, corno satisfação a S. Ex. : somos o 
povo mnis patriota do mundo ! 

U~lA voz-E' ironia de V. Ex. 
0 SR. UBALD!NO DO AMARAL-O il!ustr•a 

representante das Alagóas permitta que, 
dentre as razões, pelas quaos niio acceito por 
morlelo a confederação germ!lnica, eu retire a 
ultimtt que em mil hora apresentei. Ficam 
apenas as outras. 

St·. presidente, é este um assumpto bas
tante grave pam que eu possa ter a intenção, 
como se diz em aparte, de o tratar menos se
l'iamente. 

Vozgs-v. Ex. niio era capaz disso. 
0 SR. UBALDINO DO A~!ARAL- .•. para que 

eu poss11 levianamente arguir ao Congresso, 
molestai-o, ou provocar por gosto estas ex
plosões patrioticas. 

Estou convencido de que com as emendas 
apresentatL.s pelos meus amigos do Rio Grande 
tio Sulniío puJemos· ter Uniüo. (Apoiados.) 

UMA voz - E' a unico meio. 
0 Slt. UDAr.D!NO DO AMARAL-Esta des

armada n Uniiío, niLo só para os casos extra
or,limwios, mas pam os ordinarios. (Apoiados 
c na o apoia•los .) No ditt em que o governo do 
Brazil, atado a estas emendas, precisar f<~.zer 
uma opemçüo de credito, contrahir um ern
prostinro, achar-se-ha em uma situação tris
tíssima deante do credor, porque, quando se 
fa.1. um empr,Jstimo, é precisojustitlcal-o. 

Quem recor·ro ao credito precisa mostrar 
que está habilitado para solver o seu debito. 
Nüo s:1o os elementos naturaes que faltam no 
Br·azi!, elle os tem immensos, nem o des
conhecemos Jtós, nem o desconhece o estrnn
goiJ•o; mus cumpre saber si o governo deste 
p:riz estti at•mado de podet·es parti resgatar a 
snrL llivicla ; ó preciso qne o governo óiLo re
sponda ao IJanqueiro, a cuja portrt for bater : 
vou pedir· aos estados estas quotas para o 
resgntu rla tlividt~. (AJlartes.i Não façamos 
queslão de palavras : pedir, exigir, impor, 
tlecrotnr. Vou decretar quotas cotJtrtt os es
tados, porque u minhu renda ortlinaria nfio 
lms ta. 

O bauquoiro r·ospontlet·ú : si vus, governo 
tio Bmúl, nito tendes força, nfto ostaos nr
nmllo t.lo_autorisl~çito p:t.l'll porcolJ,r• os.im
posto8, nao lw. motO do ol•tordos omprestuno, 
por• quo 1lcnrois dopon<lonto dtt !JotL ou tl!it 
vontado tlos vosso; os lados. Ao contr·ar·io, si 
o govor•no dbsor : estou arrnado do moios o, 
além dos ordinnrios, tenho na Constitui~(ío 
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meio do pedir no Congl'esso e este decretar 
impostos que todos os cit!adltos :iio obrig·arlos 
a pagat• para as nocessidndos da pn tl'ia com
mum, natumlmcnto o !Janqnciro diriL : este 
paiz tom elementos naturao:t, cstiL cm paz, 
vao com prospl]ridade c o :;ou govel'!lo hon
r:JJo me reco credito. 

Por consoqnencia, si J'or adoptnd:t a cnwnd:t, 
teremos abalado o nosso crotli lo. Di> to nslon 
conyencido, o pot• isso rogo, cxlwl'to os meu:; 
anugos pnra quo moilifl~unm a :;ua üHWntla ; 
que r~mctam, emquautu e totupo, ,;oiJrc est:t 
lUn.tOI'ltt. 

Declaro que, si o Cong-ros'o votar pot' est:t 
en~encla, si meu pniz inteiro llto dor a stlit ac
qmc:;ccncb, só nm:t voz .... 

VozEs-Nüo uma, muitas. 
0 Sa. UDALDIXO DO A)!ARAL-terit protes

tado, votando con tr:t. 
r:ot!oril n. !Jniüo capitulat' neste :lssodio, c 

restgmu•-se a todos oô ~nc!'ilieio;; qno u:;l~o 
sendo exigidos, como p:1g:tr a~ dividas dos 
estados ; chu· ~notns sobre :L impn!'lnçiío; ceder 
tR.rra;;, ÜtZOl' quantos ÜWOl'I!S qnizei'Clll, j'~O
UCI':t gravar sun lnttll'O, rodcint·-so de sct·tns 
dilficnldatles, mas o que niio pútlo é atar ns 
miios e acceitar esta, situação bem car:tcte
ris:.tla pelo St·. ministro t[:l. í'azcn1la, licnt• :1 
Unifio, que represcntn :1 p:üria, lllt dcpenclen· 
cia das pequena,; collectivitlnde~,d:t lxb ou mit 
vontade dos estados. 

Entretanto, e!ln nüo tem o alvitt•o t!e dízm•, 
niio Jht•oi os otot:viços, llhsolvct·oi o exercito o 
"· at'!'t~wla; a!Jandomtrci as J'rontoit•:ts, niio 
tlnrot,]nstiçtL. Ell:L est:'l. obrig-:Hla J'alalmonte a 
liJ:~ut• tudo isto, c, si niio tiver o:; tuoio:;, t]IW 
"'"ontoccrá ? E' ~no nó:; mc~mo:i tot•cmos do 
r·efor:m:.tr' :t Cunstituic;iío llcntt•o tlo nm pmzo 
b!'OVIS.SIIJ]O (apoiados), Ó qlli.' tal\'OZ antes UO 
prunc1ro orçamento, doautc .lo enormes om
h:mwos, teremos como os l'st:ulos·Unitlofl do 
J'c•l'cmnnr t\ constiluiçüo, par·:Lassont:tr os vor
d:v.lclt'os principias. (;lpoiaúos ) 

Si o pensamento do noiJpc deputado ó essa 
f]ItO manilúsl:t um :1.pnrto. nii.o vit oxigit• 
1ptut:ts dos c.,tnrlos; o !los uiio aH mandar:1o, 
como nüo uwnrl:wam !tos E:;t:ulus-linidos, 
como nüo mantl:tv:un as anli"·as pt'111'itwias 
jo imporia. Quando d'ollas ~xig·ia-so mna 
q~tol<t llo snnr.:·no, os r·oct•utns que do al;;·mnn:; 
Y!nlnun ot•:tttl um t:ío poqueno ntnnoro .~t~tJ a 
tUvu.l:t ro:;taYa sompt•o onot•nw; a c; ltlott·as 
]ll't1CtWitot•:tJ!l-so do outm Ji'>Pnw., Jll:IS nüo [iel:t 
t•onlt•ilrtriçiio ostiJritl:vl:t. (\íuli'I<Js.) 

St·. pt•u.,idunJ:,., t:tt pnnlw lül'lllO a oslc~s 
!JlJ.~ut'Yiu:üot: tií.u tksr:uzida::i. 

\'ot:Es-~:ío :tpni:ll[n; mnil.n lwilll:ltd('~. 

C! f;t: .• (:tl.lt.trl:o-;11 tro ,\,\IAt:,\t.-1•:11 <'011 l..r!
\'/\7, I:Ut!Stit':ttlo [>Ol' lt:t• prnlut·itlo nl:.:ntts uollu
.~.tt~;, Valeullo-JJJu da g·!JJWI'u::~idado cuJJJ qno os 

mom bras tltt commissüo dos 21 mo 1lzernm sou 
prosirlcn te. 

lJ)I.I. voz - Generosidade nüo; justiçll; 
(Apoiados.) 

0 Si~. UIIAT,D!XO DO AMARAL- Eu deveria 
arrui ilcar calado ( nilo apoia<los) ; assim como 
lit nüo manrlei omonrlas, aqui nüo mllndarei 
nonltutn:t. Dovh conservar-me silencioso, 
e J!lo conset•vttria, mesmo vencido, como 
mo pru·cco guo proviamcute estou em muitos 
prermitos ccnstitucionaes; mas :t respeito 
de,te me re:ttarirt um grande remorso, me 
Jlcaria sempre esta tluvii!a-si ou tinlt:t 
cum]wii!o o meu dovel' calant.lo o rtuo reputo, 
s1 nfio 1Ulla propltecia, ao menos uma ad ver
tencin, bto ó, quo soriL gpavo erro adoptar
mos em noss:t constitniçüo as emendas rio
granllcsos soiJt'O os arts. 8 o·J2. 

Pcr,xl a V. Ex. o ao Congresso que mo 
dr•s'.:n!pem ,;i :tlgnrntt V07. contrariei os meus 
illuotl.t·us co1!cg-:1s l':tllamlo do uma mancim 
fJilú I !tos 'les: 1 gt·:" luu; mas e~ timo tol-o leito, 
pot·qnc a;-; JJJaaifo.sta~~~to~ do CongrB:sso, calo
t'OStt'i c p:ttriol.ícas, pt•ovaren1-1ÚO que nüo 
estamos sl'!moutu a olltar partt o camp:utnrio, 
que, si tomos o;;se sonlimcnto, que 6 sag'Mdo, 
tlo antor ao lo"a:· onde nascemos, o no 
est:tdo cm fJU) demos os prilJleiros passos, 
niío Jicam,,s cúm o espirita at:tuo sumonfo a 
is,;o, quo devo ceder o pa:;so :1 interesses m:.tis 
elevados. l'iquoi convencido do qne corno~'a 
a h:t v o r Hrazil, de rfuo n. \{.opublica vac.so 
tot·n:n• um ido:tl, que o patriotismo ó uma 
t•ca!ir.l:rde. 

O :Sn. ZA~IA - Começ:t trmlo tL sua con
Yict;:1o. 

O S1:. Un.\Lnrxo r'o A~t\JtAr,-Bem, cu nlto 
~!1et•o rcspotHlor ;w St•. representante dtt Ba
lua; p:1roco qno .Jlllga-;;o magoado ... 

O St:. ZA)!A-Nfitl, a!Jsolutnmento, nüo. 
O Sn. Ut:ALnrxo no A)IARAJ, ..• pois ln

monta. q no a min lm convicçüo comenasso tfio 
tar,Jo. Eu llto protesto qno do ora ein tlianto 
set·ei tilo r;locil :to;; sou;; cunsolltos o exemplos 
do patt•toltsttw, rpt:·J nuno:t mais and:tt•oi J•e
lat·datat·i"; acutU[lttllltando-o, estarei sempt•o 
Jll\. l'I'Ot\lu, 

!IIous :mnltot.•es, o ~Jntl o para tlosojar do 
torlos nôs ó rpto tnetltlctHus um pouco solJt'O 
·osln gt•antlo ]l:tl.t•itt; rtue, anlcfl tlo so!lnrmos 
este documento com os nos,;os votos o :;.ssig-nn
lut':lc:, pusr;mos tanto r[Illi!IÍO tl [lllssinl as 
Ct)Jif.;V!'J \li ~11C!ilS, 

l!tna r:~.~nsl.flttit;:io nii~ ~o doi'O J:tz•w pa·m 
tll!l dia. E' :-;L1!tl duvid:1. dL1rlWl!t':, L!eo IJIIU os 
JlO\'IIS ;.;<\ !110\'lllll, 1\l:t:i t) Ílt'tjlOi'l. I ttl'ú fJIIU :itl 
jl{l:-l<a, diznt· rln 111\:-:, en1ll11 :.;u diz dn:-: nCJs::.:os 
it•ntiios tio norlo, t:lltlltl dtJJk; tlis~" o ltislo
t•i:tllot· allt•Ittiio, ottl.t·o ittr:cl'lo o :tdtnit•mlo, 
IJIII' lir:tti'U J>t'O\'JLtlll Jiütll'l' :t:iSOil[:tl'·HO ~OIJl'U ll 
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nrein. movediça um edillcio politico tüo soli
damente como sobre ti rochn. (,1fuilo lmn.) 

Maus son heras, não foram som ra1.ão os
criptas neste projecto tts pa!H.vras, que al
guns jnlgrtm pueris, -união porpetm1 o in
dissolnvol. 

A perpetuidade não existe nas cons:ts hu
manas, multt ó indissoltlVCI,.mas importa filiO 
coda geração ton!Ht su:t ct•onçlt o su:t nmr·
maçiTo. Pam os homens do hoje a JV•publictt 
Federativa, é um:t ro!i~·i:1oqno nãoso discuto. 

Outt'os virão destruir ou complot:tr t1 nos><~ 
obra, r.omo n<i.s a,imtomos n !tares, derrocúmo:; 
insti tnições, derribamos nm throno. 

Aiud<t mna, voz, reflictamos :t11tcs do r.lilr os 
nossos votos, o principalmente considor·emos 
qne acit1111 rlo tudo está a União, o llmzil, a 
grnndc pa,tria, qnc devemos amar, o fazer 
amada, doixantlo que o J'utn!'o cumpm n. SUl\ 
missiTn como julgar mais acertado. (Jfuito 
bem! Jl!uito bem! A pp/a usos, O omdo1· J cwn
ln·inwntado .) 

Voem ú mesa, siTo Iii las, npoiaclrts o ont.ram 
conjunctamento em tliscusslío as seguintes 

Emendas 

Snpprima-se o rtrt. 8' do titulo 1' o substi
tua-se pelo seguinte: 

E' rlrt compotoncia rins Estarlo:> tributarem 
torlo c ~nalquer imposto, oxcluinrlo os ~no es
tiLo comprchendidos no nrt. G<>. 

§ 1." Dtl totalidade do imposto tlo impor
tação coura do polll União sobro os g-onoros do 
proccrloncitt o:;trnngeira, so dctlnziJ·iin 15 '/o 
pam serem distriJ,uitlos pelos Estado,;, om 
proporção iL populnçiio do cadtt mn.-Felis
bc/!o Fteire. 

O Sr.~1Lssis Brazil começa clizonrlo 
que ostoCongros>o devo ser bastllnto ~·oneroso 
e brtstnnto justo para concetloralgnnsmorncn
tos tlo a,tttllH;iio a nm antig-o tr·<li.mllwlm• da 
Ropubliett Fodemtiv:1, qno ng-om so discute no 
saio mais :tn;::-nsto do nossa patritt. 

O omdor ni'Lr> ó dos qne pensam qno se devo 
ttliroviar as discussões com pr1~jni1.0 da nw:1o 
llo cmla um dos l'OIH'osun tnntus. Si 1111 ns::;nm
pto sobre o qnal n discn,;siio t!ovo St'l' larg'fl e 
anqlla, si h:1 monlonto om que cat!n. 11111 l:e
nh:t o dit·oi to do dizer o r[UC pon,;n o o rJuo 
son to, e:;to ó o mais incentcsttwol. 

A libOJ•Jnrle cn~ta roalmonto c ó nocnssnrio 
f]ue o homem mnilas Yor.oo: hmha noco~sidndo 
rio ltl'eal' t•om tr>d:ts n.~ J'r•nvaçuo.i p:u•a sns
!.onl.ti' CSÍl\ lll<'SIIIll. Ji\tOl't lidt•, 

Nu;; urgaui~tnns llltJJJ:ti!O;), coJno nns ~llCÍl,_ 
rlat[OS, l[, SÍIIIJ.>J.icidado 11iiO U t>. COIISOfJIWIJCitl 
d:t ]lOl'liJÍí;iio. Eur rogrn, os nmis colnp!icatlo:> 

!.-. ,UI& . .,. .. 

siLo os mais aptos, os mrtis completos, os mais 
pcl'l'oit(>S. A sm·ponte, por exemplo, so rlispuo 
do um tubo !ligestivo pttm as l'lrncçõcs qne no 
homem s:'io exercidas por um mecanismo 
muito clif[eronto o complicrtdo. 

i\n.; societlndos lo mesma cousa, so. dú. 
Qurtnto muis simples <i o governo, ta,nto mais 
a UliÇão o;;ti1 ameaçada de rtr!Jitrari01.lades o 
violeucias. 
~ando assim, ó necessa.rio que ns leis seja,m 

rliscutid~s com li!Jerdnde. 
P;lm o oradO!', osto assumpto ni'Lo o so

mcnto um assumpto de convicçiTo, ó tmnbcm 
um nssnmpto r.le rosponsn !Jilitlade quo se 
Jli'Ontle muito de porto a, idtlas qno tom sus
ten lado com ardor, desde os primeiros tempos 
do Sl\tl mocirhde. 

O qno se tli:;cuto, rlir. o orador, ó a fotlera
r;[o, o, :>i t:~lgmna, coust\ tem meditado o dese
jado p:trtt o seu paiz, ó rt l'od,Jra,ç,üo. 

O qnc 6 este syótoma ? E' o syste:m mais 
simples no sentido de ser o mais legitimo, 
bto ó, o mais comprolionsivol ; é aquelle em 
rtno os vnrios grupos guirtndo-se na,qnillo que 
e do smt exclusiva, competencin siTo snbittt
montc livros pam agir. 

Mostm ~uo no capitulo que se discuto en
contl·a-so desde logo uma, quostrro que a ne
nhum dos povos ó mais importante do que 
Jnll'lt n<is : ll'llte-so rle applicar desde logo o 
sy;;tcma i'ctlor;Llista como uormtt tle governo 
do estado. 

Niio tomo.> aqni um[t quostãe politicrt, um:1 
questão do libet·chdo: pam nós, paladinos da 
irlu1~ ropnl>licana, a rtuest[o dtt l'órma de go
YOI'llo m·a umlt questão regeneradora. · 

A monarchitt outro nós. não ortt umtt insli
tuir;fio tyr:nmicct ; nós a ropolliamos simples
mente porque 9llt1 em no solo americano um 
corpo cst,·anlJO ; olla, tinha de Stthir total
men to, antes como um impulso espontnneo 
do. nnturczrt rlo qno pela comllinnçi'Lo intolli
gcnto <los llomon:;; clb lião tinhtl rrtizes no 
col'll9iiO do povo, fJI!O esporava nponus o tempo 
pnra pl'ccipital-<t. · 

Nos ministorio:i monnrchicos quo combrttia
mos, cnj<t iutlolo tloYb ser oppressora,, mmca 
til'emos oppt•cs:;[o polilic<t. 

Assim ó fJIIO o mito osta1• qne sontirtmos com 
o g-ovot•no monarchico niio or:t motivntlo poltt 
lli'O"iio po! i lica. flllO esse g'OVOI'llO OXOl'COll 
:-:oliro nó,;, ma:: poJa. irrncionalidndo cm Yir
tndo da qnnl existia, o quo !'ttzitt J'esrtr mais 
soltl'o 11 noss:.t economia, do quo so n•o li nossa 
!iltOI'llado. 

Somp1·e pensou qno tt mzüo principal por
qno rlovi:~mo., porlir tlrcpnblicrt ó pot•qno esta 
'"'ti a unic:.1 li'ti'IIJH. tio g-ovr•rno qno pudia osta
l~<;lr'<:'''' llt[lli n S)',;toma !'odt•l':lli\'o, 

l'"nsa1' qn,• a llllllittl'clliltjlllrlos:~o o:ilttliolcecr 
n l'erlo1.'llf;illl om prociso ntlulillir rtno ol!a qui
zo:iso :;nieidn.r-su . 

... '"~"''" ~ ....... ~ 
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Si a questão foilemtiva é superior, a qucs- A diiTerençn outro este plano e o projecto 
tão economica é archi-superi0r, e simplosmonto, no meio de arrecadar a 

Depois de ler o •Lrt. 12 do prqjecto, diz o verba snpplcmontnr para a União. 
orador que o que so vô alli estallelecirlo não N•lo b:tsta de;trnir•, é preciso, onde se dos-
é o systema federativo, é o systemu abstruso tróe, coutr·uir alguma cousa. 
o absurdo do reg-imen. Apresentou com os seus collegns um sys, 

E o meio com que se pretende comba- temn snlistitntívo, que nlg-uns orwlores teem 
ter este systemn não é outr•o si não recorren- comliatído, dizendo que, com e !lo é impos
do-se ao orçamento do imporia, a despezns sivel a J•'tlder·açii.o. 
que nós tanto impugna vamos, que quoriarnos l\f;tS, apezttr das emcnrlns quo apresentou 
derrubar e que pensa vamos ~uo tinh:t sido o:io serem, como dizem, convenicntus, aclm 
derrubndo no dia 15 de novembro. que rlevem sot· cliscutidas. 

Pois, si nós flzemos n. Reprwlica para se O meio ~ne :tpr·esenta é este: iL Urtião ta-
organisal-a soft os orçamentos du imperio,sus- :ml'á u.s rendas dos Estados com urnn quota 
tentnndoaquellnseog-rcnagens quebmtlus, que proporcional. Os or·çnmm1tos de todos os esta
não funccionavam directamente, porque· eram dos serrw or·gani:mdos com a razoavel nnteco
absurdus; si fizemos n Republica pnm isso, 1:\- denci•t pnra qno possam estar de nccót'do com 
zemos uma obra que nos eleve envergonhar, aquelle plano, do modo quo a Uni:1o nfto 
porque despedimos deste vollro pnlacio, on•le fique privada de occo!'l'er ás suas nocessi~ 
agora nos reunimos em nome d<t soberania <lades, por qno o imposto não e o unico 
popular, o nnciil.o que por tantos anuo~ re- recurso, mas !J,L o credito ~ue o Ol'ador sup~ 
teve as redens do g-overno, pam vir snsten- põe existir neste paiz, por. tanto, pelo,; meios 
tal-a não corrigindo os err•os accusados, mas conheciclos em llnanças- emissilo tle bilhetes 
conservando o mesmo systemn. do Tltezouro, e, orn ca~o especial, p·•pel-

Não é passive! que, rlis~l'iminunrlo a acção moeda, a União satisfttra as necessi,!ades mais 
do poder federal da do local as despezas con- immediatas. 
t!nuem a ser, não ja as rnesmns, mns maíor.es, Pelo systernn. do projecto a União tom nos 
como querem fazei-o crer, e que tenll:t sulo ostar!,IS agentes pnr·n colloctarem os ir11postos. 
este systema autinomico com o feder:tlismo. O rneio qi1e o orador• aprosJnta é mais sim-

Ha poucos dias, o Sr. Ramiro B•Lrcellos. pies: o estado cobrrl.t'ú. e 1lo que cobrar dará 
mostrou CO!l) algarismos que. no orçnmento, n União um:L qupta propor·cionnl. 
base das con,)ecturas dos que vwrarn sustentar 1 osso proposrlo refere um fncto IJUO se tleu 
o systema imperial, havia muitas Yerbas que com urn pol1r·e gauchn de srm te1·rn, qrte per
deviam ser cortadas. guut,Lva por que não se pagaria no mesmo 

O orador quer se razer comprohendcr para local os impostos gemi c pro dnci~l, ern v~-. 
que não o tnxem ·ele incongruente, dizenrlo ~~se o fa~et• sopar·adan:ento; 11ÇHO que_ r~<W 
qrte a Republica era o systema das economias lo1 a~r·ovl3ltncla no JH'O,Jecto de Constrtrt1ça9. 
e de maior simplicidade. Oluectarn !Jlle ó possr~el ~ue O$ ost:~.do;; nao 

O que dizi:t e que a Republica podia viver paguem :t!JUDt:t propor·cr9nal qno .lhes toc"E· 
com a metade das despezas do imporia o Mns, esh hypotlwse u excepcton:tl e lliLO 
vamos declarar no pr·ime1ro neto so!emno que serv~ de urgumonto, nlém de que essa não ó 
é preciso dobrnr essas despez!ls, que as anti- o nnrco recm•:;o para poder o ccntr•o n.ugmen-
gas províncias continuem no mesmo nlmti- tnr Sl!i.<S r~m!Hs. . 
meu to, som meios pttr'' custear suas despezas Ouv1u tlrzor que. ó .IJroposJto rio Goveruo ot.I 
e que todo o mecanismo continuo a ser o pel.o_ mer!os tln m:uorra ~o Con8'I:o,so, lanç:tr• n 
mesmo, apenas moldurado com o pomo ,]0 ~nmo o 1~nposto do .15 ./o.uddteronnos so!Jl'o a 
norn~ de Repnblica, sob cujo manto verde 1mportaçao, pnr•a dJotrrJ,urr• nos ostndos. . 
est:\. a mesma cnrcnssa do imperialismo. Não comprohende este :thsnr·do, por·que, s: 

Pelos impostos que scientiflcamonte per- é da alv"ada da União nug-montnr n renrla,pal't\ 
tencem ao Governo Fedoral cstit pt·ovnrlo que qu:l tlnr-se o;;te augn:onto aos osta1.los pn.m 
as rondas pulllicns serão ele !38.000:000$, 0 lmscnr no solo delles tmposlos quo lho com
que os fontes deixadas ao centro silo, pet·- potom? 
mlttn-se-llle o tormo, elasticas. O systomn Jombmrlo pelo o:uílol' t?m tlntlo 

o povo bem etlncado co,mprollendorit, que, os melhoras resultados nos par~os mtus atlran~ 
o trJbuto rever•to em proveito tia socio<lat!o, tudos. 
o si o povo uiio cornpr•ehondo assa vor•dndo Di~ qno n. inrlolc do povo ht•nr.iloiJ'O ti pnci
serri. o mn.ior• do;; cr·imos rlnr-lho nnm Cnn- fica, o s11joitn-so aos factos consHnllllndns. Pois 
stituieiio, qunndo niTo tom o propctJ•o nacos- ~uo pagou por• tantos annns o illlp11sto tla 
snrio 'para J•ecc!Jol-n. llssím, poróm, nilo guerra do P;~rngnny dep11i~ do tO!'nlinnd:t, ~110 
consídPra o povo ill'n~iloiro. pngou11 t<l po111'0 tempo 5 "f,. do mldkionnoH do 

A o! lo r·ecor·rorlt o novor·nn em nnmo do sou oluuroulo ~onil, fHll'IJl!ll mio su uouli:Jl'lllal'iL 
patriotismo, si aquollns J'onlos não !Jastnrom. com um syslomtl ttio racioutL! '1 
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A ronda discriminadn, no art. (lo rio projecto, 
ó do 1:38.000:000$, não se lov:mlo em conta. o 

. · augmonto quo soll'reu a t:n·iftt pelo ultimo 
acto do Sr. ministr•o d:r f:rzonrln., com o qual a 
ronda se olcv:crir n 150 OOO:OOUi)OOO. 

Com o nosso rcgimon de sinq>li licações não 
se ;.:-astn.r:'r monos do ~uo .na monurchia? Si 
assim não l'ór• ni'io so)re o que responder uo 
povo, que lho :lelegou o mandato represon
tati v o. 

O povo sabe rJUO temos um exercito do cm
pregarias c aposentados, ~uc n. monnrclrin. 
commetteu aLusosqne u republiM v:wcohilrir; 
entram pulos olhos qu" ~o vae l':tzer· eco
nomias, sob pen::t r.le se rle;hourur• a ropnblicn. 

Assim o or·çamcnto de imposto não pótle 
servir de base. 

O orador pergunt:~ si é porque pensa assim 
que Jllerece o qualil'icati v o do inimigo da 
União? 

O system::t ferlerrrtivo estir destinado rr ser 
o system:t universal. 

As inrlnstrbts foram pouco e pouco se aper
feiçoando e deram em ro:mltado o,sns teias 
do ~stradas de ferro, navcgnç:iio, corr·oios c 
telegrnphos, c o maximo dcsenvolvi111ento 
d:r imprensa que transmitte os nosso:; pensa
mentos. 

Nti.o se,j::t o Bt•nzil, o primeiro ~ue se le
vantou por uma re\'Oltwiio paciliett, que vir 
tlesmen ti l-o. 

O St·. A1nerico Lobo:-Sr. Jll'C· 
sidente rio Congr·osso dos Estados Unitlos do 
Br•azil, não é senão o cumprimento tlo dever 
que mo tr•nz n est:1 trilmna, Jrn, pouco occnp:ula 
por dons illustr·es rept'esorünn tos da naç:ilo, 
que se tornnmm como ~no t!nns vulcile,, rio 
elnquencitt e rle sabedoria, cmbom ir. JH'imeim 
vista em t!irecçõe,; opposta,;. l'n ten Iro só
mente, Sr. presidente, desejo dr1 bem servir 
aos meus patr·icios ~ne mo olevamm ato e; ta 
enorme ai tum, conliJrindo ao munos compe
tente (w.io apoi,rdos) :1 g'l'ando honm do sou
tar-so no Sanado rln. RepulJlica .. Vcr•dndo é 
qu~. sómontc pam não tleixn.r· soapa.~·nt· o rogo 
Sttnto do p::ttl'iotisrno,rpw arrio-me no comç::io, 
do p:t triutisrno sn,n to, repito, o son Li monto 
mais sul r! imo ria hnmanirlmle, porque,; ,inst>t
mento ollo quo nos toi·n:r J'olizos, o l'az do unm 
:rg·gt'dllli:rí•iln do lromuns mna unicbdo pet·
l'oita, nolwo o rlivirm. 

E' om norno do,;se sonlimonto quo vonho 
cumpri!' mou rlovor, espurn11d" do illw;tr·o 
Coug-rosso 11111 pn11co do llt•Jlül'ulonei:t pn.1·a 
rom osl.o carriponio 1!0 D:r11ul.rio ~no vr•m arpti 
l'allnr a lingU:lg'Olll tn~oa, nna do.; nla\'iusd;~ 
oloqrwnci:r, m:~s a. lirrgrwgr•ni d:r vrJI'd rrlo. 

Hn. porr<>O:i riras, SI.-. Jn·osirlorrl.o, ''"1110 rpro 
so OIJI'in nuslr< eapilolrn 11 dnl:r·" ri" lln:rrhs 
pu lu l'utluJ•albntO. I' IIli rl:t. lrm:ea rio i llu,li'<J 
111inislro da 1\tzoutla quo par•tin o::; lo gr•i lo do 

- -

alnrmn., qne não deixou de echonr"tristemente 
em nossos corações. N:i.o quero, de modo 
algum, Sr. presidente, pó r em duvida o pa
triotismo do nobre ministro da fazenda, por
que cm parte elle esta com a Terdado, como 
lambem :t illustre representação do Rio 
GJ•nncle rio Sul. 

St•. presidente, si o systema monarchico 
opprlllhn-se a todas ns vantngens que nos 
prirlo oll'ereccr :1 federação por :oer tt synthese 
dn. conccntr·nção, agora que elle ostá rlerr·uido, 
oncontr·n.mo-nos como rtuo em cr•nflicto de 
Jli'Oilidnrle, em conse~uencia deste dilomnm : 
orr esta bolor.emos a forleraç:ão, e all'rouxamos o 
credito pnl.rlico, ou não :1 estaiJelecemos, e 
faltamos :t tot!os os nossos compromissos ele
m"ntares, e mentimos ir nossa missão, con
demnando ao suicitlio no»tt juvenil naciona
lir.l:rde. 

E' vista. e patente a enorme somma de 
nosso; encarg-os nacionacs. Ao er·g-uer esse 
t1·iste sudario eh monnrchin, di8Se o illustre 
St•. ministro da fazenda que pelo projecto da 
Constituição se tr·nnsferiam aos estados taes 
rend:rs ~rw, der luzidos os serviços que as acom
panham, dnrão aos mesmos estados um saltlo 
de 18.000:00011;, i;;to poderil parecer a muitos 
uma prodignlidade. 

Mas si a Ferle,•ar;ilo é irresistivel, e nos im
Jrilo tamanhos snct·illcios, é preciso que tenha. 
resultado;; corTespont!entes, isto é, que ell::t 
sej:r plena, completa, sem nenhum::t re
stJ·icç:io. 

Tt•:rtnndo agora de fundamentar ao de leve 
:tlgnmas emendas que teulto a honr·::t de ::tpt•e
sentarnocap.l0 começarei peloart.J•. 

O illLbll'o l'epresentantc do Pur•aná poz em 
relevo tt perpetuidade e n. indissolubilidade 
rpw o dito artig-o cousag'l'n á nossa união. 

Ent ·ndo, porém, que taes palavras podem 
sr>r porl'<!it>uncnte tlispensadtlS, porquanto 
estão implicitas: é immortal a, Na~ão Brazi
leir·:r. 

!-Ia comtut!o no nrt. I' uma ementla da ii
lustre commissão dos 21, onde se subtmhe 
lorla e qualquer rer~renci::t ti gloriosa e iu
cr·rr•m ta rovol ução de 15 rle novembro de 
lSSD. 

Par·cco quo a illnstre commiss[o consider::t 
mil i l:n· essa glol'ios:t revolução com seus con
sequentes, o i'Ol' um poder extremo quiz omit
tir o Cnclo sulrstancial. 

A commissiio, por·ém, não foi just~t, porque 
ntis, no Brnzil não potlomos jamais lnnçar no 
olvirlo o'~n.rovolu~ão quo,em nm:r matlrn;.:-ndn 
l'e~planrloconto, l'oz da JlO~Sn. juvenil nnc•ion:t
lrrlado a mais livro do conliuonto. (llJuito 
/Jo," .) 

O rlncr·ol o ~uo no,; Nlll\'Ocon lol'Jln-nns, so
~·urirln o '"'ll llit•nr· • .irtizn., rl:1 consliltJir,:,lo on
~u!'g:u la pulo f lu\'OI'JlO ; lllil:-:1 l'!ji.a putii~~~:·to Uo 
,JUIZOS COlHO fjllO lllLO llOB :lSSOillt\1 pOI'ljllO ji1-
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mais seremos juizos do docroto elo GovoPno, 
nós somos t•eprosentantos dos Estn.Jos Unidos 
do l3t•nzil, somos o povo, o ó a nós rJno com
Jlato dnr as tal.>oas da lei. 

Portanto, osta occultaçlio dn. ro11Jrcncia, rlo 
B'lorioso acontecimento do 15 de novembro 
aovo ser motlificacln. e snn:ula. 

Proponho, pois, um proambnlo it Consti
tuição dos Estados Unidos do Bt•azil, o poço 
licenr;aa v. Ex. paralel-o. (LG.) · 

U~r SR. REPRllSE:-<TANTm:-Esltt Ó que Ó a 
proclamação solcmne. 

0 Sn.. A1mmco Lona- Sr. presi,]ente, 
saho-so o niío ti inutillomlm11' ao patriotismo 
dos íllnstre:> rcpt·osentantes, IJUO os encargos 
nacionaes silo enormes c l]uo nesta t!'nllso o 
Governo fn.z como o camollo do deserto que j:'t 
niío pórlo com a carga,, o <e alij<t p<ern, o cllito 
dos estados. 

Assim, pois, sendo tnninnho o sncriJ1clo po~ 
cuniario qne nos vem ria t?det•ação, peqo li~ 
eençn pa1~'1 toPnar bem ft•tzantc mou pensa~ 
monto; mto recuamos donnte rio nenltttm sa
critlcio pnr:t descmponlml-n, é pra~iso tirnr 
del ln. torlo o provei to. N:io comprehentlo como 
so fnç[\, tnnto sacrillcio om geral, e tenhamos 
um:t legislação m1ica, qno ó nma inconse
qnoncia, ]1orquo n. unilbdo rln. lei son·uc n. 
unidade r ln. magistmlnra ; e Yicc-vors~; c si 
a mng-istr:rlm'a. tem de passar como p:tssar:1m 
aos estados sobornnos, elles sor·~,o vãs som
bras, si tamhcm nlio tiverem o rlil'cíto sobe
rano I! e ehthomr n. lei. 

O Governo Provisorio proclamou a sobe
rania 1los ost:ulos e sen direito rlo lttzel' a lei 
constitur.ional, e ou representante do estado 
de l\Iínas Geracs ..• 

o SR. BADARtl - V. Ex. r"prosont:.t 
·1.000.000 do mineiro,;. 

O SI~. A>mtuco Lona:- ..• niTo tonhocom
.Potoncia. ,no~n poLlBt'?S ilo maus elcilot•cs paPa 
ceder o dn•mto do l\l!nas, seu diroito UH\"CS-
tatico do faZei' l\ lei, e 

Alg-uns ,Jopntallos tlo r<.io de .Tnnoiro f]nerom 
f]t~o so fnÇtt :.'' mntLlllÇ~t dn. capital da. ll.optt
lJ!JC:t rlost:t c!llado o uao moroco, som du1'i1la 
os apódos quo lI to lan,;tl-111, nom devo ser con: 
domnadn, como nova B:tilylonia o, si temo~ 1lo 
accoitnr todas ns consoqnendas rh f~lllora<·ITo 
isto ó, o direito :;o!Jcrano pam todos os o~t:V: 
tios, não podemos neg-ar· n. cirlndo rio Rio rio 
JanoiJ•o, o. no Município Nontl'O o direito !lo 
fazer a lot, porqno u isso unm condir•:io de 
vi~tt o do .lillot·dndo. Pol'tnnto, com rjno r!i
rctto rlospqpu·ornos o Mnni,;ipio Nnnlt'n rio Hlla. 
soltnmni:L '! Nost:t hypoii!O.,o dnt•iarnr,, a lol 
ao:; lilit?s da capila/ :telnnl, o r(<l.J ovidonlu
~1~Jttl~ l111t"1l't:t. uma .injnsti,;a. l:latum·o,;a, 0 
mtrtuHI:ulo som nomu. l'ur isso oll<Jruço<\lnllt\ 
osttt ~moudtt. (LJ.) 

Vô V. Ex,, Sr. p!'esirlonte, quo digo forma, 
uilo {orm~;·d, como cstir. na Constituição, po!'· 
IJllO onton,.Jo quo as antigas pr·ovincias não 
mais existem, os estados a,ctuaos são jit 
conslituidos. 

Wn.sltington o Buenos Ayros foram capitaes 
das rluns conrederaçõos sem f[UO so tentasse 
logo riscal-ns do solo. E' preciso mesmo que 
Ll governo Jedot'al confie em si e na liberdade, 
mostl'ando niio ter ciumas do um governo lo
cal, do nm governo mott·opolitnno quo so 
el'ij:1 a, seu Indo. En, pot•tanto, que niío tenho 
nenhuma falta do ró ua lii>erdacle, nem mt re
Jlcrr.ç•iío, f'aço votos pelo bom oxito desta 
emelllhl qnc proponho. 

O nrt. 3" diz que os estados não so poderão 
desmomiJJ•:u', etc. ,som que hnjtt acquiosconcia, 
de suas lcgislaturas em dous annos succes
sivos. 

Mas, Sr. prcsírlento, n nssembló<t legisla
tiva do lllll só biennio, c, n. mesma assemhléa 
legislativa; clltt niio pódo mudar de opiniiio 
nn, pelo menos, não se deve presumir isso. 
Nostcs ter'!llos si a merlidn de qno so tr:tta, <I elo 
utilicladc Jl<W<~ o Estado c llo\'O ser consagrucltt 
n:1s suas lois, ó proeiso que o artigo fique us
sim morlillc;ttlo. ( LG ). 

v. Ex. sabe 11erfoitamentc Que, como diz 
mn escriptot·, as olciç•õos são como a photo
r;·t•aphin, ínst<tnt:ulot1. c 1]110 muitas vozes, ~s 
assom!Jltins tornam-se e~pcl hos,como quo aprt
morarlos ou exagel·nr.los, das opiniões. Assim, 
esso oscriptor as comp:uoa no fitcto do 11ma 
pltologrn,phia, ([no apanlm a, imagem do um 
cavallo cor!'ei)(lo e obsorvtt ((no osso ca,va,l!o 
senipre corrorit nolla. 

E pois o visto Q110 uma só logíslatum sorit 
o mesmo pensamento; o, si é preciso manter 
aQtwlla ir!Ga consorvwlnra qno os actos cortos 
011 ot·t·onoos do umn. lcgislalul'a possam ser 
rovbtos por outr:tlogisliLlum. 

Cheg·o, Sr. presirlonto ao art. Ü0
, ando se 

tem tr:1vado todo o dobatc. 
Sonda opiniiío tlo i !lustro representante do 

Rio Gmnr1o do Snl,focnndo o inspirado apos
tolo ria lil>or•rlado o tla l'orlor·nção. (MHito bem.) 
Son 1l:t opiniii,o do !lo quo estas qnostõos não 
podom sot•ln.nç.,ulas ao osqllocimonto, pot'I]UO 
ó pl'imoiJ·o capitulo é n. qno:>tlio rios moías; ó 
o i:iCl' Ott n:l,o ~o r, ó totln a l'odor<eçiío. 

O Sn. BAnAt:ó- Em nmío ó rpro ltavomos 
do tir:\1' isto n. limpo, quando tivermos os da
dos noco,s:tl'i os. 

O St: ... l:~mnrcn Lnno- AJll'dg mai lc rldlugc 
o S1~. IL\llAW)- Si clwga!'lllnS atO lh. 
0 Stt. Am11UCn LOJlO. -LI IIO!l10ll1 poli

tico n:"lo p<'J,[o l:ut• impt'O\'itlonciao, nú,; logi~
!tuuos ptll'<l maio o llltL'(' lodos os tom pos. 
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Ao ::~rt. 6° rJuo concede priv::~tiv::~monte :1 
União al~·uus tl'ilmtos, ou accrecentl\Vtl esto 
imposto tle transito do passag-eiros nas e,;
tradas de ferro, que ol!a. subsidiar. 

Deconnio de 1840...:.1849 

Quanto ao imposto sobro vencimentos, niío 
comprehentlo absolutamente o sy~t01m Jlnan
coiro, pelo que so di1 ao omprogaclo, como 
pago do seu trab[\lho, umll determinada 
somma, e ao mesmo tempo lhe tira desta 
sommn. um::~ porcentag·om, podendo ser dimi
nuídos os vencimentos, niío ha necessidade 
da foderaçlio tributai-os por meio de um cir
culo vicioso niío tributai-os-há em rolaçiío 
aos empregados dos estados. 

Agom Sr. presidenta; von ler um:1 emen
da, que naturalmenbJ devo chamar a at
tonçlio dos illustres congressistas, o que n\io 
llel'turba de nenluun;L fórm:1 o systemtt !lnan
coiro do Governo Provisorio. E' a seguinte 
(ZJ): «.\. Uniiío niío porleril recu~ar, llll 
porcopçiio de qu::~lquer imposto, a su:1 mood:1 
corrente »· 

1840 ........ .. 
1841 .....•. o. o 

1842 ........ " 
1843 ........ .. 
184,1 .. o ...... . 

18,15 ........ .. 
18-10 o o o • o • o • o • 

1847 ........ o" 

1848. o .. o .. o .. 

18'19 o o o. o • o • o. 

Deficit • ••••• 

Deficit 

16.056:000$ 
[(i. 956:000$ 
0.000:000$ 

ll. 480 : ooo.s 
10.174:000$ 
• •• o •••••• o 

3.291:000$ 
•••••• o •••• 

•••• o •• o ••• 

4.133:000$ 

S::~ldos 

1.437:000$ 

10.576:000.<!; 
4. 720:000.5 ____ ....,. ------

71.6\l'.l:OOO$ 16. 733:000,) 

54.066:000$ 

Nós vimos, Sr. presitlcnte, quo por um 
acto tlict:1torial, os impostos do importaçflo 
foram elevados na raziío tb ~uarta parte, 
pela exigencia de ser0m recolhidos om ouro. 

Deconnio de 1850-1850 

Esse ü~eto, com que sobt•os:1ho o desejo de 
bom servir ao pttblico, d<t parto do Sr. minis
tro da fazenda, ng·gt·ava immens::~mente a 
sorte dos consumidores, maxime os mineiros, 
elevando os impostos em um;t proporçiío tão 
grande. 

P:1rcco acto do probitlatlo que nós niío 
recusamos nossos títulos de debito na com
pensação drtquillo de que somos credores; c 
só a J{opu!Jlicrt tom tll11<t moeda corrente, e 
esta mood;t é imposta ti totlos nós pelo curso 
forçado, si nrto temos culp;t pol;t oxisteucin. 
do papolmoe,!a, por·qno mzfto, nos cstaboloci
montos publicas tln. Repu!Jl,ca, se h•t do dar 
este sig-nal do duvitb, como succedo m1 co
brrtnçn. do impostos o!ovrulissimos, qno o sflo 
pot•quo obedecem ás oxigoenoills rabos 1lo pro
toccionismo o siLo miset·rimtl herança do ptls
sado o qual so compõe tnmbom dos sacriticios 
feitos com :1 guerr:1 do Prtmgouay ~ 

Snpponho quo o illnstt•o Sr. ministro 
d[\ J\tzoml[l pretendo cotú isso oqnili!Jt•ar a 
ímpot·taçiio cora a expot•LaQlto, rol'roando 
aquolltt. 

Ailvla hojo tomei not:t dos saldos do val'ios 
oxorcicios o vorill~nei (]no nem sempre a 
oxpnt•tn('i\o ó in!'orior tt importaçiío, qnnsi 
sem pro ó illÜJI'iOJ', o mnitns vozes nos an·· 
nos om qno }ll'<IUH1. g-mntlo,; saldos snilt•o a im
pm•tnçií.oo cambio diminuo; logo nllu o JJJIJil.o 
oxnclo qno ,;ompro tonltnlliOS contm nil:J um 
rlcjicit, nom l.tTo pouco qtto o rlcficit sil·va pnm 
inlluit· JJO c;un!Jio, olovamlo-o. 

1850 .. o ••••••• 

1851 .• ...... o. 
1852 ........ .. 
185:3 ......... o 

!85'1.. o • o o o. o. 

1855. o" o o .... 

]85G .•..••.•.. 
1857 ......... . 
1858 ......... . 
1850. o o o O O O o o I 

Deficit .... •• 

0.13ll:OOO$ 
2.622:000:;; 

l3:GSS:ü00$ 
8.096:000$ . ......... . . ......... . 

!0.798:000$ 
34.104:000$ 
20.017:000$ 

70:000$ 

5.528:000$ 
1.654:000$ 

------ ------
65.879:000$ 7.182:000$ 

58.607:000$ 

Doconnio de .18u0-18u9 

1800. O o I o ,·o O o O 

l8Gl ......... . 
!Sü2 ........ .. 
l8Q:; . ........ . 
!80·1 ........ 00 

18tiG •....•..•. 
!SGli, ... , ..... 
lSG7 .•........ 
181i8 ........ .. 
18GIJ. I.' .. ' ••. 

Saldo ... oo •• 

Deficit 

5•1.9: ooo.; . ......... . . ......... . . ......... . 
o o o O o o I O ' o o ........... 
o o I • o o o o O • o ........... 
o I o o o - o o o o o ........... 

Saldos 

10.180:000~ 
23.307:000:;; 
4.880:000$ 
o o :122: 000~ 

10.240:000$ 
8.251:000:'; 

44 G5ü:OOO$ 
:J0.213:000:l; 
4·L 548 · ooo'; . ~ 

5,10:0008 203.GOll:OOO~ 

203.000:000$ 

""' "'· ... ., .. --.... --
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Dccounio de 1870-1 87\J 

1Si0 .•. ...•... 
1871 •.•....•.. 
18i2 . . o • o o • .... 

18i:3. o •••••••• 

187'1....... .. 
1875 ......... . 
187li ...••..•.. 
1877 ......... . 
1878 ......... . 
1879 .••••..•.. 

Deficit 

• o ••••••••• ........... 
o 1 o o o o o O o o o 

••••• o •• o •• 

........... 
•••••••••• o 

........... 

Saldos 

20.GR5:000$ 
:35.100:00:1:;; 
5'.). l(j;j: 00'<1$ 
:.?9.2ü~:OIIIl$ 
'J: l. OD5 : OOO.S 
17.710:1!00.'; 
,IJ.2ti5:0008 
2:í: :iO-l.SOOU$ 
,J.J. cJ85; 1100,~ 
.HJ. z 14 : ooo;;; 

:3i5. 388:000$ 

Dccennio de 1880-1888 

1880 .......... 55.154·000$ 
1881 ... ' ...... o •••••••••• 27.600:(100~ 
1~82 .......... •.••••.•. o. o. G:J7: o no.~ 
188:3." " ..... o ••••••••• o 8.212:000:': 
1884 ....••.•.. •••••• o •••• 51.8:J8:00il$ 
1885. o •••••• o. 2.2·10:000$ 
188G •••••••••• •••••• o ' •• ' 54.113:00fl$ 
1887 .....•.•.. ........... 44. i 112: ouo.s 
1888 ..•.•.•.•• 5]. 59.J: 000,) 

--- ------
108.!-188:0008 10G.I42:000$ 

Saldo. .. .. .. 87 1 ,,,J: 000$ 

1840-1849 ... . 
1850-lilno ... . 
lSü0-1860 ... . 
1870-1879, .•. 
l!lS0-1888 •... 

Saldo g-eral.. 
Módia do saldo 

annual •...• 

Resumo 

Deficit 

54.0Gn:oon::; 
58.G07:000$ 

••• o •••••••• 

••• o o ••••••• 

Sn !tios 

2(12.000:000$ 
;,;;;;. :JSH: 0111 ::) 
~~ .15·1 :0011$ 

11::. GG3: 000,) 065. ·102: 0008 

55l.i0G: 000$ 

11 ADi: 000.~ 

N. B.- O caml>io mnntinlia-so a:> pnt• c 
ncimfl, nos deccnnios do 18·10 n 1S;,u, rtn:,ndo 
]Jnvin deficit e rlosct•n 'I J.J, JS o J!l 0111 !NfiH, 
1 HGO o I ~7\1 fjllaniln hn v ia sa J,Jos do : ::J."! I :J:IJOUS 
4·l. ;,.(8 :000$ o 41.1 . ~ 14: 01Jlli\ll011, 

t:~r Si~. JU.:J'HI·:sr~:\''1'.\S'I'J·: - J~~n dosf\jnva 
rnnit(). onvi1• a opini;io dn V. Jj;x. Ú!'t'l'l'a. d.1 
t!ouil'illa conl.idn. no al'l. lu s l". E' IJilllsliill 
fjllO HllO!'OtiS[\ a 1\-Iina~,- lliXllS ili llOL'lLl'ÍtiS, 

O Sn. A~mnwo Lona-E' uma taxa chinezn, 
dove-so pro!Jibir. 

o Governo com esse acto nüo diminuo o 
vnlor damoedu, antes o nugmentn, porque a 
encarece. 

No Ecnnnmi.<ta F'rrmcc;;, de 12 do janeiro de 
!878, um lnlllfJUüii'O russo qncixava-so de que 
urrm mo,Jida ~emellmnte [ll'Oiln<.hl immeclittta
rnentc baixa no p:1pel o alta inn.udittL na 
jii'OCIH':I O 110 JI!'0\0 unS letrn,; de Cii!JliJio. 

Po!'tnnto, si o no!Jf'o ministro ria C.1zenda 
quiz com i,;so cqnililwar nosso .fn.tm·o sotn:e 
!JastlS .seglli'itS. npenns Cc)nsog-mroa nos pr1-
mei1·os nnno,; cnnrma rliminuÍtiÜo na impot•ta
çii.o, o pot• con,;equen.·h na exporlnçüo, o que 
niLn é politico o Jli'Cjllllic:t ns renda,; rl11 Repu
!Jlien., tnnto mni.i quando decretou S Ex. re
,;g-at:tl' em poucos anuo:> esse iufnmo papel qym 
ó Ulllll d:IS cansas pertUI'iJ:Hior·as rio caml11o. 

Além rlisso n systema JJroteccionisltt con
comitante sur:i. fonte 1\'on o virito as g-rcl\·es 
,]os pl·oldarios, pot•que o excessivo lucr·o elos 
capitnlístas excita o appclite dos operarias, 
o aindn. cnncor·,·orú pnra dirninnil' as rendas 
da Uni:1o; ]JII[' is.iO na minha humildo opinião, 
incoir!J~<ltonte embo!'a, acl10 impolitícn. a mo
did" adwli, pol'qne n:io preenche feus fins o 
on"l'l\ o púYo tio qnem somos rcprosontll.nles. 

Ag-m·n, 81•. prosidonte, vo11 e!Jogar :L outro 
p:u·ag-1·:~ plto. Di:;se o Sr·. m'tnistr·o tht fazenda 
quo se 1lava aos estado;; vinte o tantos mil 
contos [JUI'a ~1w ollcs tlzossom cinco mil ele 
rlespom, doixnndo, ct•cio qno um saldo de 
JS, 000: oou.s. Om, n' nm:t das sos,;iíl'S passo das 
um noll!'o J'O]ll'r•,;onlanto elo Pcrnnmlmco pediu 
IJIIO, por int<Jl'!llOI!io rlosta. casn, 513 ~olicitasse 
do Goror·no i'I'Dvi:m!'io nm quatlr·o dos orca
montas dos ostnrlos o 011 tamliom porli a pala
YI'U,mns com infelicidarle, porque o Sr. pr·osi~ 
dr•nle IJUC j:'L hnvia dnrlo a outrns, nego11-m'a, 
rlrcl:ir:tnlln-s' arl'ependirlo tln pl'l)codente, rle 
modo qno urro pwJ, ofrc·t•ecet• nm' inrlir,n(;<to, 
pedintlo tmnhom ao Govor·uo n. monr;üo nüo 
,ó dn;; 1lospozns o Oilf'tl.l'g'O'l do ot•c;amento 
JII'nrogndo ~·omo do qwm1un1 noccssn!'io p[\ril 
o p:~g-ÍIJIJOnlo das nossns divida.>, gat•:tntias do 
,i~~t·os, pen":íeso npo,;entndor·ins. 

Podcnws cnlclilll' pnlo or·ç:~mcnto d:t mo
nnrr.ltin, qnc GO.OOII:OOO$ siLn nccossnl'ios pam 
os tos nll i mos mistoJ'es, nrro tilllando nos 
nngmcntos oncccssivos quo ltom•o. OJ•n, si 11 
ltoS~II. t•r•nda ó cnlenlarl:t. om 12R.000:01JO$, 
ll111:10 000:1100.~, 011 IIIO,IIllll J-10.0011:11011.~;(100, 
rü V. Ex. qun '''ln!IIOS u'umn po.•ir;:i.o crilicn, 
n'IIIIJ qnasi cnnlliclo, l'or•qnn rio 11tH lado con
Ct•deruos aos rbl:ldo> umit,s lillllcs do I'Ccoita 
O rio 0\11 1'0 I111111H filiO saJtlnl' COilliJI'OillisôO 
l.llllllldo 1111 'tnlot·'tor o no oxlol''1or·. 

o C'!llilli'llln !!l:ll/lc11tlista Lo H.O\' nl'nnlion 
diz rJIIII 11:1 l·:lll'"i'"• q11"t1do o :.:m•yir;;ld:1 dÍI'idll 
ptth!ic~a i!.'!.i't. n•ttlJI.I. t•c•lac~:1o do :JG '1/u 'IHU'U. U. 
sonlllm tio to1los os t·outlirnontoH, lL situac;uo 
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é cnidadosn, ni'ío é bon,; qnando attin"'o :t 
45 °/o, a situnção peiom e já pro:luz in~nio
tuçii~; quaur\o 1lna\mcnto' está om 55 "/o 
quas1 o estado . far. hunc:1-rotn,, é sign:ll d•J 
que dentro om. poucos din,s não poderá sa\tl:Lr 
sons comprom1ssos. 

Refere-se elle it Tnrqilirt infelir., assim 
como à H~sp:tnlll\ rtne não poderão salel:1r seu;; 
compromissos. 

Orrt, Sr. presirlont~, o S1·. Lc l~or Bc:mli :r1 
refere-s~ _a paizcs onde não '·ln pnp~l 
n!oed!l, smao om·o e seu oqu iv:tlento. 1\Ja,; 
Sl nos estamos em . um prti7. lavrado peh 
lepm elo pnpel moer!: L, si temos fornnsamcn te 
de ref!!ettet• ~nra guropa rl:L pnl't<J <lo Governo 
e. cll1:_S lntlustr!as gmnrlos som mas de rlinhoiro, 
SI nao tomos onro, oss:t pl'Ofl't'OS:iãO é ospan
tos:t, porf]l\rJ ô0.000:00U$001J, p•n':L o total rle 
\40.000:000$000, formam proporçllo :üorl'a
dom. 

.Tii. Ferreirrt Vianna •lizia f]llB a monarchin. 
ora o deficit, e não ha r.luvid:t qne pd\ll sen 
srs!em~ eondomn:tvel, c lia angmentou oxtra
ord!nnrtnmente a noss:t tlivirla. 

C91!1 o regímen mon:ll'rhico, impossi~ol or:t 
eqmltbr~r os nossos orçrtmen tOei. I~' prccho 
que a ,]OVOU !{~lpnhlica cqnilil•rc os 110ssos 
orr,amentos, salisf<lça os no55uS cnmp1·ombsos 
e ap:tg-ue ' nodo:\ r.lo papel-ntoerl:L. 0r:1, si 
ostnm_o.> n'estn. sitnnçrio rleplora~el, si rt mo
narchm nos prendeu cm nm:t solitaria, a pilo o 
agnn., pm~t toJ'I}ili' impassivo! n. l\.rpnl1lica e 
L\ redemçao; Ht como diss:< o illthtl'o l'OPI'O· 
sontante p~lo ~:wú., nrt mon::trchi r nos o;m:1g-on 
C?lll a nmlornnclarle, n:t Itepnlrlic:t comrnettc
r!amos um acto de imp!•olrid:ulo, si não con
stgmtssomos o [lt'incipio tlo c:ula <?stado contri
b~i~ com u!m qnotn, pn.m png-arnonto tln 
dt~;~t:t pn~rltcn.~ ns,im eomo n~.o. p~lllomo•: 
c\Olx.tr do mclnn• n:t nossa constltnlQ•r.n nrn 
artigo rejnvenosci•lo 1\o nnti~·n Prwt'o o•n 
q!lO rliz_!a no [\!'t, 17\ 0UO não Serin Snjoitn."ic 
diSCllSSl\0 annua\:1lll:l.tOl'itti'O\:\lil'a Ú il!IIOI'li• 
snçito o no,; ,Ílll'OS r:l:t llivitl:t publica, que 
tornou po!'mn non te. 

PPoponho:'t hDill'n.<ht assemiJlen num omondn 
no nrt ô" do J,ll'Ojccto 1lo cou,;lit:nkilo, o.spn
rando ~~~A os 1\lnstros cong'l'Cs:iblns n accoi
tom. (Lu,) 

Sinto-mo, Sr. Jll'OSidonto, JM impnssihilirllllr' 
do vot:w do lll't. Ü" om diante, ,;i eahil' n. minhn 
Olllrllldn, ]1:11'!\ llti.O COIIIIJlú!lOI' lllll LJC[il dn 
improbidndo. W vorri:Hlo rpw o S1•. ntinhl.i'O 
dtt íilzonrl:1 contmcL"ll o l'Os.~·nto rio p:qrol
mootL\. 2 tor·r;o,; g'l'LI ln i los, ptil'Otll lj:: n jm·o·'· 

Si a rlivid:t u tiln collo,;s:il quu ltilll po
demos g-nr <nlil' o "''orlm·, si 1!:1 temol'OS do 
~Oll:trttf.~:i o~ ó. n:~t~o:-~~:lt'io eonsi .!·1 w rnt n:; n n ]ll'1 l· 
JOel~ o pl'llleq•ro ,;nnln rio ''"'.~':r l:o rln. r! i viria 
pnlrl!Ca.. Ctllllpt·o-llns rlimillllil' :<s rlo.,pows 
pam ~110 tt tlividtt nfw HO oluvo; ClllllJH'O·no.> 

• ...,_ ·-

manter mn' taxa permanente pnrrt esse ser
viç~, estttbol~co!' um vinc~!IO jm•idico. que~~
tl'OitO :t> ant1g:Ls provlnct:~s elo Braztl hoje 
conslitnirlas em estados independentes' e au
tonomos. 

Clwg-o ao rtrt. 8°.Eu do bom gt'arlo, passado 
o p::r•ag!•apho ~ue propnz, votarirt p~lrt emen
da do illuot_l'o r·c-p,r·es,:n tanto pelo Rio Gran
rle, O SI', ,IIli lO rle GaS!lllio.,;. g;tou porsnadido 
~uo :t cornpetenci:t cumulativa da Unillo e tbs 
e;tat.los, porlo pr·ovoc .• r rles0rdons o annrchia - . . ' o nao ~c1 mesmo SI <1 colrrança do certos 
iu<po.;(o.,; srwú rnai.,; cu;tosa do que o seu v:tlor. 

~~ Rio rio .l•tnoir·o _ó onle :wnltn, o impo;to 
•le llleln,;trms o prolt~:iões; ma> nos estados 
os1o !mpo~~o ponco rü, e r\eixan,.lo rle per·tnn
cel' :1 Unrao sn:t cobrança será muito dil'
tlcil. Por· ~ue estabelecer csttt hostilirlntle ou 
oonílicto ? Seria mais politico, nmtt vez lí"':t
dos os. e~ lados :'1 Uniiio pelo pagamento das 
srms d!V!clas, que ficns>em os impostos, não 
expressos no art, ô,'', da ·~ornpotencitt exclusi
va. rio' est:ulos. s:cl vo, como di:Wl, :t decreta
l):io do tr:n•,rg-rapho anterior (a minhl\ emenda.) 

Qrmnlo à oxprwtaçü.o ó som contestação 
possivel um imposto ttnti-oconomico, incon
voniontr, ,iitm:ü> aconsollmdo; precisrtmos 
m•ri'Car nm pr·.,zo p·u•:1 ostirnular os estados 
mas t•unl.rom p1•eoisamos fazer uma concessão 
mzmwel e por isso proponho. (Lê). 
. Tortos sabem rtne o Bl'•tzil possne enprmes 

l'lfjnoz:b; natumos ; o matte," bo!•raclm, otc. 
o irnpo,;to tcrt'itol'ial ser·it ::hi rlo ímpos3i

vel oxccnçiio; nos;a-; wnas renasce o :tnti
·~·o commnnbmo dos germanos, turlo perten
ce a todo.>, e ti o explorador m:lis forte o 
ou:mdo fJllO melhor oiJlem o rosnltado dos 
s ·ns osC.rrçns. 
. Ol'il, nllstns conrlir,:uns, C<llllO snpprimir o 
llllposto rltt oxpo1·tnç:io rlostus g·oner•os, :tl"uns 
rl.ns qnae.s o 0'":'~rno. n~·i pórle fazer mou~po
lio? So!'llt por• tom a rrqnnz r, 

Qtm:rto no§ :::• r!o nrt. 8° pr·oponho. ( f:íJ.) 
:\f]Ul, St•. pl'eslrlente, vemos o confltcto 

rio nor·te com o snl. Pornamlmco oxin·e o 
imposto de impot•itl'!iio, diwn•lo que lho é 
IHleossario; alguns qHe1•cm limita<:ão, outr·os 
r·ocnsam. Tomos como om contrast'J S. Pnulo 
o Pol'llnmlnreo: s, Paulo f]rto no rogimon 
pnlrinl'Chnl l'oz n g-mnrlo Br•nzil, o Pot•nnm
l!uco ~no o ~all'f!ll da,; g'Lil'l'LIS holl:ualozes, o 
lo:' :r. noss:t !n,;to!•ica nncionnlid:ulo, pois, 
nqnolln Jnt:L gr.~·nnloscn. o ho!'Oica qno Pel'
nn.:nlmco :;nsttHltun, rlol·omos a noss:1 homo
g·o rw irlnrlr• ,o no:;,n !Jn p tismo n morict\110. No,; tos 
I Oi'lllos, dnsd" rpw os impo;;tos nu o moncio
n:rrlos 1111 Hl't, li" não chc"'ll.l'Olrl no norte 
n~.o dnl'idnl'Oi l'oliml' cst:f Olll01lrltt; m:1s 
pr·n~ruun qnn chtl~illll. 

Torllll:i I' i,; ln, S1•. Jll'o,;ill<'llln, ~uo o., cn
e:tJ•go:-; d•t U11iti.o ~~~ tuout an.;nwntado con::;i
tlül'lt volmonlo. Niw accu;;o!uos por isto o o o-
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vorno Provisorio; foi ::t lei do momento ::t que 
se tinha de sujeitar como governo d~t revo
lução. Talvez un bo:t f<i cllo saccasso de mais 
souro o futuro, mas constituiu um goi'Cl'no 
lwnmdo e probo. Compõe-se do jovens di
ctndoros om cu,ios tr::tvcssci~·os dormia não 
Homero, mas ::t alm::t drt p:ctrm. 

Se houve dosroms excessivas, o Congresso 
tom o meio de ltmital-ns o !ombro com pt•azot• 
o aparto que doi quando lltlla.va o mcn liDnrndo 
o oloqnento colleg(l pelo Pm•am·t (Apartes.) 

Si n:í.o p(lgnssomos n, divirht ao ostmngeit•o, 
e!Jo nos poderia inv::tdir! 

Nito, senhores ! ,i:'tmais ! o solo do Bmzi! o 
inviolavol. (Apoiados e apm·tes). Contra. o 
invasor decretaremos um castigo-«pon:c do 
morto.» 

H(lvemos do solver os contmctos do honm 
que temos com o estrangeiro; e clesdc ~ne 
hottvet• umn, muralha de bronze no orçn,monto, 
nós poderemos ser.iuizes dos novos contractos. 

Representantes dos Estados Unir! os, somos 
tnmbem ministro,; d::t revolução, e exercere
mos o poder legislativo dnranto o tt·ionnio. 
Os membros do Govemo ProYisor·io foram mi
nistros rovolu0ionarios tlnrante dias o mozes 
o portanto nós que estamos cm prolongamento 
desse governo ... 

UM SR. RllPRllSENTANTE-Prolongnmento, 
não n, poiarlo. 

O Su. A~mRrco Lono-0 governo csUt cm 
nós, como nós nolle, somos irmãos sia
mezcs. O Governo ó :t Nação assim como nós 
somos n Nnçi:ío. 

Peço ao illustre ropresontnnto que nüo 
tle nma intcrpretaç,i:ío tão cruel it minha 
phrase. 

Son daquolles qno ni:ío rlemm :<o Gover
no Provisorio nonhnm:t attt·i\Jniç,üo logis
lativ:t; não me ~atis\iz com a moç,~.o r\o de
putado pelo Rio Granrlo, nem tão rouco com 
::t do Sr. doputn,do poJo Rio do .Jaueit·o, nüo 
votai nem votaria. nem uma rlollas, por~rw 
entendi o onloudo f']Ue o Congresso ó o unico 
poder• 1eg-islatí v o. 

En r1isse-prolong:unonto o expliquei-o, 
Srs. mombt•os do Con;;r·osso, porem aillt•mo 
(jllO o Govor·no Pl'Ovisorio ó a oonsoquenein 
ou o prolougnmonto do nós, porqno Minas 
com todo sen tot·rono a tr·omoJ• tinlla prof<J
rido o oxilio dos dons imprmuloras; si nfLO 
fo:>sem as revoluções do 1\Iina,;, rovolnr,:r!os 
verdadeiras rias nrnas, tomatlas do Ba:;tillws. 

UMA voz-S. Pn.nlo lambem. 
O SR. Am:mco Lo no-S. Paulo tn.rnhom, 

mn~; por·c.lcn ns oloir;üus; s1,o!irt ·~içto,·ib,s. 
!}:i I'OplliJiicnno,; ol'iiiii n. nnr,,ão lll·nzil,.•ir·n, o 

1\IIJI;IS O CO!'J.ÇÜO tb IIO[IIlil)ÍC;t, (J1Ht!'les ,) 
. Considero a Hopublicn vindo tliroctamcnto 
d(l O!Ul\IICi jlttÇfiO, (Apatles,) 

.•... -t~ 

o· Am::tzonn,;; o o Cen,Pir. roram os nobres 
conrluotot·os; i\linas, porém, decretou o pro
mulgou:< Ropu\Jiica. 

S. Paulo entoou talvez com agua algum 
nçodamonto a logenrla do gonor:tl .Jackson : 
S)JOLia vict01·ibus: Minas não tem um só !ilho 
no corpo diplomatico,nem no supremo tribunal 
Jorloml. · 

.Th oxpuz o meio ~no nos convóm pnr::t o 
futnl'O, o ~uc é nor.ossario pn,rn. restituir o 
o~uilibt•io no orçaiT>cnto, isto ó,dovomos nogn,l' 
veriJn, ii.,; rlo.,;pozas snpcrnnns. 

:'.[as vcj Jl110S : o g·oi'Cl'!lO SC!'Ú só o governo 
da União ? 

Niio. O g-overno ó do torlos os Estados 
Unidos rlo Brazil. Nem a Uni:to pórle rlis
ponsn,t• os cstarlos, nem os estados podem dis
pens:w a União. 

Nós somos uma o :~ mesma oousn. O imporia 
é accusado por ct~usa. dos favorc~ conoerlirlos, 
nem scmpro com imparcialidade c justiçn,. 
Dali i te I uctn, cu tre ns províncias do norte o ns 
provincias r lo snl. 

Depois, Sr. presidente, convém dizer com 
fr·anqtwza, que o system(l rle garn,ntias do 
.inros ns vias forms tom sido pro,inrlicial n,o 
Brazil, tem sido um systonm pernicioso. 

Si no estado convém, este quo faça ::t 
csli>:Hb rlo que procisn, ; que [I estude antes 
cuidadosamon to. 

Ui\! Sr~. l~EI'RllSENTANrr.- Não acho quo 
sej:t systemn, pernicioso, não. 

0 Su. A)lllltiC() Lo no- V. Ex. pótle ter 
mr.üo cm t!Ieoria, r.ws infoli,;mcnto a thco
ri ;~ falha mt p Pat ic:1. 

V. Ex. eutenrlo por oxomplo, quo ostmtlns 
do ferro porl8Ill sor feitas de modo melhor 
pelos particulrtres. !\Ias V. Ex. devo convir 
comntig-o qno muitn,s vozes pede-so um(\ os
tt·adrt qno ó rlopois vontlid:t 011 quo so constroo 
luxuo;;umonte. E' jr1sLunento contm estas 
alJnso~ l]UO OU l'OC][IIOO. 

Ct'l•io que neste poJltO um~ omcntllt que 
vou apresentar concili:t porl'oitn,mcnto todos 
os interesses, imprnlinclo assim, n. oss:t cspo
cio rio cslJtllljamonto dos dinheiros puhlicos. 
CI'Oio ~110 dostn. nt•te consiguiromos J'ochar n, 
pol'ta nos almsns. 

Ao m·t. J3en manrlo nsc~ninto emenda. (L8.) 
,\gor·n., SI.'. pr·osidon to, iintos rio lorminnr o 

fi1Cil Jli:icl1rso, pormilt:t-nw V. ilx. quo ou 
,linda. occupo :t altcnçiio rio meus illustt•cs coi
Jog-as com a Oé•[oln•o moç11o rio H. i o Grnmlo. 
Srs., rio f:.io Gt•anrlo r.lo Snl veio como ~11o nnm 
nnvonr.inl!a qno liJi pPocm·sot•a rht revolução 
rlotliil !G, oo~sa llttvemp:H·!io do S. Bm:ja. 

lbr Slt: r~.l·:J•In::-:gxTAN'rE-Foi OJll S. B01:jn 
ll!I!SIIJO. 

(-Yusta )!OHIO fJSirriJt<IOCCII-SC r/ia/O(JO CíU!"u O 
vrado1• c var/os 1·eptcscntantcs qaa /!te esttwam, 
p1·o;âmos- tlialvuo que nav pude su1· tonwtlo) . 
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· o Sa. A~mmco Lona- Discernirias it União 
maiores fontes do t•cnda sol1ram, !'óra do art. 
ü" al n·umns q uo fornccom tri!Jn tos somenos. 

'Est~s tributosinhos teem sons prós e seus 
contras; porque cxclnidas as outratlas doo 
[Jartos, te SUl< tlsctllisução torna-se tliJilcilliml\, 
parn. os domais e serà orig·um <lo dcsor· 
dens, visto que os rio gramlcnses, os pau
listas, otc., podem pen;;ar IJ.U'J voltamos aos 
tempos coloniae:;, e que se pl'ocedo como em 
Minas, onde em "erto tmupo ct•tt contrabando 
ttpanhar ou vender o 1liam;tnte, ? em pt·isio
nciro lodo :1quelle que !osso ôllnpleomoute 
suspeito. (Riso.) 

U11IA voz- Mas V. Ex. so esquece tio rJlW 
a Federação pt·ecisa tlo empregados pat•a ar
recadar os impostos~ 

O Sr~. AliiEmco Lona- E' muito melhor 
quo os estados cobrem o them iL Uni<io, o eu 
Jliio receio quo os estados procodr11n do onlt•o 
n10do, porque nús dovcmos crer ntl proiJi
drtde humana, o sobretudo na do !Jrazileü•o, 
que ostú. acimn ti<; toda tt suspeita. 

Ontlo, \Jot·6m, o inconvcnionto da cmen1a 
rio g-ntllt ouse ? 

EstiL .instamento em f!llC consagra uma 
metlid:t excepcional c ocliosa, está que nos 
casos tlo calamidade ningnem recorro ao im
Jlosto, que ó tardio, si!1:"\o ao Cl'C~~to, ~s~it, 
Jlut~lmouto, cm que é mno, em que e unpollttco 
mlmittiJ·mos siqner a quesW.o melindras<\ 
da insntnciencia dos pontos de roccitrt para, o 
serviço dtt tlividtL nacional. 

Par:l l'orntnlar e:ioes inconvenientes é que 
:propnz uma taxa pot•mnnente, cb romltl. llos 
estados, e thL da. Uniiio, parti o sor1·iço chL 
c li vida; si olltt nl\o passar, receio votar a 
Constituição, pr1L'tt a:;;;im nlio incorrer cm 
acto úo improuldt1do. 

Ct•oio, Sr. presidente, fJilC com a v.o~nç~o 
cle minha omomht se obtem unm conctlwçao 
gora! pam satísL'açiio de nossos compt'omis
sos, e clos serviços a que nos sujoittLmos, o 
que nito podamos :walill.r com poncn caso, 
poJ•quo l'oi o preço <la gneL'l'tl quo lit•mon t\ 
indivbiiJiliiltLtlO tia pntJoi:l. O llilS tl'OilXO :L l'O
]IllhlimL, g nito lm li:;onjtL Jwnhuma nisto, 
POl'I\UO o ~o!tlat!o roi lL almct tla ltopuhlica, 
110r isso IJUO a funtlon aqui no dia !G do no
vemiJro. 

l?úi llrütllhruulo cm mil comlxltes, om 
torl':l o agua, quo o nosso oxorcito roncon o 
P:U'U.r!'tlny. 

scltitlll'OS, uma g·uorr:t nnncn. doixrt <lo sor 
ntil :'t. Na1;~.o; a, no:<sn. lmn,[~>ii'<L rocohon 1:·,, no 
t<'l.'J'ilorio tiJOIJIIilo do., l':unpns, :t id,··a tla re
pul>iien; JIOJ'lanl.o, ó 1111111. divida saul:t :1 il:t 
g'lldl'\':L liUl'lliC:t IJ1Hl SIIS\.IJJl[:'L~llllS O 111\s fJilfl· 
l'i)JilllS, ciOVOIIlllS O jllii[OiliOS Sllllllfi:~JW:IlllO!l[O 
pag:tl' nos:;;u. tli vicln, santa u gamntu· os usta
dus, lil'llHllldO·US ulll lmsu solicl:1,. 

E aproveito a occt\Stao prlt'tt explica,r um 
aparto que dei a um illustre representante 
rle Pernambuco, qur~utlo ollo dizitL que o cre
dito ora ílLtal. 

H:t gl'ando díO:erença outro o uso e o r~buso 
<lo credito. 

Assim, nós vemos que as colonias inglezr~s 
rla Austra,lht usr~ram copiosamente do ct•etlito, 
mas para applicar o dinheiro por ello obtido a, 
vias puiJ\icas e às g·r·tmtles omprezas do paiz, 
:le manoim que, si a sua cli vidt~ é enorme, o 
.rendimento cobro a divida e htl grtlndo pros
pot•ir.!Dde. 

Por conseguinte não serei quem deixo de 
aconselhar r1o estado lle :.Yiinas Gei•aes c a todos 
os outros estudos que recoi·ram ao ct·odito. 

Si aqui não nos fallece o ouro, si o !lo está 
no nosso solo, nós nlio o temos como moeda, 
o precisamos l'ertilisar o solo. 

Seremos cobardes, indignos da posiçlio 
historictl em que no.i achtlmos, si deixa.rmos 
de lançtu mão do cr·edito, isto ü, cle fazer o 
clue 6 nocessario para sur'ln·ir a insuillciencia 
c as ren<.lns ordinarias om Joneficio do bem es
tar g'ornl. 

Sr. pr.·sidente, vou terminar. 
l'llio posso deixar do agradecer aos meus coi

legas tL attcução com quo mo ouviram. 
VozEs-Muito merccitlfl. 
O SR. A~mmco Lono-·Termino filzontlo 

um nppollo t\ patria. 
1\nt<JS de tudo sou brr~zileiro e, tenho 110 

meu corpo <L poeira de cr~dr1 estr~clo do nosso 
prtiz. E, poro que a l'ecleraçlio, cm voz de nos 
desunir, nos una catla, voz mais. E direi que 
esttt ptltritL :tlliva, que chogtt quasi até 
ús margens do Prata, mas q uo alli nl\o se 
lJ:tnlm para ulio otruscal-o com as· suas pe
tlmrins, que tom os cocares no Amazonus ; 
que se cmlmht em unta rede tlepentlutwla dos 
Ande;; até o Oceano, não lm de ficar neste ro
cintojámais humildo o humilluulõL, mas sim 
altiva o oJ•g·ulltosa, isto é, com todos os recur
so:; necossarios para niauter illoso o seu crc
tlito o satislh~er todns os seus compromis
sos. (,1Jloiados; muito bem; muito bom.) 

Vüm :'t mcH:I, si!o lidas, apoiadas o ontmm 
coujuuclnmcnto em tlisoussrto no sog-uintes 

Emendas 

Adtlitamonto 

Com u <lunomin:t~iio do nrt. Ü0 dovo SOl' in
cluido no pl'O.ioct.o 1lo Constituiçllo, dopois do 
ttl't. [}0 , o ::;oguinto: 

Al'l:. r,n 

Os Estados conlrihuiri'io coma quotrt parle 
tlo 70 "/ .. pl\J'tl tt l'mlol'nçlio,rosorvando para si 

' .... ' tp' ' ' ,..... 
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os :lO •f, restantes r·b totalidade das rendas 
nrrecmlada~ em ca.rla um de !los. 

P:tragrnplw unico. A esphct•a de compelen
cia da Unii'io o dos gstarlos, pam doc1·utar im
postos, ser:i. dett•rminnch no,; sete arti~·os oo
guintus. -Espirito 8anto.-Bc:c1·rit. -Diony· 
sio Cerqueira,-Francisco ,ttr;otlo. 

Prenmbulo 

Nós, os representantes dos gstados Unidos 
do Brazil, reunidos em Cong-r·esso Nacional 
pam decretnrmws nossa Conslitni~fio politica 
e elegermos o presiden to e u v!ce-presitlen te 
da Reptu.·lica, duclnrnmos solemnet11ente qno 
approvamos e snncciounmos a inei"Uenttt re
volução de 15 do ltoi'OllliJJ·o rle ISSO, c, len lo 
em mim fil"rnar,p:u·a. nossa jnvonil e vigoi'OSa 
nacionalidndc, o gozo da jnsti(•a. o da lillor
dade, o exercicio de todos os tlit·eitos, o IJOIU 
individual o publico, a Jl'IZ e n scgnranr;n. in
tel'lln e externa, a. Ol'rlem e o progresso, vo. 
tamos, rlec1·ettunos c s:tnccionnnw:; a, seguinte 
Constittliçilo: -Ame1·ico Lobo. 

Art, 2° e parng"l'apho - snb,;titua-se: 

Cnt!a uma das antig-ns provincins fú1·ma um 
Estnrlo, e orllro, o antigo Mnnicipiü Neutro, 
contitltlltndo rt ser n c;~pit:tl dt União, Glll· 
quanto outra cons:t não tleliiJor:tr o Con
gresso. -;lme1·ico Lo i; o. 

Art. 3'- sul,stitna-se as pn.l:wl'as " orn 
dons annos snccc.-sivo.> » por'' em duas logis
Jaturas successivas».-Amel':co Lobo, 

Art. (lo- accroscontom-so o alinea o os pn
rag1·aphos seguintes : 

7- impostos do transito do passageiros 
nas estpúdas rle lel'!'o qne sul,sidial'. 

§. A Unii'io nii.o porlortí. reeusnl' na porccp
ção de qn:tlrJilOI' imposto, sun moeria enr·r·onte. 

§. Decimn p:>t·t<; das r·nnrlns rla Uni:io o dos 
Esttulos ó tleslinnrla no 1·e,;ga to rlo p:r pal-11!11-
elln. e i1 an1m·tisnr;:io c p gamento rlo,jur·os da 
diviLltL da L:tJião.-:tniCI'ico Lobo. 

Art. S' §~o- sulrslitna-so: 

Em 1000, on nnlPs, si as a::;sclrrb!ó:ts logi,;
lntivns dos Eslnrlo:; rlcliburn.I'Blll, eo"'nl'i'io, ril· 
torlo, os tlii'Oilo,; do oxpot•lnr,::i.o, :;nlvoo qn,, 
J•oe:tllit• sobro prorluelu:; Lio iuilu:;tt·ia uxlt·. C· 
Um. 

S :-:u- Sltl1slilnn-~o: 

Uô l~:;l:11los 11~.u porlom Li·ilntl::tl' u. irnpol'la
c~fi.o d(! tll(;\'t·ndol'iils u:.;ti'Htlg\dr·as, :-il.'.i:llll ou 

1;:1u :ic'.i:tlll do,linarlas :L cuu~lllllu ulll :;uu lul'
rilvl'iu.-;lruaic:o .Lobo. 

Art. 13 - accrescento-se: 

Parngr•npho unico. A Unii'io não poderá con
ccdor subvenção, pl'ivilegio rlo zona., ou quttl
<JUer·. oull'O ravor• a omprews drl viação fel'
rcn; comtudo, potleri1 lho> conceder garanti(~. 
de .i uro>, até o [ll'azo maximo do lO a unos. 

Sal:1 dns sessões de' Cong-resso Nncional, J() 
de dezembro de lS90.-Americo Lobo. 

Fica. a discussi'io ad.iacltt pela hora. 

O S!t. PRES!DJ~NTll dtí. para ordem do dia 
de amnnl1ã o segninte : 
,Continnaç:ilo d(t 1• discussão do projecto de 

Constituição. 
Levanta-se a sessão its 4 horas da tarde • 

l\3" !i!les"ão en1 :'.!'0 de dezemb••o 
de 11!!90 

P1·esidencia do s,·. P1·udente de Jlforaes 

SUJDfAl:lO- Chamn,b.- Leitur:~ c appro\•:u:iio Utt 
n.ct~t.- .\lw:ã•1 tlu :O::t•, Sn·tbi':L o oull·os, OiscnssU.o.-
1 Jbsel'\':lt,~1ic . ..; do !"it•. U:uln.t•ú .- Jo:ncct't'!l.lliOnto ,-Ap
JH'd\':u:.:-Lo dn. /!IIH,'Üil, ObSIH'V:II,~ije_, c]qs ;o:;t•N, l'odL•o 
.\.liiCl'iCil 1 Lnlll'o ).[llllt!L', pt•csidonto, Nilo Por:nnhn. o 
Jll't~si,[ullttj,-t)Jllll·:~l 110 !liA ·- C!ci!Üillll'lf,~Ü.O <l:L 'l~l dis
Cil:-.S;~o do pt•ojoctn do c~~nstttuir.~ii.o, l~cqnot•hJcnto do 
•!IJCrH•t•:utu~nto t],, ~~·. J'odt•,, .\.•ucL•ico,-l•:monr!ns.
H.elpiOt'i uollltl tlu l'IICC!'I':L!UOllto du S1•, Al:rwi!la. D:u•
t•ctll. Uhsur'\'at;i'ics 1),1 ltH~S'!IO sonhnt• o do St•, pt•csi .. 
dculo,-A Jll'r•sunt:H:i'io tio 1111m o,mmtla pelo St·. J..nut•o 
~Iull!!L'. OIJS(H'\':II,'.tio~ dns St•s. prosiUonto, A1uol'lco 
LnlJo, Cant:~" o Jll't!sidouto. Appt'IIVnçii.o do roqueri
lllcllt'' 1ln St•, .\[lw~trla Bat•rotn, gncot't':LIIIOJlLo dn. rJis
cu:o>sii.o d11 litulu pt•olitninat• a L1J au n rt. 1~. ltl~quot•i
IIIC!IL'l de adi:uuentn na. v(ltn1;ii.o poJ,1 ~~·. Generosa 
)J:H'lJliOS, - IJliiiSlii.ll do I)J'dOill,- tliJSCI'VIH;ÜcS doS 
St•s, :-;ut•wcld!H, B:u•lw~:L Lium o pt•ositlonlo.-·\ppt•o
V:I.I,~:w du l'l!tjllOI'i uuuto du :-3t•, Gonct•o::;o :\lni'I}UOi),
Adi:ttiiOIItn da \'otaç.ü.o, 

:\o meio-dia. l'tlz-se a clmmuda, à qual re
spondoni o.; 81·,;. l'r•udonto dtJ Mor•aos, Matta 
'lar:hndo, Pao:; do Ca.!'vallw, .loiin Noiva, Sor
zodello, Costa ltodl'i~·urJs, Eduardo Gonçn.lvos, 
!?pancisuo Mauluulo, Loove:.dlllo Coelho, .1011-
qrtiln S:ti'IIJonto, Cnnhtt Juniol', Josó Secun
dino, i\lanor,J Barata, Antonio Baona, Joa
quim C1•nz, Thoodoro Pachouo, Elysou Mar
lili:>, ,Ton~ni'u Cnlund:t, Bozor·l':t do Allm
rpli'l'fJIIO.llll!iOI', Tltoodurr'to Sonlo, .Jose Bor
nn r·do, 1 ilivoir·:t UnI v:io, Arnai'O Cavnlcauti, 
Alltlr.dd:t IJ.rr·r•ut:r, Firruino drt Siil'oim, .losrl 
II,\',!.!'illn, .lo~·, Silllt'iiO, 1 1'J•odoJ·ic~o SoJ'J'aiiO, 
l'r.•dr·o l':uilino, 'l':tl'nr·u,; llnsl.r", J(o,;;l .Jnuiol', 
Crw\11() ll Calllptl~, Titlllllní'. Ci'l\1 1 \'iJ•g·ilio J)n, .. 
Jlla:-;iu, 1-:.ny Bili'IIIJS:t, S:ll'ilÍ\'n, Dntni11go~ Vi
eontr•, 1;il norll:tl'l., ~Junloit•.r du llal't'o:>, Quiu
tino JJc>CiiY u V ti, Ltii'Ul', .l:lraz Ctll"noiro, Cti!II['O ~ 
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Salles, Ubnlrlino do Amnrn.l, Sn.ntos Anrlmde, 
Generoso Mnr~ne,;, Rnulino Hnt'n, Este1es 
Jnnior·, Lni~ Dolphino, ltnrnir·o Barcellos, Pi
nheiro ~Inchado, .Julio Fl'ota, Casario :\lvim, 
Ellum·do \Vanrlenkolk, Sal<lanh:l 1\!ar·iriho, 
Jo:tquim de Souza., Silva 0:\llerlo, Silva Para
nhos, Aquilino do Amarnl, .Joaquim 1\lnr•tinho, 
Pinheiro Guêdcs, Uchóa Rodrigues, Belfort Vi
eírtt, lndio do Bt·nzil, Ltl.lli'O Sorlré, Nina !~i bei
ro, Unntü.o, Perlro Chermont, 1\Iatt~t BaccbP, 
Casimiro ,Jrlllior, l~o lrigues l'eron.ndes, rlen
riquo <lo Carv:Liho, Anf'risio Fi:tlho, Nog-ueir•:t 
Parnnaguit, Pires Fet•t•oira, l\Iartinho !to <ri
gues, Barbosa Linrn, Bezct•r·il, .João Lopes, 
Justiohno de Serp:t, I<reder•ico Bor·go", José 
Avelino, José Bevilaqna, Gonr;do rle Lngo;, 
Nnsci1rrento, Pedro Voll10, l\!igrr I de Cas
tro, Almino AITonso, Amorim Garcia, Epi
tncio, Pedro Amel'ico, Couto Cartaxo, ;;ú 
Andrade, !{etumlr", Tolen ti no do Ca!'l'n 1 h o, 
Rosa e Silva, .João Barlinlho, Gonr:a!ves Fer
reira, .Josó ~Ia.l'iano, ,\lmeirla Pern;tmllnen, 
Annibul Falcão, l\!eit':l. do Vascoonccllos, 
Pereira de L)'l'fl, .Joiio 'i~neit·a, .Joiio l'ioira, 
Luiz de Antlr·:rde, Espirilo Santo, Bellat'
mino Carneiro, Tlrrophilo dos S:rnto,;, Pon
tes de Miranda, Oilicic:r, G:;hino Bosonro, 
Ivo do Prado, oliveir•a Vnlladão, Felisl,reJlo 
Freire, 1\ugnsto do Freita:~, Panla Al·g-ollo, 
Tosta, Se:rbr·n., Antonio l~usel>io, Zama, Garcia 
Pires, 1\Iarcolino Moura, Al'lhur l{ios, Sa nlo,; 
Pereira, Custodio de ~!e !lo, Pa11l:\ Gnirnarãe;, 
Milton, Francisco Sodt•é, Diony;io Cei'>JUCit·:r, 
Loovigildo Filgneir s. Barão do S. ~lttrcoô, 
Medrado, Barão de Villa. Viçosa, Pr·isco Pa
l'aiso, Mnniz Freir·e, Athn.yde Jnniot•, l•'on
seet\ e Silva, l?onseca. Her•me,;, Nilo Peç•a
nlut, Urb:rno l\Iarcondr•s, M:rnlrlies B rr•reto, 
Cyt'illo de Lemos, Olivcir;l Pinto, Viri tto tio 
Merleiros Jo:r~nim Br.•Y•'i>, \'irg-ilin Pessr,;l., 
Frnn~•tl. 0:\l'l':tlho, Lni~ l\IJ!I'at, B:tpti,t:r. <la. 
Malta, Fróes da Ct·nz, :\lclllrlo Grwnn.lr:tr·:r., 
Erico Coellto, S:uup··i•l [?ol'l'nz, r'tll'•]llÍIIl \Vet·
neck, Thonmz Delphino, Vinltaes, i\I:ryl'inl;:, 
JacquAs Onr•iqnc, Aroistide., Loiro, Conrle do 
Fi~ueirCtlo, ,\ntoniu Olyntlro, Bad:rró, l':r
ciftco Mnscnmnlt •s, G:l.lll'iel '!ng;lllriio,, Loo
nol Filho, Clrn:;ns Lolmto, .lac"lr d:r. Paixão, 
Alexandre Stocl>:lor, l't•:tncisco rla \'oigll, 
Costn. Senna,.Ln.monnier, Gon<;niYcs Oh rYe,;, 
Amet•ico Lnz, Folici:rno Ponna, Viotli, Dnlt't\ 
Nicucio, Forreirn ltabqllo, Manool J?nlgoncio, 
Astolplro Pio, Ari;;t[Jl,•s ~I:ri:t, Gonr,o:rlvo,; R:r
mos, Carlos Chnga~, Doming'tiS Rtwlw, Co:;ta 
Maclr:tdo, lloming"~ l'ol'lo, -l'ullotn, .foi o do 
Avollnr, Cm·rri<l ltnlroll,, llnono de l'nivn, 
For'l'llit•:r. Prt•,•s, Lrriz rlo C:rrnpr•,, i\!:rrtinh" 
t•r·wlo .lrmior·, ll••r•rr;rr•dillll 1lo t:"lill'"s· Ft•:rn
ei~cn 111ict•t'i•), 1\lot'at·~ Hat'J'I)S, llillllin;..;·,):-; do 
l\lor·;w,, ;\rlolpho 11ol'dn, liHJ'V:rlhHI, Arr~·nlo 
l'inlroit•o, ~!nrs:r, Pa.nlino C:rr•lo:;, CnsLr. .ln
nil•r1l{otll'i0uus Alvo;, c,u·los Gat•cin, 1\loruim 

da Si I va, Rnhião .Tunior, Fleury Curndo, J oito 
Pinll!,iro, Loopolrlo Bnlhile~, Gnimnr•ies Na
tal, ,\ntonio Azeredo, CnetHDO de Albuqu •r
q ne, Bel:trrnino ue Memlonçn, M11l'ciano de 
1\Iagalhites, [?ern:rnrlo Simas, Lauro Müller, 
Car•los de Campos, Schimi<lt, Lncerdn Cou
tinho, Victor·iuo Mor;teiro, Pereim da Costa, 
Antllo de l•'aria, Julio rlcl Cnstilhos, Bornoes 
uo .Medeiro;, Alcirles Lima, Assis Bra~iJ, 
Thom:1r. Flores, :\IJI'eu, Homero Baptista 
Rocha OsoPio, Cassiano tio Nascimento, Fer2 
nanrlo Abholt, Demetrio Ri!Jeiro e J\ienna 
Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam rle com parecer com cnusa os Srs. 

Flori:~no Peixoto, Joaquim Felicio, João Pe· 
dro,.lloprci!'a limndlio, Amphilophio, Leandt•o 
Maciel, ,\1 varo Botell10, Alft•edo Ellis, Nel
~on, Cesal'io Mottt1 Junior ; e sem causa os 
St·s .. João Sevot·i:rno, lb ngAl Pest:tna, Ennes 
de Soum, Tnsso t<l'agoso, Bernardo de Men
rlonr;a, Lndi:;lào Netto, ::;untos Vieir·a, Alberto 
Bt·andito, Domingos Jesuino, Lopes Trovão 
Fmnch~o Anml'lll, B:rrlio de Santa Helena' 
Lui~ B:rl'l'eto, ltodolpho 1\Iil'anda, Antoni~ 
Pt•arlo, /l.!m0idtr. Nogueira e Ernesto de Oli· 
veil·a. 

E' lich, posta em r.liscussito e sem debate 
approvadtr. a ncttr dn sessão antecedente. 

O Srt. SEABRA (pela ordem)- Pe~o a pn.la
vrn., Sr·. presidente, p:~m apresentará consi
rlcrnç:lo dr casa urnn. moç:lo que me parece 
não poder rleixm· tle ser approvarla peiQ Ccr.
gr•e;so. B.erere-so elltt ao facto de have1• o 
govet•no m:~udarlo extinguir os ultimas vestí-
g-io:-3 ela e;o;ct·a vitlito. · 

A moç·io acha-se nssignn.rla por grande nu
nreros de senador·es A deputtvlos, e espero que 
o Cong,rcs-;o .appr·ov:ulllo-a, ('ará jnstiç:1. " 
pre>tura devida homenngom ao patriotico 
l1overno Provisorio ~ue lténbou de uma vez 
pam:;empt•e com aqnillo ~ue era a nossa ver
gonha, a p;rgina uegt'<L d,L historiD, do Brazil. 

Vom ir mosa, o lida o posta em discussão 
a sog·uiu te 

Moça o 

O Congrosso Nacional cong·ratnltL-se com 
o Governo l>rovisol'io pot' tot• mandado lirzor 
eliminar rios m·r:hil·os nnr•ionnos os ullimos 
vesligios da L1;-lCI'HYitli1o no Bt•nzil. 

Em 10 do tlPzenrlli'O tio 1800. 

llm·,1o rlo S, .Jrnrc~s.- Genoml Almcicla 
BI11'1'<'/0,- Jl•ttla Bac!!llnJ•,- JrrniiJtt/ Fhlc<To. 
- L11i; /)n/ (i.ro. - Ul'iunw JJ n I';'OIIIlcll,
]l'pn-:r!Clt flel'il/IJ.-:.- DomiH,tiOS Rocha.- JJ. 
Jlwtlu7as JJa,.I'Cio,- Jo<lo LOJW:l,- Jo.<J ADa· 
tiJw.- Bal'ÚO>a Lima.- Uchôa Rocl·rigue>.-
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Sorzaclello Corrâa.- Olivaim Pinto.- Joao 
do Siquoim.- Espi1·ito Santo.- Percim de 
Lym.- J. Ortriques.- Josttino ele ;ltbuq11o1'
q!~e.- Pedro Vetlto.- Josd Be1·nardo.- Epi
tacio Pessoa.- Pl'isco Pamiso.- Thaodurcto 
Souto- D1·. Ferrcim Canttio.- Pacs de Cm·
valho.- Freder·ico Bo!'[JCS. -Costa Rorb·igues. 
-L. :ftfulle1· .- Tolentino rlc Ca1"Dalho.- .A. 
Milton.- Santos Pires.- Marciano ele Maga
lhües.- B. Mendonça.- ,htgttsto de F1·eitas. 
-Rosa J1.tnior.- Jli. lTallarl<ío.- .tl. Stochlet. 
- Amorim Garcia. - Josd BeDilaqua. -
Paula. Guimm·aes.- Dionysio Cerqueira.
Franc•sco A1·oollo- ;1. Orne l/as.- Conde de 
Fi[JUeil·edo.- Josd Simeão ele Olivaim. -
Fretlerico Guilherme de Sou;a Se1'rallo.
Vir[Jilío C. Damasio.- Jtwencio lle A[Jrtim·.
A. A;:;m·edo.- Joaquim Moutinho.- Laiwo 
Sodrd.- Vícto1·ino Jll ontci1·o.-Imlio do Brnzil. 
-Lopes Trovao.- Carlos Campos.- Athayde 
Junim·.- Jlloni;:; Frci1·e.- Gil Goulm·t. -
J. Retumba.- Jlfenna Bm·1·cto.- Ncttcolino 
Mowa.- S. L. Jllcd1·ado.- ;b·thrw Rios.
!. J. Seabra.- Custodio JosrJ rle Mcllo.
Bclfort Vieira.- A. Moreira da SitDa.
F. Mayrinlt.- Co1·onal Pires Fen·eim. -
Antonio Justiniano Esteves ]1.mio1·.- Raulino 
Horn.- Raymundo de Andrade.- Josd J1Ja-
1'iano. -Belarmino Qwneiro.- Petl1·o Ame-
1'ico.- Almeida Pernambuco.- Luiz de An
drade.-Zama.- ,1nrltrJ Cavalcanti. - Joao 
Bal'balho. -J. llf cita de Vasco11cellos. 

por~ue para nttost:tl·a ahi est:i. <L dehilidnde 
dn noss<L rnça. (Jlfttito bem; muito bem.) 
Ningu~m m~is pediado lt po.lavm, é encer

rada a diSCUSSliO • 
Posta. a votos, cln moçüo ::t.pprovada.. 

O Sr. Pedro Am.erico-Sr. pre
sidente, parece que porlcmos bom considor::tr 
hoje encerrada a discusoão do Jo titulo do 
prqjocto do Constituição. 

Nas cil·cmnstnncias cm que nos aclmmos, 
cumpro sermo~ cot•datos, patriotas c breves. 
E' impossível QUe nos no:;so.> collegas escapo 
o estado anormal om quo se acha o paiz. Htt 
no ::tr, nn. atmosphcra, um como osptrito ma
ligno rtne se manifesta qual uma ::tmeaça 
c~n~inua de r.omm_oçõcs.sociaes, quo é preciso 
cltsstpar o dostrmr. A unprBnStt queixa-se ela 
ciP;iJ?ura quo toem tido nqui as discussões. 
Dwn·so que, ao e:;tabclccer-so o rog-imen re
publicano, outra o:·iontação tomm·i:un as dis
cussões politicas; entretanto eontinúa a oO'e· 
recet• pretexto para cnrla um do nós oxhibir 
o son talento or<rtorio, c o debate dessas 
qucstuos roub<L togar ús resolu<;õos que 
cumpre tomar. 

V. Ex. teHl visto que jit estamos pet'
l>itnm mte illuminallos ; ha mesmo sobre o 
assumpto tant:tlnz que jit oll'usc<L. 

Tem-:;o trazido parrt o debate autoritlatlc 
do rtlgnrismos, QUe nito tom set·viuo; a cn
cnntat!ot·n pahwm do Sr. Ministro tht Fuzend:t 

O Sr. Badar6-Sr. presidente, niio uiio trouxe a luz que o Cong-resso esporavu, 
quero que ninguem entenda que, no levantar o depois voio o SP. Hamiro Barcollos pôr om 
para pronunciar-me contra esta moção, eu . tluvi<ht 05 algarismos tlo gmmlo represon
preteucla condenmar a obra meritoPi:t dos r tnnte d:.t B<thi:t, pnr conscquencia aló a bmt 
abolicionistas. o que Jilço é protestar conlm !i.i tio S. Ex. (.tpartas .) 
o acto de cremação do tOtlo o archivo dtt l\!us o vicio ó contagioso; o vicio elas emon
cscraYilliio no Brazil, porque envolvo intor- das faz com qno ou, que sou artista, t:unbem 
es,;e l!istorico. Nós, em vez do Jll'Ocm•nrr_nos 

1 
aprcso!1to. ernontlas, assim con~o o vicio da 

destrmr,. o que é unm obra do vordadon•os Ot':<tot·m Jaz com qno 011 osteJ:t agora lhl
iconoclastns, devíamos ter a nossa Torre do lnndo cm publico. Isto pritlo Jkr.ot• com quo 
Tombo, um odilicio destinado :t rer:olher os osto parlamento dogouere o tmnslbrmo-sc 
p<Lpeis de todos o,; arcltivos tlo 11niz. om sal:~ tio ospectacul?s oratorios. (il]Ja1'tcs.) 

Somo.> 11 m povo 1101•0 que cot•romos 0 risco Ha llltlll:n. ~·onlo qurJ c<ltt o cxomplo.tlos E:;ta
do to~ uiillcultlades para o.;crovcr a nossa '!.o~y t~tlos, tly< .. Allo.m~nlt~ o da Sut.~sai l:.;us, 
lllstorlll, porque~ '.loplpt•nvol o rJUO ,;o ol1s~rv:t st cs.~~~-'J.l~o Ctt.un t,\0, ?::~n~pl~s .~·1. lossOill 
om lotl~s as mtm.retpnltdados o nas roparttr;Cíos ~~~.' t.tJ~!sson;, cm~o ou vl.lJot1 lt.wt.l!ll do te~ 
das anttgas provmcias: por totl:t :L parto 0 \"J.\Iltl~s tlocq]~iJo,, como cu trvo, quando. rm 
mesmo nbantlono o mesmo descuido, e por a. Gro9m rlopo.ts ti~ ter lido a ~m g~amltosn. 
ultimo o facto do !nandar-se qneirnm· "'l'ntulo lustorw. no,; ltr:;torwtlores qno nao :t vu·am. 
nnmor•o do documentos qno potlin.m "sot•vir Todos os esl.n.J!os dcsojn.m onl.rnt• orn um 
pnm so oscrovot· cotu oxactidüo ~t historirt do nccordo ; aos g-t•:rrulo.; cn.IJO uwslrnr gen~
Bmzil, 110 Cuturo. !'osu.l~tlo, nos poquono~ lJ~a vonl::t<lü o J'ost

gllft<,:ao. IJn:il rl a Jll'll!etp:tl tl!lllculdado a 
VOIWOI' '(. I~' a do :tl'l .. 'J.o 0 Srt. LA~JOUXIE!t GOllOPJUmo-A vorgonlrn 

nmwn. ltn. dn doíxm• do nxi:;til'; niT.o r\ n <a•ntlla· 
~~it,n 1]110 a Jiu•iL dOSit.pJliti'Oel.tl'• 

O 81t. SgltZI•:Pt·:LLu-1 1m'oeo 11110 V. Ex. ost:'t 
tlic>r:nlindo u :tl'ligo . 

. O SJt. JlADAH<'>-Alutu tlislo, niio so plido1 o SJt. l'Errrw Am:wco-J\ di!lienltlade ma
lazur tl]<ttl;'ltt' os vo~tigios tht ü~crtwitlüo, j xinm o~titnu~so :u·tigo, quo diz. (LG.) 
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o Sn. PRESIDENTE-Observo no nobre depu
tacto que, tendo pedido n palnvrn pela ordem, 
não pódo discutir n materin do projecto de 
Constituição. 

O SR. PEDRo A~mmco- Direi simples
mente que n votação deste nrtigo seria uma 
calamidade puulic:t. 

Obedeço a V. Ex. e requeiro o encerra-
mento da discussão. · 

0 SR. PRESIDENTE - 0 requerimento SÓ 
póde ser acceito quando for annunciada a dis
cussão do projecto. 

O Sr. Lauro Mulle1• -- Sr. pre
sidente, preciso que V. Ex. dê· me umn ex
plicaçiio antes de eu começar ; e é si nindn 
estamos na hora do expediente. 

0 SR. PRESIDENTE -- Por cinco minutos. 
0 SR. LAURO MULLJlR -- Nesse caso VOU 

enviar á mesa uma declaração de voto, as
signada por mim e por muitos distinctos coi
legas. 

Peço, vorém, a V. Ex. ,e peço n todos que 
se interessam por isto que não acreditem em 
qualquer mit vontade pessoal para com o ci· 
ctadão a que se rerere oste documento, nem 
para com o nosso distincto collega que pre
sidiu n ultima sessão da camo.ra dos Senho
res Deputados. 

Eu tomei então o compromisso, implicito 
na declaração que llz de que não julgava 
liquido o reconhecimento do deputado pela 
Btthia, de apresentar provas a respeito.(Apar· 
tes.) 

Sei que esta nmteria não se refere ao Con
gresso ; mas desejo enviar essa declnmçlio 
para que o Sr. presidente ou n mando publi
car no Diario 0/ficial, ou a envie á secretaria 
da Gamara dos Srs. Deputados, para' que ella 
procluzn todos os ell'eitos. ( Apm·tes .) 

A declaração do voto está nssignnd:> por 
54 St•s. deputttdos, havendo aindn. outros que 
nüo n assignarnm, mas que votaram contra. 
( Apm·tes.) · 

Não quero perturbar as sessões do Congres
so com nssumpto que não lhe diz respeito 
(apm·tes), mas poço ao Sr. presidente qne dê 
o destino a esta doclamçiio do voto, on en
viando-a ao Diario 0/fidat, ou mandando-a 
ii secretaria dn Camnm dos Deputndos. (Fro
cam-sa maitos a)Ja1"les .) 

O Sn. PttllS!IlENTil -A mesa tlo Cong-Posso 
nlio pótle accoitnr esta tleclnraçuo, por~ue o 
nssnmpto ó tla exclusiva compotencitt tia Ca
mam tlos St•s. Dopnl.n.tlo~. 

0 Slt. Nrr,o PEÇANICA (pela m·dam) -
Do~ejo saiJel' qual ó a sorto dtL mot;tio elo Sr. 
Erwo. 

0 SR. PRESIDF.NTE - A sorte da mot;iio do 
Sr. Erico estit claramente definida. O Con
gresso decidiu que essn moçiio entrasse na I• 
parte da sessão do dia 19. Entrou em discus
siio. O Sr. Erico discutiu, fundamentando n 
sua moçiio, e, antes de terminar o seu dis
curso, estando esgotadn n parte, destinada n 
esta discussão, advirtido pela mesa, o orador 
interrompeu o seu discurso, e n discussão 
ficou adiadn. O Sr. Erice requereu urgencia, 
parn que n moçiio fosse dadn para a oraem do 
din seguinte, mas o Congresso não n ap
provou. 

Estn e a sorte dn moção ; ella està adiada, 
até que o Congresso resolvn que entre nova· 
mente em discussiio. 

Estn mesmtt explicação dei hontem ao 
nobre deputado. 

O SR. NILO PllÇANHA- Não percebi. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continúa a I• discussão do projecto de 
Consti tuiçiio com o parecer da commisslio es· 
pecial e emendas a presentadas. 

0 SR. PEDRO AMERICO (pel11 orclQm) requer 
o encerramento da discussão depois de lidas as 
emendas e discutidn a materht de hoje. (Tro
cam-se muitos apa1·tes, sussurro.) 

Veem iL mesa, silo lidas e apoin.das ns se-
guintes . 

!!r;. Emendas 

Ao art. ü• § 6• 

Si for mantido, como està ·no projecto, ao
crescente-se, depois das palavras- bancos 
emissores- sem monopolio. 

Sala das sessões do Congresso Nacional, 20 
elo clezemuro de 1890.--A. Cavalcanti. , 

Ao nrt. 8.• 

Inclun-so onde melhor convier: 
A discriminnçlio da competoncilt do Go

verno Federal e dos estados pam tributarem 
a ma teria nüo cowprohendida nos arts. 13" e 8° 
da Constituição será regulada por lei ordi
unri:t tio Congresso Nacional cm 1802.-S. R. 
Saln das sossues do Congresso Nocional, 20 do 
dozoml.Jro tio 1800.- Athawlo Junior.- Costa 
Goutm·t.-Jllonlciro de Bcm·os.- Cosia ],f acha
do.- Francisco Neiva.- Doiuingos Rocha.
Astolpho Pio.- Forreim Rabet/o.- Ame1·ica 
Lu.:.- Bucno ele Paiva.- Domingos Vicente• 

• 
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o s~. PRES!DlllNTB - Desejo saber si o 
uobre deputado, o Sr. Pedro Amarico, reque
reu o encerramento da discussão. 

Abreu.-]?,, OsOI'io.- Dionysio Caguei?'a.
Jrl. Va!ladüo,-Silva Canado.- lJomi!lfJOS Ro· 
cha.-Lapal··- Sil,oa Pm·anhos.- G!timm·aes 
Natal.-P. Sou:a.-S. Flaltr!f Otwado.-11. 
Stoahlal'.-Francisco Vci,qt(,-Lconcl Filho.
J. Catwula.-Cassiano do .Nascime!llo.-Pauta 
Guimm·aas. -Ca1•los J!!stiniano das Chaqas.
Jocio Luíz. -Citaqas Lobato.- Pacífico j]fasca
l'cnhas. -Julio ite Castithos. -Aristides lliaitt, 
-Ferreira RabeUo.- Costa 111achado.-Do· 
min,qos Po1·to. -Jose Bovilaqua. -Bezarril. -
Urbano MarcondeN, -Baptista da Jllotta.
Cm·los Campos.- Athayda Jtmior.- Bcl{ort 
Viaim.-Uchútt Radl·ioues.-Lcite Oiticica.
Raulino llom.-Gonçalo ele La(Jos .-Antonio 
Justiniano Esteves ]ttnivr.- Jo<io Avallm·.
Polycarpo Viotti.- ,1lcides Líma.-B. ilfen• 
donça.-Jllarciano de Jllagal/uics.- Generoso 
Mm·ques.- Espi1·ito Santo, - Jll. J. J. S cr· 
rano.- Joao Vieira.- J. Retumba.- J>risco 
Pal'aiso.-Coronel Pi1·as Far,·cira.-Dr. Ely
scu Jl.{m·tins.-Dr. J. Nogueira Paranaguci.-:
Anftisio Fialho.- Thcodom Alves Pachcco.
Bellal·miM Camei!•o.-Garcia Piras.-Ramiro 
Barccllos. - Jlfcnna Barreto, - Femando 
Abbott.-Jlfoniz Freire.-Pel'eira ela Costa.
Lcopoldo de Bulltõas.- Bueno da PaiVCI.
Astolpho Pio. 

0 SR. AL~tEIDA BARRETO-Sim, senhor j 
depois que forem lidas as emendas ttllresen
taclas e discutida a ma teria de hoje,e requeiro 
o encerramerto desde jit. 

0 SR, At~!EIDA BARRETO QJcla Ol'dem)
Desejo qno V. Ex. me informe si passou o 
1•cquerímento de encerramento da discus
são? 

0 SR. PRESIDENTE-Aindn. nlio, por isso 
que elle roi feito pttra ter logar depois que 
1'ossem lldas as emendas e no fim da sesstto. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-E aS emendas 
já não farão lidas ? 

O SR. PI~ESIDENTE-Vou verificar si ainda 
ha emendas a apresentar, porque ainda ha 
pouco vieram algumas á mesa. 

0 SR. Ar,MBID,t BARRETo-Bem. 
/ O SR. LAURO Mur.LER (pela ol'dem)-Sr. 

preslden te, vou mandar uma emenda á mesa 
para no caso de mudnnçrt drt capitrtl da União, 
fndicar n zonrt em que el!rt deve ser estabele
cidrt. 

Deixo de fumlamentar esta emenda, que 
esta assignadrt por 88 doputauos o seniu.lores, 
para nilo tomar tempo rto Coogl'esso ; e peço 
n V. Ex. par;t mandar publicai-a con.juncta
mente com o officio que rt acompanha, dirig:ido 
pelo Sr. Visconde de Porto Seguro no Sr. Con
selheiro Thomnz José Coelho de Almeidn, 
qunndo ministro drt Agricullura • 

Vem a mesrt, ó Iidrt e apoiadrt a seguinte 

Emenda 

Ao m>t. 3° on ando convier 

Acc!'escen te-se : 
Ficrt Jlcrtencendo ii União uma zonrt de 400 

ieguns quadradas siturt<.la uo planalto cen
tral da Republica, rt qual sara opportuua
mento dcmttrcatla pnrrt nolla estttbelecor-se n 
futura Cttpitr~l Federal. 

s. 1~.-Salrt das sessões, 15 do dezembro de 
1890.-Jliursa.-F. Schmieli.- Jlodolpho lifi-
1'tmda,- LttCC!'da Coutinho.- L. Miillar.
Caotano ela AtlmqHci'Q!IC.- Josd 11fariano.
Pcll1·o Amc1·ico.-Sá ,1ml1·ada.- ilquilino elo 
Ama1·a!.-Pinlwi1'0 Guedes.- Al{l'edo Ettis. 
-Mol'aas Bm·!'os.-R. Campos.- i1loi"Cil'a lla 
Silvct.- Arlotplw Go1•tlo.-Prtutino Cm·tos.
Dr. ThomaJ Uarvallwi.-Domingos da Moraas. 
-llorh·i!}ttas Alves. -Angelo Pinheim. -Jlico·
tinhn Pmr.lo JlllliUI",-F(I/cao dct Fl'ota.-Pi
!lhai1'0 lil(lc/wdo, - Victo1·ino Monteiro, -

...... -

cor.o:mAçÃ<l 

Cópia ,zo officío do Visconde ela Porto Sagw·o 
ao Minist,·o da Agricttltura, conselheiro 1'ho
ma~ Josd Coelho de illmcida, 

Villa Formosa da Impcmtri~, província de 
Goyaz, 28 tlo julho de 1887. 

lllm. o Exm. Sr. - Pnm melhor cumprir 
as ortlens que V. Ex. so diguon dar-me, om 
aviso desse ministorio de 14 do .innho nltimo, 
começarei por consignur por oscri pto nlgumas 
irléns qno, ncercil drt colonisa.;,iio europen no 
Brazil, tivo rt !toma tlo cmittir veriJahnonto 
nrt audioncia qno V. Ex. 'se úignou conceder
me, poucos dins ttntos tl•t datrt do mencionado 
aviso. 

Varias rosnltallos monos J;woravois n esse 
respeito, nos climns tropicaes do nosso lit
toml, fizeram quo hoje tenha qnasi mmnimo
mento triumphtttlo na r-:m•op•t tt idea do qno 
pnm o primeiro estabelecimento uo no~so 
paiz dos colooos uo nat•to, só slio apl'opl'iatlm; 
o clima tht provincin do lUa Gm!lllo llo Sul, o, 
qmtni.lo mmto, os tlo alg-nmrts pa,ra;;ons i.los 
do S:ull;t CatlmriniL o Prtl'illlá ; do modo qno tl 
qmtsi oxdnsivamont<l pal'a estas pt•ovincins 
quo a tlibt oolonisa<,,lio ,i:'t :ieg-no oxpontmwa, 
disponsrmtlo llt~slipontlirula, com ti f)llld nfio 
só pot• ospirito do oqnidado o jnsti<;tt, como 
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JlOt' outms muitas cons!dernQües bem conhe· 
cidas, V. Ex. convlrlo,que foss(lJnos tttmbem 
presenteando as demo,is provincins. 

Si o climo, do Rio Grande do Sul no J!ttoral 
é mais f!'Osco e analogo aos da Enropo, que os 
das demais provincias, não ci menos corto que, 
no interior destas ultimas, lm chapadúes mui 
olevacJOS em Cjlle i1 temperatura e igual, IJC
ni;:ma, e em que no inverno cahení ató as 
1blhas it maior parte das ·arvoro 

E' mui conhecido o principio, com as pro
porções até designadns por Humbold, de que 
<t quasi identidade llO. temperatum se opera 
nas baixas latitudes pela ascenção nas alti
tudes; o isto a tal ponto que ató debaixo do, 
equinoxio,!, nas immediações de Quito, por 
exemplo, lm novos perpetuas. 

li IJem conhecidas são entre nós,como muito 
o,mis frescos que o do littoralnll. proviucitt •lo 
Rio de .Tanciro, os climas de Petropolis e de 
Nova Friburgo, em paragens elevadas mais 
do 800 metros, o mt de S. Paulo, mais do sul, 
como muito mais frescos que o de Santos, os 
da capital o outms ciclrldes elo interior, ele
vadas acima t!e 700 metros. 

Assim, por vio. do reg:m, quanto mais baixa 
fot• a latitude do Jog-ar, maior devo sor a ::tlti
tude, partt que o clímo, soja ft•esco o de na
turozn, monos tropical, qnc não faça esmo
recer o colono, vendo, ao cttbo ele n,lgnns 
mezes, desbotarom-se-Jhc as coros rosadas das 
faces. 

Assim, pois, si no,latitndo de 24 a 22 grilos 
são suiTlcientes uns 700 on 800 metros proxi
mn,nwnte, nas latitudes inferiores requerem
se alturas mn,iores a pro]lOrções, sendo rtne, 
iLs vezes essas n,lturas mais convenientes, são 
ate tlesiguadns pelos seus terrenos de cul
tut•a, não só de monos nmto virgem mll.'l ntú 
t!e menos cerrados, e ftUr,si oxclusimmente 
tlo campos limpos, aos quaes se o,tlaplam do 
muito melhor vontade os coloaos rocom-cho
g:aclos, ~cm as jll'evonçüos th nossa, gon to de 
quo só siLo proc uctivos os matos virg-eus, os 
quaos ellos colonos tlV•cliam om monos pelo 
sncrillcio rle ter qno tlorrubal-os, o ]ll'ofm·em 
antas, desde logo, plrmtll.t' o scmotu• um cam
pos jit mais ou menos ara veis. 

Baseado nestes pl'incipios como~nroi por in
dicrtr o rocommentlnr :t V. Ex. umll. região 
contJ•a! tias provincins elo Minas o S. Paulo, 
que, pol;t boncl;ulo tlo climn. o elas torms o poltt 
1hcilic!ado com que a olln so podorit chegar, 
nponns ultimndtc qno so.jn. a o,;t:t•atla, tio forro 
a Cns:1 BPttnco,, ncl10 muito tcptll. pnm pri
meiro ostabolocimonto tios colonos ouropüos 
rccom vindos. 

Esltt rog-ião cst.ondcndo-so pelo~ chapmlüos 
do lot't'lt VOJ'IIlOI!ia. o ~nas! som :n·voJ•n:;, de 
pastos do l.>:wlms do liotlú, dosdo anta.> dtt ci
dndo dn Frnnca, :tln·nngu os da:-~ tluns 11Htl'
gons tio Rio thts Vollms (utlluonto do Pamna-

hyba) e compPehenclc tambem os da sorra da 
CttnCLStra o Pio.ulty. 

Os chapadõos ahl slLo tüo planos que, com 
:1 iutroducçiio nelle~ de alguns arados cen
traes a vapor o de grande forçtL, de repente, 
so poderio,m pôr ao sol, e Jogo queimar para 
estrume as touceiras elo dito capim, quer para 
nolles semeo,r trigos, quer pmdos artificlaes 
de alfttftt, ou, talvez aincltL molltor, do capim 
g-ordura lht especie arroxoo,dll.. 

No, extens[o quo acabo de percOl'rer, lm, 
porém, outm regiiío niío menos n,propriadtt ú. 
colonisação ouropéa, e para a qu[l[ eu creio 
fJ ue J?Odoriamos desde .iiL da1• algumas provi
denCias, afim de a ir prepamndo pouco a 
pouco para a missão que n, providencia pCLrece 
ter-lhe reservado, fazendo 11 um tempo clella 
partir nguas paro, os tres rios mo,iores do 
Brazil c da Amarica do Sul, o Amazonas, 
Prata e S. Fro,ncisco, e, constituindo, por 
assim dizer, o nucleo que reune entre SI as 
tres grandes conchas ou bacias fluviaes do 
Imperio. 

ltefiro.me ú . bel! a região situadll. no tri
angulo formado pelas tres lagoas, Formosa, 
Feio, e Mostre de Armas, com chapo,dões ele
vados a mais de mil metros, como nesto, pa
ragem requer, pat•tL a melhoria do clima, 11 
menor Jntitucle, favorectdas com nlgumas 
serras mais ai tas ela bancltt C: o norte, que não 
só os protegem de alguns ventos menos 
fPoscos desso !alio, como lhes fornecerão, me
diante n conveniente despeza, os necessn,rios 
mttnanciaes. 

Não entrarei aqui, Exmo. Sr., ntL ques· 
tlío d11 alta convoniencio, pal'll. o Imperio, e 
ató pam o Rio do Janeiro; r.ht mudança d:i. 
capital, questão que me reservo para clis
cutir om unm publicação não omcial. Mas não 
posso deixar de nprovoittu• ossll. occasião pam 
recommondar a importttncia om tollo o sentido, 
dtc mencionado, paragem, como solo fecundo, 
cm qno tom de vingat· .e prosperat• muito 
q naosquer sementes fJ nenolla so lançarem. 

Nestes tot•rf3nos do campos e bailas pasta
gens, limpas o som IJornes, nas pnmg-ons 
altas, so criam porfoitJtmonte os cavallos, 
companheiros dtt civilisação do homem (quo 
so pngam hojo apenas por :~o.~ ou40$ cadCL UJl!) 
o do IJosqnoR nos Yitllos o margens dos !'I· 
boiriles, ondo os cafooit•os ao cabo do primeiro 
anno da planta dtc mudll. .iá produzem pro
tligiosll.monto ( promottomlo pll.m quando 
houver daqui comnmnicnçõos sor osto um 
novo <liSLJ•icto pl'Otluctot· dosto gonoro) nostos 
toJ'ronos, digo, so onconlt'ilO! ató pam con
:::lrJJcç•iío, nfi:o sómonlo bons grós ~rances o 
YoJ•molhos, eomo taml.lcm Jms mnrmoros nzu
lndos, qno hC\iO nponas so dos tinam pal':l fitzot• 
cal, o bnstnnto nJinorio llo Jorro ; oxistindo 
alô bom JlOrl.o, om activitlatlo, UJn:t lh\Jt•ictt 
portonr.onto ao major .rosó t~odriguos ClmvGs, 
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que,po1• meio de modesto processo dos fornos I dustrius, peln vizinhnnçn da dita Logóa Fol'· 
cntn!ões o fundo, fornecendo para todas l\S mosa, se poderüt Jogo de;;de o principio (sem 
immedinções muito bom ferro. depencia exclusive dns aguus do Coral ou 

Par11 nrl'ebentar a. pedra .facil serin fazer-se do algumas das Serms das Branca~, onde 
polvora com o mutto sahtre que fornece a outras do Judo do norte, que com mms nvuJ;. 
serra das Araras. tadas despezas se podet•imn tal vez a todo 

Entre outras loc11lid[ldes proprias JJ[Ira o tempo conduzir pum olln ou pnm a prece· 
est[lbelecimento de povoações, que ain n po· dencia) encher tt primeira mrre dagmt que 
deriam encontl•ar-se nesta paragem, unicn ahi se fizesse, npanlmndo nn origem, nas duns 
em relação ao Brazil to elo, reconheço e me ab[IS dn proprin chn pada, as proximas ver· 
atrevo desde já n recommenclar duas, das tentes, urro só da mencionadn Lagôn For
quaes deveria merecer prel'erencia nquellu, mosn, como do lado opposto, varias das que, 
que, por exames feitos expressamente, pro· igualmente do bastante altum, vrro nctual
mette, se vir a receber com maior facilid[lde, mente buscar o ribeirão do Bnhli. Em todo 
a necessarin nbundnncia de boas aguns. caso o gasto com a conducçrro das· nguas em 

srro dous chapadões de facil accesso, qual· almndancin deveria preceder a qunlquer ou
que!' dos quaes prestarin assento [I uma po- tro, no caso de resolver-se a fundação de 
voação, desde logo com a perspectiva ele uma grande coloni[l, nrro se fazendo nenhum 
poder estender até mais de um milllrro de outro antes de ser asseguradn a abundancia 
almas. das mesmas aguas. Nrro llütn, Exmo. Sr., 

Qualquer delles ficn acimn de mil metros quem nutm appl'ehensues de que todos os ma
sobre o mar, um solo firme, secco e de i't\ceis nanciaes destas p[\ragens produzem o bacio· 
escoantes, e olrerece à vistn, de um lado, ou papeira., c eu ero. dos que comp[lrtilhavam 
ao menos, horizontes mui dilatados. esse vicio antes de aqui vir. As observações 

E' o primeiro denominado por alguus-o d!l porém, que tenho feito e as investigações a 
Gordur[l; ha perto de qu[ltro leguas ao O .N.O. que tenho IJrocediclo, ttpoiado nas que ja fizer[\ 
desht villa, n[l p[\ragem onde, tL menos de um Bonssimgo b n[\ ColomlJia, me deram a in· 
tiro de fuzil, uma das outras se vecm as cn· tima convicçrro de que a causa de semelhante 
beceiras dos ribeirões Santa Rita, vertente do enfermidade nos chapaelues seccos o apenas 
rio S. Francisco, pelo Preto, Ban:leriu]l[I,YCr· habitados perto ele cabeceiras de carregas ou 
tente do Amazonas pelo PnraniL e Tocantins e olhos dagua, urro ó outra sinrro de set• ostn em 
Sitio Novo, vertente do Prata pelo S. Bar· geral ,junto ús nascentes mui carregada do 
tholemeo e gmnde ParaniL. saes e ainda nrro sufflciontemente batid[\ e 

Mas, bem que sem estes predicados,que aliás arejada, condições, uma o outra., que veria 
11ão é essencinl quB sejam acceitos tanto ao pé a perde!' com as distancias por meio dos en· 
dn lettm e dignmos quasi mathematicamente; canamentos. Assim apropria experiencia o 
:;e encontra logo :u\eante obr11 de legmt e comprova, nlio dando papos em indi viduos 
meia de noroeste, outra localidade ainda mnis que bebem, jit nos ribeirões das mesmas 
alta e muito superior nesta. tanto pela maior aguas que deram essa enfermidade nos que n 
facilidade de condu%Íl' a elltt as primeiras bebernm nas nascentes, especi[llmente si 
a"'uas potaveis, como pela mllior vou- estas toem lugar em terrenos de argila scllis
ti~nçiio e vastidão de seus horizontes e pontos tosn. Cingindo-me agom no mencionado 
de vist[l. aviso de V. Ex. ele 14 ele junho, cumpre-me 

Fica sobre n chapt1lla em declive, que tratar das commuuicaç,ues, e da maneira 
fórm[l o pnrec\rro ao nascente dn Lngô:1 For- como, desde jiL, os colonos o todos os avia· 
mosa, a menos de uns cem e tantos metroo mentos dovittm ser ató estas parngens trans
antes de acabar a subid[\ do c:uniuho que [I]Ji portarias. Nada mais 1\lcil do que o valer-se 
segue para o norte pJlo dorso dn mesma> dos carros, desde o extremo dn ostradtt do 
chapada, em direcçrro á donominad:L Sort•a do Cerro no estado do S. Paulo, que sem 
Coca!. Essa t!ilrorenca do nivol, n.baixo do demora clwgnriL i1 Casn. Branc:L. Quasi todo 
cume da mesm[l chapada, tüo só serviria elo o cr~minho por Uberalm é excollento, de muito 
abrigar dos nortes iL povoaçrro, pormittindo bons !lg'Ul\S e om geral sobro chaRadões, o 
quo vat•ram por cimn dolla os ventos dosto pot' onde voam utó esta villn carros de s:L!, ús 
!'uma, que são roconhecii.lamento os monos vezes Llo mais elo conto o vinte ttrrob(ls, bom 
frescos o mano_s ~:ulios na A1:nerica do Sul, poderão vil• outros C[lrros monos C[\!'regados, 
como outorgamo tL noss:L colonm um nssonto col,ertos "om toldo~ e pnclmdos por menos 
mais :u·ejado, sog-unrlo promotlo tt propl'i:t vo· l1ois, conrln%intlo I':Lmilias inteims, embom 
gotaçi'lo ali i qnasi oxclusim rins planl:ts rio· tenham os pa;;.;ag-oit•os do apoat·-~o para a,in· 
domiua<las a· 1ni cnnollas tln ônm, ospecio r.lns dar ns mos:nos liois nos ]Jassos dilllcoi~. Uma 
fJIW no~ jat•t!ins tltL Em•opa cltamnm .Incas. jnnla do hnns hois n~o cusl:L nqni muito mais 
Nosta ultimtt localidatlo, qno llcaria lhvoro- tio G0$000, os pnslos uo caminho si'lo gt•tüuitos, 
cida, pam o ostaiJclocimonto do algnmtls in· o os pl'Opt•ios colonos soritlm os ctLl'L'OÍl'OS o 
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conductores de suas familins e dos artigos 
para o seu primeiro estabelecimento, arados, 
sementes, etc. Os bois de açougue se vendem 
nesta villa uns ror outros, na razão de 16 a 
18$000, de modo que a carne é mui bur:lta, 
e a caça não falta, nem o peixe nas lagóas 
vizinhas. NiLo creio que uva virit ja
mais n dar nestas parag-ens muito bom 
vinho, mas ::Ltó se poderia, obter excel
lente do summo combinado das proprins fru
ctas do paiz, como das jaboticabas, gaeteiras, 
laranjas e ananazes dos valles, competente
mente adoçado com rapadura ou com garaptt 
e a limpar e a seccar com a mesma decoada 
de cal que se usa nos engenhos de assucat•, o 
até nos proprios Jogares dos vinhos ele uYa 
em Xerez e nn Madeira. 

Apenas cheguem da Bahin ou de Pernam
buco as estradas ele ferro do rio S. Frnncisco 
os transportes serii:o facilimos, servindo-se do 
mesmo rio e nos mares mais sadios de maio e 
junho, do valle de Urucuia, cujas cabeceiras 
se acham a poucas leguas desta vi!ln, ou tal
vez tambem dos chapndões do Formoso desde 
a Januaria, em alguns outros mezes do anno.' 
Uma. ]Jaragem, porém, dn. importancia desta, 
que pelo seu clima recommenilai'ia no estran
geiro o Brazil todo, e que reln sua posir;ão f<t· 
vorecia nota.volmento o desenvolvimertto do 
commercio inteiro de todt1S ns rrovincias, e 
a,t<i quando viesse n ser a, sede do governo, 
afiançaria nos seculos futuros a seg-urança e 
unidade do Jmperio, prtrece-me que deveria 
desde já merecer a devida attenção dos pode
res publicas do Estado, fttzondo convergir !J:tra 
ella todas ns communicnçues, corr.oçando pela 
continuação da cstmiln. ele Pedro II, pelo Paro-
poba e Urucuia. · 

Tambom n linha da cns:t Branca se poderin 
desde jà, pnrn elln encn.minhnr•, nüo ariJitrn.
riamente, como ate aqui, para unir povoações 
ainda insiguiilcnntes, com grande gastos do 
aterros e desatcrros, aplanando montes e val
lcs, como se tom feito, mas sim sómente bei
rando os rios sem nenhuns gastos de nivela
mentos, e sendo muito maior proveito it cul
tura. gera.! do paiz, como succede t\ do val!o 
do Pnrana.hyba. 

Eu creio firmemente, Ex. Sr., quo nostrt 
quasi exclusiva prol'erencitt rlns margenR dos 
rios, ajudando ossim a natureza, que se limi
tou a abrir os leitos, rlei:mutlo-lhos cnchooiras 
que m[liS custariam quobrnt• do 1]110 vencer 
latornlmonte poln.s estradas do ferro, está o 
g·mmlo se:::rorlo do rlosonvol vi monto das mos
mas ostrndns no Brnzil; pois, novas cirlmlos, 
muito mais impor!ttntns qno as nctnaos, vi
riam ao ladn tlollns n sul'gir o om brovo, 
como por encanto. Nos lo sontirlo ,inlg·o f!llO o 
pl'olongamonto tht ostrnda rlo casa. Bl'a.ncn. do
via oll'octnar-so, passando talvez rio alto do 
chapaúiio por ondo oll:t corro autos de chegar 

a mencionada cidade de casa Branca, a 
buscar através dos rios Pardo e Grande, a 
margem do Sadio, rio das Velhas do Para
nahyba, afim de descet• depois por este rio e 
subir o Curumbti. até ás suas cabeceiras, na 
paragem que em outro escripto, não official1 
como disse, tra,larei de recommeudar devida
mente it posteridade desta abençoada terra de 
Santa Cruz. 

Dous Guardo a v. Ex.-lllm. e Exm. Sr. 
T!lomaz Coelho de Almeida, Ministro e Se
cretario do Estado dos Negocio da Agricul
tura. etc. etc. 

(Extrahido do Goya:: de 17 e 24 de agosto 
de 1888.) 

0 SR. PRESIDENrE-0 Sr. Almeida Bat•reto, 
requer o encerramento da discussão desde já, 
emquanto que o Sr. Pedro Amer•ico requereu 
o encerramento pnra o tlm da sessão; vou 
consultar o Congresso, l• sobre o requeri
mento do St•. Almeidn Barreto, que pede o 
encerramento desde jt\. 

0 SR. A)IER!CO LOBO (pela ordem)-Foram 
apresentadas diversas emendas de summa im
portancia; pelo regimento essas emendas de
vem ser impresas para serem discutidas 24 
horas depois, e neste caso dar-se-ha um coo
flicto entre o requerimento de encerramento e 
ess:ts emendas que teem de ser discutidas ue
pois de impressas. 

0 SR. PRESIDENTE- E' um engano do 
nobre representante o regíment,o só fa!lO: em 
impressão de emenda~, quarto as apresentas 
no começo da discussao ou na passagem da !• 
partt a 2• discussão. 

o SR. CANTÃO (pela ordem)-Ha Sr. presi
de o to um requerimento de encerramento parn 
o fim d:t sessão e outro para ser encerrada a, 
discussão desde jú; pergunto se não passar 
o requerimento parn o encerramento desde 
ji1, fica prejuclicado o 2• 1 

0 SR, PRESIDENTE- Nii:o. 
o SR. ZAMA- Ha do ser reproduz do em 

tempo opportuno. 
VozEs- Votos ! Votos ! 
o SR. CANTÃo pergunta qual ,dos dous 

roquoi'imeutgs do enc~r~monto sera submet
tido a votaçao em prnnetro lognr. 

o Sn. PrtESIPENTE responde q11o o do Sr. 
Almoidtt nm·roto, ~110 requer que se encerro 
a discnssii:o ilosdo ,iit. 

o Sn. CANTÃo pergunta aind:1 si, rejei
tado osso roquerimen to, 11cnrit prejudicado o 
do Sr. Pedro AmoriC'.o. 

O Sn. PnHSIDENTTI respondo quo ni1o, as
sim como não llcarit proj udicado o di roi to do 

I 
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qualquer membro do Congresso requerer o 
encerramento em outro. occo.sião. 

O SR. CA~TÃO dá-se por satisfeito. 
Submettido á votação, o requerimento do 

Sr. Almeida Barreto, ó o.pprovado. 
Havenclo duvida sobro o resulta<lo do. vo

tação, procede-se á veriflcaçlio e reconhece-se 
ter sido approvado o mesmo requerimento 
11or 05 votos contm 00. 

0 SR. PRESIDENTE declaro. eUCOl'l'nCht O. dis
CUSSãO do titulo prelimiuar ntó no o.rt. 15 do 
projecto de Constituição. 

0 SR. GENEROSO MARQUES (pala Ol'dam)
São tantas us emendas que nesta lliscussão fo
ram ú. ultima hora remettidas ii mestt, que o 
Congresso não póde votar inunedintnmente 
compleno conhecimento de causa, principal
mente em relaçãe a essas emendas, e por isso 
requeiro o adiamento da votaçi\o para a 1" 
sessão, m:tndaudo n mesa publicar us emen
das. 

QUESTÃO DE ORDE~I 

0 SR. SERZEDELLO (pela Ol'àem)- Sr. JJrcsi
deuto, creio que está na consciencia. de to os do 
Cong·resso que passou aqni umtt omend11 peltt 
qual os encerramentos de discussão só se 
fizessem por maioria de dous terços tios votos 
presentes. (Nao apoiados.) No entanto V. Ex. 
acabrt de encerrar a discussão por simples 
maioria. Neste sentido !louvo até uma recla
mação do Sr: Barboso. Lima. (Sussurro.) 

O SR. IiAIWOSA L mA (pela Ol'Clem) - Devo 
declarat• ~~ 0 Congresso ~ne realmente apre
sentei aqui uma reclamação com relação no 
artig-o sobre cuj11 rodacçlio se levantam du
vidi1s. Mas, tendo tido t1. honm <.lo ser convi
uado pelo Sr. presidente pum, J'azor-mu ver 
quo não tinha razão, tiqnei convencido llo que 
m1. realidade o engano em meu o do flUO o 
vencido !'ora no sentido tio ser o encerm
mento feito por simples maioria o não por 
deus terç•os. (Apoiados.) 

O SR. PitES!TJENTE- O Cong-resso acaba 
de ouvir as in!'ormaçues prestadas poJo Sr. 
Barbosa Lima, àutor da reclamação a fJUe 
se refere o Sr. Serzellello. Tive occasiüo, 
como membro dtt commissiio do redacc;i'io do 
projecto de regimento, depois de votado, do 
voritlcar, porcor•rondo todas as emendas, todas 
as actas o publicnc;ues do 1Jia1·io Official, flUO 
a roclamaçüo do Sr. Barbosa Lima não tinha 
procodonciu, tonllo sido a omomla, r1uo oxigitl 
a votação de dons torces paro. oncorrnmen lo 
da tliscnsslto, rog-eltacia ucssrt parto. O St', 
l3nJ•bosa .Lima t.ovo occns\1\o ttunllom , lo V<ll'i· 
flcrn• O CJUO Uffil'll10. 

Ponho it tllS!lOsiçi'to do St'. Sorzodello o do 
qunlquot• outro mombro do Congresso os 

originaes que sot•viram do b~se á redacção do 
regimento, pttl't1. serem examinados o verifi
carem si o. re,Jacção está ou não do accorclo 
com o vencido. 

Os SRS. BEVJT,AQUA E OUTROS- A palavra 
do V. Ex. hnstt1. pm•:1. nos convencer do que ó 
oss11a verdade. (Apoiados.) · 

O Sn. PREi<JDENTE-Si algum equivoco lm, 
o. conunissão de redacção não tom responsabi
lidade por ello. Portnnto, ó lei do Congresso, 
emquanto não for revogada, qtw basta a sim
ples maioria para o encerramento elas discus
sões, o mesmo nilo compreltonclo que um Con
gresso, quo pór.le acceitur ou rejeitar o artigo 
mais import:mte d11 Constituição por simples 
maioria, precise dous terços part1. nm simples 
requerimento de encerramento. (Apoiados.) 

Posto :1. votos, o requorime11lo de adiamento 
lltt votação aprosou tado pelo Sr. Generoso 
1\Iarqucs ó approvado. 

o Sn. Pr.EsiDEN1'E clesig·m• p11m ordem do 
dia 22 do corrente o seguinte : 

Votação do titulo preliminar da Constitui
r;üo o elas emendas. 

Conti unção da Ja discussüo do projecto. 
Levanta.se tt sessüo it I hora c 15 minutos 

da tardo. 

14" scs8iio e1n :2:2 de dezmnbro 
d~' 1800 

Presidcncia elo Sr, Pl·udenta etc J1I o mas 

Ao moia ditt faz-se a chamada, ii qurtl re
spondem os Srs. Pl'llclen lo do l\Io!'tles, Mattrt 
llrncltado, Paes do Carvnl.lto, Joilo Noiva, Sor
zoclcllo, Costtt Rodl'igouos, Ednt~!'do Gonçttlve:;, 
Llrancisco Maclmlio, Lcovogilllo Coelho, .Joa
quim Sarmento, Cunha Jnnior, Josó Socun
tlino, ll1anool Barata, Antonio Bnena, Joa
quim Cruz, Theodot•o PncltOco, Elysou Mm•
tios,· .Tottquim Crttunda, Bozert':L do Albu
quoJ'f[UO Juniot', Thoouurolo Sotlto, Josó Bor
uarlio, Olivoit•n G11lvão, Amaro Crtlvacanti. 
Almeida Bnrrolo, Fit·miuo llt1. Silveira, .rosé 
Hygino, ;rosu Simeão, Frederico Serrano, 
Podt•o Pnnlino, Tavnro,; Hit>tos, L~osa .Junior, 
Coo! !to o Campos, Tltomaz Ct·nz, Vit·gilio Da
ma~io, llny Bnl'l1osa, Snmiva, Domingos Vi· 
oonle, Gil Ooulurl, Moutoit•o tlo Unt'I'O:l, Qnin
tino Hneltj'um, Lapo1·, Bmr. Cat•noit'o, Cnmpns 
Srtllos, Ulmlcliito do Amnt•ttl, Sn.ntos Andt•nllo, 
Gonoroso 1\lnJ•qnos, lttHllino Hol'll, !Movei.> 
.JunioP, Lniz Dolpl!ino, Hamiro nnrcollos, Pi· 
nl!oil•o M!\Oll\\do, Julio l'mta, Oe~nrlo Alvim, 
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Eduardo Wnndenkolk, Saldanha Marinho, 
.Joaquim de Sonzr,, Silva Carnedo, Silva Para
nhos, Aquilino do Amaral, .Joaquim Murtinho, 
Pinheiro Guedes, Uchó;t Rodt·igues, BelfortVi
eim, Indio do Br:tzil, Lnuro Soclró, Nina Ri
beiro, Cantlio, Pedro Chermon t,Matt:t Bacelar, 
Cnsemiro Junior, Rmlrigues Fernandes, Hen
ri(jne de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira 
Paranaguá, Pit'es Ferreira, Martinho Rodri
gues, Barbosa Lima, Bezm'ril, Jorro Lopes, 
Justiniano do Serpa, Frederico Borg-es, .José 
Avelino, Jose Bcvilaqua, Gonçalo do Lagos, 
Na~cimento, Pedro Velho, ::\!iguol de Cas· 
tro, Almino Alfonso, Amot'im Garcia, Epi
tacio, Pedro Amarico, Couto Cartaxo, Sti 
Andrade, Retumba. Tolentino de Carvalho, 
Rosa e Silva, Jorro Barllalho, Gonçalves Fer
reira, .Tose Mariano, Almeida Pernambuco, 
Annibal l'alcão, Moira de Vnsconcellos, Pe
reim de Lyra, .lolio Siqueira, João Vieira, 
Luiz elo Andrade, EsjJirito San to, Bellnr
mino Carneiro, Thoop tilo dos Santos, Pon
tes de · Mir[l,nda, Oiticica, G[l,bino Besouro, 
Ivo do Prado, Oliveir[l, Vnllndlio, Felisbello 
Freire, Augusto do Freitas, Paulo Argollo, 
Tosta, Seabra, Antonio Eusobio, Z[l,ma, Garcia 
Pires, Marcolioo Moura, Arthur Rios, Santos 
Pereira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Milton, Francisco SOllrá. Dionysio Cerqueim, 
Loovolgiclo Filgueiras, B;wão du S. M;Lrcos, 
l\ledrnclo, Btwão do Vill[l, Viçosa, Prisco Pa
raíso, Mnniz Proir~, Athnyde Junior, Pon· 
seca e Silv[l,, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, 
Urbano Mnrcondes, Mmlltães Barreto, Cyrillo 
de Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, 
Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, Doming-os 
Jesnino, João Sevol'inno, Lopes Trovão, 
H.odolplto Mimada, Almeirln, Nog·ueirn, 
Frnnç[l, Carvalho, Luiz l\!tmü, Baptistil. dtt 
l\Iotta, F1•ties da Cruz. Alcintlo Guanabara, 
Erico Coelho, Samp;Lio Ferraz, Fur'quim 
\Vet'neck, Thomo.z J);Jlphino, Vinhacs, May
rinl\., Jacques Ouril]ne, Aristirles Loiro, Conde 
do Fignoil'Cdo, Antonio Olyntho, Barlaró, 
Pacillco M;tscarenlms, Gabriel 1\fagalhites, 
Leonel Fillro, Chagas Lobato, Jacolr da Pai
xüo, Alexandre Stocklor, Francisco d[l, Veig[l,, 
Costa Senna, Lnmonnior, Gonçalves Chaves, 
Amarico Luz, Feliciano Permn, Viotti, Dutrn 
Nicacio, Fer•reim Rnbello, Mnnool Fnlgencio, 
Astolpho Pio, Al'istidos Maia, Gonçnlves Ra
mos, C!:ttrlo~ Chagas, Domingos Rocltn, Costa 
Machado, Doming·os Porto, Palleta, .Jolio de 
Avellnr, Corrua Rabello, Bncno de Paiva, 
llorroira Pires. Luiz do Cnmpos, Martinho 
Pmdo .Jnnior, Bornat•dino rlo Cn.mpos, Ft•an
cisco Glicerio, Mornos Borres, Domingos do 
Mrwaos, Adolpho Got'do, Ctwvallml, Augolo 
Pinltoiro, 1\!ur·sa, Pnullno Carlos, Costa. .Ju.:. 
nior, Roch•ig-uos Alvos, Crtrlos Garcia, Mo· 
l'Oit'a da Silva, l~ubii'lo .funlor, Flonr)' Curado, 
J oi'lo Pinheiro, Leopoldo BulhOos, Guimuritos 

N[l,tal, Antonio Azet'edo, Caetano de Albu
querque, Belarmino do Mendonça, Marciano 
de Mngalhües, Fernando Si mas, Lauro Müller, 
cm•los de Campos, Schmidt, Lacerda Cou
tinho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, 
Antão do Faria, Julio do Cnstilhos, Borges 
rle Medeiros, Alcides Lima, Assis Brazil, 
'l'homaz Flores, Abreu, Homero Bl\ptistn, 
Roclm Osorio, Cassiano do Nascimento, Fer
nl1nllo Abbott, Demctrio Ribeiro, Menna Bar· 
roto, Joaquim Folicio, Nelson e ,João Pedro. 

Abre-se a, sessão. 
Deixam do comparecer com causa os Srs. 

l'ioriano Peixoto, Ferreira Brandão, Amphi
lophio, Leandro Mnciel, Alvaro Botelho, Al
fredo Ellis, Cesario Motta Junior ; e sem 
causa os Srs. Rangel Pestana, Ennes de Sou
za., Tasso Fragoso, Bernardo de Mendonça, 
Ladisláo Netto, Santos Vieira, Alberto Bran
dão, FJ•[I,ncisco Amaral, Barüo de San ta He
lena, Luiz Barrote, Antonio Prado e Ernesto 
do Oliveira. 

E' lida, posta em discussão, é sem debate 
approvada a act[l, da sessão antecedente. 

E' lido e vne tt imprimir o seguinte 

PARECER N. 2- 1890 

A commissão nomeada para dar parecer 
sobre o podido de licença do Sr. deputado 
pelo estado de Serg·i po Leandro Macio! para 
[l,usentar-so desta capit[l,l, por motivo de mo
lestin. de pesso[t de sua fmnilia ó de parecer, 
que, á vista dos motivos [l,llog·utlos, lhe .seja 
concedida a licença roq nel'id[l,. 
. S~tJ[i, das commissües, 2ô de dezembro de 

1890.-Joilo da Silva Rewmba.-Innoaanaio 
Sol'zadcllo Co1'rGa. -J. A. Coelho c Campos. 

Vem it mosa [1, seg-uinte 

Daalaraçao de voto 

Não tendo comparecido it sessão do dia 20, 
declaro que, si estivesse presente, votrtria 
contra o eucormmento da discusslio do cap. !• 
do projecto de Constituiçi'to. 

Sala do Cong·t'esso, 22 do dezembro de 1890. 
-Bcl/cmnino CarilCil'O. 

O Srt. BA.IlAnó (pela m·clem)- Sr. presi
dente, no ultimo dia de se>são, V. Ex., sondo 
consultado soiJ!'o o tlestino flUO luwia sido 
dado iL maoüo aqui upt'esotlttuhL poJo Dr. Erico 
Coelho, disse q110 a votação do Congresso, 
tondo negado prorog·uçi'lo da hora, implicava. 
o ~tdlnmonto indefinido da questão, ató quo o 
mesmo Cont;l'osso se m(lnlfesttiSSe o. some~ 
lhante rospetto. 
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V. Ex. mais do que ninguem comprehende 
que uma questão da ordem dessas deve ser 
decidida peJo Congresso, uma vez que aqui 
foi levantada (apoiados); e é para, arredai-a 
do nosso cmninho que venho pedir a V. Ex. 
para consultar o Congresso si permitte que 
ella entre na primeira parte dn ordem do dia 
de amn.nhã, ou então submettel-n. it votaçiio 
n11 sessão de hoje, pois que niio está preju
dicl1da. 

O SR. Pa!lSIDENTE - A votaçlio não póde 
ter Jogar já, visto ter sido assumpto de or
dem do di11 a moção e não est11r 11 sua votação 
incluída na ordem do dia de hoje. 

Vou, pois, submetter ú votaçiio o requet•i
mento do nobre representante, para. que seja 
incluidn. na ordem do dia de amanhã, e convido 
os Srs. representantes a tomarem os seus 
Jogares afim de se proceder ú votação do 
requerimento. 

Posto n, votos, é regeitado o requerimento. 
O SR. ZAMA (pela 01·dem) -Sr. presidente, 

não quero fazer parlamentarismo, mas quero 
instruir-me a respeito de um ponto que pócle 
ser esclarecido por algmn de meus illustres 
collegas senadores por S. Paulo e Minas. A 
todo tempo teria a lei para Jirmnr o meu 
juizo a tal respeito; mas, nrto estando ainda 
assentado o regimem, sob que temos de viver, 
à natural este meu desejo de illustrar-mo com 
a opinilto dos que melhor entendem do as
~umpto. 

Quero perguntar ao lJOnrado representante 
de S. Paulo o Sr. Cn.mpos Salles, se parece 
compativel o exercício do cargo de secretario 
do governo de qualquer estado com o de cura
dor de orphaos; e igual pergunta desejitm fa
zer ao Sr. reprosen tnn te Cesario A I vim. A 
razrto é que vejo nos ,jornaos chegados da 
Bnhia a notícia de ter sido nomeado curador 
de orphúos o secretario do governo. 

u~rA voz-Nnturnlmonte níi.o accumularit o 
exercício dos dous cargos. 

O Sa. ZAMA-Dirijo-rne no l'•3prosentante o 
nrto .no ministro, por que aos ministros, se
gundo se diz, não lia direito de .intorpellar. 
U~!A V07.-Acrt!Jou. 
O Sn. ZAMA-Acabou, nilo, porque niio to

mos regímen dotlnitivo,tanto que Jm ministros 
senadores. 

Por conseqnoncia, pelo diroito consuo
turlinario, posso pedir informações aos dignos 
cidndiios quo ainda subscrevem-se-ministros 
llo Estado. 

Desejo ouvir uma oxp!icnçito sobro o facto 
a qno allnrli. So procuro 'rnl'ormar-mo, quanuo 
niio ostou scicnto. ( Apm'tas.) 

Pm•cc(} quo osto facto uovitt sor tmzido ao 
coniiOcimL1J1!0 tlo pollor contrai; o qttc .sor•ia 

uma. 'Pratica de bóa administração. Demais,, sr.· 
presidente, os governadores dos estados, JUl
gam-se dicto.dores para. fazerem o que en
tendem nas regiões sujeitas á su11 administra
ção. 

UMA voz- Desde que V. Ex. nfto articula. 
íhcto que des11bone o funccíonm•io, não ha 
motivo para estranhar. 

o SR. ZAMA- Mas isto nrto é regular. 
Si o fuucciona.rio de quem se trata, quer 

ser curador ele orpllãos, deve pedir demissão 
de secretario do governo. Isto é que é regn
lar e decente. 

Nada mais tenho a dizer. 

O Sr. Serzedello- Lendo lJoje de 
manhã o discurso do meu collega, o Sr. depu
tado Espírito Santo, encontrei n11 parte rela
tiva a um11 das emendas que tive a honra do 
sujeitar á apreciação do Congresso, uma pro
posição de s. Ex. o St•. ministro da agriCul
tura, que exige da minha parte uma ex
plicação. 

Estudei a questão da doscriminação das 
rendas, o systema apresentado no projecto 
de ConstituiçiLo, como o systemn apresentado 
pela bancadtt rio-grnndense. Deste estmto 
convenci-me de que, para ser completa a so
luçrto do problema, cumpria crenr medidas de 
caracter lJrovisorio, pol'que quasi todos os 
estados do norte, nestes primeiros annos, 
ficam sem recursos. 

o Sn. RAMIRO BARCEr,tos - Esta discussão 
não esta encerrada~ 

0 SR. SERZEDELLO -Perdoe-me, llÜO eston 
discutindo; quero dar os motivos por que 
deixei de justillcn.r as emendas. 

Tive occasiiio de apresentar duas emendas 
que pretendiajustificnr; mas tolheram-me a 
pnlnvrtt quando podia urgencht para osso 
llm, e nnto-lwntem, quando me cnbia a pf\· 
la.vrtt depois do St'. Dr. Demetrio, fui sm•;, 
prohendii:lo pelo encerramento preci pitf\llo da 
discussão. (tip_oiados c n<1o apoiados.) 

Não tenho duvid:t em declarar que foi pre
cipitado o oncorrameuto, porque em uma 
assembléa onrlo não ha partidos politicas, 
onde nrto ha uggromiaçi:ies partidnrms, onde 
todos se empenham com· o mesmo patrio
tismo em ostndar 11 ques!t1o o obter umft so
lução quo realmente resolvfl a verdadeira 
doscriminnçüo dus t•endas, umn ml1ioJ•ín do 
cinco votos, que tantos houve entre 05 a 
favo!' e 00 contm, explica poríoitnmonto quo 
a opiniü.o do Congresso ni1o estava bnstan te 
orien tn.dn om rolnç:1o ao assn111pto. (,1poia
dos, na o ((jiOiados o rlivatsos apartes,) 

Tendo do nprosontnr duas omonrlns, q110 
natnralmonto tinlmm cnrrtclO!' transi torio, 
lli'OCll\'OÍ ontonllor-mo com o illustt•ado Sr. Mi
nistro tla Fazonlln, rJUC ú inquostionn.velmonto 
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o maior responsavel em relação it questão 
das finanças, que é mesmo quem, pela natu
reza especial de sua posição, melhor conhece 
dos encargos e recursos que tem o thesouro 
publico (apoiados); e obtive de S. Ex. que, 
pnra fncilitnr a organização financeira dos 
estados, ncceitava as duas emendas que tive 
a honra de apresentar ao Congt•esso, promet
teodo-me mesmo S. Ex. que, quando tivesse 
de tomar a palavra neste debate, faria essa 
declaração. 

Mais tarde, S. Ex., ou pelo calor do debato 
ou pelo cansaço, não pôde tocnr neste ponto, 
mas autorizou.me a fnzer estit declaração no 
Sdio do Congresso. 

No ~mtnn.to tive o desgosto de ver hoje de 
manha no discurso do meu colleg-n o Sr. Espi
rita San to que S. Ex .. o Sr. mimst,ro da agri
culturn ou Ignornvn ISto ou com Isto não se 
achava de accordo. 

Sem me importar muito ele saber até que 
ponto o Sr. ministro ela agricultura pode 
levar a solidariedade com o seu collagn da 
fazenda, não sei si neste momento é realmente 
conveniente que se apresente esta discor
dancia em um ponto que acho capital e essen
cial. (Apoiados e apartes.) 

Apeznr, pnr conseguinte, das declarações 
do Sr. ministro dn agricultura, posso aillrm:w 
ao Congresso quo aqnillo que eu disse é a 
verdade, isto ó, que o Sr. ministro da fa
zenda acceita as duas emendas como meio de 
facilitar a organização llnttoceira dos es
tados. 

0 Sn. RAMIRO BARCELT,OS - Admira que 
o Sr. miuistro cht fitzemla acceite essas 
emendas. 

O Sn. JosJ1 1\'IARIANO (pela o1·dem)-Desojo 
obter elo Congresso umtt urgencia de 10 mi
nutos pam umn explicnçüo pessoal. 

Si V. Ex. pot• si, me concedesse essa nr
gencia, ou agradeceria .•. 

O St~o Pm~srnr:N1~E-Por mim não posso. 
O SI~. Jo.>I~ MARIANO- ... do coutrario pe

direi flUO se consulto o Congresso. 
O Stt. PnEswgNTI~-l\Ins está torminalln a 

hom do expediente, o dovemos ontl'nr na 
orllem do dia. 

O SR. Josf: .MAR.TANO - Desejava fallnr 
ngot•n para DILO mtorl'Omper 11 votncilo. Pro
cisn.vn dar uma explicaçiio, I}Ue teni por fim 
osclnrocor o Cong-r~~so sobro nm ponto que 
se vno votar, o crmo quo o Congresso nüo 
m'o l'OCUSI\l'Ú., . 

Jit doi provas do. nilo. nlmsnr d.ll pnlavrn, 
por~uo, osln.nrlo Inscr1ptn nn. dJscussilo do 
cn.pitulo 1° dtt conslitniç11o, f'ni rios Jll'imeiros 
n concorror pn.m o onco!'l'nmonlo da discussão. 
(Apoiados.) 

CON(llll.it:lf.:O 3S 

0 SR •. PRESIDENTE-Não era melhor na 
occasião da votação 1 Assim vamos estabelecer 
um mito precedeu te. 

o Sn. JosÉ MARJANo-Interrompendo avo
taçlio é que poderá estabelecer um máo pve
cellente. Por isso, peco que V. Ex. consulte á 
casa, si me concede umn urgencia por 10 
minutos, quo prometto não exceder. 

Cdnsultada :l. casa, é concedida a urgencia 
pedida. 

0 Sn. PRESIDENTE- Tem a palavra O 
Sr. José Mariano. 

0 SR. JOSJ~ MARIANO- Sr. presidente, 
agradeço aos meus illustres collegas a genti
leza com que accederam ao meu pedido ; e 
;rnrauto-lhos que, si não fosse motivo para 
mim de ordem superior, não procuraria rou
bar o tempo it votação esperada. 

Sr. presidente, eu tive a honra de apre
sontnr M Congresso uma emendn deter
minando a taxa acldicional de 15 • lo sobre 
o imposto de importaçüo para os estados. 
Devo dizer ao Congresso que não é este o 
meu ideal de discriminação das rendas na 
federaçlio; o estit explicado o meu pensamen
to ntt restricção encerradn em um dos para
gmphos seguintes, quando eu e mens dignos 
collegas, que assignmam a emenda, ost~llele
cemos o prazo de cin"-o o.nnos parn a existen
cia desta medida, porque dentro de cinco 
annos qneremos habilitar os estados com os 
meios de que podem contar, exnminand~ as 
fontes de renda que podem ter elasteriO e 
assim extinguir esse imposto que em todo 
caso serit pago pelo proprio estado. . 

O Congresso vae ,iulg!lr. entre esta emenda 
que estabelece imposto Igual parn todos os 
estados e n emeodn otrerecírla pelo illustre 
deputado quo mo precedeu, a qulll dtt aos es
tados a faculdnclo de lançarem até 15 o;. sobro 
a importação. 

Poço ao Cong-resso que note bem isto. O 
imposto de importação é desigmtdo na Con
stituição como imposto exclusivo da Unilio, e 
a razlio ó simples. 

O imposto de importação torna obrigatoria 
n unidade da tnxa, porque diz respeito a tra
tados do commercio, que não podem ser al· 
torados ; ora, doscto que o im'(losto de impor
taçlio passe para a competenma dos estados, 
ainda qno fncnltativo, segue-se quo em pri
meiro lo,.,.ar estli. nltoradn. os ta baso que dovia 
ser man ticlrt, o em segundo togar o imposto 
facnlt~ttivo vae influir nas relaçõds Lio com
met•cio dos estados, fazendo recomeçr~r, om 
nm pol'ioclo om f!Ho todos os Irtços süo poucos 
pnm. os ostroital', rt guol'l'n do tnril'as que foi 
t:io l'tttal its nntigns proviucias. (Muito úem, 
muito bem ; Hli11W1'0sos apoiados.) 

O Sn. SJmzE!mr,r.o - Eslt\ discutindo as 
omontlas. 
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o Stt • .Tos1:: llfi\.RL\.NO- Eu preciso expli
car-mo. 

l\fmros Smmorms RErl<llS!'NT,\NTl~s-Estit 
na ordem. 

O SR. SilltZllD\lLT,o-1\Tas en não Uve occa~ 
siiio do justificar tiS mesmas emencl:ts. 

O Su . .T os1~ MAmAxo-Si o Con~resso on~ 
tender que cston fórct. da ordem,' sou o pri
m~iro a calnr-me. 

U>r Sr,. RRPRESEXTAXTJl-Est ú perfeita
mente D[L ordem. (Nnnw1·osos apoiados.) 

O Sr,. PJwsumxm- Observo no nobre 
representante que realmente ostti. di~cutiudo 
omcnrlas cujn. discussão cst:'t cnccrrr.uht. 

O Su .. TosJ~ 1\LmiA\\o- Estou explicando 
o meu procedimento, Sr. pl'esiclcntc. 

Como dizia, as duns emendas se contra
dizem, o ett não desejo qno o Cona-rosso se 
deixe arrastar pel[l, 1hlsn, ídé[L de Llar plena 
liberdade nos estados, quantlo essn. ta:m ftt
cultativa só tem por tlm trazer grande mal 
n todos os estados. (Apoiados.) 

O SR. SERZF.Dllr,r.o- Terei a occasiüo tle 
demonstrar que não ó exacto. 

O Su. J osi~ !I!AmA;:.;o- Agora, pcrmitt[l, o 
nobre representante que en, reliJrintlo-mo its 
revelações feitas por S. Ex., tluviclc, niío dtt 
sua pabvrn, mas do qno o nolJt'e ministro da 
:fazenda tenha ontencliclo cm to,!tt sua latitude 
a medida proposta. 
. o s.n. SEJlZIW\l!,LO- Po~o tt pallLVl'll pürtt 

tlJscutJJ• as emendas. 
0 Sn . .TOS I~ l\LUt!ANO - S. Ex., vendo que 

os csttlclos nfio tinh:tm fonte do receita; venci o, 
pelo que aqui s•: passava, fJUO talvez vinp;a~so 
a id•:•:t d:1s quotas, niio tori:t duvida cm l8m
braJ' no Sr. ministro d:t 1':1zontl:t essa meclill:t. 

Or:t, o St•. ministro na impossibi litl:ulo do 
dar its outras províncias, hojo usta•los, os re
cursos nccossat•ios do que tanto pt'<;cis:tm, ni'io 
d u vitlaritt de acceitar :t emenda q no torrm tll· 
xn.tivo o imposto addicionrtl, mn.s mwc:t os 
15 "/o, pol'que i:iso SOI'ia levar :t dospropot•cio
nulidade a todas ns praças. 

U~r SR. REPRllSllNT.\N1'B- A mctlitl:t ~uo 
V. Ex. qnçr, si pnssusse, l':tl'i[l do Pm•naJulil\CO 
um empor10, 

O Su .. Tos1:; ~IARL\1\o- En o os meus col
logns do reprosentar;~.o por PcJ·namLnco cstll
mos damlo justamente a pPova do coutJ•:trio 
do qno allog:\ o nobre l'OJli'Csontanto qnu 1110 
ltOill':lCOill o ~ou úprtrte. 1\' preciso fJIIO S. Ex. 
H:tilm qno o ostatlo do I'Ot'Jllllllilllco tori:t tndo 
a ganltttl~ com a. taxn. Jll'OJ!Ill'Cion:d; ptyloritt 
m:smo nao neco1lm· to<ionunposto ntichewnul, 
contontando-so com 8 '/o, no pr~sso qno os 
oulro:; osl((l\os vizinho.> torit\m tudo n llortlor. 

Depois, senhores, entendo que a Uniiio 
exige, untos de tudo, que os estudos, sem dis
tincção, sejam prosperas e felizes. Entendo 
que niio estit no :Lnimo da União que uns es
tados s~j:un prosperes e outros desgraçados. 

Nós do Pernambuco est[\mos dispostos a 
acceitrtl' a medida quo apresento ou não accoi· 
tar constL neulmma. 

ORDEM DO DIA 

YO'l'AÇXO DO .TITULO 1", ARTS. DE ] A 15 

O Sn. PRESIDllN'rll annuncia que vae pro
ceder-se ú votaçilo do titulo 1 o desde o nrt. 1 o 
n,té o :wt. 15 do projecto de Constituiçilo e 
das emendas oJl'erccitlus . 

O Su. CosTA, l\fACilADO (pela ordem) re· 
quer a rctiracl:t das emendas que ttpresontou, 
uma ao puragra p h o unico elo [ll't, 2° e outra 
ao art. ;)o. 

O Sn. A~mmco Lono (pala ordem) requer 
[I retiruclu dtts emendas que apresentou ii 
com missão dos 21, Jlcando·lhe o direito de re· 
noval-as na 2•• discussão. 

Consultado o Cong-resso successivmnente 
sollro cadtt nm destes pedidos, concede a reti
radtt das ro ['cridas emendas. 

O Sit. BllVILAC<!UA (pelct ordem)- Sr. pre
sidente, passou nt: ultim:t .sessão qne "3 omcn
clas seriam orgamzad:1s o 1111pressas ·pum se
rem distribnidas e até agora aindtt niio !'oram 
t!istri!Juidns. 

o S!t. PRES!Dl·:N'rll- O Congresso não de
liberou que as emencl:ts foss~m tlo novo im
pressas c clistrilmid[\s; ma~ !'oram impressas 
no ])ir,.io Official, e a distrilmiçiio avulst\ 
esttt se thzondo :wtualmcnto. 

O Sn .. Pmmo A~mtuco (pela 01·clem) requer 
a rotir·utlu tltt cmonrllt que apresentou no 
tlbl7. 

Consultaclo o Cong-ros:;o, ó approvado o ro· 
fjltcl'illlClltO. 

o Sn. Vmorr,w DA)TA~!o (pelrt ordem), lcm
ln'ando que no di:t 15, ao apresentar varias 
omenüas, tlocl:n•on a respeito da que so J'Ol'ore 
ao ex-impomdor•, que podia ser collocada no 
art. I", on nas disposiçõt.ls tJ•ansitorit\S, requer 
a retil':v.l:t tless:t omend:t, ato entrurem om 
cliscussüo nquollas disposições. 

con8ultnllo o Cong-resso, n.ppl'07(1 o roquo
rinwnto. 

PJ•ocodo-sc it votn<;iio o ó upprovntllt :t 
omendn, da. co111mi~s~.o cspeci:<l ipto nmnd:t 
ncct•oscnntlll' tl.opoi~ cltts p:llnvras-Da org·a~ 
nizt\çiio l'ct.lot'i\1- 1\lsposiçi:ios ]li'Olimin!lt'OS. 

o Sn. Prmsmr.x1't' doclt\l'n quo vao snil~ 
mottot• ú vot!\çüo o nrt. lo tlo pt•ojocto o quo, 

-
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sondo este approvado, ficarão prejudicadas as commissüo ospocial, a qual tambom é n.ppro
tres emendas oll'orocidus. vada, 1lcando prejtldicadns as cmemlas dos 

Srs. Virgilio Dmnnsio o L~.ur:o. Sodré, o 
rejeitada. a emenda do Sr. V1rgt!Jo Pessoa o 
outros. QUESTÃO DB OltDim 
· Ao annunciar·se n votação do pnragrapho 

unico do al't. 2°, 
0 Sn. CHAGAS LOBATO (pata Ol'<lam) diz 0 Srt. Emco Com,!lo (pela Ol·dam)- Peço a 

que o cstylo do todas ns assomblóas tem sido v. Ex. que sujeite ii. dcliberaçrto do Congresso 
votnrem cm primeiro Jogar ossnJJstitutivos, li emenda do Sr .. lolio Baptista La per, de 
com o que aliús cconomisa-se tempo. que v. Ex. osquccetl-sc. 

0 SR. AMAJ:O CAV.\T,CANT! ÚJCht OJ'dam) VOZES - Votos ! VOtOS ! 
diz que o art. 58 do regimento manda votar 0 SJt, PRESIDE~TJl _ Acabo de veriacar 
pot· art!gos e depois as emendas cada umlt 0 se"uinto : perante a commissrto dos 21, l'oi 
de per st. aprgscntarla uma emendn. assignada pelo Sr. 

o. ~R. PRESIDENTE- E' exr.ctame,ntc o que rcpresentan~e Laper. F~i rejeitada pel~'t cen~ 
deCidi. O Sr. Chagas LolJato dtsse que ó missão, o Utto repro~luzJda no qong,rc,so. _E 
preciso votarem do prel'erencia os substitu- a razão porque não foi submettJda tt votac;ltO. 
ti vos; mns os cstylos que conheço são exacta- 1 Parece-me qne as emendas aprcscnttulas 
me~tc em sentitlo contrúri? :t !sso; nom htl perante a coryunissrt~ o. ahi rejeitt1das, n.rt~ 
rnzao alguma que possa .]usttflcttl' o estylo adquirem por 1sso o dJt•etlo de serem votttua> 
alleg·ado pelo nobre representante. Srto disposi- ar1ui. (Nume1·osos apoiados.) 
ções sobre o 1:nesn:o _assumpto ; nrto ha razão outros membros do Congresso ap~esentn
llara. qu~ a diSfJ?St~·ao de. um.n. ~!rts e.n1Jndas mm á commissüo emendas qu~ allt foram 
~ub?lltuttva,~ se.Jtl pre~erJclil li d1spos!çao do 'rejeitadas, e aqui as roprüllnzJrum. Nem o 
pro,]ccto_. Nt~o lm. dnvJdtl qne, ncccl~n.~~ma connor•esso pódo deciclirsolJroemendns que n~o 
dessas dtspos1çues as outras 1lca.!n preJUdica- lhe 0 for;tm apresentadas (apoiarlos); flcaTm 
das; m~s, pam havot• oconomt~ .de tempo, aberto esse prcceclento si ou uccoitasse o r~
or~ ]lt'CCJS_ü rJt!~ lt mes~ p~dosso at!tv!llhtn· qual' querimonto do nobre representante. (Mwto 
do, substJtutrvo~ sor.L .uloptndo pelo çon- bem muito bem.) 
gre.sso. Conscgumtemonte mantenho lt mmlm '. L ·. /, 1 ·l ··n)-Sr lll'esidente 
dehhernçiio, 0 SR. APBR t1lC <! OIC "' • • • _' 

Procede-se á votação do art. 1• do proje- aprosontcl esta emcncllt ?~muto a con!~~!SS<LO 
eto, que é mjeitado. dos 21 ; mas como no sow, da comJm,,.w, ~o 

Po;ta a votos n seguinte omench substitu- entendeu q_uc, ns ~metU~<,I~ ~ge J~g,.~.~~~~,L~ 
tiva dtt commissrto ao mesmo arti"o li appro- fossem acc?Jta'. l~evtn~l '.t! ·' "" o " 
vada : " ' sero!n aqu~ sn.)eltas li :l!'lcu,,llO o votnç.LO, 

por· 1sso nao as reprotluzt. 
«A Nnr;ito Bruziloi!'ll a1lopta como J'rn:ma de Accresco ainda quo os termos da ~ninha 

g-OI'CI'JJ?, sob o r~g1mon ropt•o.:;cnlatJvo, a omondn. são cli!ierontes tios dtl LleputnÇlLO flu-
ltepuLltca. F'odcrattva, o constituo-se pm• minonse. . 
nnilto pel'jletun. o indissolnvol das suas nu- Pt·ocode-so iL yotnç!io tio p:tragmpho umco 
tigns províncias, em Estados Unidos tlo do art. 2", 0 qual ú approvado. 
Brazil. » 

Ficam pre,lt!i.licn.<las ns emontlas tlos Srs. 
Meim do Vasconcollos, Laura Soth•é o Virgílio 
Damas i o. 

Vem ti mosfl a soguinto 

Dealctl'açt7o de 'VOta 

«Declaramos ter votnt1.1 pelo nrt. I" t!o 
projecto t!o Conslituiç,iio, Ollt!o so !'a~iaj11Sttt o 
dovid:t rol'c'l'OUCiii ao glorioso fitcl.o do ditt !:'• 
tio novomllt'o :lo IHSU.~ LHi::; d!l Jlnr/1·ade. -
JE.,pil'ito Srmto. - Aimoitln Barl'elo.- Perl1·o 
li11tai'iao,- F'. tla Sii!'OiiYI,>l 

P1•ocodo·So i1 volnçiio :lo r~rt, 2" tlo proio
cto, o qul\1 ó npprovado, sal v o a omondtt 'da. 

E' este o teor do art. 2• o seu pnrug·rapho : 
Cada umn das anlig·as Pr~Y!ncias . formarit 

um estado, e o r~ntigo mumctp!O. neutro con
sti tuit•il o Districto Fodct•al, contlllutlmlo a ser 
:L capital dn. Unilio, emqmtuto outm cousll. 
nrto doliilomr o Congresso. 

Pn.ragmpho uuico. Si o Congt•osso rosolvol' 
a mud<tnç:l clt~ mtpital .• oscolhondo, Jl:LI'fl es:o 
tlm, o tet•t•itorw, mcthau te o conson'o, do o,. 
trtelo ou estados de qno llo~vet: do do,mcm
bt•n1·-so, p:tssarú o actual DJstt'Jclo l1otloml 1\o 
pot· st 11 con>~litnit• UJll o,; Lado. . . 

A omilJllla. t!tt commi:;süo ao mesmo tll'IJg·o u 
assim concohitltt : 

Ao m't. ~0-lllga-so : 
Emqnn.nto o Co11g'l'OfiSO niío tomar onll'a llc· 

llboruçúo. 

L ............. 
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E' approvado o seguinte art. 3• do pro· 
jecto: 

« Os est[l,dos podem incorpomr-se entre si, 
subdividir-se, ou desmembrar-se, pnra se an
noxarem a outros, ou formarem novos estu
dos, mediante acquiescencia das respectivas 
legisluturas locaes, em dous annos successi
vos, e approvação do Congresso Nacional.>> 

E' t[l,mbem approvada a seguinte emenda 
da com missão: 

«Ao art. 3•-substituam-se as pal:wras-le· 
g:islaturns locaes -por -assembléas legisla
tivus. » 

E' aindu upprovada a seguinte 
St•, 1\Iursa e outros. 

Accrescen te-se : 

emendu do 

«Fica pertencendo it União umu zona de 400 
loguus qun.dradas situadus no phtnlllto cen
tral du Republica, a qual será opportuna
monte demnrcacla pum nellu estabelecer-se a 
futuru Capital Federal. » 

Ao ser annunciada a votação do art. 4•, 
o Sr. presidente declara que nchn.-se sobre n 
mesa um requerimento do Sr. Retumba, npre· 
sentudo n<L sessão de 15 do corrente, pedindo 
que sejll votado o art. 4• da Constituição e 
emendas do pois de 11iscriminadns e fixndus a.s 
leis do renclus da União e dos estatlos. 

Posto a votos, ó este requerimento rejei· 
tatlo. 

O s~·. Mig·uel de Oastro- l'az 
ulgumns consideraç,ões. 

Procede-se it vota('ão elo scgttinto llrt. 4•, 
que é n.pprovado: · 

<1. Compete tt clldll estudo provei', u ex
pensas proprias, às necessidades de seu go
verno e atlministl'aç:io, potlenclo tt União sub· 
siclinl-o sómeute nos casos oxcopcionaos de 
calamidade publica.,, · 

Süo, em seguida, upprovndas as seguintes 
emendas da commis~lio: 

Ao art. '1' supprima-so 11 pnlavm- ox
ccpcionacs-, o substitua-seu pahwm- com
pote-pot·- incumbo. 

Ao m•t. 4•, depois da pu!a.vm-ndministm
ção-cliga-sc- a Uniito, porém, sulJSitlillr:'l. om 
caso do calamidliJe pub!icll, q namlo o estudo 
ou or:;tados solieitlu·om. 

E' re,ieitatla a omenclll do St'. Tavares Bns
tos ao art. 4-• 

O St~. PimSIIli~NTr' aunnncin fJUO vao sor 
snlJinottidlt iL votaç[o a seguinte cmontla 1lo 
Sr. :,loi'zetlollo e outro~: 

Accroscon to-so: 
<<O Govol'IIO 1la, Uni1i.o assnmit•iL o pngll

monto tln, dividtL passiva. tlnH ostatlos o dos ju
ros rospoclivos, tltvitlas conli•aliiclas lltó !G do 

novembro de 1890, ficando reservada ao Con· 
gr·esso a determinação do modo por quo de
ver-se-lia l'elllizar a opera.çüo. 

QUESTÃO DE ORDEU 

O Sn.JosJ~ MARIANO (pela o1•dom) protesta 
contra :1 existencia ele seu nome ntt emenda 
que se vai votar, a qua.l continha duas partes 
roJcrindo-se a I• aos 15 °/a addicionaes e a 2• 
ao resguto cabivel aos estados; elle, orador, e 
a.lguns membros elo Congresso assignaram que 
ei'll sómonte quanto :1 2• parte, a aual aliás 
foi destllcada. · 

0 SR. PRESIDENTE- Dovo informar 110 
nobre repT'esentante que, no impresso que foi 
distribuído, u secretaria cortou as emendas paru 
colloclll-as na ordem clu votação dos artigos. 
A 0111end:1 tem realmente duas partes, mas 
a. I a deve ser votacltt com o artigo 4", e· a 2• 
com o m•tigo G•. 

0 SR. SERZEDELLO (pela ordem) c!:i, al
gumas c~plicações e conclue pedindo que 
o Sr. prosttlente ponhtt a votos a.s duas par
tos da emenda, separadamente. 

0 Sa. liTIGUEI, DB CASTRO (pela ordem) diz 
quo foi um dos signata.rios da emenda de quo 
so trata, ao urt. 4•, que continlm duas partes, 
uma relativtt aos 15 •j, a.cldicionaes sobre :1 
impol'laçi'io e outra relativtt ao pagumento 
ela divida interna, Assignou com J'ela.ção à 
segunda parte, isto e, quanto ao po,gamento 
da tli vida elos estados. 

O Sa. PRESIDBN'rE diz que a emenda tem 
duas Jmrtes, uma que se refere ao art. 6° o 
outrtt ao art. -1°. 

O Sa. SrmzEnEtto- Nem siquer se rol'ere 
ao mesmo llrtigo, tanto eu tenho razüo, 

0 SR. MBIRA DE VASCONCEI.LOS (pela or
dem) acha que a questão levantaria li pr•opo
sito t.ht emendtt tio Sr. Serr.edello tlcaria 
cortada, submettendo ii votação tt emenda 
q uo teye a honra tio apresentar, que, sobre 
te i' as mesmas irlón.;;, ·tem n. vllntn.gom tio 
nií.o lova.u tar con testaçõos por conter lingua
gem mais propriu do um texto constitucional. 

O Stt, Pm~STDENTll- Ambas conteen1 as 
mesmas itl<las ; tanto faz votar-se umll como 
outra. Vou pois submettor :'i. votn9ão n emen
da e poço a llltonçiio elos Srs. ropresontantos. 

E' posta n, votos o rejoitad1t n. omondll do 
Si'. SOi'l.Otlollo, Jlcando projudicntlll tt elo Sr•. 
1\~oim elo Vasconcollos. 

0 SR . .Jo~1:; MARIANO insisto poJa \'Ol'ifl
Cili)~O du volar;lto ela omomla do Si'. Sorzotlollo 
ao a.rt . .fn. 

vorillcada a volnçiio, roconltoco-so lol' sitln 
rojoittul:t a omondll. 
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0 SR.. PRESIDENTE [I!JnUUCÍ[L [L votação do 0 SR., Ar,MINO -Sim, senhor j quero pcS[Ll' 
[ltt. 5o: individu[llmente o que voto. 

<<o Governo Fedm•[L\ não poclerti. intervirem Procede-se successiv[Lmonte iL votação do 
· d 1 [Ltt. 5o e ns. I, 2, 3 e 4, que são [L[lprovados. 

negocias pecuhares [LOS est[L os, S[l vo: E' t[Lmbem [lpprov[Ld[l [I seguinte emend[L 
J.o Pttr[L repellir invasão estrangeira, ou da commissão; 

do um estado om outro i · «Ao art. 5o e no n. 3°, depois da pal[lvra-
2.' Para manter a i'órma republic[lott fede· tr[lnqni!liclade-dig[L.so-nos estados arequi-

r[ltiv[l; sição dos respectivos governos.» 
3." Pttmrostabelecera ordem e a tmuquil· São considemdns prejudicadas as emendas 

lidado nos estados, :i. requisição dos poderes substitutivas dos Srs. Cha.s-as Lob[lto, Moira 
locaes ; de Vasconcellos, Francisco aa Veiga e Cyrillo 

11. • Para assegumr a execução dtts leis do de Lemos. 
Congresso e o cumprimento dtiS sentenças O Sn.. CHAGAS LonA TO diz que a emenda que 
fedemos.>> [\presentou contém duas partes ; tendo sido a 

O Srt. PR.ESIDENTE-Ha pouco um Sr. rc· primeira rojeitach1, entende que a segunda 
11resentante reclllmou contr[L o facto de te!' o parte, contendo mllteria novll, não esta pre
mestl dividido a votação. Houve recl::lmaçao, .Judicadll, 
o em consequencia dollll a divisão. E' ,yorét~l, O Srt. PnESIDENTE-Est[\ omond[l relllmento 
disposição do regimento que [\ yotaçao SOJw contém ma teria ditreronte que moditlca li dis· 
feitll por artigos; e, por consegumte, Vllo so posiçiio do nrtigo que ac[Lbou de ser appro· 
votar o ttrt. 5° nessll conformidade, Slllvo as vado. E' a emenda ao n. 4 do art. 5°. 
emendas que não são substitutivas. Posta [I votos [I emendll do Sr. Chagas Lo· 

O Srt. ALmNo-sr. presidente, v. Ex. bato, é rejeitada. 
ponderou com muito criterio sobre li obser· o SR. PRESIDENTE l\Dntmcia a votação do 
vação de um illustre Sr. representante e art. Qo: 
membro do Congresso, que chamou a ntten-
ção dtt casa para [\ disposiçiio do regim.ento E' da competenci[l exclusivll dll Unilio de· 
interno, que estatuill se votasse p~r [L.rttgo~, cretnr: 
decidindo V. Ex. qual a vertladetra !11telh· 1. o Impostos sobre li importação de proco-
geuci[l do mesmo. dencia estrangeirll ; 

Ora, quero ponderm• [\ V. Ex., appel· 2." Direitos do entrada, saltidtl e estad;t de 
!lindo pam tt illustração e Sllbedoria do Coo- nrLvios, sendo livt•o o commercio de cllbotagem 
grosso, que, pelo menos, não era tt mi~lm ás mercadorias nacionaes, bem como às os· 
intenção, quanuo dei meu voto úquelle arttgo, trangoiras que jit tenham p!11go imposto de 
que se entendesse que unm cemplexidade de importaçlio; 
instituições gravissimlls devesse ~er ~ottulll ;3 .' Tllxas do sei! o; 
de roldiio por forçll dei! e. Em nunlmmton· 4. ~ contribuições postlles o tolop'!'aphicas; 
ção que qualquer artigo complexo dovitt ser 5.• A crençlio 0 mnnutenção de a!l'llndegas; 
votado subdividid[lmont~, pamgrapho por 6.' A iustituiçi\o de brmcos emissores. 
pamgmpho; e o art. Qo, por exemplo, quo Paragrttpho unico. As lois, actos e sente~-
contém um mnndo llnancetro, niio pórle ser ças dtiS llutoritlades dtl União executar-se-Imo 
rejeitado do outuviadn cm sun. totalidndo, 001 todo 0 rmiz, por funccionarios federaes. 
como tambem tio entnvilldtl nlio pólio ser 
acceito em tmlo. (,ipoiados.) O SR. VINHAES (pala o1·dom) requer que 

. o n, I't. "-o so,i·,' vot·,'clo por· IJ','l'tn~,·. Por isto, a boa hormeneuticll, a intonCIOll:t• " u J ·' .• .• v" 
litlade patriotiett, e as IJoas nol'mns parlnmen-
tares, mo parece que dão n V. Ex. o direito de 
J'ar.or :t votação por parag-mphos. (Nuito bam, 
muito bam .) 

O SR. PRESIDENTg - A rogrll ostttbolocitb 
o li votaçlio por artigos, mas isso não impede 
r[uo, ilt•oclnmnção do qnalquor ropl'O.,ontanto, 
so !'aç'n votação por partos. O nobro t!opnttHlo 
roc\anm a. votaçiio por numm·os ~ 

O Sit. Al,MtNn - Sim, ~onhm•, por pam· 
gmphos o numoros. 

O Srt. PmcsiDENl'll - 1\Iosmo om rolní•üo a 
os lo m·tigo 'I 

<IUESTÃO DE ORDEM 

0 S!t •. TUT,IO DN CASTILllOS (pela ordem) -
Sr. prosidonte, v. \~x. saho muito bom ~ue 
o :ll't. Ü' tio Jll'ojodo tln. Con,;tiluiçilo envolvo 
mataria altinonto tambom nos Jll'ts. 8" o 12. 
· Pai·oco-mo quo ns momhros do Cong·rosso 

niio potlom v oh r o art. Ü" siniio do [lccordo 
com m; at•t,;, 8° o 12. 

O at't. O> t•ol'ot•o-so i1 compotoncia oxclusiv[l 
dll U nilio o o 8° i1 dos ostndos. 

I 
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sendo nssim, entendo que o m't. ao não 
pôde ser votado isolndamento com torlas as 
emendas que lhe fora.m oil.'crecidns. Penso que 
olle deve ser posto o. votos em primeiro lo~ 
gar sem prqjui~o das emendas elo art. 8". 

Quero dizer qne V. Ex. deve cousnltar u.o 
Cona:resso si devem ser votados os arts. G• e 8° 
sentprejnit.o das emendas que a ambos silo 
oJrerocidas. 

E penso assim, S!'. presidente, porque, cu 
o os meus companheiros do depntação, esta~ 
mos dispostas a votai' pelo art. Ü', com cxclu· 
siio do n. G, que ~ntondemos involv.tlmn· 
terii1 deslocalla aqlll, mas estamos d1spas~ 
tos a votar· pela art. G• na pltrte que se re~ 
fe1•e ás rendas, sem dar o nosso voto ús emen· 
das que lhe foram oil.'erecidas. . 

Por outro lado. o art. So, definindo a com~ 
petencii1 exclusiv(l das estltdos, é susceptível 
lle um(l emondtt que nós apresentamos como 
mdicltl, isto é, como i1 que envolvo o systema 
que aos nossos ~lhos mais positi_Ytt e 1!1aís 
olllcazJr.ento reali~i1 o system(\ JecleratJvo. 

Este systema, como acabo llo dizer, importa 
a realizaç.iio pmtici1 do systemlt federalista, 
muito cmbom pemnto o Congresso, dons di~ 
~mas cidadiios, que merecem todo o meu re~ 
Speita jle!o seu t(l!ell~O O patriotismo, tenham 
sustcnti1do o contl'(ll'JO. 

Refiro-mo ao Sr. ministro t.h fazcncla o ao 
meu amigo Dr. Ul)(l!dino do Amaral. 
u~rA voz- Está J'óro. lht ordem. 
O SR. Jur.ro nr. CAsrrwos- Estou expondo 

os motivos pelas quaes entendo que, llopais 
do vatltllo o art. Ü", devo ser proposta ao 
Congresso que profir:L um dos deus syslomas: 
- ou o tht Constituição, ou o d(lquclle qne 
somos humildes portadores. 

Não estou, portanto, l'r'>ra. eh orclnm, estou 
f(llJ(Indo no senti li o lle bom orionttu• a votaçiio. 
(A)JOiados c apal'les.) 

o Dr. Ubaldino do Amaral que, nindtL 1m 
llius, lonmtou~~o aqui para combate\' este 
systoma, acabou do mrlical' :t minlm convie~ 
çiio do que, si não votltrmas n. omcnd:L QUO 
oH'orocemos ao art. 8•, niio 11carit realizado o 
srstenm J'o<lorativo, mas continn:tr:'t om mrtto~ 
rii1 llnanccim o rogimon llo linpol'io docn.hitlo. 

Si :t SU(I arg-umon tM;iio cn.llon pornn to um 
corto numem do membros llo Cong-J•csso, niio 
cnllou na meu espirita o na do todos nquollos 
quo sn.liOlll (apal'les) quo o sy~tmnn. d:l fodo
mr;,fio só p<'Hlc SOl' rordi~:tllo modi:wto as irluas 
quo propomo>. (Out1·os apartes intcl'l'ompcm o 
m·arlm·.) 

l\lns on nã.o pretendo dcsonvolvo1' ngom a 
:L l'gnmonfw~·üo contraria, a occasiúo não ú ;l !J!'O)ll'iatla. 

o ~!L Pl:ESH>E:\'1'1·: -Não pos;;a cnnsonlir 
qnn V. 1\x. continuo n. <liscnt.ir a. lllt\lCl'ia. 
(A)loiarlos c mmti('cstar•jus ela {)(/husao .) 

0 Srt, J UL!O DE CAST!LUOS - N[o VOU dis• 
cutil' a nssltmpto, sr. presidente; apenas pro· 
vocudo por um o. parte, que .m.~ l'oi dada, pr?· 
curava fumlamentm' i1 oplUmO que lmvm 
enunciado. 

o que pl'etendo fttzer apenas é orientar a 
votação elo Congresso. 

O SR. PRESI11EN1'E- Peço ao nobre rcpre~ 
sentanto que 1'o1•mule o seu requerimento de 
ordem. 

o SR. Jur.w nr. CMTitHos -Vou fol'mu· 
l(ll~o, mas par isso preciso fundttmonlttl·o. 

O Sn. PRESIDENTE - Comprehenclo o no· 
bro deptüado que não passo consentir •.•. 

O SR. J ur.ro DE CAsnr,uos- Eu estou l'al~ 
li1ndo pel(l ordem ; o meu itituito ó apenas 
procurar um ttrvitro que melhor di1•ija a vo· 
tação, o é esse :tlvitro que estou justificando. 
(11partes .) . 
Tmta~se de votl\r o art. 6", Eu digo, este 

(lrtig·o fa~ parte de um system(l consubstm1~ 
ciado pelas arts. ü, 8 o 12; log-o, não po
demos votar isolltdi1mente pelo art. O• e pot• 
todns (IS emendas que me foram oll'erocidas 
e ror isso proponho que este :wtigo sejo, vo· 
tado som pNjnizo dns mesmas empnclns 
conjnnctamento com aquollns quo 1om!n 
orrer·ccidas ao art. s•, e dentro estns SOJ(I 
submettid:t i1 votos nquelli1 que mais altera o 
systom(l dtt Constitt:içfio. 

U~r SR. RErR8SEXTAXTE- Está chtro. 
0 SR, ,TU tiO DE CASTlf,HOS- 0 aJ't, (io pódc 

ser vot(ltlO indepenclentemauto elos i1rts. ·8° e 
12, mns, as emenda;: quo a ollos foram on·c
rccidas, niio podem ser vatttuas som que o 
sej(l o ttrt. So; o nestas condições, deve servo· 
tadtt rt emenda m(lis rndici11, aquelln quo se 
destinn. a. substitnit• o systonm del'oituoso, fu~ 
ne.;to,rat(ll que estiL ostatuida ntt Constituiç,fio, 

o SI:. BSl'!Rl'l'O SAX1'0 (pelct m·dem) ueclam 
~uo apresouton umo. omondtt ao Jn:o.íecto do 
Constituição, a qtlttl deve ser inclUJcltt entre 
os nrts. !)u eGo. 

Entendo a omdor IJUO pudo por('citnmonto 
ser collocad:L no ttrl. Ü" e:;ttt OIHonda, sem 
prcjnclictu•, do maneira alguma, a discrimi~ 
na<;ii:n llo t1·ilmttw os impostos, qn~~ por parto 
dos estrtúas, qnot' por )ll\rte cltL Unmo. 

O S1:. Pm·::::uJJ·:N1'N tlocltu·a quo o Congl'osso 
ncahon do ouvit• n. iiltlicnção do Sr. I'OjlJ'e:;on
tanto .Julio do Castilhos; autos, llot•tlm, de pól' 
n. voto,; osto roqnol'imonto, vuo snllmottm· it 
votn<;iio nina omeurltt as•;ignmln .. pelos S1·s. 
.Josó Mn.t•inno, Boln.rmino Ctu•neu·o o outra,:, 
Jlorqno :t di::;posir,ii.o desta omm;lla. rt? al't. C\" 
ú mais ampla, tl um vord:uloil'O alllllmonto. 

() S'-. 11 .. \~llllO BAitCI·:I.J.OH (pailt m·r!em) 
absorva IJIIo poJo I'Og"iiuoulo n:i.o .:::o ]"'>rlo 
volt\1' mt rnosnm sossfto mntcrin. vonc1da, enso 

.. 
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em que oshi a emenda do Sr. José Mario.no o 
outros. Quando se tratou do deixar a dis· 
cussão do art. 6° para o art. 33, o Cong·resso 
rejeitou esse requerimento,quo é 11gora apre
sentado novamente cmi'órmtt de emenda. 

o orador pede, portflnto, fio Sr. presiclonto 
que de cumprimento ao regulamento. 

0 Sr~. PRESIDENTE- Diz que o requeri
monto de adiamento de facto ni\o foi acceito, 
mas que trata-se presentemente de mntt 
clnendo. snbstitutiva do art. 6', sobro o qual 
o Cong-resso aindn, não se mmlislostou, nem 
se podia muni l'estflr, porque n,gorfl é que se 
vae votar a mesma emenda. (Apoiados.) 

VozEs - Votos! Votos ! 
Procec!Jnclo-se ti.f>·otação, ó rejeitada a sc

g'Ltinte emenda elos Srs. Josó Mariano, Belar
mino Carneiro e outros: 

Aos nrts. G", 8', 0', 10, II o 12 substi
tuttm pelo seguinte: 

Art •.. Depois de approvada a Constituição, 
o Congresso Constituinte, cm acto addicionnl, 
tratará dtt discriminação das rendas da União 
o dos estados. 

Procedendo-se depois ít votaçiio do requeri
mento do Sr. Julio de Castilhos, afim do que as 
emendas referentes ao art. s• sejam votadas 
depois da votaçiio dos arts. 8° o 12, conjnn
ctamente com as emendas apresentadas a 
estes artigos, é elle roj e i tudo. 

0 Sr~. ,]ULIO DE CAST!LHOS requer• a veri
ficaç[o da votaçiio. 

O SR. Pr~ES!Dll~'l'E (tlejlOis rltt VC1'i(icaçrio)
O requerimento foi approvado por IIG votos 
contra 111. 

O SR. V!Nl!AES (pela ordem), não obstante 
tcl'sido appl'ovado orequerlmento do Sr. Julio 
de Castilhos, insiste em seu pedido. 

O SR. EsPnU'l'O SAXTO (pala ordem) pc1lo 
sohwão do I•equorimento qno !'er. lm pouco o 
partt ~uo Hejn votada antes do art. Ü" smt 
emenda adclitiva. 

O 811. PitESIDENm - A omond:t additiv:t 
do nobre deput:tdo providencia t[\mbom sobre 

·cliscriminar,•üo do rollllas pum tL União o para 
os estados. · 

O Congresso ac:tba do rosolvot• quo so votam 
os nrts. G" o 8' para depois tomat· eonhoci~ 
monto das cmoutlas á llisposir,•iio dor;sos :nti
•·os. IJma vor. qno so roqnot'on qno :t votaçiT.o 
~o at•t. li' fosso dividida, si o Cong'!'osso nüo 
so oppuo, voulhr.ol-o. 

Pt·oeo1lo-so snccossivamon to :'t v o taçfiu tios 
ns. I, 2, :J, 4 o ti do art. li", quo ôÜo :tppro
vndos. 

Ao set• annunciacla a votação elo n. 6 

QUESTÃO DE ORDE~! 

O Sa. Josf: HIGYNO (paliJ. o>•rl~m) diz qtts 
ha nmn. emenda apresento.tl:t pela commissilo 
neste respeito, r1ue precisa explicar. 

Diz a emenda: 
« adiada a discuss[to deste n.rtigo » 
Isto quer dizer• que a votar,oiio do n. 6 do 

art. (io deve ser adin.da, por isso rtue o 
urt. 33, n. s, diz: 

<<que li da competoncia privativa do Con
gresso crear bancos ele emissiio, legislar sobro 
elles e tributai-os.» 

Quando se discutiu o art. 0.', a commirsio 
ponclorou qno se dovi11 tomar conhecimento 
desta materia, por occasiiio da discussão do 
art. 33. · 

Tendo sitio upprovadtt a emenda na com
missão, pergunta si o Sr. presidente vae 
snjeital-a :'t votaçiio; no caso contrario, ro~ 
quer o adiamon to da. votaçiio do n. G, do 
urt. G", para quando se votar o 11rt. 33, 
§ so. 

O Sa. TllEOllUR.ETO SouTo (pela orclem)- Sr. 
presideoto, tt votação tlo art. u", parece-me, 
niio deve ser adbda. NiLo lla para este 
adiamon to raziio nem sob o ]JOnto de direito 
constitucional, nem sob o ponto de vista 
pratico. 

No n. 6° tio art. u' trata-se de estabelecer 
a these absoluta, isto é, a competencia da 
U nii\o para cre:w b:tncos emissores. A com~ 
potencia não pódo ser contestatl•t no terreno 
dos principias. 

Não vejo, llot•to.nto, necessidade do adia
mento, pois qno, estas dmts tlisposiçilos tra
duzam :t mesmtt icl<ia o entiio nlio importa 
absolntmnento nat!a, pelo c"ontrn.rio, convém 
que tl quem bem oxpro;;sas as tinas disposições 
fnmlamontaos; quo fiquom l\tr.endo p:trte do 
direito incontosttwel da Uniiio, Iogisl11r sobro 
a unidade mo notaria o rio mOLlitlas. 

0 Srt. RA~mw BARCET,LOS (pala onlam) -
A comrnissüo não ~niz confundir classitlcnçiio 
elo renda com aquillo qno compete ao Con
g·t•esso. 

o art. no rorero-so tLS l'0!11l:ts tl<t Uniiio o o 
art. 3:~ reJoro-se it compotonci~L d<t 1J niiio 
par:t log·islar ~oht•o h:tncos omissot•os. 

Eis a mziio pm· qno n. commissiio pot!iu o 
mliamon to tio 11. Ü" Jmm qnando se tmtar 
do art. :J:J, n. SI). 

o n.rL. Li" tmt:L sumonl:o tl:t discl'imlnnçilo 
rias rontln.s, o o q nu tom a utuisoi\o hmtc:u•i(L 
com oss:t tli>crimimu;iio '! 

I 
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A emissão bancnri[l fic[l bem collocnch no 
art. 33, que trat[l das vttl'ibuições da União; 
pol' t[lnlo, entendo que teem muit[l mzão 
aquellos que pedem, como o nob!'e represen
tante, que o art. 6• sej[l discutido quando se 
discutir o art. 33, que tmta d[l competencitl 
do Congi'esso e não d[l discriminaçilo de Nn
das, que ó do que est[lmos tratando agora. 

O S1•. Uuy Ba1•bosa (mi11ist1·o da 
fa:ewla)-Sr. prosideute, peço à. casa que me 
releve demorar por inst[lntos [I votaçilo do 
projecto ; mas é tilo gmve n mnterifl ence:
md[l neste pnrngrnpho do nrt. 6° que consi
dero de minhn parte um dever de consciencin 
contribuir,quauto cabe em minhas forças, para 
um resultado que consitlero importantíssimo 
na votação da nossa cart[\ constitucional. 

As razões adduzidas pelo nobre senador pa
rece-me que não colhem. Funda-se o nobre se
nador em que não se deve manter ume~ dispo
sição cujo resultado seria confundir em um 
mesmo artigo ma terias diiTerentes, quaes as 
que se referem n bancos emissores e à. compe
tencia do Congresso. 

s. Ex. parte do um presupposto inexacto, 
e é que o contexto do art. 6• só se possa re
ferir à. classitlcação das rendas. (Apartes.) 
Tanto não ó assim que o§ 5•, como bem sugo
geriu o nobre deputado pelo Pttrá, alinde ii 
creação d' alfnndegas, mnteria quê não se 
refere ii classificação de rendas. 

Si, por conseguinte, o Congresso .iit votou o 
§ 5•, não póde por motivo destn ordem trnus-
1'erir a disposição do§ 6•. (Apoiados.) 

O que se pretende é determinar quaes as 
mnterias dn competenci[l exclusivn dn União; 
e é occasião, nem vejo outrn, de o Congresso 
declarar-se frnnca o positiVllmente sobre 
estn questão C[lpital para as finanças d:1 Re
pub!ic[l, 

ou o Congresso entende que pódo liborali
sar esta faculdade aos estudos e deve fazei-o 
ii•ancamento, porque convem que o paiz o 
sniba; ou o Congresso entendo quo o !ln per· 
'tence exclusivamente ú. União. 

Nito vejo inconveniente em que isto fique 
desde jú, assentado. (Apoiados.) 

Considero inconveniente, Sr. presitlonte, 
pormitt[l V. gx. que diga, t\ propost[\ tlo 
nobre senador ; e pnroce-mo que o Cong·rosso 
deveria pronunciar-se immodiatnmonte a este 
respeito. 

Qutmdo trntar Llo m·t. 33, fica-lho rosorvnt1o 
o direito do acceitar ou ropollir a emonrln 
proposta, (111 uitos ttpartas .) 

gstou dizendo quo o voto da commissi'ío 
a J•ospoito desta pm•to do art. G• não lll'o.iulga 
absululo o quo o Congl'osso tiver do docirliJ• n 
rospoito do arL. ?1. Aqui tmtn-so 1lo doilnit• 
apenas as altl'ilmiçuos d:t União, liL as atLrl
buir;Líe~ do Congresso. ( Apoütdos,) A omonda 

rolntivn ao art. ô• trnta dn faculdade dn 
União legislar sobro bancos emissores ; por 
consequencia, essn emencln. não é contradictoria 
com n disposição do § G• do urt. 5•. 

VozEs-Votos! Votos! 
0 Sn. AMARO CAVALCANTI (pala ordcm)

Creio quo V. Ex. vae submetter á votação o 
§ 6° uo art. 6°. 

VozEs-Votos! Votos! 
0 SR. AMARO CAVALCANTI- Peço l1 atteU• 

ção de V. Ex. para a minha emenda. 
VOZES-Votos! Votos! 
0 SR. JULIO DE CASTILUOS-Peço a palavm 

peln ordem. 
VozEs-Votos! Votos! 
O SR. JuLIO DE CAsTrr.nos-Eu não sei por

que alguns dos meus collegas não querem 
ouvir mais um[l palavra que, em bom obscura, 
é tão sincera. comei a do Sr. Minish•o da .Fa
zenda; não sei porque se me quer tirnr n 
palavra, quando acaba de ser ouvido um dos 
membros deste Congresso, cujn 11a\avra. póde 
ser muito respeitada, póde exprimir n since
ridnde de suas con vicçiJes, mas, com certeza, 
não é mn is sincera do que a minha. (Apoia
dos e apartes.) 

VozEs-Votos, votos! Falle, falle. 
0 SR. .Tur.ro DE CASTJT.T!OS-Pois ouvi

mos silenciosn e attentamcnte a palavra de 
S. Ex., e, entretanto, os seus nmi!l'os pessoaes 
não permittern aos outros n liberctade de ma
nifestar ti nossa opinião. (Apartes.) 

VozEs-Votos !votos! 
OUTRAS VOZES-Falle, f'n!le. (SrtSSlt1'1'0,) 
0 SR .. Jur.ro DE CASTILHOS-011 ! senhores, 

nilo nos deixemos domin:w pela paixilo e muito 
monos pel:1 tyrannia dn algazarr[l (Muitos 
apoiados, apa1·ees, s~rssw·ro.) 

A algnznrt•a nunc:t pror\n~iu nrgumontos e 
muito menos om umn qnestao como estn em 
que todos estamos deliberando cordinlmente, 
como representantes elo paiz e cm nome •lo 
bom publico. ( Apoitulos .) 

Sonhares, eu dhin que sou um dos quo en
tendem 1]110 n competeucb pn.m instituir 
bnncos tle omissão, deve cnbor oxclnsiva
mento aos poderes federnes ; como aqui so en
tendeu que sori:t do e troi to !'unos to o n.\ vitro 
do concedot' aos estados ess[l com potencia? 

Nosso ponto, portanto,quo r:, o ponto substan
cial, estamos todos do accortlo com o GovernO' 
Pt•ovisoJ•io e principnlmonto com o Sr. senador 
poln. 13ahin, ltny llrtrl•osn.; JlO!' is,;o mo,;mo :1 
no,;sa quosti1n om rolaç~.o au n. G tio nl't. 0" 
niio vor,;:1 sobro :1 nmteJ'I!t om :ma bnso, mas 
sim solJro 11 tloclaraí'ão do nssumpto no 
art. Qo, (Apa1'1os .) 

-
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Este nssumpto foi di:;cutido no seio <111 com· 
missão dos 21, nmplmnento ; no seio dessa 
conunissão triumphou q unsi unanimemente, 
posso dizei-o, o pensamento de que á Unili.o 
exclusivamente rlevh competir a faculdade de 
crenr bancos emissores. 

(Trocam-se muitos apartes.) 
Quero ma!Iifestar 11 minha. opinião. Não é 

com n. vozor1n., nem com o tumulto que se me 
lm de tolher n. pn.lavra. (Rumor.) 

VOZES DA DA~CADA RIO G !~A~DE~SE - Htt de 
fnJln.r. Estit no seu dil•aito. 

O SR. JULIO DE C.\STILI!Os- Hei <lo fa!ln.l' 
tão livremente como f<tllou o Sr, Ministro dn. 
Faze.ndtt. (RwnoJ'.) 

Vol.ES DA BANCADA RIO G!tA~DENSE- i:In. do 
1\tlln.r, sim. 

0 Slt. ,) ULIO DI> CAST!LHOS- Hei do flLllttl', 
I'epito, tão livremente como ütllou o Sr. se
mtdor• peht Bahia. 
. Ouvimos S. Ex., gunrdn.odo o maior silen

CIO, Mtondendo as suas sens>ttas Jlnl:wras. 
Como, pois, os amig·os exn.ggerados de s. gx, 
não qnel'em permittir quo eu mnnifeste a 
minha. opinião'! ( Rumo1·.) 

VozEs-Fn.lle. Estamos aqui pm•a. ouvil-o; 
V. Ex. pó do fallar. 

0 SR. Jur,ro DE CAS1'ILHOS-P01' que motivo 
os nobres representantes não me pcrmittem 
que eu articule uma só palavrn.? (Rwnor.) 

VOZlcS-l?n.llo, fttlle. 
O Srt. Jur,IO DE CASTruros-Mas, senhores, 

on não estou mostri\il<lo hostilidn.do no Sr. 
ministro dtt lltzenda. Não eston pondo em t!u· 
vitht os seus grandes meritos, que son o pri
meiro n. reconhecer. Como, pois, se me lm <lo 
negnr n. pal:wr:t pnrtt contestar uma opinião 
1lo S. Ex.'! (Rttmo1'.) 

Peço n V. Ex., si permitto, qno solicito 
dos senhoJ·o~ deputados n. finesn. de mo não in
terromperem (gmmle ?'ttmo1· que •1cio deixa 
ouvi1· a 'llDZ do o1·ador .) · 

VozEs-Pm•n, a trilnmn. ! pru•n. a trilmlHt ! 
0 Slt. .Jur,IO DE CAS1'ILIIOS- Appurcco na. 

tribunr~. (Paímas .) 

O Sr. pt•osit!onte suspendo :t sessão ús 2 
horas o 50 minutos dr~ t1trdo, cloixn.ntlo :t ca
uoit•a. tln prosidencia. 

A'; 3 horas, o SJ•. presidonto occuptt elo novo 
a s1m etuloil•:t o l'OttiJJ•o n. sossiio 

QUI~STÃO ll!C OltDim 

O Si~. AliiAno CA VM,CAN'l'i- Peno n. V. Ex. 
qU'l mo m:tntonlia tt pal:IVl'tt poltt Ôt•tl•:lll, por
qno 011 ostavtt litllaudo. 

O SR.PRESIDENTE-Continún. a sessão. Tom 
n. paln.vra poltt ordem o Sr.Julio de Cttstilhos. 
Laoa111am-sa COlltastaçücs .) 

0 SR. A)IARO CAVALCANTI-Eil estava com 
a paln.vra. 

O SR. BEvu,AQuA- Peco a palt~vra para. 
uma explicação. 

O Stt." PrtESIDE~TE-Tom a paltwra parn. 
umtt explicação. 

0 Srt. BEVILAQUA-Sr. presidente, V. Ex. 
que tem sempre revelado n. prudencü1., que 
traz no seu proprio nome (apoiados), V. Ex. 
rtne tem dirigido os trn.balhos desta. cast~ de 
um modo digno de todos os lonvores (muitos 
apoiados), foi levado agora por um engano 
quando concerlcn n. palavra ao Sr. Julio de 
Gastilhos. 

Foi jus ln.mcn to o facto lle terem asphixyn.do 
tt pn.lavra ao rcpreseut:tnto Sr. Amaro Caval
canti, I'JllO dei! Jogar ao tumulto que determi
nou tt suspeu~ão da sessão. 

Sem razão nenhuma, u o q uo parece, foi as
phixyadtt como disse, n. palavra. ao Sr. Amn.ro 
Cavalcantí. Depois, como umtt espacio de re
presttlia, foi tolhida tt pa.lavra ao Sr. Julio 
do Castilhos. _ 

Agora. que _v. Ex. está perfeitamente ín
l'ol'mado ela verdade, e depois de termos ou
vido attenciosn.mente a '[lalavra do Sr. minis
tro da fazendn, V. Ex. resolvera, estou 
certo, do modo criterioso o digno, porque 
sempre tem procedido na presidencia. (Mu.i
tos apoiados.) 

VozEs-Como costuma. 
O St~. P!l.ESIDl~NT!l-Quando dei n. palairrtt 

ao SI', Julio de Castil!Jos, ti,'n!Ja visto sentar
se o Sr. representante Amaro Cn.valcanti e 
snppnnlm que olle l!tWitt terminado o seu ro
qucrimen to. 

0 SR. A>t.\!~0 ÜAVAf,C,\NTI-Sontoi·lllC, por• 
que não mo deixavam !'aliar,. 

o SR. PrtESIDlc~TE-A' vistn. <ln informação 
que acabo do ouvir, vou re:;taLelecer a or
dem ; o como não tenho forca pttrn restabo
lccor tt ordem no Congresso (íll1o aJ1oiaclos).,, 

VozEs-Tem tolltt tt forca. (Apoiados.) 
O S!t. PnESIDEXTE- ..• som o concurso elo 

todos os sens membros, n.ppollo pr~rn. os 
Srs. roprcsontantcs do paiz, atlm do mo ttu· 
:dliarcm na mnnutonçlío cLt mesma ordem. 
(Jluito bem!) · 

A sossuo do Congresso om tnmnlto, como se 
con vot•littlut pouco, dit uma triste itlótt ilo nus. 
(Numal'Osos apa·rtcs; 1lWito bem,) Appello, 
por conscquonci:t lmm os Sr.> .. moJ~lJr·os do 

·Conn·t•es:;o atlm lo quo ns d1scnssuo~ con
Linu~m co1'n n. calnm llesejmla, om vist:.t lla 
iru pot•taucia do nssnmpto, do quo actu:llmento 
nos occn pnmos, (.li 11 i los apoiarlos.) 

I 
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UMA voz - Como é dever de todos nós. 
(Apoiados,) 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palrtvrn, pela 
ordem, o Sr Amaro C:walcanti. (llfuito bem!) 

0 SR. A~lARO CA VALCANTI -Sr. presiden
ta, tendo o Sr.representante pela Baàia,mos
trado a conveniencia de ser votada desde jit 
a disposição contida no§ 6.• do art. 6.• do 
projecto de constituição, e não adiada rntra 
ser tomada em consideração quando se tiver de 
tratar do art. 33 do mesmo projecto, como 
se venceu no commissão especial, a mim, 
como autor de uma emenda relativa a esse 
§ 6. • cabia o dever de chamar a attenção de 
V. Ex. para que, si de facto fosse desde jit 
tomado em consideração e votado o referido 
paragrapbo, tam bem o fosse a emend:1limi
tativa que apresentei do mesmo. 

Era justamente para isto que eu havia 
pedido a p:1lavra quando, antes de concluir o 
meu pensamento, fui abafado por vozes de 
toda a parte, e como não sei fallar a meio de 
gritos, nem de trovoadas, alliás excusadas em 
um Congresso onde estit a educação (apoiados), 
sentei-me. 

Nada mais, nada menos preciso accres
centar. (Muito bem.) 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra pela 
ordem o sr. Julio de Castilhos. 

O Sr. Julio de Castilhos- Sr. 
presidente, lamento o incidente que acabn. de 
ter legar, e lamento porque eutre aquelles 
que mais se interessam pela orllem do nossos 
trabalhos tenho :1 honra de estar comprehen
dido. (Apoiados.) 

Si esse incidente so~reveiu, com certeza, 
culpabilidade não tenho por isso. Usava 
da palavra que V. Ex. me brwitt concedido, 
quando entendi que se procur:wn. a~alhl-a e, 
si sou doei! aos conselhos, ás exhortaçues pru
dentes, aos dlctames daquelles que podem 
pensar melhor do que eu, son indocil, 
mesmo absolutamente indocil a qualquer 
violencio. qne me queiram fttzer iL liberdade 
em cujo exercicio esteja (muito bem.) 

Foi esstt a ruzão, Sr. presidente e Srs. do 
Congresso, porque, dennte da vozeria que 
procurava abarnr· minha humilde palavrn., 
entendi quo devia procurn.r li tribnna para 
dizer a verdade com tt mesma liberdade com 
que nosso collega, senador pela Bahin, Sr. DI', 
Ruy Barbosa, havht manifestado n. sua. 

E, jil. que esta illnstre assembléa mo onve 
agem com mna nttençfio ~ne não mereço, 
aliás (n<!o apoiados), sinão peln. qualidade C]Uú 
tenho de reprosentttnte do pn.iv., opporei ús 
elevadas considerações do illustre ministro 
da fazenda as humildes considern.ções qno 
mo portencorn. 

Tive occasião, ainda lm ponco, de dizer que 
pertenço ao nnmero daquelles que entendem 
que a competencia parn. institnir bancos emis
sores deve cn.ber exclusivamente à União. 
Considero funesto, considero fn.tal o a.lvitre 
daquelles que opinam no sentido de que essa 
fncnldade sej11 distribuída indistinctamente 
entre os poderes da União e os poderes dos 
estados; e este foi o pensamento qne preva
leceu no seio da commissão dos 21, a qual 
entenden que :1 disposição da Constituição 
sobre o exclusivismo i:la competencia oro. uma 
disposição perfeitamente acceitavel. 

Ao mesmo tempo, porém, a commissão en
tendeu que essa mataria estava deslocada no 
art. 6', qne trttla apenas de definir a compe
tenci<t da União parn. lançar e arrecadar seus 
tributos. O art 33, que detlne as :1ttribuiçõos 
privativas do Congresso Nacional, é aquelle 
onde deve estar mencionada essn. competoncin. 
dos poderes dn. Uniiio ; no art. 6° não, por
que? Porqne este artig-o se refere unica
mente ao lançamento e arrecadação de tribu
tos; a institui('iio de bancos emissores é cousa 
bem diversa disso. 

E, com tanto mais rn.zão, pensou assim a 
commissrio, quanto é corto que a Constituiçi:io 
em t!•es disposições se refere retlnndantemente 
ao mesmo assumpto. 

Portanto, n. commissão, entendendo que a 
mataria est:1vn. por demais definida, resolveu 
qne fosse cousideradtt no artigo 33, qne é 
j usto.mente aqnelle que trata das attribnições 
privativas do Cong-resso Nacional. 

Por esse lado, pois, parece-me de todo im
procedente a consideraçiio feita pelo illustrudo 
Sr. ministro da fuzenda. A mo teria sendo des
Iocn.da. do artig·o 0°, não fica prejudicada, vae 
ser consideratltt, e tal vez ampliadamente dis
cutida no artigo 33. Nós, portanto,em materin. 
de competencin. não üStamos em opposiçiio 
ás opiniões do Sr. ministro da fazenda; con
cordamos com S.' Ex. em que a sabedoritt 
sobre este nssum pto consisto om q ne só a 
Uniiio potle ter a 1hculdade de instituir bancos 
emissores. 

Em vista dessas considet•açues entendo, Srs., 
que a commissão dos 21, que representa, por 
nssim dizer, no Congresso, porque é composttt 
da deputação de todos os estados, llcarú com
plotamento oxauto!'ada pern.ute, esta nssem
lilóa (muitos apoiados c nao apoi?clos) si o 
Congresso entender que :1 materm pode ser 
discntida2 vezes, isto é, no a.rt.G' e no art.33. 
Estas commissues são de valor, por que nós 
não elegemos aqui ti commissi:io tios. 21_ para 
encher tempo; olog-epol-a no conv1cçao L~o 
quo o lia, pa ollailoraÇ'tLO tio sou lrab~lho hnvm 
tio rollocln· o pensamento prmlounnanto om 
catln. Ullltl dns respeclivas tlopuhl~'ões. 

Accrosso mais umtt circmnslancia impot•
tanto: ó qno :t materitt do n. G do urt. Qo não 
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foi discutida exactamente, pela rasão de que A suppressão, pois, do n. 6 do art. 6• não 
a maioria dos membros no Congresso suppunha a_ltera o pensamento do projecto constit~· 
que deveria ser tratada no art. 33. (111uitos cronal. 
apoiados.) . . . Chamo a attençiio de V. Ex. Sr. presidente, 

E desde que assun o del!beramos, como para este ponto : a commissiio dos 21 mem· 
vamos votai-a ag:ora? bros, incumbida de dar parecer sobre o pro-

E por que foi uiscutida? Porque a maioria jecto constitucional; apresentou uma emenda 
dos membros do Congresso entendeu que ella ao art. 33, n. 8, no sentido de substituírem
estava deslocada, de accordo com a maioria se as palavras :- crear bancos de emissão e 
da commissão. (Muitos apoiados.) e legislar sobre elles- por estas palavras -

A' vista disso, Sr. presid~n~e, entendo legislar sobre bancos de emissão. 
que as obse.rvações do nobre mrmstro d~ ~a- Si passar o n. G do art. 6', ficara prejudi· 
~anda, mm to embor<~. pa:tam de um espir~to dicada a emenda da commissão sem ter sido 
rllustrado como o seu, nt~o procedem, e, st é nem discutida nem votada 
que S. Ex. procurou amparar-se no n. 5 do • 
mesmo artigo, niio é menos verdade que esse Entretanto, o regimento da casa assegura á 
amparo tambem niio lhe aproveita, porque commissão o direito de que suas emendas 
este se refere a ct•eação de repartições desti- sejom discutidas e votadas. 
nadas a arrecadação de impostos de importa- Pela deliberação de v. Ex. fica coarctado 
çiio, que tem connexão com a mataria ; mas o direito da commissão de discutir suas 
o n. 6 nfio tem connexão de especie alguma. emendas. 

E, parece-me, si bem que não me seja dado 
devassar as intenções de qualquer• pessoa e, 
muito menos, do cidadão a quem estão con
fiadas as 1inanças do Brazil, que, si o nobre 
ministro pensa que deve ser votada já esta 
disposição porque desconfia que ha nesta 
assemblóa um grande numero que entende 
que a faculdade ae instituir bancos emissores 
nfio deve competir á União, peço-lhe que 
varra do seu illustrado espírito semelhante 
idcla. 

Não medraril. aqui um pensamento tão alta
mente prejudicial ; penso que aqui ninguem 
diverge sobre este ponto Cttpital de que a 
emissão bancaria deva pertencer á União, 
isto cl, que em mataria de emissão bilncaria 
devem predominar os princípios essenciaes da 
convertibilidade da moeda, a ausencia do mo
nopolio e curso forçado. 

VOZES - 1\!uito bem. 
O SR. PRESIDENTE diz que vae proceder-se 

it votaçlio do requerimento do Sr. José Hy
gino, para que seja votado o n. 6 do art. 6• 
por occasião de tratar-se do art. 33 § S•. 

O Srt. JosJl HYGYNO (pela ordem)- Sr. 
presid~nte duas palavras para justificar o 
requerunento que vou ützer. 

Parece-me inteiramente superfiao o n. G 
do art. ü• porque diz justamente o que está 
repetido no art. 33 n. S. 

O que diz o art. 13• ? 
Que cl da competencia exclusiva da Uniil:o, 

crem• bancos emissores. 
O que diz o art. 33? 
Qno é da competencia do Cong-t•esso Na

cional legislar sobro bancos de omissão e 
trlbu tal-os. 

O art. 33, por consoquencht, contóm :t 
mesmtt disposição do art. 6• com mttior dos
onvolvimonto. 

Requeiro, portanto, o adiamento do n. 6 
do art. 6•, sem prejuiso da emenda apresen~ 
tada pela commissão. 

0 SR. ROSA JUNIOR (pela ordem)- Pa
r~ce-me, Sr. presidente: que as rasões addu
zrdas, pelo nollre senaaor• poL' Pernambuco, 
não procedem. · 

Tivemos occasiiio de discutir largamente 
o art. ü•. e acredito que todos os membros do 
Congresso viram que a mataria contida no 
projecto constitucional era identica á do 
ttrt. 33. · 

Portanto, parece que o addiamento é um 
meio de protelar a votação. . 

Por consequencia, peço a V. Ex. que man
tenha as disposições, que se continúe a votar, 
como até aqui, com todo o critet•io, afim de 
que não sejamos interrompidos em nosso tra
balho. 

Si a m~tteria devia pertencer ao art. 33, 
quando se discutiu o § 6' ilevia-se ter pe:.. 
dido que ~ste pamgrapho fizesse parte da
quelle artigo. 

Limito-me, pois, a pedir a v. Ex. que, 
mantendo estas disposições, continuemos a 
votar, sem que na votaç•ão haja embaraço. 

Posto a votos o requerimento de · adiamen
to, do Sr. José Hygino, é regeitado. 

Procede-se á votnçüo do n. G. do art. 6°, 
sem prejuízo da emenda do Sr. Amaro Ca
volc(Lnti,sendo approvndo o referido numero. 

E' posta a votos e regeitada a seguinte 
emenda, do Sr. Amaro Cavnlcanti: 

«Si for mantido, como estú no projecto, 
nccrescente-se, depois das palavras- uancos 
emissores- som monopolio». 

0 SR. AMAM CAVALCANTI (pela ordem) 
requer votaçilo nominal sobre a sua emenda. 

Consultado o Congresso, niío é approvado 
este requerimento. 

i 
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0 SR, A:llARO CA V ALCANTI requer a veriU
cação dtl votação. 

Procedendo-se ii verificação, l'Ocon llece-se 
ter sido ro,ieitada n. emenda por 118 votos 
contra 05. 

Procecle-se ti votação do parn.grapllo unico 
do Mt. 13', que ó approvudo; e IJem assim a 
seguinte emenda do. commissão a este para
grtlpho: 

< Accrescen te-se i1 palavra. - federnes -
do paragrapho unico do a.rt. 6',- flcuntlo 1'tt
cultado ao governo eh Unii\o confiar :1 ex
ecução aos dos es tn.dos mcdian t<l ttnn uencin. 
cleste ». 

0 SR. CoELHO CAMPOS (pela ordcm)-Sr. 
presidente, ttprosentei umtl emenda ao art. 
G" § unico, que se acha coucobícltl uos seguin
tes termos (lê) : 

«Supprimu.-se 11 I" pu.rto da emondtl da com
missão no n. G do art. 0" o seja consignada a 
seguinte disposição no título 2• relativo aos 
estados. 

Os governadores do estaclo são agen tos na
turnos do governo federal para lhzer cumprir 
a Constituição o as leis dtt Nação. 

V. Ex. ve,ia como tem do submetter a vo
tação esta emenda. Elia é genoricn. e mancln. 
suppt•ir ti emenda da commissão. 

O Srt. Pn.EsrngNTE-A emenda da com mis
são acttbtl de ser a pprovnda. Conseguinte
monte, està prejudicada n ementln. do nobre 
senador. 

O Su. PmmDEN1'B- A commissão tom 
ainda umn. emenda ao :.rt. 13°. Mas me pare
ce que a votação desta omentln eleve ser 
adiada, assim como ontrn cbmesmn. n<ltut•o
za ]l<tl'n quando se votar ns emendas do art.S', 
na lürma do regimento, se:;:nnrlo ji1 tletet•mí
nou o Cougt•esso. A omendtl a que me refiro 
diz o seguinte (ZJ): 

Accroscento-se pn.t'<L ser consignada nas 
disposições trr111sitorias: 

«Aos estados é concedida. n f[Uotn. de 10 '/o 
solJro os impostos de importação do mercado
rias estmngeiras destinadas tL consumo no ro
spectí v o torritorio». 

Ao n. 0' Lia art. 0° h a ainda uma emolllla 
restríctiv11 do Sr. Rosn. e Silva e otltt•os, que 
não Hcou pre,iudícncht. E.' olltt concebidtt nos 
seguintes termos (tJ): 

«Accrosconte-s~-cxcoptuados os bancos do 
P-l'el.litO !'Olli » , 

Posta a V?tos, <) ro,joitalh a omonth do 
St•. Rostt o Silva o outros. 

E' ign:dmonto po;,;ttl u. votos o ro,ioiladtl a 
emourltl do ::;1·. !3tt)'li~ltl tltL Motttl o outro~. 

QUESTÃO DE OltDE)! 

0 SR. JOSJ~ MARIANO (pela OJ'tlcm) diz que 
o Congresso está todo aqui reunido, e de pó 
tlrme, ninguem se retirou, entretanto, vo 
que a votação o;;cilla e ouviu apregoat•-se os 
numeras 112 e JlO. 

U:II SR. REPRESENTAN1'E- 102. 
O SR. JosÉ 1\L~mANO continúa dizendo que 

aindtl ha pouco na votação contrn. os bancos 
de emissilo, havia ouvido que votaram !JS 
contra, 95 a favor. 

0 SR. l\!AT1'A MACHADO (1• secretario) -
Votn.ram 118 contra. 

o SR. JosÉ MAIUANO diz que é preciso, 
que estas votações sejam i:leclu.rai:las do 
tHo:lo ti não "1\tzer pairar duvida no espi
rita do Con "'rosso, e por isso foi ~ue pediu 
Jogo que se t?zesse a verilicaç•ii.o, fosse estu, 
apregoada, como o illustre ~ecrotario o. fazia 
no tempo da monarchia. Entretanto, agoru. 
absolutamente mi.o se tem feito isto. 

Assim, pois, pede todo o esforço pum que 
as verítlcações sejam feitas de modo que não 
deixem duvida no espirita do Congresso. 

Declara ainda o omdor que quiz umtt re
clamação na verificação dn votação contra os 
bancos do emissão, mas, não a lilz, para não 
parecer que queria protelar a votação. 

Havia um meio de evitar essas duvidas, 
era proceder-se li. votaçilo nom iual. 

0 SR. AL:IlEIDA BARRETo-E' um processo 
muito moroso. 

o JosÉ l\IAJUANO diz que sabe que ó um 
meio moroso e laborioso, mas, em taes casos, 
unico preforivol praticai-o p::tr<t ficar bem 
apnrada a verdade das votações. 

Depois do algumas outras observações, ter
mina o ot•r.clor, pedindo desculpa ao Sr. pre
sidente e doc!ttrando rJne o seu empenho é 
sómento fttzer com que as docisõos do Con
g·resso teu !tum totlo o cunho de authonticid:tdfl 
e do incontestalJilidacle. 

O Stt. Pm~:'liDBm'g declara que n. demora 
que tem haviclo em mmunciar-se a votuçii.o ó 
justamente prtra proceder-se li. contag·orn 
exacta tios votos ; e di1 ti palavra pel:1 
ordem, ao Sr. l\ln,t t[L Machado. 

0 SR. MATTA 1\!ACIIAIJO (1' secretario) diz 
que tt mesa tom procedido nn. contagem dos 
votos com todo o cuidado o exacticlão, 

o Slt· BJ~VILAQUA dti um [Lpnrto. 
0 Si\, MA1"l'A MACHADO não ~uor lovant:U' 

a lnva fJUO acli!Ja de lançar o Sr. Bcvilnqun. 
0 Sit. BEVII,AQUA-Ni'io mo rol'ori li V. Ex. 
o Sit. MA'l'1'A I\l.\CIIADO tloclar<l que todo~ 

o;; nwHtllt•o,; do Collg'l'Cl:lso, fll\0 toom tomado 

---
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assento nr~ mesa, toem sabido cumprir o seu 
dever. 

Diz depois,em resposta no Sr. Jose Marir~no, 
que o resultado d[l, votação sobro a emenda 
reJ[i,tiv[l, nos b:~ncos emissores foi de 118 
votos a fõ1Vor e U5 contra, total 213 represen
tantes. 

Na votação, que acalJ[L do ser n.nnuucindn., 
:t mesa annunciotl 102 votos n. favor e 116 
~outra, total 218, mais cinco do que na an
terior, E' natural que estes cinco represen
tantes estivessem ontfto ausentes nos ante
saJ[!,s, 

Aproveita. o ensejo para dizer que [1, mesa 
~!ecessita de tempo e da boa Yontade dos 
:Srs. membros tio Congresso para poder 
~11mprir bem a parte penosa d>t sua missão 
11as votaç.ões ; é ditncilimo contar ra pida
mente tlio grande numero de Srs. represen
tantes, que votam a f<wor e que votam con
tra, mz~.o pela, qual gasta-se algum tempo 
em annunciur-se o resultado da votação. 

Declam o orador que não vô ofi'ensa al
guma no que acalJa de uizer o SI'. José Ma
riano, cujos intuitos r.omprehendeu perfeita
meu te, mas entende de seu dever dar esta 
Gxplicação, porqne muitos suppoem ser fncil, 
~uanuo não é, a missão dos seoretarios por 
vccasião das votações. 

o sn. BEVU.AQUA (pela 01'dem)- Sr. pre
sidente, o illustre J• secretario fez-me a 
honra de uma pequena referencia ao aparte 
qtJo dei, e rlovo uma explicnção a S. Ex. 

O illnstre I• secreta,rio estava equivocado, 
;julgando que eu me referia n S. Ex., profe
rinélo mou ap:trte; S. Ex. esttwn ausente 
quando aqni se passou o facto n qne nllucli. 

!?oi em uma outra sessão qno taxei de ele
ctrica n Yotaçiic. Elln, foi mais do quo ole
-ctricn, foi qua,si que com n mesmn rapiuez 
com quo se propaga a luz. 

Nessa occnsii:Lo cn disse que purecin. que
ror-se manter, continnm• o reprovadissimo 
antigo systemn do 3• escrutínio. 

U~r. SR, REPRESRXTAXTF.-Foi 11111a injus-
ticn, do V. Ex. · 

O Sn. BEviT,AQUA- En disse isso nn sesslio 
~la Cnmam dos Deputados. 

UM SR. H.F.PRESENTANTE - A Iii mesmo V. 
l~x. urro tem r a,~ ii o. 

O Sn. PmmnENTE- As outras o mentias t•e
fnr·ontes ao art. r.•, nuo niio 1\cnrn.m projmli
e:uln.s pela vntnçii.o do nrtigo, ser:i.o suhmet
tidas n vota(:iio nn l'or•mrt da delillor•nç·ilo tio 
f)mg·rosso, dopois de vol:ntlo o nrt. 8°. 

Vno so votar o :wl:. 7", no qual roi oiToro
cirlit oRla omonrllt, dns Srs. Frn.ncisco Veigu. 
o Pnixíio, qno ó do redacção (/.c11do): . 

« Depois da pnl~tvrn-cJ•ear-accrosconto-se 
uu ~nnlgtJOJ' modo-sn pprimindo-~o ns pttlt\-

vras nnnes- mediante r3gulamen tos com
meJ•cines ou tlscnes. 

Posto 1t votos é approvndo o seguinte 
art. 7•, com a referida emenda: 

E' vedado no Governo Federal croar <lis
tincções e preferencias em favor dos portos 
de uns contra os de outros estados mediante 
regulamentos commercines ou flscnes. 

0 SR. GAB!NO BEZOURO requer que se pro· 
ronoue a sessllo até concluir-se a votação 
visto como, antes de J10ntem, perueu-se 
um dia inutilmente. 

O SR. PRESIDENTE diz que p~trece escusado 
o requerimento do nobre representante por 
isso que o art. 55 uo r~gimento ~is põe quo a 
votação não pócle ser mterromprda. 
u~rA voz - E' o caso tias precauções ma

teriaes (riso.) 
0 SR. PRESIDENTE - Vai·SC votar O 

art. 8• (lÚ) : 
« E' tht competencia exclusiva dos estauos 

decret:\r impostos: 
1. • Sobre a exportação r! e mercadorias, que 

não sejam de outros estados ; 
2.• snbre a propriednde territorial; 
3, o Sobre transmissão de propriedadGl. 
§ i" E' isenta de impost~s no estado por 

onde se exportar, a producçao dos outros es
tndos. 

§ 2, o Em 1898, ou antes, si o ço~gresso 
deliberar, cess~trão de todo os threJtos do 
exportaçlio. . 

§ 3• Só ó licito a um ~stauo trtbut11;1' a 
importação de mercadorms cstranger~as, 
quando destinadas a consumo no seu .terrtto
rio, revertendo, porém, o producto do tmposto 
para o Thesouro Federal.·» 

0 SR. GARCIA PIRES requer qne n, votação 
seja feitn, por nu meros e parag·raphos. 

Consultado o Congresso, ap prova este re • 
querimento, 
· E' posto a votos o n. 1 'tio art. 8•. 

0 Sa. SAT,DANHA MARINHO (JlBl;t ordem· 
~fovime11to rle attençao.)-Sr. prosJ~ont~, li~ 
certo um1t d:ts mais importantes dtspostçõe~ 
da Constituiçiio, que estall)~S adopt~ndo, tln, 
de quo se tmtt< nesta occn.smo: (Apotaclos.j 

Podemos tlizer nne nestE> :wtq::o va:nos ttrn.r 
a. provn dn. vossibiliLinLIO dil Repubhcn entro 
nrJS. (Apoiados.) 

E' proci:;o nnrlnrmos com mnitfl cnut?llrt ; 
nilo do~ejr, <JUO nenhum dos e;;ttulos rlit t •• opu· 
!Jlica 11ft' .1e sem rocursos p~r~ mnntm-so · 
Aln·uns ~ oi ~no estlío om conthçoos tlu mn.ntor
~o," ou tt·' ,1s, 'poróm, ·precisam tlo concnt•so lit< 
Uniiio. 

Pelo modo pal'',tno estiL sondo votada rt Con
sli.tni9.t1o, tnlro:t.. vonlmmos tL tor nm grn.ndo 

I 
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descontentamento, que já principia a sentir-se. 
(Apoiados.) 

Temos em mãos a obra mais delicada que o 
Brazil tem tido em sua vida. (Apoiados.) 

Estivemos sempre sob a discriçiío i1lh~íl!:; 
hoje devemos estar sob a nossa diSCriçao 
(apoiados,) mas, esta discriçiío deve confor
mar-se com as circumstancias do paiz. · 

A mataria, pois, de que nos occupamos, é 
summamente grave e deve ser tão pensada 
quanto é necessario que seja, pttra que, quan
do for sanccionada ~;or esta casa, tenh~ reper
cussão favoravel e JUSta em todo o patz. 

Desejo, Sr. presidente que a votação cl'este 
artigo seja nominal. ( Apoia~os muito ban~.) 

Não é qtie nenhum de nos tenha receiO dn 
sua responsabilidade; mas, ó preciso que o paiz 
saiba, que nós, no desempenho do nosso en
carnoo, n'este espinhoso dever que temos a 
cun'lprir, pouco nos importamos com os com
promissos, queremos um homem são e a pa-
tria salva. (Muito bem, mtcito bem.) . 

Requeiro, portanto, a V. Ex. que so d1g~e 
consultar a casa se consente que a votnçao 
se,ja nominal. 

VozEs-(Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Nilo Peganha (pala 01'
dem) Sr. presidente, eu disse na discussão do 
regimento que, quando se tratasse de um 
ponto capital da doutrina republican:t, os 
partidos naturalmente haviam de apparecer 
dividindo ao meio a sociedade no meu paiz. 

Ainda vi que nesta assembléa não se rea
lisou a triste prophecia dos martyres e dia
Jonoos de 93, todas as cabeças com a mesma 
id~a e todos os braços obedecendo ao mesmo 
movimento. 

Lamento, entretanto, Sr. presidente, que os 
partidos ap~;areçam ja, quando a federação 
depende maiS que tudo da rei va da terra, 
quando a experíencia é que nos veLe dizer, si o 
espírito locar existe mais nos estados mon
tanhosos .que na planicie, fazendo a procluc
ção ampla ou castrada, quando 1inalmentà 
não sera principio de uma escola política no 
moménto mais critico para a unidade da 
patriae seu credito no exterior, o salvndo1• 
dos éompromissos existen tos e que a honra 
não manda. abalar. 

Assim, si vejo que se vae votar em uma 
questiio ele doutrina, vejo tambem que não é 
opportuna a opposição dos partido:;, e por 
isso voto contra o requerimento do Sr. Sal
danha Marinho. 

0 SR.. MATTA MACHADO (1° SOC1'atm·io)- 0 
nobre representante SJ•, Saldanha Marinho, 
requereu Yotação nominal, mas não decla
rou si ossa votação era sobre o m•tigo ou 
sobro os paragraphos. o Congresso ja resol
vouque n votação se fizesse pot• paragi•nphos 

e por numeras. Ora, o Sr. presidente 
acaba de pór a votos o n. I e, portant~, de· 
sejava que o nobre representante me dissesse 
si era sobre este numero que desejava a vota
ção nominal. 

0 Sn.. SALDANHA MARINHo-E' sobre O SUb· 
stitutivo. 

0 SR. MATTA MACHADO (1° sec1•etm·io)-Era 
essa a explicação que desejava. 

0 Sn.. ARISTIDES MAIA (pala ordem)- 0 
Sr. presidente do Congresso adoptou na vo
tação elo art. 1 o um precedente que, agora 
estti, provado, apresenta máo resultado. 

O substitutivo apresentado pela cleputaç[o 
Rio Grandonse,mais generico do que o art. 8•, 
deve sei' votado em primeiro Jogar, mesmo 
porque do resultado dessa votaçiío é que 
depende o meu voto e o ele muitos outros Srs. 
deputados sobro diversos pn,ragmphos do 
art. 8•. 

Por esse motivo, parece-me que o substitu
tivo apresentado pelo nobre deputado p~lo ~io 
Grande do Sul eleve ser votado em pr1men•o 
Jogar, e neste sentido íaço o meu requeri· 
manto. 

0 SR. MATTA MACHADO (1° secretm·io)- A 
mesa estabeleceu o precedente de votar em 
primeiro Jogar o artigo do projecto e .depois 
os substituti vos, porque compreheudo-se que 
é muito diillcil saber qual desses substítutivos, 
que determinam cousas diversas, é o mais 
htto. 

Por consequencia, a determi nnçiío da mesa 
parece-me judiciosa, mas o Congresso póde 
determinar que o substitutivo seja votado em 
primeiro Jogar, e nesse sentido o nobre depu
tado pàde requerer. 

O SR. PRESIDENTE- Não posso resolver a 
questão por mim, e por isso vou consultar 
o Congresso. 

UM SR. REPRESENTANTE- Mas já se esta
beleceu o precedente. Si já temos precedente 
de votar o artigo em primeiro Jogar, vamos 
votar por elle. 

Consultado o Congresso, é approvaclo o re
querimento do Sr·. Aristides Maia, pedindo que 
se,ja votadtt em primeiro Jogar a emenda sub
stitutivtt, 

Consultado igualmente o Congresso, é ap
provado o requorímeuto de votação nominal 
apresentado pelo Sr. Saldanlut Mal'inho. 

O SR. G. BEsouRo (pela ordem) pergunta si 
a emenda quo vao votttr-se é substitutiva do 
todo o artigo. 

Ul\! Su.. REPlUCSl~NTANTR-E'. 
O SR. G. B1~souRO nch1t quo isto não ó re

gular e nesto sontido podo oxplicar,:uos :'t 
mosa. 

•. 
I I 

I 
·y. 

t . 

«' 

'· 



I • 

; . 

SESSÃO EU 22 DE DEZEMBRO DE 1890 311 

0 Sn.. l\fATTA MACHADO (1° secretario) -
Sr. presidente, o substitutivo apresentado ao 
art. 8•, e· que vne ser votado, :e fere-se a at
tribuições dos estados quanto a cobrança dos 
impostos. 

Mas o art. 8' contém uma icléa diversa 
dessa., e me parece que V. Ex. deve esclarecer 
os membros do Congresso, declarando previa
mente si a approvação deste substitutivo, 
como se acha. concebido, prejudica em absolnto 
o art. 8°, ou si ficam salvas neste artigo as 
disposições não contidas no substitutivo. 
(Apoiados e apartes.) 

No art. 8• vemos um paragrapho que de
termina o seguinte (l8) : 

« § J.o E' isenta de impostos, no estado por 
onde se exportar.» 
. Ora, _iss,o não se refere, de modo nenl~um, 
<t descnmmação das rendas, mas é uma dispo
sição importantíssima, que não póde ficar 
prejudicada, e o Congresso tem de fatalmente 
manifestar-se sobre ello. 

Requeiro, portanto, a v. Ex. que, si. o 
substitutivo for approvado, não fique preJu
dicado este§ Jo elo art. 8', que so refere a 
mataria muitíssimo di il'erente o de grande 
alcance e importancia. 

0 SR. RA)!!RO BAR.CELLOs-Como signatario 
da emenda substitutiva vou explicar o nosso 

·pensamento, que aliás pócle ser conhecido si 
lerdes Jogo adeante o art. 10. 

A emenda é substitutiva, mas não importa 
a destruiç:ão do § 3', e apenas do 1° e 2°, por
que esta disposiç,ão está consignadtt no a~t. 10. 

De modo que, si approvardes a emenda, 
não fica po1• isso cada estado gravando a ex
portação dos outros, o que é prohibiclo no 
urt. 10, e fica assim snlvo o § I o do art. 8•. 

O SR. Joii.o PrNnEmo-A comprchensií.o 
simples do substitutivo é esta: votando-se a 
favor do substutivo do Sr. Dr. Julio de Cas
tilhos, a União fic:t unic<t e exclusivumente 
com os impostos elo art. 6•, tudo mais passa 
para os estados. 

Este é o pensamento que está no substitu
tivo, e peço que se leia. 

Votado o substitutivo a União perde todos 
os impostos que não soj am os do art. 6•. 
(Apartes,) 

E, para que votemos com clareza e com 
pleno conhecimento do ct\usa, peço a leitura 
do substitutivo. 

0 Sn.. RA)!IRO BARCllLLos-Pois o resto foi 
o que o nobro representante nüo qniz dizer. 

O nobre represontanto niio disse tudo. Não 
obrigamos a Uniüo a tlcnr só com os recur
sos do art. 6.• Ntt nosstt emenda consignltmos 
qno quando forem insu111cientes ostos recur
sos tlttromos outros. 

Foi isto o que fttltou ao nobre represen
tante dizer. 

O Sn.. Joii.o PINHEIRO-A questão resol
ve-se com a leitura material do substitutivo. 

O Sn.. PRESIDENTE declara que approvada 
a emenda substitutiva, fica prejudicado o 
art. 8°. · 

Procede-se à votação nominal da seguinte 
emenda substitutiva ao art. So, apresentada 
pelo Sr. Julio de Castilhos e outros : 

« E' da competencia exclusiva dos estados 
decretar qualquer imposto que não esteja 
comprehendido no art. 6• e que não seja con
trario as disposições da Constituição». 

Respondem sim os Srs. : 
Francisco Machado, LeovegildoGoelho,Joa

quim Sarmento, Paes de Carvalho, Manoel 
Barata, João Pedro, Cunha Junior, José Se
cundino, José Bernardo, José Simeão, Frede
rico Serrano, Virgilio Damasio, Laper, Sal
danha Marinho, Silva Canedo, Silva Para
nhos, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, 
Esteves .Tunior, Ramiro Barcellos, Pinheiro 
Machado, Julio Frota, BelfOJ•t Vieira, Uchõa 
Rodrigues, Nina Ribeiro, Pedro Chermont, 
Matta Bacellar, Casimiro Junior, Nogueira 
Paranaguil, Nelson, Barbosa Lima, A1mino 
A1Touso, Pedro Velho, Miguel de Castro, 
Amorim Garcia, Tolentino de Carvalho, Rosa 
e Silva, João Barba!ho, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, Almeida Pernambuco, Juvencio 
de Aguial', André Cavalcanti, Baptista da 
Motta, Fróes da Cruz, Alcino Guanabara, 
Sampaio Ferraz, Aristides Lobo, Antonio 
Olyntho, Leonel Filho, Chagas Lobato, Ale
xandre Stockler, Dutra Nicacio, Aristides 
Maia, Palleta, João de A velar, Raymundo 
Bandeira, Anuibal Falcão, Pereira Lyra, 
Meira de vasconcellos, João Vieira, Es
pirita Santo, Bellarmino CarnQiro, Oiti- · 
cica, Gabino Besouro, Zama, Santos Perei
ra, Custodio de Mello, Urbano Marcondes, 
Manhães Barreto, Oliveira Pinto, Joaquim 
Breves, França Carvalho, Luiz Murat, Fer
reira Pires, Martinho Prado Junior, Angelo 
Pinheiro, Murs[l, Carlos Garcia, Fleury Cura
do, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, 
Eduardo Gonçalves, ~'ernando Simas, Lauro 
Müller, Carlos C[lmpos, Schimiclt, Lacerda. 
Coutinho, Victorino Mou teiro. Pereira da 
Costa,Antão de Faria, Julio Cnstilhos, Bors-es 
de Medeiros, Alcides Lima,Assis Bruzil, Tno
maz Flores, Abreu, Homero Baptista, Ro
clm Osorio, Cassiano do Nascimento, Fernan
do Abott, Demetrio Ribeiro, Mennn Barreto. 

Respondem rui o os Srs. : 
Joaquim dn Cruz, Theodoro Pacheco, El:vseu 

Mttrtins, Joa~uim Catnnda, Ilozerrlt de Albu
~norq_uo ;lnJHm·, 'l'heoduroto Souto, Oliveira 
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Gaivão, Amaro Cnvnlcanti, Almoitht Bnrreto, 
.João Noiva, Firmino dn Silveim, .Jose Hygino, 
Pedro Paulino, Tnvares Bastos, Ros:t .Junior, 
Coelho e C:unpos, Tllomaz Cruz, Domingos 
Vicente, Gil Gaulart, Monteiro do Bnrros, 
Quintino Bocnyuva, Brnz Carneiro, Eduardo 
Wandenkol!t, João Severlano, .Joaquim Fo
licio, Casario Alvim, Ct1111pos Sal!es, JotH]uim 
de Souza, Aquilino do Amaral, Ulmldino do 
Amaral, Santos Andrade, Generosa Marques, 
Raulino Horn, Esteves .Tunior, Luiz Delphiuo, 
lnrlio do Bmzil, Laura Sodró, lnnoconcio Ser
zodello, Cost[\ Rodrigues, Pires Ferreim, ~lar
tinha Rodrigues, Bezerril, João Lopes, Justi
niano de Serpa, Frederico Borges, .Josó Ave
lino, .Jose Bovilaqua, Gonçalo do Lagos, 
Nascimento, Lopo:; Trovão, Mayriuk, Fur·
quim Werncck, Domingos .Jesuino, Thonmz 
lJelphino, Badaró, Jollo Pinheiro, Pacifico 
Mascarenhas, .Jacob da Paixão, Francisco 
Veiga, ~rntta Machado, Cosb Sonn11, 
L[lmounior, Gonçalves Chaves, Americo 
Luz, l~elicinno Penna, Viotti, Epita
cio · Pessoa, Perlro Americo, Conto Car
tnxo, Si1 Andrade, Retnmlm, Jol\o Siqucim, 
Luiz de Andrade, Theophilo dos Stlnlos, 
Pontes do Mim ndn., I v o de Prn.rlo, Oliveii·a 
Valladão, Augusta do ~l'eitas, Panl:L Argnllo, 
Tosta, Seabra, Antomo Enzebio, Correi\ Ra
bcllo,l\lanool Fnlgoncio, Astolpho Pio, Car·los 
das Chagas, Domingos ll.och:l, Costll Mtlclmdo, 
Domingos Porto, Fõrroirll H.n.hello, Bueno do 
Paiva, Joü.o Luiz, Bernardino do Campos, 
Fl'ttncisco Glicorio, Morlles Bllrros, Lopes 
Chaves, Domingos do Mornos, Ado!pl!o Gar
ri~, Carvalhal, Paulino Cnrlos, Costa .Ju
mor, Rorlrigues Alves, Moreira dn. Silva, 
Arthnr !Uos, G:wcia Pires, l\1:1rcolino Moura, 
Pnnltt Gnimar:1es, Milton, l~rnncisco Sotlró, 
Dior~ysio Corrpreirn, Le9vig·iltlo Filgnoiras, 
Hamo do S. l\!:lrcos, R:tmo do Villn. Viçosa, 
l:'l'isco Pn.raiso, Muniz Fl'oire, Athavrl•J .rn
nior,Fonsec:t Hermes, Nilo Poç:1nlm, Viriato de 
Medeiros, Virgilio Pessoa, Almeid:t N'ogneirtt 
Rubião .Junior, Antonio Azcredo e Mllrcian~ 
do J\fagnlhüos. 

E' rejeitada a en'Íendll substiluti vapor 123 
votos contm 10:3. 

Voem i1 mosll ns seguintes 

Daclaraçücs da votos 

Declaramos qno votúmos contra a omonrla 
!lo Sr. ~eJ~n.dor· Amm·~ C::wlllennti, pm· jul
gai-a pei'(OI Lmnon to ocros·t, porq rmn to, o Rom
pl'o attrilmiçüo tio Coug'l'f·~so doter•minaJ' o 
typo IJancario eoruo rnto:rtlor·. 

Httl[l das sossiJes, 22 do dozomltro do 1800, 
-,1ri,,tidcs L~bo.- 1'oow;; lJc!(ino,- Lm11·o 
Sotlrt', 

Decl:tro rrue votei contm o parngrapllo ô• 
do art. ô" . 

Sn.la do Congresso Nacional, 22 de dezem
bro de 1890.-Santo., Pereira. 

Declaro que votei contr·a o art, 3• e ro
queiro que sc,ia inserto nn. :JCt[\ do ho,io 
o meu voto negativo, na l'tlrmll do art. 30 
elo regimento . 

Sala das sessões, 22 do Jezombro t!e 1890. 
Alminio Alvams Affonso. 

Declaro que votei contra o nrtigo 3• do 
projecto de constituição, porque o reputo 
nm:t ameace> imminen te aos pequenos estados, 
r1ue por ello ilcam expostos :t dosapparecer, 
o [\nnnllar-se no seio da Uni:1o, sob qnalqum· 
especioso pretexto drJ falso plltriotismo. 
Requeiro, pois, nr1 Córma do artigo 30 do 
regimento intor•no, que soja inscripto nll acta 
do hoje o meu voto negativo ; c o ihçtt pn
blicar no Diario O(ficial, pu.ra cm todo o tempo 
consta. r. Sal:t das Scssues do Cong-resso Con
stituinte, 22 de dezembro de 1890.- .tllmino 
Al·vw·cs Atfonso. 

Declaramos ter votado pala emenda do 
art, tJ•, que pnss:wa n. cargo da União o p[\
gnmonto dns dividas do~ estados, contraliidas 
até 15 de novembro rle 1889. 

S. R.-Arth.w· Rio.•.-F. Sodrd.- Bm·tio rla 
S. 3faraos, -Paula Guimar11as.- Aur;usto da 
F1·cita.•.- A.. Milwn. -Ignacio Fm·tes.-A. 
Eusebio. 

Declaramos qne votiunos peln. emenda que 
diL aos estados IG 0/o d:t impwtaçiio o paga
mento dlls dividas p:rssivas dos mesmos até 
l5 do novembro de !890, 

Sal:L do Congresso, 22 tle dezembr•o do 1800. 
- Santos Peta ira; Bela,· mino Carneiro ; Pc
mira Lyra; Saraiva; Custodio da Jlíallo e Ra,tf· 
mundo Banrlaira, 

O Sn.. Ptmsrng:-~·rE-Diz r1ue, tcrminnrla a 
hora, tevautti·SO :1 ::;osstlo. 

Varias Sr•s. monlln·os tlo Congl•esso protes
tam que a votação não póde set• intorrompi
dtl. 

O Sr. prositlento designo. para a ordem do 
rlia tle amtluhii,, o seguinte : 

Continunçiio d:1 votação do titulo I o rln 
Constituição o omemlas cOI'l'ospondontes. 

Continnnçiio d:1 1" discussão do pr•o,jecto do 
Constituição. 

Levanta-so n sessão ús G liorn;; o lO minn· 
tos d:1 lttr•tlo. 
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J:;n Melilsi'io cm ~3 de dezembro 
de :i8DO 

Presidencia do 81·. PJ"udente de !';James 

socrt e Si! va, I•'onseca Hermes, Nilo Peçrtn h a, 
Urbano Marcontles, Mrtnhiíes Barrato; Cyrillo 
de Lemos, Olivoirtc Pinto, Viriato de Medei
ros, Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, Do
mingos Josuino, Lopes Troviio, Rodolpho 
Mirnnda, Almeida Nogueira, França Car-
valho, Luiz Murat, Baptistrt da Motttt, Fróos 

Ao mcio-dirt fev.-so a. chamada, :'1. qual re- do. Cr·uz, Alcintlo Guanabarn., Erico Coelho, 
spondem os Srs. Prudente de l\Ioraes, Matta Sampaio Ferraz, Furquim Werneck, Thomaz 
Machado, Paos de Carvalho, Jorro Neiva, Ser- Delpllino, Vinhaes, Mayrink, .Jacques Ouri
zotlello, Costa Rodrigues, Eduartlo Gonçltl ves, qne, Ar•istiJes Lobo, conde do Figtteiredo, 
Francisco Machado, Loovegildo Coelho, Joa- Antonio Olyntho, Badaró, Prtcifico Masca
quim Sarmento, Cunha .Junior, .José Secun- renhas, Gabriel Ma"'rtllliíes, Leonel Filho, 
dino, Manoel Barat.t, Antonio Haenn., .Jort- Chag-as Lobn.to, Jucu~J da Pn.ixiío, Alexan
quim Cruz, Theodoro Pacheco, Elysen Mar- ilro Stockler, Fmncisco da Veiga, Costa 
tin~, Jonqnim Catnndn, Be~erra do Al~11- Sennu, Lamounier, Gone;alves Chaves, Ame
querqno .Junior, Theorlnrcto Sou lo, .Tose Ber-; rico Lu~, Feliciano Penna, Viotti, Dutra 
mndo, Oliveira Galviío, Amaro Cn.valcn.nti, Nicacio, Ferreira Rabello, Manoe! Fulgencio, 
Almeirln. Barr·eto, Firrnino da Silveit·a, ,José Asto!pho Pio, Aristides Mrtia, Gonçulv(Js Ra
Hygino, .José Simci'Lo,!?rederico Sorrnno,Perlro mos, Carlos chagas, Doming-os Roclm, Costrt 
Puulino, Tavares Bastos,Rosn .. Jnnior, Coelho Machado, Domingo.> Porto, Palleta, João de 
e Campos, Thomaz Cru~, Virgi!io Damasio, Avell;tr, Corrtln. Rabello, Bueno do Paiva, 
Rny Barbosa, Sm·uiva, Domingos Vicente, Gil Ferreirtt Pires, Luiz de Campos, 1\Iartinho 
Goulart, Monteiro de Barr•os, Quintino Bo- Prado .Jnnior, Bernardino ele Campos, Fran
cayuvn., Laper, Braz Carneiro, Campos Sal- cisco Glicorio, Moraes Bnrros, Domingos do 
les, Ubuldino do Ama.t•al, Santos AnrltwJe, :Mornos, Mlolpho Gordo, Carvallml, Angelo 
Generoso MarrJues, Ranlino H0rn, E>teves Pinlwiro, Mursa., Paulino Carlos, Cost:t Jn
Junior, Lniz De!phino, Rnmirn Barcollos, Pi- nior Rodl'iguos Alves, Cat•los Garcia, Mo
nheiro 1\lnc!Hulo, ,!nlio Frotn, Cesm•io Alvim, rei r a rln. Silva, ltnbilio .Junior, Floury Curn.do, 
Amarico Lobo, Edwl!'llo Wttndenkolk, s~t- Joi'Lo Pinheiro, Leopoldo Bulhües, Guimnriíes 
dn.nlut Marinho, Joartnim do Sou2n, Silva. Ntttid, Antonio J\zeredo, Caetano de Albn
Caneclo, Silvtt Paranhos, Aqnilino do Am;t- quel'qno, Belarmino de 1\lendonc:n, Murciano 
ral, .Joaquim Murtinho, Pinh8iPo Guedes, ele Mu.g·athiíos, Fern;tndo Sim;ts, Lanro l\fiiller, 
Uchoa Rodrigues, Bell'ort Vieir•,l, Inclio do O;t.rlos de Ca.mpos, Scltimidt, Lncerdrt Cou
Brazil, Lanro Sodré, Nina Ribeiro, Cantiio, tinha, Victorino 1\lonteii'O, Pereit•tt ela Costrt, 
Pedro Chermont, Mntta Baco!m•, Casemit•o Antão do Faria, .Julio rio Castilhos, Borges 
.Junior, Rodrig-ues Fernandes, Henri!]ue rle ele 1\Ierleims, Alckles Lima, Assis Brazil. 
Carvalho, AnJ'risio Fialho, Nel~on, Nog-uoim Thonmz Flores, Abr·en, Homero Baptis
Parannguú, Pires l~orroirtt, Mn.r•tinhó lto- tn., ltochtt Osorio, Cussi:tno do Nnscimen
drigues, Barbosa. Lima, Bozerril, ,Jo~.o Lopes, to, Fernandú ,UJbott, Demotrio Riboil'o, 
.Justiniano do Serptt, l•'redel'ieo Borg-es, .Josó l\Ienrm Barreto, Amphilophio, Joiío Potlro. 
Avelino, .Tosó Beviln.nna, Gançnlo do Lnoo·os, \l -·' , .wo-se n. sossao. Nascimento, Pedro Vul!1o, Mig-uel Castt•o, AI-
mino All'onso, Amorim Garcia, 1\pitacio, Po- Doixum rle compa!'eccr com crtustt os Srs. 
dro Americo, Amlró un.valcnnti, Sti AndrnclrJ, Flol'Íano Peixoto, J?err'aira Brnnrli'Lo, Leandro 
H.otumba, Tolontino elo Carvalho, n.ostt 0 Si!- 11Iaciol, Alvaro Botelho, 1\ lfl'edo Eilis, Cesrtrio 
v:~, Joiío Ba.rlmllw, Gouçn.Jve;; J.lot'l'Oil'a, .Josó 1\Iotta .Junior• e 1\Iorlrauo; e sem canstt os Srs. 
1\Inr.inno, .Jnvoncio do Ap:uiar, Almcid;t Por- Rang"•Jl Pestana, Bnnes rio Sonv.a, Tnsso Fra
nambuco, Annil.m! Fnlc;1o, Meil·u. do Vnscon- goso, Rernu.rrlo rle Mendonça, Santos Vieira., 
co!los, Po!'eira do LYI'It, ,loi'lo do Siquoit•a, .Jni:io Al!Jcr•to Brn.ndi'Lo, Fru.nciscn Amam!, RttriTo 
Vieirn., Luiz do Anrlmrle, Espil'ito Santo, Bel- elo Sttnta Ho!enrt, Luiz Barreto, Antonio 
lm•mino C;nneirn, Theopltilo dos Santos, Pon- Prado, .loa~nim Felicio, Couto Cartaxo, .Joüo 
tos rle Mir•11 ud;t, Oitictca, 1.1nilino Bosom•o, Sevcriano o llt•nesto de Olivoir•;t. 
lvo do Pra.rlo, Olivuil'il, VallarliLo, FrJ!is'.>•>i lo E' lida o posta cm discussi'Lo a acta tia sos-
Pro iro, Ang-nsto 1ln F!'cit_;t:;, J:lanlo At·gollo, Rlio antocorlonto. 
TnHtn, Scaill':l·, AntoniO husob1o, Y.a.mn, l'::u·
cia PiroH, Jl[m•0nlino ~lom•n, ,\r•!.hnr !tio,:, 
Sn.ntos l'ür•cil'"• Custodio do ;\lo! lo, Pnnla Gui
mllt'ãe,;, Milton, Fl'lllll'i,;r,o ~orlt·ú, Dionysi:r, 
Cor•queil'n, Loovcg-ildo f1'ilg·uoir·us, Bil.l'tl.o do 
S. Mltt•cos, Bar;i.o rio Vi!la Vi<)OSil, Pt•i::,co Pa.
miso, l\Iuniz Fl'Diro, Athn.l'do ,J unioJ•, l•'oJn-

O Sr. Gn.bino ]'l:eRouro-Sr. prc
si•lunto, !lontont I ivo :L ltunra do npl't'Sontar 
11111 I'IHJikl'iiiiOiltO pe;:Jindo Jli'OI'Og'ill,,ão cltL SUS• 
Hão pot• 1l11ns hora,; o V. Ex., dando uma in
tnt•prela~.\\u tlill'uroutn eh ~110 011 doi, ao art. 
;,;, tio l'üg'illWIIlO, CllliHiflOJ'IJII SUJ'Ol'filtO U Iril'll 
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requerimento. Entretanto, quando havia nu
mero para continuar o trabalho tlrl votação 
dos artigos do titulo I • da Constituição, vi 
com sorpresa sor suspensa a sessão, sob o 
protesto de ter soado a hora para. conclusüo 
âos trabalhos do Congresso. 

_Este !Uotivo, ;portanto, consignado ila neta, 
nu.o esta do accordo, nem com a resolução 1lo 
V. Ex., nem com a interpretação dada ao 
:wt. 55 do regimento. (Apoiados.) 
. Tem-se fallado muito aqui em parlmnenta

rJsmo, o eu vejo, mt suspensão ria sessão de 
hontom, um dos sons symptomns ... 

UMA voz-Começa. 
0 SR. GAniNO BEZOUP.O - . . . O fez-mo 

lembrar os tempos idos da monarchia, em 
que, após uma votaçiio de confiança ao go
verno, suspendia-se a sessão para que este 
descanr;nsse nos louro~ da victorin, colhld:t no 
convivia de seus amigos. 

Tom-se f:tl!ndo muito em que nfio trnJ,a
lhamos ; entretanto, suspondou-se n sessiio 
som votar-se o titulo Jo da Constituição, 
qnando alias ainda havia tempo para isto. 

Tem se di~o lambem eer um symptomtt do 
parlmnentt\l'lsmo o interesso o a insistenci:t 
c?m que os membros deste congTcsso tem 
dJsetlltdo a constituiçiio; nws ou vejo antas 
e~te ~ymptoma 11os proprios act0s contm
llJctorJOs do,; memi.H'Os 1lo governo, que, scn,lo 
os.a!;ltoros o promulgacloJ·es do uma const'l
tmç:ao, onde se croam incompatibilidmlcs pm•:t 
suas pessons, voem aqui votar csttt mesma 
constituiçii:o. 

UMA. voz - Aindtl. não cstit approva!la 
nesse ponto. 

OUTRA voz - i\las ha incompatibili!lado 
moral. 

~~~A TERCEIRA VOZ -A' qual nfio SO ]lÓL]O 
CXlllllr. 

0 SR. ~AlUNO BESOUR0- Vejo aintht O ]l:tl'· 
lamentartSlllO nos actos con tratlictol'ios do 
go':e.mo, qn~, ail'astando de si toda n rospon
sabl!tdnde, tsto u, ostabe!ecomlo a t!ontl'ina 
tltt H'rospons:thilitlndo ministerial com o fim 
de m~tar o parlnmcntarismo, vem lilzol' :tqni 
quostao do conilanç:t. (lJlOiatlos.) 

I~ecln.mo c protesto contra o Jevrtntamonto 
dtt sossiio do ltontom o contra a tleclarar:fio 
conshmto d:t acta, do quo a~sim s11 pt'oco,ion 
~or lmvo:· dado a hor:t. Jlnç:o justiçn. a V. Ex., 
sr. pre?Jdon~o, po!Y]no niio .loi r]lJelll o,;tevo 
mt prostdon~m; nws apresento n. reclnma9iio 
para que se laçtt constar dn acta o vordadoiro 
motiYo 1la snspon:;lio da sossilo. 

O Sn. Pltl~~llli~N'.I'l~- D:t nctn..constn. o J'O• 
qucrt.monto do nohru deputado quo ac:lim do 
1hzol' a rcclnmaç!ão, 11n,rrL proroga~:fio (lrt liol'n, 

afim de se continuar a votaçiio do capitulo 1•, 
do projecto do Constituiçiio. Eu respondi ao 
nobre deputado que seu requerimento era es
cusado, visto como,em virtude da disposição do 
reg·imcnto, a votaçiio niio podia ser mterrom
pida. Ti v e, porém,necessidade, em cooseq uen
cia de cn.nsaço, do deixar a presidencia lll\ ul
tima parte üa sessiio. 

O Sr. vico-prosiclonte, que nfio conheaia 
a disposiçiio regimental, levantou a sesslio ás 
5 horas da tardo, por ,julgar que estava ter
minad;t a hora. Foi isso um equivoco ; mas 
consta da actn. o requerimenta do nobre depu
tado e a so!uçiio que deu esta presirlencia. 
Msim Jlca satisfeita lt reclamação do V. Ex. 

Niío h a vendo mais r[uem peç11 a palavra, 
e appPovada tt neta. 

E' lido, vasto em discnssfio e sem debate 
approvnllo o parecer n. 2 deste ano o, 
da commissão nomeada pnm emittir opiniiio 
sobt•e o pedido do licença do Sr. deputado 
pelo o.>t::tdo de Sergipe Le<mdro l\1uciel e qne 
conclue no sentido de ser concedida a I icença 
requerida. 

Voem :i mesa ns seguintes 

Declcrraçües de volo 

Docltwamos ~ue vot;unos pela emenda do 
m·t. 'L' rtuo conlcro à Uniii:o o pagttmento d:ts 
dividns dos cst;tdos oontra!JidttS até o dia 15 
de novembro. 

S. [~.-Jfa1'cotino Jloura.-Bariío de Villa 
Viçosa.- Virgitio Dwnasio. -Leovigildo Fil
gueiras. 

Declnro que si estivesse prosont0 hontem, 
quantlo so procedb :t votação nominal sobre a 
o meneia snltstituliva do Ur. Julio de Casti
lhos, votaria - niio. 

S:tl:t das sessões, 2:3 de dezom!Jro de 1800.
Rodol]Jho Mi1·mula. 

Dednro quo m votnç:iio do art.S• tht Cousti
tuiçiio o no;;;;u voto l'oi a l'ttVOl' do su!Jstitutivo 
do ur. Castilhos o niio como cstit no Diario 
IJfficiol. · 

Sala do Congresso, :?3 tio dezembro do 1890. 
-Esleves Jt<11ior. 

Declaro quo votei contra o substitutivo do 
art. H", oll'uroeido poJo Sr .. Julio do Ca.stilhos 
o out1·os Srs. ropNset.ltttntes, niio por admit
tir o [H'itwipio d:t cumnlaçiio do impostos, con
donwu.do !tuplici lauwute por oste substitutivo. 
mas, ;;iut, port]no ello l'unthtVtl o systonm fi. 
lltlnuOÍl'O t\n l~ü]JU)J\it'll 80Ul'O O jll'O)ll'iO Cl'ito
l'iO do projecto constituciomtl, accoitamlo a 
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bnse casuística do art. 6' como um dos ter
mos de suo, classificaçiio. ' 

Isto posto, votaria pela emenda, si o plano 
do art. 6° soft'r~sse. u!lla radical modificação, 
de modo que a chscriminação do rendas viesse 
a opernr-se sobre a base de systemas perJ'ei
tmnente distinctos, .. 

S. S. - 23 de dezembro de 1800 - lllOHi; 
Jercire, · 

yo_te_i contra os artigos do projecto de Con
stJtuJçao q~~ repnrtem a materin tributavcl 
entre a Unmo e os .estudos, por entender que 
o syste~o. do PTOJ_ecto in1'riugo o principio 
federativo o é mmmmente lesivo aos esto.dos 
expoli~~do-o~ dos recur~os indispeusaveis ~ 
su~ exJSt~nC!!' o.utonomtea e expondo-os à 
~mpa e m1serm. No mandato que me foi con
ferido por meus conterrnneos não vein in
clu~,da a _Jthcu~dad1e de nggr;vnr, por esse 
mollo, a SI uaçao t nanceira do estado de Por
no.mbuco, .jiL muito precnrin, e de com promet
ter o seu Jutu~o, o tampouco de subscrever a 
sua exa.ut~raçao, cerceando-lhe as prorogati
vas mo.1s 1m portantes em mataria constitucio
nal e com_o que red.~zindo-o o. simples territorio 
ou colonm da Unmo.-Joao Ba.rbalfto. 

0 Sl'l. PRESID_ENTE-Faltam apenas 5 mi
nU!?~ pum termmar o tempo elo expediente. 
Esta mscripto o Sr. senador Tlleodureto Souto 
que só póde fallar 5 mintltos, salvo si o Con: 
grasso prorogo.r o. hora. 

~ Sr.Theodureto Souto- Sr. 
pr_esiden te, procurarei não exceder os cinco 
mmutos e manter-me dentro do ren·imento. 

A represen tn9ão ceare ase SI'. pr~siden te 
quando llont_el)l manifestou-se ~t respeito d~ 
resgate da diVida dos estados pela União, vo
tou contra. a .~mondo. 9ue tinha. sido aprcsento.
da neste sen,Ido, assignada por diversos re
presentantes do Congresso. 
. Mas, Sr. presidente, pum que não po.íre um 

s~ momeuto sobre ns i~tençõcs dnrepresenta
çuo c~aren~e a ~~spe1ta de qualquer motivo 
q u~ nao SOJa perJeitamonte justo, a presum
pçao de qua!qner preconceito, vonllo trazer 
uma declaraçao nssignada. por todos nós, alhn 
de q~1e fique consignada na act:t, 

Nos votamos nnquelht occnsião contra a 
omenda, porque ~1:.. reputamos promutur:1, nu
tos ~e uma votaçao form:tl sobro a doscrimi .. 
naçao das rondas dos ostn.dos e d:1 União ... 

O SR •• r. SJmPA-Apoiudo. 
O Sa. Tlmooultl,TO SouTo - E sobretudo 

nchando-so suJoit~ !I votos a emonda ;tpro
S~)lto.da pelos d1stmctos roprosontnnlos do 
hio Gra~do Jo Sul, ap\H'ovnda n qun.l, toria
n~o~do d1z?r, .om voz to: a União pngnrá a 
d!v!da doti o?!t\dos- o~ osll\do~ pn.ga6lo a 
dlVlda da Umao. 

Siio dous systemns perfeitnmente ditreren· 
tes, (j CJUO começam t\ accentunr duas tenden
Ci(lS partidarias explica veis no. vida dos pnizes 
regidos pelo syster_no. ~edero.tivo. 

Acchavnmos, pOis, mopportuno. a appro· 
vação de umn emendo. que, em termos aôso
lutos, estabelecia po.ro. a União a obrigação de 
pagllr o. divido. dos estndos, antes de se saber 
quaes as rendas da União e dos estados, antes 
de feita o. discriminação em virtude das di.tre
rentes disposições constitucionaes. 

Além dí,;to nos po.roceu que esta. questão 
pode!'i~ ser collocnda pertinentemente em um 
debato Ot'Çllment:lrio, quando se tratttsse de 
cal cu lar a receita e tlx~ll' as despezns federáes. 

Niio, é portanto, rigorosu.mente uma ques
tão con,;titucional o orgn.nico., mo.s antes uma 
questão cuja opportunidade melhor cnberio. 
na discus:;iio das lois ordiuarin.s. 

E' por isto que o, representação cearense 
votou nosso sentido. 

Devo decln.rtlr em nome dos meus co!Iegas 
q uo, com quanto sobre o Ceo,1·it não pese nem 
um ceitil de divida passiva, nem fluctuante, 
nem consolidada, estnmos dispostos a acom
panhar os nossos collegns de outros esto,
do,; M represeotaçüo no.cíonu.l, em todo e 
qu:J.Iquer systemn. ju:;to e bem ordenado que 
tonh:L por tlm acabar com tts grnndes respon
sabilidades que oneram os cotados. 

Além disto tenho um motivo pessoal, e é 
que cogito com outros coll9g-as em um plano 
ttmtnc0it•o que tem por tlm solver as dividas 
do:; estados :;em necessidade de levantu.r-se 
um emptestimo externo, mas com os nossos 
proprios recursos, com as 1brç,as internas do 
J!UiZ. 

Por· isso pedi a po,lavra para apresentar 
esta declaração que vou enviar ii mesa. (LíJ.) 

Com esta U.eclamçüo a reprcsento.ção ceo.
ren:;e ttinda visa um ttlto oujecti v o e é con
sig-niLr a :;u~ pr~tlilec_çüo assignalada pela 
Umao, pelo. Jdeutulcaç,ao de toJos os elemen
tos naciunaes, co!locando no mais alto ponto 
U.e vista, om uum 1•egiiio superior, em que 
tem resiuiuo e devo perfeitmnonto residir, o. 
idett ela patria. (Jlillito bem,) 

Vem ilmeSt\ o é lid:1 ~\seguinte : 

Dvclaraçao ela voto 

Declarando, para que se insira na neta re
spectiva, quo votamos contm a emenda ao 
art. 4•, rolatívtt ao pagamento dtt divida dos 
o:;tados pela União,sómento pot• achai-a pre
matLU'tt antes t!:1 tloscr•imílHWilo das ronr.lns 
ostai.Jelo~idtt pelos nrtigos Li" o seguiu tos, o 
bom assim 1pw, comquanto o ostmlo do Cot\l't~ 
n;lo teuhn dividn ~ttssi va, votaJ•omos por 
quo.lquer systoma l't\CIOHal pttro. o rosgttlo dtt 
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divida dos outros estados polll Uni:lo, quando 
o julgarmos opportuno. 

Salll dns sessões do Cong-resso Nacional, 
23 de dezembro de 1800. - Theodo1·ato 
Souto. - Bernardo de Jltaqalluics.- Bczc
~·ril. - Jorio Lopes.- Fi'adCI·ico Bm·(leS. -
G011çalves de La(los.-Martinho Rodl·igues.
.7. Catunda.-.losd Bevilaqua.- .7. da Serpa. 
-Bm·úosa Lima.-.losJ Jlvalino, em conlir
mação do voto antet•ior. 

Varias Srs. representantes pedem n paln
·vrn pela, ordem. 

O 811. PRilSIPilXTE diz f(ne, estnndo termi
nndn n horn do expediente, vao passar iL or
uem do din. 

O SR.. A~mmco Lona requer prnrogaçito dn 
hora do expediente pot• 5 minutos, para n.pre
sentar um11 moção Holwo o grande !'acto rle 
lmver sido approvado h ontem o :wt. !• chi 
Constituição, qne decretou a Ropnhlicn Fe
derativa. dos Estados Unidos do llt'n7.i l. 

Consultndo, o Congresso concedo :1 proro-
gação pedida. · 

O Sr. Am.erico Lobo -lllustre 
St•. presidente do Congresso dos Estados 
Unidos do Brnúl. 

Hontem, sem duvirlll ncnltmnn, que no t•e
log-io do tempo m:wcon-se nma uova. é!'ll., 
firmando o g-J·ando fasto rln proclil mação lltL 
Repub!ic11 Federal dos Estados Unidos do 
Braú!. 

permissúo n V. Ex., St•. presidente, para pro
pôr ao Congresso a moção que envio á mesn.. 

Vem ti. mestt, ó lid11 e apoi!td11 li segttinte 

Moçtlo 

O Congresso dos Representantes dos·Est11dos 
Unidos do Bt•:tzil exara um voto de perenne 
louvor ao Exercito A Armndn nacional por 
terem coroado o santo ideal dos martyros de 
nossa liberdade e o monumento de noss11s 
glorias immorredoums com li proclamação da 
ltopniJ!ica Federativa, aos 15 de novembro de 
1889, o pttSS11 a ortlom do dia, sciente e con
sciente do quo n parte nrmad:t d:t naçito 
sempre manterit a Ropuh1ic11 respeit:Lvel o 
inviol:wel, e g"lll'a.ntirá 11 p11z e li tmnquilli
llade necessari:t ao exot•cicio do todos os di
reitos. 

S:tht dns StlSSLíes do Congt•osso Nacional, 23 
do dezembro do 1890.-Amal'ico Lobo. 

O Sn. PR.IlSTD!lNTE - N::t fórmn do regi• 
monto, esta moção só pódo ser dada pn.m a 
o!'dem do din seguinte, si o Congresso, :t 're
querimento de algum de sons membros, cm 
di:t anterior liSSim o decitlir. 

O SR.. AMI~Rrco Lono-Nií.o ltllvemlo natu
mlmento cliôcussão, peço que :1 moçúo sej:t 
v o tnda immeclia tnmen te. 

O Srt.PRilSTDilXTg-E' contm o regimento. 
O SR. A~mRTCO Lobo- Entii.o requeiro qne 

sejll llall:t pnrn. tt ordem do dia ele amanhã. 
Consnltado, o Congresso n.pprovn este re

querimento. 

Este litcto que nos dovo encher n todos 
<lo ,iubilo, ó nm acontecimento qu~ uão pollo 
llom deve p11ssur desn.pet•co!Jidn. I~' qne o Braúl 
antigo, as velltn.s institniçücs csboronlll-S•l 
e os ao lig-os moldes cedem lugm• ú. IJB!Itt nu- O Sn. P!Nimmo GuJWI·~S (pela ordem) ro
rot•n que se inicia. !~' ns~im que eston con- quer JlOI'. cinco minu.tos. ]ll'Ol'<l,~·nçã9 l!n. h~m 
vencido cio quo os 21 estados dtt pn.trin bra- do expedwnte Jllll'a ,]nstdlc<~r nnm mcltcuçao. 
7.iloirtt nüo terão d nvidn. om comrrHJmnr:cr o Consultado, o Congt•e::;so J•cjeitll e~ te J'e
racto fjUe h ontem teve lugnr, o que o o lnr:o I quorimeuto. 
sncrosmlto da sua pcrpetun. nniüo:- rpmnclo 
mesmo o sol mot'l'OI' ou tt tort•tt <lesnppl\ro- ORDEl\I DO DIA 
cet• no 1lnrtl catnclismn, e~tou corto, es-
poro e desejo que ns 21 constellnçõos con
stitniriT.o no nnclco d:t nov:t nebulosa. n.inrb 
a imag-om rostanrndn o quorirla dn, pntt-in.! 

VOTAÇÃO DO TITULO Jo DA CONSTITUIÇÃO 

.Mns iHso não ó rlovi<lo somente li0S osrol'('os 
d I. t 1 I' 1 ·· l' 'J • Continiln a Yotnoüo do titulo tu do rn·o.J'ccto os propngn1H ts ns la. ,epnlrlcn. >l'llZI on·n., 1 C 
no\•Os profr!Jotas a quem a multidão oorrlavn. c o onstillli<,•ÜO o dns emontlas. 
de IOUI'OS o enxugavam o sr101' da fi'OJlto O. Stt. SgJ\ZJ~DI~r.r.o (pclrt o1·tlcm.)- S1.•. 
com n. tnnicn. dn. '~~pomnr;<t; mas l.amiJom n. Jll'<'~Hiento, pod1 rL paltt\'1'<1 Jllll'tl l'OCJIItli'Ol' 
explosão do pnt1·irrtisn1<1 dn solrlarln o <lo 1nn- ~nn V. Ex. consnlle o Con~l'8~so si mo por
rin!Joil'O qno sr.uliomm rlnl' 110 mnnd" o ox- mi tto n. rctil'arln. d:t cmomla fJIIO n.pt'tlHontoi 
P.mplo <lo nma t·nvolnr,'liO sem sang·tw, ondo no ttrt. 8". 
snus hn~·onotas su torn:wam pitt'lt·mios do Depois d~ vo~nçii.n que prosoncil'tmos !Jon-
•lo,;potismo. tem, t•olalJv[l a. omonda. apresenl:n.tla poln. 

1\n, pois, como llrnzilcit•o, não posso doi- !Juncadtt l'io-gt•nndenso sohr·e a di:>erimimt~iio 
xnr do di!'igir nn oxot·cito o :1 Ul'lii:Uln. todo das !'Ondas, ct•oio I'[ IIO a r·ojeiçito dussa. omond:t 
o l'cconlwcimcnto qno mo vai n'11lma. o por,'o importou, sem <lnvidn nlgTJmn, n rojoiçfi.o rl:t 
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idea apresou tadtt pela. mesm11 ill ustro repre· 
sentnção, o parece-me, por consequoncia., Sr. 
presidente, que estamos na contingeuci11 de 
votar o art. 8° tal qual se achtt; mas não 
resta. duvida tambem de que não satisfaz elle 
a todos os estados elo sul.e muito mono:; aos do 
norte, alguns dos quues'f!cam ttbsoluta.mente 
sem recursos. 

E' preciso, Sl'. presidente, qne as rleputu
ç~es dos ostatlos fn.vorcciclos tenham bem 
firme e bem accentuadtt em smL conscien
cia. est:t iclen.-niio podemo> ter felleraçlío, ac
ceitando o urt. 8•' nas condições em que estú. 
Parece-me, pois, quo só nos rest<1 o rectu·so de 
procumr meditlos de camcter transitorio que 
resolvam o tlroblema nestus primeiros annos, 
os mais diiiJceis por serem os annorl de org·a
n hação e em que tudo ó insta. vol e cheio de 
cliJiiculclacles. 

E' minha convicç,ão que teremos de voltar 
ú. emenda jit rejeitada, r~lativ'L ú. dividtt dos 
estados. Acredilo mesmo que, n:t segunda. 
discussão, ella h:L de voltar iL discussão, e 
htt de passnr, si outro recurso melhor não 
for lembrado. Surprehenrleu-mo, scnlJOres, 
a rejeiçiio dessa. emenda e que doputaçues, 
como a tlo Cearit, i !lustre por muitos ti tu
los, deputnção ~ue pertence n. esse estado 
generoso cujos 1llhos costumam levar o g·e
nio de sua actividade a todo o sertü.o, que 
essa doputaçfio, ct•eio que só por niio ter divi
das o sou estmlo, votasse cerradtl contm a 
emenda. 

UM SR. RllPRESEN1'ANTg di1 um um a.parto. 
Alguns senhores dopult<dos do CeariL amr

mam nü.o ser osso o mo ti v o e sim considertt· 
9ues do outra ordem. 

O Stt. SE!tZEDELLo-Não estou contost[lndo, 
nem fazendo n.llnsão algtum• aos mous nobres 
e distinctos collegas. Estou aJllt·nmndo o quo 
é retü e conhecido- a. deputação do Cea~·ti 
votou toda. contra a. emenda. Espero, po1s, 
que, em lillto. de outro meio, voltando estJt 
emend:t ti discusslio, lta tle set· accoitu, porque 
resolve em parto a questiio; siniio para os 
estados que nflu toem divida, pelo monos tl 
um grande recurso pam a maior pa.rte dos 
estados do Norte e p:tra n.lgnns do Sul; o, 
1hllando sohro este assumpto, Sr. pre,;idente, 
sou complotnmonle insuspeito, porque é pre
ciso quo o Contrresso o s:Liba, pertence :t um 
estado que, com n discriminnç,üo da renda 
consignada mt Constituição 011 mt omondn 
rio-s·mudenso, com osta. on som n.quollu 
medtdll transitaria, pódo vivo!' dosombnra
çndo. (Apoiados.) Minha posição, pois, aqui ó 
de patriotismo; ó a posiçií.o tios qno querem n 
União, elos qno quoJ'om a J'otlemç.fio. (1lpoi· 
ados.) 

St·. pre:ütlonlo, uoslas contliçuos tliroi qne, 
~i o illu~lro ~omtdor o St•, Snmiva, LL quotn 

cabe a palavra ua segunda discussão em pri
meiro loga.r, nüo se apressar a resta-belecer 
a sm1 emenda, que 6 sal vadorfl para muitos 
estados, terei eu de rostttbelecel·a si outro 
recurso melhor não for lembrado. 

Mas, Sr. presidente, para mostrttr que só 
rtuero attender ús circumstLtncitts dos estados, 
qne com essa discriminnçiio ficam impos
sibilitados de viver (apoiados), peço a V. Ex. 
que consulte à castt si me perrnitte a. retiradtt 
da emendtt que apresentei, relativa ao twtigo 
8•, e rJue consigna impostos de importação 
até 15 "/o, mas J'aculta.tivameute a. todos os 
estados, pnm deixar apenas n:t tela da. dis
cussão a emenda apresentada pelo illustro 
deputado por Pernambuco, o St·. J osil 1\!a
rittno, emenda. que inquestionavelmente não 
consulttt os interesses exclusivos do meu 
ost~tdo, como ostou certo do que não consulta 
os mtet•ossos do estado de S. Patdo, mas na 
qual por patriotismo hei de votar, porque ó o 
unico meio de dttr vidtt a muitos estados do 
Norte; e si estes licarem sem recursos, anemi· 
cos, teremos a. anarchia ou o desmembramento 
e não a federação. E' a questão do Norte e 
da patrb que se vue resolver. (Muito bem.) 

Consultado, o Congresso consente na. reti
radtt da. emontltt do ::ir. Serzetlello. 

O Sr .• :roão de Siqueh•a (pala 
orrlam)-Sl'. pt•esitlente, lendo hoje o Diario 
Of(iciat, vi que alguns rep!'es'eutantes da. 
Bahitt lmvinm feito a declaração de terem 
votado :L favor da emeudn, estabelecendo 
15 °/u atldicionaes sobm a impot·taçiio. En
tt·et:mto esta emendtL não l'oi votttdtõ em vir
tnrlo dtt approva<;iio do requerimento feito 
pala illustre representante do Rio Gmnde do 
Sul, o Sr. Julio tlo Castill10s, pedindo que as 
erueudas ao art. 5" fossem voltttlas com o 
lll't. 8." . 

Esttt tl a explicaç,ão que peço a. V. Ex.: si 
a_caso foi on nlío votadn. a. emencb que con
swna a porcenitlg'Cm de 15 "/o sobre OS im
postos de importaQ~o, visto haver duvida peltl 
declaraçlio illila pelos dig-nos representantes 
dn Baltia e [lliblicathl no Dim·io O!ficial. 

O Sr:.· PltBSIDEN'm- Do accordo com a 
clelilJe!'açi:lo tomadtt hon tem 11elo Congresso, 
as emend.as reln.tivas ao art. u' ern qunsi 
smt totahtlado. llcaram adin.das para serem 
votadas dopms rht votação do art. 8°, na 
l'ót'll11t do roq uet·imen to do St' .. ru li o do Casti· 
lhos. Alg-umas omondas ampliativl\s ou re;;tl•i
cti vns Llo art. G, o !'oram votarla.s houtom 
m~smo, _:;og·undo l\S nottls tomadas poltt mesa.; 
ho,1o sor·:Lo votndas tud:ts as outras emcudus, 
cu,itt votaçií.o Jlcotl adiada. om virtmlo dessa 
ror1uot·imonto. 

O S1: •• 101;1:: liiAtUAllo ( JiU/r! Vl'tlam. )-Sr•. 
lll'osidoJJlc, honlom foi rogoitatltL uma omomltt 
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substitutivn. do outrn. que foi aprescntmla, 
~elo Sr. senador pela. ~a h i::!: o. St•. Samivn. 
1. ergunto n. V. Ex.: esta. preJUdiCnda essn ul
ttmn.! Parece-me que não, e por isso ou pedia 
que Josse elln. suiJmottida it votação. 

0 811. PRESIDENTE-Si foi rejeitada lton
tem a,· emondu .... 

0 SR .. TOsJ~ MARIANo-Não foi rcn·eitnda lton
tem n. emendn.; foi rejeitada unn ~ub;titutiva. 
apresentadn. por al!:;uns representantes. 

0 SR. PRESIDENT!l-Si :t mesma idéa es
tava. consig-nad>l nn emendtl substitutiva está 
peJa rejeição prejudicadn, a emenda do s;·. Sa
ratva, ou qualquer outm que contonlm a 
mesma ídéa.. 

.o S.R. Jost1 MAmANo-Qtmmlo calto o sub
stltutrvo, vota-se a, emenda. ; é o que peço que 
se faça. 

O SR. PRESIDllNT!l-0 nobre deputado não 
tem mziio. 

O SR. Jost1 MARIANO -Não !Ja nisso incon
veniente, porque, si o peusnmento do Con
gresso é rejeitar, votará novamente contl'a, 
e não hn.veril rluvidn.. Mesmo qunndo hou
vesse ropetiçii.o de votação, parece-mo que 
sel'in. melhor esta repetir;ão, !Jitod abundai non 
nocet, elo qne prejudic~r por qun.lquer fó!'ma 
o direito dos.representantos. 

Assim como V. Ex. costuma cla.I' interpre
tações liiJern.es, eu espero que neste caso 
quando se trnt11 do uma questão vital parn o~ 
estados, quando devemos s:~bor qunes as dis
posições fmncas definidas do Cong-t·esso, 
V. Ex., seguindo as praxes estabelecidas, 
submettn. iL votação n emenda do SI'. conse
lheiro Saraiva, visto qne o que cnhiu foi o 
substitutivo. 

0 SR. PRESIDENTP. - A ind:t niío clteg·ou a 
occasiiio de votarem-se as emendas, e entl'e
tanto o Cong-resso jiL tem ouvitlo divorsos 
discursos, pedindo-se a pnl:wt•n pela ordem. 
O Sr. deputallo por Pe!'nambuco requer qne 
seja votatla uma.· emenda do Sr. Samivn, 
apeznr da iclén. consigna• ln nessa emendn. ser 
a de outra substitntiva rog-eitnda pelo Con
gresso. A mesn. não pódo attender 11 osso l'O
querimonto ; a idóa estil vencida, ponco im
porta f!UC SGja na emend11 do POtlt•J ou de 
Paulo. ( Apoimlos .) Entretn.uto, si o nobt'e 
doputailo qner, consnltat•ei o Cong-resso. Nt1o 
posso sob minhn. rosponsabi!idado suhmottor ú 
votnçüo nm:t idea vencida. 

O SR. .Tos1:: lliAJUANo-V. Ex. pl!tlo con
sulta.r o Congresso, no desejo do ver resol
vida essa emenda. 

O Sr:. PRJI:>rniiX1'E- Apenas oslalJolcço o 
l'ocm•so, o, no dia om qno mo senti!' nml col
Jocallo nosta cadeira., sei o eaminho quo t!ovo 
f'doguir. 

VozEs-Estil perfeitamente collocndo. 
O SR. PRll:ilDENTE- Ao que acabo do ex

pender accrcsce que entre as emendas apre
sen tadns ao Congresso não lm emenda ne
nhuma. assignada pelo Sr. senador Saraiva. 
O Sr. senador Saraivtt ma.udon ti commissüo 
dos 21 alg-nmas emendas; ostns emendas foram 
rejeitadas por aquolltl commissi:to e niío fot•tun 
reproduzidas no Cong-resso ; n[o foram por
tanto discutidas no Congresso as emendas do 
Sr. Sarn.iva.; conseg-uintemente, por mais esta 
razão, não posso admittir o requerimento do 
nobrd deputado. (liiuitos apoiados.) 

O Sr. Ruy Ba1•bosa (minist1·o da 
(a::emla) (pela o1·dem)-Sr. presidente, peço ::t 
V. Ex. qnn me relevo occupar a attenção d::t 
casn. por alguns momentos. 

Estou persuadido de que todos os membros 
desta assembléa. se acham possuídos por um 
mutuo sentimento commum que a todos nós 
tem dominado e hn. de dominar até ao fim 
deste debate : o amor aos estados de que 
somos llllws, dirigirlo e subordinado pelo 
amor ii União, pelo amor ti. grande patria 
brazileir~,, cuja nmnutenç,ão firme e segura 
depende dn. autonomia e prosperidade dos 
estados. 

Obedecendo a ossos sentimentos, senhores, 
parece que todos nós teremos de ceder um 
pouco, rJuer uo nosso a.mor proprio, quer 
quanto ao interesse pat•ticular do respectivo 
estado, par>L chcg·,IJ'mos a um accordo que nos 
pepmitta levt"ll' ao tlm o projecto da Consti
tuiçfi.o como obra capt~z de satisfazer as neces
sidades tlo paiz e PS aspirações rApublicanas. 

Todos nós sabemos que os estados do norte, 
em granrle parto dos estados da União, a 
11\eu ver infundarlamente, mns em todo caso 
receiosos da insufficiencia elos 1•ecursos que o 
projecto da Constituição lhes n.ssegura, pn~ 
gnam, como so pug-nn. por uma tabon. de sal
vação, peb concossllo elos mesmos recur•sos 
qne I!W.51 per~ittam. trn.nspor estn. época de 
Lmns:çao, chottl r: lo r:hfficu!dmlos o rec01os, om 
~no teremos ele lnctar com '' nossa ftlltn. de 
oducaçiio volitica, e !'alta. de educação de es
pirita local na admiuistraQiio, que constitue a 
lmse d:t Fedem~:ão. 

Si por minha parto, seuhm·os, tenho sus
teutmlo e estou convencido do que os recur
sos concedidos pelo projecto são snfficientes 
aos estados (na o apoiaclos), totln vil1., per
doem-mo VV. E Exs., estarei disposto a 
procurar, e ncho que todos nós dovomos pro
curar um accordo que uos poss11 levar n. 
um:t llo I i bomçlio comm um. ( Apoiarlos). Por 
minha parto declaro qno 1m escollm antro 
dons males :1 ovitar, isto ,·,, ontro sn.lvar tL 
Uniiío, sa!vm· a R.opub!icn, tL organizaçi:Lo re
publicaua, o aggmvm• certos o d6torminat.los 
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impostos, como o imp?sto de import.nção, acho 
que não devemos hesttar om ncceltar o se
gundo alvitro. Por isso com o ';TIOU voto 
apoiarei a emenda do Sr. José I\iltl'Inno, que 
estn.belece o imposto de 15 "/u nddicionaes 
sobre :1 importação, uniforme o olJ!'igatorio 
em relação a todos os estados (muito bem), 
porqno me parece que o primeiro n.lvitre 
acarretaria desigualdade não complltivel 
com o sentimento do fraternidade quo deve 
lign.r todos os estados it União. (Jl:[uitos 
apoiados.) 

Bem vojo que hn. certa rlifficulllado na dis
tribuição deste imposto, visto que nem todos 
os estados toem portos e all'andegas. 

Mas esta é uma questão secundaria, questão 
modus (aciendi, que devo ficar reservada it 
assembléa ordinarm, porqne lm moia de fazer 
a sua n.rrecadnção naquolles estados. 

Parece-me que :1 adopçilo rlestn. meclida cl 
base da, harmonia, da qual só beneficias te
remos de colher (apoiados) c ui i ás temos 
ainda a 2" discussão, onde se nos n presou tarit 
occasiilo de aclduzir medidas complementares 
que n.cnbom do tranquilisar todos os espíritos, 
com satisfaç[o pn.m tOLlos os estnclos da 
Uniíi:o. 

VozEs-Muito bem ! muito bem! 

O Sr. Bcvilaqna (pela ordem)
Sr. presidente, estou certo de ']ue o eng-uno é 
meu, e não houve omissão por parto da mew .. 
No entrulto 011 est:wrL persuadido elo que 
havia sido propostrt uma emenda que eu re
putava verdadeimmcnte f~der.tl, verdadei
ramente fraternal, paltwras que tenho ouvido 
proferir aqui o :·epetirla~ n!uita~ vozes,, mas 
níi:o comprehenlhclas na Slg"n!flcaqao que .Julgo 
deverem ter. Estav:1 convencido, Sr. pr,;si
dente, de qac, mormonte dopois das paluvas 
do Sr. senador pelo Rio Gmndo rlo Norte, 
havia sido proposta uma emenda croando um 
imposto, não como esta fJUO nca!Ja rle ser 
accoitrt pelo illnstrmlo Sr. ministro da fa. 
zend:1, emondrt rtne, sondo util pru•a nlguns 
estudos, ú essencialmente precariv para ou
tros menos favorecidos. 

Assim ó, Sr. presidente, que os ostnrlos 
que não te.em, com9 o qonriL, rt folicidade tle 
receber ti zmpodnçao directa, ilcnm onerados 
com 30 "/o de impostos nddicionacs. Isto não 
é l'm lernidaclo. 

Eu não falo pro domo moa ; me roOro tL 
estados como o J{io Grnndo do Not•to, quo uão 
tom importação directa o portn.uto p:1g-m•iL 
Hi •;, cobrados em Pernambuco o mais IG "/ .. 
om stm allhilllegn .. 

Isto não ó l'odoral nom l'mtorzml muito 
monos. 

Quor V. Ex. sabor o fJUO ó fraternal 'I 

E' n.rrecadar-se o imposto de lO ou 15 •;. 
sobre a importação totn.l da, União e a quota 
arrecnd:1da ser irmiímente dividida por todos 
os estados. Pnrn o ricaç.o, pnm S. Paulo ou 
Minas, a quantia do 20.000:000$, por hypo
theso, total da importação, divididos de modo 
que tt cada estado llquemmil contos, nilo con
tando-se a Capital Federtcl, scriL uma gotta 
de agtm na sua riqueza ; mas para os peque
nos estados, para os estados pobres, esta 
quantia representtt um !Jeneilcio real e efficaz. 

Níi:o tenr.lo sido apresentada esta emenda 
na sessão de hontem, faço-a minh:1 para a 
segundtt discussão. O quantum, obtido pela 
União, peb arrecadaçiío dos 15 '/u adclicio
naes, será distrilmido em partes iS"uaes por 
todos os estados, de sorte tL beueacmr os que 
se acham em difficuldades e a não prejudicar 
os que estão prosperas e ainda d::tndo o mais 
!Jello exemplo de ospirito de uniilo e solida
riedade nacional, como era de esperar en
tre irmiíos. 

E' o que tinha, n dizer. 
o Sr,. P!tESIDENTE convida os senhores 

representantes :1 occupnr os seus Jogares e 
annuncin <t votação do n. I do art, s•. 

O!Jserv<t que, conlbrmo foi deliberado nn. 
scssíi:o de houtem, a votação será por nume
ras, salvas as emendas nmpliativas, explica
tivas e restrictivas, ficando prejudicadas as 
substituti vus. 

São succossivamento submettidos á votação 
e npprovados os seguintes ns. I, 2 e 3 do 
art. 8. 0 

E' ela competencin. exclusivtt dos estados 
decretar impostos : . 

I. o Sobt•e n exportação de mercadorias, que 
não sdam de outros estados; 

2. n Sobre a propriedade territorial~ 
::!. • Sobre trn.nsmissão do propriedade. 
E' igualmente n.pj'n·ovadtt n seguinte 

omomla ndditiva da commissão no n. 2 : « So· 
l.it•e tt propriedade territorirtl e sobre pro
dias ». 

E' posto a votos e a pprovado o § I o : " E' 
isenta de impostos, no e·stado por onde so ex
pOl-tur, :1 produc~ão dos outros estados. » 

E' rejeitadn. a omoncht suppressim do 
Sr. Chngns Lobato ao mesmo§ I•. 

E' approvada, a omomla da conunissüo que 
supprime o § 2" tio projecto ; « Em 1808 ou 
au tes, si o Congresso t!oliberar, cossrtrão de 
tot!o os direitos tlo oxrJOrtnçüo. ,, 

O SR. PIW:l!IJBN1'I~ diz quo vae proced~t·-so 
iL v o tn.ção do § 3" do m· t. 8", 

O SR. Vmmr.w DA~lASlO (pela ordem) pede 
licoJH)ll pztm retirar Ullll\ emondtt que apre
sentou tt esse parag-r(Lpho. 
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O SR. Pm1SlllllN1'lc - Ao (Wt. so nf(o en
contro emenda algum~' apreseutadn. pelo 
Sr. senador. 

O Sr. ~.leira de Vascon.cel
los (pela o•·dem) - Sr,. president~,: eu tendo 
que a votaçf(o L\ o § 3° podo ser perlo1 tll.monte 
dividida em duas pnrtes. Esto para;:;:rttp)w co~J
tclm duas partes diitorentes. Na pr1rnelm, ll1~ 
e !lo (lê): 

« Só ó licito a um estado tributar a impor
tação de mercn.dorias estrangeir~s, _quando 
destinado,s ao consumo no son terr·Jtorw.» 

A segunda ]Xtrte ncha-se conceuitltt nos so
n-uin tos termos (ZD): 
" d . <<H.ovcrtendo, pm'cm, o producto o nu-
posto para o Thesonro Fmloml.» 

ora bem voem V. Ex., Sr. JH'csí<lonto, e a 
casa, ;no o Cong-res:;o podm•à fJtWr?t' yotat' 
110 sontitlo de deix;l.t' nos estn dos o llll'm.t~ de 
tributar a morcndorht imporlatln, o re,]oJtm• 
a se"'tmda p:wto, isto <i, llf!Ue!ln. que deter
minn 'huo o pt•otlucto royert:1 Jllll':1 os cofres 
Lia Uniiio. 

A prove~o a. opportunilln_cl e pum. fa7.or 1;0· 
tar ([UO nao mo parece mu1to. regula!' o S:\'S· 
tom:t, que so vae seguindo, Isto é, ~lo serem 
votnrlos os artig-os antes rlos snbstitutJvos, que 
:t elles se refe.rcm. V. Ex. e n. cnsn, sabem, 
como eu, que estes snlistitn ti vos contoem ídé~1s 
díll'erentes, o por isso mesmo, rlestlo q no s:w 
acceítos pelo Cong1•esso para a rlisc'-:~siio, . c.l~
vcm pt•eferil' na votnç,ão tt m:rtcru\ suiJStl
tuich. . 

Poço quo mo relevem :t llnrer.a <lo QUftll· 
11cativo, que nf(o e oll'onsivo, mns ó vcrc\;ttlcn·o. 
Esso systcmn. é qnasi irrnciontcl. 

Sem querot' n.Jong~r-rne, J~eço :1. V. Ex.qno 
so dig"no snhmetter n. yotar;tLO este parDgra
r•lto, dividindo-o cm clnns partos. 

o Sr.. Prmstm\:\TY.!- O Sr. Meirn. rlo Vns
concollos npr·ovoilon-so da pnlnvr·n, poln. ot·
tlom pam ccnsur:tr n. mesa jlelo modo por fJUO 
tom dirigido tt votaçf(o. 

0 Sn. l\lim~A lllc VASCONCET,r.os- Não ha 
bl; l1ÜO CCllSlll'OÍ ti ll10S\\. 

O SR. Ptn:srnn::\TE- O Sr. roproscnlantc 
pnrocon-mo que tli~in. qne o pro.,idonto tom 
lnfl'ing·ido n di~posiç~o tlo regin!on~o qltr', 
mand:. ll:1r pre(orencltt uos sullstttntlvo,;. O 
ro"'imonto, poi'óm, llotom!intt ,im:tnmento o 
co~trn.rio. Votn-so o prqjocto, dopoi~ as 
omolllln:;. Quanto nos snbslitutivos, j:'t tivo 
occasiiLO do omitlir a minlm opinii\o. (.llyuns 
Srs, 1'CJli'Cscntantes pedem a pah<Vl'a pela 
o1·dem.) 

Os subslitutil·os lcg-islnnl di ll'tJronlemcnto 
soliJ•o ti mosnm idúa ; u1•:., dosdo quu o C9n
grosso accoiltL a ithltt con:;igunLla uo projecto, 

nilo vódo nccoi t:w a mesm:t idrla di fferonto
monto cstn.bolociLia no substitutivo. (AJloie~dos.) 

Entrot:wto, como rlisse, nilo l'tlÇO ca.!Jod:ü dtt 
minltn. opinião, o pat•ece •1ue ella. é flllm elo 
bom senso o da lOg'IClt. (Muitos apoiados.) 

0 S!t. IvllllRA IJ!i! VASCONCEELOS - E' con
tmf'itl ú, pratie<t do todos os preconceitos e à 
philosopl!itt dos regimentos. (Apoie~dos.) 

0 Sr:.. PRESIDENTE- Si O Congresso ~uizcr, 
submottorei ú votnçilo todos os substitutivos, 
e assim terá occnsiilo de appmvm· o sim o o 
não, o ptú e o contte~, (,1poiados.) 

Nilo ltrt ra~f(o n.Jguma pnm que se votem 
em primeiro lognr ns emendas substitutivns, 
quando legislam sobro o mesmo nssmupto, 
o o regimento mesmo nmndrt votar primoi
r·o o projecto c de !lois use mentias. (Apoiados,) 

Tem tt paln.Vl'tl poltt ordem o Sr. Ruy 
Bar !Jo:~.;n,. 

O Sr. Ruy Bal"bo,.,;a (minisll'O 
da f'aocnda)- E' simpJe:;mente pam fazet· 
constu.r n. V. Ex. a incon veuionci:1 do reque
rimento do nobre deputado. 

_O § pu consti!u~ _um só pensamento que, 
mto podo SOl' dtvl!lillo partt so fa~er· de cadtt 
um elos seus membros oluocto do rimtt vo
tar;ão. 

0 Sit. MEHU DE VASCOXCJi!LLOs-Pójo per
foi ta.montc. 

0 SR. R.UY BARllOiA (milliSl!"O da {a::omla) 
-0 contmrio sor·ia ntilisu.rmo-nos de uma 
idrln formuhula em nm prqjecto pnrtt Jilzor 
votar duns ideas contmrias o oppostas a ella. 
Bqniv:Lloritl em nllim:1. annlysc i1 apresentn
çiio do uma emon<la no meio ela votnçüo. 

0 SIL Mll!nA lll~ VASCONCJo:f,LOS-lsto Ó O 
quo o Congresso VM decidir'. 

O S!l. lWY B.umoS.\ (minisll'O da {a:onrla) 
-Si, por· exemplo, o Congt•esso votar a ]"o 
não a 2" parte, tot·iL dado aos estados. o di
reito tio trilmtm•em a impor•t(lçiio. 

Ot•a, não foi csstt tt icl6a que os autores elo 
projecto qni~el'am ~nbmottor iL apreciaç,ão d:t 
c~1sn ar\uello_s qno tmhnm pensnmo_nto contrn
t·JO, e c ever1nm to r apreson ta do Jdóas nosso 
sentido nflm do f[UO a etiStt sobro ollas so ma
nifestasse. 

0 Slt. CA!I1'ANO llll ALBU!)UJ~ltQUE-Pcço a 
pnlavr·a. 

O Sn. Plm:;ID!i!N'l'll-0 mquorimonto nüo 
ostit om Lliscns:;lio. 

0 Sn. CAETANO DT•! AT,HUQU!~l\fJlJI':-Núo os tiL 
cm discussilo 'I 

O Sn.. Prt11;-;liYR~'rg-Ntto, sonhol'. 
o Slt. c.u:'l'ANO IJI~ ALllUQUgn.QuJ.~- l\Ius 

on autLiloi tio petlir a JXI!twt•a poJa ordem ; 
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v, Ex. m'a neg:ou, ou tretanto concotlen-a ao 
Sr. Ministro dtt Fttzonda. ('1Iuito~ apoiaclos ,) 

E mo parece que nós aqui estamos em um 
re"'imon 'democratico, estamos no rogimon do 
co~pleta li bordado e igualdade, (Apoiados.) 

0 Sr~. PRESIDENTE - Antes de V, Ex. 
Jravor pedido a palavra pela ordem já o Sr. 
senador Ruy Barbosa (não o ministro da fa
zenda, porque não reconheço mlnlstro nenhum 
aqui) (numerosos apoiados), havia tambem 
podido a palavra pela ordem, e S. Ex. tem 
tanto direito de usar della como o nobre 
representante ou qql\lquer outro.(Apoiaâos.) 

Si niio lhe reconheço autoridttcle nenhuma 
pelo facto de sor ministro (apoiados, m1<ito 
bem, muito bem) sou entretanto obrigado a 
mmltor-lho os mesmos direitos tio represen
tante da nação (apoiados muito bem O Sr. 
H ny Barbosa httvia pedido a pala vm pela 
O!'dem antes de V. Ex. 

0 SR.. CAETANO DE ALBUCJUilRQU!l (pela 
Ol'llam) - Sr. presidente, entendo que ore· 
quorimento que acaba t!e ser Jeito pelo Sr. 
Dr. Moira de Vasconcellos é inteiramente 
desnecessa!'io. 

O Sr. ministro dtt 1ttzenda, com a sua pala
vm mais autorisatla do que nenhuma outra, 
•• , (nCio apoiados) em quostues de finan~as, 
incontestavelmente é a mais ttutorisada. (Ntio 
apoiados): • . acaba de lmwar aqui un~ meio de 
se conctlu~rem as cousas, e que nao estou 
lon "O de · acceitar, embora, em tltese, seja 
contm a ag-gravação de todos os direitos de 
importaçiio, mas desde quo existe a emenda 
do Sr. J os() M<triano, referindo-se t\ esta por
centagem uddicionfll, me parece que o § 3• 
deste artig-o não pórle ser votado o acceíto, 
porque si 1'01' olle acceito, importar:i. isto em 
uma. desuniformidade nos direitos de impor· 
tar;iío a a unil'ormidilrle, como a proporciona
lidado, ó qualidade iudispensavola todos os 
impostos. 

0 Sit. AMmtrCO LoHO (pela Oi'clcm.) - EU· 
tende quo o f)tte so tliL com o R.io de Janeiro, 
se assonttt :t toclos os outros estados como um 
protesto contra a tocla elovaçiio elo impostos ; 
o por isso levanta-se partt hwrar um solemne 
rrotesto contra tudo quanto obriga a elevação 
do impostos; ontencle que esta questilo nüo 
póde ser resolvitht sinão administrativamente 
como já teve occnsiiio do clizor uo Congresso, 
porquanto, como já se deu em Mlnas desde. os 
tempos coloniaes, póclo luwer uma conlla· 
graçl\~ ger<1l, pol'qn,o J!ingouom,póclo rejeitar 
o clirerto, porque o t!tt•etto ó o. Jorçtt, 

E' snbmottidn iL vota<;iio o approv[1.do 
O§ ;Ju. 

« Se'> ú licito n um llSl!\llo tributar :t impor~ 
tnçiLo tlo morcrLdol'itLs oslrangoiras, f[IIU!Hlo 
dostinadas tt consumo no ~ou torritorio, mvor· 

tendo, porém, o producto do imposto para o 
Thesouro Federal. » 

Sendo verificada a votaçlio, fi r·equerimeuto 
do sr. Meit•fl de Vflsconcellos, reconhece-se 
ter sido approvado o referido pflragrapho. 

o sa. PR.ESIDENTE-Attençiio t Ao art. B• 
bfl diV'ersos substitutivos. Vou fazer aleitara 
de cflda um delles e emittír o meu ,juizo para. 
que o Congresso por sua vez emitta o seu. 
Considero estes substitutivos prejudícfldos 
pela approvaçiio qu~ o Congresso acabfl de 
dar ao art. 8• do proJecto. 

Diz o seguinte o substitutivo do Sr. Meira 
de Vasconcellos (W) : 

"Salv11 :t disposiçlio do artigo 11ntecedento 
e "'uardadas as restricções desta Constituição, 
e Q:t exch1siva competencia dos estados lanç•ar 
quaosquer impostos niio comprehendidos no 
art. 6'. 

considero prejudicado este substitutivo, 
como os outros nos mesmos termos, visto que 
a sua approvaçii:o ó uma coutradicçiio fia· 
grante com a a;pprovação dos arts. 6• e 8• do 
projecto. (Apooaâos,) 

A mes!l, por conseq uencia, considera pre
judicado este substitutivo. 

Entretanto, como o Sr. Moira de Vascon· 
cclios reclamou, dizendo que, apezar de ap· 
provados os artigos, deviam ser votados 
os substitutivos até com precedencia, não 
terei duvida em submetter, a requel'imento de 
qualquer dos s;os. m~mbros ~o_ Congresso, á 
sun. propria dellberaçao a dec1sao desta ques· 
ttío. 

0 SI~. l\tiEJRA DE VASCONCEJ,LQS - Peço a 
pala vr<t pela ordem. 

o SR.. PRBSIJlllNTE - Tem a palavra o Sr. 
1\Ieira de Yasconcelios .. 

0 Su. MIURA DE VASCONCELLOS (peta or
llem) entende que. su~ em~ndtt não se acha 
prejuclicada peht .]ustrdcaçao da· emenda do 
nobro deputado pelo Rio Gl'ande do Sul. A 
ememltt elo S. Ex. era Jnais restl'icta, pol'
tnnto bom podará o Congresso pronunciar-se 
0!!1 favor da emooda do orador que contém 
um•t itlútt muito ttmpla. 

o Srt. PR.E,noENTE-A mesa, como eu disse, 
considera prejnclicacla a emenda substitutivn 
do St•, Moira do Vasconcelios, 11orque hn con
tt·adicçiio outro smt disposiçi'Lo o ns que Jbmm 
adopt.flthLS pelo Congresso votando as tlwses 
tlo art. so, e tambem pot•que elltt contém ma
leria semelhante !i. quo foi re,ieitndtt ho~tem 
pelo Congresso na omonda d9 Sr. Julto do 
Castillto:;; ontretttnto o Sr. Morra do Vascon: 
collos reqnol' o vom consultar ao Cong!-'~Sso st 
dovo pronmwitLr-so <tp[n:ovttndo·ou r~.lot.ttLmlo 
essa omonr.la, nãa a consHlomntlo pro,]ndtcttdn. 

i 
I 

. I 
{ 

! 
I 

\ 



, ... 

,, 
,.:: ' 

i; 
1,; 

322 CONGRESSO NACIONAL 

o Congresso, sendo consultado, rejeita o As cntribuições, a quem devem perten· 
requerimento do Sr. Meira de Vasconcellos, cer 'I 
para que seja snbmettida a sua emen~a .a Não tenho o desejo de contrariar V. Ex. 
votação, considerando-a, portanto, preJudt- nem de embaraçar a discussão. Ve,jo mate
cada. ria nova da qual não cogitava o artigo a que 

O SR. P!tESIDENTE-Ainda lta uma emenda se referitt a emenda. 
do Sr. Demetrio e outros. Em geral essa Por tanto V. Ex. liberal, como é, não dei
emenda substitue todas as tlleses do art. 8.• e xara ficar prejudicada toda a emenda; ex
eu a considero igualmente prejudicada. cluira della o que esta prejudicado e submet-

Comquanto ell!t contenha restricções, estas terá a outra parte a votação. 
restrlcções não podem ser votltdas por causa O SR. VINHAES requer que sejam vot~tdos 
dos termos gemes, em que está conce~ida. sep~tradamente os arts. 4' e 5• relativos á 

O SR. JosÉ MARIANO- Sr. presidente, organização dos telegraphos e correio. 
V. Ex. permitta que nã~ acceite in. totum 0 o SR. PRESIDENTE diz que considerava 
juizo que ~teaba de enunctar a respeito desta . d d d D · R· 
emenda. EJrectivamente ella encerra alguma preJu ica n 3 emenda 0 Sr. emetrw ' 1" 

1 beiro. Não tem duvida de submetter a votos, 
eousa que está prejudicada, por exemp o, 0 si houver quem se opponha á deliberação da 
para"'rapbo unico que diz (W) : 

« Sõ éjlicito a um estado t.ributar importaçã_o mes~t · 
das mercadorias estrangeiras quando destl- O SR. BAR!tEl'O LIMA requer que se coo-
nadas a consumo no seu territorio. >> suite o Congresso si concorda que seja votada 

b t o a emenda. Não póde considerar como um su stitu IVO 
nem o seu autor assim a considera ; é um Censultado, o Congresso considera prejudi-
additivo. (l'rocam-se di,versos aparles .) cad~t a emenda do Sr. Demetrio Ribeiro o 

A emenda contém m~tteri~t nova que não outros. 
está comprehendlda no artigo que foi votado, E' em seguida posta a votos e rejeitada a 
e assim não póde ser desprezada (lê) : emenda correctivlL do Sr. Tavares Bastos ao 

"Taxas de sello em documentos de caracter ao art. 8• n. 2. 
E' annunciada a votação da seguinte emen-

,peculiar ao estado. » da additiva do Sr. Laura Sodré e outros : 
Mas .por que se hão de privar os estados de "Accrescente-se: 4', sobre industrias e pro

ter seu sello 1 O Governo Federal tem seu fissões. » 
imposto de sello e os estados podem ter os 
seus. No Rio de Janeiro, por exemplo, já O Sr. Mouiz Freh·e (pela ordem) 
está em vigor o systemlt. diz que na sessãCI de 13 do corrente apresentou 

Por outro l~tdo, por que considerar as con- uma emendlL additiva ao art. s•, que na sua 
tribuições postaes e telegraphicas como exclu- latitude comorehende a emenda otrerecida 
sivas da União1 pelo Sr. Laura Sodré. 

UMA voz- Já se votou. ' , A emenda diz (lê): 
o SR. Jos1l MARIANO -os estados teem ou Accrescente-se: 

não teem o direito de conceder estradas de 
1'erro 1 « § 4.• Sobre a reDI.la do capital e sobre as 

outras rendas pessoaes ou industriaes, exce-
Por quese1ta do vedar aos estndos o esta- ptuado qurLuto ao capital os titules de divida 

belecimento de linhltS postaes e telegraphicas, tedet•al ou de instituições mantidas pela 
quando lt uniilo não queim estabelecer ? Por- União, e quanto á renda pessoal as pensiles e 
que hlio de ficar privados dessos melhora- os vencimentos pagos pelos cofres desta. 
mentos os estados quando a Uniilo não julg-ar Ora, ahi está comprehendido implicitamente 
de utilidade concedei-os. o imposto de industrias e profissões, e, por-

·0 SR. Rur BArmosA (ministro da ;a::onda) tanto, pede que a sua emenda sejn. protericlt\ 
-Isto é um cahos. na ordem da votação. 

O Stt. Jost\ MARIANO- Por que não limi- O Slt. Pm~SIDENTE- Parece me que as 
tamm tambem a concessão de estradas ! emendas llos Srs.Lauro Sodrê e Monir. Freira 

o Sit. RuY BARBor.A (ministro da (1.1- são diJfol'entes; e, portanto, vou sujeitar iL 
d. t votação a emenda do Sr. Laut•o Sodré, votan-

zcnda)- E' cousll ltreren e· do-so uepois a emenda do Sr. Moniz Freit•e. 
O Stt. Jos}J MAit!ANo. - TamiJem lmverú ,, 

1 c.tltos. Suumettid>L a votos, ó appt•ovnt a a omendn 
As,estradas de ferro, concedidas pelos es- aduitiva do Sr. Laura Sodré. 

taLios e mu.ndadas litzer por conta de seu~ Annunciadu. a votação do additivo tlo Sr. 
co!i•os, toem ou não teem telegraphos1 ' Moniz Freir<l. 
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O Sit. BADARÓ (pela ordem) requer que se 
ponho, a votos, mas, separadamente , os §§ 
4• e 5•. 

Postos successivamente a votos, são am
bos os paragraphos re,ieitados. 

Siio iguu,hnente rejeitados os additivos dos 
Srs. Ivo do Prado e Athayde Junior o ou· 
tros. 

O Sa. PRESIDEN1'1l diz quo ha uma emen
da substitutiva do Sr, Coelho Campos, e lla 
ainda outra do mesmo sen)10r. · 

0 SR. CoELHO E CAMPOS (pela 01·dam) requer 
permissão para retirar a sua emendo,. 

Consultado, 'o Congresso consente na reti~ 
rada pedida. 

0 SR. Ali!OR!ll GARCIA (pela ordem) 
Pediu a palavra para requerer a retirada 
do uma emenda, que teve a honra de 
apresentar, referente a descentralisação. Niio 
quer tomar o tempo á mes11, que tem di
rigido os trabalhos desta casa, com o cri
teria que todos lho reconhecem (apoiados) ; 
mas, pede a retirada. dtt sua emenda fican
do-lhe, porém, salvo o direito de reproduzil-a, 
quando se tratar do art, 2°, 

O Sn. PRESIDENTE diz que a emenda. niio 
tem de ser votada agúra. porque ella refere
se ao art. 64, e por isso 11110 preciw ser re
tiradtt nesta occasião, devendo ser sujeita ú 
votação Quando se tratar do artigo a QUe e !la 
se refere. 

O SR. JoÃo Dll SIQUEIRA (pela ordem) per
gunta quando eleve ser votada a emenda apre
sentada pelo Sr. Josó Maria.no e acceita 
pelo Sr. Ruy B11rbosa.. 

O SR. PRESIDENTE diz que esfão sendo vota
das todas as emenuas olTerecidas 110 art. 8°, e 
em seguida. seriio sujeitas á votação ns o!l'e
recidas no nrt. G•, votação adiado, para depois 
lltt do 11rt. 8°. 
. 0 SR. OLIVEIRA PINTO requer a retirada 
da emendn, que o!l'ereceu no n. 6 do a.rt. 6.• 

Niio tendo tido occasiüo de justiacnt• essa 
emenda, que é sobre assumpto de elevada im~ 
portanci11, niio Quer de modo algum sujeitar a 
mesma emend11, que ó merecodora de n,lta pon
deração, no voto do Congresso, sem QUe lhe 
tenha sido permittido otrerecet• o menor es
clarecimento. 

Pede, pois, iL mesa. Que consulte o Congresso 
si permi tte a retirada dtt emenda. 

Consultado, o Congresso consente na reti
rudtt pedidtt. 

O Stt. PRES!llllN1'll - Ao art. Qo foram of
ferecidas diversas emondns, quoviio sor agora 
votadas. Algmno.s dollns siio substitutivas 
in tolwn tias disposir;uos do mosmo artigo, o 
antro estas figura umtt do Sr. Chng-ns Lobttto, 
concebida nos seguintes termos (l8): 

Aos arts. 6• o 8• · 

«As disposições dos arts, 6• e 8• sej;:tm sub· 
stituida.s pela seguinte,: · · · 

E' da exclusiva competencia da Uniiio a de
cretaçiio das contribuições indirectas i perten
çam aos estados as directas, bem como os di
rei tos da exportação sobre mercadorias, cada. 
um sobre as que forem produzidas em seu 
territorio. · 

Uma lei do Congresso classificar/i as contri· 
buições. · 

Paragrapho unico. A disposição deste arti '!'O 
relativa á discrimin11QãO diis verbas SÓ come
çara a vigorar no anuo de 1895 ; atê lá os es
tados co~tl~uariio a perceber o a legislar so
bre os dtrettos de que estão do posse e sobra 
o~ de trans~issiio de propriedade, que l)las 
suo trttnsforJdos, 

Considero prejudicado este substitutivo i 
entretanto, si 11lguem reclamar, consultarei, 
sobre elle o Congresso. (Peque11a pqusa:) · " 

Htt um substitutivo do Sr. Meira de vas
concellos nos seguintes termos (li): 

Substitua.-se pelos seguintes: 
~Et. 6.' E' da competencia. exclusiva da 

Umao (!ecretar : · · · 
1.• Direitos de entrada, sahlda e ~stada de 

navios, sendo livre o commercio de costea,.em 
as mer~ndorias ~~cionaes, bem como às" es
~rangmr::s, que Ja tenham pago imposto de 
1mportaçao • · .. 

2.• Taxas 'de sellos ; 
3.• Contribuições postnes e telegraphicas ; 
4.• Impostos de títulos sobre rendas fe'de-

rnes e sobl'l3 s~rviços creados pela Uni~o ·; · · 
5. 0 A creaçao e man u tençiio de o,lfttndegas . 
Paragrapho uuico. A execuçiio de leis 

actos e sentenças, ema.riados da Uniiio, po
dara ser confiada a funccionarios dos estndos1 
mediante a denuncia. destes. 

Art. _7. • E' ainda da co~petencia. da União 
lttnÇI11' .Impostos sobre a 1mporta~•üo de pro
cedenCJa. estrangeira, sem prejuízo do direito 
reconhectdo dos estados de tributar as met•· 
cndorias dessa procedencit~, quando destinadas 
a consumo no seu territorio.-Jlf. Vasconcellos. 

E' uma e!Jlenua substitutiva geral, contàm 
um pl11no dttrerente daquelle que o Congresso 
jit. adoptou, e por isso entendo que oss~ 
emenda está prejudicada. · 

Ha outro substitutivo ao art .. ô', quo tam
bem considero prejudicado, visto estabelecer 
um systema inteiramente ditreren te elo esta
belecido no artigo do projecto que J'oi appro• 
vado. 

Ha um substitutivo dos Srs. Espírito Santo 
o outt•os, que tttmbem considoro prejudicado, 
visto contm• um plano ditrorento ilo adoptudo 
pelo Congresso. 
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O Sr~. EsrmrTo SANTo (pela ordem) diz que 
essa emenda nada tem que ver com o systema 
dn arrecadaçiio de impostos; qualquer que 
seja o system11 adoptado, ellu, estabelece que 
70 •;. pertençam á Uniiio o 30 '/o ao estado, 
e por isso requer que se consulte o Con
gresso. 

Consultado, o Congresso considern, pre
judicada a emenda substitutiva do Sr. Es
pirita Santo. 

O Srt. PRESIJJENTE-Ha aindtt uma emenda 
substitutiva do Sr. Ivo Prado, ao n. G do 
art. G•. Vou pol-a a votos. 

Ao art. G•, n. G 

G.• Resolve!' sobre a instituiçiio dos lmnr.os 
emissores, sob as condições seguintes : 

a) estabelecer um banco emissor, pelo 
monos, em cada um dos estados ; · 

b) entre os bancos emissores, niio lla ver 
preforencias em favor de uns com prejuízo de 
outros; 

c) ser realizada no 'l'hesonro Federal a gn
rantia da emissiio ; 

d) haver uniJ'ormidaLle de typos pura 03 bi
lhetes respectivos.-JDo do Prado. 

Submettida á votaçiio, ó regoitadtt a refe
ridn, emenda. 

E' submettida a votos o rejeitada uma 
omenda do Sr. Franciscú Veiga ao art. fi", 
n. 1, que mn.ndtt supprimir por desnecessa
rias as palavras - do procedencia estran
geira. 

O Slt. A~IEIUCO Lono- Niio ouvi bom a 
emend11, niio sei si se tmta de fechar os portos 
do Brazil. 

0 SR. PRESIDF.NTE- Niio, senhor, nito se 
trata de fecl1ar porto algum. Vae-se votar a 
emenda do Sr •• 1 osó Mariano e outros estabe
lecendo o imposto do 15 •;, sobre a importan
r)ão pa!'tL os estados. 

Parece-me qno, si est;t Ji\r rejeitada, non1 
ppr isso tlca prej uclicncht tt q uo estabe loco taxtt 
menor, e <t do Sr. Tavn.res Bastos que, esta
belece outm taxa. 

O Sn. Mmt;\E~ Rumos, attent11 a impor
tancüt da ememla, requer votaçlto nomin11l. 

O SR.RUY B.umosA (minisll'O da fa:;enda)
Esta emenud niio dosl'almt a renda; ó um 11d
tlicional, 

0 SR. RA~l!RO BARCELT.OS ... o que, si fosse 
acceita a outra medida proposta por mna de
putaçiio tlo norte, teríamos tt l't~llencia inevi-
tavel. (Apartas.) 

E prescinde destas observações para ver-se 
livre desapartes, que niio vesm ao caso; e diz 
simplesmente que n. votuçiio deve ser nominal 
por isto: nós estamos aqui estabelecendo ou 
procurando estabelecer o re"'imen federal ; 
tudo que für escravis11r os estaáos contm seus 
interesses niio é federativo. 

Esta medida, que aliás reconheço póde ser 
muito util pm'tt os estados do norte que nito 
teem outras materi11s tributarias ..• 
u~rA voz-Consulte o interesse da maioria. 
0 SR. RA)!IRO BAiteJn,LOS - .•. 6 igual

monto um11 medida voxatoria pam alguns 
estados. 

O Sr~. PRESIJJllNTE - Observo ao nobre se
nador que não púde discutir a emenda, deve 
limit11r-se ii questiio ele ordem. . 

O SR. RA)l!JW BAltCJ~LLOS - Dava os mo
tivos por que julgo que a votaçü:o devo ser 
nomimü. Faço o reqtterimonto o justifico-o, 
si V. Ex. m'o permitte. 

O SR. PRESIDENTE- Os reqnorimontos pe· 
tlindo votaçiio nominal niio podem ser justi
ficados. 

O SR. R.'>."LIM BARC!lf,LOS- Neste caso, on
tJoego o requot·imento verbal a V. Ex., pe
dindo que a votaçiio solJro esta quostito soja 
nominal. 

O SJt, PrtllS!lJT~NTB- Ha dons ro11uerimen
tos pedindo que '' votaçiio seja nominal, um 
do St·. 1\fornes Barros o outro do Sr. Ramiro 
Barcollos. 

Consultado o Congresso, a pprova estes rc
q uorimontos. 

0 Stt. RüS;\ g SH,VA (pala OJ'flelli)-Pecli a 
pala vm unicamen to pm·u. precisar os termos 
da emenda. Ell11 niio influe sobre as rendas 
da Uniiio; ó um imposto acldicional ; é urmt 
medida transitaria, que tlosapparecerá dentro 
do cinco annos. 

0 S!t. MlmtA l.JB VASCOXCJlJ,T,OS (peta Ol'• 
clem) tliz que, si o pensamento da emenda ó 
lançar Ullllt t11xa Jlxlt o certa cm roltwiio it 
importnçllo, so nssim 1'ot', docltu•tt rJuo, com 
pezttr niio pótlo votar por ossn. omondtt. 

O Srt. RA~nRo BAJWBLr.os diz que o sou 
requerimento ó igual ao do nobre deputttLlo. 
Niio ó um Himples capricho e vao dir.er it 
mesa lJOrquo. Quantlo se tratou do ostttbelo· 
cor a discrimiuaçiio do rondas, o Congresso 
ó testomunlut tlo que o Sr. ministro dtt üt· 
zemb LleclarotJ rruo lutlo que atacn.~so o quo 
cst1wa consigmttlo na Constituição m•a mal 
tüo gmvo que, si !'osso accoita :t emenda apro
sontmltt pala deptltur,~iio do Hio Orando, om tL 
httncttt•rottL no t!itt seguiu to .•. 

Procodo-so á votnçiio nominal. Respondem 
sim os Srs : Francisco 1\fachndo, Lcovegilt!o 
Coelho, .Joaquim Sacmmonto, .Toarrnim dM.:ruz, 
Elyson Martins, l3ozoL'I'a do Al!JurJuorqno .Ju
nior, Theotlnroto Souto, .losü Bernardo, Oli-

I t 
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vcira Gltlvüo, Almeida Barreto, .Toüo Neiva, I Paixüo, Ale:mnclre StocJder,Francisco Veiga, 
Firmino ela Si.lvoira,Josó Hygino,José Simeão, Costa Senna, Lamonnier, GonçlLlves Chaves, 
Frederico Serro.no, Pedro Paulino, Tavares Amarico Lur.,Feliciano Penna, Viottf, Dntra 
Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Tho- Nicacio, Cm•réa Rabello, Manoel Fulgencio, 
mn.z Crur., Virgílio Do.masio, Ruy Barbosa, Astolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ra
Quintino Bocaynva, Eduardo Wandenlwll;:, mos, Cm•los das Chagas, Domingos Rocha, 
Casario Alvim, Silva Cnnedo, Silva Para- Costa Machado, Domingos Porto, Pal
nhos, Aquilino do Amam!, Stmtos Andra- lett1, João de Avellar, Ferreira. Rabello, 
ue, Generoso Marques, Ranlino Horn, Es- Buono do Paiva, Ferreira Pires, .Toão Luiz, 
teves .Tunior, Luiz Delphino, Uchóa Rodrigues Bernardino de CamiJos, Moraes Bnrros, Do
Innocencio Serzedello, Costa Rorlrigue~, Hen- mingas de Moraes,Ai:lolpho Gordo, Carvalhal, 
rique de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, 
Pn.rannguá, Nelson, João Lopes, .Tustíniano Panlino Carlos, Costa Junior, Rodrigues AI· 
de Serpa, Frederico Borges, .Tosé Avelino, ves, Carlos Garci:1, Moreira da Silva., Almeida 
Jose Bevilaqua, Gonçalo de Ln.gos, Nasci- Nogneim, Rubião Junior, Fleury Curado, 
men to, Almino AH'onso, Jacques Ourique, Leopoldo de Bulhõas, Guimarüas Natal, Edu· 
Aristides Lobo, Mayrink, Furquim Werneck, ardo Gonçalves, Fernando Simas, Lanro Mül
Vinhaes, Thomaz Delphino, Conde de Figuei- ler, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victorino 
rodo, Pacifico Mascarenhas, Matta Machado, Monteiro, Pereira dll Costa, Antão de Faria, 
Epitacio Pessoa, Pedro Americo, f:à Andrade, Julio de Castilhos, Borg-es de Medeiros, Alei· 
Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e Si! v a, ues Lima, Assis Brazil, Thomaz Flores,Abreu, 
Gonçalves Ferreira, José Mariano, Almeida Rocha Osorio, Homero Baptista. Cassiano do 
Pernamlmco, Jnvencio de Agui:1r, André Ca- Nascimento, Fernando Abbot, Demetrio Ri
valcanti, Raymundo Bandeira, Pereira Lyra, beiro e Mennll Barreto. 
J oüo de, Sig~eira, Joüo Vieirn, .Lu iz de !l-n- o SR. PRESIDRNT!l declara l'o.ieito.da a 
d_ralle, I.~spJrito Santo, B~l.l~rmmo C~rnetro, emendt~ do sr. José Mariano por 120 ;votos 
1 heoplulo dos Santos, Othcwa, Gahmo Be- contra 10'3 · 
solll'o, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Au- ' ' · 
g-usto do Freitas, Paulo Argollo, Tosta, San- O SR. PRESIDENTE-Vae se votar a se-
ilra, Antonio Eusebio, Zama, ArthiU' Rios, guinte emenda da commissão (l8): 
Ga.rcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pe
reira, Custodio de 1\!ollo, Paula Guimarües, 
Milton, Amphilophio,Frnncisco Sodré, Diony
sio Cerqueira, Leovig-il uo Filgueiras,Barüo do 
S. Marcos, Barão de Vill:t Viçosa, Prisc 
Prtraiso, Fonseca e Silva, Fonsec:1 Hermes, 
Antonio Azeredo, Caetano de Albuquerque, 
Bellal'mino de Mendonça, Marciano de Maga
lhü.es Carlos Cam}JOS. 

' Rospondem nao os Srs. Pues de Carvalho 
Manoel Bamta, Antonio Bnen:1, João Pedro, 
.r osé Secunditlo, Theodoro Pacheco, José Bcr
n:~rdo, Oliveira Galvüo, Domingos Vicon te, 
Gil Goul:1rt, Monteiro do Barros, Laper, Sal
tlanl!a Marinho, Americo Lobo, Prudente. de 
Mornos, .Toaquim de Sonztl, Silva Cnnodo, 
Silva Pnranl10s, Pinheiro GuOLlos, Ramiro 
Barcollos, Pinheiro MtiChado, .Tnlio Jlrota, 
Belfort Vieira, lntlio do Brazil, Lauro Sodró, 
Nina W!Jeiro, Cantão, Pedr•o Chot•mont, l\1at
tn Bacellar., Pires Ferreira, 1\Inrtinho ll.o
drigues, Btlrbosa Lima, Bor.erril, Pet.lro Ve
lho, Miguel Castro, Amol'im Garcia, Aunibal 
fnlcüo, Meir•a do Vtlsconcollos, Menir. Ft•oit•o, 
,\t!Inyde ,Junior, 1\!anhútJs Barreto, Oli
roim Pinto, Viriato de Morleit•os, Virgílio Pe~
son., Ft·ançtl Cnrvllllto, Baptistll dtL Motln, 
Fróos d11 Cruz, Alcindo Gnnnabnr:t, Snmpnio 
t<errnr., Lopes Trovão, Antonio Ol~·n til o, Ba
tlmó, .Joüo Pinheiro, Gllbriol tio Magtl!hfíos, 
Loonol Filho, Chagas Lobato, .Jacob dtL 

«Aos estados é concedida a quota de !O 0 /n 
sobre os impostos tle importação de mercntlo
rias estmng·eiras destinadas a. consumo no 
respectivo territorio. » 

0 SR. .Tos I:: 1\IARIANO (pela o1·dem ) -
Sr. presidente, comprehendo perfeitamente 
que u Congresso act~ba de passar pela ope
raçüo labor·iosa de umtl ''otaçfío nommal; mas 
a importanci:1 da emenda. cahida que' ,iustifl
cou essa votação, traz para nós igual motivo 
para pedirmos votaçi\o nominal sobro esta 
ontrtt emenda. E' preciso que flque bem 
accentunda a sorte que está reservadtL a 
nq uella pm•te do territorio brtlzileiro (apoia
elos) e que, quando nos debt1temos no deses
pero da miseritl, cada · nm tenha ti parte 
de responstlbilidade que lhe cabe. (Muitos 
apoiados.) 

0 SR. SiutZllllF.LLO CoRREIA - Eis O in· 
r.onvenieute tlns deputações numerosas; fomos 
aspllixindos pelo numero. (01·uzauHo muitos 
a}larlos.) 

O Stt. PRgsmt~N1'E- Poço ao nobre depu
tado quo limite-se a 1'ar.er sou ro~uerimonto; 
urro htL con~a alg-unm em dbcnssão. 

O Stt, .los1:: MAltlANe- Doi'O dllr ?s 
motivos quo mo levtl!ll 11 pedir quo ~OJI\ 
nominlll n votnçüo.. NiLo fnço rect•imma
çfío ; póLio bem ser que os senhores mem
bros tlo Cong-resso quo votf\l'L\111 contra a 
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emendrL tenlmm mziio. Si peço vota~.iio no
minal, é para que cada um tique com are
sponsabilidade que lhe cabe, não é para que 
cada qual mostro coragem. Tendo o Con
gresso votado contra uma emenda que trazi!t 
recursos ao .norte, muito embora estes re
cursos tivessem de sahir uns costas dos con
~rlb~lotes. do norte, não se póde negar a 
urlportancl!t da emenda a cuja votaçiio se vae 
P,r?cedor,; e por isso poço que essa votaçiio 
seJa nommal. 
.~.~~.~!o. a votos o requerimento do Sr. .José 
Mllrütli6; é npprovado. 

Pt•ocede-se il. votaçiio nominnl. 

R espôiidàm si?il os Srs. : 

Francisco Machado, Leovegildo Coelho 
Joiiqüim Sarmento, João Pedro, Cunha Ju
riitir, Joitquim da Cruz, Theodoro Pacheco, 
Ei:fs.auMartins, J?àquim Catunda, Bezerra de 
Albuquet•que Juo10r; Thooduroto Souto, José 
Bernardo, Oliveira Galviio, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Bnrreto, J oiio Neiva, Firmino da 
Silveirn, José. Hygiuo, José Simiiio, Frederico 
Serrano, I'e,dro .Paulino, T!tvnres Bastos, 
Thomaz Cruz, Virgilio Damasio, Pinheiro 
G)ledos, Generoso Marques,. Rmtlino Horn, 
Este.ves Jun~or, Luiz. Delphino, Belfort Vieira, 
Uchoa RoclrJgues, lndio do Brazil,Costa Rodri
(tUOS, Casimiro. Junior,. Rodrigues Fernandes, 
~rico Coelho, Lopes. Trovão, Aristides Lobo, 
Mayrink, Furquim Werneck, Domingos Je
suino, Thomnz Del~hino, Anfrisio Fialho, 
Nog!l~ir.a Paranagua,, Nelson, Joiio Lopes, 
Justtmano de SerprL, Frederico Borges, José 
)3evilaqua, Gonçafo, de Lngos, Almino Atron
so,,P_edro V~lho, .Miguel do Castro; Amorim 
Ga,l,'~ta, . Ept~acio. Pessoa, Pedro Amarico, 
Couto Cartaxo, Sá Amlrade, Matta Machado, 
Retumba, Tolentino de. Carvalho, Rosa e 
Silvri,, João. Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, 41meida Pernambuco, Ju
r!l~çio , de A"'~ lar, Andr.é Cnvalcanli, 
Rnymundo Ban8etrn, Moira de Vas'concellos, 
.Ji:iiio de Sig~eirn, . Joito Viéira, Luiz An
tl~ade, Espmto Santo, Francisco Glicerio, 
Bellarmino Carneiro, Bernardo de Mendonça, 
Theophilo dos Santos, Pontes tle Mimndn, 
Oiticicn, Gnbino Bezouro, Ivo do Prado, Oli
veira Vallndão, Felisbello Freire, Augusto 
de Freitas, Paulo Argollo, Tosta,Settbra,Anto
nio Euze~io, Znmn, Arthur Rios ,Lopes Chaves, 
Garcia.Ptres, Sttntos Vieira, Snutus Pereira, 
Custodto do Mollo, Paulo Guimari'Les, Milton, 
AmphilopJ.tio, Francisco Sodré, Dionysio Cer
quetru, Lco_yegildo Filgnoirns, Barão do S. 
Marcos, Bllmo deVlll!t Viçosa, Pt•isco P~traiso 
Nilo Peçllnhn, Ut•b~tuo Marcondos, Cyriilo d~ 
Lemos, Viriato de Modoiros Jo~tquim Bravos, 
Luiz Mm•at, Cnotano do Albnquorquo, Lacer
da Coutinho, 

Respondem nd'o os Srs. Paes do Carva
lho, Manoel Barata, Antonio Baona, .Tose Se
cundino, Rosa Junior, Ruy Bar!Josa, Domin
gos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, 
Quintino Bocayuva, Casario Alvim, Ame
rico Lobo, Joaquim de Souza, Silva Canedo, 
Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, Ramiro 
Barcollos, Pinheiro Mncho.do, Julio Frota, 
Lauro Sodrà, Innocencio Serzodello, Nina Ri
beiro, Cantiio, Pedro Chermont, M!ttta Ba
cellar, Henrique de Carvalho, BaptistrL da 
Motta; Fróes da Cruz, Alcino Guanabara, 
Sampaio Ferraz, Jacques Ourique, Vinhaes, 
Cond~ de Figueiredo, Antonio OlyntllO,Badaró, 
Joiio Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de 
Magalhites, Pires Ferreira, Martinho Rodl'i
gues, Barbosa Lima, Bozerril, José Avelino, 
Nascimento, Leonel Filho, Cha"'as Lobato, 
Jacob (la Paixiio, Alexandre Stock Ter, Francis
co Veiga, CostaSenna, Lamounier, Gonçalves 
Chaves, Americo Luz,Felichtno Penna, Viotti, 
Dutrc1 Nicacio, Manoel Fulgenr.io, Astolpho 
Pio, Aristides Mnia, Gonçalves RLmos, Carlos 
das Chagas, Annibnl Falciio, Pereira Lyra, 
Domingos Rocha, Costa Macha(\o, Domingos 
Porto, Palleta, Joiio do Avaliar, Ferreira Ra
bello, Buono de Paivn, Ferreira Pires, João 
Luiz, Bernardino de Campos, Moraes Barros, 
Domingos de Moraes, Adolplto Gordo, Carva
lhal, Mnrcolino Moura, Angelo Pinheiro, 
Mursa, Rodolpho Miranda, Paulirio Carlos, 
CostaJunior, Rodt•igues Alves, Carlos Garcia, 
Moreira dtt Silva, Almeidtl Nogueim, .Rubiiío 
Junior, Fleury Cm•ado, Leopoldo de Bu
lhões, GuimrLriies Natal, Antonio Azarado, 
Moniz Freire, Atltn.yde Junior, Fonseca e Sil
va, Fonseca Hermes, Bellarrnino do Men
donça, Marciano de Mugttlltiies, Eduartlo 
Gonç,alves, Fernando Simas, Lauro Müller, 
Carlos Campos, Scltimillt, Victorino lllon
teiro, Peroim da Costa, Antonio de Faria, 
Julio de Castilhos, Borges de Madeiros, 
Manlliies Barreto, O!iveir:1 Pinto, Virgilio 
Pessoa, Fmnça Carvalho, Alcilles Lima, 
Assis Brazil, 'fhomaz Flores, Abreu, Homero 
Baptista, Rocha Osorio; Cassiano do Nasci
mento, l~ernando AIJIJott, Dometrio Ribeiro e 
Menno, Barreto. 

O Stt. PRBSID!lN'r!i: clcclnm que a emendo, 
foi ro,ieitada por 123 votos contro, 98 e con
vida os St•s. roprosent11ntos a occuplll' os 
sons Jogares para continmw a votnçíio e 
annuncia que vae proceder-se it votaçi'Lo dn 
emenda do Sr. Tavares Bastos, concedendo 
aos estados 5 o;. sohro todos os impostos do
cretados pelt1 União e nrrocadullos nos mesmos 
estados. 

0 Stt, Btm:;-ARDINO DN CAMPOS-Peço !t 
po,itwra polrt ordem. 

0 Srt. PRBSID!lN1'!i:-'I'Oill o, pnlt\Yr!l o Sr. 
Bot'm\rtli no do Campos. 
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o SR. BERNARDINO DE CAMPos-A aceito 1 o SR. PRESIDENTE observa que não lhe 
da presente votação, Sr. presidente, é tanto r pat•ece que a emenda da commissão seja mais 
ou mais importante do que nquellns sobre as lata, nem que haja razr1.0 para ser invertida 
fJUaes o Congresso acaba de pronunciar-se por a ordem da votação. Ao Congresso assiste o 
meio de votações nomiuaes. Requeiro, por- direito de rejeitat• o artigo e approvar a 
tant?• que se proceda tambem a esta votação emenda da commissito. 
nommalmente. E' posto a votos e rejeitado o art. 9• do 

VozEs-Ora ! ora! projecto. . . . 
consultado, 0 congresso regeita este re- Em segmda, submettlda a votação a $e-

querimento. guinte emenda da commissão, é approvada : 
o SR. PRESIDENTE declara que se vne Substitua-se o arto' 9• pelo seguinte: 

proceder á votação symbolica drt dita emendrt «E' prohibido nos estados tributar bens e 
do Sr. Tavares Bastos. rendas federaes ou serviços a cargo da União 

Levrtntrtndo-se reclamações no sentido de e reciprocamente." 
não haver numero, o Sr. I• secretario pro- O SR. PRESIDENTE-Ha uma emenda do sr. 
cede ii contagem e verifica estarem presentes Homero Baptista e outros '{Ue considero pre• 
148 Srs. representantes. judicada pot• haver sido reJeitado o artis-o do 

o sn. PRESIDENTE declara rejeitlldn a projecto e approvadn a emenda da commtssiio. 
emendn do Sr. Trwarcs Bnstos. Vai se procederá votação do art. 10. 

Ha uma emenda substitutiva do n. 2 e oo-
Submettida a votos outra emenda do mesmo tra pedindo po.ra transrarencia parn o art. 72 

senhor. afim do que se separe o paragrrtpho. ao n. 3. · 
tmico do art. ô" pnra formar art1go diverso, Ha outra emendn suppressiva aos ns.2 e 3. 
é igualmente regeitada. vai se votar o n. 1 do art. 10. 

O Sr{. PRESIDENTE - Vae votar-se a Posto n votos, cl approvatlo o n. 1: 
omendu. llo Sr. João Barbalho. « E' vedado aos estados, como a Uniiío: 

« 1.• Crenr impostos de transito pelo terri• 
torio de um estado, ou na passagem de um 

O Sn. PrmsiDENTE- Vaevotar-se a !•que para outro, sobre productos de·outrosestados 
é concebido. nos seguintes termos (liJ) : da Republica, on estrangeiros, e bem auim 

O SR. JoÃo BARDALHO- São duas emen
das. 

« Depois 1\as palnvrns _imposto sobre im- sobre os vehiculos de terra e agua, que os 
portaçiio estrangeira, - accrescente·se : - transportarem., . . 
sendo do producto de tnes impostos entre- _ OSR.PRESIDENTE-Em v.1rtude de dehbern• 
"'UO n cada estado n quartn parte do qno nelle çao do Congresso, á re9.uenmento d·o Sr. La-
lbr arrecadado.» · mounier Godofredo, a d1scnssão e votação ·ilo 

Posta a votos, é reieitada esta emendn. n. 2 ficou adiada para quando se tratar da 
• discussão e votação do art. 72. · 

O SR. PRESIDENTE - A 2• eml3nda é nssim E' rejeitado. uma emenda do Sr. Chagas 
concebidn (tendo): « Accrescente-se uo fim Lobato, propondo a súppressão do n. 3 do 
do mesmo artigo : -Os impostos decretados art. 10. 
peln União devem ser uniformes pura todos E' posto a votos e approvado 0 n. 3 : .Pres-
os estnclos · » crever leis retronctivas. 

Posta a votos, é npprovadn esta emend11. 8' igualmente approvailn uma emendo. da 
o Sn. PRESIDll:<rTE - Estiio votndns as com missão dispondo que sejn . collocado o 

emendas dos arts. u" e .8'. vae se vott\r 0 mesmo numero nas disposições gemes ou 
art. 9" do projecto com as emendas. A com-. onde convier. 
missão propor. um substilntivo e os srs. De- 8' re,jeitada uma emenda additiva do 
metrio Ribeiro e outros ofl'erecernm esta Sr. Bnrbalho no nrt. lO. 
emenda, que vou sujeiliw it votnçiio em pri- Procede!ldo-se à votnçüo do .art. 11 é -posta 
moiro Jogar : a votos uma emenda suppressiva, da com-

ml.SS!~O, no mes.mo arti~:ro, a qual é appro-« Supprimn-se a disposição pot• ociosa. » ' v vnda. 
E/ rejeitndn esta emendn. E' declat•ada prejudicado. uma emendo do 
O Sn. PRES!DllNTll-Vno se votor o nt•t. 9". Sr. Cyrillo de Lemos. 
O Sit. RAMmo BAl\cEr,r.os (pela m·dcm) O SR. PitESIDllN'l'E di r. que vni proceder-se 

roqnor que so ponha primeiramente n votos ú votoçiio do nrt. 12. 
o ~ubstitutivo da commissüo, porquo ó nutis Ha umn emoncht substitntivn do Sr. Moira 
ln to llo quo o m•tigo do projecto. elo vasconcollos ; hn duas omendns nddltivns: 
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uma da. commissito e outra do Sr. Virgilío 
Damasio. 

O Sn.. J os I~ MARIANO pede preferencía 
para que sejtt votada a emenda suppressiva 
dos Srs. Meíra do Vasconcollos e Gabino Be
souro. 

Procedo-se ít votação, e ó reg-citada a 
emenda. 

Havendo reclamação de que não !Ja numero 
legal para continuar a votação, o Sr. presi
dente declara quo vai proceder-se ú cha
mada. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCET.LOS (pela 
ordem) diz que a emenda foi visivelmente 
approvada, mas que si, pela chamada a que 
se vae proceder-se verificar que não lm nu
mero, nada mais rasou, v e!, nem curin,l do 
que ficar a votnçlío adiada, e pede ao Sl'. pre
sidente quo tome em consilloração este sen 
pedido. 

O SR. P!l.ESIDENTE. - Si se roconhGlcor não 
haver numero, considerar-se-lia como não vo
tada a emondn,. 

Procedo-se a chamtlda, it qual respondem os 
Srs. Francisco Machado, Loovegi!llo Coollto, 
Joaquim Sarmento,Paes de Carvalho, .Joaquim 
Cruz, José Bernardo, Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, João Neiva, Firmino da Sil
veira, José Hynoino, .Tosé Simeúo, Frederico 
Serrano, Pedro Paulino, 'l'avarc:.s Bastos, Quin
tino Bocaiuva, Amarico Lobo, Joartuim de 
Souza, Silva Canodo, Silvtt Paranhos, Aqui
lino do Amaral, Pinlloiro Guedes, Gono1·oso 
Marques, Rnulino Horn, Esteves Juuior, Luir. 
Delphino, Bol!ort Vieira, 1mlio do Bratil, Ser
zedello, Nina !Ubeiro, C!wrmont, Bacelar, 
Paranaguit, Pires Ferro ira, Barbosa Lima, 
Bezerril, José Bevilaqun., Pedro Velho, Amo
rim Garcia, Epitacio, Sit Andrada, .João 
Barbalbo, Anilrtl Cnvnlc:tnti, Annibn.l Fn.l
cii.o, Pereira de Lyra, João do Siqueir:t, 
Oiticicn., Gabino Besouro, Augusto de Freitas, 
Paulo Argollo, Antonio Enzebio, Garcia Pi
res, Amphilophio, Diooysio Cerrtueim, Bn.riio 
de Vi!ln. Viçosa., Prisco Paraíso, Moniz FreiPe, 
Oliveira Pinto, Franç!L Carvalho, Bttptíst:t dn. 
Motta, Alcíndo Gmmn.lJitl'n., Thomaz IJolphi
no, .Josó 1\Jarin.no, Moira · do Vasconce!los, 
Antonio Ol,rn tho, Badaró, Aloxandro 
Stocklor, Mntttt Mncl!mlo, Pr·udonte do 
Moraes, AIIIOI'ico Luz, Dutra Nicado, 
Corrêa Rftuello, Astolpho Pio, Aristides Maia, 
Gonçttlvos Ramos, .Toiio do A velrtt', Bet'IHLI'· 
dino do Campos, I•'Pancisco Glícorio, Mor·aos 
Barros, Domingos rio Mm·nos, ,~dolpho Gordo, 
Angelo Pinhoim, Mnrsa, ]{odolplw Mirauda, 
PttHlino Carlos, H.ot!J•ignes AI vos, Carlos 
Garcia, l\loroim d1t Sil\'a, Almoidn Noguoim, 
Ituhlüo .Tuniol\ FJoury üurmlo, J.eopoldo du 
IHI!hõos, Ouilllrll'ilos Natal, Antonio A~oroi.lo, 

Be]armino do Mondonr,.a, Marcin.no de Mnga
lhaes, Fernando Simas, Edn:trdo Gouçn.lves, 
~am•o Miillor, Carlos Campos, Schmidt, Victo
rwo Monteiro, Antão, de Faria,Julio do Casti
lhos, .T. Borges de Medeiros, Assis Brazil, 
Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, 
Rocha Osorlo, Cassiano do Nascimento e 
Menna Barreto. 

0 SR. 1• SEC!l.ETARIO docln.pa que respon
deram t't chamada 110 membros do Congresso. 

O Sn. JosB MARIANo obtendo a palavra pela 
ordem, pergunta qual a sorte âas emendas 
que acabam de ser votadas, uma vez que se 
reconheceu não haver num oro, 

O SI~. PRESIDEN'rE respondo que, antes de 
votar-se o art. 12, tinha-se votado nominal
mente uma emenda, verificando-se entlío os
tarem presentes 212 membros do Congresso, 
quando o regimento exige a presença apenas 
de !35 ; portanto, todas ns votações anterio
res foram regularmente feitns. A do art. 12 
fica sem etreito, por ter-se vorflcado que não 
ha numero. 

Vem itmesa as seguintes 

Dectaraçües de votos 

Votamos peln emenda elo Sr. José Mariano, 
relativa n.os 15 "/o addicionaes sobre os im
postos cl~ importaçüo, reservando-nos o di
reito de pedir que seja incluida nas disposiçüe.~ 
transito1·ias, nu, segunda discusslío. 

Saln das sessões, 23 de der.om bro de IS DO. 
-A1•istides Lobo.-Thoma~ Delphino, 

Declaro que votei contra a emenda dos 
15 • ;. addiciom~es aos direitos sobre a importa
çilo, pot• tormtl' a medida obrig·,ttorit\ para. to
dos os estados, qunnrlo en prol'erht que ella 
Jbsse lhcultativa na fót•ma da minha ementln. 
a,o art. u", rest\lvado assim o principio federa
tlvo. 

S!L!n. da.s ses sues, 23 de dezomLro do !SOO. 
-J. E. Jllei1·a da Vasconceltos. 

Dcclarmnos que votamos pela omemln. dos 
Srs .. Josó M:whtno, Andr·é Ctwalcn.nti o outros, 
rultttiYt\ttO art. u", por considorttl·tt medit!a de 
carnctet· prnvisorio, nocessarítt ú oi·ganiza
ç.üo dos ostados quo tcom dividas tmssivas. · 

' 
S. R.-J. da SCi'Jllt,-F,•orlctico Botgcs. 

Docl:wo que yotoi nao sobro a qttol:t do 10 "/., 
dodu~itlos dn importnt;'ltO por ontondor qtw 
e;;to rocm·so 6 insu!rtcionte o qno os ostltdos 
do no1·tu Jll'ecisam do nm roctll'So mais amplo 
quo a.ttondt~ as smts nocossi1lrtrlos o ro~olva tt 
sua Ol'g'llllisuçfio lilllUICOil•a do um modo con
yenionto pn.m podar manlOI'·Su n liJ<loi.'<Hiito. 
-Sa1•:crlcllo 0u1'1'Úa. 

.. 
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Declnrn.moR que votamos pela emenda que 
concede nos estados imposto nddicionul 
de 15 "/o sobre os direitos do importaçito, 
como recurso ultimo de vida pnm os estados, 
ú. vista do plano da descriminnçito das rendas 
ndoptado pela constituição, embora reconhe
çamos que essa concessão ataca o principio 
da federação rios estados e ao mesmo tempo 
pt•ivn. a União do direito do auferir o augmen
to dos impostos de importação, reservados a 
si pelo § !• do art. 6• jit approvado. Na 
oontingencia de ficarem os estados sem renda, 
acceitamos este ultimo recurso. 

Sal11 das sessões do Congresso Nacion111, 
23 do dezembro de 1890.-0. Josd de Jlfello, 
B. Carne-iro, Josd Simaao da Olivaim, Leite 
Oiticica, Nelson da Almeida, Zama, Santos 
Paraim. 

0 SR. PRESIDENTE dá pam ordem do dil1 
rlc amanhit o seguinte: 

C!lntinuação dn. votaçiln do titulo 1 • do 
proJecto de Constituição. 

Discussão do capitulo 1• do projecto do 
Constituição. 

Levanta-se a sossilo its 5 l10ras da tarde. 

) u" SESSÃo, Tm 24 DE DP.7.P.~fllll0 llP. 1890 

Pl"esirlencia do 81". Prudente da Moma.< 

Ao meio-dia ftlz-se t\ chamadt't, à qual res
pondem os Srs.: Prudente do Mot•aos, Matta 
Machalio, Paes de Carvalho, .Toiío Neiva, 
1\dmwdo Gonçalves, Costa Rodri::\·uo;;, Pruu
cisco Macharlo, Loovogildo Coelho, Cnnha .Ju
nior, Jose SeCLmdino, M11nool Barata, Antonio 
Baen11, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Ely
sou l\ll1rtins, .Joaquim Catnnda, Bezerra do 
Albuquerque .Tuuior, Theoduroto Souto, Jose 
Bernardo, Oliveira Gal vão, Amaro C:wn.t
canti, Almoidl1 Barreto, Fit•mino rln. Silvoim, 
.Tosú Hygino, Josó Simeti.o, Frederico Sel'l'nno, 
Pedro Paulino, Tavnres Bastos, ltosa .Tnnior, 
Coelho e Campos, Thomnz CPuz, Virgilio Da
muso, .ltny B:wboza,. Sm•ttiva, Domingos Vi
conte, Gil Gonlart, l\!ontoit•o rle Bm·pos, Qnin
tino Boet\yuva, Lnpór, Bt·a~ Cnmoiro, Campos 
Sal los, Ub:üdino Llo Amnml, Sunto,; Anrlrmlo, 
Gouoroso Marques, Rauliuo l!nt•n, Eslavos 
Jnnior, Ltüz Deltlno, Ramiro Barcollos, Pi
ulioiro Maclmclo, Jnlio ela Frota, Cost\t'io Al
vim, Amarico Lobo, Eduardo \Vandonkolk, 
.Jo(lquim elo Souza, Silva Cancelo, Silvn P:u't\
nhos, Aquilino r.lo AllliWt\1, .Toaqniml\Iut•linlto, 
Pinheiro Gnoclos, Bolf'ort Yioit·a, Uchutt Ro-

drig-uos, I ndio do Brazil, Lauro Sodr!l, Ser
zedel!o, Nina Riboit•o, Cantiio, Pedro Clter
mont, M:1tta Bacelar, Casimiro .Tunior, Ro
drigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anl'risio Fialho, Nogueira, Paranaguli. Pi
re;; Ferreirt\, Nelson, M!lrtinho Rodrigues, 
Bezerril, .João Lopes, Justini11uo Serp11, José 
Bovilaqua, Gonçalo do Lagos, Nascimento, 
Almiuo Afl"onso, Pedro Velho, Miguel Cas
tro, Epitacio, Pedro Americo, Couto Cart11xo, 
Só, Andra.de, Retumba, Tolentino de Cl1r
valho, Ros11 o Silv11, Joiio Barb11lho, Gon
çalves Ferreir11, José J\I(lril1no, Almeida Per
nambuco, Juvencio de Aguiar, Andró Cl1val
C[\nti, Raymuudo Bandeira, Annibal Falcão, 
Meir~t de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João 
de Siqueira, .loiio Vieira, Luiz de Anclrade, 
Espírito Santo, Beln.rmino Carneiro, Pontes 
de Miranda, Oiticicl1, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, Oliveim Valladão, Felisbello Freire, 
Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
Seabra, Antonio Euzebio, Zama, .'\.rthur Rios, 
Garcia Pires, Marcelino Moura, Santos Pe
reim, Custodio do Mello, Paull1 Guimn.rães, 
Milton, Francisco Sodró, Diouysio Cerqueir11, 
Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, 
Barão de Vilh\ Viços11, Prisco Paraíso, i\funiz 
Freire, Athayde .Tunior, Fonsecrt e Silva, 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanhtl, Urbano Mar
condes, Manhães Btnreto, Oliveira Pinto, Vi
riato do Medeiros, .Joaquim Breves, Virgilio 
Pessoa, Franç[l, Carv11lho, Lniz Mnrat, Ba
ptistl1 d11 Mott11, Fróes eh Cruz, Erice Coelho, 
Sampaio Fet•raz, .Tacqnes Ourique, Aristides 
Lobo, M11yrink, Thomaz Delphino, Antonio 
Olyutllo, Bad:tró, João Pinheiro, Pacifico Mas
Cl1renhns,Gabriel de Magalhães, Leonel Filho, 
Chag-as Lobato, ,Jacob dt\ Paixiio, Alexandre 
Stocklel', Francisco dt\ Veiga, Costl1 Semll1, 
Lamounier, Gonçalves Chaves, Americo 
Luz, Felici11no Perma, Viotti, Dtltm Nica
cio, Ferreira Rabello, Manoel Fttlgencio, 
Astolpho Pio, Aristides Main, Gonçalves 
Rnmos, Cm•los das Clmgns, Domingos Rocha, 
Cost11 1\Iachado, Domingos Porto, Pallett\, 
.Toão do Avóllar, Corr<lli Rabello, Buono ele 
Paiva, Ferroirn Pil•3s, Bernardino de Campos, 
Fmncisco Glicerio, Mornos B!lrros, Lopes 
Chaves, Domingos do Moraos, Adolpho Gordo, 
Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, l~oclolpho 
Mit\1,ndt\, Paulino Cm·los, Costn. Jnnior, Ro
clrignos AI I' OS, Moroir11 tht Silva, Almeida 
Nogueira., 1tu!Jit1o .Tuuior, Floury Conrado, 
Leopoldo tlo Bulhues, Guimarães L Nt\tt!.l, An
tonio Llo Azet•olio, Caetano elo Al!Jurtuerquo,· 
BC'larmiuo do 1\!ontlmlQll, Mttl'CÍI\UO de Mttg't\
lhiios, Ln.m•o 1!uller, Carlos Campos, Schi
millt, Lacordn, Coutinho, Victorino l\lontoiro, 
Poroit't\ dtt co~tn, Anliío elo Farin, Julio tlo 
Castilhos, Borg-e~ elo i\Iodoiros, Alcitlos Lima, 
Assis Bt•ttzil, Thomaz Piores, Abrou, Homoro 
Baptista, Rocha Osório, Cassinno do Nasci-

. ,. 
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mente, Fernando Abott, Demetrio Ribeiro, 
1\feona Barreto, .Toito Sevoriano, .Tosó Ave
lino e Joaquim Sarmento. 

Abre-se a sessão . 
Dei:mm de comparecer com causa parti

cipndrt os Srs.: Floriano Peixoto, .Toão Pedro, 
Carlos Garcia, Amorim Garcia, Alvaro Bote
lho, All'redo Ellis, Casario i\Iottrt .Tunior, 
Ferreira Branclito, Medrado, Leandro Macio!, 
Amphilophio; e sem causa os Srs.: ,Joaquim 
Fclicio, Saldllnha Marinho, Rangel Pestana, 
Ennes ele Souza, Tasso Fragoso, Bernardo ele 
Me11donça, Theophilo elos Santos, Santos Vi
eira, Cyrillo ele Lemos, Lopes Trovito, Fur
quim Werneck, Domingos Jesuino, Vinhaes, 
Conde ele Figueirerlo, BrtriTo ele S:tnta Hclenrt, 
Martinho Prado Jnnior, Luiz Barreto, Anto
nio Prado e Ernesto de Oliveira. 

E' lidrt, postn. em discussão e som debato 
n,ppro vadn. n. actrt ela sessito an tcceden to. 

O Sr. Antonio Eusebio -Sr. 
presidente, hontem, quando cheguei ao Con
gresso, estt~nr.lo já aiJortn. n. sessão, tive por 
rtlguns collogas noticia de que v. Ex. 
tinha censurado sevemmente o meu procorli
mento na sessão anterior (n<io apoiados), por 
n ter ou levantado quando não estava ainda 
rlacla n. hora. 

0 SR. 1\IORAES E BARROS-Não houve cen
sura. 

0 SR. ANTONIO EUSBDIO- Não podendo 
hontem fazer esta reclttmação, :tguarrlei n. 
leitura do Diario Official elo hoje, onde vi 
confirmada a noticia que me fôra · dacht. 

E' assim que V. gx,, em respostll n, nma 
observnç•üo teitn. sobre a 'tCta pelo Sr. 
rleputudo, cujo nome peço licençll para pro
nunciar, Gt~bino Besouro, disso (tendo):-« o 
Sr. vice-presidento, que nito conltecin. a rlis· 
posiçito regimental, levantou a scssiTo quando 
;tinclll não os ta vn. dada n. hom. ,, 

Parece-me que lm ahi uma cousum n, mim 
fcittt (nrto apoiados e apoiados), o censura 
grave. 

UM SR. RJilrttESENTANT!l- Que não üsta1•a 
na altura de occupar o cargo. 

0 ~H. ~!ORAJilS N BARROS- Nilo apoiado. 
O Sit. Auaus1·o ng Fmm·As-Pelo monos, 

que desconltecitt o regimento. 
0 Slt. AN1'0~10 Eust,BIO- Creio qrw ha 

consnrn. quando se diz qno o vico-pt•esidente 
levantou a sossiio som ost:lt' rlnrln. 11 hora. 

Em pl'imoiro Jogar, parece-mo que, ás::; 
homs da tarde, ,iulg:n• rp1e a horn. ostit dada, 
qnnndo tt hol'a rogimontal termina ús •I, 
não pólio dar log·ar lt css:1 censura. 

ll:\r Sn. HI~PrtEsKN'PA~·rg- A votnçüo niio 
SO llltOl'l'Oill[lO. (ffa OH/I'OS npartes,) 

0 SR. ANTONIO EUSEBIO - Deixem-me fal
]ar; estou me defendendo: fallarei n.penas 
cinco minutos on pouco mais. 

A'S 5 horas ela tardo jl1 está cladn a llorll 
regimental: a censurn. nií.o podia ser por isso. 

VozEs- Não houve censurn.. (Outros 
dpattes .) 

0 SR. ANTO~IO EUSEBIO - Comprehendo O 
pensamento do nobre deputado : o honrado 
::;r. presidente reprova o meu modo de pro
ceder, fundando-se no art. 55 do regimento, 
que diz: 

« A· votnçiio, uma vez começada, não se 
interrompe.,, 

0 SR. UcrrôA RODRIGUES-Algumas já toeni 
sido interrompidas. 

0 SR. ANTO~IO EUSJilBIO-Ora, meus senho
res, entender esse artigo do modo por que pa
rece quererem entenclel-o n.l:;uns nobres re
presentantes, dú um resultado que não me 
animo n. qualitlcn.r ele absurdo. 

Pn.rece-me ~ue a disposição do regi
mento não so poete entendet• assim; ha pn.ra 
todos os parhmentos disposição igual, e 
sempre se entendeu que o que não se póde 
fazet' e deixar a votação que se estojn. 
lhr.endo para tratar de outrn. mataria. 

VozEs-E' uma mera divergencia ; não é 
uma censura. (Muitos apoiados a apartes.) 

0 SR. ANTONIO EUSEB!O- Pois bem, nito 
tomarei como eensurn.; mas ó preciso remodin.r 
o mnl ele presidi!~ o Congresso um d? seus 
membros que nao conheçn. o reg1mento. 
(Muitos n<io apoiados e apartas.) 

A disposição regimental quer dizer que, 
começada n. votação ele um ol!iecto, esta 
não pócle ser interrompid:t para objecto 
ditrerente. 

O Slt. UcHliA RoDRIGUES - Os precedentes 
são rli versos. 

0 ,SR. ANTONIO EUSElliO- Não hn. nenhum 
precedente cliverso, não só neste Congresso, 
como em outras cas!ls de legislar. 

A sessão rle n.nte-hontom prolongou-se até 
ús 5 horas e 10 minutos, quando terminou n. 
votação de nm substitntivo, apresentaria pela 
represontncico elo !Uo Gmndo do Sul, creio 
que ao at•tÍg·o (io do projecto ele Constituição. 
o men colloga do rop!'esontnçiio, Sr, Garcia 
Pires, havin. requerido qne :t votação se 
llzesso por numet•os. Tet•minudn. n votação, 
~no l'oi nominal, elo substitutivo, o tendo jti. 
dado n, ,l!Ol'lt, levantai a sessão. 

Onda honve intorrnpção rlo votaç·ito ~ 
O Sr~. UcuuA Renmnugs-A intorrnpção 

dn. votnç•:to rlen-~e quando so votav:t n. emondn. 
1.lo Sr, .r nlio elo C11stil h os, Os sonncloros do 
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Amazonas começaram a responder-sim. 
Interrompeu-s~ a votação o elles tiveram 
de responder pela segunrla vez-sim, por ter 
sido a votação interrompida ; appello para 
e lia. 

0 SR. ANTONIO EUSEBIO-Eu não estava 
presidindo o Congresso nessa occasião. 

Em summa, a censura vem de haver eu 
levantado a sessão, em vez de proseguir na 
votação de outros artigos, embora tivesse dado 
a hora regimental. O illustre Sr. presidente 
entende que com isso infringi o regimento, 
interrompendo-se a votação. Eu entendo que 
isso não importa a interrupção que o regi
monto prohibe. 

O SR. UcHôA RoDRIGUEs-Houve interru
pção, quando se tratava da emenda Castilhos, 
cuja votação foi duas vezes começada. 

0 SR. ANTONIO EUSEBIO- Ouvi tambem 
dizer que se me attcibuiu a fttlta de não tet• 
feito a chamada para verificar si havht ou não 
numero legal. 

Em primeiro Jogar, não vem isso ao 
caso, desde que levantei a. sessão declamndo 
que o fazia por estar dada a hora. 

Em segundo Jogar, dada a hora, não se faz 
chamada. (Apoiados.) 

Os representantes teem cumprido o seu 
dever, desde que se conservam na casa du
rante o tempo regimental (apoiados) ; dentro 
desse tempo é que caberia a chamada por 
falta de m1mero para vorilicar-se quaes os que 
deixaram do cumprir esse dever. 

0 SR. MORAES E BARR03-Sa!vo quando se 
trata de votação. 

0 SR. ANTONIO EUSEBIO - Ondo estiL eSSt\ 
disposição? 

0 SR. MORAES E BARROS- TI' como se 
entende o o.rt. 55 do regimento. 

UMA voz - Não tltt Jogar a essa in terpre
taçiio. 

O Sn. ANTONIO EusEmo-Emtlm, senhores, 
esto. é o. minha opinião, o do accôrdo com el!o. 
procedi. Nisso niLo houve absolutamente [ll'O
posito de contrariar de!ilJornçüos do St·. pre
sidente ; e tanto assim, que S. Ex. Jm de 
se recordar de que, ao approximar-so hon
tem a hora regimental, mandei provonil-o 
para que viosso assumir ttcadoiro. presidenchtl 

IJOrquo, si eu ahi estivesse qua.udo desse t{ 
1orn, Jevan to.rio. o. sessão. 

H:ntrotanto, ponso.ndo assim, o estando ntu 
osto momento convencido do qno ú essa o pon
Sttmeuto do artigo regimental, ponso tnmbem 
que não pódo presidir uma corporação tão 
olovndt\ como ostn qnom não conhoco, ou não 
pude em poucos dias npropt•iar-se das dispo
slçüos do sou rogimonto, o rospoito.nr.lo a 
convlcçfío rlo honrado St•. prosidonto, n, rJual 

neste ponto é tüo profunda, que S. Ex. pre
feriu attribuir o meu procedimento o.ntes it 
ignorancio. do regimento do que o. defeito de 
in torr.retação ; poço o. V. Ex. que submotta 
it dohberação do Congresso o podido que faço 
de dispensa do ca1•go de vico-prosidente, com 
o qual fui tão g-onorosnmento distinguido e, 
agora se vê, tão immerccidamente. 

VozEs-Não apoiado, v. Ex. tem desem
penhado o cargo com tocht a elevação. 

0 SR. PRESIDENTE- Antes de submetter tt 
votação o requerimento do Sr. vico-presi
dente do Cong-resso, preciso explicar a S. Ex. 
"minha intervenção no incidente a que o.llu
diu, e o farei com toda a letüdo.do. 

Nlt sessão a quo S. Ex. se referiu, o Sr. 
representante Gabiuo Bezouro; quando se o.p
proximo.va a boro. regimental de encerrarem
se os trabalhos, reo.lmente requereu proroga
ção de duas horas. 

Ao pedido do S. Ex. rospondoro.m diversas 
vozes, que não era precisa o. prorogação, j)or 
isso que no. l'órma i!o regimento nfto se podia 
interromper a votação ; o, do ihcto, eu que 
então presidia a sessão, pensando o.ssim, decla
rei desnecessario o requerimento, baseando
me na disposição do art. 55 do regimento, e o. 
sessão continuou. 

Substituído pelo Sr. vico-presidente, por 
mo achar incommodado, ao terminar o prazo 
de 4 horas, ou ponco depois, ao terminal' a vo
tação de uma emenda, entendeu S. Ex. dever 
suspender tt sessão. 

No dia segttinte o Sr. representante Gabino 
Bezouro reclamou contm o. acta, pela omissiio 
do seu requerimento. Expliquei, dizendo a 
S. Ex. que o seu requerimento COI)Stavo. da 
acta, assim como constavo. a minha declara
ção ; e, referindo quE) o St•. vice-presidente 
suspendem o. sessão, não disse que o tivesse 
feito por ignomr o. disposição do regimento ; 
mas, porque talvez não se lembrasse desso. 
disposição, o que é difreronte do que foi pu
blicado. 

Em todo cnso, o.s minhns po.lavras não ti
nlmm por fim senão uccentuar divergencia no 
modo do entender o regimento ; e, de o.ssigna
lnr dive1•gencias entre a opinião do presidente 
o tlo vice-presitlento, para irrogar-lhe uma 
censura oJYonsivtt, contrtt a qual o Sr. vice
presidento vem reclamar, crew qno htt nma 
distancio. oxtrnordinaria. (Apoiados.) 

Em Jll'imeit·o· loqat·, o.s ininhas po.lavras 
não incluíam consnrn, e, em segundo logo.r, 
não pOllia absolul.tlmente havor na minho. in
tençiio o proposito do infligit• censm•ns no vi
co-prosidento ; so na occasião S. Ex. valia 
tanto r.omo o presidente do Congresso, e eu 
uiio tenho compotonciit pnra intligir censuras 
a nenhum dos mombt•os dosta casa, muito 
monos liJ!-a-l1ia para accusar o prosit!outo. 
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O Srt. ANTONIO Eusrmro-Não tomei como 
censura,. 

O SR. PRr.srmmTE-Qun,ndo muito, as mi
n.Jws palavra~ tendiam n, explicar llquillo quo 
tmlm acontecJdo, respondendo ao uobro re
preselltllnte que me interpellavll porquo tinha 
sido encerrada li sessão, o ott nx11liquei em 
termos que nüo podiam incluir censm'll ao 
Sr. vice-presidente. 

Qullnto it outr·a impntaçü:o, a IJUO S. Ex. 
al!udiu, sobro a chamada, cr·oio que niio a at
tr•ibue a mim. 
. 0 SR. ANTONIO Eusrmro- Nom tcnl10 ag
gravo de v. Ex. 

O SR. PRllSIDllNT"R- Dada esta oxplicação. 
vou submetter liO Congresso o roquerimonto 
do Sr. Antonio Enso!Jio, que pede dispensa 
do cargo de vice-prosidonte elo Congresso. 
(Muito bem, muito bem.) · 

Consultado o Congresso sobre o pedido do 
dispensa do cat•go do vice-presillento feito 
pelo Sr. Antonio Euzebio, U!Htnimemonte uü:o 
é alie acceito pelo Congresso. 

o SR. lAMA-Peço :t v. Ex., sr. Jll'CSi
d~nte, que mo concecla. :t pnlavrtt por dous 
nunutos. 

O SR. PRESIDENTll- Acha-se esgotada a 
hora do expediente. NiLo posso coitcer.ler a 
palavra no nobre representante, porque untes 
do v. Ex. jit a havin solicitado o Sr. rcpro
sentnnto Oiticicn. 

0 Sn. ZAMA - Poço a V. Ex., Sr. jll'CSi· 
d.ente, qne consulte o Congresso nlim de ver 
SI este me concede dons minutos de attonçü:o. 

Cons~ltatlo o Cong·resso, ó npprovado o 
requernnento. 

0 SR. PRT~SIDEN'J•g- Tom n palavl'a o Sl'. 
J'epresentmlte Zama. 

O Sn.. ZAMA-SP. presidente, peço rt V. Ex. 
que consulto o Congr·csso afim do voP si este 
consente que nii:o trabalhemos ama.nllü:, dia do 
nascimento do Nosso Senhor .Tesus Christo. 

COJisnltarlo, o Cong'!'esso resolvo rtuo nilo 
lw,ja sessü:o mnanhü:. 

PRIMEIRA PARTE DA OIWEM DO DlA 

!\fOÇÃO no Srt. A~IHIUCO LO llO 

O SR. Prmsrng:-.r1'Jl -Do ncct.rilo com " dc
libcmr;iio !Jantem tomada pelo Congr·osso, 
cntrtt em discnssiio n. sogn in to moç~.o do S1•. 
;;onador por 1\Iinus Gornos, Amarica Lobo: 

« O CongTosso dos Roproson ln n tos ~los Es
tados Un11los tlo Bmzil oxam nJn voto •lo 
110r1Jnno louvor no oxoJ•cito o m·madn na
cionrws po!' to!'em coJ•oado o santo itlonl dos 

m:trtyrcs •lo nossa liberdade e o monumento 
de nossas g-lorias immorrodoums com a pro· 
clamação d::t RepnlJ!ica Federativa., aos Hi de 
novembro do ll:lSO, o p~ss11 á ordem do dia., 
scicnto e consciente de quo a ]Xtrto ::trmada 
dtt nnçilo sempre manterá a Republica raspei· 
tttvol e inviolllvel, e garantirit a pn.z c n 
tranqui!lidndo ncccssnritts no exercício ilc 
todos os direitos,» 

O Sr. F. Badaró- Si'. presidente, 
nada, mais razott v o! do quo o poditlo !la Sr. so
n.rtdor por. MinliS Gomes, Amarico Lobo. Mas, 
s1 S. Ex. tivesse consultntlo os precedentes dtts 
gmndcs a.ssombleu~ naciomes que se toem 
reunido, tomando o caracter constituinte, 
penso que nü.o terirt apresentado nmoçrta IJUe 
V. Ex. llg'Ol'i1 aea 11a do pó r em cliscuss~.o. 

S1•. pl'Osidentc, nas minhas pal11vras nin
guom enxergue siquer nm !ovo iiesrespoito, :.t 
mais lig-eira. desa.tteoç,~o nos representantes 
do exercito e armttda. 

O exercito o n. armada devem estar plena
mente satisfeitos com o procedimento do con
gresso Nacional, approvando o m•t. !• da con
slituiçü:o, qno consigna. o reconhecimento •ln. 
Ropul.Jlicll Fedorn.tiva. dos Esta•.los Unidos do 
Bl'nzil. gstns manifestaçucs oxtraordinllrias 
devem. ser reservadas pnrll as occllsiues so
Iemnes, como aquella que mareou o gmndo 
acontecimento tht tomach\ de Humaytit. 

O Sn. A)nmwo Lono- N:i.o 11a maior so
lomnidade do que esta em fJI!e está constítuid:t 
li Repuulic:t do Brn.zil. 

O S1~. BADARó-Estn~ manifostaçues devem 
J1crtr reservadas pttra occasiuos como aquolla 
em que so achotl :t naç•iio brazileim, quando 
no Sul pole,iavamos IJ:l guerra do ParagmtY, 
o que l'unccianttnclo a. Cn.mam dos Dopntajo·~. 
e e110gando :t noticia, do terem as nossas :w
mas nlcnnçndo brilhante victorin om Hu
maytít, houvo mm verd:uloira manilestnçü:o 
entllusinstica; os ilcputndos lovant:wmn-so d:t~ 
suas cadeiras, agitttvnm os lenços o lovant:t
Ymn viYns no nosso vnlonto exercito o :tr
mnda. 

O SR. A~lllltrco Lona-Peço n, pal:tvrn. 
O SI~. BAnAnó-Era uma manifestação ox

tr:tordinarin. o cspontanea. (Apoiados.) 

N•'•s jiL tivemos occasiiio de mnnil'ostar•mo
nos 1lo mesmo modo úcorca de ontl'O cidadiLa, 

.(] ue ropPOsen ta o oxorci to. 
,Ot•lt, si o üwto ostil. h(\jo rcconlJocitlo poJ• 

nos os rotH'osont:uJto~ 1lo Brn.r.il, pttl'l1 rp1o 
mais csto !nxo do nmnil'ostaçuos (Apoiados e 
ll]lttrlus) fJnO o Jll'O]Il'iO oxor•cito o u. m•m:uJn. 
dispensam )lO!' sou patriotismo '! ( Apoinrlos, 
mvito /Jcm, ?ll1fito bem.) 

Eu portanto vos conYirlo pnm votm•mos 
contra a m01;üo do men nol>ro collog-11 o pn.-

'· '·· ' 

• 
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t.ricio, não po1• desconsideração no exercito o 
armada, mas porque devemos reservar os
tas manifestações para outra occns1ão. (Mt1ito 
bem.) 

O S1.·. Am.erico Lobo- Illustro 
Sr. presidente do Congresso dos Estados 
Unidos do Brazil, cuid:wa quo as pequenas 
linhas da moçtío apresentada a cs!tt casa não 
snscit:lssem nenhuma duvida, nenhumll he
sitaçtío, porquanto, estamos aqui como no 
dia !5 de novembro, perfeitamente unidos 
a esse grupo do heróes que nos deram libec
dade o que tlzeram deste antigo :tlcaçar da 
casa de Brag·ança, o ponto das nossas re
uniões. (Apartas.) 

Não podemos repudiar a historia. 
Eu, representante de um paiz do arado e 

d:t toga,de um paiz pacitlco, não posso pensar 
que o militarismo domine jámais no Brazi!. 

Para que tal se desse, seria preciso que 
houvesse uma espada tamanha como o di
ametro da terra. 

Nestas enormes solidiJes e só c:tbivel o re
gimen indastrial, o, por esse motivo, eu não 
podia deixar do fazer esta moção serena. e 
calmamente, porque o exercito e :t armadll, 
accusados de indisciplina, segundo a linguagem 
dos sebastin,uista.s, estavam cheios do patr·io
tismo e não obedeceram sintío aos sentimentos 
mais sublimes qmmdo nos libertamm do jugo 
monarchico. ' 

u,r Su. RllPRBSE);TANTE-Ntío !ta mttis se
bastirtnistas. 

OuTRO Srt. REPnJ~SEN1'AN'l'I,-A H.opublica 
os ti1 proclamada legalmen to por nós. 

OUTRO SR. l\J.:I•ugsi,N1'ANTE - Isto não 
quer dizer qtte niio huja sobastianistas. 

O Stt. i\.)!NJtiCo Lo no -Nós acceitamos ou 
não o üteto do 15 de novembro 1 Acceitamol-o 
pelos nossos votos. 

E ag·om, quando havemos do domonslrM 
que ha perfeita solidariedade noss:1 com o ex
ercito e r1 armada, pódo nm ro\n'osontanto 
do Minas Gemes, ou qnalq uor· cic ar.liio brazi
lciro, oppor-so a i; to 1 Niw o m·olo. 

Cumpro-nos pór• IJom clttro: que esta
riamos lttmlJom no campo da reYolução e que 
partilharemos no futuro a sorte dos rovo!U· 
cionarios, qualquer qno olla soja, ou boa ou 
nuí fortuna. 

Snppnnlm, Sr. presidente, como disse, que 
miuhtl moçtío Jos~o votadtl som disenssiio,nua· 
n imame 11 to, porqno .i ulga v a q uo ntío potlomos 
rocnsat• ost!t di dtli1 sagrad:t ]Jru•a com uma 
prwto dr1 Nar,:ão, quo. ó o sym .1ulo d.n J'orçn, 
dtt gr·nndoza o tla h bordado tia Prltrm, tanto 
no lntol.'lor como no oxtol'ioi', , 

esta moí'ão ou ó antecipada ou e !:trdia; o 
como não podemos voltar atrar., peço que sojtl 
e !la adiada para oocasitío opportuna. 

Submottido it votação, cl approvado o re
querimento de adittmonto apresentado pelo 
Sr. Lr1uro Müller. 

SEGUNDA PARTE DA ORDBM DO DIA 

VOT,\ÇÃO DO TITULO i 0 DA" CONSTITUIÇÃO 

Contin.tia. a_ votação do titulo ]o do projecto 
de ConstJtmçtto e das emendas. 

O Srt. PRESIDE:iTE declara que vae-se pro
ceder ti votaçtío do art. 12 o das emendas. 

Posta a votos a emenda suppressiva do 
Sr. l\Ieira de Vasconcellos, é ella rejeitada 
por 02 votos contra 8:2. 

QUEST.\o !lg O!WE~I 

O Srt. Jos1:: l\ümANO (pala Ol'clcm)-Peço 
a veritlcação dll votação, 
VOZJ~S-Oh ! oh ! 

UM SI~. lWPIWSENTANT~-E' um:t proto
laçl\o. 

O SJt. Jos1:: 1\LmiANo-Eston no meu di
reito. (Cn1~am-se apartas.) 

0 SR. MIGUEL DE CASTRO {llela 01'clCm)
Sr. presidente, meu dig-uo collega o Sr. Dr. 
José Marillno acrtba de pedir a veritlcação da 
vot:lç,üo :.1 que agora se procedeu, e parece 
que nenhum dos Srs. do Cong-resso se opporà 
a isso, porque nós queremos a verducle e até 
porque dahi resultari1 engmndecimento dtt 
aJilr·m:üiva da mesa· a quem todos respei
hunos. 

o S1t .. rosli MARIANo-Depois que vi a mesa 
da~· por não appEovado.um art .. o logo em se
g-mda vor que nr1o lmvm numero, tenho o di· 
reito do reclamar. · 

0 ~Lt. ,~ L~IIXO A FJo'ONS0-0 reg-imento noS 
pomutte ver1tlcar. 

0 SR. M!G IJ~L llE CASTRO- Como dizia, 
Sr. prcsicleute, acreditando om qno nenhn!ll 
dos !llembros do Congresso se oppor:i a que 
cheguemos ao conhecimento da verdade, q uo 
tnmbem por qualquer circunstttncitt póde não 
!e!' cheg-ado :~o ~onhecimon.to da mosn, cu,jo 
JUIZO SOU O pr!llleU'O li l'eS]lOltar, VOU propor 
q no se procodtl á votnçiio nominal, como 
meio inlhllivol tle verillcaçüo. 

u~r Sr.. RErRES~N'L'A);'t'r.- Os senhores a 
recusaram honlom om questão nmis impor· 
tanto. 

o sr~. LA VItO 1\Im.r.Jm- Sr. prosit!onto o Si~ .. los!:: UAIU,\NO- Tenho o direito do 
podl a palttvt·a pttl'l\ l'nzot• nm J'OIJLLOJ'irnonto: rocl:tmur. l,\not•o quo isto s0,jt1 sório. 
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UM SR. RllPJtES!lNTAN1'E- Ninguem aqui 
quer o contrario. (Oru.:am-sc out,·os apartes.) 

O Sn. PRESillENTil- O Sr. Josó Mariano 
não póde !aliar; quem tem a palavra ó o Sr. 
Miguel do Castro. · 

0 SR. J OS!~ MARIANO-Não posso deixar de 
protestar contra a permanencia do pessoas 
estranhas dentro do recinto, de sorte que não 
se llódo verificar a votação. (Jla out,·os apa1'
tcs.) 

0 SR. MIGUEL Dll CASTRO-Sr. presidllnte, 
surprehende-me o modo porque este augusto 
Congresso se oppuo ao meio de pi'ocerler a 
uma verificaçüo sem contestações. Como re
clamar contra umtt votaçüo nominal ~ Qual 
outro meio mais seguro? 

Nüo vao nisto desconfiança it mesa nem ao 
Sr. presidente. Sou o primeiro a prestar-lhes 
a maior confiança; mas é possível na votação 
symbolica haver engano: en·m·c humanwn 
cst. (apoiados.) Eis a msão pela qual peço 
que se proceda ú votação nominal, como 
meio mais seguro, si ni1o o unico de chegar 
ao conhecimento da verdade. 

O Sr. 1:\'.fatta Machado (1' scctc
tario)- Senhores membros ilo Congresso, nüo 
tomaria a palavra si o meu distincto amigo o 
Sr. Josó Mariano não tivesse dito que era 
licito a qualquer cong'ressistQ reclamar pelli 
VOI'ificação da votação, it vista t!o facto que 
l10n tem ~e dou, de h a ver a mesa, depois de 
ter declarado npprovada uma emendtt, vorifi
Clido que não Jmvia numero. Esttt pllrnso, 
lançndli por S. Ex. no paiz poderit fazer p:lirar 
uma suspeita gmve so!Jre este Congresso. 
Pot!er-se-lm acreditar, por esta pllmse, a qual 
não é insinuaçüo mvlevoln ao nobre ropre
sentlinte, mas mero recurso de occasiüo ... 
(Dive!•sos apartes c protestos; toca-se a cwn-
painlLa.) · 

0 S!t. PrtES!Dil:<TE - Attençüo ! 
O Sa. l\!AT1'A MACHADo- Sonlloros, a mesa 

trata de defender a sua diguidr,do o, mais que 
tudo, li di "nidade do Congresso ! Nt1o t0mom 
as dores pelo Sr. J osó Mttriano, que nadu, lm 
do oil'ensivo no que eu t!isse, como S. Ex. 
mesmo estit convencido. 

Eu estava obset•vando quo a su.1, phrl\se 
podia fitzor callir sobre a mostt tt nccusnção 
tlo que altera ns votações. Entt•etnnto, o facto 
do hontom explica-se muito nlitm•almento e 
pum Ji:tzel·o, pedi :1 Jlahtvrli. 

E' natural, senhores, que, voltt!:!_do-se .snc
cossivnmente os :wtigos, a mestt tmo osteJn. a 
todo o momento contando o numero tlo ropt•o
sontantos presentes no recinto, e acoutecorit 
algumn~ vows nas ultimas hot'ns do soss~.o, 
quando ~e rotiram os Srs. roprosontantos, por 
cansai.! os, ou pura c usa, ou pttm tiS salas inune-

di atas, que alguma cousa se vote sem que haja 
no recinto o numero necessnrio. E' facto que 
se terit dado em mais de um dos plirlamentos 
do mundo. 

. O,Sn. ALM!NO AI'FONS0-1\I:QS iSSO é gra
VISSilllO ! 

UMA voz-Eis a necessidade da votaçi1o 
nominal. 

O SR. l\fAT1'A MACHADO- Não ba, pois, a. 
meuo1: culpabilidlide no procedimento da 
mesa. 

VozEs-Do maneira alguma. 
O Sn.. MA'rTA MAcHADo - Mas, senhores, 

a proveito-me aindli do ensejo para explicar 
ao Congresso e ao paiz o modo por que a mesa 
procedo nestas votações tumultuosas, em que 
todos teem interesses, intol'esses de patrio
tismo, e isto para que fique bem claro que 
procuramos todos os meios pttra evitar os en
ganos. 

Como o Congresso sabe, são quatro os secre
ta rios !la mesa. Adoptámos um systema na 
contagem e verificação dos votos : os dous 
secretarias da direita, 1• e 3°, contam cumulati
vamente os votos dos representantes que 
sentam-se nas duas bancadlis á dil'eita ; o 
3° e 4" contam os votos dos que lhes ficam 
fronteiros, isto é, das duas bancadas da 
esquerdli. Depois o I o e o 3" secretarias can
foram entre si os resultados obtidos, isola
damente por cada um, o mesmo íitzem o 2° o 
o 4° secretarias. Veriacada assim a exactidão, 
das chms pnrcellas, sommam-se, e o Sr. Presi
t!ente annuucia o resultado d~t votnçüo. 

Empregamos todo o escrupulo Jllil'a. evitlir 
~ual_qu~r engano. Mas, pergunto: E' passivei 
mcrumnar-se a mesa pelo flicto que se deu 
llontem ? 

Vozgs-Nüo, nüo. 
Ul\r SR. H.EPRESEN1'ANT!l- Todos reconhe

cem tts !Joas intençues da mesa. 
o SR. MA'rTA MACHADO.- Si, ]lO!' QCfi,SO, 

algum ropresen tau to não se con formtt com o 
resultatlo mm unciado peht mesa, os ta nunca 
se recusou a veriaclir a vota.çi1o contestudtt o 
o Sr. presidente tom dut!o disto innumeras 
provas. (Apoiados.) 

Q111mto ao pedido, que filr. um SI'. repre
sentante, para que as votaçues fossem no
minlies ... 

UM SJt. RilPRNSBNTANTE- Todas nüo; 
agora tt·ata-se desta, sómonte. 

O Sa. 1\IA'I'TA MACI!ADO-... seria osto o 
moio de evi tnr roclamaçücs ; mas praticamon to 
tot•tm-so osto um processo imposslvol, porque 
Ullli\ cltamtuh• do quasi :JOO nomos lovtt mais 
ou monos mmt hora. 
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Assim, espero, não que os meus colleg!_IS 
modifiquem o seu juizo, porque todos estao 
convencidos de que n meslt procura com o 
maximo zelo cumprir com seu dever (apoia
dos), mas que 1'óra d'aqui, no }Jaiz. inteiro, 
não circulem, sem protestos, duvidas, em 
relação ás decisões deste tri?unal augusto que 
trata de organizo,r o pmz, o nem pmre 
suspeita tilo ,s-mve contra os J!!Ombros da 
mesa, qual a ue nilo tor o· dev1do zelo na 
verificaçilo das votações do Congresso. 

0 SR. PRESIDEN~'E - A verificação da VO• 
tação, requerida pelo Sr. represeutan~e José 
Mariano, havia s1do l'eita sem que nmgnem 
requeresse. 

A mesa, só depois de conferir os resultados, 
é que aununciou o computo dn votação : 82 
votos a favor e 92 contra. 

A mesa, tendo feito esta verificação, ent~n~e 
que, si o Congresso quer, o melhor é ~dmütn• 
a votação nominal, porque, do contrariO, o Sr. 
José Mariano ficarú sempre com o direito, que 
tem ticlo, de duvidar éla votação da casa. 
(Muitos nao ctpoiados.) 

Já convidei a S. Ex. pm•a vir ti mesa as
sistir a verificação da votação, ao que S. Ex. 
recusou-se. Entretanto, constantemente, 
S. Ex- está denotando uescoufiança no procedi
mento da mesa. (N<io apoiados.) 

No dia em que me sentir mal nesta ca
deim, já uma vez disse e repito, ando fa~o 
verdadeiro sacrificio (apoiados), por mats 
elevada que soja, deixarei de occup::l-a, p~r
que ha algwua coustt que prezo mmto ma1s, 
-é a minha dignidade pessoal. (Apoiados, 
muito bem e ctpplausos .) 

Consultado, o Cougresso não npprovtt p 
requerimento de votaçiTo uominal do Sr. 111!
guel castl•o. 

O SR. JosJ~ MAltiANO (pela o1·dem)- SI'. 
pPesidente, depois das palavras de V. E~. 
eu não posso deixar do responder it accusaçao 
que ellas envolvem. Não quero aggmvar 
este incitleute, nilo quepo ·azedai-o .... 

o SR, Er.YSBu MAI~'J'IN~- NITo devo. 
O Sn .. Tos~ MAmANo .... quero apenas di

zer tt V. Ex. o ao Congresso que, si en recla
mo sobre as votnçuos, nüo é porque poulm om 
duvhla a seriedade da mesa, mas porque 
conheço as dificuldades de veJ•iflcar-se a vo
ta~,ilo symbolica em um Congresso assim nu
meroso. 

E, quanto ao argumento do tempo que se 
emprega nossa vo1'Í ilcnçiLo, é molho!' Llomorar 
pam conhecer a vordttde, .... 

O SJt. PrtBSlDJ~N'J"l'E- A mostt assim tom 
somJn'o procedido, o V. Ex:. som pro reclama 
contm tt demora no anmmcio dtts votnçilos. 

O SR. JosB MARIANo.... do que deixar 
passar como verdadeira uma decisão sobro a 
qual poliam recahír suspeitas. 

Eu não sabia que, usando do meu direito de 
representante, tornava-me impertiuento para 
com V. Ex.; eu não sabht que o exercício 
desse direito ora con8idern.do por V. Ex. 
como oJl'ensivo á sua dignidade. V. Ex. sabe 
que ou prezando tt minha, não poria em du
vida a dignidade de ninguem e menos da
quelle que o Congresso elevou á altw·a de seu 
presiliente. (Muito bem.) 

Protestei, protesto e hei de protestar sem
pre, porque é meu direito, embom a mesa 
attencla ou não attenda conforme fez agora. 
Este Congresso esta sob uma grande fatali
dade ; ou elle ha de submisso attender a tudo 
quanto querem... (n!lo apoiados ; reclama
ções gemes) perdão ; deixem-me ao menos 
concluir a phrase ; este Congresso está sob 
uma grande fatalidade ; ou elle lia de atten
der a tudo quanto se lhe acena, a tudo quanto 
lhe aconselham (nao apoiados; reclamações) e 
então dão-lhe a denominação de servil, ou 
nós procuramos aqui batermo-nos pelos prin
cípios e lutar para que a verdade appareça e 
chamam-nos de anarchistas. 

Pois bem ; quer chamem-me de anarchista, 
quer não, hei de protestar, hei de brada.r 
sempre, ainda que a minha voz se perca neste 
recinto. (Muito bem.) 

0 SR., TO!,EN1'INO IJE CARVALHO requer que 
se proceda à votaçilo nominal sobre o artigo 12 
do projecto. 

Consultado, o Congresso regeita .este re
querimento. 

Submettido á votaçãe> o art. 12 do projecto, 
é approvado por 94 votos con tsa 89. 

« Além das fontes de receita discriminadas 
nos arts. 6° e 8', é licito ti União, como aos 
estados, cmuulativamente, ou nilo, crenr 
outras quaesquer, não contravindo o disposto 
nos arts. 7', \)o e 10 § 1'. » 

O Stt. Ptuc;nnEN1'E - O paragrnpho addi· 
tivo apresentado pela commissiio, considero-o 
prejudicado poht delibomçilo !Jantem tomada 
pelo Congresso, assim como uma emenda 
analoga do Sr. Virgilio Damusio. 

O Stt, Pm,smENTE- V no-se votar o art. 13. 
A este artigo só foi mandado um adliitivo do 
Sr. Amot·ico Lobo. 

O Stt. Gu' Gour,AI\1'- Lembro a v. Ex. 
qno o Sr. Amarico Lobo retirou todns as suas 
emendas pam J'estabolecol-as nlt 2• discussão. 

O Slt. PnEsWBNTE- Tom razão. 
São succossivamonto postos tt votos o ap

provados os nrts. 13, i'l o 15 do projecto, 
assim coucobillos : 
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Art. 13 

o direito ela União e o dos ostmlos n lo
n·islnrom sobro vinção J'orrea e navegação 
~1tcrior scrú regulado por lei do Congresso 
Naciotml. 

Art. 1•1 

As Jbrças de terra e mar são instituições 
nncionaes permnnentes, destinadns it dol'e~tt 
da patria no exterior e it manutenção das leis 
no interior. 

Dentro dos limites da lei, t> força armada 
é essencinlmente obediente aos seus superio
res hierarchicos e oLrigada a sustentnr as 
instituiQ1íes constitucionaes. 

Art. 15. 

S~o orgãos da sobemnht nacional os pode
res Jegislntivo, executivo, judiciaria, hm•mo
nicos e independentes entre si. 

Sii.o consideradas projudicndns as emendas 
substitntivas do Sr. Demotrio l~ibeiro o ou· 
tros e do Sr. Lnuro Sodré e outros. 

Vem ú mcstt a seg-uinte 

Dcclaraçao de voto 

Declaro q ne votei con trn os arts. 12 c 14 
do projecto tlo constituição o requeiro que so 
insira este voto na acta. 

St\la das sessões, 24 do dezembro do 1890. 
- ,1lmino Alvares AfTonso. 

lJJSOU:iSlO DO CAP!TUT,O Jl 

· O SR. Pm~sl!JEN1'E - Estit tnrminada a 
votação rlo titulo preliminar, continúa a dis
cussão do capitulo ll do projecto. · 

1\furro~ Sn.<. H.JmtJo'~J~:>TANTJ~S podem a 
palavra. 

O SR. PnE:;mgxm- Peço aos S!'s. repre
sentantes rp1o ao pedirem tt Jmhwra so onnnn
ciom de modo qno os sons nomes possam ser 
insCJ'iptos no livro da mesn. 

O Sn. B.u1Anó- Consulto a V. Ex. qnnl 
o valm· que toem as notn.s lançadas ahi no 
Jino, rolativamonto nos ropresntautes 1]110 
Jll'otontlom totnfLr pm·to nos debates, porque 
muito,; do nós nos dirigimos it mcs11 o tomo~ 
os nossos nomos inscripto,;. 

Ora, tlosc~jo sabor si iJ Jll'Cciso tornar a 
po1liJ' n JHdn.vm, ou si otltt nos sor•ú t!mh\ 
sogm1rlo a ordom tia inseri pçüo. 

O Sn. PRESIDEN1'E- Ao iniciar-se n rlis
cussilo do projecto, muitos membros do Con
g-resso vieram inscrever-se parn a discussiio 
do titulo prelimintw o ele cacht um dos capi
tulas. Houve pedidos de inscripçiio para n 
seg·unda discussão. 

A mesfL entendeu que isto não ern regular 
(apoiados) o quo o regular seritt Jazer-se a 
inscrip~ão it proporção que fosso annunciadn 
a discusslio de cada um dos capitulas, visto 
que o regimento assim o detoz•mina, e e o 
meio de ovitar n confusiio o reclamações. 

O SR. BADARÓ - Neste caso peço a V. Ex. 
que me mande insct·ever para esta discussilo. 

São lidas, apoiadas e entram conjunct!1-
mente om discussão as seguites 

Emendas 

Additivos ao art. 16 

§ '1. n o systemtt e loitoral terá por base lt 
representação proJlorcionttl das màiorias e 
Jllill OI'Í:tS, 

§ 5." O exet•cicio do sufl'ragio ó um direito 
e um dever dos cidadiios da Republica e não 
soa·re intervenção do podo r executivo. 
· Srtln. das sessões, 24 tle dezemJJro de 1890. 
-Marciano de J1l agalhacs. 

Ao art. Jf,, Substitua-se assim: 

O poder legislativo e exercido pot• um 
congresso electivo denominado- Congresso 
dos !~oproseotantcs -com a snnc,,ão do presi
dente dn. Republica. 

Sup]lrimam-se os§§ I o, 2" o :3. o 

gmendom-se os demais artigos deste capi
tulo, do ncco!'clo com o pcnsttmonto contido no 
present(l substitutivo. 

Saltt elas sessões, 2,1 de dezembro de 1890. 
-Cassiano do Nascimento.- VictoJ•ino Jli ontei· 
ro.- Thomaz Flores,- Homero Baptista. -
.Ttelio Jlro/11.- Pe;·aim rla Costa. - Atcide.• 
Linw.-PiJiAaiJ•o 11iachado.-Abbott.- JHlio 
de Castillws.-RamiJ·o Bm·cetlos.-Bo,rgas de 
JlicdciJ•os.- ilbJ•cee.- ;llemue Bcm•cto. 

Ao urt. lG 

Accrosconto-sc- 0111 regm-ás seguintes 
p::tlttvt•as-com tt tilUlcçiTo .-Antuico Lo!Jo. 

Ao nrt. 17, § 2" 

Accroscenlo·so- o o mandato do suiJstitulo 
dm•arit o lompo J'oslanto ao do substituitlo. 
-AmdJ'icn I.o/Jo. 
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Ao art. 25, § 2" 

Accresconte-sc-o sm• n:ltural do Estlltlo 
~ue o olo;;or, ou nollo ter resirloncitt r.lurante 
dous annos immcdiatos ii oleiçilo. 

Sala dns sessões, 2•! do dezembro do 1800. 
- A.nw1·ico Lobo. 

Ao§ 1° do nrt. 17 

Diga-se : 
§ 1° Cada lcgislntur:t dm•arit quatro nnnos. 
S. R.- Frcdel'ico Bol'gcs. 

Ao § 2° tlo art. 18 

Accrcscen tc-se : 
§ 2." Quando se det' coutestaçilo sobre a 

eleiçilo do qnnlquor membro do sonarlo ou 
camara, :t quesW.o so:·iL resolvida pelo Su
premo Tribunal Federal. 

S. R.- Fl·cde:•ico Botgcs. 

Ao nrt. 2•1 

Substitua-se : 
Art. 24. Os membros do Cong-resso, senrlo 

compativeis nn.ra o cxot>cicio do todos os car
gos, uilo porlem, entl'el.an to, acceital-os, som 
licença cltL rospectivtL cnmat•a. 

S. R, -F,·edetico S. Bo;"[JCS. 

A' secçilo I- capitulo I 

Art. 25, n. 2-substitua-so pelo seguinte : 
Pum ser dcprttat!o, ter mflis do vinte o 

cinco annos t!o idade o rp.mtro de residouci<L 
no Drazil, o pnm :'er senador tor pelo monos 
trinta e cinco annos do iclaclo e sei~ de resi
dencia no Brn.zil, exceplutLLios, quanto aos 
prazos tio ~uatro e seis. ttnnos, os cldaclãos a 
que se refere o n. 4 do art. GO. 

(A excopçilo ,iiL foi npprovacla pela com
misslio dos 21). 

Sala das sossõ2s, 10 do dezembro do 1800. 
-B. Cam)lo.<.- Mamas Bcm·os.- Adolph.o 
Gorclo.-l'homa; Carvalhal.- Domingos ele 
lrforacs.-Jlw·sa.- Rnrl1·i,qucs Jllues.- Ru
biao Jimio1· .-,lngelo Pinltair'o,- Lopes Clta-
ves.-Rotlolpho Jllirancla. · 

Substitua-se o § 1° do nrt. 25 polo seguinte: 
Estar n:t posso dos direitos tio cidadlio brt\zi

loiro e ser a!istavol como eleitor. 
S(l.!n. das sessões, 23 do dozombro tio 1800. 

-ao,.rêa Raúelto o outros. 

GO:-i'OUIUHJO 43 

Ao art. 2(i 

Supprimn-so o n. 1.-Alcinrlo G·ur.mabm·a. 
- IJem.cll'io.- iiHI<1o de Fal'ia.- Moni:; 
F1'Ci1·e. -.1nnibal Falclio.-F'l'm1ça Ccwvalho. 
-H. de Cctl'valho.-;lnfi·isio Fialho. 

Ao art. 2G 

StJbstitunm-se os ns. 2 a 7pclo seguinte: 
2,. ~ Todos . o~ frmccionarios pub!icos, civis, 

pol:t:cos e nnl:tnres, excepto os ministros e o 
pess01Ll diplomlltico. 

Sala r:bs sessões, 24 de dezembro do 1800. 
-,lmenco Lobo. 

Ao art. 2i, § ] 0 

Depois d::t pala vra...:..lmbi tnn tos-n.ccrescon
tc-se-nilo do\·ent!o esse numero 801' inferior 
tL rJutüro IJOt' qualquer estado. 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 1800. 
- Ue/tua Norh·igttcs.- Alhaycla JuniOí'.- A. 
A::credo.- Caelano da .·llbuquctque.- Bet
(orl Viei1·a. -Aquilino.-Moni; Freira .-Fl·e
clcrico Bol'gas .-J. Sm·mento. 

A' emenda do art. 2G 

P<1ragrapho nnico. Ninguom soriL decla
l'I.Uio incomJ!a~iv·eJ !Joio simpl~s.!ilcto de ser 
crente ou mnmtro c e umtt rohgmo. 

S. R.-,1, Cavalccmti, 

O Sr. Oo~·rêa Rabello- Sr. 
prosirlonto, por muitos poucos momento3, vou 
occupnr a attonçilo do Congresso, que eleve 
achar-se ancioso pot' ouvir a palavl'I.L auto
risada do Sr. ropresentane ela Bnhia, que ha de 
vir <t os ta tribuna discuti!' questões d<t mais 
alttt importancia. 

O mou nto foi unicamente justil1cat' nm(l. 
emenda, que tivo (1, honm de apresentar. 
Conheço quilo difllcil ó nos te Congresso serem 
tuloi]tndns emendas no projecto constitucional 
que se discuto, revestido, como se acha, da 
respeitabilidade que lho dilo, nilo somente 
o Dtcto elo ser e !lo concebido e olaborac!o sobre 
todos os outros qno fomm aprosentatlos, como 
<t alta competoncia. daqnelle que t11mou a sou 
cargo a retlncçüo deste, que se oJl'oreco á dis
cusstio, que aindtL tom por si ter sido sub
mottido ao oxamo e verificação nttenta de 
uma illustro commissilo nomeada pelo Con
gresso. 

A difllculdntlo, na vordado, de serem ndo
ptmlus as emout!ns, ~uo não foram oJrorecidas 
po!(l. commissüo, muuifesttt-so peltt discussão 
dns dis11osiçõos preliminnros. Ouvimos aqui 
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produzil'om-so os mais brilhantes llisctn•,:os, 
não po,londo a~uelle~ que o:; pt·onuncia.vam, 
consegn ir thzct• com ~no uma só da~ omendns 
apresentnrias f1s:;o :tpproVtvla; discursos e,; tos 
qno, niio ob,;t;wto istu, tr·ouxel'atn a gmnrle o 
intcrminavel vantagem de 1110:itt•at' it Nnçt1o 
qne as questues aqui ventil:t<lns, qnestuos 
cnpitaes, por bso que dizem Pospt;ito it orga
nisação do p:liz, St1o tratnrlns perante este 
Cong·t·e~so com plena libet•datle, o discutidas 
c votadas sem que haja inler'l'oroncia J,; um 
poder cstt·anho, que venha tt•azot• cmbctt•aços 
á voz dos or•adores ou impot• sobre o voto. 
(Apoiados,) 

npresontndas. Bom sei, o ostn razão é quo me 
foz subit·. ti. tt•ibtma, bom sei quo não póde 
actwtJ' no OSJlil'ito do Cong-resso, para accei
tnç:1o ou rojet~'ão de uma emenda, :tnutorirlnde 
do nome tJUO n.:unpn,r·a; sei que, por esse lado, 
fctlltnriatll iuteimmento as contli<;õos do força 
o do vitt~litlntle pa,rtt a minha emenda. (Nao 
apoiwlos.) M;ts, si conseguir que [1, ntteu
,,fio dos motullros tlosto illustre Congresso 
convil•jn. sobre o ponto que discuto, como me 
parece qno mo acl1o escudado om podot'osns 
razões, qne moveram-me n apresentar a 
ement.!n, pat•oce-me, tlig·o, que hei do ou ter a 
su:t appr•ovaçiío. 

A emoncla, senhores, é a seguinte (lê): E neste ponto as apprchensues que, todos 
vós sabeis, existiam no pniz, ttcltam-se 
completamente dissiparltts, pnt'<JI!C ollo jit viu 
que no Congt•esso lm plen[l. liiJorrlarlo tle tlis
cnssão, os oradores !'aliam como qnerem, [1, 

votnçiLo ó pet·feitamente elucidada e o voto 
absoluttimento Jivl'e (,ipoi,lllos.) 

Jit so vu pois, qne a Constituição elahorntla e 
votatb omtaos condições vae cn,lnr no animo 
do p[i,iz prodnzinrlo os mais ueneticos resnl
tados, e que terit as condições tio durabi
lidade, as condiçlües de respeilii!Jilidnrlo rp1e 
prov<lm tltt inteira liber:lnrlo rlo Con
gt•esso nn sua discussão e th sua appro
vtv;iLo livre. ;lpoiados.) 

II! as, porrt ne t'azão seu horrJs, nii,o foi possi v e! 
a nenhum reprosentan le,n não set' o S t', rep t•e
sentante Ln.uro Sorlt•ó,conseguir qn' pnssas~e 
unm sli emrmtln. na discussão das disposições 
preliminares do titulo primeit'n ? Essa, razr1o 
é obvia e clar;t : o i Ilustre nu to r· do projecto 
o elaborou com stunm:L pt'tHlencin o alto cl'i
tet•io, foi buscar as suas inspit•aç,ues na~nelle 
paiz qnc empyl'icamente tem mostmrlo nos 
olhos do mundo tt oxcoll~ncia do pr·incipio fe
derativo ; inspiron-se n:t con;;titniçfio dos 
Estados Uni1los, <J é pt••Jciso dizet•, fetlcrrtlista 
por principio;; e couYic,;l1n como é, qurtntlo lt'a
tou do osta~elecot• a sep:1raçi1o da~ renrlas dos 
estntlos o <lrt União, ponto cnlminante rlrt dis
cussão, nas disposir,,õcs pt•climina,r·os, quando 
tt'tttou disso, tbi alêm tltt constituição dos Es
tados Unidos doixrmdo positivamente n cnda 
ostnrlo o tlit•oito do tt•ibutar cct•tas nmterir\s 
tio qne naqnolla rcpnltlicll nt1o so hnvin. t'tJito 
distiucção, ostailolocendo-so limitas no dit•eito 
rln União. 

E', pois, esta n t'aziLo por que nt1o tem sido 
passive! í'nzor emendas it Constituição, att! no 
ponto em qne nos achamos, tendo sido appro
vatlr\S apenas algumas nprosot1ta1las pola 
comm issiio e q uo niio ttl toram o projecto cm 
sua substancitt. 

Om, sondo assim, som duvida podor-se-hin 
pensrtr quo é dcmnsiatla ousadia de minll:\ 

lmt•te protentlot• que a omolllln, quo vou tet' a 
toll!'rl tio submotter it consideraeão do Con
gresso, tenha sorte tliversa das que lho foram 

Sub.::litna-so o§ I" tio nrt. 25 pelo seguinte: 
" Estar na po;so do,; dit•eitos de cicladiLo bra
zileiro e sot• altstavol como eleitor. " 

l~stn emeut!r1 ó stibstitutiva ao dito § Jo do 
at't. 25 do prr.jecto, !JUe os tatue : « ost[l.r na 
po:;,;o dos tlireitos rle eleitot•. , 

A dill'et·ença outro um;t e outra disposição é 
clara, é mrwil'osta,. 

Pa m j o>< li llcar ll. e me ncl[l., peço clescul pa 
no Congresso ele invocar uuJa noção elemen
tar om jJtrispt·udencill; isto ó, t\ tlill'orença 
outro o dit'eito a umtt coustt qualquer o a 
posse dessa cansa. 

o dir<'ito e n posse não andam sem pro uni
tios, e l't·erJnentotnento acontece quo l\I]Uel!o 
que tem o direito a uma constt qualquer, não 
tenhn. cún,junctamente direito a pos'e. 

Para que so estejtt ntL posso do dit•eito ele 
eltli lo r·, o at•t, iO do projecto orn discussão, 
oxigo, nl ém dtllj uellns condiçDes, ou r~q ue,itos, 
qno siT.o neccssarios prlrn. que se possa alis
tnr· eleitor, ou albtamento, de sorte que 
sómente esth n:1 posso de eleitot• 0 cidadão 
qno, rennid"sesses reqncsitos, tenha-s<l tttm
!Jem alistado. 

E' o que tli~pue expressamente o art. iOdo 
projecto estatnitlo: «SiLo eloitot·es os cidadt1os 
maiores do 21 annos, quo se :llistnrem na Jôr
mn da lei». 

Lo,;;o •. tl p:tlent.n qno, para se estar !m posse 
do dtt·otto do olettor, tot'tm-se essencml ost[I.S 
co~tliçucs tt do alistamento; e pois, a provnle
cct• a tloutritm do art. 25 § i', somente ó ole
giYol nqnelle quo, tendo o direito de alistar-se 
o lo i to r, tenha-se tam bem alistatlo. 

Ot•a, qnaes silo as conse.quoncitts t!n conser
vaç:1o lia :lt't, 25 § l"? Vejnmos. 

Em primcit•o logoar deixi1m de ser elcgivois 
!orlas aquollos citlndãos, que, na epocn do alis
tmnonto, niT.o ost:muo presentes pot• qualquer 
cit•cumstancirt, deixem rle ser· alistados e paio 
thcto do não est1u'em presentas na oeeasiilo 
propria teulmm deixado de lançar mão doo re
cursos logacs, iuclnsivo aquellos qno so to
nh"m nusnntntlo om serviço dn Naç11o; torlos 
quo complotnrom 21 annos no tampo qno do
correr da data do alistamento á data rltt oloi-
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{)ão, qnnndo~t lei est~tbolece como regr~tger·al, 
quo rt i•lnrlo p~tra 1t eleg-ibilidade soja a maio
rida rio de 21 annos; e todos aqnelles qno, es
ta.mlo suspensos dos seus direitos ri e cidadiio 
braziloir•o e» vi do art. 71 do projecto na ópoca 
do nlbtamcnto, se tenham Jibertnrlo dessa 
suspensiio antes da oleiçiio, o quo é ainda 
gmvo inconveniente. 

Assim pois, d:1 :tdopçiiotlo § 1" do n.rt. 25 ro
sultrtril n. cxclusiio da <liegibiliclacle parava
rio;; cidadiios, sem urna raziio plausi vel, que a 
justiliJue. · 

Or•a, não sei si <lstrw~t no peusllmento do 
redactor do projecto orn discussiio ec;ta oxcln
são; si est:wn, ainda nilo poudo descobr-ir qual 
a razüo que teve pura isso. . 

Creio qno tlove-se, n.ttenrlendo n.os tlireitos 
dos cidadiios brasileiros f[UO se aclta•n pulo 
projecto excluídos tl:t elegiDilidnde, adoptar a 
emenda :mhstitutiva. · 

Nesta exige-se para a elegiuilidadc a posse 
dos direitos de cidadão braúlcir·o, isto e, uiio 
lmvol-os perdido, na !Orma. do art. 71, ou nüo 
estar clollo:; snspenso na occasiiio tia eloiç:Io. 

UM Sr.. R!lPltllSllX'fA;';TN - De so1•to I}UO o 
braziloir·o 11 no estiver em pniz estrangeiro. 
não poder<\ sor eleito. 

O SR. CosorA RABP.LLo- Digo: estar na 
posse dos direitos do cidadão bmzileiro. V. Ex. 
tenlw. n. bondade rle ouvir• o modo porque tt 
min!ttl. emetvht foi t'ol'mu\acltl. (li!) : 

O projecto oxigc quo seja alistado, e, s,mcJo 
assim, .i'' rnostr·ei que, a niio ser o alritre 
tomado pela minha emenda., nmilos cidaditos 
flcariltrn excluidos. Eis o motiro, Sr. presi
dente, po!'Ctuo apresento n. cmoncla, c nistll 
não mo n fl'nstoi rltt disposiçfio da nossa antiga 
Constituiçilo, posto que nolla o. systcma do 
eloiçfto fos~o o iutlirccto. 

Sr·. pt•esidento, parece que Justiflquoi, na 
medi<la <lo minhas for•ç:t~, <t emontla que oll'e
reço h consi<loraçiio tlo Congt·esso. Si olln l'or 
acceitrt, corno aspar·o, apresen t:u•oi outra. ao 
art. 70, qno virit hm·morlistu• o tor•tHU' clal'il::J 
as tlispo;içúes relativas rt oRte assumpto. Si 
for regeitnda, ao monos leremos a vantagem 
ele evitar•, partt o fu tnro, intorproktçúos difl'u
routes sobre a disposiçiio do projecto, in tct'· 
protnçues que poderão tlcrw sujeitas nos inte
resses da politica, e que (lO!' isso, toriiO 1\ gran
de inconveniencin, de niTo set' consbntos, com 
o!l'ons:t dos principias tio justiç<t. 

Nü:o sei sobro osto ponto o que consog·uiu o 
illustro ol'l\dor contr·a o nobr·o ministro drt 
fazenda, rpmntlo este revolon um patriotismo 
bustanto 1\nrl~tz parrt, em nosso pniz, excluir• da 
roprosentnçflo aaciont\l todo aquolle qu~ oh3-
doco n nm poder extmnlto, soja. os to unm na
ção ostrnugoira, ou sojtl. o sytlcrbas. 

Tenho concluido. ( Muito bem ; ??Wito 
bem. O o?•odm· d comprimentaclo por diversos 
S1·s. ?"ep>·esentantes .) 

O Sr. Sa~aiva. começa dizendo que 
o seu rtm é motrvar as ernendn.s que oll'el'ecou 
ú con,;icleração tl:t cornmissiio, porque julnoou 
fossem submettidas tambern ii. aprociaçii~ do 
Congresso, pat'll este deliberar sobre e !las· 
mas, assim nlío sendo, tem necessidade de mo: 
ti val-as, pn.m que o estado quo o eleg-eu saiba 
que não rleixort do pensar em tudo quanto lhe 
pudesse intsressar. 

Antes de L'ttzor a aualyse de toes emendas 
tomarú em considernç,ão alguns pepiodos d~ 
discurso do Sr. rniuistr·o da. lhzenda. . 

o Conf<ressq s:~be qtw o nobre ministro 8 ou 
niio é n. l•'ec!el'.J.ç:i:o. O successo da revolnçlio 
dependia do S. Ex. 

Estas rtuesli:ícs que se tecrn ventilado de des
crimiçfio de rendas, todas toem as suas bases. 
Si a tlictaclura fizer um orçamento passivei, 
um or·çamcnto como o que se nos annun
~rou, tt F0deração estie morta ; porque para 
se filzer um orçttrneoto de 250.000:000.~ 
on 300.000:000:3 é preciso, nilo só que os es
tados cedam tudo quanto querem, mas tarn
!Jem rtuo os dir·eitos existentes sejam arreca-
dados par<l. este orçltmento. · 

Portanto, a Fetleração depenrli~t do Sr. mi· 
nistro rl:1. lhzendn.e si ella mallograsse S. J~x. 
er•a o responsavel. 

OnYintlo um n.parte que o Congresso é que 
hn. llo votar, o of'atlor responde que isto mio 
<lepcnder·it do Coogr·esso actual mas dos cou
gressos posterior•es; que tudo quanto estamos 
fttZQnrlo ag·m·a ó nm tl'::b~lho penl\do. 

Diz que 011 o Sr. mtmstro da l'<tzendrt ti
nha com o Sr. ;::ene~al Deolioro :> inlltwocia 
pt•ecisrt ptwa oiJt•igl'.t' os sens collegas a nlio 
g·a;;tarem corno ga~tarnrn ou devhun retirarse, o 1]110 acontecia no tempo d:l. monnrc!Jin,. 

Ol>jectn.ndo·so-lho em aparte que as cir·
cutl13tancins ho.ie s[(o diversas, o orallor diz 
qne :t ruvolnçiio foi ncceita e n.pplauditl:t cm 
todo rt parto; n dictndura serviu-se dos mes
mos instrumonto3 da momwcltin, e sendo as
sim nfio tinhtl. necessidade de netos do Yio
loncia, coutinrmsse '' govern:>r como Thier•s 
o os rovoluciomtrios do l'ovemiro contimm
ram n. g·over·1~ar n, Fra nçn.. 

Os rnonnrcltistns de ontü:o não QUel'Olll nc
tualmonto rt restauração, porque llltO desejam 
vor o sangue lmtzileiro cl~rrltlllntlo o ainda 
por ou tms t•nsúes. 

Dizendo-se quo li Fedornção em imposssivel 
som :1 l~opublicn, o omtlor• accoi~tm 1\ Repu
blica pnm ostttlebocor :t Fedora,,ao. 

Dizendo ostns p11.l:wrns, ó preciso quo pro
testo, rorqno tinhr1 pert'oitn, "onvicçiio tlo que 
o chot'o tlo Estndo qrto o>t:'t ho,jo no oxilio 
tinhtl tanto patriotismo, que !ta via do !'azo r a 

• '~ 
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FoderaçiT,o,. nindn. <1:1~ estivesse .couvencitlo 'Bahia,, tprú., cm vez de um pn.rtitlo adverso, 
do CJ.UO tlopots delta v ma: a Repuult~u. um parttdo lavoravel. 

r!a tros systemas do J'odet•alismo, com rc- Vae tlar a razão por que apresentem umn. 
Jnçao nos recursos dos estados. !-!:L o s~·stenm emenda, dando impostos do a!J'n.nde<>ns o 
dos repres.entante;; do Rip Grande do .Snl : ó o!JL~n, Jhzendo com CJ.IW o governo rmgasso n 
o verdaden•o systomtt ; e o systemn s1mplos, diVIda do todos os estudos. 
essencialmente federalista, r1uo pegn om um Fez isto. porqtto achou-se em uma tlifficul
on dons impo~t?s, entrogn-os à . Uniiío par:a ~ado extrema, de uma llypotl!ese que, sem, 
CJ.IlO com oUes fttçn. a despeza e da tudo ma1s sor proplwta, affit'Jll[\ CJ.IlO hn de reaiiStll'·Se : 
aos estados. _ . . Os estados do norte niio poderão exbtir sem. 

O CJ.UO o orndor nao CJ.Uel' e por 1sso ucc01tn. o o pngnmcnto de suas tliviclns. 
systemn dos rot~resc~tantes do Rio Grande do O ot·adol' gostn do ver quo algum dos re· 
Snl, é ver ~ Untão rtcn e os estados pol;r~s. O presentnntes do snl, cujos cstndos est>io ricos, 
Que. qu~r 1.1Jr..er, por exemplo: o nobre ll!Inistro lamentem CJ.UO u Rthin, quo tnmhem, não O' 
r!~ JUStiÇ_!1 lttr.er uma mngtslratnra Jetleral, pobre, pcçr1 que so p:1guo suas dividas. Vae 
rwn,e ntw dar recursos aos estados pum oup- explicnr, o para isso pt•ecisn, (h7.er nm pouco 
prir os pobres 1.leanto dos ricos?... de historia monarchica, parn illustt·ação dos 

Isto ó um escarueo. repnblicanos. 
A este respeito o CJ.UC concilia. melhor os in- E' tt histot'iit tlo imjlosto de consumo. 

teresses dos estndos com o da União ó 11 emen- O imposto de consumo das provincins cr:t. 
dn do Sr. Amphiloquio, flUe nconselha ao Sr. inconstitneionnl. 
ministro tla ,iustiça a estudar. O itlustre pre,>idente dn Buhin, o Sr. Lu-

Pergnnta no Congl'esso: Hn. federnçíio pos- ccnn, no desejo elo fazer com flUO a Jll'ovincia 
sivel com um orçmuento de 250 ou do :lllo mil pudesse fazer 11m pouco de ostl'adas do fet'ro 
contos para n União? Sendo assim, ;t J'odm•;t- 11\11 ponr,o tlo olmts public:ts, creou o inipost~ 
ção não se fal'à si não depois que o Congresso do consumo· 
ordinario estabelecer a União. Pernnmlmco viu o imposto lançado, quiz 

Disse o nolJre ministro rln fazenda. qno dis
põe de umn receita tlo 138 mil contos pn.rn 
uma. ciespezn. •lo 200 mil. S. Ex. tomou por· 
base o orçttment.o tio 1888, mas não lm q11om 
ignor•o que o or:;amonto deste armo esttL 
muito excotlillo e scl-o-htt nintb pelo.; orça· 
mente posteriores. 

Podemos dizer qne, si o governu dn. União 
ti,ver juizo o eritcrio p:u•tt t:1r.ot' um orçamento, 
mndrt CJ.IlO este sojtl tleseqnilibrado nos pt·i· 
meir~s tempos, a r~nda tlns n lütudcgns e 
sulllCiente partt co!JI'Il' os deficit.~ em tlous 
on tl'es nuuos o aindtt deixar saldo:>. 

Tem-se dito q11o ns de,wozns •la t1ictn•lnm 
no exet•eicio cot•t•ettto são do 200 mil conl ns. 

O or,t,[\01' pôde nssovomr· no Congres,o q11o 
ossas, tlospozas e,;t>i o m·al iadns enr m:1is do 
250 mil contos, isto 6, o orçamento vne 
ser• igual on rnaior do qne o ot•ç•nmonto d:1 
gnerra elo Paragnay nrt sun. phuso mais impor
trmte. 

Vno tltu• ng-orn. as rar.ões por que n.prDsctltou 
emendas sobre n sopnrnç•lio de rondas. 

Acretlitrwn, quo o systonm examolo no pro
.iocto t!tt Cousti tuiç;1o et•:t o poior do todos ; 
nüs estamos g·ovornatlos aintltt por• nmn 
dictadnt•n. e o omtlor eslit meio iso!mlo, ]101'· 
qtte roprosontn, a opposiçiío tllt Bcthia, llitO ú 
Republica, mn.s como um ]JI'ntosto an f]IW so 
tem feito contra o gstildo, cnntrtt n. !i!Jordalio 
eloitot•nl o contra. a momliclado pub!icn. 

No tlirt om rtue n dictatlnt•n. Ozet• o contl'nrio 
disto, !lo tlin. om que n. tlictmlum mandar 
homens qno sni!Jnm governar o ostndo dtt 

tnmbem tel-a. 
Co'!lprchendo-se flUO os ministros da monn.r

cliin niio pnctunvam com osto attentaclo dn.s 
ns;;embltins provinciacs e snilmettr.rnm tudo 
ii ns;;emblutt gern.l, enjn, tlemora na:l decisões 
n bsorria por nssim dizot• os erros que por ahi 
se rhvnm. 

!\!as Ycin nm din em que um ministro de
clarou inconstitucional o imposto c o suspen
deu. 

D'ahi n Cl'ise nas provincins e, s~m!o este 
imposto destinado para. olJms pu1Jlicns e cs
trntlns do J'orro, a sua cessa•;:1o trouxe um 
deficit horroroso nos ornamentos o os jut'OS 
asso heri.Jaram tt rocei tn. • 

Pot·tnnto, si o Congt•es;;o,no intuito tle ;\m
pnrnr a Uni:1o, riscnr este imposto som dar
lhe o eQnivalonto, o si niio olhar ns dividas 
da;: pt•ovincins, os cong-ressos posteriores ar
rq/lllmrama Constituição. 

Dizendo om aparto o Sr. Serza~lello quo, 
nonhnm dos systemns propnstos resolvo tt 
qnostão de presento, o orador responde que 
oJl'ectivamcnto assim ó antes cltt doscriminn
çilo rlos imposto~ . 

Nn sut•ie do omonrl:ts CJ.Ue npresonton, lm 
umn que pm·oce insignillcanto, mas flUO se. 
lig-n com o s~·stomn que oO'et•ecen; em logttt' 
tle :1/4 p:,r,utltot·ar n ConstitniQiio - t\i~a-se 
2 !C], ]lOl'f]llO Sitlio filiO [I Constituição hlt do SOl'' 
roformnlltl cm dons pontos. 

Nega no fOVol'nn da Uniilo o rliroilo do le
gislar souro impostos do oxportnç:io doJ o~
tnllos. 
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Tratan•lo das incompatibilidalles, diz que a A dictadura foz todas estas reformas o teve 
. commissfL,, procedeu com extrema ,;ttbodoria o gr:tndo merito do acabar com esta ngitucão 
mandando qno ns incomputibilir.ludes sejam elo liileralismo. ' 
uccretadas pelo Congresso. O S A r • l I j · • R • NG JlT,O li ACHADO - Falta coroar-

POIS, per;;un a o orar. or, por e!S crcnr n~c mos n. obra litzendo a fedet\\r,-iio. 
Constituir:~o do Brazil nmn disposição do in-
compatibilidade pm·a qno o clero regular c O .sa. SARAIVA diz que ó por isso que 
secular scj:t cxcluido, não da, funcçilo de !e- acceJtou o mandnto e si não consen·uir este 
gislar, mas da funcção de cidadãos 'I irlcml podirit liceuçn ao seu estado p7na decli· 

nar desse mandato. 
A tcrrrt do prtdr.e Feijó, de Alencar, de Não tem outm missão a cumprir, e si não 

i'rei Cnnccu o outros póde decretar incompa- a tivesse, velho como é, não se viria metter 
tibilidnr.le do clero par:\ as fnncçiles politicas, no l'cgimcn rcpublicl\no, de que não tem Jm
es~neccnrlo-so que n~uelles homens sempre bitos nem costumes. Furá um ultimo osfor
estivoram na vangul\rd:1 do ]Jl\l'tido mais ços pela 1'edet·uçito e, quando e!la estiver aca.
adcantal.!o? Seril\ esta disposição nm vertia.- bnda, dari1 por terminada a sua missão. 
deiro borJ'ito na Constituir;iio c sem necessi- N:1o entra cm outras questücs que não forem 
dado, por~ no não u ml\tCL'Íl\ constitucional cm nttinentcs ás suas emcm!as, porque não quer 
paiz algum do mundo. tomar tempo l\O Congrosso,mn~ ac~rP.scontarit 

O outro ponto : olegibilic\ado elo Senado rpw totll\ l\ cópia dos Estados Unidos em 
pelas legi:;latnms. Pede licença ao CongJ'P.Sso matcril\ de religião não u demais. 
para, J•espeitando a sabodorhc dos anto!'cs da O orarlm• não tem medo dos jesuítas: delles 
Constitnir;:1o, tlizcr que isto é;tmm velha dou- só nos póclo vir o bem. 
tl'inrt americnna dos tempos primitivos da- Referindo-se as cmcnrlns que enviou it com· 
que !ln. J~epniJ!ictt, a clontrimt Lle Hrtmilton ~UG mJssilo, das ~uttes ,iá se occupou, diz qnG, como 
voncen n t!e .TeJTerson, o libeml extronmdo 11,.0 e repuiJlicn.no dtc vespera nem da. velha. 
rbquelle tempo. Esta doutrina ostit provo- g·nnrd~t, tom sempre medo do que as suas· 
canr.lo a! li g'P:IIllles reclamaçucs; e 1JlllU1r.lo lá. emendas sejam consideradas como sebastitc
se reclnmrt rJmlnlo a esta tolice cht Consti- · t . . " I B .1 ms as. 
tmção nmoJ'Jcana,.., que o Congresso c o l'l\ZJ A commissiio, porem, so reconhece o casa-
pretende adoptal-n. manto civil, mas o orndor entende que se 

Pergunl:t no Congrcssso o ~ue scrit uma r.leve lhzer o cnsamcnto civil c o religioso; 
eleição de senadores nas nossas Cnmartts ele isto ó que ó liboml, e não só liberal como 
Estado? t sonsa o. 

Os chefes de partitlo serão os eleitores do Qnn.l é o interesso do Estl\do no casamento 
Senado, isto é que é pratieo. civil'! E' dnr as regras para te constituição da 

Respondendo a vrtrios npn.rtes sobro a for- familia brazileira. · 
ma~<ilo de pn.l'lido, diz que hn de haver dons Qual é o interesse .do cidad[o? E' ir fazer o 
JlUrtidos-o forlcralisltc o o unionista; isto que casamento civil, e si, algum estmyaganto 
aqui cslá se i'orml\ndo vae ser o typo dos qnizct• só o casamento religioso, deixem-lhe 
partidos CnlU!'OS, isto,;, o pMtitlo fedemli;;ta, ostl\ liiJcrclado como a toem aquelles qne não 
(Jne rcspoitl\ muito l\ União, mas que nüo lhe se casttm nem uc um, nem de outro modo. 
dl\rit sinito o rJUO fút' strictnmonte necossl\rio o orador ml\ndou uml\ emenda que tem ai
para sun vida, e o parti tio nnionistte rJllO dirit: gumtt gr~witlade; a sutt ,iusti!lcttçüo pódo ferir 
damos ú União tudo C[Jmnto for preciso, mas a suscoptibilidatle do Congresso, o foi por isso 
o quo houver pnm dosperdiç,ar du;;porcliça. que não mttndou uma emenda à moção diri-
mas lllis. gidn ao presidente da Republica. 

O Srt. SJmzJmrn,r,o - Neste ponto não Si o orador puclosso, limitaria. ns fnncçi:íes 
apoirtdo. En creio que se lormrtra um par- do presicleuto do seis tt qnatro armos. 
thlo rar.licrtl com todos os oxnggeros tio fe- Pcrguntl\ n.o congresso: Ha 11ossibilicll\dc, 
·demlismo o o partido verclndciramcnte l'edo- a não ser um genio proclcstinatlo l\ viver 
ralisttt · neste paiz, t!e uml\ vida direitll o trl\nquilla 

O Stt. SM~AIYA diz qno o orador onga- clnranlo um longo período 'I Achn muito diffi~ 
m-so .. Til ,[oclarou que um dos moritos da cil. Si isto ó verdade com relnçito ao !0 vice
dictn,ltmt foi ncnb:w com o radicalismo o o pr.•sidonto, mais vortln.rleira ó com relnçiio no 
1'or.lomlismo no Bmzil. Os libcrncs da monnr- 1° prosidento. Bllc 1oi cheCo elo nml\ rovolu
cliirt agaJ•t•nYtun nnm pnstte do lilioralismo <)~O. Teve neccssidado, como so r.liz, de estn
]lllm annnncinr·so: nonlmm qnorirt Jlca)' ttl.rnz IJolucm• nnm t!ictndum. o m•nclor nüo achava 
Li o antro: 11111 vinlm com <L scparaç:1o dtt igrejn. neccsoidado dbso; pólio pm·ccor um homem 
do Bstatlo, oulro com te g·runr.lo untumli- esquisito, nms ó a snn. opinião. Acha qno ello 
sn~ito, otc. vao tlcur um pouco gasto, si for· eleito, como 
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ó de presumir. Elle jti. veíu com um auno do rnlismo o qunndo se rasgavam diplonms na 
dictttdut•a, o que equivale a dous o a tres. camnt•a o OJ•ador nunc<t concorreu pura que se 

l\fas o pensamento do orador· mio lbi ox- f<~.lseasse um só diplom::t. 
clnsivmnento oste. A rovolur;iio fez-se pnt'<l Si o orador prosog·uin nesse caminho é claro 
co!locar o paiz em melhol'os condiQues do I'!UO I'!UO saudal'ia a Republica, si ol!::t viesse ou 
aqnellus em que estava dnrnnte o impor·io I pelo purl,1mento ou pela acclanmçiio publica •. 

Qna.l :t primeira obrigaçiio do um g-ovot·- o orndot• ütr. par·ticulurmento do impernrlol' 
no 1llntt•egnr os poderes i1 Nnçrto. A N:1çiio umj 11 izo muito elevado do seu. patl'iot~s1:no e 
é quem devo dizer quem quer parti govot·- si tivesse tido n. honra de ser mnda !llinJStro · 
nnl-a. O omdor appella mesmo Jllll'íl o p:t- antes da dicl:tdur<l tlir-lhe-hi:1 : senhor, o 
triotismo do Congresso, que lhe rliga si po1· pair. dese.ia que vos~a. n!agestarle pr•:ttique 
este systema JlOI' que foram feitas estas elei- mais un1 acto de patrwtJsmo, [lreparanrlo-o 
çõos tem n.utoridade pat•a eleger 11111 presi- lllmt outl'n forma de governo, o esti1 per
dente. Não so alonga neste ponto,por•1ue tem su:ulido e !lo uceitaria este conselho. 
medo tle parecer lllll pouco sebasti:ulista. ChC"'Oil o momento em que ficou presuarlido 

Passnudo a occupa1·-so do regulamento ele 1111~ 0 pniz fnria a republic:t : as classes 
eleitoral, pergunt<t si delle havia necessicla- conset·vndoras tJOI' este ou aqne!le motivo 
de~ esta.ntm I'epnlrlicanns; n. mocidade ... tt mo-

O SR. RA~rmo BArtcm.ws- Com o regula- cidade, nestn. niio Jhllernos, por·~ue cm torlo o 
menta do S. Ex., fez V. Ex. nmft cfeiçlio tempo Joi J'epnblicnna; mns hnvi:t uma sorte 
completamente livre; entretanto o succossor· de ver•tigorn, n nhum ltornom_jnlg;tV:t-se ta
de V. Ex. deu uma ctun:tm. nn:rnimo. Jit vê lontoso nem iuc!epondente, SI nao fosso re
que n:1o é questüo de regulamento, ó de quem pulrlicnno. 
governa. Po1' consof!tWncin, quem podia susteutn.l' a · 

O. Sn s \I'AI,. \ I'esponrle nu~ 81· UI!l" 1 · monnvchia eram os homens nu e como o OJ•ador ,., • , , ., . ., " u 01, ro- 1 ., 1 
dendn, tio tudo qun.nto so pride imag-innt•de .inl.~·avnrn que a mon:wc1i11 ninrn e1·a necas
maior g-am.utia, póue ser violarla,quanto mais s:1.ria l>:Lr:t ~ne cum oll:l se fizessem tod:rs as 
uma lei r11w clú ao governo 0 dir·oito tle íilzer· rofor·mas, afim de que a Republictt viesse e 
a qnnlillcnçiio, de receber, nsc;tlisar e somrn<\J' M\m~so o terreno preparnrlo. 
0 voto. Termina, pedindo ao Governo Provisorio 

l'jtW ll11:a um ponoo do e>forço allm de 9n trnr 
O SI~. A~mmco Lono- Realmente o nobre etn tr·nnsacçiio com os sons adversarws do 

ministro do inte1•ior pocli;t nntes elnborar· en1 Co l""re'so I " .. , • seu gabinete o Congrosso, porr1ne assim lll.lll'i· 
· 1 · t - · Co111 um pouco de p;üriolismo e com um 

cnr1n. monarc us as que nao ex1stem nesse pouco de prurloncia, 0 nobr·c ministro d:t f<t-
puiz. zentla, QilO neste ponto ó o Gorei'Jlo Pr·ovi-

0 SR. SAnAIVA responrle qne e:;ta f(!ICS!IT.o ,;ol'i<l, pórle tudo conseguir; entendn-s1 S. Ex. 
de lllOIHII'Chistns o rcpublieano::> é umn qncstüo com os sons colleo·ns rlil•org-entes e !liça uma 
flUO púclo te1· alguma gmvidarle, mas que consn digna do Co~Jgrcs,;o e 11uo nos r lê tempo 
nonhnm mal faz no paiz: rio pensai' hom, de meditar e de fazer uma 

Todos snbiam que o orador ti de 11:1- obJ•a rlurndnur·n. 
tnrezn republicnnn; niio qner, por exemplo, o sr,. PnESIDI~Nl'l'- Tom :1. pitiltvm o Sr. 
que n. Rr•pnblica couced:t g-r·nças, por·qne nüo Tosln. 
comprehendo que um g-ovet•no republicano 
procuro :1 desig-ualdade das classes. Os mpn
l.Jlicnnos tlt1 velha gnarda devem estar muito 
1rri tndos. 

A mormrcllitt não ora nmft instituiç~o amo
rica na o n;io porlitt ser; oll:t veitt pnl'a n pnil. 
no rnomonto om que Jmvia unm ospocio tle di
ctndura. 

,\\'lta qno o Congpesso nli.o devo razor· n. 
grantle injustiça do tornar• responsnvol n. rli
nn~tia pelo; nlmsos fJI!o so ~ommottemm, 111as 
os sons nlinistr·os, qno oram I'OSJWnsavois pr1lr1 
Constitniçiío. Em toda n Sl!tl vitb politica di
zia aos sons amigos liiJoraos quo o ot•atlot• Ol':r 
muito Jll'oponso no consm·v:r.Jorismo o por· 
muito tompo n.calH•unliai'rllll-110 com o.;ln 
:irlóa, rpmnrlo ,JJ•a um dos mnis nrlon.nbrdos, pot•
quo, •Juanrlo Jbi oloito, som pro do!'ondon o JiiJo-

o Sr. r.['osüt, do pois de appol ln!' para, 
n. brmei'Oieneia rio Congresso o rol'm•ir-se à 
cil·cnlni' com ~uo so npr·osentou c;lll'Jirl"to, 
on tJ'a. na ~nosl.lio r•oligiosa, l'!llel'lln•lo r]UJ tt 
Repnhlicn do /3t'<lzil sojtt unm republica omi· 
nontemonte religiosa .. 

Mostra tJ•es systomns do govo!'nos com 
l'OlaQii.o iL ig-ro,ia o ontondo ~ue o ~110 convém 
ao !il'ar.il ó o govor·no da unüio do listado com 
n. igrojn.. 

l-ln divoJ'So:i a partos contmrin.nrlo a OJ':Iilor, 
tnns ollo rolht•ça o seu nl'g"umonl.o com v:tt•ias 
citaçuos r·oln.livas ao nssnmpto ntt 1\tll'op:t. 

Nti.o •JUCI' o,;lado alltou, como diz, qno il o 
f(IIO so pt•otontn lilzot• ontro nos, appullando 
para a consciencin tios congressistas. 
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O SR. PRESillENTE - Á di~cussi!o fica 
adiada pela li ora. 

O SR BllVILAQUA: - Parn, compensar o 
suéto motivado pelo requerimento do Sr. Z:l· 
ma, requeiro prorognçilo dn sessão por 4 
horas. 

O SR. PtmSIDENT!l rliz que niio hn numet•o 
para. votar-se e por isso flcn prej ndicadn o re
quer!men to r! o nobre reprosontauto o desi "na 
para or·dcm do dia 213 o seguinte : 0 

Contin.u~çilo rln I • discussilo do projecto tio 
Co!lstltlllçao: Cap. 1" Lht secção 1" e se 
gmntos. 

Lev:tnt:1-se 
tarde. 

a sessilo its 4 1/4 hot'<IS da 

J7a SESSÃO EM 2(i DE DEZ!l~[J]RO DE 1890 

Prcsirlencia do Sr. Prudente de Jlio1·aos 

ço.lves Fel'reira, Almeicla Pernambuco, André 
Ou.valcnnti, RU)'lnlllldo Banrleil•", Annibal 
!?alcilo,Pa!'eim do Lyra,Joilo de Siqueirn,,Joilo 
Vieira, Luir. do Anclrnüe, Espil'ito Santo, Bel
lu.rmino Carneiro, Pontes de Mirantla,Oiticlca, 
Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Val
ladão, Felisbollo Freire, Aug-usto do tlreitas, 
Pau la A rgollo, Tosta, Seallr<t, Antonio 
Eu;ebio, Zamrt, Arthur Rios, Gm•ciu. Pires, 
Mu.rcolino Molll'a, Santos Pereira Custo
dio de Mello, Paula Guimariies, Milton, Am· 
philophio, Francisco Cerqueira, Dionysio Cer
queira, Leovegildo Filgueil•as, S.trão do Vill11 
Viçosn,, P1•isco Paruiso, Moniz l>'reire, Athayde 
.J1mior, Fonseca e Silva, Nilo Peçnnlm, Ma· 
nhiles Barreto, Viriato de Mcdeil'OS, .Joaquim 
Breves, Virg-ilio Pessoa, Françrt Carvrtlho, 
Lu ir. Murnt, Baptistrt da Motta. F1•ó.9s da Cruz, 
,\!cindo Gurtnn hara, Erico Coelho, Sn.mpaio 
l'erraz, Lopes Trovilo, .Jacques Ourique, Aris· 
tidos L"bo, Fnrqnim Werneck, Doming-os Je
sumo, Vinlwes, Thomnz Delphino, B:vlar·ó, Pa· 
ciílco l\lascarenhas, Gabriel Magalhães, Leo
n·•l Filho, JIJ'ancisco Veiga, Costa Senna, La· 
rnounier, Gou,,alvcs Ch'lves, Amarico Luz, 
Dntrn Nicacio, Ferreira Rrtuollo, Manoel 

Ao meio dia far.-se n clmmad:t, it qual ro- Fnlgoncio, J\Stol\lho Pio, Cm· los Chagas, 
spondem os Srs. l't•udeute de Mo~!·aos, Mrttta F'rancisco Amar«, Domingos l{ochn., Cos-
1\fachado, Pnes do Cat•valho, Edunrrlo Gon- ta. Machado, Domingos Pol'to, Corrêa Ra
çalves, Costa ll.mlrigues, l~l'ntwisco Macha-lo, bello, Bueno de Paiva. João Lniz, Marti
Leovegildo Coelho, .Joaquim Sarmento, Ma- nho Pt•ado Junior, Bernardino Campos, Mo· 
noel Barat~. Antonio Buena, .Joaquim Cruz, raes Bal'l'os; Doming-os tle !lloraes, Adolpllo 
Cunha .Tunior, Joilo Poch·o, Theo:loro Paclwco, Gordo, Cnrvalhal, Ang-elo Pinh0iro, Mursa, 
Elyseu Mar·tins, .Joaquim Crltnmla, Bezerra I Rmlolpho 1\Jiranrln, Pauli no Carlos, Costa Ju
do Albuquerque Jnniot•, .Joilo Bemur·do, Oli- nior, l~o:li•iguc;; Alves, Moreim da Silva, Ru
veir·a Gaivão, José SeC!mdiuo, Amaro Cava!- hiiLo .Junior, l<Joury Cura•lo, Leopoldo de 
canti, Firmino da. Si!veh·a, Almoitl:t Barr·eto, Bulliões, Gnimari'ies Nrttal, Cnetttno. de Albu
Jos'\ Hy~·ino, Jos:i Simeii.o, Fr·erler•ino Ser•rano, ~UBI'qne, Bollarmino de ~1endonr;a, Mnrciano 
Pedro Pnnlino, Tavares Bastos, J{os·t . .Jnniol', de ~Ingalhiles, Fernaudo Simas,Lanro Müller, 
Coelho ,, Campo:;, Thoma;: ::::r·n~, Vir.~·ilio Da- C:u·tos Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, 
mnsio, l{ny Btti'IJDSa, Domingo,.; Vicente, Gil Victm·ino Montei1•o, Pet•eira clit Costa, Antão 
Goulart, Quintino Bocayuva, La.pO!', B1•az C:u·- :le l'aria, J nlio Castillws, Borg-es de Medeiros, 
neir·o, Campos Salles, UIJ:ddino do Amam!, Alei los Lima, Assis. Bl·azil, Thomnz. Flores, 
Santos ,\nrlrarle. Generoso Mar~nes, l{anlino AltrPu, Homero Baptista, R.oclm Osor10, Cus
Horn, Esteve;; .Jnnior, Lui~ Dei['IIÍno, Ramiro siano do Nascimento, Demct1·io Ribeiro, 
Barcnllos, Pinheiro Machado, .Julio Frota, ~lenna,.To<1o Sevorimw, .José ~l:tl'ittno e Moira 
Ednartlo '\Vanclenkol k, Sa h ln n h•• Marinho, de Vascoucollos . 
• Joaquim de Sonz:t, Silv:t Canerlo, Siii'IL P<t
ranhos, .Joaquim Mnrtinho. Pinheiro Gnotlo;;, 
Uchó:t Rndri~·ncs, lntlio tio lktr.il, Lam·o 
So<irti, Ser•zo:lollo, Nin:t l~illoil·o, Cantão, 
Potli·o Chormont, ~lntta Bacollnr, Cn.semi
ro .Jnnim·, ROili'ig'!toS Fern:tndes, An!Hsio 
Fialho, No;ruoira Pamnag-nú, Nelson, Pi· 
res F••I'l'aira., Mat•tinho Rtidrig-uos, Barbo
sa Limn, Bezot'L'il, Jofio Lopes, .Jnsli
ninno So1•pa, l?ro110r1co Bor~ros, .Io:-;rj Avolino, 
.Josó ll •vilnqnn, Gonçalves tio Lag-os, Na,ci
monto, ,\lmino All'"nso, Podt•o Velho, Mig-nel 
Cnst1•o, Alllor·im Ga!'CÍ<t, Epitacio, POÚI'O 
Amo1•ico, S1't Alllh·n:lo, Rotnmlla, Tolo n tino tio 
Carvttlho, Ros:t o Silv:t, .Joiio Bnr!Jallw, Gon-

Abre-so a se3sllo. 
Deixam de comparecer com cn.usa os St•s. 

FI J!'Íano Peixoto, J?r·nncisco Glicnrio, João 
Neiva, Monteiro tio lhrl'lls, Aquilino do Ama· 
ml, Tlwophilo dos Santos, Conto Cartaxo, 
B:.rüo de S. ~Iarcos, Lopes ChaYes, Cm· los Gar· 
cin, Cesar•io Alvim, All'i'Odo llllis, Cesario da 
Mott:"l .Jnnior, Le:t nrlro ~laciel, Alvaro Bote
lho, Fo1•roim 13ranrl:1o o l\IOLlrndo; o sem cans(J, 
os S1·s. Anlonio Olyntho, .João l'inlwil·o, Cha
gas Loh:tlo, .Jacob da Paixão. ,\ loxa!Hlro Stcck
l,r, lldiei:tno Penmt, A1·istidos Mab, Gonçal
vns !~amos, .Joilo do A vollm•, Pnllotn, Fort·oim 
Pit·os, Bell'ort Vieira, Hol\!'iquo do Carvalho, 
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Boi•nnrrlo do iiiontlonçn, San tos Vieira, Fon
scc:c Hermes, Ur·lmno l\In.rcontlcs, Cyrillo do 
Lemo:;, A ll1erto Bmncllio, 01 i veirn. Pinto, 
l\J:wrink, Coilclo do do Figneirctlo, B:tri:Lo tlo 
Santa Helena, Luiz Burreto, Antonio Pmdo, 
Almeidn. Nogneirn. o El'llesto do Olil•eil•n. 

E' Iid;t, post:t em cxecnçuo o sem debate 
appl'ovuda a nct:L dn. sess[o antocedcnt•J, 

Vem ú mesa 11 sog·uinte 

Declcmtçc7o do voto 

Declarn que na. sessão rle 22 do co!'rente 
votei contm li. emenda do SJ', .Julio de Casli
.lhos, substitutiv:t do art. S•, tleelnTnr;rio que 
sou obrigado :t f'azc:· por tm· h:1Yido omis:;ão 
tio meu nome no Diatio do Conr;,·esso Nacio
nal, de 2:l do <:Ol'l'ontc, cm qnc Ycm pnhlimulu. 
o. votação, apcz:1r ti e ter sido clla nominal. 

Snln das SBSSÕ9s, 2G do r.lc:wmln·o ele !800.
P. de J!cnáow;a. 

diversns vcr!Jas, 11rio poderiam oxectlor de 
l::Hla 138 mil contoil. Este J'oi o unico dado 
positlvo, que podemos tirar das suas pala
vras. Orn, creio que ni1o ha duns opiuii:íes 
neste Cong!'esso : nesta srstema do viela ás 
cl:wns na l~epnlllicu, ostarnos complota
mento as escnras om materia tle finanças . 
(Apoiados). 

E, o que deduzi da analyso ou estudo 
do que se ]lD.SSOU nesta. CfiSil. na votaç[O 
do titulo pre!iJninur•, é que t\ muiorh~ do 
Congresso approvou o Projecto da Constitui
oão formulada pelo Governo, po1· não achar 
dados em fJne se potlcsse firmrtr, para dar 
apoio ao outro systomu .. OJ·a, V. EA. com
JH'ehe<ntlo uma cous[l, Eu infelizmente estou 
tiÔ l!IL lmncad•t que represento ..• 

0 Sn.. GAmxoB!lSOURO-Só, como SÓ? 
O SR. 0I1'JCJCA- •.• cm rclaP,ão ao systcma 

financeiro, e tenho, como os uoiJres rcprcsen· 
tantos rlo !tio Grande do Snl um de\"Cr de 
honm a cumpJ'il': ó .prorarao Sr. mini~tr·o da 

O Sr. Oiticica-Sr. prcsitlente, JlCç:o fhzentln, assim corno no nobre l'epres~mtn.nte 
desculpn. no Congl'esso si lho von tomm· um do Paranil, QUe nos outros somos tambem 
]lOuco do seu precioso tempo par·a apresoutar patriotas, niio somos levinno.l pnra vir neste 
nm reqnet•imeuto. Jtnr·a~ vezes tumo n pa- c,m::;res;;o nttemler unicamente nos interesses 
htVl'll. nestn. casa, c si o ütço ug-ora, sonle· dos 'estado>, abandonando os ela União,deixan
vallo pm· lllll imperioso dovcJ•. do·a sem os l'Ccursos nccessarios para sus-

V. ~x. sa!Je que,dnrauto o traiJnl!w th com· tentar no futm·o :L uig·nitl:ule desta p:ttria. 
missiio dos 2i mcmln·os encar·I·ogarlos rio dar o H:ll'emos tle prova!' fJI!e nunca nos esrJuece
llat'ccer sokc o projecto da Constitttiçiiu, foi mos dclla, pot"que o patriotismo não ó mo
dirigido um pcdiclo do inlili'JU:tç:iJes no S1·. mi- nopnlio do ninguew ; tmlo.s somos IJr.tziloiros 
lliStJ•o da Fawnda soliro tlivorso.; pontos rc- e todos tomos deveres muito patrioticos n. 
latiyo;; iL J•ocr;itn c tlcspeztt. O S1·. ministro cumpri!' em relnçito iL grande mtrin, i1. mãi 
achav:t-so doente ncss:t occ:t;;ião c :ts inl'ol'- tle l.odos oo estados, do fJtte taÍ1 to se fallou 
maçucs JJão vieram; mas esperamos que, aqni. 
Jogo r1uo S. Ex. se restaiJelccos;o, viessem ao Detlicnmo-nos aOncadamcnte ao estudo dos 
Congre>so, rpHtnt.lo não mand:ul:~s dn. tdiJnna, interesses d;~. Uumo, como do3 cstntlos, a 
;w menos enviadas ú mesa, pam seJ•em t!is- llrtYcmo:; do provar• que, neste plano ledora· 
tribuidns piJlos · Sr·s .• rcpJ·esenlltnlcs, porquo o !h la, em rol:tção ús Onanç::ts, clamo.; mais 
]lGdido tht commi~:!ão cst:w:t do pé. e 1ú mcsu1o J'endns para a União do fJilO o systom:t da 
tazia·so notar 11 nccessicl:ttlo do,so; tlntlos Jl:trn Consti lniç1o. Pr•cci;;:unn" pl·ovar isto com ai· 
se dcliiiOI'ttl': nn commissrro p1·imuiro, no Con· ga1•isnws. Por minlm )l'll'to po,so dizer com 
g-ro~so depois. . . os d:ulos fn.lliveis, que nos apresentou o n~; 

V unos com Slll'[ll'ezn rruc o Sr. l1111lJSil'O dn IJt'C son:ulor poJo Rw GlmHlo llo Norte, f!l\O,Jtl 
fnmnda tomnn n. palnvr,~ soiJPo o ti ln lo Jll'o-lno" fallou como um ministJ•n fntm•o das n
límiJJ:tr o.nüo nos nprcsenton dados aJg·nns.Jnanças, fJUO estamos liaiJilitados a vi1· dir.or 11 
Apenas !JrnJtou-so :L uprosent:n· um quadro este Conr;rcsso, quo o sy:::tema, que lovunta· 
.dn misorin.<los clivepsm,> ost:1do~,cm rola~rro ao lmo~_ncstti cnsn, <I mn.ito mttis !iW~l'tlvcl it 
poder contrnl, o do[lCIJS nos tlJs;o vaga monto Uu1ao tio rJttO o tio lH'OJcr.to c0nstitucwnal o o 
quo ns dospozas da União montavnut llojo n. SJJtitont:uio mt tl'ilmna pelo nobre l'oprcson-
200.00IJ:OOlJ,~OOO. tante tio Parnn:\ o j'10lo nolJt'e lllini,;tro tltl. 

Posteriormente o noll1·o sonatlor polo Pn· Fnzondn.. 
ranú, o Sr. Ul1altliuo do Am:u·al, J'oi iL ll'ilJLt· Entretanto, qnoremos to!'nnl' mais positivos
Jt:t o constitniu-so o paladino da Uniüo, Jilz os tlarlos, o niT.o nos llttt• nnicamonto nns iu
Jlg·nm muito bonita IL no~s·t, cust:1, do nós l'oJ•mnçuos cullddas pelos osl'orç:os indivitluaos 
ont1·os partitlnl'ios tio system11 dn fetlora,,ITo dn cntl:L um ; qnoromos, omllm, a paltWJ'a do 
na' lin:wçns. Mns, niio nos adiantou nn.dn. Uovm•no1 dosdo que protontlomos Yullin· ÍL 
Do rJuo s. llx. dis5o, apouas so poudo lii•:Il' f[twstüo n:t ~ogundn. discussão. 
om r·onclu,;ãn, qno as rondas do Uniiio, pu- Niío compro!Jontlomos o rotrallimcnto do 
ciladas com uma clasticidatlo onormo prtl'tL as lnoiJro miuistro t.ltt fhzontla o tios sons amigos 
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om vir dizer fmncamon to a este Con~l'esso, 
quo não pólle ser considet'rtclo como immigo, 
CJUO representa " patri:t hrazileira, a snmma 
do tmla a opinião nacional ; não sei ele que 
so ar·r·cceitt o governo prtm vir tmzcr aqui 
os dnrlos ftnuncoiros, relativos aos encargos 
nctn:ws, o cm um momento do reorgan.isnção 
1lo p:liz ; niío comprchcndcmos osso rctrahi
mento em vir dizer ao Congresso a quanto 
montam as dospozns da União. 

Uniün, adoptado o systcma dofondido por nós; 
essa ronda sobe a 150.7lCi:OOO$, apenas com 
uma quota do contribuiç,[o, par•a cada estudo, 
de 50 "/o das suas rendas totacs. 

Tenho aqui o quttdro, que posso nmmlar 
publicar, si os nobres membt·os do Cong-resso o 
quizcrem. 

Yozr.s-Pnbliquo, publique. 

O Sr.. ZA:IL\- Elias mesmos urro sabem. 
UM Sr.. REP!tESP.NTANTl'- O.Sr. ministro 

ua lhzenda jt'l di~se quo as clespezas montam 

o Su. OrncrcA- As rondas dos ostatlos 
ostiTo ospccillcntlas o cle!las docluzitla a quotu 
do 50 "/o, p:wa cada um (lê): 

a 200.000:000$000. o; § 
~ 0TJ1'Ito Srt. Rr.Pr.F.sRXTAXTE- Alguom ji1 

disso, qne as despozas montam a 200 e tantos " 
mil contos. 

~ 

O Stt. OITICICA- En uiio quero admittir a " 
hypothese formulada pelo nobre dcputmlo "" 
pel:t Dahin, qne m·: honrou com o seu npn.rte. " 
NiLo poi'so comprehentler que o primcir·o go- " 
ver·no rcpn!Jlicano deste naiz vcnlm con- ~ 

I I' ' -9 1'ossnr qno n~o con reco os oncnrg-os Unanccrl'Os 
dtL l~epnblica.; niío posso admittir aindu esta ~ 
lrypot!wse, fJtmndo o ministro é da. pujança "=: 
intellectunl do Sr. ministro da !'azonaa. 

0 S!t. LUIZ DF. AXDP"\DP. - NITo hu Lempo "' 
de conlicccr todos os dados. O Impcl'io niio ~ 
tiuli:1 cst:Ltistic:t o :t Ropnblica uind:t niío ~ 
ponde fazei-a. <> 

"' O s .. ·n. OrTICIC.\- Si o. Go"C-I'IJO Pr•ovis.o.r•io c 

gnston 100.000:000$ con1 a .. rc\~-olnçü.o, diga-o, ~ ?- ~I ~·.~:.ê-~~-~-~.ê~~·~'~lg·ª'~~-~.8~~~.§, _; 
porqne o nosso prttriotismo é sutliciento para ""'<::> ~ 1 g;;c;;s:::<s:s$g~g~gg:;;;::g;?,::;:;>, ~ 
nii.o chamarmos os n1em1Jros Llo Governo Pro- ~~~ ~ ~·-~~;.-~;J~-:.~:~;-:.~-.~~:-:~~.~'?!:;:9·.:·:1~ -g 
"risor·r·o, rJ'l", lr•u'·o~, á IJ,"l'I',·t. ,·_to tJ•r'liiJJl",.l, Il",r, ... ~ ~ :::I ::;~:~~S~!=.;l~'i!...,"~~l2:;;:; 7Jõ;f.;~~ -m 
jtulgal .. o.;,"~~omo ãdinnt~u desta tribnt;

1:l.O Srl~ ~~ S ~~~~1~~~~:..-~~~l:.:··:;~l .. ~'"' ~"'1 ~ 
ministro da Jhzcnda ; porque esses 100 mil ~ ~ I · · · · · · ·-: · · ~ · · · ·-: · · · · "' 
contos ostiio plonamonto compens:ulos poJo § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ; ·~ 
activo do quo olle nos th!lon, na pa~ o tra.n- .~_ 

1 
: : : : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ~ 

qnilirlado puhlica quo tom l'einat.lo ató liojo. ,, 1 • : : : : : •• : : : ; : : : : : : : ; ~ 
T•jmos, porem, o dever rig'OJ'oso do fazer o ~- I : : : : : · · i : : i : : ; : : : : : "; 

Govorno parar nesta vertigem cm quo cn.mi- 1 : : : : : • • :· : i : ; ; : i ; ; : ; ~-
nhamos,ontrnlllln omnm poriodo normal para -%l g_" li . i ~ j ~ ~ ; ; ~. i. ~ .. ~ .. ~ .. ~. ~ .. ~ .. ;.: i. 1 .. ~.· ~ 
os gastos riu União ; mnrcni'Inos ,, I'Cg'l''' por ., : ~ 
ondo o Governo elevo traçar a sm1 condnct:1 .:: --~ [ ~ ~ ~ ;~ ; ; ; : : i : : : : : :__: : !1 
ll' I' t ""' ... :o:: .. :.::::::~:o 
lO 10,]00lllliaUO. J:.· ; ~;;ti;;;;;;;;;;~;"'; g_ 

O qno niTo podemos ndmiltir siTo ossos ox- ~ 1 · · · ·- . · · · ·o o • • ·- ·o • 

lletliontcs dotcotavoi:> cm mator·r·a de tlnnncas. -:,:_ · : : : ;,; : : · : :;: " : : :·E :"' ~> ~ 
• ; 1 : : : : :..g : ~ : : :a ~ : : : :: :.g ~ -

Emho1·n, Sl'. pl.'csitlcnto, não entro o qno ~~ 1 ~ :·~ : : gEE;. ; : ;~ : ;_.::~ :~O.; 
vou dií:or no plnuo dn. justiflcn.çfio no roqno- ~ I §.~~~~;·ri~~·a·~·~ri:S~ ~·~ffi~~·~~ r-. 
rimento quo vou foPmulaP, ndia.nlnrei nlg·uns ~ 1 ê,;.Z ... r-.~3,?- .. ~..::.t~.~:.~~_r.~ ~.~·E~ 
argumentos no systoma qtw clel'endcmos, parti ..:; .... -~.------"" •-·---~- "''"-:::: 
servirem do !J.,so a um csttHlo por pmto dos §l ~ 1 ~.,,..,,.=•-:n=>s::z:":;;~S!.::~.;:~ 
meus co!legns. =o================== 

O plano 1l:t Constitnir;ão deixa aponns 
13G.OOO:OOO$ pam a llniii.o, .Jil qno estou com 
r1 pul:wr·:t, posso ntllt•mal' nos mcn,; collog'as 
~no ton Iro aq ni dados or•g·n n isndos, q ne prov:un 
subir a muito muis a !'cntla rcsor·;·nda i1 

1\las, como nesta. r[tJOt:t do GO "/o lm estados 
quo Jlcnm com ronda mono!', porqno :tlg·uns 
n:1o pcrdorn peJ" im\1nr:taçiTo, mas ganlmm 
com a cxporta,·ao, r•oc usrndo-~'l tt 30 "/o tt con-
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tribnição dos estados· o dednzicl::t do total d::t 
rendn, tei'emos 46.8,19:000$ pn.m a qnot::t com 
qno os estados concorJ'OI'ào e't" rod ucção ó 
calcnlado no qmtdro ~cguinto: 
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Teremos qne ::t reuch1 da União fica elevada 
a 131.840:000,); e como, pelo systema que 
adoptámos e sustentamos, h::t de torçosamen te 
lm ver cortes n::ts despeztts, as economias serão 
na rep<tl•tição do Interior : 

Familia im-
poria!. .. .. . I. 091 : 600$000 

Conselho do 
Estado ..... 

Presidoncias. 
A j u rl as de 
cu,to ..... . 

Culto publi-
co ......... 

Se minarias .. 

51 :400$000 
268:70:0$000 

26:000$000 

780:000$000 
li (j : 000.$000 
----------- 2.336:703$000 

Na da .Justiça: 
Juntas com
merciaes ... 

.Justiças de l" 
86: 50·1$000 

instuncia ... 3.151: IG0$000 
Pessoal de 
policia ..... 

Fernando do 
Not•onlu< ... 

Novos ter
mos e co
marcas ..... 

tJOO: 000$000 

244:087$000 

373:480$000 

Na da Ag-riuultura: 
Instituto Bn.-
hinno...... 20:000$000 

Instituto Flu-
minonse .... 

Cathechese .. 
24:000$000 

220:0008000 

Na dtt Fazenda: 

C a i x t< dt< 
Amorti-
zação . .... . 

Thesoumrins 
do l<'azeurltl. 

A 11itt1<1egn.~ .. 
ltecol,edorius 
Mezas ti e ren-
das e collo· 
cto!'ins .•... 

J.o:J2:3l0sooo 
4. 40!): 00·!8000 

470::308$000 

l .480 : 05:J.j;QOO 

Economias a oll'octuar com 

4.800:131$000 

264:000.)000 

7.068:509$000 

o sysloum............... 15. )[í!J::l43$000 

J47.00R:SGG$000 

Estns dospezns quo so cortam srio rondo. 
m•J•ecttrlnda, o devem sor iucluidus no tot::tl 
dtL receita ; fJtlo sommatla com a~ outJ·as vor
Las tlüo 1,17.008:000$. 
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Note-se que só contemplei ns verbas que 
hão do ser por J'nrç~ ox ti netas. 

Ora, silo !47 .000:000$, contra !3G.OOO:OOO$ 
do projecto; com estes dados que temos, im
perfeitos ainda, quo nilo estilo completos, se
gundo o systema, porquo este dit rmra a 
União a totalidade dos direitos: sohre o nlcool, 
sobre o fumo, sobro us lJGbidas espirituosas e 
sobre objectos de luxo, materitts grandemente 
tribut:tvcis, que podem supportar gran1les 
impostos, é evidente que a renda seril. muito 
muior, compntndas essas que nos i'altam ainda. 

Nilo J'wllemos a'iora nos cortes das despe
zas, que l'ot•çosamente hão de ser feitos, por 
passaram os encargos para os estnrlos, nem 
na necessidades de corttlr entras : hão tlo ser 
reduzidos os ministerios porque não serão pre
cisos oito ; hão de so extinguh· muitas re
partições innteis que por a !li avulbm; tudo 
isso é receitt\ que 1111 de entrar para a Uuião. 

Por este plano, quo os nobres represen
tantes. hão de ler, os estados flcari\o com 
renda muito superior. Tomemos um, por 
exemplo : Pernamliuco que di1 actualmente 
ao pod,,r central 10. 79i:520$, ílcandn unica
mente com 2.822:209$, rcrluzidos nincla pel:t 
Constituição de mais de 000:000$, por perder 
a importação, concorrerá para a União com 
6.80\J:S!l-l$ e Jlcrcrti com 6.809:804$, muito 
sutncientes par·a as su:ts despezas. 

E assim todos os outros. 
Temos estes rlados ,iit; mns l'altttm outros. 

Niio sabemos ao certo ~~ rentltl da nll'an
degn do Rio de .Janeiro e outras r·epar·tições 
pertencentes ti. Uniiio; niio sabomus ~ual a 
sommn total do totlos os imposios sobro o 
alcool, o rumo, etc. ; não sabemos :1 quanto 
montam os encargos dtt União. 

Precisamos de dados JlOSitivos. 
Jil :wgumentamos sem esclarecimento 

algum e os paladinos da Uni:lo, arvorados 
aqui, na di;cussão do projecto con~titucir\nn l, 
nada nos trouxeram rle novo. ( A1>oiarlos.) 
Não temos nada positiYo ainda, m:ts, dosde 
logo, apresentamos estes, como lmse p:u·a 
estudos. 

Defendemos princípios; est~;; ~uOI'om dizer 
a federação, que n:l.o póde existir· qnrurdo 
continuamos com o mesmo system:t rlo tempo 
do Imporia, ainda um pouco ma is concen
trado, llctlndo os estados em poiores circnm
stancias. 

Já em 1883, qttan<lo loi nomeada uma com
missão pelo governo, para estudar a:; rendas 
goraes o Jli'Óvinciacs, fazendo :t respectiva 
descriminnçilo, pn.rn ~o corl'ig-h• n. inconsti
tucionalidndo tios imposto., do impol'tnç •o, 
decretados pelas nssembltjas de u!g·nm11:; 
P!'~viucia:;, ji1 nossn. occasiiio essn. commiss:lo 
diZia quo osso systoma om nma rntrllllllt 
loonin:t, qno, a continuar, as provinci:1s n:1o 
poderiam vivor, o propunlm. dtw-lhos os im-

postos do tri\Dsmissão de propriedade e os de 
indu:;trias e profissões. 

O projecto da Constituição dá-nos somente 
o de tmnsmissão de proprietlnrle, por um 
systema que é mais · atrazado do que a 
opinião de uma commissile em 1883, do tempo 
do Imporia ... 

0 SR. LUJZ DE ANDUAnE- Deu-nos tam
bem o de ex pot•tação. 

O SR. OITICICA - ... o além 1lisso sobre
carrega os cstadJs de todos os serviços da 
federno~o. de modo que augmonton os servi
ços, diminuiu as rendas e depois disse nos 
estados: vivam! (Apoiados.) 

Nestas comliçues, Sr. presidente, V. Ex. 
com pmllencle que, de tendendo como defen
demos um syslenm, estando na nren:t do 
debate dous systemus em contraposiç>io, não 
podemos deixar de exigir do Governo, já 
que ello não nos dou, por outros meios, os 
dados que petlimos neste requerimento, para. 
o qual peço a upprov"çfto do Congresso, 
por·que olle ó do ab,oluta necessidade na occa
sii\o 11r·esente. (Apoiados,) 

(O orador lê o ?'equerinwnto.) 
Creio que nenhum dos meus col!egns póde 

julgar que este rcrJue1·imento nüo seja de 
occn.sião, nfl•1 seja acceitavol, por que nelle 
pede-so apenn.s aquillo que o governo já 
devia ter mandado, mesmo som ser pouido. 
(Jlluito bem, mt<ito bem..) 

0 Srt. EsrmiTO SANTO-Peço a p:tlaVr::t. 
0 SR. PRESIDENTE-Vou fazer ler O re

querimento do Sr·. Oiticica, o não posso inter
romper :t leilum parn. dar a palavra. ao no
bre deputado. 

O Stt. EsrmrTo SANTO-Nesse caso. peço 
pro ferencia. 

O S1t. PnESIDENTI·:-Jil ha outros oradores 
inscriptos na horu. do expediente. 

0 Si~. ESI'IlUTO SANTO- .Tá qniz fallar 
sobre n. acta o não me foi posslvel, pol'~ue 
não ouvi avo~ do V. Ex. qtmndo ulllltlllCIOU 
a discussão. 

Peço, po1·tauto, a V. Ex. qno mo faculto o 
meio do dizer o que pretendo. 

Vem it mesa, ó litlo, :tpoirulo o posto em 
discussão o seg·uinte 

Reque1·imento 

Roqueiro que, polos catU\t)S compotontos, se 
solicitem tio governo as seguintes intot·ma
ç.üos: 

J.n A r\unnto mnntnm as ron1l11s fll'l'ocada
tlas, nos t ous semestres do .i ulho t\ dozem!Jro· 

. . 
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de 188!1, o do janeil'o a junho de 1800, pela 
Ali~lllrleg-a da Capital Fmleral o por todas as 
reparti•,:úos da mesma capital, dos serYiços 
costeados pelo g-overno geral ; 

2.• !dom, idem em rolnçlio a estradas de 
J'orl'o pertencentes M Estado FcdeJ•:::.l e ou
tros serviços tle caracter g:et•al, ospccificnda
men te t\quellas o tl. dos corrvios o tolegt•aphos; 

3.• A quanto montam as rendas provenien
tes tlos seguintes artigos : 

a) objectos de luxo ; 
b) fumo; 
c) bebidas espirituosas ; 
d) alcoo\ ; 
discriminadas as rondas por estudos, o 

quanto foi arrccndatlo cm c:ultt nm ; 
4.• QmLI a cifJ';t exact[\ dos cncrLrgos d~t 

llepniJlica, proveniento dos serviços do i]Ue 
est:L onern.da hoje. discriminacht cadtt verb:t o 
o ouus de crLc\[\ uma. 

Sn.h dlls sessões rlo Congresso Nncional, 2G 
do dezembro do !SDO.- Leite Oiticica. 

O SR. Er;l:sEu 1\IAR'rr:-.-s - Peço tt palavm. 
0 SR. PRES!DIIXTE-N:t fót'il1[\ do regimento, 

fica atlialia a discu;.são. 
O Sr:. OrTrcrc., - !\Ias, Sr. prositlento, 

V. Ex. s:tbo CJLlC so trata de m:ttcria constitu
cional. 

O SR. Pm:swr.::>TE-0 n.rt. 3i tio rogimonto 
é iJnstante claro. A rnn.terht Jicn adiatln, salvo 
si hom·er algnem quo requeira r1uo elltt entre 
na ordem do :lia. 

O SI~. OrTIC!CA- No.,se c~so m~uciro que 
entre na ordem do tlitt do anmnhiL. 

Consnlt:ulo; o Cong-Pcsso approvtt o rcr.tuc
rimonto rlo Sl'. Oiticica. 

O St:. PmlsiDE:'I'TE annunci:t que está llndn. 
·a hora tl'J expediente. 

O Sn. B.\n.\I:Ó ()JCla m·dem)- Sr. presi
dente, v. Ex. nnnnncion qnc so rLclmv:t es
g·otn:d;L n. lioy:t. do oxpoiliun te. N.ito sei ,;i 
fcn'OI m:tl per.l!ndo I]UO \. Ex. se dig'ne con
snltar o Cungrosso, allm do YCl' ~i osto me 
concedo tr·cs n. cinco minutos p:tm lllH'OSOilt:u• 
um:t in<liCl\'iio qno pe~'o do,;do .ii< soj:t inclu!dtL 
m1 ordem do clin.. 

O Sit. TAY.\ng;; D.~sTo.,- SP. Jli'osiUeutc, 

llcnso ~no, t.lo mesmo modo f[<to o me11 il
nslJ•o colloga, o St•. Jllyscu ~Ltrtin:i, tenl1o 

o direito do l';tll:w IHt IIO!'tt du t•Xpeuiente, 
dosdo qne tonho nm IIm t.lotorminado. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO CAPITULO Jo, SECÇÃO I• DO PI\0-
JECTO DE COXS1'1TU!ÇÃO 

Contim\a a I" discnssiío do capitulo 1°, 
sccçiío 1" do projecto do Constituiçiío e das 
emendas, 

0 Sn. EsPmiTO SANTO- Peço a pala Vr::t 
pela ortlem. 

0 Slt. PUESIDEXTE-Tem ::t paia'7r::t pelo, 
ordem. 

O Sn. EsPIRITO SA:-:To (pela ordem)- Sr. 
presidente, mt sessiío pnssada tive o cnidado 

.de vir a esta casa bnsttwte cedo .pam pedir a 
pn lavra e fa?.or uma declarar;i'Lo de voto; J11[\S 
não me Joi possivol l\lzo-la; a acta foi vo
tad[\ e approvada sem que ou {JOtlosse usar 
rltt pal<~Vra, porqu8 tudo isto passou-me com
plotnmcn!e âespcrce!Jido. 

Hoje, da mesma l'órma vim bastante cedo; 
vi o o SI'. 2. • secretario pt·oceder ú leitnra da 
act:t, mas nada onvi (l'iso); e com muita at
tonçiío procurai virillcar si V. Ex. punha em 
votaçiío a :teta, porrJU<l precisava manifestar
me solJI'O o lia em rotação a um facto que se 
deu na se~;;ão an to-pou ui ti!ll[\. 

P rer:íso en liio q no V. Ex. me declaro na I • 
sessão rpmndo os!it em discussito a acta, 
pot'quc tenho do pedir a palaY['[I atlm de 
j ustilicar o meu voto dado tm sessão anto-pe
nultima, voto ~no não pudo jnstiflctLl' na ul
tima scss:1o o ainda na sessão presento peltts 
r:1?.Õ•JS já expnndidus. 

Comprehende-se bom a razão suprema que 
lt:t para que totlos nós sacrifiquemos pequenos 
interesso~, atlm de que prosiiia coma maior 
rnpitlc;: a discussiío e a vota~:ão cb Constitui
çito; mas declaro a V, Ex que nüo me ó pos
sivol absolutamente deixar rle explicar um 
acto meu, qne se IJaSàa em motivos muito 
j UôtOS, 

lterJuciro, portanto, tt V. Ex. I]Ue !l[\ ses
;,iío soguinto soja a acta. lida do modo que 
poss:~. sol' ouvic~:t 1~el~ Cong:rcss9, o CJU!?, soj[l, 
dopms submettJdn n dJscusstLO o tL votacao. 

Nilo é Hmtt simples exigencin minlm; creia 
V. Ex. quo respeito e aprecio muito a ma
neit'a poP quo dirijo o:; tt'abn.lllos do Cou
gresso; mas on mo ;julgo pt>e,i mlicado por não 
ior porlirlo explicar o acto a que alluclo. 

O Stt. Ptn::;rnmí'm- As sessões siío som
pro aiJortas nn l'óPmtt do rogimonto: voPi1lcan
clo-so a oxi~toncht do numero legal do 
roprosen tnntos, a!Jro-so a scssi'Lo, annuncia-so 

O 81:. PitJ.:SliJJ.:NTr.- ~lits n h0l'!l do oxpo- tt loittn•;•tla act;t, 0 f[UO tenho !oito om vo?. 
•lionte, .ii1. rloclaroi, cstiL tormimuta. IJom clara; 0 Sr. 2" secretario procedo a osttt 

:,;nimwttirlo ú wta,:flo o requerimento do loitnm, o cm seguitltt n.nnuncia·so a tliscussiío 
St·. Hatlat'ú, ú rojoiludo. ',dtt acltt. 
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SESSÃO E~I 2(3 DE DEZE1tiBI:o DE 1890 

o Slt. EsrmiTO SANTo- Mas niio ouvi. 
O SR. PRESIDE:-!TE- E: quando nina-uem 

pedo · t\ lltthwm, encerra-se a discussiio, e 
an-se por npprovada [\ acta, nn. mrmn elo 
regimento. 

O SR. Esrmrro SANTO - l\Ins on tenho hon. 
audiç~o ; e, prestando toda attençiio niio 
tenlio podido ouvir quando V. Ex. puo em 
discnssiio a neta. 

O Sr:. ZA)IA- O procedimento d:t mesrt 
tom sido muito reguhr. ( J1luitos apoiados.) 

O Srt. PRESIDENTE:- Isto tem sido obsor
vaclo reg·ulnr e uniformemente. ( Apoiceclos) 

A mesa niio ]Jódo adivinhn.r si nm ou 
outro mom bro do Congresso tom algnnm 
rochtmaçiio a fa,z~r s0bre a acta, e por·tanto 
não jlóde tomar o compromisso de ;ulvertil' 
os Srs. reyresentantes de que n. actn. cstti 
cm discnsstto (Apoiados). 

O nnnnncio ó foit.o pnra todos. 
Si o nobre deputado tom qualquer decla

ração a. 1hzer, om occnsilio opportnnn. pedirá 
tt pnlavrn, e a mestt niio lh'•t rccus:;riL. 

O Slt. CAN1'ÃO (pela OJ•clam) per!~ no Sr. 
presidente que o informe si n:~ ordem do r.lh\ 
do hoje outra somente o cap. l" drt secção 1•, 
ou si entram todos os capitulas que compõem 
esta secção, visto declnrar-so n:t publicação dtt 
mesma orr.lem do ditt que continúa n. di:;cnssão 
do cttp. t• cht secção !• o seguintes; e ignul
mente si a inscripçi'Lo, jil feita, dos oradot•os 
abrange a rliscnssfLo ele todos os cnpitulos d:t 
mesma secção 011 si pam a do cadn. capitulo so 
!àrà nova inscripção~ 

O SR. Pm~siDl~NT8 rosponrle qno, nos ter
mos do regimento n. Jll'inwirtt discussiío do 
projecto d:1 Constituir;ão ó feitn por capitules; 
encerrada. n. discu;;sl'w do capitulo rela ti v o its 
disposições preliminares o votados os artigos 
respectivos, ent!'Oll om cliscussiio o cttp. l" rl:t 
secçiio ln; encerrado o votado este capitulo, 
sera posto em discussrro o segundo o assim 
por den.nto. Quauto t't inscripç•ão dos orado
res, é feittt parr, cadn. capitulo. 

Voem r\ mes", siio lidas. apoiadas o postas 
conjunctamouto cm discnssiio as seguintes 

Emendas 

Ao capitulo I •, disposi~Cíos gcracs 

Ao nrt. 17 accrescen te-se: A oleiçiio tios 
UOputado; RCrÚ, foi tn. ]lO r cirCillllôC!'ipçCíes eloi
toraes, núo roclonr lo hn vor• cantlio.lttl urns 
unicns.-F'rancisco ·BaclarrL 

Ao nrt. 23, depoi' <ln lXtlavrn. «pecuniarlo», 
uccro$cent9-se esta-i~ u[ll-.F'rr.nc !$co n,cc/aru. 

Ao Ul't. 2·1, substitua-se pelo seguinte: 
Durante o maml:lto os deputados c sena

dores lllLO cxcrccl'r1o os seus ompmgos, nem 
poderão ser nomeados pam qualquer cargo on 
commissfío, sem licenc!l eh~ camtu'tt tt quo 
pertencerem. -F'I'anci.<co Bc!!lard. 

Ao art. 25, subst.itua·so pelo seguinte: 
Todos os que podem ser eleitores siLo lla!Jeis· 

partt serem deputados. 
Exceptuam-se: 
I. Os qno niTo tiveram mnis de sete annos 

de cidndlio lll'azileiro ; 
II. Os menor·e~ do 25 n,nnos ; 
III. Os quo no tempo clt\ eleiçlio não ti

verem resirlencla olrcctiva no Estarlo pelo 
qun.l se propuzo!'em candidatos.- F,·ancisco 
Bactal'rJ. 

Ao art. 2ô, supprimn.-sc. 
S. R.- Sn.la das sossüos, do dezembro 

do ISQO.- F'mncisco Badal'u. 
Emenda supprcssiva : 
Supprima-s~ o art. 22.- S. n..- J. Sc>]w. 

Ao nrt. 22 

Depois drt po.lnvrn. assont0, accrcscente-se: 
prostar::lo jurameuto ou .. (o mais como cstú) •. 

Em t.!o rlezembro do 1890.- S. R.- J,qna
cio Tosta.- Santos Pe,.aim.- Coalho Campos. 

0 SR. GEXEROSO l\IARQU~S (pela m·dem) 
roque!' quo a mesn. mande imprimit· as 
emendas aprosentatlns ncstn. se.s~ão e' nn. an
tot•iot·, pn.rn. serem di:;tr)buidas. 

O Sr. PRll~lDEXTE rli·r. que estas emmdas 
viio ser hnprcssns; ns outras aclHu:1-se im
pressas e vt1o sor distribnir.lns; o em so,suidn. 
dita p~tlt~vm no Sr. 13omtmlino do Campos. 

O SJ.•. Bernardino ele Can~-· 
po,-. (sig11aes rle atte>1ç,io)- Sr. presidente, 
e11 e os mons companheiros do !'epresenta
çlio !lavemo-nos conset·vado retmhidos, abs
tendo-nos dr~ tliscussiío, niio porq ne ntio nos 
tenham merecido tt mnximn. consídornçlio os 
nssumplos aqui ventilrttlos, mns porquo, ncom-· 
pttnlmndo-os com toda n. reflexão, tinhumos 
entenditlo quo npmms o nosso voto se tor
mw:~ necess!trio parn: o pt·eonchimonlo tlo 
nosso dever. 

I-lavemos tambom systomaticamonto nos 
pronnnciudo, 11a qnusi totttlhlado dos cusos, 
co11tm as urgoncins n.qni roqnorit'as p~m se 
tratnr de ussnmptos cstl'llnhos ii mtttlria 
constitucion tl ..• 

o SR. BAnAitó-1\:as quando cl'zem respeito 
ao L cm publico. 
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0 St\. BrmNARPINO DE CAMPOS-.·. por
que ontentlemos que, na hora. pmsonte, o 
patriotismo ncons~lha, sobretudo aos r~pro
,;ontantes dn naçao, ti urgente necessrdade 
do dnr-lhe :t sun. lei fundamental. (Muitos 
ctpoi,.rlos .) 

Estamos convencidos, Sr. presitlonto, que-;
por mn.ior I]Ue seja o desaccorclo om relação a 
nrarclm actual dos negocios pnblicos, por 
mais legitimas que sejam as nspil'nÇõ2S no 
sentido Cle um melhor encaminhamento elos 
interesses vincula<los :'1. causa nacional, por 
mais puros flUO sejam os intnitos nosso son
tido-n:vla pórle justil~car a fl?Siçiio ci.nquo!les 
que-em voz de aiJrovrar os dras d;L dwtadura 
(apoiados), em vez do htnçar o pai~ nos molrlgs 
tht leg:didnclo, em vez de reg-ulnrtsnr a acçao 
do poder publico:-[lt'oion~a.u: as sessõ~s, pro
telamlo tt aclopçao da prtmeir:L das Iers, pre
enchendo o tempo, r.!iús no intuito nobilis
sirno de discutir assumptos de ordem pu· 
blica. 

qualquer quo nfí.o s~ja n adopção da lei das 
luis, dn. IJllC e~taboloco os poderes, da lei que 
lhes determina. a orbittt do ncção, quo os. regu
laristt '! Niio lm outro mllio: pr·ocurar qual
~uer outra snluç•iio fóm dosto proposito seria 
lnn\·ar n. ro1•o!uçiio contra a revolução. 
(Apoiados,) 

0 Sn. R.urmo BARC!lLLOS- E' O unico in
tuito. 

0 Sr:. BERNARDINO DE C.DIPOS-•. • mas 
sem do modo algum poderem attingir o alvo 
almejado; po!'<JUO ll:i.o conhet;o, Sr. prosi
clcnte, nlio conheço, Sr·s. l'O~resentn.ntcs da 
naqiio, meio ttlgum ele remDdmr o actu:tl es
tado de cousas, si elle ó nJii.J, a niio sot• to 
adop~"1o da nossa lei con,;litudonal. (Calo· 
?'Osos apoiados; muito bem.) 

O Sn. RAMIRO Rmcrnr.os - Depende isso 
da lei que vamos adoptar. Si vamos :tdoptm· 
uma lei, qtt(tlquer que ella seja, entiio a ac
clmnomos. 

O Slt· B!mXAltniNO lll~ C.\~rros-Perdiío, o 
meu nobre· amigo niio npprelwndeu bom o 
meu ponsamonto. Niio ~uero qno se l'<Jstr·in
jam as disposi~ucs constitucion:!Cs, não quoJ•o 
que se nos imponllll nnm lei constit~wional, 
niio qnt!!'O flUe ao Cong-resso so J•etH·o uma 
purcolht :.;iquer du. sr.m !ilJot•da<!tJ, do seu lívi·e 
tU'bitrio no julgamento e na adopção dns 
dis[l"Siçiles !]ue olle moi!Ior onteuder conve
nientes ú caus:1 pnb!ietL; não é isto o rpJO 
.quero. O que tlosejo é justamen to que não 
!los llfastemos destes nssumptos pam tr·atnr 
do outr·os, Yisto como não é po,sivel regula
risar esses outros sem primeiro tratal'mos 
destes. 

U~r Srt. RBPI~I'SllNTANTE-Atci ahi estamos 
do accoJ•tlo. (lia ont1·os ap<wtes.) 

O SR. BllRXAl:DlNO Dll CA~IPos- Mons sc
nhol'es, St·. pr·esiclento, achamo-nos no 
dia se"uinto no do mntt revolução, achn,mn
nos or~ l'ronto 1lo um poder rovolucionnrin, 

. achamo-nos om l'l'oute li11 illegalirlnclo ; quu.l 
o meio do snhirmos dossrt situação anonmltt 
e irrogulnr 'I Porventura lm outro moio 

Eis, pois, Sr. presidente os motivos pelos 
qunrs ou e meus companheiros terno-nos 
abstido e pronunciamo-nos contr·n. ns urgencias. 

Ntio é qtiB do;;Pjomos contribuir com o nosso 
voto par·a que os nogocios publicas s~jam des
viados dos olhos tln. naçiio ; niio ó porque se
jn.mos capazes de levar nosso apoio uo gover
no a tal ponto que até possamos concorrer 
para que e! lo não traga no recintn om que se 
exerce a soberania nacional tudo quanto for 
por ellrt rAclmnado. 

g• simplesmente porque desejamos abre
viar o pePiodo revolucional'io, cl porque de
sejamos qne qun.nto antes n. dictn.dura cesse e 
a naçfi.o entro nas vias dn. loga!idndo, na. sua 
villtl normal. ' · 

D:~dn .. oss:t ligeira ex:plicaç•ão, permittir· 
mo-h a v. gx ... 

UM St~. H.Bl'ltESENTAXTE-A dictadara. não 
tem sirlo mú. 

o SR. Brm:<A!tDINO Dg c.un>o;.;- Não quero 
condommw n. dictadum, mn.s V. Ex. com
pt•dhen,lo que um paiz niio pódo viver sob 
o rogimen drt dictctclura. 

Oumo Sr:. l::.gPtWSENTANTE- Precisa de 
vil ln. constitucional. 

O Sn. Bmt:\'Annrxo m~ CA>rros-Sou um dos 
que con trilmirnm consciente o volnn tarin
mcnto pam a revoluçiio, son um dos que 
:teornpnnhn.r·am os chel'es republicm1os durante 
iJnr.si ~O ur111os tlo Iuctas. 

Ahso!l•o n dict:ulnrrt de qnnntn. ütlta possa 
oll:t tet• commettido, pot•que não é po,sivol 
rpw, na. phaso actual da, sociedade IJraziloim, 
tJUtlesscmos ohtor· um bem mais precioso do 
que o reg-imen ropnb!ic:tno, o a re\'Oiuc,•lio 
don-o ti naçiio. (Apoiados.) Dean to desta 
conquista .de um valor ini::om[ln.rn.vol 
absolvo :t drctadnra, mas não a ~uoro porque 
SOU rerulJJiC:\110 fede!'aJiSÍIL, e portanto peço 
tt Constituição. (Apoiados.) 

O Sn. Srm~rmr;:r.r,o- Nem a propeia dicta
dtu•tt flUO!' a dictadur:t. 

0 SR. BmtNA!WlNO DE CA~rros- Como 
dizirt, .Sr. pt'e:>iuento, peço perrni;:siío pum 
justillcnr uma omondn. que ou o rnons amigos 
vamos ofl'orccet• ii consillor·n•;ão do Congresso, 
o pam lrntar elo assumptos connexos, doli
noawlo ligoeit•a.mento n posiçiio ~no assu
mimos, visto como rlahi docorror·ão conse
l]ttencias o eorollarios qno olncidarii.o o de
IJnto. Esboçarei ligoir·amonte a posiçãe 
assumida poloil mous companheiros do ropre-
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sentaçüo nn. mng-na quostii:o eh distribuiçüo 
das rondas publicas. · 

Por amor do methodo, Sr. pt•esiclente, peço 
permissão pnm expor a qnestüo no ponto de 
vista dos factos. Deliberando aCf'I'Cit do pro
jecto constitucional tios nssumptos concer
nentes ús rendas publicas, a ropreseutação 
paulista achou-se cleante das disposiçiles que 
JÍl siio conhociclns, mas que repetirei succin
tamente. 

o art. G• outorga privativamente ú Uniüo 
os titulas qne por sua Mtnmr.u. n[o lho po
dem ser negados : sobre a ,importa~·üo, sellos, 
taxas postnes e telegraphtcas. 

O art. 8° confere tambem privativmnente 
i1 compotencia dos estados os impostos qne 
por sm1 natureza lhe tloviam ele ser concedi
i:!os: sobt·e exportação, tmnsmissüo de rn·o
prio:lado e imposto territot•ittl. 

Fnzondo parte da commissiío dos 21, con
triblti com o meu voto para qnc entre os im
postos elo art. 8• fosse incluído mais o im
pe:;to predial, que a!iús de li1cto ,ii1 pet•tenci:t 
aos estados. Neste Cong-resso eu e os meus 
companheiros contril:mimos com anoss>t vot•t
çiío par>t que aos impostos do art. 8" fosse a<l
dicionado o de industrias o pronssues. 

Na commissão ofl'ereci um a<lditivo ao 
art. 12 no sentido do autorisnr-so o potlor le
gislativo orrlinario a classificar opportuna
meu te os impostos a !li mencionados e quo as
sumiam o caracter de cnmnlativos, visto que 
podiam ser Jar.çudos pela União o polos 
estndos. 

Ullf Sr:. REPI:BSB~TANT!l - Isto à materia 
velha .. 

OUTRO SR. R.!lPRllS8NT.\NT~ - 0 nobre 
omdor nos merece toda atten<;ão. 

0 ]0 SR. RBP!tllSBN'l'ANl'll- Nito e qnrstfio 
do mcrecet• tlttençito; é qnc gasta a hora c nüo 
o poderemos ouvir sobro '' matcritl. em d1s
cussilo. 

O Srt. BtmNJI.RDINO nE CA~rPos- JU. disse 
que necessitava estabelecct; as uu.ses paro, de
duzir os corollu.rios. 

Dcante desses factos, Sr. pt•esidonte, aro
presontaçilo paulistt1 comllt'ohenueu que, con
correndo no regimen federativo duas g·r11ndes 
ordens de interesses, de aspiraçues, de direito 
e deveres, taes como a qno pertence i1 Uniito 
o a que pet'tence aos estudos, impossível serin. 
ueg-ur, quer {t Uni5o, qnet• aos estados, o di
reito, a competencitl. de orgunisnrem line
mente, soiJeranumen te, as suas flnan~•ns. 

Recoohecirln, rorum, entro outras, a facul· 
clrtclo ele os estados organi7.arem o seu sys
toma .fln:1tlceiro, osbv•t salvo o principio fe
deral! v o. 

A Constituiçii:o rio g-overno consagt•ou este 
poder dos estmlo.l nos art>. 8" e 12', julgando 
pr·i~ativos dos. es~ados os impostos do ox~or
taç·ao, trnnsmtSSttO do pt•oprwclado o tert•tto
rm.l e clando-lho:o:, além disto, direito cumu
lativo com o cht Unii:i.o sobre todos os que nilo 
se inclnem no art. 6°. A commisgão, com o 
men Yoto, accresoentou aos impostos privati
vos <.los estn.los o pr<~c\inl, e o Congresso, 
com o vosso voto, aincllt mais o de industrias 
e proOssues. 

Eis uma g-t•anclo sério rle impostos pri vu. ti
vos elo; e:o:tndos. l'ot·mnodo a base do sou or
~·:Jmouto, elas suns fiuan~•as. 

Os arts. G• c 8•, assim ttmplindos, forneciam 
os elementos fnndameutaos, ns bases sobre 
as !Jillles deviam f(ltet• n. União quer os es
tados, organisar o seu syslema financeiro. 

Quanto ao imposto de urt. 12, corno disse, 
era nosso pensamento quo no futuro pmlesse 
a legislatui·a ordimwia discl'iminar as rendas 
del!es provenientes, entre a Uniüo Cl os esta
elos. E' vorclarle que a situ:wão finan
ceira do paiz nã.o é a. mais lisonjeira e 
conseguintemente tt nação oii.o dispuo de uma 
somnm tiio consi<lemvol de rouclas qne pu
desse l'olgadnmento sntbfazor a Uoiii:o e os 
eStildOS. 

Dnhi r.Jednr.-se que, uecessapiamonto, nesta 
dbtl'ilmiçoii:o devia dnt•-;;e o conflicto, o choque 
cl<J interesses, visto como a sommtt a tlivi<.lir• 
não é consi<lorada su!llcien te para courit• as 
noces>iclnt!os clns cluns or·dens ele interesses 
em ,iogo. PosttL a questão neste ponto de 
vistn, ontcn·lemos fJile,· na distribuir;üo das 
renclns pn blicns on lre " U nülo o os estudos, 
nüo se cn volvem os principias federativos; 
qno reso!l·er a questão, dando taes e taos 
impostos ii Uniii:o e taes o taes impostos 
aos ost:ulos, 011 dando mais t\ União o 
monos nos estados, 011 dando mais nos 
estados e monos :'1 Uniüo, nii:o ó outra 
cousa mais do quo chcgnr ao resultado tle um 
calculo :witlnnotico, seg-undo o qual a rlis
tri~uição da tbt•ltum publica entre ns dnns 
ordens ele interesses que não podem s~r es
quecidos, tom Llo ser· fcitt\ com a justiç!\ 
jl(I5Sivol. 

E, Sr. pt'esidonto, nfin hn. cluvidll. nlgnma 
qne arep:trtiçllo das rot·tdns publicas outro n 
Uniüo e os estados n•lo camcteristt do nwdo 
o.lgtun o reg;imon liJdorativo ... 

O Stt. SBRZmJiu,LO-Mnito bom, V. Ex:. 
tem toda a razii:o. Nem os interessas nncionnos, nem os po

culiaros, oxcluslvos dos estados, podem sor 
tJrivndos da SUI1 oxprossi\o fllll\llCOJt'a t•opi•o- 0 Stt. BtmXAltnll\"0 TlB CAMPOS-. •. por~UO 
sentatht nos respectivos planos orramon-~ niío so <lo;;conhoco nos estndos asuacompotun
tarios. ' cin, o sou direito, a sun Cncuhlndo Llo or,;anisar 
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as suns linauças. A ~ue>tíío de pl'incipio estaria 
em negm· aos ostmlos ou it Uniiio a faculdade 
t!G oJ•ganisar as suas Jlnanças. · 

O Slt. RA~!lf\0 BAIW!•:r,LOs-A Uniíío tim o 
t!inheit•o rio nosso bolso o gasta quanto quer. 
(lia oull'OS apcwecs .) 

O Srt. BmtNAtWINO Dli! C.DJPos -Peço aos 
meus colleg·as que deixem conclt.tir o meu 
rnciocinio o provavelmente nfto estaremos 
om desnccordo radical. 

Como dizia, Sr. presii.lcn te, desde que nos 
colloqnemos no ponto do vista do rccunhecer 
nos estados a swt competcncia pflra orga
nisar livremente ns suas Jinanças ..• 

O Sr .. RA~nno D.utcELr,os-A montlrc!Jia jit 
o reconhecia. 

O Srt.BER:>Amm;o DE CA:IrPos-.. desde que 
concedemos impostos privativos como base, 
como l'undamento para. que os estados orgo.
lJiscm snns Jino.nç,ns, temos em pl'incipio ro
conltecido e prestaLlo ohcdiouciu a incontes
ta veis nspiraçuos l'or.lemti v as. 

De facto, póLio-se conto>tttl' que <JS illljl<'Stos 
que dtunos, sejam ou níío snJflcientes; m:rs 
i:; to tl ~uestíío de calculo nrithrneticn que se 
rosal v e comparando n. renrla dos estados com 
as suas despezns, as dcspezns da Gn iii o com as 
suas renc!ns,pnr:t qrw possamos .inlg:rr si ::t di
visito e bon, si? r1ue se dti. éjn;to, snlficionte. 

Quanto aos tmpostos do al't. 12, respondo
rei no meu nolit'O collega qne, nris, con;;irlo
rantlo que o estado tinanceit•o tle um pai~ ó 
uma constt essoncialmento mo,·oJ, I!uctunnte, 
deponde do andamen to,cbs osci Jlaç·ucs d:t vida 
e dtt fort.nna pulilic:L, entendemo.> qne devia
mos consig·nar, como jit disso, uma rlispo;içíío, 
autor·isando o poder logi>lath·o ordin:rrio a 
fazer no ftlturo a chts•;i1lc.lçil.o o discr·irnirmçüo 
dess<lS impostos. 

Níío ~uoremos C1zet' isto no momento, por•
que Ll mais mtlnral rJne o Congr·osso Ol'dinario 
possa, com mnis pt•ococloncin, avaliar ns ren
das desse :wtigo, ~uasi todns ai mi! L uito creu
das, o comparai-as com os encargos pnblicos. 
Assim julg-amos fJUO do prompto niio cr·a 
possível osl:tbelecot' uma tal discr·iminaçiio, 
que nenhum imposto Jlcnsse cm commum en
tro :t Uniüo e os estados. 

Mns o mon pensamento, Sr. prosidon to, ora 
consignar ns rnzues 11olns qunos nos con
vencemos do quo,na :uesti.o da diYisiio o dis· 
tribui•,'iio proporcional lltL remia pnlr!kll pelos 
ostn.,Jos o pela Uniiio, niio se envolvem os 
princípios federativos, o digo que níío se en
volvt~m pot'quo o projecto de Constituição, cm 
sou systomn, Jllz mais do que todas as cousti
tuiçuos fedamos . 

O Sn. CA~rros SAnEs-Apoiado. 
O S:t. H.A~mw BAI\CELLos- NITo apoiado; 

ahi osti1 a tltl Snissn. 

0 ::ln. CA:IIPOS SALLES- 1\'íío ha nenhuma 
mais adoan ta da. 

. O Sr:.. BrmNAtwr:-;o Dll CA)!Pos- A prov::t 
d1sto uôs tomos no a1•t. 8', estabelecendo im
posto~ pyh·ativos d?s estados; entl'etnllto as 
~on~tltmçúos nmet•Jcana, suisStL o nrg-entinrL 
hmtt~JJJ-so a dttr á Uniíío o direito privativo 
~!e tr1lmtar a importaçilo, e níío consi n·nnm o 
ll!lposto [ll'ivativo para os est,tdos, o q8e quer 
cltzer qnu todos Jlcam em commum. (.1partas.) 

Sr. prosid.eutG, si os amor·icanos sii.o consi
c!orndo~ o povo que realiztt. o typo do systoma 
ledcraltvo,. por que de nos, rJUO fomos ai:Jm 
d~Jlos, ~e ~Jr<~ qu~ infringimos esse systerna ~ 
St a rlrscr·tmmuçao a!Jsol uta rlos impostos 
~nt9utle _com o principio federativo, por quo 
~a2ao nao encont!'t1lllOS om nenhmn r.lo.J pro
.19cto~ c!o constitui~.íío, orgauis·tdos por dis
tmctrssunos oiclatlííos, aliás chefes do ptLrtirlo 
rep~IJlicauo J'edet•al, ossa cornplotn discl'imi
nnçao de relltla.s ~ (Mttito bam ; apoimlos a 
apartas.) 

0 Srt.!·Io~lllRO BAPT!STA-Nttde 1\linas e, tá. 
O Sn. Brm::uRDINO DE C,urros-Reflro-me 

aos projectos do constituiçfto J'edern.l. Co
n!toço todos esses prqjectos, e, cntm outros, 
o da co.mmisslio especial nomeada pelo g-over
!lo, ~) t1v~ o prazer· tlr3 encontt•ar li• a port'eiht 
.j Uti tulcaçao do. systoma estabelecido no pro
.1ecto rJ!IO se cltscute, porque o govm•no niio 
~oz :nr,1s do rJno transplantar para o !lo o pl:tno 
rnteu·o ndoptndo no projecto da commissíío. 
(ilpoia:los c mio apoiados.) 

Or<l, si a absoluht tliscriminnçíío co.rucleri
sns~o a l'oderaçilo, a commissíío níío or·gani
sant o plano que o g-overno ncceiton inte
g:ralmonto e no quallm os impostos cnmula
ttvos rio tu•!. 12. Toriam os ropulilicnnos da 
c?mmissiio se esquecido tios principies fedcrn-
ttvos, ou incorrido na violnçilo delles 'I · 

U)I Srt. HEPRJc5E:'I'rAN1'B-Conheço o pro
gmmmtt dos mpuiJ!iCf.l.nos paulistas. Adeanta 
muito mnis. (!Ia outros apartes.) 

O Sn. BmtXArtDINO nE CA~IPos-Do~lnro aos 
nobres tloputados que o prog·rammtt do;; depu· 
tados t'C]Hlblicano; paulistas om 1881 está 
porl'oitamoute do accortlo com ns nossas opi
n iuos. 

U:~rA vo:,-EstiL muito mrtis ndeanta<1o. 

0 SR. CA~Il'OS SAT.I.lli! (minisll'O rla jt.t.<IÍ(!a) 
-Quem escreveu esse projecto fni en, e acho 
que e~ tá .t!~ perfeito acoortlo com o projecto ela 
Uonstllurçao. · 

0 SR. RAMIRO BAllCJ!lL!.OS - Htt ;·e mos elo 
trazei-o [lllt'a nqni. 

O Srt. CA~!POS SAU,llS (minisll'O da justiça) 
-Accoito a discussão. (Ilcc otl!l'os Ct]Jal'ics.) 
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·0 SR. BERNARD!)o!O DE CAM!'OS-Não des~jo 
de modo algttm t~prol'undar divergoncius entre 
os meus companheiros o os amig-os rio-grau
deuses; n:Io é este o meu intuito ; nito me 
encarreg-uei elo combator o projecto dos nobres 
deputados; o mcn inttlito ó simple:;mente le
gitimar a nossa, posição e i1 nossa opinião. 

O que rJnoro dizer é que não trago o intuito 
.de combato, trago o itJtnito de defeza. (Con
•timlam os apartes, O Sr, Jlresiclente reclama a 
ateenç<1o .) 

Si os nolJ!'OS deputados querem que eu diga 
m[liS amplamente o que penso, repetirei na 
triiJunrt ci qno I h os tenho dito em particular : 
si !'osso pos::;ivoJ adoptar o phno dos nobres 
:ropresen tau te.> tlo R to Grande do Sul ; si não 
l10uves$e razões de ortlem politicrt, que se op· 
'[lõem ao plano, o adoptariamos, porque nü:o 
ha ideal mnis sorluctor do que este, da discri
minação completa das rendas. A questão é 
outra : e sabor, si, tle momento, podemos rea
lisal~tt, ou :ii não ha opportunidacle e possibi
lidrtde do rmtli;;al-a. E, parti mim, <t questiio 
é outrtl ainr.ltt: é demonstrar que não in
fringimo.> os principias federativos, qtutndo 
não' adoptamos o regímen proposto pelos 
nobres rept•J;;ontantes Cío Rio Grande tlo Sul. 

0 Srt. RA~frRO BARCELMS E OUTROS SRS. 
REPrtES:c:{";'A:'ITgs diio apartes. 

O SR. BllltXARDilJo Dll CA)!Pos-Senllores, a 
·questfio n:1o e ue doutl'ina, put•qne, repetirei 
mais uma voz, não negarei aos estados o di
reito dGl organisar as surts finanças; e si i1 
deputnçiio paulistrt abandonou os principias 
·recleralistas, então llermittir-me-lm V. Ex:. 
que diga que olllt o oz acompanhando os seus 
àistinctoB chores, rtttaos silo todos os cidadãos 
que org'itnisat•am os projectos de Constituição, 
inchtsivo a commissilo. Si ellos entenderam 
que aquillo não ora materirt constitucional, 
temos o direito de acompanlml-os, enten
denuo elo mc~mo modo. O projecto do g-overno 
cingi u-so, neste ponto, ao eh commissiio, onde 
·estavam os chef'es do federalismo. 

Permitiam-mo VV. E Ex: ; si a m~Lioria do 
Cong·rosso on tender q ne se póde Jitzor esta 
complottl discriminaç"'Lo.do rondas. (O otmlo1· 
c inte1·rompitlo po1• apartes cl(t ?·eprosontaçflo 
?·io-rp·anden.,·o. O Si". presidente pede aos Srs. 
Rap?·esculantes 'JHB cleiwem o orador contintta1· 

,<J seu cliscu1·so.) 

O que disso foi que o plano, si se pmlosso 
·adoptar, cr•a nm idettl s~ductor, quo nlllgnom 
'P9cltn. re.iE•itnr; c~isso que, trat~n~lo. da tlivi
sao de ronrlns, st puclessemos thndtr de tal 
modo qno os o;;tt1dos tivessem todos os outros 
impostos rtuo nilo são do art. G', i1 rettlisuçiio 
<lesto i doai sot•.itluma cansa quo ninguom po
deria rocusnr. nms os factos se lovantmn em 

•CODtrat•io. (II a algum apartes.) 
OU~CiniHJS·J H 

Não renovarei a discussão. Estou apenas 
ex: plicando o me ri voto. 

l\Ins, Sr. presidente, rlovo doclamr que, 
tendo os representantes do S. Paulo se pro
nunciado neste sentido, consiclorando a ques
tilo niio de princípios, mas do facto, outro não 
podi11. ser o nosso objectivo siniio realisur a 
foderrtção pela união dos estados. 

0 SR. Jur,ro DE CASTILTIOS-A questiio ó de 
principias. 

O SR. BrmNARmxo Dll CA~rros-Perdoe-me 
o nobre deputado. Considera mm tt ques
tão como ni1o sendo de principias, e estamos 
promptos a sustentar totlas as tloutrinas no 
sentido mais larg-o o liberal. 

Depois destas ligeiras ex:plicnções, Sr. pre
sidente, V. Ex:. me permittirit que ou justi
fique uma emenda, ou rtntes nm substitutivo, 
que apresentamos ao art. 25 do projecto con. 
stituc10nal. 

Diz o projecto da Constituição (l8): 

« Art. 25. Siio condições de elegibilidade 
para o Congresso Nacional: 

§ 2. 0 Parn. a Cam,tm ter mais de quatro 
an nos de cidadão !Jrazi loiro, e mais do seis 
pam o Senado. » 

A commissão, mediante proposto. minha, 
accrescentou a este paragrapho o seguinte : 

« Esht disposição não comproheude os cicia• 
diTos a que rofere-se o n. 4 do art. 69. l> · 

O substitutivo que apresentamos é o se- · 
guinte (18): 

« Pm•rt ser deputado, ter mais de 25 annos 
de idacle e quatro de residencio. no Brazil; 

« Para senador, tol' mais de 35 anuas de 
idade e sois do rosidencia no Brazil. , 

Como v <i, V. Ex:., ·Sl', presidente, fa
zemos umtt modificação no art. 25, no sen
titlo de ex:igit· em vez de qun.tro e seis annos 
do posse, da qurtlidade da cidadão, para ser 
eligivel, i1 concliçiio de residoncia simples
mente. 

VO V. Ex:. que este pensamento é mnis li
beral, mrtis lato, mais largo do que o do pro
jecto constitucional em relrtção aos nnturn
lisndos, visto como, segundo o projecto do 
g·oYet•no, os untLmtlisados sómonte podem ser 
eleitos depois do decorrido o pt•nzo tlontro do 
qual se ex:ige que olles possut~m i1 qualidade 
de cidadiio. 

o nosso projecto alargo. e refot·e-se ti 
residencia. 

E' claro que nos não pretendemos de 
motlo algum com isso tlispensat• a 1111 turnli
saç;i.o. Apenas ex:igimos quatro annos de 
rositlencirt, embora •.!ocorra o prazo antes elo. 
nrtturalisnçlio, ou parto deli o. 

V. Ex:. conhece porl'oitl1monte o direito 
instituido em rolnçiio ao assumpto lla natu
mlisaçoã, pelo Governo Provisorio. 
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V. Ex. sabe que, Jogo em segnidtt no glo
rioso movimento de 15 de novembro, surgi
ram mnniJiJstní'ões quasi unanimes das colo
nitts estrangeiras, que, prorompendo cm ex
P'Insues de onthusiasmo, adoptavam a nacio
lllt!idade bmr.ileirn pelo J'acto dtl transfor
mação por que havia passado, do regimen 
monurchico para o regimen republicano. 

O Govet•uo Provisorio, deante tlestas ma
nifcstnçúes de solidaricdadú em rela~iio ao 
gran,Jo movimento que se opor·arn. om !5 de 
dezembro, promulgou o decreto do 1,1 ou 15 
de novombt•o de 1880, segundo o qual con
siderava nacionalist1dos : 

«1•, os cidadãos quo, residindo no Brl\r.il no 
dia 15 de novembt•o, ni'io declamssem, dentro 
de um pt•azo que so cstatniu, quo não re
nunciavam as suas nacionalidmles; 2°, os 
cidl\dãos que, t!epois de 15 de novemiJr•o, re· 
sidindo no Brttzil dm•antc dotrs annos, não 
declart~ssem que prelerinm guardar as suas 
respectivas nacionalidade;. » 

E:;sc dccr•cto, como v. Ex., Sr. prcsidonte, 
bom conhece, tornavn os nacionalisados aptos 
para o exercício de todos o:l c"rgos publicas ; 
menos o de chefe do Est11do. 

E' este o dit·eito que, em relação ao as
sumpto, o Governo Pmvisorio, em nome da 
revoluçi'Lo, julgou dever cslttbelocer pam os 
ostrttngeiros que se aclmvamno Brazil. 

Em virtude desse decreto, as colonias es
trangeiras, qne jit haviam manifestado'' sua 
l\CihBsão ti nova ordem de cousas, entrar·:~m 
desde logo, mesmo nu tes de expirado o pr<tzo 
dentro do rJlml podiam recusl\t' :L nacionl\li
snçiio, no goso o oxercicio dos direitos de ci
dadão brazileiro. 

V. Ex. recordar-se-hl\ de que ns nossas in
tendencills se povoar·am do membros elas colo
nias, que l\te ent:i.o eram estran:;eir·os, o qne 
o Governo Provisorio, o novo regi men on· 
controu l\ boa vontade e o esl'ot'ço tios nos:;os 
hospedes em !Jem (ht Republica. 

UM Sr•. RllPRllSllN'fANTll - H11 uma colo
nin muito importt\nte no Brazil que r,z muitt~ 
guerr,t, por isso ao Governo Pt·ovisorio. 

VOZllS - Por OXCOjli}ÜO. 

Ou1•rw Sr:.. RllPttllSBNTANTg- Qual é essa 
colonin ?-

0 MllS)!o SR. Rr~PilllSllNTANl'll- A de 1\fu
cury, Philadelphil\. 

OuTRo St:. RllPI~llSEXTAXTll - Desta nem 
noticias Jm. 

o Srt. BrmxAlUJINO nr·: CA)JPos - Esta!Jo
leeido osso compromisso pelo govm•no da I'O
volnr;iio, compr•omísso qno voiu corno qno 
legali:;ar o !'neto jit snbsistonte r!n solidaria· 
dado on tre nacionaos e ostrangooit•os, pat•oco 
quu a nnçüo roprosontada no sou Con-

grosso constituinte devo sanccionar o direi!~> 
existente nesto ponto (apoiados), ineluindo 
um(i, disposição ~ue a consagJ'O entre os textos 
da SUl\ lei !'undamentrtl. (Apoiados.) 

E', ]lois, esse o nosso intuito, ofl'er·ecendo a 
ementa quo tivemos l\ hourtt de enviar á 
mesn. ; mas, sr. prcsidente,parecm·mo qne i1 
disposi~ão runu(l,mentl\l pela qua.llegalisnmos 
com a maxirm facilitltvle a posição dos nnciona
Ji,;ado:;,pola qual os incorporamos, os assimi
lamos a nacionalidade brnxileir•a, essa dispo
sição impõe-se pelas ci!'cnmstn.ncias occnrr·en
tos, ilnp1íe-se pel11 ,[tuação deste pniz, e el!a. 
vir·a. n. sor simplesmente l\ consugrnçúo dos 
facto.;. 

o que ó o Brazil, sinão um paiz qno se 
forrnou pela immigrnção? E, per·gnnto, te
r·omos chegado ao momento em qne possnmos 
estttbelecl!r o!Jices, pt•omover embar·acos i1 
cnrr·ente immigmtoria pam este pniz '/ (Ha 
wn npartc.) E, como diSSR. a vastidii.o dú nosso 
tel'l'itorio, o llStndo tlellciente de seu povon
men to, as riq rwxas i nnumern.s inoxplorndas 
nos indicam a necessidade de acollt•!r esse 
elemento podorosissimo que vem t•eforçar a. 
nossa nctividatle, multiplicar nossos elemen
tos de ror'Çl\ e do grandeza. Tudo aconselha a. 
l'ucilitar-se de uma vez tt incorporação dos 
estrttngoiros que prCicurmn as nosst1S plagas 
ii vossà nacionalidade. · 

Nrw J'oi outra tt politic~t tln Amarica d1> 
Norte, quanto á immigTação: foi por meios 
do providencias qu0 Jhcilitassem o ingresso 
tle totlos quttnto~ tümndonn.wm sn::t p:tt:-ia. 
em busm1 do unm região melhor ; foi por este 
meio que tt Americtt do Norte conseguiu coi
locar-se on. attitntle imponente que hoje oc
cnpn. no mundo. 

Sli.o, pois, não sómonto t•azões de fttcto, 
mzõos decort'llntes de tlir·oitos adqniri,los em 
virtnde tlo rlect·eto do governo ; aintltt mais 
são p:.zõos do ai ta politicn., de orrlem publica, 
quo nos nconsellmm a f.tcilitar pnr todos os 
meios a nacionalis:iç'ão do estt•angoiro. 

81'. presidente, p:iSSl\rci <> e:mminl\r um 
ontro assumpto. gntro as emondns ot!'omcitll\S 
ao IJongresso, encontro umn., segundo a ~tml o 
potlor leghlat.ivo será exercido por umo. 
só cn.mara .. (LJ.) 

Como vu, V. Ex .• este substitutivo propõe 
qno o coppo legislativo se exerçtt por umtt só 
Cttmllrl\. 

Petlirei por·missüo aos i! lustres autores dos!tt 
omentla pam divergir do pensamento que 
estú consignado no!la. Entendo que, si ha. 
rar.Cics, segundo as quaes, nos regimens uni
Lados, ,o estn bolecorn con l:rOYl1l'Sias a respeito 
da unidndo ou tlun.lidnde do corpo log-islaLivo, 
essns mr.ões dosapparecem complotamonto 
quando so tratl\ do regímen l'otlomtivo. 

DíJ•ci a V. Ex. que, mosruo no rogimon 
unitario, ou soril\ polus du:1s cl\mm•ns; mns 
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que, no regimen federntivo,n.cho inclispensavel 
acho sub>tancial a existencia do senado ' 

0 SR. CA~!POS SAI,I.ES- Apoiado. 
O SR. BtmNARDINO DE c.urros- Nós como 

já tive occasiiio de ponderar Jig·cit·al;wnto 
sr. presitlente, no rogimen fedo1•;~tivo t.,mo~ 
a c~nsiderur duas R'ranrles ordens de rel;tt;õe::;: 
os tnteresses nactanaes o os tntores::;es dos 
estados. Ot:a, é nec~ssa:io .que na constituição 
que orgamsttl' as ulstlttllí'ões J'edrJt'aes nós 
demos aos estHdo~ uma t•opresentnção pt·~pt'ia, 
uma representuçtto que po1· suas cnncliçües, 
q!_le por .sua mtturezu poss:t· ser a fiel expres
SttO dos tnteresses, das nspJraçucs, dos direitos 
desstt onticlitde collectiva - o estitdo · o e::;t11 
representnção não podorit ser sinã~ de ac
cordo. eo.m o r,eg·imon quo encontt·amos m1.s 
constttatçüe::: lodet·ao::;, :1 que realisa·so no 
senado, visto ;:orno, conl'o1·me sabe v. Ex., 
a representnçao tios estados no senado ti 
ig-u:1l, catla estado, pequeno on g'l':l.llde rico 
ou pobt•c, l"orto ou porleroso, todo.i elle~ teem 
mn:1 rept:esentação ig-tml, . de mmlo que. 
sendo as_sun, por.lem totlos. wflu.ir na~nella 
eorporuçao do n~ane1ra a evitar o pr·ctlominio, 
a ltt•epooderaocm dos elementos qno se snp
pon\mm mni8 Cortes, que Stl supponl1:rm mai,; 
poderosos, qne se supponhilm capazes tle do
Jl_lin ar pelo. numero ou por qualqnor• outm. 
ctrcumstanct<l .. 

Não conheço, SI'. presidente, meio algum 
de dar aos estarias uma rept•.::sentnção rJUO 
exprima. o;; seus clir·eitos como pessoas collec
tivas, a nrio sot• n. l'~ll!'esentação igual, fLue 
e!les venham a possuu· no senado. A Ca.mar·;t 
dos Dorutados, como so sabo, rerroscnta a 
nação ; o Jli'O~';iclento ,Jn. repnbl_ic:l. deve repre
sentar a nnçao : elles devem tu·m· o exerci cio 
do seu potlet•, direct;l. ou indit·ectnmonte 
desse grande manancial-o jlO\'O, n. nação. Ora' 
si é assim, pergunto eu, nma vo?. olimin:vl~ 
o senado, rJnal seria a sm·te dos osb1r\o~ 
como possons jnritlicn.s. como colleetividnrle~ 
distinctn.s, como uoir.littles, uo reg·imon l'edo
r<ttivo ? 

o St~. 0A)!POS s.u.r.r~s...;. Muito bom! 
0 St~. BtmNAltD!:\'0 Dt~ CAMPOS- lnqnes

tionavolmente, po1•tn.nto, Sr. pt·csidonte, não 
podemos, no regi men l'edorat.i v o oliminat• a 
instituição do senado, som ter 'eliminado 11. 
reprosentnção dos estrlfJos, o, consoquonto
met.Jto, sem ter mntilttdo o regirnen l'ecle· 
rattvo •.. 

O S1:. QA)!POS SAI.LBS - ~!nito bom ! 
0 Sn. Bl.:tt:'o/AilDlNO JJJo: CAMPOS-... oxclninclo 

a presença do um dos elemento.> l'undamontnos 
dosto rogimen, quo r\ tt oxistencia dos ostn.rlos 
como collectivitlmlcs snbet•anas e indorwn
llon~os donti'O tlo rcgimon l'oclcr.tl. (Muitos 
apowr/os.) 

Vor.Bs- Perfeitamente. 
_O Stt. CA)!Pos ~AT.LB>-lsto é que é ques

tao de rlonti·ma; 1sto u que ó Jecleralismo 
(Apoiados.) • 

. O Stt. flA)JJRO BAiteET.r.os-lsto é suppor que 
os reprosonta~tes na camtu•a nü.o ropt•esen
tam os pt•oprws ostttclos; isto ri que ó so
phlsma. 
-o Stt. 0A)!P05 .SALT.ES-!sto rl qtlO e ques

tao fltntlamentnl ; 1sto tl que é ossencin.. 
0 SR. RA)!I!W 13ARCELT.OS-isto é que tl theo· 

ria ... [lUt'll. ... só. (Riso. !la out>·os apartes.) 

9 Srt.Bg~:I'ARDINO DE CAMPOS-Sr. presidente 
nao tl posstvel ele modo algum retir·ar·-so aos 
estado~, como ontidmles soberanns,nma repre
~entaG.<LO dentro do rogimen l'edcr·ativo; não 
é yosstvel proceder de modo que os estados 
nao possam fazer valor sou.> dir·eitos e, si 
?llos co~st)tuen: umtl. entid:Hlo, ent'eixando 
tg!mes ~tt'lnto:;, .l!itl'll ,;omrnn dü cnmjwtencias 
? .JUI'IS_dwçu_P.s, s1. tndos, . embor:1 por nma. ab
stracçao, sao ontJdatlos tgn:tes, u necessario 
q no üt9run valer a igurLlrlitde o seus direitos 
no seto do governo, cltt reprcsantução das 
~~rpornQücs fJUO lilzem n. lei que govor~am. 
St taltmo acontecot•, caminharemos pam o 
regimen uu i ta rio. 

. U~r s,:. RErRJ~;;r.nA:'o/TE - R;; til confrm
tlmdo com o roguneu parlamon ta r, com o 
pn ria mon tarismo. 

0 ~R •. Brm:\',\llD!:\0 DI~ CAMPOS-Si OS esta• 
elos nao tl\;'cromumtl.l'e[>l'~sentação igual, che
g·arcmos a conscqtwncia tio rp10 ollos são r.les
ig-un.es, nito teem os mesmos dit•eitos. () unico 
meio pelo rtual se pó1le !';l.?.Ot' com quo os estu
dos realisem seus cli1•ei tos com ig·ualdllllo é d:l.r· 
!Ire.; uma t•opresontaç•ãn ig·unl, o o sonntlo as
sim co111posto foi, om toclos os r.•n·imens fode
l'lltivos, o 1~10!0 pelo qnnl so enle~1deu que os 
estados potlwm ter suH.ropt•csontn~ii.o perfeita, 
com p lo tn. 

N>l. Cam::rn. tios Doputtidos olles não a toem 
porque a crtmam t•opl·esont:t o JIOVo a nação' 

. . 1 I ' ' asstm como o pt'O>tl ento t n repniJlicn. A ro-
pt•esolltação popular uos estado;; ó dosigtml, 
porrp1e attentlo ao nttrnoro. . 

U:\! Sr... l{.gpE-gsNX1,AN'l'R - Si n. camtu•n 
r~prosonta a nnr;ao, devo tet• .toda a acçi~o pre
CIS:t j _!lO S_Ystonm l'Ojll'CSOlltntlV01 O g'OYOl'llO u 
'' nnçao, o o povo. 

0 Stt. CA)!POS SAT·~·I·:s- Mns na fodoraçüo 
lm dons povos:- o lor.lorttl e o dos estados. 
(Cn>:ciii!•Se out1·o.< apm·tus .) 

O Stt. Bl·:r~NAtWlNO DJo: c.uiJ>os- Poço nos 
nobres reproson tan tes quo 1110 d1.1i xom 1\w
mular o nrgumonto para .]n,J ni[o llquu tl'nn
cado. 
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u~r Srt. Rl':Pn!~SEN1'o\XTI•:- Do;:sc modo vne 
havet• na Repuulicn, mais 11cç{io do rttte na. 
lllO~JH,rcliin. 

O SR. CA~!POS SAT.T,ES (orinisii'O rla,ir<stiça)
Hn mais renlitlade ; :L cxpdl'ienci:t o está 
mostr·:tnuo. (Cr .. ::am-sc outros (tpurtcs.) 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção! 
O SR. BmtNAI:DINO nt·: CA~IPos- Sr. presi

dente, si considerasscmos n Cnmnra r.los 
Deputados como tt represou taç:1o do,; estndos, 
tle tluns uma, ou areprosent:u,:ii.o seria, como 
é em todos os rcg·imens, t!o.iigunl, propot•· 
cionnl ii populnç:1o, c entilo não ha rot•i:t re
preoentnçüo dos estados, por·quc fletwinm c:!I<!S 
em posiç-ão tlesigual, ou a representação sot•itL 
ign:tl e então ltaveritt a l'O[ll'osentar;ií.o r!os 
estados, mas niio h:weria a tio povo pol:1 rlo:;
Jll'Opot•ç,üo. Portanto, nfio h:1 meio de !'ugit• :1 
est:t concluslio: acamara repl'eson t:~ :1 tln~'lo, 
o povo; o senado ropresctü:t os ostni.los. 

Niio r\ isso uma qno:;tão ahstrnctn, niio ó 
nm:t tl!igrana, ó a put•tt re:t!itl:ule. No r,~gi
men tedorativo tomos :c soiJern.nin. dntll:t, 
temos tt solJet·anitl d:t nn<-fí.o o n. soheraniH. 
bos estados ; e, portanto, riecossaf'io que n. so
dorauitt dos estados, o a sobernnh1 tia nação 
tenham sua rcpes~J!tnçiio propria. 

No dia em que eliminarmos :1t'eprescntaçito 
•los estados eliminaremos a soberania dos e::>· 
tados. 

E', pois, uma qnost:in de dcutrinn., mas de 
doutrina que resulta rios !'actos, doutrin:t que 
nü.o pórlo s~r recusnlhL. (Apoiados.) 

Não des~jo, St·. Jll'esidente, tomnt• por mais 
tempo :t atteuç:1o do Congresso. 

Voz"s- E~tu.mos OL!Vit1do V. Ex. com muito 
prazer. 

OUTRAS VOZES- DiSC!!Íill brilhantemente. 
O SR. BEr::\'ARDixo DE C.DIPOS - Tenho 

extornatlo ligeirmnento ns i<lens que diziam 
mais intimamente com o cap. Jn da Cot~>;ti
tuição que discutimos. E por ost:t fút·nu, jul
gando ter c um pritlo o meu tlevor ... 

U~IA \'OZ-Pe!'l'eitamente. 
0 SR. BERNARDlXO DE CA~!POS- .. , l'eti

l'Ul'·ll1e-lie\ dfl tribuna, protestando que com 
os meus amigos contribuirei osl'ot'í•nrlamonte 
para que as questões se rosal vnm pel:t f<'!l'!na 
mais cordial e Justa, tendo om vista os in
tm·esses tht Uniilo o tlos cstndüs, o o principio 
1'ederuti I' O, 

Vor.1~s-?lfuito bem, muito bom. (O omdm· 
li abtaçarlo e muito (clicit<ulo llDI" yrande 
;lume,·o de Sts. ?'eprescntm11es.) 

O SJ.•. Seab1·a- St•. presidente, 
n g·t•udeço a V. Ex. ter-me concerlido a pala
vra ne~;te debate, e poço :t V. Ex. e it cas11 
tlesculpn, si, por ventura, o mau estado tio 

saudo não pePmittir que faç:t sobro as omen
dns nprosen tu uas no capitulo !",em discussiio, 
as obset·vuçucs que ellas me suggerem. 

Eu tambom subo a esta trilmna em nome 
de unm itlón, em nome de um Jll'incipio, tum
bem subo abraçado com n. bandeira da federa
ção. Em nomo dess:o b:l!ldeiru, que ,iit no 
tempo cl:t mona.rchitt eu hnvi:t levantado na 
prnç,;t publictt deí'enden<lo o pleito eleitoral, 
no qnal estavam empenhados os cnntlidatos 
d.1 ministcrio que c:1hín; em nome dcsstt ban
deira tão comllntida pelo ministerio do Sr. 
Visconde do Ouro Preto, que pl'ocm·otl des
pedaçai-a, ma;; quo ticou aindn. t:i.o gr•:tnde e 
t:io l;u·g·a qnc sor•;·iu tle mortnllm, nii:o no 
ministerío. mas n. uma. instituição mnis que 
somi scculnr, a instituiçilo monarchica. E 
como so tem posto cm cluvirla que o princi
pio d:t í'~cl.ernçilo tenha sido mn.ntido pqJo 
projecto I]Uc se discute; o como os doputndos 
!'io-gran<lonso., sustentaram ncslit tribuna a 
L'tirrnul:t do IJllO o projecto em <liscuss:lo, na 
p:nte rclntim ús Jlnanças , ó :t nogn~ão de 
tll.l principio, cu dcYo, omcontmr·io, utnr·mar, 
que as disposif;ilo> do pro,iecto constitucional, 
n•1o só niio se a!l'ast:tm tlo principio fcdera
til'o, como sio cnpazes de satisfitzot' :is no
ccssidncles eh l.iniii.o o r!os estados, approva
das com ns concessões feitas pelo Sr. ministro 
da fnzenda. 

O Sr. senado!' S:n•n.i va snbin a esta tribuna, 
nn. sessão anterior, para inv.1cti l'::tt• o Governo 
Provh;orio o aconselhar qno o mini.>tt·o rltt i'a
zcndn. devealJandonn.r n pnst'l, porrJllu lel'a o 
pniz pot· caminho Ci'r<ldo o peri,q-oso. 

Pois hDm. Sr. prcsidcute, CI'eio dei'ender os 
inteJ•osoos Jlnnnceit•os o o credito do pniz, al~ 
tlt-manLlO que so!'ia um verdadeiro closastre 
par:t este, p:u•a suas t!nanças, si o nolwo mi
uh;tt·o deixasse a pasta dtt fazendtl. (.\fleitos 
apoiar/os.) 

Senhot' presidente, é preciso que se compre
h·1ndn que cm mnteri:t do Jlnançns a rheto~ 
J·ic:< tlove dos:lpp:trec3J', porque o tjne convem 
attender é p:tra a logic:t in!lexivel<lO.l nlg·a
rismos; ó preciso qne se compt•ehenrhl qno, si 
é vcrr.lade que o ulinistro tla fazenda e a fe
der~çuo, mt phrnse do Sr. S:waiva, tn.m!Jem é 
vor.Jade que o ministro lh titzenrln tem bas
tante patriotismo o lirmeza do principias para 
não S[tcl'itlcar nem enrolar• ttqnella l>nndeit•tt, 
que com tnnto clonado do hiL muito cleJ'on<le; 
olle que no tempo da monnrchilt recnsotl o 
poder por amot• do smt idurt e convicçuos ; elle 
que coml>atou mais do filiO nin:;uem, o qne 
l'oi o inimigo mais tm•rivol rlaqnolles qno pro· 
curaram snfl'ocar as aspirações J'odoralistas .•• 

vozEs-Mais do quo ning·uom, niio apoiado. 
O Stt. St~ABRA - ..• não seria ce!'l:unento 

r1uem viria sncrillcar hoje no poder os to prin
cipio. Est!\ ó n vot•dntlo. 
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U~t SJt, RI~Pm~sr.N1'AN1'E- v. Ex. está 
mutilando tt historia. 

O SJt. SJunttA- NiLo mut.ilo :t historia; 
restamo a vordar.lo. Ninguern ignor:t :1 lm
tallm qne O Sr. ministro ria, fi.t~C!llltl dou Ú 
monarclthL no Dial'io de lv"oticias dcst:t ca
pital. 

Oumo Stt. REPm~sE:>TANTB-Estú fazendo 
o contrnrio do que pl'égon. 

O SJt. l'vlATtTJ~mo PRAno-0 partido libot•al 
enrolou a sua bandeit·a. (tlpoiados .) 

O SR. SEABRA- Vnmos ver si o Sr. mi
nistro rl:.L l'nzent!a estiL fa;:endo o contrario ; 
si S. Ex. roneg·ou ns idóas, si enJ•olon a IJan
deirn. com r1uo batalhou pm·a a foderaç.i'Lo dos 
estnt!o:;. 

O paiz inteiro conhece rme o Sr. ministro 
da lhzcmltt recusou o podei· pot• mnôt· d:1 J'e
tlerar;lio. 

Qnoro defender a histol'ia, o3 prccodentos 
honr·osos tio S. Ex. rios ataques flUO nost:t 
tl'ibJina tom solrl·ir.lo, dizendo-se que o nobre 
mini.;tm s~writ1cou a J'edera~üo e :.t Il.epu
blica. 

O Sr. senadot' Saraiva, a quem ningnom 
mais respeit:l r.lo quo 011 pelo se11 pe~.triotismo, 
pelas ,;nas I nzcs, pelo:; ~orv'~.os prestados ú 
cans:L pnblic", tlis;;o-nos IJUO ltavi:t tl'es sy:;
temas de rlcse!'iminaçiio de re:Hirts, rol::ttiV:t·· 
monte it fodor:tç:i'Lo. Dons, olle nüo nos cspoz; 
cspoz. apenas, nm, que loi apt•esenllulo pela 
digm1 o patriolicu dopJüaçüo do lUo Gmndu 
do Sul. 

O Stt. SEJt7.tmJu.r.o- Confessou mnis-qno 
nüo resolvin. e;;to srstemn a qno;;tüo presente. 

U~l Stt. REPflESE::m~::·n•g- Nüo disse tal. 
O Stt. SgrtzJ~DELLO- V. Ex. vcrilno dis

curso. (Apa;·tes,) 

O Stt. i'RlW!JE:\1'1~- Quem tem tt palttvr::t 
ó o Sr. ScalJl'a. 

O Stt. S t~Amt,~ - En tloclaro a V. Ex. qn° 
Oil aparto,; m1o me incommor.hun ; polo con
trario os desejo, porque oncaminlmrn-mo d0 

tlignmn sorte n:t discnsslio om rJUO eston om· 
penhndo. 

Devo t!izor, St•. lll'e:;itl8ll to, ~no, tendo-mo 
inscripto Oxclnsivamonto para di:;cntir as dif'· 
}lpsiçiles J'll'Olimin:u·os do ]H'ojocto o qn9 tenrlo 
s1do vot:ttlo o onc::n•ramonto da. discnss:w, ostn. 
ni'Lo ó rn•opl'iamento :t oecnsifw mais oppül'
tuna pnr:L cntl'nr nosso rle!Jato, pot•qno :t 
matet•i:t ostiL voncidn. 1\'lns, conJo o nnlll'o re
prosenlnnte, o S1·. Samiva oxact:uncnto ro(iJ
riu-so a taos tlisposi~:i'íes, comhatondtl o Go
vomo l't·ovisorio; eomo S. !~'· loi niml:t 
alc\m, tlizundo que osso governo tem arrus
~ado o p:tiz para nm tiiJ~·smo, cujo l'tmclo ó 
m~onrbvul, sou o!Jrigaclo a lmt:n· t!csto ns
~lHuptu. 

O SR. GAmxo BEsouno- O Sr. Sn.raiva 
nlio disse isso. 

o Sn. SEAllllA- NiLo disse que toclos os 
ministerios augmontaram extraordinaria
mente as elospozas? Nü.o disso, contrariando 
a a.Jnrmnçi'Lo do Sr. ministro tltt f:tzondn, que 
as nossns dospezns ni'Lo são do 200, mas de 
250.000 contos? NiLo censurou o proprio mi
nistro el:.l .i ustiçn. pol' tet• angmontaclo as ver
bas do seu orç:tmento '! (.;tptwtas.) 

NiLo podamos antepor a palavra de nin
guom iL do sr. m!nistro ela 1hzenda. Si e~lo 
veiu com a ma::una loaldn.de, com a mn1or 
franqucr-:1 clizor ao Cong-resso que o systema 
tle discl'iminnçi'Lo tlo reuelas proposto por 
S. Ex Ol'a aquolle que mt1is convinl\(1 aos 
interesses dos estados e ela União, por que 
razlio qt:•tlquor daqnollos CJUe Jli'etenclem con
trndizot· as snas atnrmuções nü.o fazem sem 
appar.ttos:1 rhetm:ic~t, mas com n. h•refutu- · 
IJilJr.lacle dos alg:\l'Jsmos 'I 

U)! SR. REPrmsEX1'.~X1'll- Porque e !lo nlio 
03 apresou to I! 'I 

o S:t. SEADRA-Apresenton-os ; disse que 
nós tomos uma dcsprJz~t de 200.000 contos e 
uma recoit:L rle 150.000; rortanto, si, porven
tura, hoJJ ver dosfalrp1e no imposto t!e impor
taçi'Lo, a rlespe:m, conservando-se :t .mesma :.t 
rocRiLt nocessariamen to desce , e o deficit 
sobe amnis cb 50.000 contos. 

Isto J'oi o !JIW nos disse S. Ex., foi o que 
nos domonstroJt com nlg-:ll'ismo.>; e com ex
cepção. do i!Im;t~at19 Sr .. Julio tle. Ca~tilhos, 
que ollcrocon c .JUStJt1cou um substltuttvo ad· 
optantlo outro systema, os demais oradores, 
ou limit(l.l'am-se a censtn•tw o projecto, ou (I 

ologi:Jt' o sulJslitntiYo, o nenhum pro'poz idóa 
nova. 

0 Sr .. GAD!:\0 BESOURO- Mas muitos npra
sen ta mm medidas substi tu ti v as. 

O SR. SEAJlllA- Em mataria do discrimi
naç:iio do rondas, St•. pt•esidonto, não h(l qtto 
rlnvid:w: si ó verclado. quo os esturlos teom 
intot•esso3 qno ó preciso s:tl vagum•tlar; si é 
vcrd:ulo qnu a lccleJ'l1Çi'Lo depende Jo principio 
r!:1 !Jon. di;ct'iminnr,rro tln;; Nndns, nüo ó menos 
vordatlo qno a Cni:i.o lil'ilbom tom nllos intor
e.>sos qno nrro tlovom ser osq1wcidos, que ó 
mister conLJ•:i.lxdanr;m·, hannonisat• os inter
esses t!tl. Uniiio cou1 o rJos cstntlos. 

Qual o moia apJ·oscnt:lllo Jmr~• consoguir 
oslo desirlaiatwn pulo Sr .. ministro thl f:\
zoncla I 

o Jll'ojocto tio. Consl.itnir:i'Lo tlclot•mina no 
nrt. Li" quacs os nnpostos qno pertencem ex
clusimnlllnto :'L Unitio, cm outt•u artigo qunos 
os flUO portoncom oxclnsiY:unonto nos estados; 
o no tlt't. 12 as nmtorins S11hro ns quacs tt 
Unii'Lo o os oslatlos potlom tributar. 
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Pergunto, em contrnposiçiio ao que disse o 
Sr .. Julio do Cnstilhos: p"rventum, o Sr·. mi
nistro dn !1: ~onda bat•a!hou n matel'in. dos 
impostos 'I !\'fio; nii.o ve,i o nnd:t mais clm•o do 
que a discriminação f'eit:t entre impostos qnc 
pet•lencom ú União, impo;;tos que pot•tcncem 
ao.i estar! os o impostos que pcrtonce!ll it União 
e nos estados. 

E peço liconçn, parn perguntar nqnelles que 
comlmtem o projecto, si os inlet•esses tios es
tados devem ser attemlidos,por que rnzfio n:io 
se nttender tambem aos interessas d' Uniiio, 
qne não devem sot• menos respeitados, e por· 
que rnzão se pórle nJUrnmr· qne, ficando só
mente a. Uni:io com os imposlns decretados 
na CClnstituiç·To, ns SilllS dospozns sor·:i.o sa
tisfeitas, si ao contmrio vemos ~uc o Go
verno Provisorio augontentou as dcspezns e 
nem porlerin rleixn.r de angnwntal-ns, pot•qno 
é preciso convit• que estavnmo~ cm uma 
opoca, rovolncion11ria, que preci,;n.vmnos man
ter a trnnqnillidnde pnl.:lica o nl.Jril· torlns ns 
vnlvulns d:L vida e da Jll'OS]Wridnde do pniz. 

Ulr SR. REPRESllNTANTil- Nôs não •Sllhimos 
da anarchia pnm.a Republica. 

O Sa. SgA!lllA- Snllimos, porque n. annr
. chia nfi.o é ,;(,mente o dcrmmnmento de snn· 
gne, não é só o molim nn pmça pnblicn.; n 
anarchia d:'J·Se tnmbom qun.ndc, se inf'l'ingo o 
pacto t'untlamentnl, qunnclo os po lot•es pn· 
blicos não cumprem o seu dever; qnnnrlo os 
partidos quo sustentnm uma im;titniQão se 
dissolvem; o l'oi exnctnmeute essn dboolur,,ão 
que rJrodnziu a quéda dn monarchia. 

Unr SR. RllPRESENTANTE- Di;;solveram-so 
depois da pt•oc!nmnção ela Republica. 

O SR. SEABRA-Estavam dissolvi rios com n 
]neta intet•na do partido consor·v:Hlrl!' entre o; 
dous chefes, o rlo partido liberal pola inconci
liação entre o Sr.· Oum Prelo, qne rtne!'in. o 
unionismo, o o St•. Saraiva, a fedoração. 
(.4pm·te., .) 

Foi por isso ~ue quem det•t•uhon a monnr
chin. nfto f'oi o impern.:lor, mns os propt•ios 
partidos políticos qno não se norliam susten
tnr, o cuj:ts idtlns, cm nome ilns qn::ws ~u
biam no podot•, on ot•am csqtwcidas on ropol
lidas pela conscicncin. nncional. 

O illn,;tt•o ropt•o,;ontnnto rla Bnhin. disso 
nest:t tribuna que, rolnth·n.monto á materi:t 
<.le impo;tos, Oi rojli'esentan tos rio Rio Gran
de do Sul det'endiam a !'erle!'nção, o qno 
aque!l ·s !JIIO snstontn.vnm o Tll'lljocto llo Con• 
stituiçfi.o repl'Osontn.vmn o unionismo. 

E amr•mon mais, qne estes et·nm o., unicos 
part.itlos ndmissil•ei~ no ostn:!o nctnnl dnK 
cousa;. Em primoit·o lognr, :;i es,;os sã'J os 
nnicos partidos pos,;ivoi> ]mm S. gx,, pnt•qno 
.iit nt•vm•ou uma lmndoil•n clt:tmarln. do pari. trio 
mciouai'! Por~ue S. Ex., r[ltorondo co!Jo-

cnr-so à frente do nm partido que se suppõo 
o sal vndor das instituições federalistas. não 
esporou qne ossos pnrtidos so discriminassem 
neste recinto ? ( Aparte.•.) 

Mas acho ~no os St·s. represontn.ntes que 
sustentam o sul:stitntivo são org·ãos r!:J uma 
!'crlerllção t:i.o exnggoradn., que não tl umtt 
f'cdoraçiio, mn.s um partido porip;oso, que ha 
do tt•azor a desmoronação dn. Uuião, e, por• 
conseqnoncin, o tlespedaçttmento dos lnços que 
devem oxistit· ontre os est:tdos e :t União. 

Vozgs-E' preciso mostrar. 
O Sn. SEA!lRA-Von mostrar, Sr. presi

dente. Qno pretendem os dignos representan
tes'! 

Quorem deixar a. União dependente da. von
tade dos estndos; e V. Ex. compt•ehenrlo que, 
principal'llente r•m mnterin. financeirn., dar 
nos estndos o direito lie NCusnr ú União os 
meios de mnnter-se e lit7.el' t'ace iis suas rles
pozns, é estabelecer uma luct:t perigos" entre 
a União e estnclos, lucta IJlle pórle compro
metter o futuro dn. R.cpnblica c a integl'ido.de 
I!IV'ÍO!Jn.l. 

O srstmnn. nprcsentnrlo pelo rli,c-no repre
s~ntnnte pelo !Uo Grnnt!e, o Sr .Tnlio r!~ Cas
tilllos, dit um resullarlo, rlad:ts certn,; ctrcttm· 
stn.ncins, essa. I neta ~ ne devemos a todo o 
tt•nn~o evita'' entr·e a União o· os csl:\llos, por· 
quo, si pol'ventura lLf!Uell0S impostns decre
tnclos neste suhstitntivo não ('orem sntneientes, 
a Uni fio ter:\ •lo pedir nm<t esmoltt aos r•stados, 
filiO podem recusai-a. (Apoiaclos e 1u1o apoia
dos.) 

O sn· RA~!IRO BAtWEr,r,ns - Nüo, porque 
decretn. 

O Stt. S~;Anr.A-Quc dccretn.? 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-A t:tXfL sobro as 

renda.s. 
O Srt. SEAilltA-Mns tt•atn-so tln discrimi

nnç,íio da r·encla dos ostaclos, tla rocoitll que 
ellcs ter·iam. 

U)! SR. H.EPRESEXTA:'i'Tll dà nm ll)lH!'tO. 
O Su. SllAH\tA- Sr. presirlonte, compro

henrlo quo O> ln não é n guestão q11o rlcvoria
mos rliscu I ir• hnjo. Toquot nesta mntol'Ítt i nci
dcntemonto o, si nlong-nei-mo, a cnlpa é dos 
nobres !'Ofl!'esontantos,ipte me m•rast:\ram a ir 
mnis lonp;o elo qnc pretenrlia. 

O que rtniz "JlOlll\S l'oi nmrmal' que a fer\e
rnçüo. Slhtentnrla pelo Sr. ministro rl:t t'azen
dn, não o.-:tit niJsolntnmonto sacr·i!lcndn. pelo 
projecto da r.ons!.ituiçüo. O que rrni1. foi tor~ 
nm• bom clar·o o mou vnto t•elntivo no nrtigo 
do projecto cnnstitucion:tlntt p!trle financeiro., 
como aos !G 0/o nrlrlicionnos. 

Silll, mr1ns sonliot•os, o Sr. ministro rln üt
zonrln toi o jlt·imoir"o a doclm•m• noRto Con· 
g'l'Osso <Jl!O pOl ht cotlor os 15 "/o atltlicionaos. 



SESSÃO EM 26 DE DEZEMBRO DE 1890 359 

E, não 1m contestar, senhores, o Sr. ministro 
d11 fazendn. ú o mais competente de entre to
dos pnra fazer affirmações desta natureza. 
(Cor.test<tçües,) 

UM SR. RF.PRllsENTANTE-Isso não ó privi
legio do Sr. ministt·o tla fazenda. 

O StL SEABRA-Sim, é certo que nii,o é pt·i
vilegio do Sr. ministro, mns tambom é cm· to 
que, como ministt•o, é o nmis competente jJ:ora 
conhecer o estado !lnanceit'O do paiz. 

E' o!le quem sabe, pois, que tema chave d:t:; 
flnanc;as. (Apartes.) , 

Depois do um estudo aturado e criterioso, 
disse-nos o que póde cnbr,I' ii União o o rpw 
póde cnlier aos estados. 

UM Stt. RtlPRESF.NTANTE- Do sorte que, a 
não sei' o Sr. ministro d:1 fazenda, ninguom 
mab sa!Jo disto neste pniz ! 

O Sr:. SllAJJRA -Não digo bto, mas '' certo 
que ,,JJe é o mais competente para conhecer 
do estado de nossns finanças, e patriota como 
e, 111110 rle 11111 elos estltdos qnc tanto precisa, 
filho ela Ballia, não set•ia capn.z do sacrilicar 
os inlet·c~ses deste artigo, aos intcrc~sos da 
União. 

U~! Stt. REPRESENTANTE- Pois devia fn
zel-o. 

O SR. SHADRA- Sr. prostdcnte, tocanclo 
neste ponto, inciLlentemente, cu pretentlin 
apenas jnstillcar e escl:wecer o voto que dei 
quando se discutiu estrt mator·ia. Agor·n peço 
pcrmi;silo p[tra passar no artigo do pro,jecto 
constituciomü que ora se debate. 

UM SR. REPRESENTANTB- :llns V, Ex. 
ainda nilo d,~monstrou o que qu<•rit1. 

O Sn. Lmz l\IURAT - Sim ; nris queremos 
UITI[( c'xplicnçilo. (Jfa out~o.< npm·tes .) 

O SR. PRF.SIDENTE -:\ttenção. Quem tom 
a paliwra é o Sr. Seabra. 

O St:. SGAnr~A-Sonhorcs, os up:wt.es nãn 
me incommo,Jnm; polo contr[\rio,clles ató me 
divertem na tribuna. 

Eu, senhores do Cong-resso, aprnas enun
ciei ]1l'Oposiçues, e uilo entrei em tlemonstra
ções larg·ns, desenroladas e L]csonvolvit!as ... 
U~IA vor.-Porqne nilo pude. 
O St~. SF.AllllA- ... porque isto estiL ven

cido. 
VozEs- Então porque voltn, iL tliscussilo? 
O Srt. St~AlmA -Parn. reRpondor no Si'. RO

narlot• voln Bnllin, qno rcferin~so ao nssumpto, 
o si ollo rol-o tonho on to.m!Jom o direito do 
fazei-o. (Apartes dívm·.~sos .) 

n, lllOLlo ~no só 1111 o cliroito rlc nccnRI1r-so 
o p;ovorno e nito so tem o mesmo dit·eilo do 
del'onclol-o 'I (Contímwm os t<parws, o Sr. )li'C-
sidcntc I'Cclr!iJta attcnçi!o,) ' 

Fez-se entrar em scena os rio-grandeuses ... 
U~! SR. REPR!lSESTANTE -Como '! 
0 SR. SEABRA-Como heroes .•. 
U~! SR. REPRESENTANTE-Muito bem. 
O SR. SF.ABRA- ... como nm·1 deputação 

br~osa, intelligente, propngnando pot• um 
[ll'lllcipio que o Sr. conselheiro Sarniva deu 
•~omo principio federativo, e que ett dou corno 
um principio :trruinador úas nossas flnancas. 
(Muitos apartes.) • 

UM Sn. RErRF.SENTANTE -J:Ieróes que des
troem. 

O SR. SEABRA- Ha diversos modos de 
destruir; não se destróe sómente com o camnr
tllllo, tambom se destróe por medirias quo ve
nht•m trazer o d1·sg-osto entro os estados, e, 
pol'tanto, a desunião de!les. (A.pm·tcs.) 

u~r Sit. Rl~l'I:.8SENTAN1'E- v. Ex. ainda 
não no; Jisse o que desejamos saber. 

O Stt. SEAllRA-Quo rl que V. Ex. deseja ? 
UM Sn.. REPn.gsE~'l'AN'fE - Que nos digrt 

pot•qne quet•emo;; desunir os estados. (!Ia ott
u·os apartes.) 

O Stt. SEABRA-Senhores, o projecto substi
tutivo da deputação do lHo Grande Sl1tisl\1z 
ns dcs]icza da União '/ 

Vor.lls- Sim. 
O SR. SEABHA -Absolutamente não. 
0 Stt. RA~!!RO BARCELLOS - FaçrLmOS as 

CC<ll\OmÍl\S qne ,;e devem üzcr. 
O Sr.. StUB!tA-JiL vom nma condição ! 
o sr~. RA~mw BAncEr,r.os- Si so for a es

banjar não 1m dinheiro que chegue. 
o Stt. S!l.\BRA- Vr.io. quo é possível ox

plicnr: os estados Cnc,,nul economias,qne torão 
o ~uanto precisarem. O argumento, portanto, 
é uma esr[( la do dons gumes. 

0 Stt, RA~!!RO BARCEf,f,OS- Si aquillo que 
pt·ovincit\s tinlmm cltegttva. nilo vali:1tt pena 
l'azer tt Repnb!icn, en~ nome das economias 
e da antonomi[( das provincius. 

O Stt. SEAllltA- Tomo em considornçilo o 
[\parlo de V. Ex., que muito me homt1. 

A Ropu!Jlic:t con,erva. os estados com as 
mosmn.s rendas que lhes drwo. a monurcltia ~ 

Vozgs -Sim, senhor. 
0 SR. SEABRA - Não ha tal. A Ropnblica 

nostn mntet•ia do discriminaçilo do impostos 
pt•ocm•ou tlellnil· positivamente o que <l quo 
dovia portoncct• iL Uniilo o aquillo que devitt 
prt•toncor nos osto.dos. 
u~rA voz -Isto <l questão voncit!a. 
O Stt. St~Amu- Porclilo, sou obrigado por 

V. Ex. u voltnr a olltl. 
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A nepnb!ica dtL direito de lançnr impostos 
solJre aquel!tlS matarias que urro silo dtt ex
clusiya competencin, dn. Uniiio; n, RepulJ!icn. 
pnga a uivida .dos estndos ; dá-lhes 15 •;. ad
•licionnes de 1111portaçiio, o se diz que n, Re
publica ... 

UM SR. REPRE:lEXTAXTE RIO·Gl~AXDEXSE
Niío estio no projecto. 

O Srt. SEAB!lA- Ora, graças a Deus, Sr, 
presidente, que consegui o que queria, isto à, 
consegui que n, deputação do Rio Grantlo viesse 
dizer aqui que tle proposito e apaíxonarla
meuto havht votado contm as concessiles foi
tas polo Sr. Ministro dn. f,tzendt\ do p<tgn.
mento das dividas e do 15 °/0 • 

u~r Sr:. R.EPUESE:'i'TAN'rE - EsttL Ul'Jl1[1,!1dO 
um castello. 

tJ)r oumo Sr:.. REPr:.ESEXTAXTE - Quem 
disse? 

O SR. SBAnr:.A-V. Ex. o tlisse; veja como. 
UM Sn. REPI!ESJ'J:'i'TA:-<TJ'- Vamos lá; está 

confundindo n. Repulllica com o Sr. ministro 
tln fazenda e com ::t proposta del!e. 

O Sn. SluDJ:A -Quem está conf'nnclindo 
não sou ou. 

U)r Sr:. R.EPRF.SEXTAXTP.- O que o mi
nistro dt\ fazem\a propoz ó o r1uc V. Ex. 
quer. 

o SR. SEATIRA -O chefe tlo fetlcmlismo é 
que disse que n. RepulJlic::t era o SJ•. ministl'o 
da fazenda, foi cllo quem encarnou ::t roJm
lJlic::t no Sr. ministro tb fttzcnda. 

U)r SR. REr!msgx·rAxrg- N:Io ncceitnmos 
o Sr. Samivtt como OHcm·nução d::t nepn
]Jlíca. 

O Sr.. SI~ADRA- Sr. presidente, ou não 
estou n1Tlrmnndo que oS!'. Saraiva cl ::t oncar
na•;ão dn. rcpnlllian., o qno digo e fJUO o St•. 
Snmivn. oncnruou a RepubliCtt no Sr. minis
tro tla f,lzendn.. 

t:~r S11. REPr.EsEXTANTE- Não nccoila
mos este j nizo. 

O S1~. SJ·:Amu- VV. Exs. estilo se aO'tlS· 
taudo dos !5 "lo ; rn·ocm·am desviar-mo pm•n. 
não cheg·tn• i1 dcmonstraç•ão do que promotti, 
::t respeito dostos 15 • ; ... 

U)! Sn. REPTIESlcXTAXTB - Nilo nffil'llle 
assim. 

o Srt. SEr:zP.DELLo - Si lionver lJom sonso, 
lm do passar. 

TJ~r Sn. RF.PR'P.SE:'i''l'AN'l'l'!- O hom senso 
niio u patriotismo do ningnom. (Co.1tinaam 
llivc1·sos apm·tcs simultancos .) 

O Stt. SilAllllA- Sr. presidoute, da(jni ha 
poucu ot1 ncnlJO com cslo tompoml, quando 

ou passar iL iclun, quo ::tgrnda mn.is, r[t\8 ri n. 
ma teria religioso, (apartes); tomo, poróm, em 
considerngilo o a.pnl'te do nobre deputado, 
porque n. deputação do Rio Gr::tnrlo •lo Sul 
representa. uma ploaido do homens bom in
tencionn.do;; ; essa u n. minha opiniiio. 

UM Sn. RBPRESI'XTANTI' - Mns do brn.vos 
dostruicloros, que r1uerem destruir tt União; 
(C'1·uzam-sc apm·tes.) 

O Sn. SEAllRA - l~n poço clous minutos do 
a.ttençiio, ma.< n<7o vou pedir o rlia sanw ele' 
Amw Bom. 

O Sn. í:A)!A - Do Anuo Bom nãn, pe~n. o 
•lin. santo do Reis, porque o Anno Dom é tlin 
nncionn.l. 

o Sr •. SF.Al1RA - Como disse, prr:o a at
tenç;;o dos nol.rcs dopntarlos. Mostrei que n. 
Republica da v::t mais aos estados do rJnO deu n. 
monarcltia; mostrei que a. ltepuhiícn. sll rcser
v:wtt pam si,niio disse certos impostos,mns os. 
impostos de imp01·taç.üo, com cn,in. ro~ervl1 os 
doptltados elo Rio Gran<lo do Sul concordam 
o ... 

u~rA Yoz- Sim, senllo1·. 
o Sr:. SEAllllA-.. impostos sobre tc-

lop:raphos e col'reios, qne rlomonstro11 o Sr. 
ministro da l'azenda, a receita é !Ml10L' que n. 
despeztt. 

U~r Sr:. R.Err:ESEXTANTE: ....: Mas uma ro
coib\ que não satisfaz niio é receita. 

0 SR. SEAllllA - AQ'Ol'lt peço permi.;Sfto .•. 
( Apm·tc.• diversos.) N;1o me façam n/11t•mar 
qne estilo com receio dos 15 '/ ... 

• TiL demonstt•ei.. . (muitos apm·tcs .) Pol! 
mais '1110 mo interrompttm, ou Yolto s:)mprc 
ao principio .... 

o Sn. R.omuauEs FnoT.\ - Aintla não de
monstrou. 

\'n;ms -Deixem I'allar o ortvlor ! ! 
n Sit. SllAHR:\ - l\las, si niio lllJ pcrmit

tcm, como hei do rlemnnstrar ! 
0 SR. Ronurr.TTJlS FROTA- 0 110111'0 depn

ll1tl0 disso - jú demonstrei - o nindn niio 
demonstrou. 

O Sn. SF..\lliL\ -Pois lJem ; on rlig-o I]UO 
You demonstrar, mas VV. Eflx. 11iío mo dei
xam fuzol-o. 

o Sr:. I:oi>rtJGUEs FROT.\ - ,\h ! assim, 
IJem. 

o Sil. SIUHIU-Qunnclo 011 procuram clc
monstr·ar ... 

o Srt .RolllllGUi~;; FrtOTA-Siln so:1hor, tt:,;·orn. 
IJom. 

o Sit. SllAllltA- .•. qno a nopnl>lil::t tlon 
mnis aos estados do •Jnü tlou-!Jws a motHtr
chia ... 

• 
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0 SR. RonRJGUl(S FROTA- Aintht não deu 
nadi1. (Apoiados a nr.'lo apoiados.) 

O SR. P!CltNA)lllUCo -Por or:1 não deu 
cousa alguma; por ora ó projecto apenas. 
(Jla outros apartas.) 

VozEs-Ouçamos o orador. 

O Su. SEABRA- ... que a Republica pro
tende dar aos estado;,; mais do que a manar
chia (si a questão 6 do palavm, ahi estiL mn
dadt\ tL pa.lavra) eu disso que a Republict\ 
rc~ervou para si os .impostos de import~tção, 
cuJn. rosor·va ó accolt" pe!tL nobre c Illns
trada repL"esontação tio Rio Gro.nJo do Sul; 
resorvon ns contribuiçues teleg-mplticas e 
postnes, impostos insuficientes, pot·quo, como 
mostrou o ministro da f<tzonda, q uo ó quem 
tem chavo das tinunças .•. 

0 St:. RODRWUI~S Ft:01'A- l'das não tem 
a chave das boas doutl'inas. 

U)LI. voz - Assim não so prirlc fallar. 
O SR. SE.I.nRA- O nobra deputado ~ner 

fazer quostiLo da chave (1·iso): comu quer ou
tão que ou diga '/ 

0 Slt. RODHIGUES Frt01'A - Er1 tlisso 1]\le o 
ministro da fazenda não tem a c:lwvo das boas 
doutrinas. 

U)IA voz -Continuo o oratlot'. 
O SR. Ro~.l. .TuNrort-Essa intot·rupçüo pa

rece proposrtal. 
O SR. SEAmu- .•. rr'Sarvou a;; contribui· 

r:ues postucs e tolegmpllicus, impostos insut:. 
11cicntos pnm cobrirem as despczns com esses 
serviços; resol'YOtt mais o imposto snbro o 
sollo e a renda das estradas de Jbrt'o. Tutlo 
nmis ~nanto está classitlcarlo no rtl'tigo, per
tencente ao.s estados, tornou da competcncin 
destes; o outt•as mais mtttCL•ht,; rpw estão 
clnssillcarlas no art. 12, indetcl'mina•.h o in
rlellnidamento, sobro os quaes os estados o n 
União podem tt'ibutar. 

0 SR. RODRIGUES Ftto1'.1.-Estáal:i o gorando 
defeito. . 
. O Sn. _SEATm.~ - Eslo ü o systcma tlo pro

.1 acto: nao ó nssun bom ? 
0 Sr:. .Tur.IO llll CAS'l'IWOS - Systcma 

mixto. (lia ouo·os apm·tcs .) 

0 SR. P,J,,\.11!1.\- 0 llOUJ'O deputado ]JOIO 
Rio Grande do Sul, o Sr .. Julio do Cnstil 1os, 
mo diz-systonm mixto-. Pois tt tloutrina 
de V. Ex. ó rji~O quer, o systomtl mixto, per
dóe-mo que thga. I:; em ; \:amo~ primo iro 
aos 15 °/o, do ~uo uno tlosoJO esquoeJr-:no. 
(lUso.) 

O Sn. Ro,>.l. .Tu:o;roi:-E nus tloscjamos ou
vil-o. 

O Stt. SgAmt.l.- Como, Srs. do Congresso. 
ú vista. dessa descriminar;ão, os estados mais 
dopanperados aqui representados reclamas
sem ao St•. ministro dtt fazenda com relaçüo 
à iusuJllcioncia das rentlas que pudessem per
tencer exclusivamente a esses estados e com 
as l]uacs niLo podiam lazer J'ace ás sutts des
pezas ... 

U)!A voz- O que ó uma realidade. 
O SR. SI~AmtA- ..• o Sr. ministro Ji1z 

uma concessiio, que J'oi pagar a divida dos 
ostadoo, muitos tios quaes pag-am mais do 
GOO: 000~ annnalmento de jnro::~ pelos suas 
tlivitlas, c dar ainda 15 '/• acldiciomtes sobro 
os impostos do importaç,ão. 

Quando en arg·umentava nosso terreno, 
qtmndo eu mostrava qno esses 15 "/.impor
taram em dar mais tL l{opnblica :tas estttdos 
do que a monnrchi:1 deu-lhes, os nobres re
presentantes levantaram-se c disseram
cahiu-. J,;to qner dizor -a Republica não 
deu-. Orn, si isso era uma tlndiva, V\'. E Ex. 
deviam contrilrtlir pnm o lia, e porque votaram. 
coo lm ? ! (Co11testaçrias dos ?'CJll'Osanlcmlas dr>· 
Rio Grande do Sul.) 

O Sr:. Ro>A .TuxroR- l\!uito bem. 
O SJt. Pr:o~nEII\r> l\!AOHAuo- Taxando nd

clicionalmonte a importação, esta, natural
mente teria, rlo tliminuir, alúm de rtuo em 
aggmvar o puiJ!ico com impostos. (lia outros 
apcwles.) 

0 Sr:.. SEAllltA- A h! Que impol'ttt a di
minnir;iLo d:t irnporta<•iio? Si V. Ex. viesse 
nti!rmat· IJUC h:tvia nlg·uma. cousa que pudesse 
diminuir a cxporlt\Ç,iio, bem; mas VV. Ellx. 
elevem compr•ehender que, si devemos trn
balluu• om nlg·um sentir.lo, u para que a ox
portaQüo sobrepujo :\ importação. 

O nug-mcnto d::L importnçüo demonstm o '' 
o therniometro rl:t pJ•ospol'id:ulo tlo pni2. 

O movimento elo exportação ... 
u~r SR. HEPimS!C:o!T.I.X1'E- Os 15 °/o sobro 

a importnçiio tendem n diminnil-a, por con
sequencia cl um presento do gregos. 

O S1t. SEAllllA- Isso ó a inversão dos prin
cipias economicos. Pouco impo!'tn, senhores, 
que :t importnçiio climi111m com os 15 °/n. si 
esses 15 '/o trazem a paz, tt. hm•mo1ti:t dos 
estudos, o dit·lhos com quo sattsfl•zer ns suas. 
necossirlnclos. O IJ no do vemos procurar ó fl1 ze1· 
cr·r.scor• nossa oxportnçüo com a ct•cução o 
augmonto elo novas intlustrius. 

U~r Sn.. ltHPt~ESE:\'1'.\XTg- V. Ex. n.rnnçouj 
unm pt•oposir;üo ... 

OuTI~n Sn. ll!·iPUl~SEN'l'A~'ri~- Qno n.indn. 
niLo provou. 

O SI\. SEAm:,~- Pam Y. Ex. nunca pro
vnroi. 
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A •ms~IA voz- Tom tanto talento .•. 
OuTRA voz- E muita competencia. 
0 Sa. SEABRA - St•, presidente, tl.l'g'11-

menta-se com o que existe, m:rs nós devemos 
tamlJem argumentar com aquillo rJUO ü na
tur:1.l. IJUe venha a existir. 

Os estados dizem : « Vou morret• u:L mise
ria: u uppt·ovaçilo desso projecto de consti
tuidio, com o additivo de pagamento das di
vidas, importa a. npprovaçilo dit rnimt dos 
estados.» Mns, senhores, niio se leva. cm conta 
que esses est:trlos tendem a Jli'Og'reuii". qne a 
H.epuhlien vein prtrrr, ailrit• todas as J'ontus da 
prosperidarle nacional. E' impossivul ~ne esses 
estndos continuem na, rotina do pnssarlo. Nilo 
se comprehcnde ~ue, si a l(.epu!Jikn, si o sys
tema da fodomçiio promoveu o movimento 
inrlnstrinl que vemos no R.io de .Jnneiro, este 
movimento n:i.o tend:l n. ostenrler-so :t totlos 
os estados, os (jtwcs é nntuml IJUO venllnm :t 
ter muitn, vidrt, muito j)I'og-rcsso, muitas !'an
tes de l'cceita, e, pois, dando-se-lhes :rqnolles 
impostos e pn,g·ando-se snns dividas, llcando 
Jil'l'es desse peso enorme que lhes esmngn c 
com essa prosper·idade rpr.rsi crrtu, poder·ão, 
na túedirl:r. rins J'o!'~·as que lho silo dadas pelo 
projecto, satisfazer srJus clespezas. 

l\bs, Si' presidente, estou inscriuto pam a 
za. c.Jiscussü.o .•• 
u~rA voz-Já~ 

o SR. Si~Alli!A-Já. 
A )JllS)fA voz-f-Ia do ser JJ:L hom qno o 

Sr. presidente declarar. 
O SR. Sr·:AJlllA-Pois bem, qnnnrlo S. Ex. 

dcchwn.I', serei mn dos primeiros n. perlii' n. 
palavrn. Isto ~ner dizer sim pios o c!nmmente 
qno nii.o pr<·scinrlo deste rir•ilnt" financeiro; 
hei rio entrar nelle com tndns :!S l'orr;as t[UO 
permitti!·ent men cstnlo de s:wrle e minhn.s 
dispnsir;ões natnmos n:t occnsiüo; hei rio inti•o
metler-mo nc!le e pi·inciplllmente sob1·e uan
. cos elo emissão ... 

1.br SR. ltl~l'ltE:lENTANTE -Nilo se mettn. 
·nosso sipoal. 

0 Sil. SEATtr:A-Si e11 pcr<l•lr·llle, pcr\iroi a 
V. Ex. qne venha. clr,;innr-me n snhida; creio, 
porc\m, qntJ não tm•ú esse incommoclo. 

0U1'1W 81:. l~llPr:simT.~NTE- Levo o llo 
qun.ndo se mottel' nesse lai.Jyi·inLho. 

O S1t. S1~A lllt.\ - N:io gosto tio !los, porquo 
pol!om oo1• qnoln•ar.los por pitas ou podms ou 
qn:rl!]rrer cousn, nccitleutal; quero uma on
tidar!o viva. 
u~r Sit. [(.gP!tESE:I'TAX'I'E - Irão muit:rs. 
O Sr:. SgAJlttA- St·. pt•osidonto, vou onlmr 

no c:rpitnlo I. Qniz npnn:~s dofondoi' 111011 voto, 
·O no mos1no tempo tloJ'outlot• no illnstt'tH.Io mi-

nistro da lhzenda, que não se achava pre
sente na occasiiio das invectivns quo se lhe 
d!rigirum, IJUando se tmtou duquella mato
rut. 

U~rA VOZ -!\Ia teria l'Olig'iOStt? (Riso.) 

O SR. S~ABRA- Niio, impostos. Sr. pre
sirlente, ouvi na. sessão ttnterror um dos ora
dores que se Joranton nn. tribuna, o meu 
Jll1.1'ticular amigo, collog:t o afi'eiço:~rlo, o Sr. 
Tosta, par:r, sustentar ir! rins que não clussi
llcarei de absurd:ts o osdruxulas ... 

U)rA voz - Obsoletas! (Riso.) 
O SR. SEAnRA-... mas de seculares! (Gran

de hilm·idade). 

O Stt. ZA~rA -Sr. Tosta, chegue-se it falln. 
(Riso.) 

O St~. SI\AHl!A- s. Ex., com aqnolla no
broz:t de car.1ctor o do sentimento5,com n~uella 
con vícç:ilo lh'mo r lo verdadeir·o crente porque 
posso alllrmal-o que a tem, pedi n, qui r. e sus
ten tau llllllt l'epuhlica religiosa. ,\ contra
L!icç:Lo começa uos pr·oprios termos: l{epuillica 
I·olig-iosn.. (Apoiados.) Reprovou, ou, como 
vei'riatleii·o sacerdote n.nathematison nquelles 
nrtigos r:onstitnciona.es ~ne prohibem lL sub
venç:io dos cultos, cstalJoleeem o casamento 
civil oiJrigntorio e sopamm n ígrqja doEs
tado. 

0 SR. TOSTA-V. Ex. r lá-me licenr;:t 1! ES• 
taboleci qnG rpwria um:t republicn religiosa, 
mas uiin uma. ropr:hlica clerie,tl ; são expres
sões muito distinctas. 

O Sr~. SI\ADRA- L:'r. irei. Creio l]ue me 
L!nrci melhor· com o., pndres do que com 
VV. 1\f~x. ( Dir(jinrlo-sc para os representantes 
rlo Rio G1·awle.) (Riso). 

U)f.\ voz - Nós o temos tr:ttaclo bem. 
O Sn. S!lAHRA-Ag-t•n.dr)ç:o e nisso ni'io fnzem 

mais r.lo ~U•J I'Oti•ilmir n. alta con,:irlernçiio I]Uo 
lhes dedico. Mas, senhores, S. 1\x. [ll'ocurou 
ainrln roJ'utnr o artig-o constitucionn.l que 
alrolin o ,jm•amonto religioso. De motlo q.ne 
ollo qneT', vór'o bom n.::;·orn. as consoquencms 
do np:rrlo, ni'í.o um:t republica. re!igiosn., no 
sentirlo rio tot• unm igrej:t do Estado, mns 
uma. ropnhlicn. leiga. em ~uo o Estnrlo so.io. 
sopnmtlo da igt•oj:t o com o jnrn.monto reli
gioso, casltmonto cntholico, subvenção de 
cultos ! 

O Sn. TosTA - V. Ex. confunde o estado 
leigo com o estn.do atlten. (lia outros apm·tes,) 

O Stt. Si~AHRA - De modo ~no nm estado 
~no niio tom relig-ião, que niio tom ,jnm
monlo, qno nii.o t •m casamento cntholico, que 
n:i.o suhvencionn um:t roligilio ó atlion ? ! 

o Si~. To~'I'A -Nilo tom religião positiva, 
mas niTo con tosta n. existoncin do Dous. 

I, 
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o SR. SBAIJR.~- l\lnH o Estado nuo hosli
lizu ninguem e muito menos 11 Dons. O Es
tudo não umr·mu nem nega.. Tomn 11 ntti
tude do nm iurlividno que upenas observa os 
movimentos, pr·ocur.L mantel-os reg-ultwmento 
para qne se não pertmbe n. ordem publica. 
E' inditTerento, calmo, tmnquillo, procurando 
conter e punir as paixões r·uins que muitas 
vezes nssoberlmm o individuo, sóment•J in
tervem com a su:t autoridade nas occasiüos 
em fJUC ha perturbação tia oruem, paz c trau-
quillidade publicas. . 

O Srt. A)IPHIWPHIO - V. Ex. cltt licença 
para um a parte 'I 

0 SR. SEABRA- Pois não. 

O Sr~. A~IPtliWPmo -O Est:ulo deve dar 
liberdade aos ostarlos pura subvencionarem 
os cnl tos fjue entenderem, como so faz no 
Mexico, na Sttissa o lltt Republica Argen
tina. 

O Srt. SEAtnu -V. Ex. l'oz um discurso, 
quando bn.stnva dizer· que o projecto em 
discuss~o condemna a religiiio catlwlica. Vou 
demonstrar· que não condemmt. 

0 SR. AliiPlliLOPHIO - E en acceito n 
lição. 

0 SR. Sl~Al1RA - Não don lição a V. Ex.; 
quero tomar em attençiio o nptwto de V. Ex. 

Em prime iro log:tr, eu jiL disse ~ue pre
StlLVa n.poio ao Governo Pro\'isorio, como 
patriot:t, con o ill'azileiro, por·qne não deve
mos inter·mmper a murcha deste governo, 
que, d~pnis de uma revolnção, tem mantido 
a paz e a trnnquilirladGJ; mas que esse apoio 
não sel'in. incondiccionn l. 

O nolll'o tlepntndo qner o jnrnmento reli
gioso, cnsnmento facultnlil·o, quer subven(·ão 
pura cs cnltos. 

O SR. i\ )!PHILOPHIO- Quer·o liber,l:t tle pnra 
os estnrlos subvencionarútu os cnltos ~no 
quizerem, como se J'nz no Mexico e lHt 
Suissn. 

O Sn.. SBAl;it~'l.. --· r\ ·tempo e:::bl a. acn.hnr-se 
e V. Jlx. J;.i'• '.<tllX!I qno contim;.;. a'~ minhas 
ponrlero~,,·; . .,,, o f)Ue f)llOr dizer que V. E:: •• !em 
reccri•.' . .. 

VL>zlls-Oh! oh! 

O Srt. RosA .ruxrm~- Porlirt ndmittir o 
c~s;unento rcligio:;o e uuo postergar este prin
ctp!O. 

C? Srt. SEABRA- Sr. presidente, desde que 
a hl<erdade de conscreucra o a garantia para 
todos os cultos ó o n:1o pode deixa!' de ser 
~tmn. conseque::cia do IH'incipio republicano 
•pso facto, tem-se condemn:tdo o principio da 
subvenção do qualquer culto pelo Estado. 

O Sa. A~IPun,oPmo -A Republica Ar"'oll-
tina snb1•euciuna culto religioso. 0 

O Stt. S t~A BRA - V. Bx. nuo se importe 
com o qne l'az tl R·1publica Argentina ; dcve
n~os leg·islnr· de :recordo com os princípios rn
ctonaes, d.e accordo com o r:osso progresso, o 
nosso mew ... 

O S!t. AL:Ilrm>A PERNA~!Duco-Nesto parti
cnlar, :c Rcpnblict\ Argentill:1 ó múo exemplo. 

.o SR. SBA!liU- Proclamada a Repu
!Jlrc:t, tem-se pt•oc amado a liberdade rcli;.:iosa, 
bto é, :t scparnç:i.o dtt ig-reja do E:;tado · 
separaç,ão do igr·•<j:t i! o Estado signitlca ga.:. 
rantia pam to:!os os cultos. 

Orn, si o Estadc, permittisse que cada 
qn:tl se casas~o sogumlo o seu rito religioso, 
:1boliudú o casamento civil, n. conseqnencia 
seJ•i:t fJUO u 1~-;t'ltlo dovitt t:unlJem dar a 
ontr·os cr,sttn<Jntos, como ao catholico, o mes
mo valor. 

O S1t. Tüsr.~- E' o que cu qnct•o. 
O SR. StU!lHA- Mas Y. Ex. quer um 

absurdo (apoiwlos), poJ•qne o Estarlo, qua 
tem o rlewr tlc> regnlttr ns relações i.lo fami
lia, da constituil-tL como bt>S8 tla SJciedn.tle 
civil, que deve ;.:nrantir• os filhos cJm re)uçiio 
:'t snccoss:io, que tem por fim solidillcal' as 
bases d:t sociedade, o Estado não pótlo dei
:mr que muit"s yezes o ignorante, o homem 
incnlto, seja levndo a casttr-se e fifJilO depois 
inhihido rlo saiY:tgnardar os interesses da 
filmilia qne constituiu. (Apoiados.) 

O SI\, MüRAES I3Amws-; Seria a unarchia 
na l'nmilia. 

O Sn. TosTA- O argumento tem dons 
gnmcs; o inrlivirliw pôde casar-se agora civil
mente o ser iudnzillo lL não contrahir o casa
mento rc l igioso. 

Vozr.s- Oh! oh ! O StL SEABRA- ..• receio, sim, porque a 
verdade ó uma só ; e, si n. verdade cstlL do 
meu Inflo, ou hoi do convencei-o. 
. QunlrJtWI' dos senhores, mlmitlindo a suh
'·ençüo do cultos poJo Bstarlo, o casamento 
i·ulig-ioso o o jurnmonto, postorg-am os prin
ci j•ios dn. JiiJc!'d:ulo do conscioncia tão Jli'O· 
clalrt:~do o qno constituo tt b:tso do um g·o
vorn,. ropublicnno, libel'dadu quo devo sor 
gm·anU..Ja n tollos, sem oxcopl;ão. 

O Srt. St-:AtmA- A família não perde 
consn. :tlg·unm com isso, porque nesse cnso 
o indivirlno tnri:t aponns commottitlo um poc
cado. (Muilo !Jam, mmw•·osos apoiados.) 

Por tnn >,,, St·. prosidonto, a, vordndo ó que 
o E~tnclo, pntt:t. pt•ccnvor, parn. provonir· os 
sons subtlit•'''·. devo cstn.i.lolocot• rog'!'ns e prin
cipias, em vklndo dos qmtos sojnm gamn I itlos, 
nuo su suas 1' 'soas como sua tloscondoncia. 
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(apoiados); o, àem:tís, o cnsnmon to cíYíl obri
gntorio nlío impede '' ningnom do c:1sar-sc 
cntholicnmente on musu.lm:tn::unento, sognndo 
o rito a que porton~a. 

O Sn. NAswm:wo- .V. Ex. respondeu 
brilhantemente nest:t parto; eu desoj:n:a 
~uo V. g;, ropontlosse com o mesmo lm
llmntismo ao aparte do Sr. Amphilopllio, quan
to :.iexpubiio dosjesuitas. 

O SR. SEABI~A- En j:.i disse, son h ores, 
que o meL! n.poio ao governo ilii.o ó illcon
dicional; ou niio voto Jl3lo al'tigo qno ex
Jlelle os ,jesuítas. (Mt!ito bam, muito bem.) 

Em primeiro logar, en direi r1ue is.>o niio é 
mntorin. constitncional; uma constituiçiio eleve 
ser n. sumnm do princípios simples, gamnti
dorcs da liberdade e d:t ordem, deve definir a 
fot·ma ele governo, o territorio, o~ poderes 
publicas, suas :1ttribuiçõcs a as gamn tias in
diYiduaos. Uma con;;titniçilo ~no oxpc!lo o q11o 
po3tergn. os direitos 1lo quem qtwt• IJUe SP,j;t, 
niio é umn. constitniç•iio que liiJort:t, e uma 
constituição 11110 op1,t·ime; o en poderia votar 
cout1·a :t tlisposi<;iio Qlto cxpollo os jesuítas, 
como contt';1:t <lisposi<;iin que e:;poliL;oo qual
IJUOr outra seita <lo torritorio nacional. 

Em segnndo lo;.;·ar, St·. presi<lonto, 011 Yojo 
nno o joHtita. niio no> pódo J'nzet• ntnl. (.·lpoin .. 
dos.) Si <i possível I[U:J ns logneir;ls levanta
das em Hospnnlta e em Pm·tugal, si ó pos:;ivol 
que todos os tormentos fj11e pot• ca.ns:t tlelles 
a humnnitlndo sotr,·cu tenham inil11i<lo no 
nnimo do legisbdlll' p:n·n essn cxclnsii.o, to
davia estamos em 1111111 epoca differento, jit 
passamos o tempo <.lo fnnntismo. c por t:uJto 
todos o> ,iesnitus rJno vierem nii.o nos podem 
J'azer o menor mal, porque nrJni osl:a:no., pnrn 
d:ll'onder as nossas ltlJot•dadcs. (Apoiada!; 
•mtito /Jam, apartes.) 

O Stt. BAD.\RÜ- Ellos tambom pc:clom ser 
hrnzileit·os. 

(JJ" OLitl'Os ((pn;·!e'!) 

O Sn. Sg,\llf:.\-E' por isso mesmo; o nobre 
rc]H'CSCil tanto o St•. Hat!m·ó pu t•cco I[UO niio 
me uttondou. 

Pot•tnnto, SI'. prcsítlontc, qnoro fitzor a mi
nha protlssi'Lo do Jil ommntcria roligiosn,pui·
l]ne deu-so commigo um 1\tr:to mnilo ilnpor·
tanto o inloressnnto.Ao pnsso l]l!o,como lonto 
!le uma f,tenlrln.tlo do dít•oilo, pns,;n.m por jc
suítn na minlm oloiçiio tive a g'I10l'l'IL mttis 
oncm:niç:tda do al!l·un,: pa<ll'os qno diziam IJIIO 
IJUem votnsso 01,n tllim o no SJ•. ll.n_Y B:u·Los:t 
votava. cm hert',JCô; nws, corno n.s mJnlws con
vicnues süo tnes ~110 lli1o mo snbmotti ú,; sng
"'csÍucs o nem nos cn.priclto,; de,; tu on dnrpwllo, 
3 si oston mt igroj:t c:ttltolica nfw ó pot• li
rança o consonlilllonto 1lo l':tpn, Jttns sim pol' 
minlt~s Cl'Ollças, conlinút> :.t :::ustonl:tl' ns 
minlnlS itltla:::, como ciclacliio, deixando tlo 

parto as minhas cou vicçues roligiosns, pol'qu& 
o~tas pertencem :to feiro tio minha couscion
ClH. 

Em mnteria religiosa, quero plena liberdade 
ue todas as roligiOoo a garnntitt pam todtls 
e !las. 

Si li ig-reja c.t tltolictt mancl:t qne o .i ura
mouto devn ser obrigatorio yam o:; c~liholi
co:;, o Estado nada tem com tsso ; olmga-os, 
como seus subt.litos, ao respeito elo snrts leis; 
si os religio:;os clizom : nós ontendomos ~1!o 
n;1o estamos casados som o casamento l'elt
gioso, o gstado cliz : pouco me interessa vossa 
opiniiio castLO-Yos reli;.tio.,.tmento, mns casrte
vos primeiro cívilmonto, pot'I[IIO n. tr·anqnil
lidacle e o.> Liil'üitos tl:t communltuo estiLo con
llados ú. minha g-u:trdll. 

Portanto. est:'t bom dol1nicla a minha atti
tude cm má teria religios:t. 

O Sr'" A:.n•rur,cP;:ro d:i nm :tptwte. 
O Sn. Si>AHRA-0 p:woclto cl ciclacl;1o do 

Esta<'!() o deve obedocer ús suas lois; o LM:ulo 
estal<o!ocotJ qno ninftn~m .so pndesse c\JS~tr 
catholwrunonto sem Jll'llllon·o so casar OJVtl
mento; o pnl'ocho, si ó l'oligioso, ê tamb~tr, 
ciclatliio, o arlmirn. quo V. Ex., u:n magrs
trado vonlw prõgm· a insuborilin:J~•lio it lei. 

O Srt. B.\nAr.r.i-Lcís impossivoí~ niio obri
gam t1 ninguom. 

O Stt. SgABJ~A-Perclúo-mo o Sr. Ba<laró; 
mns, senhoras, lt:t ning-uom rtne <.lig;t, que 
nlflrnn, 1Jilt3 a lei ljiW obrig-a. o cns t monto 
ci.vil Ó llllla loi impossil'cl do OXOCittar-se, 
porl(tW o pa<lro e levndo n. nfLo enrnpl'il-n, para 
obedecer a sou; sentimentos roligíosos '! 

Então impossível scl'irt rt lei qno pnno o 
assassino, porque mnitas vezes ó c,,te l•3Y:Hlo 
por ôtrns pnixüos; irnpos;ível seria tt exe~t<
<;ilo tl::t lei quo pnno o lruJriio, porrpw mn1!.rts 
vozes commetto o cri mo lovntlo pela fomo. 

0 Sn. BADARÓ cliL t\111 O]Ktl'tO. 

O Srt. St·i.\ll!:A- A igro,itt nii.o obriga o 
padre a casür on :t niio cnsar". 

O Srt. B.\D.\tlci- Oln·ígn, todas ns vozes fJliO 
o llel a e !lo pnm ís;o so uil'igo o o Estudo não 
pótlo punit· o p:tclt•o porfJuo cuwrn·o o scn 
dever. 

O Stt. Sr~.umA- A loi osti\boleco nmn. pro
scdpçiT<.> proltibitiYrt como qualqner loi prolti
bilivn · 11 lo i diz: o cidndiio d.ovo casnr-sn 
c i v ilmt;J\ lo an tos do so casn.t• rol i g-íosamcn to ; 
pol'tanto, o pa!lro ~no tom do cntrqn:il' es,;rt loi, 
tom rlo verillc:u· primoir·o :li os co:IJllg'C:; cmn
priram c:;to pt•ocoito t!n. lei. 

U:.I StL ll!·il'ltESl'Xt'.\X'l'JC - :'lada tom qtw 
oxaminnr. 

O Sr:. S.r·:.\lltt.\- Pcrllüo. 
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O Sr:.. BADAUÓ - Acimn. do Estn.do ostli. 
Deus. 

o SR. Si~ADRA- Pois o pndro e Deus, meu 
collcg·n.? Pois ontlio V. gx, qnor conl'unLlir 
Dons com o p[v\ro, con. o p:ul!'o que, como 
rrnn.lqucr ci•ladlio, póde SOl' nrrnstnclo por poi-

. xuos incounJssn.veis á pratica do todn. a sorte 
do dclictos 'I Niio comprehenclo. 

O Srt. rRgsmllXTF. - Obs~rvo n.o nobre 
deputado que estti. fln<lo o seu tempo. 

O Sr:.. SllABR.\. -Eis :tqui; senhores •• Tá se 
esgotou o tempo o não posso continuar mL 
sol'ic ele ohservaQõos rjuo tinlm :t fazer, por
que ton h o do obedecer no Sr. presidente que 
nest<~ mo;; mo instante ohserva~me rJUO eu nil0 
elevo continuar nesta tl'ilmna. 

Senhores, si, como cirlaclilo, sou leigo cm 
JTI[\terin. religiosa, o qnero a plena libcrrlrvlc 
de todos os cnltos, como homem sou cntliolico, 
o n.inrl:l, hontom mesmo fui pedir inspirações 
no divino Crendo!' para r1ue pudesse hoje de
tender as boas uontrinas. 

lb! S!t. REPRllSENTA:\'Tll - E Ó por iSSO 
rJuo V. Ex. os tiL lhllm1tlo bem. 

o SP •. SBAmu - Já se ve, s~nhorcs, que 
deixo rle parto as minhas crenças religiosas, 
pol'que qnero :t liberd:ulo, a mais nmpln., paro. 
todo o cirlo.dt1o ommn.tori:t de conscicncia. 

SenlJOres, cu vou concluir. Antes, poré~1, 
•le litzel-o, peço descnl pa ao Congresso r!o dos
alinhavo elas minlHtS i<léns (nao apoiados), por
que o meu ast:ulo de sn.nde mesmo niTo me 
r'ermittitt fazer mais do que flz. 

Senhores, si nus queremos honrar ns glo
riosas tracli<)iles desta pat!'ia, nós que aqui 
representamos n. sohcrn.nia p0pnlttr, nilo de
vemos oppor o menor embaraço ao Governo 
Provbol'io, que dentl'o de um anuo tem S<tbirlo 
lovantttr o p:tiz it altm•:L :t que cllo tom di
reito; ao Govomo Pl'ovisorio, que dotüro tle 
um· anuo tem sabido muntel' a, Jmz o a. har
monia, quot• no interior, rJuor no oxteriol'. 
Dosrle que o povo,qu3 é a sobemnia,enchou rio 
npplausos :t Republica e n. obrn. gl'mH.liostt do 
Governo Provisorio, nilo set•omos nó,3, os seus 
delegados, quo viremos aqui desmentir e~ses 
applausos. 

Devemos n.ntos de tudo votn.r est>t Consti
tuiç,ü,o, ~no !ta do ser n. gttmntin. dns nossas 
li berdados. 

E nem se diga, sonlto!'os, qne ostn. Gonsti
tuiçilo nos foi irnpostn, porque 11 nosstt pl'o
senoa aqni. o o rnorlo livro por ~ue tom sido 
disculiLltt, demonstrn.m o contrario. 

Agmtrdomos o futuro. Amnnhil toremos 
umn. ontrn. nurora mais feliz, nm sol mn.i:; 
bolln, mais pnl'o n i !luminar :t nossa grande 
]lil.tt•ia. (Uttito IJalll j 1ll!lil0 liam. 0 Ol'at/01' d 
comp1·i lltcntmlo ,) 

0 SR. PRllS!Dll:\''1'8- Tom 11o paln.vrn. o Sr. 
Zama; 

O Sr. Zruna (da SW! carla:'1·a)- V. 
Ex. hn rle permittir qne etl l'a!lo daqui mesmo. 

Voms -Nilo, não. Pn.ra a tl'ilmua, pnm n 
tribuna • 
. O SR. z.ur.\ -;-Si tive~~c do pronunciar um 

(hscurso pam !dzor ol1e1to sobre o espirita 
dos nobres congre,>Sistas, on it'iot á tribun:t ; 
mns tenho nponns de submetter á con;;ido
rnção do Ccngros.'>o algnmns ligeiras obser
var;uos sobro o ca.pttnlo Jn. 

VozE;;-)!a trilmun.. 
O SR. Z.\,1.\- ,\ tribunn. c\ pnrn. as altas 

discns>ões, c entendo qno esta discussilo <la 
Constituição devia ser fmnilim• entre nus. 
(.1poiarlos ,) 

Depois, o ardor elo nltimo orador esquentou 
lauto n tribuna qno tenho moclo de morrer 
alli abrasado. (!Jilal'idade.) 

Alem disso, v. Ex., Sr. presider.t3, é bns
t:tnte generoso p~rn. que n. esttt hora da tarde 
quoil'tl engn.iolar um homem velho como eu. 
(Riso.) 

O Sa. PRr~;;roF.X'l'8-Niío depende de mim ; 
mas, me parece rJno serin mais con vonien to 
que. V. Ex. fal!as;e da ~ibuna, porque sel'in 
ouvtclo com ma1s attençao. 

O Su. ZA)L~-0> que niTo me ouvirem não 
perderiio gmnde cousa. (Muitos não apoia
dos.) 

VOZES-Para n. tribunn.. 
O SR. ZA)IA-Sou tenaz. Desde quo resolvi 

ficar nqni, nü.o h:tven<lo lei es~l'ipta que mo 
obrig-ue, nilo ha meio de me fazet•om ir até lã. 

UMA Yoz-Mn.s V. Ex. assim co!loca em mi~ 
posiçü.o os outros oradores. 

O Stt. ZA)IA-Q uando f'or preciso discutir de 
modo qne del'<t f,tzer c11lhu• a minha. opinifio 
no nnimo do CongJ•e»o, subirei n. trilmnn., 
mas, por omqu:tnto, quero o. penas snbmetter i~ 
consicleraçilo tio Cong-t•esso nlgmnas cluvidn.s 
n. respeito do capitulo I•, quo nindn. não foi 
discutido nté este momento. (Apoiados.) 

Olho, Sr. presirlonto, nem fui fttbric:tnte 
dtt Republicrt, nem sou n.rlmiradot' elo Provi
so!'io, (1·iso) pJlo contrario : or1t mono.rchistn. 
muito obscuro. (.lluitos na o apoiados.) . •• 

U'rA voz-Mn.s desgostoso. 
O S!t. ZA)fA - Desgostoso, não ; porque 

só conheço nma coustL que póde desgostar o 
homem pub\ico-ó a perd:t da estimn. popu
ln.r, e esstt nunca pel'di. (Jll11itos apoiados.) 

·St•. presidente, qnet•i(t mo restringir 
muito, nms devo !'azar um oxordio tnmbom, 
pois 6 dos ostrlos. (Riso.) 
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v. Ex. o muitos collegns S[l.bem que, em 
assumpto do n ltt•ibniçues elas :tssomllléas po
liticas, constituo aqui neste recinto a anti
theso pm·l'eitn, do nobt•o rept·osentnnto do Pam
nú,, que h:t, alguns dins fez-se ouvir rlaquelltt 
trilmn:v com tanta olo~twncin. (Apoiados.) 

S. Ex. ó inimigo decl'l!'arlo, flgmhtl, in
transigente elo parlamentarismo, o tiio in
transigente que nã,, nthnitlio o ptrlnmentu
rismo, nem mosmo qunndo respondeu a um 
nparto sem alcance, r1ue ti v e occasião ele 
da1-lhe. 

Pois eu, Sr. presidente, sou pnrtidnrio tãn 
ardente do pllrlamontarismo, •]no chego a 
dizer nesta casu, que niio rompt•ehendo fi)rmn, 
de governo livre sem ministros t•esponsaveis 
o intet•pellaveis. (Jlluitos apoiados; muito /Jam, 
muito ba m .) 

Os inimigos do p;~rlnmentarismo terão suas 
razões par:t assim se <leclnrarom. 

U)IA voz-Alguns são inimigos cht rheto
ricn.. 

O Sn. ZA)IA- Rhotoricn o p:wlamontn
rismo, são cousas muito difl'orente;;. (Apm·
tes.) 

Si se trata <lo parlamenta1•ismo qne n En
ropn tom, devo dizer que é um svsterna qno 
não deve assusta!' a ninguem ; à Pmnç:t e 
a ltali:1 u Inglaterra, e :t Bclgic;t estilo 
marchando por um caminho que nilo pot•
tnrbn os neg0cio~ pnblico:;. Si, porém, tt·a
tnm do parlamentarismo no Brazil, só direi 
uma cousn,-quo nunca tivemos pnrlnment[t
rismo nesb lel'ra, porque o clominio dclle orn 
o domínio absoluto do Senado sobro o ramo 
legislativo temporario,-que :1 Camnm dos 
Deputados nnnc:t influiu nos destinos do paiz. 
(1lpoiado.,). A C amara tios rlepntuJos n:1o razin 
mais do que derrubar mini:o;ter·ios. mns nnncn 
organisonnenhnm .. (:ipoiarlos, muito úem.) 

O Senndo n,IJ~ot•via toe las as ro;.:ulias do ramo 
tempor:tJ'io, inclusive o dar or<}:tlllontos i[lle 
nuJJCt\ podemos titzer; nms, compt•ehentlo o 
parlamen t:H'ismo de modo muito di ve:•so, 
'P.ori[u~ a rl~etllricn. e o p~r lüm~n t:wismo,c_orno 
J:L o tlisso,sao cousas l!llllto clltlorontcs,c ameia 
mesmo rt no o i ncon vonion I. e do par Iumen ta
rismo fosse a rltotoricn,, n<)s não clo\'omos 
condomnal-o pol' isso, pot•qno eu niio conheço 
nnda ~uo estimulo mais o homem e a intol
li!:!'onci:t do i[UO a palavra 1Je!l1 empreg-ada. 
(Jfuilos apoiarlos .) 

u~r SR. RllPRlcSilNTANTil - v. Ex. é a 
prova disso. 

O Stt. ZA)!A- Eu, n:1o ; sou apenas um 
desconhecido, que niio lllOl'OC.'O nom siqne1• do 
St•. Silvuit•n 1\Iarlins ti fjllll.litlcnç1o do iltu.<ll't:: 
ou sú possuo um titulo :'L considot'a<;ilo dasto 
Con;.:rasso, o ó ter tido n l'ortmm do não 
cltn.r;ar aqui no navio nrmado paio Sr. Casario 
Alvim. (ilJW1'1as.) 

Eu não digo quo a,lguom tenlm vindo 
do modo peior· do qne eu; o que digo é que 
minha inrlivirlualidade ni'i.o veiu sob rLs auras 
do regulamento inimitavol, que lm de rleixnr 
Jllt historin. um:t pagina. dw·arlnura escripta 
em!WO. . 

U111 Stt. REPRESENTANTE- Esse regula
mento n:io ó muito peior do que os outr·os, 
porque V. Ex. está fnJ!ando aqui nesta 
tr·i bnna. 

OuTr.o SR. RllPllESENTANTm - Isto é a 
prova de qno este regulamento não é o poior. 

0 Stt. JULlO Dll CASTILHO~ dá um apn.rte. 
O Sn. ZA)rA-E' apenas uma tempestade 

em um simples copo ele ngua. (Apartas.) 
S1·. prnsidente, não s~i porque se levantltm 

estas tempsstndcs ; só puo c[trapuçu na ca
beça quem sente fjue ellu lhe 6 conche~nda; 
mus, nqnolle, que tem consciencia de que 
n:io foi o influxo otllcial que lhe deu uma cn
doirn. neste recinto, ni'i.o devo upanhal-:1. 

U)r Stt. RgraEsENTANTE-Ningucm · con
testa este principio. 

O Sn. Z,urA- Eu sustento i[U~ tonho a 
hom':\ de ter recebido nm diplom[t muito so
lomne e muito legitimo. 

U)! Sr.. REPRESr(NTANTE - Pull:t-se com 
relõtçiio ao regulamento. 

o sr.. PmNA)muco dit um uparte. 
O SR. Z,urA - Não est:i, em discussilo o re

goul:lmento, o rJue estiL em t!iscussüo é o cu
pitulo I 0• o oxot•clio está tcrminatlo, si não 
llz melhor foi porque niio pude; cad:t um 
ontert'a seu pao comn p<l:le. (Riso.) 

Von, St•. pt•esidcnte, submotter :'L consi
cloruç~,o t!u Cttstt algumas emendas. (Desdobra 
alguns papeis.) 

[)IA voz- Silo cartas'! 
O SR. ZA)tA- Não, senhor, não silo cartaf't 

isto cl npenas o monumento do s:tiJe'lor•itt quo 
nos mandaram aqni discuti!'. (Riso.) 

u~rA voz- Algum monumento gothico. 
O SR. ZA)!A- Sou o primoiJ·o [t reconhecer 

i[IIO ó anrlacin, enot·me, um homem nas minlms 
condiçue,>, um dosconhccido ... (Nao apoiadosJ 

U)lA voz - Conhe::itlo em todo o paiz. 
o Stt. ZA~L\ - ... tlossos que uão pono

trat•am aintlu essas brilhantes regiões em que 
estit :t sciencia, venha litzer considor·a~•õos 
sobre nm projecto do constituição, quo surgiu 
nrm:ulo elo umtt cabeço. !jranclo como Minerva 
tl:t cttbOçtL tio autigo .lupttor. (Riso.) 

O Stt .. los:~ Avr.r,Jxo- N:1nlm duvidn, quo 
cl um lJollo monumento. 

o S:t. ZA)TA- Mas, omllm, como os 21 já 
tiveram essa ousltdi[t, como ontt·os toam lnm-
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bom querido retocar esta obrn, eu, servindo
me dtt oxpressilo vulgar, vim tambem metter 
o meu beúJtho. (Wso.) 

Mettondo, porem, o meu bcdiJlho, Sr. presi
dente (1'iso), nilo deixarei do exclamar tum
bom : sri a sciencia d f!1'anrle ! Eu mo 
curvo tlermte da sciencia ! E, pot'rJUO a sci
encia é gmnde, Sr. preEidento, peço ao 
Congresso, q no lm pouco ouviu as dou t1·inns 
expentlidns pelonobJ'O representante daBahi:t, 
a respeito do modo porque devo ser t'ormnlatla 
uma lei 1hndmnental, que nilo deve con ler 
sinilo aquillo que ó essencial, uquillo que Ó 
constitucional, peço .no Congresso, dig-o, 
que no art. 18 suppr1ma ns prtlavrns, que 
nello se leem : «Os rog·imentos dus duas ca
maras c,;taboleceriio os meios de compellir os 
membros ausentes rt comprtrecer., 

Sr. presidente, comquanto a sciencia seja 
grande, comquanto lnunildem~nte mo curve 
ante ella, mo parece que essa rlisposiçiio, 
quando muito, caboritc no ro;rimeuto inteJ•no 
de cadtt uma tlns Gamaras. (,tpoitldos,) Pa
recera qne o legislado!' constituinte, incluindo 
tal disposiçilo no projecto da Constituiçü.o, tom 
uma idclr1 muito llesfavoravel dos represen
tantes da nação e ncreclita que elles hlío do 
faltar trtnto aos seus deveres, que é noces· 
sario, que om clisposicilo constittwionrtl, se es
tabeleça que elles sejam punidos. 

u:.rA voz - Isso estit em muitas outras 
constituições. 

O SR. Z.DrA - Mas eu nilo vim n~ni 
copinr (apoiados); sou lagislador o, como lo
gislaclor. devo pensar por mim. Nilo vim 
aqui imitar servilmente os outros; e se vim 
aqui é porque suppuxomm-me preparado pnm 
logislt:r, sobretudo em questões constituintes. 
Pouco mo impnrtrt o que os antros tlzeram; 
qum·o saber somente o ~ue faco o o quo devo 
aconselhar, pnrque, pelo qno Jhço o polo ~no 
aconsollJo e que tenho do rcspontleJ• po!'ante· 
aquelles qno mo doi'am seus votos; nilo tenho 
do J'esponder pemnto povos ostJ•ung·eiJ•os. 

Ah! Isso 1.lo copiar S3rvilmonto orn. o de
foito do lmporio o dereito ~no nilo devemos 
imitnr. Querem copiar scrvilmcuto os Esta
dos Unidos tltL Amoric" do Norte o nilo no
t~m quo aJJrimeim J'orçn dollo:> esta na in
clitroronça os governos nos pleitos eloitomes, 
quando nós nilo comprohondemos g-ove1·no 
siniio ützondo oloiç.ues. Imitem primcim
monto esse grande costume o tragam-nos 
depois a mesnm ronstituiçüo; mas, omqu:mt.o 
os nossos g-overnos J'orom fabricadores do 
eloiç1los, não poli oremos ter uma ropn hlicn 
como a dos Estndos Unidos do. Amoriett tio 
Norte. 
U~IA voz-Mas isw é uma homnça monnr

chicn. 

O Sr... ZA)!A-:\!as, senhores, quem nos 
obrig-a a herdnr? Deixem os bens •.. como se· 
lia do chamar is lo ? ... 

U)!A voz-Jacentes. 
O Sit. Z.DIA- ... os bens projudiciaes, esses: · 

ilons cnvcnenndos que nos togou o lmperio, 
deixam-nos do lado o sig·amos Jlova rota, por
que a Republica voiu,não para continuar com 
os almsos, mns para llrmar novo regímen em. 
novos moldes, (apoiados) que nos J'ar.'a pot•dor 
ate a lembrança rio passitdo o. ter o desejo do 
conservar perpetuamente aqutllo que estamos 
r"zenr.lo. (Muitos apoiados.) 

O Sr... BEVIT,AQUA- Perroitamento ; mas se 
a natureza. nfto dr'1 snltos, como havemos de 
de dai-os agom '? 

Os lwmens silo os mesmos ; estamos impre
gnados desse vi1'us. 
U~IA voz - De que vi1·1ts? Do vints da co

pin. '?(Riso. Ha out1·os apartes.) 

O Sr... ZA)JA-Sr. presidente, a scioncia 
aind:l. claudicou, visto qno elln declara no 
art. 19: 

« Carla uma das camaras ologorit sun 
mesa, org-.,nisarit sou reg-imento interno 
conuninando penas disciplinares, inclusive 
:1 do exclusilo tempomritt dos respectivos 
mom bros. » 

O!'a, Srs., penas di~ciplinnres aos repre
sontnntos da Nnçilo? Porventnm esse legis
lndol' constitucional qner que a camarn nos 
mande por em pu como meninos, que nos 
ponha a pilo o agua, nos colloquo lllt cat'ua? 
A scicncitt oscJ·ovou tlisposiçücs que mal <:>abc
riam ... nilo sei mesmo em que paiz. 

Sou deputado velho o nuncn vi necessidade 
do npplicarem-se penas disciplinares a ne
-l.lum ropro:;outttnto do Brazil. 

U)r Sn. H.EPillcSllXTAXTE-Nào ó mataria 
constitucional. 

O Sit. ZA~!A-Ag'!'nr!,•ço o apaJ•to. Por isso 
mesmo que nilo ó mnteria coNstitucional oiTo 
póJo flg'lll'nt' 110 projecto da Constituiçilo que 
mmos tlecrotar em 1890. 

VoxEs-Tem todtc a razi'io. 
O Sn.. ZA~rA-Sr. Jll'esidonto, esta disposi

çito do nrt. 22 lambem mo pnreco que nilo 
deve tlgnrur na Couslil uiçilo: «Os mcmliros 
dns 1lnas cam:wns, uo.tomar assento, contm
hir·ilo compromisso formal, em sessão publico., 
do bom cumprir os seus devores., 

Sr. presidente, nósjit trazemos paro. aqui o 
compromisso moral, que so pódo mover o 
homem hom•n,lo, a rlesempenlmt• os deveres 
do mandnto do morto mais rligno. Uum loi 
conslil ucionnl ni'io dovo conter untln tio máis 
nem do monos, ,]ovo contot• sú o nocessario. 

Diz o art. 23: «Durnuto as sessões voncoril:o · 
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os sonntlores o deputados um sulJsitlio p0cnni· 
ario,nl<im dtt a.iudtt do custo, 11xatlo pelo Con· 
grusso, no fim r.! o cacltt logisltttura, para n so
"'Uilltc.» 1\'acltt mais justo; em regrrt gera! nós 
8utros homens politicos,o pPineipalmeuto os rio 
uorto, somos pobres, o n vida politica impõe 
Rtcrilicios que, quasi sempre,qun.m!o se cll~gn 
ú minha iL!ttdo,qua.ndo os cabellos IJmuquomm 
o so prccisu. mais de tlescnnço, o homem só 
.tem elo si a poht•ozn. o n misorin., prtl':t ::IIJnelles 
que fazem da polilil~:t nm saccrdocio, como 
<le;-e ser; po1·qne não compreltendo politic~. 
sinão como nquelltt sciencia rJne, JHt phrnse 
·de um oradm• francez, constituo o mais nobt·o 
o elevado emprego tlns utctlld:Hlos humanas. 
A politicii. é o sacrillcin do individuo, o es
·quecimento de si proprio pela communltão, e 
quem se esquece de si pn.rn cuir.ln.t> dos outros 
precisa, no caminlto de seus deveres, elo am
paro dos poderes publicas, dos qnaes 1hz parte. 
Nada, portnnto,nmis nntura! do que o subsidio 
concedido llíl representante da Nação dumnte 
as sessucs, nt!m tle quo poss:t mlluter-s•J o 
clcscmpenhnr, som nccessidatlc de incommo
dnr os outros, os deveres r.lo seu cargo. 

Mas, o que não coinprehendo, Sr. presiclcm
·te, é que se queirn manter n<e Rorublicn,como 
se manteve no imperio, n especic de privi
legio de um ramo da ropt•esentl\ção sobre o 
outro ramo, quando ns !'ullCÇÜ3S si:io ~s mos .. 
mas, (Apoiados, muito bem.) 

U)I SR.R.EPrtllSllNTAXTE -Então, são dnas 
turmas de representnutes,-Cnmarn de depu
sados e Scuw.lo,-não lm privilegiados. 

O SR. Z,DrA -Nós somos representantes 
rio Zé Povinho, os outros ó que são rcprcsen
tnutes dtt sobemnia dos estados ! 

U)r Stt. Rlll'RESEN'TAXTJ~ dú um aparto. 

'" OSa. ZAMA- A Republica, llisse V. Ex. 
alli, é n igualdallo, é a nnsencia completa do 
privilegio; a Republica llove ser o c~qucci
mento.nt.ó dos titulas litter.trios, que por von
tum tenham ailquiJ•ido. ·~ uero n Ropnhlicn 
de i~·nn ldnrle perante tt lbi, porque CSS[I. igual
dar.le nüo é nivellnmento social. 

O S1t. RA)l!RO BAtteEr.r.os-Nn Constitniçiio 
·não se póde marcm• subsidio. 

O Sit. ZA~r~~- Não rtuoro que se mar
que ; minha o:nendn. tom por Jlm addicio
nnr uo ::tt't. 23 n seguiu te disposir;ão ... 

U)!A Voz - Nll. Constituição niio se pólio 
marcar subsidio, 

O Sa. ZA~IA - Nito quero isso. Eis nqui 
a minha emenda (lú) : 

Act•oscontc-se no nrt. 23 o seguinte :«O 
subsidio set'it o mesmo pura ambas ns cama
ras. ,> 

Senhores, não pertenço no numero dn
quolle~ que sentem P.;;crupu!o em 1'alhtr om 
questão de dinheiro, llorquo tenho uma vida 
longn. qne demonstra· que o meu objectivo 
nunca foi n dinheiro; tanto uüo l'oi, não tem 
sido, nem hn do ser, q ue,entrnudo vestido o 
crrlçado nrt vida politica, l:oje Deus sabe como 
vivo, tendo o q uc todos nós temos ; tt grttç<t de 
Dons e o nr atmospherico que respiramos. 
(Riso.) Não me envergonho disso e só ten!1o 
conservmlo o clcse,jo continuara conservar uma 
tal ou qual estima de no;;sos concidadãos, 
um~. tal ou qual consciencin de nunca tct' 
lhlt.ado ao de•'Cl', nem ter doshonrndo o man
dato, que por tantos nnuos tenho cxercil!O. 

Vozlls - Apoiadissimo. V. Ex. tom sempre 
procouitlo correctrunoute. 

O Stt. ZA)!A- Com relação no aJ•t. 24 
penso que u. melhot• emendtt das npreseutacltls 
é n do Sr Pacheco, que pt•ohilJe que os mem
ln·os do poder legislntivo façam contractos, 
recebamromuneraçuos ue qualquer ordem do 
poder executivo. (Apoiados.) Quanto no art. 25 
,iá foi nmtlysado por um colloga r.lo .Minas 
Gemes e voem os nobres representantes que 
essa disposição, IJUe passou nos olhos lle al
guns dcsttpercebidn, deve sm• modiftctuht no 
senticlo r.ln sua proposta, n respeito dos direi· 
tos á oleiçilo, O urt. 25 diz: silo conclicções 
do clegihililiade para o Con~l'esso Nacional: 
1" estar na posso dos direitos de eleitor. 2° para 
n Gamara, ter mais de quatro nnnos r.le citla· 
dão !Jrnzileiro, o mnis de seis, pam o Senado. 
O nosso collegn provou que isto era restringir 
n libordnJe i:lo eleitor, pois que devia ser 
eleito o que estiVO$Se nos casos de ser alis
tado. 

Sr. Presidente, o nrt. 2G no n. !' conté1n 
disposição que felizmente desde o primeiro 
momento em que se reuniu a comrnissüo r.los 
21, tollos foram concorlles cm conclemnal-n, 
não só pelo seu 1'untlo, porque era iniquo, 
ora tt tymnnia eucapnr.la sob a mascnrtt dn. 
liberdade, exc!uil' uma classe ela socieclade que 
niLo mereca ser sogros-ada, e pe!n forma, 
como o Sr. Tosta. ponaerou hontem no Cou· 
gt•osso, porque nlli so falht em religiosos ro· 
guiares o seculares, assim como em sn<~ert!o· 
tos, expressões que não toem razão de sor, 
porque siio incorrectas. Por honm tlo Cou
gresso a commissilo rleterminou que o Con
g·resso, cm lei especial, lieclarnsse os ca'iOS de 
incompatibilidade eleitoral. 

Declaro qno teria vergonha, si semelhante 
disposição continunsso a permanecer nn nossn 
cnrtn. fundnmontnl, e pcoo o. Deus que iuspit•e 
o .cong.t•osso pn.rn. que cm uma votação nna
nune rtsqne os to art., qno sori1t uma nodoa 
negt•a tm Constituição tio 188!J, depois do tor
mos tido 11 Constituição de 1824. 
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O SR. BAnAuó-Esta doutrina impediu qne 
tivessemos aqui muitos cidadãos distinctos. 

O SR. z,urA-Niío com prohendo esto pen
sn,monto do hostilidade qno se revela contra 
os sectnrios da religiiio catholicn, quando hn· 
bitnmos um paiz, em qm\si sun, tolt11idnde, 
pertencente no cn,tholicismo. 

o St~. BllVIr.AQUA- V. Ex. r •. l!ltl em p;e
ral, a Constituição íitl!ll cm cultos religiosos. 

O SR. ZA~rA-Perdoe-me o jovon repre· 
sentante, com quem mnito sympathiso. 

Desde que o projecto de Constituiçü.o ser
viu-se da palavra-sacertlote-quiz silllplcs
mente fulminar os S[lcordotes cutholicos npns
tolicos romanos, porquJ nas outras seitas não 
hn sacerdotes, ha ministros. 

O SR. BllVILAQUA-0.> spiritas toem seus 
s:tcertlotcs. 

O SR. ZAMA- Sou o primeiro !1. Cllnfes
sr~r perante o Congresso constituinte(- José 
Bonifr~cio, si fosse vivo, chamarill Congresso 
constituído -) que sou pobre de educação 
relig·iosa; os nobres congres;si;;tns sn,hem ~uo 
a religiíio tem sido muito despresadn. entre 
nós. Em p;eral, os nossos conhecimentos reli
giosos são os que aprendemos nos labias .ma
ternos. Etl me contento cJm o que me ensmou 
minlm mãe, o peço a Deus que me )lermittr~ 
morrer nr~ religião cm que nasci. (Muito 
bem.) 

Nestas condiç,úes, não tleixarei de oppôr o 
meu voto, unica cousa que possuo ... 

O SR. BAn.u~ó - E a sua palavra elo
quente. 

O SR. ZAMA- · ... para que os catholicos 
não fiquem fóm do direito commum, sendo 
como todos, ig-uaes pel'llute a lei. 

O Stt. BEVILAQUA -Neste ponto concordo 
com V. Ex. 

O SR. ZA~IA - Nam pot!i!l. deixar ele estar 
de accór·uo. Qnnndo si é moço, ·quando no co-· 
raç,íio só ha sentimentos elevados, nobres, não 
seria V. l~x., quo doso,jasse q no na sociedade 
houvesse dtms classes : umr~ de párlas, outm 
privilegiada. 

Não, senhores, quero que entro nós con
tint\u n vigonw esta doull'inn, unica que ap· 
ptlt·ocou nrL tet'l'tt o que os snbios nfio puderam 
:;i quer imitar; ostn. doutt'illt\ que, por si só, 
basta pnm mostr·:u·-nos que foi pregada, niio 
po1· um llnmom, ma' pot• um Deus; esta dou
tl'irm quo ôO oncorr•:1 em duas J.ll'O[JOsiçõos 
simplo~, qno nos ensina a amnt• a Dous s"!Jr·o 
torlw; nô cons:•s, o no !'l'OXimo cowo 11 nó; 
mesmos. (Muieo bem, muito /iem.) 

Vuom ú mesa, ~IT.o liclns, ftpoiudas o ontrum 
conj unctnmeuto om discussão as seguintes 

co:-:cm:st~o ·17 

Eme11das 

Ao capitulo I• 

!• Suppl'ima-se o§ I• r!o artigo 18, por ser 
mnterin regimental e não contituciona!.
Zama. 

2• Suhstit.tJa-so o art. Hl pelo seguinte: 
Cada uma das camarn.s elegerá a sua mesa, 

orgnniznrá o sen regimento interno, nome
ará os empregados de sur~ secretaria, e reg-u
lará o S3l'viço de sua policia íntermt.-Zama. 

3° ACCI'OSConte•Se ao art. 23 a seguinte 
disposição: 

« o subsidio será o mesmo para ambas as 
c::.maras». -C. Zmna. 

•l• Supprimn-se o n. I do art. 26.- Cesar 
Zama. 

Su~-amendct 

Ao capitulo 1 o 

O art. 21 seja assim redigido: 
Os representantes da Nação niLo poderíio 

ser presos, salvo caso de flagrante de delicto 
em crime inaffinnçavel, uem processados cri
minalmente sem prévia licença da respectiva 
camara. 

S. R. -22 tle dezembro de 1890.- Cemr 
Zama. 

O art. 2'1 seja assim redigido: 
Os senadores e deputados não podem ce

lebrar contractos com o poder executivo, 
nem delle receber empregos ou commissões 
remunerndns, de qualquer especie.- Zama. 

O Sn. l~ETUMBA (pela ordem) requer o en-
cerramento dtt discussão. · 

O S lt. PnESlDENT.ll observa que uão póde 
acceitat· o rorJu~r!rnento do 12obre represen
tante, porque vtstvelmente nao ha numet•o de 
senhores representantes para votai-o; e que 
vttc dar a pr~lavrn nos oradores inscriptos. 

O Sr. Ba.daró (movimemo de at· 
eençaó)- Sr. presidente, D!L hora udiuutudn. 
em f]UO vfi.o uossos trnbttlhos, e depois de 
termos ouvido pahwras tão eloquentes nost!t 
triilunn, parece tomeridnde da minht\ parte 
vir nindn occttpar n attonção do Congresso, 
que dovo esttu· cnnçttdo. (N<lo apoiados.) 

Mns, Srs., so !1. humilàn.•l:J o n ollscuridnàe 
do t•oprosonttlnlo qno vos dit•ig-o a p:tla vrn (11ao 
apoi"dos) .•. 

Vozgs- Ouvimol-o com lllUito prnzor o 
n ttonçiio. 
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o SR. BADARÕ - • • • ni:Lo podo prender as 
vossas attenções, resta o consolo de quo a 
mataria om discussão é de maxima impor
tancia. 

Vmnos umrt cópia servil de institui,;i:Lo de 
outros povos, com os qtmcs absolutamente 
náo tomos somelhanç<t nem peltt liugua, 
nom pelos costumes e muito menos pela 
religião. Senhores, en desejo permanecer nest11 tri

buna. muito poucos momentos ; em outras 
circumstancias é passive! que aqui mo do
moro.sse, e se u~o da. palavra. agora, ~ por 
não ter esp~rança. de obtel-a. em outm oc
casii'ío. 

Qnando os illnstres autores deste projecto 
olhuriio para os [lnglo-mucricrtnos, porque 
não cx~tnunarüo a.ttenta.rnonte a. vida daquelle 

!lavo ? Por quo razi:Lo niio lovari:Lo em 
inha do contn, o gmnde espirita de liberdade 

que reina entro aquelle povo acostumado it 
vida pnblica ~ Nós sahimos do Imporia con
tralisudor,,ni:Lo temos vida o nem libercbdos 
locnes, fomos sempre um povo tu lo lado. 

Senhores,usamto d11 rmlavra. na mais alta tri
buna. da. minha patria, preciso dizer aos meus 
concidadiios tudo quanto sinto no actua.! mo
mento historico. 

Senhores, sem desejos do ma.goar aos ii
lustres bra.zileiros que se acham :1 frente do 
Governo Provisorio, direi, entretanto, que 
elles podiam ter feito muito hem a esta terra, 
podiam ter dado a.o Brazil uma. obra. muito 
mais digna do que assa que ahi estit •.. 

Senhores, esse Governo, ao tomar a. direc
ção do paiz, encontrou uma. corrente do 
opinião muito sympathica ; o sentimento na
mona! con vergio todo para. o acontecimento 
de 15 de novembt•o de 1889, devendo ser o 
o Jlrimeiro compromisso desse Governo re
speitar os costumes, as tradições e as crenças 
dos braziloiros. 

Senhores, não comprehendo leg is I adores 
que vão da.r leis ao seu paiz, sem prestar at
tenção a estas circumstancias, sem as quaes 
teremos de Jh~er obras ephemeras, mais pas
sageiras do que as nossas proprias existen
cia.s. 

Mas, senhores, a sociedade será, porven
tura, um elemento nullo, com o qual os le
gisladores nadtt teem que ver '! 

Não, elb ó um ser vivo, como ensina Se
vigny, vivendo umtt vida collectiva, tendo 
paixões, necessidades, irléns o tl•acliçues, tias 
q unes não póde prescindir sem ficar mutilada, 
e muitas ve~es morta.. 

Esses elementos, ao olaborm·-se uma. lei 
fundamental, como ó a. Constituição, devem 
ser mui to bem ponderados. 

Senhores, se me perguntassem o que é n, 
Constituiçllo politica de um paiz, cn respon
deria da seguinte maneira. : conhecidos os 
costumes, a populaçi:Lo, n relL:;ião, te situação 
geogmpbicn,, as relações politicas, te riqueza, 
as boas e ns más q Utdillades do um[\ unção, 
achar as leis que m11is convenlmm tt essrt 
nução, e a missiio tlo logisl:ulor constituinte. 
Eis ahi está o que dovo sot' uma. constitniqi:Lo: 
a. lei que mais convenha. te um dotorminado 
povo. 

Isto que enuncio não ó unm noi'irlado ; 
tlosi.lo Montesquieu o rlo !\Iaistro, attl Sa.vigny 
o Sismondi qno osta ti n lloutrimt corrente. 

Mns, sonhares, r:t uo ó o que vomos nos te 
projecto do Constituição quo o Governo l't'O· 
visor! o o!Yoroceu no povo hra~iloit·o 'I 

Que 6 o qne fttz esta projecto ? Lovantn, 
estados, ando existiam províncias pobres o 
decadentes. 

Quempoderá considerar os actuaes estados 
superiores ús antig·as províncias ? A muitos 
respeitos cstlío inf"riores a. ellas. 

Senhores, é preciso tol'mos a. coragem elo 
dizer ao paiz o que pousamos. Eu ni:Lo ;tere
dito na Federa~iio como está neste proj acto. 
Um povo ó o que é, e nilo o que querem qLte 
elle seja.. · · 

Esta.mos edillc[lndo um castello na. areitc 
para. divertimento das tempestades. Antes 
ae um anuo t[lh•ez tenlmmos de tentar re
formas, porque considero impassivo! consti
tuil•em-se estados as antigas províncias que 
vieram do passado regimetl. . . 

Desde as qtte toem elementos de vtda, !Lto 
as q uo carecem do nocessario, todas rcclmnam 
um regimon com pa ti v e! com suas forç:as. 

l:I:t um n.uno que as províncias, pomposa
monto donominadns esta.tlos, gome111 debaixo 
do um rcgimeu que não é o dtt promettida e 
tantas vozes sonhada liberdaue. Si antiga
meu te os presidentes estu.vam presos ao cen
tro, como os actuaes governadores, ve~·da
cleiros C[lpiti:Les generaes dos tempos colontaes 
- tinlmmos, entretanto nm:t val vula para. 
expansões, tínhamos a. tribuna das assem
bléns provinciaos, de onde muittt v:oz for
çou-se Ccs:u• a olhar, para. as necesstdadcs o 
reclamos popnlaros. Mas, hojo,Sr. presidente, 
que nos rosltt '! As provineia~ estiLo entrog·ues 
a verdatleit•os pro-consules romanos. Só tt 
virtude ptwticular de um on ontt•o g-ovcr
nnllor prillo onl'rem· a.s paixüos nesta ópoca 
do m•r•astamontos e do cega adoraç:lio ao ilo· 
zcrro de ouro. 

O povo não tom meios do chamal-os ao 
cumprimento rlos tlevorcs qmlnrlo JlOrdom o 
crLminho qno nos conduz it .instir;:t o :t liiJOr· 
dado, Andei illudido atú os ultimas mo~os; 
mas chegamos a nm pol'iorlo ag·mlo ; o moyi
tuonto u gora! polo interior, o o povo l'C· 
cll\11lt1. rlo ntodo si "'11 illc:ttivo :trpti li o aq no tom 
di roi to- o govot~w rlo si Jll'O]H'io. En J'a!lo 
quasi som ,oxcopr;ilos : as conslitniçlics tlo· 
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crotadus por alguns govornudol'cs são obras 
odiosas, que tro:;calam no tl'ilmnal dos Dogcs. 

So vigorarem muitas dessas obras anachro
nicas o incompati veis com a democracia, te
remos forçosamente do empunhar as armas, 
porque só com estas so romperão as garga
lheit•as que so preparam para o povo. 

Neste ponto ou rei!J·o-me ao projecto de 
Constitltiçüo pnm a ttltivn o nobre torra do 
meu berço. 

ij)I SR. RgPRllSilX"l'AXTE-Eu protesto. 
o Stt. BAnAuu-Nós havemos de vor l'l que 

se lut de p!!s5al'. Minas, Sr. presidente, 
que tem muito amor à libo!'dado, muit.a al
tivez o patriotismo, podia insurgir-se contm 
as imposições indobitas, entt•otuuto vno YOl'
so na impossibilitlade d6 entrar .iá no vordtl
dadoiro rogimon republicano democratico. 
(Apal'tcs, contcstaçücs, 1"111no1·.) 

1\las, senhores, ponhamos a mão na con
scioncia. Quem não ve que o actunl regula
mento eleitoml impede '' livre manifestação 
popular ? 

Quem neste pai r. pódc do bon ftl acreditai' na 
pureztt tio o!eJções que vão ficar entregues 
itltendoncias 'I 

Os estados !tão de organisar-se depois, 
it quando sac11dirom a org·anisnção forçatla quo 
su lhes v ao dar. 

U)! SR. RllPrtES!lNT.\XT!l- No nosso pniz a 
lei eleitoral nrto valo ntttln.. 

O Srt. BAn.mó- A lei podia valer nl
g-umtt cousa neste p:üz se fosso conOnda a sua 
sua execução ús autoridades de oleiçrto po
pular. 

Pergunto a esta illustl'e assemblón.: si nas 
localidatles onde o governo actual não tem 
elementos (quando digo governo actual, rei1-
ro-me nos homens dn. dictndura o nito à 
l'órma repulllic:\lla, qno está acceitn, nas mais 
romotns altloins do Bmr.il) apparccorom can
didn.tos que llltO lhe sejam sympathicos, os 
citlndãos que nlto toem pnrto nns mesas olci
tornes, poderrto ter certeza do serem os seus 
voto.s dados aos seus eleitos? 

Quem podorit acreditar na pu!'oza das tlPnas'! 
( Apm·tas violentos c J"apatidos .) 

Vim para esta castt com sufl"ragios quasi 
goracs tlo minha provincin, o é por isto qno 
!hllo com esta altivez, rpw ninguom lm do 
abater. (1lpoimlos ; muito bem.) 

U)!.~ vox-B fJUuln rnzüo '! Porquo ontrou 
om duns ch::qms. 

O SR. JlADAito- Entrei om dnns chapas 
som tor solicitado tio ning-uom a inclusão elo 
mon ohsCill'O nomo om qnalrtner do lias (aJWI"
tas); mas o rtuo ,:, facto u quo oston ttlllli am
p:m\lla poJo~ votos tlo rjmlsi todos os mau~ 
patrícios. (Apoiado>.) 

Quando so foz n eleição deste Congesso, 
uma. farto corrente ostabolecou-se em Jitvor 
da H.opublica, que estava em questão; hoje, 
porém, jit n.ppn.reco a opposição ... 

U)l.\ voz-Opposiçrto n. que 1 
O Srt. BAllARó-A esta politica desbrngadn. 

do governo actual (niio apoiados, protestos), n 
esta politica reaccionurin, que tom opprimido 
com mão de forro a consciencia catholíca dos 
bra.zileiros. (Nao apoiaclos e dive1·sos apm·tcs 
que abafam a v o:: do orador.) 

A consciencia catholica do Brazil ostit con
turbaria (mio apoiados); temos necessidade de 
reivindicar as nossas liberdades, o as uruas 
estão fechadas ... 

As eleições entregues aos agentes das in
tondencias escandalisnm a opinião do todo o 
povo. Porque não se entrega a eleição ao 
povo? A causn. da Republica estit ganha, e 
nas províncias não se vae fazer politica; o 
que se quer fttzel' é <t reconstruccão social 
com o concurso livre da opiuílto. 

o que não for isto, não ]lassara de mais 
uma triste mystiflca~:üo, de uma farça. ( Apar
tes a vchcmentes p?·otcstos.) 

o Srt. A. Dll Fmm.\s -v. Ex. pormitte• 
me um aparte ? 

0 Srt. BADARó-Sim. 
O SR. A. DB FR!liTAs- Desculpe·me, não 

levo n mal a minha pergunta. v. Ex., eleito 
por este reg-ulamento oloitornl, julga-se com 
o direito tio decretar uma constituiçiio ~ 

O SR. B.\DARó-Si mo considero com este 
direito 1 · 

0 Srt. A, DB FREITAS- Sim. V. Ex. é !'O• 
presentanto do povo; si o reg-ulamento elei
toral <l mau, v. gx. não ó legitimo repro· 
sentunte dn Nação. 

O SR. lhD.\ltú-Dou do barato que assim 
sojn, e neste caso nonhum.de nós tl leg-itimo 
representante. Q110 é o quo devemos fazer 
ncsttt emot•gencia'! Dissolvermo-nos, o pum 
osto acto patriotico convido o Congresso. 

U)L\ voz-Perfeitamente. 
O Slt. BAnAnó- Tenhamos corag-em: vol

temos its urnas livramento consultadas, e 
procuremos aquillo rtne nos fttlta. (Apm·tas.) 

Proponho n nossa dissolução, e votarei 
poJa pt·oposta si alg-uom so levantar pri
moiro. NiLo contlomnaria o Govomo P.rovi
sorio se tivesse a feliz lombrançtt do nos 
mrllldJtr cot•ror daqui n p:ttns do cavallo e a 
g-olpes do osp~t!a. (Levanta-se {Jl"tmda arJita-· 
çrio, Jll"Vtcstos c nao apoiado.~; o 81".ptasidcntc 
?"cclanw silencio a tange f'ol·tcmcntc as cam-· 
painlws. ). 

U)f,\ voz-Si ostit mal satisfeito, J•onuncio o• 
sou nmnduto. 
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o SR. BAPARó - Individualmente não o 
farei, porque servindo-me desta tr·ibuua pnm 
denunciar ao men paiz os erros, abusos e ex
cessos que se praticam, prestarei um serviço 
puiJJico, principalmente .se denunciar o q.ue 
vae de horroroso no sero clest~t Babyloum, 
que se chama Rio de Janeiro. 
U~!A voz- Pensei que V. Ex:. estivesse 

occupando a tribuna pnm discutir a consti
tuição. 

0 SR. PRESIDENTE- Chamo ~L attençüo do 
orador para o objecto em cliscussão. 

O SR. BADARÔ- Sou muito docil ás obser
vações de V. Ex. Volto ao assumpto em dis
cussão, sobre o qul11 apresentei emenclas que 
estão sobre l1 mesa. 

Sr. presidente, perante l1 commissão dos 
21 tive occasião de otl'erecer uma emenda, 
que rêstabeleço aqui agora, e e coucebida nos 
seguintes termos: « A eleição dos deputados 
ser·á f'eita por circumscrip91Jes eleitoraes, não 
podendo lmver candidaturas unicas ». 

Sr. presidente, a mnte:•in consignada nesta 
emenda é con>tituciona!. Entendo \Jor mate
ria constitucional aquella que regou a a com
petencitt dos tres poderes poli Licos, as suas 
mutuas l'elaçiles e modos ti e !'unccionar. 

Esta emenda refere-se no poder J,,gislativo 
e lança as linhas geraes pam a fürma das 
futnms eleições. 

Elh1 tem a virtude de impedir o escrutínio 
de lista e o districto usado nos ul ti mos tempos 
do impel'io. 

Não comprohellllo o escrutínio do lista, e 
p:wa um povo livt•e t\ a peior das mystill
caçiles. O escrutínio de lbta, além de chw 
Jogar· às chapas otllciaes complctns, apresontn 
resulbdos extt'aordinnrios, dando maioria 
a pessoa de quem ninguem cogitava, com 
prejuízo dos vet·undeit•os candidatos das di
versas regiões. 

Os factos ainda estão frescos e na memoria 
tle todos nós. 

Nesse system:t uma maioria compacta der
roh\ n. grande muioritt dispersa. g• portanto, 
um systoma condomnado, qno detur•p,L com
pleta monte uquillo qno d•vo existir entro o 
mandante e o ruaudatat i o. (ilparta; .) 

A circumscripc;ão de que cogihl ~~ emenda 
não dti, Jogar uo appnrccimento do mandões, 
como se diz em uput•tos; o cnmpanar·io ~ue 
ús vezes intlue do moi.lo inconveniente llca 
neste systomtl como elemento ilenetlco. 

A emenda estabelece um meio termo entre 
o escr·ulinio de lista usado actmdmonto o o 
rlislricto anligo. 

Si ostivesso om minha~ müos eslttuolecori!\ 
o mnnunto imperativo. 

O Srt. 1\lA'J"J'A l\IACIIAJJo- V. Ex:. o.-;ti~ dis· 
cutindo Joi eleitoral. 

O SR. BADARÓ - Eu tenho umn emenda 
sobre isto ahi na mesa. 

O Sa. A~rrmwrmo-EstiL di::;cutiudo muito 
bem; pórle continuar. (Ha muitos ouwos apa1"· 
tes .) 

0 Stt. MATTA MACHADO (I' sect•etario- E' 
um apl1rte que dou como deputado. 

o. SR. BADAnô_- O Sr. I' secretario que 
me mterrompe nuo tem razao, por·que muitos 
orador·es que fl1llaram antes de mim o~cupa
ram-se ar é com mntof'ias vencidas, ao passo 
que eu discuto uma emenda que faz parto da 
ordem uo dia, 

0 Stt. AUGUSTO Di> FREITAS -E' por isso 
qrre devia concordar com o encerramento da 
discussão. 

O SR. BADARó- Eu estorr tratando rle uma 
emenda que suumetti iL consideração do Con
gresso. 

O Sn. ;brPHJLOPHIO - Est:i muito correcto; 
está discutindo muito bem. 

O SR, BADARó - Portnn to, sen h ore.>, penso 
que esta disposição dove ncar consignada na 
Constitui(.~i.o .• , 

VozEs- Perfeitamente. 
O Sn. BADARÓ- ... e ,1ue tem todo o cabi

mento desde que ln.nça ns bases rara o modo 
de funccionar um dos tres grandes poderes. 

Outra parte em ~ne deseja vn tocar crn nn
quolla que exclue da reprcHentnçiio nncional 
os religiosos reg-uhu•os e seculares, os nrce
bispns, bispo~, vigarios geraes, fornneos, pa
rochos, coad,Juct~r·es e todos os sacerdotes que 
exercerem autor·Jtludes nns suas conlhsõJS; 
mns wjo que ;t maioria do Congresso con
demna estus exclnsões odiosas ... 

UMA voz - O quo ó muito honroso para o 
Congresso. 

0 SR. BEVILAQUA - Mas por outras ra
ziles que não as apresentadas. 

O Srt. BADARÔ-... que já produziram todos 
os males que seus odientos autores dese
j;wam. 

Sonhowos, o 11m manifesto dos ministr•os do 
Gover·no Provisor·io era at•r•edar de~tns ca
cloiJ'as e rlostf\ tribuna os repre,ontnnte,; da 
igr•ejn catlrolicn, unic;L l'o:•ç:1. que ~' revolução 
não tovo poder para aniquillar. (Apoiados a 
m!o apoiados,) 

u~rA voz- E' uma injusliçn t]ne v. Ex. 
faz, 

O Sr~. BA1JARÓ-Ess0s membros elo Gov,.r·no 
doviam estar· aqui li<~je !llt osl.nenrln rlol'on
doucto cnm ardor· a Sllt\ olll'a nuf'.,ndn; runs Ji.J. 
gom onvor·gonll!l los por ver·orn·n'a conrlom
natla q ua~i mmnímemon to poJo Congresso. , . 
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0 SR. AL~miDA PERNAMBUCO- V EK 
foi eleito por· ser catholico? ' · 

O SR. BADARÓ - Fui eleito por ser repu
blicnoo, e de crençttS notoriamente conhe
cidas na minhn. província. 

Pam todos os cargo~, .Minas profere os ho
mens mndermlos e relrgt•JSos nos dema"'O"OS 
e inimigos da liberdade bem entendidt;,

0 0 

0 ~R· AL:I!E!DA PERNA~IBUCO - Niio é SÓ 
por ISSO. 

O S.R· BADARó-0 que sustento, cl que os 
p~opr10s ttutores da disposição que combato 
JltiO appn.rocom no Congresso para defenrlel-n • 
o. alé~l! da verg~nha _qu~ os opprime, tivernrri 
a haiHlrdade nntq~utrJOtrcn 'l.e reproduzil-n no 
regulamento elertoral que tmpediu os mem
bros do clero fossem canclidatos. 

o sr:. E~PIRITO SANTO -:- Ha no Cong-resso 
q.uem J usttrl que O>SC ~rtrgo elo projecto; se 
tlver a pnlavm vou ,)ustiftcal-o. (lia outros 
apm·tas.) 

O SR. BADARÚ-0 que digo ó nma ver
tlade : .esse artigo da lei cleitor•al prohibin 
a candlllatura dos padres, e os membros do 
Gov~r·~o Provisor" i o (ai ! o entre ollc~ nrn meu 
}'t\tt'!ClO: o Sr:. Ce.sn.rio Alvim~) cnjns opiniõe;; 
contmrtas a tg'J'eJa sii.o notor·i:tmdnte conheci
dns, devem estar n. rosta hora satist'eitos por
qutJ consegrtirum o que tinhnm em vist~ isto 
ê, ~t·rerhtr. dnqni os n:cmlJ~os do clero,' qu! 
pot >Ui1 rncloveudcnrm nao se tlolwarin.m 
nunc,t ás imposit;õ's r.los dominndores da pa
trh. (Apartas, p1·o1astos a n<1o apoiados,) 

Senhor•es, nin.a-uem mais do que eu, desl•ja 
a _consagm~iio da fórma ropublic::mtt neste 
pmz ... 

VozEs- Não parece. 
0 SR. BADARÓ- .•. 11ll1S queria que <lSSeS 

nossos concidadãos ti vessorn entrtlda nqui. 
que o r"gulnmento eleitoral tivesse dado in~ 
gmso nest:t cns:t a todns ns clnssos. 

A~sit!l é que a consnlttt no paiz ser•ia lonl e 
patrrotrcn. (aprdarlos, m.Hilo bam) · quor·ia qno 
n. _llepniJlica não tivesse medo d~ povo, que 
nao fizesse como certos <lomndores do ter.1s 
qno só nca.tiuinm nsjub,1s do leiio quando ell~ 
es.tà. nçnmndo. Este ó o grande crime dos 
mmtstr·o• do Gol'eruo Provisor·io: não teon, 
cnrngem do ent'!'ontar com o povo. (Nr7o apoia
dAs c apal'tcs.) 

Estn. ó a pm'rt vordn<lo. (Apm·te~ .) 
Fiquemos descnnçndos, senhores ; a Repu

blica os tiL accoita, o que resta ó on tl'og-n\-a no 
povo. (Apartes.) 

O qno qnoro <l n libol'dnde J1nra todos, ó um 
rogulam••nto cloitoml rpw osdo jiL asse"·m·e 
as mnni l'ostaçiJes dn. opinião publica na r;cou
strncção das proviucius. 

Sejamos patriotas eotregando as eleições ao 
povo, its antoridtles de eleição popular. Abaixo 
a ft•auue ! 

Por que razão são exclui•los das mesas elei
toraes os juizes de llflZ 1 Qtte de:;cont1:1nça cl 
estrt 1 Em qn~ e que o povo brnzileiro tem-se 
mostrado incap:1z de goveruar-sJ no renoimeu 
republicano? " 

A Republica Yeio para confiscar as nossas 
liberdades ou para restabelecer o verdadeiro 
governo do povo e para o povo ? (Repetidos 
apm·tes.) 

Somos muito engraçados, senhores ; lison
gen.mos o povo de longe, mas quando temos 
de encontrar com elle, fugimos ••• 

Senhores, n. medida constitucional que com
btüo, comprime a igrej>1 catholica. Tenho 
muita confiança. no povo brazileiro, e espero 
que 110 dia que e !I e fallar livr 1m ente os re
presentantes do catholicismo hrro de encher 
estas ca dcirns (.tpartes, apoiados e nllo 
apoiado;) e hiio de dar ao Brazil leis compa
tiveis com as suas crenças e tradições. 

0 SR. A. DE FREITAS- éouheco muitos 
padres no meu estudo que v:1lem muito menos 
tio que V. Ex. 

O S11.. BADARÓ- E'~me iw.liO'erente que o 
nobr0 deputado conheça padres qtu valham 
mais ou menos do quo e11 ; não estou deren
den,Jo inrlil•irluos, estou defendendo principies 
e classes respeitabilíssimas. 

Pouco importa que !Jnja um milll solrlndo, 
qnn.nd11 :t clnsse é brava, nobre e patriot!c:t; 
pouco importa que h:c,ia um juiz venal e cor.
rompillo, qtmndo a cln.sse respeita a toga e 
sabe •listriiluir• ju:;tiça ! . 

() SR. llfATTA MACHADO-V. Ex. podi:t de
l'cndor melhor a sua causa, não !'tlllando em 
pn<lr·os; n. Constituiç:1o que discutimos só se 
refere aos cidarliios. 

O Sr". BADAJtó-Nesta matorüt só peço iuspi
rnção a Dcns o ti minha consuicncht ; hei rlo 
dei'ender a tninhn. cnus<L como me npprouver. 
l~allo pnr·:t o mon pniz. Quero cm to. lo o caso 
~no a Ropnl<licn. ~ue estamos orgnuizando 
soja. uma ltepnlilica popnlnr, uma Republica 
capn.z do viver no meio das multidões. 

o St\. ANTONto ;\zEn.rmo-V. Ex. apresen
tou mn.nifesto n.o oloil01'ado '! 

O Stt. BAn.u:ó-Não; disso a alguns ami
g-os qno desejnvtt para o Brttzil nma republica 
como a que 'i'Itior,; 110rlia prtrn. a Frnnçn-nmtc 
republica consorvadom. 

U)l SR. REPRN:Sl,l\'TA:-ITG- V. Ex. foi muito 
bom eleito. 

O SR. BAnAwi-Aqui c~tou na trillltna ex
pondo minhns i<lót\S politicns, aliás muito ca· 
nl..tecirlus no doCithitlo reg-imen. 
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U)r Sn. nEPRESENTANTg-Fique consignado 
que só :1 votaçlio dos c::~tllo!icos niio pnnh:1 
V. Ex. nesstt tri1Jun:1. 

o S1~. BADARó-Isso só Dons o os inlondon
tcs podem sabor ... 

Minhas idóas er::~m muito conllCciclas uo 
antigo regímen, o tive o prazor do vir ii ul
tim camam dtt monarchia dol'onrlor um diplo
ma quo me foi conferitlo pelo glorioso partido 
conservador do imperio ; tambom minhas 
crenças religiosas eram conllecidns, si não ele 
todo o publico, porque nuuc:1 andei f,tzendo 
alardo tle!las, ao menos elo meus amigo~ que 
são numerosíssimos na maior ]Jarte dns loca
lidades do Minas Geraes. 

0 SR. BARUOSA LDIA - Si a F.0~ublic:t ti
vesse sido posta a votos triumplwria 'I 

O Sn.. BADARÓ - Si tivessem tido a cora
gem de submettel-a it approvnção popular por 
meio do um plebiscito, 1'allnrinm toclos os bra
zileiros, som selecçlio do classes. 

0 SR. BARDOS,~ LDU- Agora todos siio 
ropublicanos. 

O Sn.. BADARÓ- E si não fossem, tt repn
b!ica não se constituit•ia só pe!tt l'orçaopltemot'a 
das armas. 

Si a ropubliett fosse uma obra popular, nlío 
ostariamos correndo . o risco de olahor~r 
uma constituição, qnc, cm voz de ser mnanhii 
uma lei queridn de todos os bmzileiros, 
seja tal voz ocliacla, e contra n. qual os nosso;; 
concidndãos tenham necessiclnclo elo levantar 
nm grito do guerra, (.Yume1•osos apm·ta3 .) 

Sonhares, o Congresso nfw se illndn. eom 
osto bemestar rlo R.io do .Janeiro, não so illnil:t 
com ost:t calmaria ; o intoPiOl' do Brazil estit 
inquieto. 

Falta alguma cousa n. esttt nnr;ão .•. 
Si esta Constitnir;ão nfio consu ll:ur as cir

cumstnncins do paiz, si rlosprozar os seus usos 
o ns suas crenças, podeis Jlcnr certos qne 
mnnnlüi:. pregaremos a guerra snnta contra 
e !la. 

Cada povo tem o govomo r1no met·cco. 
O SR. l\lATTA l\fACIL\DO- Está ongnnaclo; 

os catholicos do l\Iinus só querem n. libor
dn.do. 

O Sn. DADARu- B qnem disse o contrnl'io'! 
A liborclndo não é o snmmo bom ! 

Senhores, os calholicos mineiros toem neste 
humildo orn.clol' nm specirnen : alóm do 
mnito toloranto ó nm pouco fan:üico palas li
herclacl os . 

O ~uo 1losojnmo.> ,j n direito commnm ; f'úr:t 
cnm ns otliosus oxcopçõos. Nfí.o ~noromos o 
ltunimonto elos josnitns, a imposição do cusn
mont.n civil oiJrigatorio, nem n. socnlari~nçlí.o 
dos ocmiterios poJo modo dtJcrolado pelo 
Ooromo Prorlsorio. 

Conclemnnmos como damnosns á igrej:1 as 
leis ele mão morta, quo collocam o Estu.clo na 
posiçllo do sa!toaclor nocturno, a rodear os 
conventos, esperando que morra o ultimo 
frade partt arrecadar os bons da o relem. 
( Apm·tas.) 

Queria que a Constituiçllo tivesse como 
collaborndoros reprcsontttntos do todas as 
classes ... 

Vo7.ES- Tom; !ta aqui doutores, commor· 
ciantcs, industriaes, etc., otc. (11Jlcwtas.) 

O Sr:. BADARú - .•. queria que a nossa 
Constituir;.tio fosso obra do totlos os bra
ziloiros. 

o. qno yejo. ~reclominar no Congresso ó o 
espmto ll'rehgwso (Apm·tes.) E: um mal 
para o nosso pai?.. (;1pct1'tes .) 

U)I.\ Voz- Ha tolornncia. 
O Sn. BATI.\ RÓ - Nii.o ha tal. Si assim 

fosse, deviam mnuifestar-se ácerctt ele tudo o 
mais, como so manifestam iLCerca da ologibili-
datle elos clcrigos. . 

U)r Sn. REPP.ESI'NrA~TE- Ainfltt nlio che
gamos à cliscussiio desses assumptos ; a seu 
tempo o Sr. deputndo verit que lta opiniões 
contrttrias ao que dispõe o projecto do Go
verno. 

0 SR. LD!OU~mR GODOFP.EDO- V. Ex. 
está proj uI gando. 

O Sn. BAnAr.ó- A módia elas opiniões 
aqui e.itit entre os heterodoxos o os cln'istãos 
ú moLldrna. 

U~IA '\'0:'. - 0 IJUO quer dizor isto ! 
O Srt. llADARÓ- Qnor dizer um inclivicluo 

som crença certa, como o penultimo ormlot• 
que occupon ostn. tribnnu. hoje, o Sr. Sca!Jt•:t, 
qno yac it igrrti:t por non to ele Natal, pedir 
inspir~çiLo a Deus, o depois :LJllli'Ov:t n. 
violencia elo casamento civil n!Jrigtltot•io. 
(:lpm•tcs .) 

Si a Constituir.•ão fosse obt•::l plebiscitaria 
lodos o~ llt'núleiros col!n.bomrittm noll11, seria 
nccoittl. pot• todos. (.4.pm·tes .) 

O S11. LA)!OJ.TNnm Gooo!'rmno- Scrit\ tuna 
comedia. 

O Sr:. NAsCDm:->'I'o -Seria :L outorga da 
carta a Pod t•o I. 

O S!t. BAnAtlf.i- Como ó edillcnnte isto 
tudo ! 

Os ropPo.,ontantos do povo considornndo n 
povo comoclianto ! Em um pai;~, do snfl'r·ngio 
nnivorslll, nada s·J pódc impor ao povo som o 
son voto. 

Dizor-so qno o plo!Jiscito ó nmn t•omodin. é 
injnri:n• o povn. Qno o Bmzil liSO l<ern ou 
mal do clit'oitn rJno lho pcrtoneo ; ning'IIOI11 
devo quoror ar'vomJ•-so om son tntoJ', (1'·ro· 
cctm·so muitos apar/1Js,) 
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Os nobres deputados nuo suo logicos auto o 
sull'rn gio uni versai. 

Nós, os cntholicos lJra.zileil'Os, dizemos com 
todo o enthusia.smo: nunca, cm caso nlgum, 
fng-ü•cmos n um .i ulg-nmeu to popular; cm 
toclns us nossas C[1.USns queremos o poYo para 
juiz. 

Vêtlo bom onde estit n verdatlcirn democm
cia ... (Apartes.) 

O eleitorado n.ctual nua n.pprovaria este 
iniquo projecto do Constituiçiio. 

Ujr Sr,. Rm•ugsll:-~TANTE- E toriCL com po
tencia? 

O Stt. BAnA nu- Toda n compotoncht, por
que o eleitorado ropresentn. o povo, o abaixo 
do Deus ello ó o unico so!Jo1•nno. 

UM Sn. RllPnESE;o;1'AXTE- Mas nl\o pnm 
legislar dil'octamento. 

O Sn.. B.\DAnó- Neste cnso podia. legislar· 
Ahi estit o oxcmplo dos cantões suissos o tlo 
nlguns osto.dos nnglo-nme!'icauos. 

O SR. l\IATTA MACHADO- S:\be V. Ex. qual 
seria o resnl ta do '! 

E' que n Constituição seria n.pprovndn som 
omendn. (Riso.) 

O Sn. BAnAnó- Ficn.rinmos so.Lisfeitos si n 
nossa eondemnnçiio viesse do povo, o niio cor
reriam os o risco .•. 

0 S!t. MATTA l\[AQI[AJ10 -E OS bispos não 
seriam ologiveis. 

O SR. BAn.\nó- ... de dotar o pniz com 
nma coustítuíção que vne acnrrct.nr b!Yez 
dias mnito tristes Jlltl':.t o llrar.íl. (N<Ta apoia
dos, apa1·tos .) 

O Sn.. N.\SCDm:-ITO- l\lorlitlcntlt\ conveuien· 
temente ser:'L umtt boa obra. 

O Srt. BADAn.ó -O Congresso üovc com
prehondcr que o elemento cntholico não tl 
fei•men to de desonlom. 

O padre bt•azileiro ú um lJmzilciro como 
qunlf!llOl' <lo nós ; nn. rnninr pnrto dos casos ó 
nosso irmiio, nosso filho, nosso pnl'On te. 

O Sn. A uous1•n nll Fnlll'l'As-Dovomos chll
mnr o pnch•O Jlrtrtt o sel'\'iç•o do exercito? 

O Sn. BA!lAJu)- Si com Jcn.ldado o Con· 
g'l'osso dor t'l igrojn. tnclo qne ella jnstamonto 
l'Cclamtt, penso qno sons roprcsontnntes nfio 
qnorori[o f'ng-ir no cum1wímonto dos sous llo
vcros civicos rognlatlos por lei ndoquadt\, 

o Sr.. DNvrr,AQUA- Apoindo. 1'oclns o;; 
<lii'Oilns acompanlmdos elo todos os tle~ 
\'Ol'CS, 

0 SJ,, ll\llA!\Ú- l\las O ponto que desejo 
frisa!' o do qnn.l propositn.Jmente mo rm•ctl(\n1; 
ti f• p!oblsclto, 

Si a Constituiçuo fosso sujoittt a um plel.Jis· 
cito, seria umn obra nacional. 

O Sn.. MA'l'TA lllACHAno- Diriam que seria 
approvnda nos proprios termos c!n propostn. 

O Sn. BADARÓ - E' possivol que fossa 
approvnda nos termos dt\ consulta ; mos em 
todo o cn.so nilo torinmos o direito de reclamar, 
porque deveríamos preceder n approvnçi1o 
do trnhalhos ]ll'opn.ratorios, fazendo ]lrodicas 
p~pularcs pnra encaminhar o espírito pu
blrco. 

Nesse terreno ó que os cntholicos quoriamos 
perder n bn tnllm. 

O Sn. NASCIMENTO- Mas nü.o <i o povo por 
meio <lo seus representantes que estt\ appro· 
vanclo a Constituição 'I 

O Slt. BADAnó-Isto ó um mollo do dizer, 
flUe nem sempre correspondo t\ realidade das 
cousas. 

Si o povo l.Jrnzileiro estivesse nesta casn 
palpitante como está no interior elo paiz, a 
ol.Jra sahírin díll'erontc, 

O Sn. LA~!Ou:-:rm~ GonornEno-A obrn níío 
os tá cone! uir.Ja. 

o Sn; BAnAnti-O Congresso tem perfilhado 
o projecto constituciomtl. (Muitos niioapoiados.) 

O Srt. NAscnmxro- Jà soJrreU: varias mo
di ilcnções. 

O Sn. BADARÕ -1\!ns o que ilosejo pr•ecisa.r 
o nssignalur é isto: a Constituição sert'L obra 
clurudoura si reflectir n crençlt d[l, maioria dos 
bmzi loiros. 

O cloro ó nm potlorosissimo olomonto, uma 
grande foPça social o politicn n~ Brazil. 

O I'Ordatloit•orcpt!blicano clemoaratn, UQ\lelle 
flUO dese,itt n paz, a ordem e a ]lermttnencia 
dns in;;tílniçõas ropublicnnas neste paiz, nua 
elevo oxcluít· dn commuuhiio osso pmloroso 
elemento. (Apal'tcs, nao apoiado.~ a apoiados.) 

Não toem mziio os nobres rept•esentantos, 
nüo estou fàm dll ot•t!om. 

O Sr. presidente no clia que annuncio•1 11 
tliscussiio elo capitulo l o 'pn.rocnr dtt com· 
missão, nüo ywecisotl o ponto do debato, deixou 
todo o pnr•ecor ao nosso alcance. 

Portanto, não estou fórn da ordem. 
A commissilo foi chamailn n omittir sna 

opiuiiio acerca clcsto projecto; conc!omnou :1 
formula n.lli cstn.bo!ocida para impor o casa
meu to civ i 1, mn s nconsel h ou o Governo tt 
mnrltot• n. prccodei1cia rlo acto civil, soh ns 
penas comminntlns no J'nmigorndo o ímpolitico 
rlcm•oto rlo St'. Campos Sallos. (.V<1o apoiados, 
apoiar/os a apw·tcs.) 

Pam mostrttr q no tenho rnzito vou ler o 
que disso a commissl'Lo. N~o co.,tumo emprostn1• 
opiniuos rt ning-nom. 

Om, ois aqui o~tí1 o quo <!Isso n. eommissiio: 
~ ll lll't. 72 !'\ 4° tlll Constltni~~o, só rooo' 
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ohecendo o casamento civil, declara que este 
precederei sor.zpre âs ce1·cmonias reli(Jiosas da 
IJ.Ualnuer culto. 

Esta exigenoia tem perfeita justi!lcação na 
actualidade, visto como o casflmento civil ó 
um instituto 110vo entre nós e cumpre que a 
lei nc,mtelo interesses de terceiros e a boa 
fé dos proprios cooj uges. Como, poróm, essa 
medida ó por suu. natureza de caracter pro· 
visaria e importa uma rastl·icçao à li/Je1·darla 
individual, deve cessar desde que tenha pc-
118ttado 11a consciancia popu!w· a co1wicçcto do 
que, perante a lei, só o casamento civil fórma 
e legitima a Jhmilin e c0nfcre direitos civis. , 

A commissão, portanto, condemnou a obra 
do Go\·eroo e confessou que o casamento civil 
obrigatorio sô por meio de nmeaçns e de penns 
se implantara em nossos costumes. (N,ro 
apoiados, apoiados c apartas.) 

0 Sa. LAURO MÜLLEl~- V. Ex. esta dando 
uma interpretação contraria its declaraçuos 
da commissiio. 

O Sa. BATJARÓ- A interpretação que eu 
conheço ó esta; em regra o interprete nii.o 
r.J.eve esperar pela explicação do legislador· 
nos casos obscuros. porque qunsi sempre an
damos interpretando leis, cujos autores jit 
morreram ha longos annos. 

O SR. LAURO 1\lür.Lllit-Agorn, felizmente, 
o legi:slador está vivo e explica n V. Ex. o 
seu pensamento, o V. Ex. o r.ontestn. 

O SR. BADARÓ- Eu leio tle novo o parecer· 
da commissão para o Congresso ver rJuo a 
commis:;ão confessa ingenuamente que o ca
sameoto civil obrigutorio importi1r8stt'icção 
a liberdade individua.!, ülérn do estar lllltl 
ncceito e repudiado pelo paiz inteiro. 

Pemnte os verdadeiros principio o legisla
dor deve evitar legislur de oncontr.l aos costu
mes do povo. 

O Congresso Y.t o legislm• para o Brazil o 
não para aJepniJ:iea do Plntiio. As aguns do 
um rio levam a cor e o sabor das tcri·as por 
onde passam.As leis que niio f<.ll'em uma etr!o
resceucia do meio so~inl,morrariio petrilicndns 
IJOS archivos. Os povos existem, escreveu 
Sismon1li1 e não t'orum os ,egislndores que os 
c·ear•am. A sociedutl·l e que faz o legi~lador; 
o I gislndot• não pode fn?.et' a sociedade, n0m 
contrariar o seu genio, a sun. histor•ia, as sua, 
an·eiçues. . 

A oiJr,t do propngandista ó muito di1Tor6nte 
da obra do legislar.lor. Si ~ JJCrOJll muJar a 
nossa constituiç•ão social, comecem to prupa
g:amlrt: os ,Philos!Jphus, os p~dt•es, os publi
~J;;tas o os .Jornalt:;tas QUO Jmplttntom suas 
1d us na sociedade. onde o logislador devo ir 
encontrai-as amarlnJ•eci<ltls. ( 'l'J·ncmlH'O 1·apati· 
dos c cal01·osvs apcwtas. Apoiar/os c m7o apoia
dos.) 

O Governo Provisorio claudicou no casa
mento civil, como em outras ma terias delica
das. 

UM SR. REPRESENTANT8- Em que e que O 
casamento civil, como está est•tbelec1do na 
Constitui,;ão,atactllt libe:·dnde de co,Jscioncia ~ 

0 SR. BADARó-No Se~;"uinte pon:o j Para 
os Cttlholico.s existo discr plina a re.speito, a 
qual elevou o contructJ a altura de sacra
mento. Já so vê que altim dos e/Idtos civis do 
casamento, elle tem ''virtude do sacramento. 

ü~rA voz-Pernnte a igreja catho!ica. 
O sa. llADARó-Si peritnt~ um nottwio, en

carregado do casamento civil, apparecem ia
di viduos que não estão presos a crenças re
ligios,ts, que disponham obrigatoriamente 
sobre ama teria, nada mais fltcil do que funda
rem n fltmilia, segundo os preceitos da lei 
civil; mas, ~i esses iudivid••os são catllolicos 
teem de obml·~cer nos preceitos de sua rGli
gião. 

O Es!ad0 não deve perturbar a paz das 
consciencias fazendo exigencias que collocam 
os deveres do fiel em upposiçiio aos deveres 
do cidadão. Para o catlwlico tt unict> verda
deira familia se fundtt de conformidade com 
as disposiçues tridentinns. Alem disto, todos 
os povos que comprehendem bem estas ma
terws acceitam a t'l.!llrl,tção da família pela 
relig-iito c pelns leis civis. Pam oito ir 111ais 
longe, basttt ollmr para os Estados Unidos do 
Norte. (.1partas.) . 

No Bruzil, os casamentos entre catllollco.; 
devem continuar a sc:r celellrados pela fôt•ma 
estrtllelecida pela ig·reja cathol.ica; os Ct~sa
meutos en tr·e pes:;oas niio ct>thol!ca; e o mrxto 
(entr·e parte cttlholica e acathol ica) de\·em 
ser celebrar!os por escripturtt puiJ!icu, como 
meros contractos civis. (Apartes; apoiados a 
ntto opo iarios .) 

Si o Estado "f'lH'ime a conscioncitt do iudi· 
virluo, cria pnt':t elle uma po:;içtlo violentt~; o 
individuo lm de ser JWcsssariamrmte apostata 
011 Cl'illlÍllOSO. (0 m•udo1• d intcl•tompido );01" 
Imito.~ apartas QUO nrio se pdda 01tDi1· sua vo: .) 

Respondo, o a~sonto r.ltt mataria ptu•a os 
catholicos é oxcli!sivnmente o Concilio de 
Trento. (Apartas >·apelidos.) 

O quo fJULJro tl cousa muito l'acil, de con· 
ceder-se; quero dm• no povo lois que elle 
ulJI'l\Co com outlrusinsmo o sojtt o pt•inwiro tt 
valar pela sua execução. (Apartas.) 

Tt·isto r.lo !oghladoJ' quo JH'ecis:t amp.1rnr 
HS snas lois com a ponta das lmyouotas ! 
A vioJonci,t ó n, mnis precaritt das al'mu,;. 
U~rA v o r. - Em q no ó que o JH'O.iecto rn·i Vit 

o catholico tio CitStlllWnto roligio,;o I 
O SJt. BADAI\Ii- Niio impor.lo o neto J'oli

gioso, mas obriga ao acto civil, o que constituo 
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violaçito flagrante da liberdade individual o 
espiritual. 

UMA voz- O casamento civil é pn:Tt ga
rantir as famílias. 

O Sn. BADAHO- Isto é nma "!1:•p~L; ]"):·
ventura, as famílias actnlles nitn ust.:\n ga· 

.rantidas, npozar do terem sido l'nn·lau::s 
· segunlo as leis d:t Jgrej:t ? ( Apm·!es .) 

Haj:to casamento civil pnm IJUem qui:wr, e 
continue o casamento crttholico para Oti c~
tholicos. (A.pa1·tcs .) 

Nós todos que aqui estamos somos filhos de 
crtsaes qae se formaram perante a igreja. 

UM SR. REPRESENTAXTE- Imn.g-ine V. Ex. 
um protestante, um musulmunó e um c:t
tholico IJUe se querem casar. Pcrgnnto: 
qual dos c.>samentos devo preceder ? 

O Sn. BAnArtó- Mas niio é cstrt rt qaostiio 
de qne trato. 

O "msnro Sn. rtEPRESEXTANTE - l\las pr.r
mitta que eu uoalJe o meu raciodnio. 

O SR. BAnA RÓ - Eu não raciocino em di· 
rei to civil. E' uma nmte!'in positiva; lerJem 
lwiJemus. Antes deste J•egmwn appareciam 
dessas hypothese.; o achava-se remedia para 
ellas no i10sso direi to. 

0 SR. BAIWOSA LD!A- Como V. Ex. S:lbé, 
o Syllabus tleclat'!L itquc•\los quo prégnm rt 
soberanirt do povo, a.nothemn sit. 

0 SR. BADARO- Eu :tintl:t niio fn!!ei no 
Syllabus; mas pelo aparto do nobre ropt•esen
ta.nte Vt~jo qtlll é positivist.L e, port.tnto, ini
Jmgo do Syltabus. 

0 Srt. ESP!It!TO SAN1'0- Inimigos tlo Syl
labus siio os amantes cht liberthtdo o tia tole
rancia. 

O Sn. BAD.Il~Ó- Senhores, cstnn aqui fal
lando p:tm o povo, e re(crindo nquil!o que se 
api'Ontle nns escolas. o qn • u verdade ó rJne 
estamo.; aqui f,l.;:unrlo loi:; p•1l':t 111:1, ma.; IHio 
pnra tot't'a IJmr.ileir•[l.. (Omtestllçr7e~ vchc
mcntes.) 

S9uhoros, se tivossimos ~stntbt.iea rognlar 
!t:tVInmos dü vol' qnal l.r1m stdo o t•esult:Ldo do 
casnmoulo cil'il entt•o nc.is. Em citl "los im
por·t!tntes o populosas tom-se !'oito. tlnus ou 
tres casamentos, o i:ito mesmo 011tr•o Jll'n<;ms 
de pr·et, qno siin cm s•,gnida P!envlns a ~nr
gentos. (.-\pcwtv-<.) 1\' osto o fi1Cio incontes
tavol. 

Por·gunlo : por l]llO ú que o positivismo 
niio cstti. dotninando no JllllZ, apoznt· do toda 
tt protoCíll\o olricial o tia., praticas into!li
goulos <.lo sons diroctorQ.;? 

Porquo ainda. niio eonsognin ct\ltll' no animo 
llos brazileit•os 'I 

CONQRI~SSO ltS 

O Sa. BEVILAQUA- E' porque para sor-se 
positivista é preciso ler-se uns volumes 
grossos. 

O SR. TosTA- Lntryte disse em Pnriz que 
a didadura estavu compromcttendo o positi
VJsmo no Bt•azil. 

O SR. BAnA RÓ- Prtrrt condomnnr-so essa 
soi ttt absurcla, (contestações) na obm da 
Ropublictt, basta olhrtr-se pnrrt rt nossrt ban
deira, onde se encontrrt um verdadeiro atten• 
tado contra as no>sas tradicções. (Contesta
ções.) 

O povo nunca entenderá os lemmas do posi
tivismo ; o nem lerà os grossos volumes do 
Sr. Bovilaqua. (Riso.) 

Para o jJ0\'0 ser feliz basta o (Sermoio da 
Jllontarlha, que rtté as crianças comprehondem. 

Eu sou muito tolerante, mas olho com 
P.r~fnnda m~goa.pnra as maculas que o r.osi
ttvJsmo tom uuprtmido n:t obra da ltepubl!ca. 
Criminosamento lançaram em nossa b:•nrleirrt 
um dístico que niio qurtrlra com as nossas idéas 
(come<taçacs); nós oramos po.;suidores de uma 
banr!ei~·a que era o symbolo. da naciont~lidado 
hraztletm o niio drt monarclna. 

Essrt banden•a tinlm um:t tradiçiT.o honrosa 
e um tecido do glorias (apoiados). Suppri
missem o que nell:.L era ineollll'atil·ol com os 
symholos elo novo regímen, mas niio inscre
vessem (facto virg-em entro todos os povos) 
o 11istico-01·dcm c ProgJ"csso. 

O Sn. BEnr.AQU.~ -·V. Ex·. quer lemmrt 
m:tis digno do que este ? 

O SR. BAnARó-E' um lemma como aquolle 
qno o nolm.l Lleput:tdo !tJrnlit•:t aqui todo> 03 
dias aos sons culleg-as:- Vive1• as claras. (R(
::adas). 

O Sa. BE\'JJ,AQUA-V. Ex. repello isto? 
O Sr.. BAPArtó - Eu apenns quero é que a. 

1loutrina niio s~,ia imposta no povo hrazileiro 
(ccpa>·te.<); os no!Jros tleputmlos transformem-se 
em n.potitulos, saiam pregnmlo :t smt doutrina 
:t todos os povos, como llzeram·os semeadot•os 
elo Evangel!w, mas niio aproveitem-se do 
pot!et• das armas para impor ao pa.iz aquillo 
q no ollo mlo quer. (Cru:am-sc tantos c tr.io 
Dchemcnte.< apm·te, que nao se ouve a vo:: do 
o1·ado1'. O S>·. pl'csilente >·e clama attcrlçl!o .) 

l~stas o outras pt•ovoc~çuesóque teem impo
dhlo qno o povo lll'azileiro, doscle as primeims 
atcl as ultimas cam:ulas; cOl'l'tt a nbraçar a 
lmndeim ropniJlicmm. 

O :'lt:. N,\ssim:x·ro-0 quo o no!Jro dopntndo 
q uori:t ó q uo,ox po llid:t a casa roa!, llcnsso tmlo 
11a mo,;ma. 

O Stt. ESl'llU'I'O SANTo-Qucrin nmrt R.opu
lJ!ic:t ôÚ no no mo. 

ó S1:. BAnAnó-A unic:t snperioritlallo da 
l~opu!Jlioa sobro :L monarcltin ~ a o!cctividmle 
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tlo c]Jofo SUJll'OII!Oj bem cntcntlido do uma r P r!iSCUSSÜO do capitulo 2° O dos Seg-uin tos • 
:nonttrc1l~:.l·.?onstitucionnl roprcsenh{tiva,como tlt1 I" ~acção do ]ll'OJCCto de Constituiçf.to . 
• tdttBeJ,rc.t.. _ . . , ._ . . ···~: •11/~h 1 t •l En 1mo. qnorm o lll\O quero novHitttlcs para Lov,lllt,t se a scos.w .tS .• oras la aH o. 
o meu ptuz. 

Temos achado sempre fttcilidados prtrn as t.· 
g-randos cm prezas pah•ioticas. A abolir}iío llo · r 
J
elemonto 1s1crvil, )!Or oxemp

1
1o, J'otz-se on

1
tro 1 ,,, 51,,5,-\0 ,,1 07 T>" D"''E"IJ',n.o ll" ·1s~o t 

1ymnos o ores; mnguem so evan ou con ra. · ' 0 
• • ' ' , ... , ~ "' "'" •• ,., " 1·.·.·· 

c !la, rtpezar do ter sido ronlisada do um modo : 
incompleto. (Na o a.poiarJos c muitos apa;·tes .) Pl·asidcncia tlo 81·. Pnulente da NoJ·acs 
Foi. (Continuam repetidos aprtrlas.) . . , , ,. 

1\Ins não desenterremos 0 passado, com- Ao mew-_dt~}az-~o. a chrtmada, .a qual re- , 
quanto lm poncos dias 0 Governo so Jomhmsso spontlem o~.s~~· I 1nr1?1;te de ~lom?.s, Matta (,: 
do ir n:echer nesse comiterio da. cscruvitliio.j:i. "~~u~hado, i ~\C~, do .~at~ul;J?, ~~~uatlo ~on- I 
OSiJtWcHitt, talvez tendo cm vista ... com rt <J.thcs, .cldost.~ h.lltlrio]10"• ~ran~Iti~O ll!ntc!J,~l0• li. 
crcmuçiio tlo nrchiv:o,,apagmu orip;em dos ftJ- ;, Lcovo~l, o ~e w,, 'o~qmm 'atm~n o, a-
tures llrlalg-os brazilcu·us. Umn. Jollm dcstrt : noel ~,tr.tt~, :\nt~_mo B,t?na:, .loaqt~lll1 Cruz: 
capital, 0 elas mais conccitnndns, chegou u Cun~.t Jnn!Ol, ·!o.t.o Pedt~, ll~eot1mo P,who 
insinmu• que os mesmos individues que no ~?· blyson ~Im·tt.ns, Jortrp~tu.l Ca~unda, B.o:er
tompo dtt propaganda abo 1 icion is ttt nrm:wam 1 a .. d9 .A !l.mr!~lct qu~ :1 ~11~01 , .J o,w Bc;t~,tl rio, 
a popnlnridnde dizendo-se fllltos c pa.rcntes. ~!tveu ,, G.i.l; .w, Jooo ~.oc~u.l~mo, A~~·~.IU ,ca.: 
proxinws de eserarcs on ex-cscl'avos, trat:tm :·\lcantl,, lltn;~~!o da s~~·.'o~~.~, ~\lm~~.l.t h.!r 
hojo do apa"'al' tL memorh n·lor·io·"t do ·eu .. 1eto, .fooó ll~ 0 lllO, :Ioo~ :>i!lle,to,,l reder1co 
illustres av~onn·os ..• (A ;a1.1;;,,.) "' ~ "' Serrano, Pedro Paulwo, Ro~~ .1_11!1101', Coel)w 

" 1 de Cttmpos, Thonmz Cru?., Vtrg-Jlw Damasw, ~· 
O S1~. BJli'H,AQVA-Isso n0o ó noYo; tiYe a. Domingos Vieentc, Gil Gonlart, Lnpor, Braz · 

honm d~ ]li:~JJOr ti. cromaç,uo no Congresso.: CrtrneiJ•o, Campos Srtllcs, Ubnlr.lino do Amar.al, t 
Ac:1tlc!IIJCO 1., do m:uo. Santo.> Andrade, lieueroso l\1arquos, Raulmo •; 

U"rSn. RI~PRESBXTANT8-Voltomos ao modo' Horn, !Moves .Tnnior, L ui?. Dclphino, lta· i)l 
inconveniente porrJUO Jbi Jhitt\ tt Ropublic;t. ' miro Jhrcoilos, Pinheil'O il!achrulo, .Julio lt 
(lfrt ou/l'Os apartas. O s1•• presidente. fu:; soa;· • Fro

1
ta, Ednarr!o Wt

1
tnde

8
nkolk, 8~1alr!ancl·1n M

1
a- t 

as campainhas.) J'lll 10, .Joaquuu l c , ouzn., '1 vrt aner o, 1~ 

S . 1,. ,.. , ... ,_ , , . , , Silva Pai·aulws, .'Joar:uin! il!m•tinh.o, Pinltei- ~"r.'.' 
O .. r .. hL>l~JI.:S1L . flOVHIO .to noiJtc de-· ro Gncdcs Ucltrm Rmlrrn·nos ]llllJO do Bt·a- I, 

]lutado que esta L1atltt tt bom. zil Lanrn' Sodré, Sorzori~llo.' Nina ltiboiro, 
O Sn. BAr>Awi-Senlwrcs, a prc;;ir.loncin mo Cantão, Pc11ro Chermont, 1\'!atttL Bncollrtr, 

previno qno <l t<:mpo elo JlOl' tet•mo tt estas Ca:iO!Uil·o .Junior, l{odrignes Fol'!1audes, An
dcsprctcnciosas cousidornçõos, o vou rtL:mdo· : J'risio F'inlho, Nogucim Parannguú., Nelson, 
nar a tribuna. f\tzetH1o appollo sincero tws no- Pires I<'cl'!'eir:t, Hnrbo~t\ Lirnn, Boxerril, João · 
bres deputados: ~i fJlli?.tlrmns dot.m· o Bt·nzil Lopc:;,.Tu:;Iiniano Serpa, Fmierico Borg·es,.Jos1i 
com llllltl o!Jm r.lrn•ndnnra, o rJ uo ]lOS., i\ 1'c I iei lar A vol i o o, .J os:~ Bovilar1 un, li onç'n l vos de La~·os, 
nossos filhos, tenhamo., sempre ante os olhos Nascimento, Alrniuo ,i/i'únso, Pedro Vclilo, 
as cmnçns e os costumes do povo brn.zileit•o. :~fin·uol Cnstro,Amot•im G:H·cin, Epitacio,Porlro 
Sinto-me lisong-ondo com :t. nttonç,IT.o quo mo Au~ol'ico, Sá ,\ndt•nclo, Rotnml;:t, Tolontino de 
tom sitlo·llispcns:u1apelos nnlmes rlcpnlados, c Cm•valho, Rosno Silnt, ,!oito Bariln.Jiw, Gon
ó conilttllo no! la qno Jilr;o osltL crmlls,;~.o dolo- çalvcs liC'l'l'úÍ!':i, Almoidtt Pcl'nnmlmco, And!'ó 
l'Osa: ponotJ•oi nos nrcanos insontlavois rh po- cavnlcani.i, Rnymum1o Bnm1cim, Annilml 
liticrt rovolncionarin, e voltei do lit, CIII'JlO Fnlcão,Peroit•:t do Lyrn, .Joüodo Siquoira,.Joilo 
Dan to do sou Inlorno, pcJ•lnt·lrnrlo poJo n:w vi ViciJ·n., Lniz do AILcl!'ade, Espirita ::lanto, Bol
o entristecido pelo qno :ull·in!tCi.,. (.lflli/os Jarmino Carnciro,l'ontos do i\!iranrht, Oiticica, 
apoiados, limito /Jam, nuritn /Jcm. U m·wloJ• J GaLrino Besouro, Ivo do Pmdo, OliYoim Va1-
,;ompl·imcntar/n por· 11dos os ,·cpru.>'ell!etJUcs Jll'e· ladiio, l•'uli~bollo Froit•o, Augonsto do llt•,.>itns, 
sentas.) J>anla. ,\J•gollo, Tosta., Roi\lll'a, Antonio 

I,. J'- - 1' 1 I 1 Euzohio, :t.nma, .APlhm· 1Uos, Gnrcin. Plrcs, '1Ctt tL l loCIISSao n.r tnl :1 po n. I O !'a.. 
1 

1 
~!arco li 110 1\lonrn, Snn tos Poroil'n, Cnstol i o 1 o 

O Srt. Pttr·:SIIIEX'L'P. 11nsign:t p:tm ordr.m 1!0 Moi lo Panl:t Gnimm•tl.os,~Iilton, ,\mp1tilopliio 
di:t do anmnliã o ~egnin tu : Frnneisco Corqneira, Dion.n;io CorqnoiJ•n, Loo-

Jn p~1·to ( att\ 1 liol'a) : lliseussão do roque- vr•gildo Filgnoil·ns, Barriu t],, Vil ln. Vir;osu, 
1'imonlo rln SJ'. Oiiieirm. J'rigco Pnl'aiso,J\Ionix FJ•ojro, Allmyr1u .TnniOl', 

:~a pa!'lo-Conlinnrr1::to !ln. 1•• r1i,;cn~,;ITn do l'onsoca. o Silvn, Nilo Por.,n.nllll, 1\Jn.nliiT.os 
crqrilnl'.l lu t!n "ccr,·~o 1"; .Hm•rolo, ;rnnqnim 111'cYcs, Yirgilio Posson, 
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França C:wvnlho, Luiz Mnrat, Bn.ptisltt th 
Motta, Fróes da Cru~, Alcintlo Gua.ntdJarn, 
Er1co, Coelho, Sampaio Fohm, .Jacqnos Ott
rique, A l'istir.les Lobo, Furqnim Wernock, 
Domingos .Jesuino, Tltoma~ Dolphino, Ba
dnró, Pncii1co ~füscat•enhn.s, Gahtiol 1\Inga

.Jhães, Leonel Filho, Frnncu;co Ve1ga, costa 
Senna, Ltunounior, Gonçalves Clmvcs, Ame
rico Luz, Dutr:t Nicncio, Fc1•reit·a RaiJcllo, 
Manool Fulgcncio, Astolplto Pio, Domingos 
Rocha, Co:>t:t llfachado, Domingos Porto, 
Corrêa Rabello, Bneno do Paiva, ,João Luiz, 
Martinho Prado .Tunior, Bom:mlino Campos, 
l\Iornes Barros, Domingos do J\Ioraes, Adolpbo 
Gord, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Ro<lolpho, 1\Iirauda, Pmtlino Crn·los, Moreira 
<la Silva, Ru!Jião .Jnni0r, Fleury Curado, Leo
poldo de Bulhõcs, Cluimariics Nntal, Caetano 
do Albuquerque, Bcllarmino do J\!ondouçn, 
Mn1·ciano do l\Iag-:llhiios, Fernando Simns, 
Laura Mi'tller, Cnrlos Campos, Scltimidt, La
cerda CoutiDho, Victor! no Monteiro,Poroir•• dn 
Costn, Antiio tio Far-in., .Julio Castilhos, Borges 
do Medcil'os, Alcitlos Lima, Assis Bmzil, Tlto
mnz Flores, Abreu, Homot•o Daptistn, Rocha 
Osm•io, Cassiano rio Nascimento, Domet1•io 
JUIJoiro, Monnn, J oü.o Soym•in no, J osó ~!n
riauo, Moira tio Vasconcellos, Ft•"ncisco Gli
eerio, l\Ionteit•o do Barros, Tlwor.lnreto Santo, 
.Tonquim Folicio, Bnriio clu S. Marcos, Co:.;m•io 
Alvim, ,tntonio Ol)'lltho, Chngas Lobato, 
Aristirles i\In.ia, GonçalVoJS !hunos, .Toiio de 
Avolnr, Bor·f<wt Vieira, Fonsecm Hermes, 
Urlmno i\Tarcondü., o Olivoirn Pinto, 

AIJl'e-sa a sessiio. 
Deixam rlo compnrocer, com cansa p.r.t•tíci

patl:t, os S1·s. Flori:tno Pr:ixoto, Quinlino Bo
eaynvn, Joiio Neh·a, ltny Btl!'IJOS:l, T:wnres 
Bastos, Aqnilino rlo Anmnd. 'l'ltoophilo rios 
Santos, Lopes Chaves, Loantlro lllnciol, C:t1'
Ios Gnrcin, Alft•edo Elli;;, ?llr!r.lmrlo, Cesat•io 
1\Ioltn .Tunio1·, AlY:tJ'o llotollw. Fot•t•ei!·:t Bran
rliio, !l!ttrtiulto ltorll'ip;nes o Conto Cnrtaxo ; 
"cm c:l.lls<t os Srs .. Jofi.o Pinlwil'o, .JacoiJ r.ltt 
Paixiio, Aloxnnrlt•o SJ:ocklot•, Folicin.no Ponnn. 
Francisco Amar•al, Pal\eh, Fol•t•oi1'n PiPas, 
Hom•ir[Uil deCn.rVll\ho, lJeJ'lllll'UO tlo ll!cntlnnrtt, 
Santos Vieira, Cyl'illo do Lemos, AlboÍ•o, 
Bmndão, 1\Jayl'ink, Contia tlo Jcignoit·otlo, Vi
nlwos, Lopes T!•ov:to, Lni~ Dn.rr·cto, Rnngol 
Pastann., Amo1•ico Lobo, Antonio P1·n<lo, Al
moitl,t. Nognoit•a., l~t·noslo rio Olivoira, .Jn
vonuio do Agnilu·, Vit.·into do ~ltldoit·oH, Poli
carpo \'iolti .• n.oilrignos AIYCS, Ca.rlo~ Cltngas 
o Cosia .Tumor. 

· O Sr. E'"'Jlil.•Ho Snnto- Apt•o
""iln n. opportnnir\n.tlo, 810. pt•osidentr., paJ'n. 
lh~o1• nma rlcclar:tçiTo tlo vo\.o ern rol:rç•iln :'t 
sossão elo ~:l. Na oecn~i,lo cm qno so votan\111 
:1,~ omondns, n.o titnlo pt'ülirnirmr tlt\ no,;sn. 
Constitniç•fio, un n.g·unrdoi Jli'Oposilrt.lmonto 11· 

occasmo cm qne, tcrmimttla a votaçfio do 
art. 5·, tivesse tio ser inicitttltl a votaçito do 
al't. G· com as respectivas omentlus; o ontfio, 
tendo t·omettido próvitunonto it moS<t um adi
tivo, rJUO tlcvia sot• consirlcratlo no referido 
titulo, dovemlo ser inclnitlo entro os arts. 5' 
o G· o passando este· '' occup:tr a mtmeraç:ão 
seg·nin te, tive o cnillado tlo design::n• de adtli
talnento na occasião em CJUO se tt•atava dn 
votuçiio do art. o·. 

V. Ex. tomnndo om considarn.çüo diversas 
emendas, podi a pn.lavra o expliquei que 
devia proceder en trc as emendas a minha por 
sot· um atltlitamcnto. 

V. Ex. sabe que, de aocordo com o rcg;i· 
monto interno dost:t casa, os additamonfos 
silo prcreritlos nos snbstitutivos o dentro um 
on ontt•o serão aquollos que tiver, em maior 
la litude. 

Ot·a, o mon udtlilnmonto importava justa
monto cm inclnir no projecto constitucionnl 
depois do art. 5', um outro com a numomçiio 
de (i· o este constituiria materia principal de 
IJUO soria.m nccessorias ns relativas aos arts. 
G ·, 7· o 8- cm tlitulto. . 

y. Ex., Sl'. prcsiclento, ni'ío prestott ut
toneiln it, rniuh•• roc\amaçüo ; reclamei pois, 
nov'ltlnonto o V. Ex. parece ainda niio ligar 
rt menor attcnçiio. 

Terminando n. volnc;iio do art. ()o, V. Ex. 
<tlll'esonton a minlm ementlct dizendo CJUO 
ora nm substitutivo, u r.lcclnran,lo que estava 
projur.licullo porque tratam rlo mataria .iit 
vouehht. 

01•a, p:weco-mo qno, ou Cüi m0-1 comproho,n
r.litlo o contesto llo meu atlc!Ltnmento, on 
v. Ex. S'.tcJ•i\icon rlost:t m:n)eit•a, ni'io c lig-o 
propriltmcnte, :t tulopçiio cl:• emenda qno 
aprosontoi. 

O S1c. P1tR<IDJ·:~l'l'1~-0bscr\'o ao nolrl'o depu
tarJo rJnn o Cjcw cstir. rlizon~lo nico .tem r?foron
ci:t al;;ttm:t com u quo cstrt om. d1scnssao. 

o S1c. g,wnm·o SAS't'o- Von provar r[ nO 
tem rct'uronda. \". Ex. pol·miht quo eu ox
ponda O JllCl\ juiW, jlOl'f!UO lllLO SOl\ llO.!'lt~
lllClllttl' uüo o::;lon acostumatlo a astcts lll'it\:1-
cas, o devo merecer tlc V. Bx. mnis ttlg-nma 
\Jonovoloncia ... 

o 81: .. Pttt,:,;tnt'sTr·:- Son obrig-ado rt zeltw 
Jlal:t oxocuç•iio tlo rog·iillcnl.o. 

o S1t. E,;Pmno SA~To ••. elo fJllO merecem os 
"'1'n.!lrlo:; jll\1'ÍtUllOlltl\rOS l]llO toem 1\ljlli tmlat.!O 
~o tilnlo pt•climinur qunmlo ~o Jiscntin o o•api
tn\n 1". Tenho yisto lros on ~1tatt•o OJ'tlllot•es 
tliscntiron1 matol'in. dífl'oronto da qno o~!.lt. om 
cii.,cmsiio, o V. Ex. mnito trtl01'a1ltO o:> con
~on\.o Jlo~so cttminlto, o n.g·o1·a, qno qnm•o ox
plicat' mon pon~tlmontn, por isso 11~0 tlovo sot• 
i 11 I.01'l'O]l1Pitln, 
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0 SR.. PRESIDENTE-Nilo tem tL monO!' r•e!a
QÜO com o que estiL cm rliscusilo. 

0 SR. ESPIR.ITO SANTO -Quero explicar• 
meu voto ... 

O SR.. PRE~IDll:-ITE-ObsePvo ao nobre re
presentante tJUe n::io póde insistir. 

0 SR. ESP!RITO SANTO -Perdoo-me, ll'\ 
sessão de 24 quiz explical-o, na. ~ossilo de 
hontem não pude fazei-o e quol'o explic,il-o 
hoje. A emenda que apresentei, V. Ex., con
siderando-a prejuliicad:L não permittiu que 
ella passas:;c; de :noJo qne qnn.ndo se snb
metteu á vot,tção, tlquei sentarto sendo o 
autor eh emenda. Por que? p.~.1•ece efl'ecti
vamente origin:tl o meu proce1lilncnto, mn.s 
sentei-m<a mesmo Jlroposit:Limcntu parn. cln.P 
uma prova eloquente de que tinha a convicção 
de que a emenda estavrL sac1•i1icada com a~ 
palavras do nobre presidente. 

Mas Sr. Presidente, estou contente com 
isso. Minh>L emeud>l so rel'ere fi um principio 
de equidade entre os esta.dos o n. Uniii.o. So11 
dos republicanos mais conveneidos wa:; IJne 
se pl'endem tnais :1 qnostues ·le facto de quo n 
forma. Acho bom Que o Congl'<lsso rlbuuta 
todas as leis refe1'ente á ol'g'i\l•i>aç;i.o do pa.iz; 
ma;; acho melhor que a lei seja. uma re:di· 
dado, a justiça nm !'neto rmltico, o o direito 
seja. perliJitamento respeitado '' lll'illcijli:u· 
por este Cong'l'ess·o. N:io impol'tn. i.JIIO a 
minha emend11 rpw astniJelocA n. i;.tn.ü illde 
dns estados e a. Unii'io te11ha sido ellilllin,.d;L, 
porque llcou tmnbem 1•i:;cado do titulo pro· 
liminar li datn nm1s g-lol'iostL tla no:;sa pa tt•iiL 
que é a d1l 15 do nàvcml!l'O de 1880, nma 
data f]UO qualtjller povo que preso snns glo
rias tlest~al'h conservar como :t mnb lwi
lhnule nos nnnaos t.ln.liistor"i:t. Pois !Jem. o 
CongresJo aehou no seu immcnso pnttiotismo 
nece:;;tL1'iO risccL!-1L do no:;so p 1eto constittt· 
ciou:1l, no regimem democ1·ntico. 

O Stt •• los!~ MA.Rr,\XO- Hnclc ser resla
belo~·ida. 

O Stt, E:;rrRlTJ SANTo-E' o f]L\13 tinlm a 
dir.or. (ilfuito úr:m, muito IJem.) 

O SR. Prwsmgx1•g-Q Sr. 1lopnt:tdo pcdio 
n paltLVrrt sobt·o a ncb I) tt•:llou tln 1llaloJ•ia 
que ni'io tem a menor connexiio com ella .. 
Eu Clunpri IJ meu doror cl!alil<l!ldO·o i_L ortlo~u 
e mostt•amlo rJUO o quo ost:wa om rltscu:;sao 
epa to neta, mas o nobre dopntarlo insistin om 
l'a?.er umn. cen:;upa no procedimento tia mo~a. 
relativamente ao 111oclo pori]I!C eonsiilo1•on 
tuna cnwnda pot• S. Ex. aprosc•ntadn. 

o S1•. ucpul:ulo npPesentou no :u·t. 0" com o 
nome do adtlitivo uma otnendn. concoliida 110.' 
termo~ son·niut<>~: « reud:L at't'cc:ulada polns 
ost:tdos ,oÇt'tllividirla 11111 1.lnns pm·tos, nni:L riu 
iO "/o para a União o ont1·:t t\o :ln "/o pnt•a os 
estarlos~. 

Emborn o nobre deputado qmtlitlcn.sse a sua 
emenrht de ;ulrlitivn, ell:o visivelmente tratnva 
de um systollliL de discrimitWÇ'i.o d~ rendas, 
rlifi'erente daqnelln 1]110 estuv11 adoptada pelo 
Cotlg'I'CSSO, vott\ildll o lll't. 6 § s•. 

Por isso a mes:1. considerou o d•.Jc!arou pre
jurlicada a smt emenda pela. approvaçilo do 
art. 6°. 

S. ti X., nest:t occasiiio reclnmon, dizendo 
que a sn:L ememlil. não estava pre,judicltdn.. Eu 
cousttltei o Congr·esso lendo a emenda e o 
Gongl'esso por• votaçilo em g-rande maioria 
cotl tlr·mou n. decis1io dtL presidencia, conside
rando prej utlicada a emenda do Sr. depu
tado. 

Taes toram u.s occurrencias que entiio se 
rle1'tl.111 e Mntm as qnacs o Sr. deputado Es
pirita Snnto reclama, reltitivamente :i.act~\ dn. 
~essão de hontem. 

O SR. MAR.CIA.:>ro MA.GAI,rrÃBS (pela ordem) 
-Peço a V. Ex. p:~ra mnnrlar inserir na. acta 
qne o Sr. Dt·. Almino Afl'onso nssignon com
migo o addit.ivo qnA mandei it. mesa em reln.-
çiio no systema eleitoral. · 

t<uço esttt declaração porque parecott que 
S. I~x. extl'ilnhon o eu niio tel-t\ f·Jito 
lwnttllll. 

O Sr:. PRR>lllEX1'll- Si niio ha mais quem 
peç:t :L p:d:wr '• •lon n. neta por approvada. 
(Pausa.) l~>ti1 u.pprovada. 

O Sr. Pedro Americo- Sr. 
rwo.;i lento, cr·cio qno ,iá est1i.o cxltn!Jerante
mentc tlcmon5tt•atlos os inconvenientes de 
1'nnnit•-sc o Cong-1'tl~so ili'Sta ~nla, digu'i tias 
t•egiiles tot•t·i.las. (Apoiados,) 

E,;scs inC•IIll"eniontes são do divers·ts or
dens. ltelativn.lllente ao calor, to1los snhem 
os c!1'1)itos physiolog-icos desse ngento phy· 
sico sobro o no,;so Ol'g'anismo, e po1• conse
f'Jilencia sobre a nossrL capacid:ulo intelle~tnnl 
cu. nossa neli vil lado mot•:tl. ( ,tpoiarlas .) 

Sr>li o ponto rio vista 1\:t di~lancin, tambom 
ó clnro r1uo, pcrd1mrlo no trn.ii'Ctn _da chlildo 
nbi tii']Ui cet""ll 1le 2 1/2 iloms, dmxnmos 1lo 
con,;ag·rn.r os:;o [ll'OCioso tampo ao serviço '!o 
nn~s:t pntt·itt n:1. ct•nfoe,·ilo on dbcn:;süo da 
noss:tlui l'nnilanwntnl. 

ttol1 ti I":IIIWJllo h l'.tltn. do acmtic1L, já al
:,:nns Sr>. ropi'Oscntanto so toam quei:mtlo, o 
com rn.~ilo. 

Qn:l!lrlo o ol'n.dor nlí.o. sobo i1 tribuna., nin
g·twm ou bem poucos o ouvom, excepto so 
o !lo tom pnlmües tio nço on gosa t\., fama do 
g-rn ndo or.tdot•. Si tom Ctwng-om de ar1•ostnr 
O~ ii'COilVCI!ic!llOo dtl OXhi!JiÇ:tO do.; SOUS rfoteS 
nt•atol'ios 1lo alto dül]nol!a. carloim, aquollos 
qtw t]UO!'Oitt ou vil-o roilmllll-110 o ninguem 
lli<IÍ> o onvo. 

Disto rosul tn. quo, :'ts YO?.os,urpti se lom vo
t:ulo 1lopois de olucidar;ilos Oi':tOS :tpenas ou
vidas, quando a importnncia Llos assnmptos 
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exigirin, pelo cont1•ario, a completo. audição 
tios "r tdor,·s; o, ús vezes, o,; Sr·s. t tclli
graphos não apanham npartos importnntes, 
que evidenciam a. orientaç[Q polilie<l da
queiJes que os emittirnm. 

Vozes-Isto é verdade. 
Sr. Presidente, eu não faç0 q ueslão do 

Jogar nem do. hor:1; h:1 congr~.>:,btas que 
entendem que estn. deve ser rtmdada. Mas 
pretiro o. rnud;mça de local, e nã" faço ques
tão dn riqtteZ<I decorativa deste. 

Ho. quem dig:o IJUe o Congresso reun,J-sc 
longe da cidade, parti evitar as assnarJns 
populares (apartes); ora, eu creio que, si 
Jlzessemns sem pro como tomos feito, isto ó, si 
contiuuassemo.s o. homonologa1• a Co11>ti tniç~o 
em projecto, nenhum:1 ns:nuuln. havia de 
ser contr,t nós dirig·ida. (Protcstr,s.) Po1· que, 
senhores, nós não temos feito até nqni cousa 
diversa: ninguem se i!iuda o. tal 1'.1Speito. 
Ainda nlio vi passtw uma disposição sub
stancial, impor·tantc, es,encial, que uãn esti
vesse consignada no projecto. O quo lm de 
lJello, grande em tuuo quanto se tem feito 
no nssurnpto, está na Constituiçfio, tal qun I 
foi submettida ao alto juizo deste Cong-1•esso, 
(,ipartes.) No, mnis estamos gastando tempo o 
muito es!àrço estcril de sabedoria. 
U~rA voz- O tempo é um grande factor em 

politic<t. 
0 SR. PEDRO AMP.RICO- E' O que faz n 

forç:t d:1 clip!onmcia turca: delongar e fazer 
espemr, até quo a,; qnestt1o se raso! vam pel:, 
l'or•ça. dos ncnntecimontos. 

Não havia, pn's, razão po.ra termos as 
ass•}adas do publico, quo já conhece os hitldtos 
:ln ttgos <lo~ nossos lXtl'lmncnto;;. O povo 
está espemnclú... · 

Uu Srt. REPRESENTAX1'E- Quem espera 
sempre nlcan(;tt. 

O SR. l'F.n1w A~lllRICo- A continnnr, pois, 
nesse systema,acah:1renws por llii.o fnzer· mnis 
qrn homologar o documeuto, nliús só det>i
tnnso ~m algumas ptll't,,s, que foi suhmotl.iüo 
no alto juiz' do Con;.:·ro,;,;o Con,;titninte. 
( Apm·tes.) Em pttrto ó nrnn vor·dacle. 

UM Srt. RllPRt~sl~NTANTt~- Ma::;, allnal, foi 
parti aqui qno nns mnn,lnram. 

O Srt. PEDRO A~mruco- E si nos mnn
dnssem para a lnditt, i riamos muito cn la
dinhos 'I 
U~rA voz-Mas essa ni:Lo o li Cn.pit11l Fotlernl. 
O Stt. PEnuo A~mruco-Em torto caso nom 

poderemos t1•uiJnlhnr lJom, nem mnnilil>tU1' n 
ÍllCbivn. Ollel'g'i:t ~110 COil\'it•i:L mn,;tt':ll' 11:1:'; 
cir'Cillltstnncia:-: neltmos, (-Jill qno a n:tç~:i.o o.;l:'L :'1 
OSJIOl'll da sua Consti tiiÍ\'Üo. (Apm·tes, apuiadus.) 

Sr. p1·esülonto, si, t•omo ortl1'D dia lllll 
illnstre deputado por Minas Gol'l\os ndmittia, 

a titulo de hypothese provn.vel, arrebentar o. 
!'cure amo.rolltl uesta terrível citlade, osttl. 
sala t1m"·á deserta dcnl1'0 do poucos tlias, e 11 
Constituição deixará do ser app1'úvndn. (Ha 
nntitus apartes.) 

Emrtur, Sr. prosirlonte, alguma cousa se 
deve fazer p11m abreviar a terminação destes 
penosos debates. 

UMA Yoz - A ttn tig-a camuru os til muito 
lJoa para ahi runccionarmos. 

O SR. Prmao A IIE!Uco-Seja a antiga co.
mnm ou outro qualquo1• edillcio, o que é ne
ecssario ó uos uwtlarmos pura log·ar menos 
i111IJ1'0p: i o do que este palacio, o qual seria 
muito mais apropriado pura servil• de musêo 
lti:;lorico nacional, ou simplesmente pm•u as 
reuniues Jà:;tivas e solemnes do Cungresso. 

0 S1t. GOXÇALO DE LAGOS- Sr. presidente, 
o illustre representante da Parah.1 ll:t do Norte 
pediu r1ue o Congresso lasse mudado para 
outro ediilcio que !ltto este, mas não o 
indicou. 

Ppeço a V. Ex. que consulte ii caso. si 
não sel'io. melhor que trnbulhassemos neste 
edillcto tias 6 ás 10 l1oms da noute. (Nao 
apoiados.) 

O Sa. Pm~SJDEN'rl~- Não posso snbmetter 
á votação o requerimento do nobre deput<tdo, 
por· set· contraria à di::; posição do nosso regi
mento, r1 ue marca o meio tlht para se abrir a 
seSS!iO, 

Si o nob1•e deputado quizer iniciar mudança 
de hora dos nos::;os tmualho::;, deve pr·opor 
ne.sta parte a rot'o1'111tt do regituento, sem o 
que, o .congresso não póde mudar a hOJ?tt 
urdmnna tias no,sas so.:sões. 

U)I SR. REPREsg:o~1'AXTE-Mns o Sr. Pedro 
AnJeJ·ico pede a llltltlança do local, o que não 
se oppoo 1i. disposiv:lo alguma do regimento. 

0 Sn. PEDM A~IERlCO- Com e/feito, foi 
isso o IJUO eu requeri. 

PltB!EllU PART8 DA ORDEM !10 DIA 

DISCUSSÃO llO Rl~QUEl\!Ml~NTO DO SR. LEITE 
0!1'IC!CA 

Entl'a em discussão o roqnorirnonto apre
sentado 11:1 ~es:;fio antcdor pelo Sr. Leito Oi
tiuica, cm v irtuclo do urgenl'ia nppl'ovntla 
pelo Congres::;o 1t roq ucrimentú do mosmo 
S1·. Lloputntlo. 

0 S1\. PtmsiDE:.!T1·:-Tom D. prtltW!'ll o S1•. 
Elyson Martins. 

O Sr, E:l;~·;o;cu ]):(a.rtin,.-Sr·. prc
'.idunlo, som jll'olond~t' d11 111a11~i1':L. l.tl~·.nma 
uo:u·lill' :t at•(;ao do t.:ongt•os.,o Con,t11 umle, 
n:io pos,o, lt~davitt, po1· :111101' do::; principias, 
concordnr com o roquol'imento apresentado; 
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aclio que ú oxorbit::tnto o oxtompol'i\noo: ox
tempomnco, porqt~e actmtlmot)to mo p~~reco 
q11c o congTosso Imo póLio salur do suas Junc
r;ues constituintes, o tl exol'bitantc ou inop
portuno,porquo noss:ts relações com o govot·no 
ainda niio estão •loviLiamonte detel'minadas, 
de moLlo que tonlmmos a compotonci::t de 
pedir in !'o r mações ; ó <ti nela talreq uorimen to 
inoppol'tuno, porquo mesmo 1]110 pmlessem 
ser ministmclas essas informações, nunh um 
alc:tnce podiam ter para o projecto tlo Con· 
stituição que se discuto. 

O Srt. RoDRIGUJls-Mas tem n:t confac~ão 
Llo. mesma. 

O S!t. Er,IsBU MAm'JXs-Si ou tivesse con· 
vicçúo igual, nr~o mo pronunci:wia contra 
o requerimento. 

U)I Stt. REPRll,llN1'AXl'!l-Faxer um pedido 
ó da competcncin, Lle quem quizor. 

0 SR. ELISEU l\IA!!l'IXS-Fazor o pedido, 
bem ; mas conceder ó oxor!Jitancia. 

O )JllS)IO Sn.I~gpJ~ESENTAXm-0 Congresso 
pc.illo pedir quacsqnet• informações. 

O Sit. ELislm JIIAR'I'IXS-Qno o nobre ro
proseutante ache que é rltt sua compotencia 
fazer um pedido desta ordom, concorLlo, mas 
que o Congres>o conceda é o que eu acho 
cxorbitante.Aincln.mais, este l'CIJIIerimonto ó 
n reprodncção de nm o11~ro, apro:;entndo por 
um Sr. deputado da Bnhw., e o Cong-resso rc· 
so!l·eu em sna sabedoria, regcitm· osso roque· 
rimonto; ó portanto roprodnzir l11]Uil!o q11o o 
Congresso julg-on inopportu~ro. . 

Portanto, som outt·o motl v o mnts do que 
este, como um elomonto do ordom, do org-a
nização regnlar do., nossos tt·a bal h os, cu 
penso quo ore~norimonto niTopódo s:~r ncceito 
IJojc, pol'qllil prcvalccom os mesmos motivos 
que, jiL hrt dins ou log-o nos primeiros rlins cm 
qno tl'abn!Jwu o Cong'!"osso! preponderaram 
no animo dos/.o parn ~no nu.o ilJ'lll'ovns;o o 
outro rcq11ol'inwulo idontico. N:io ltn. raziTo 
do ser ainrltt hojo, nom n. no,;sn. ,.;i tunr,,ITn como 
Cong-resso r lo !"OJll'osotl!nn tos org-nn izado~ so 
mudo11 ainda. 

Pnroce-me, pm• consoqucnr!in, qno o:>so t'O
(j~leJ"imonto, jl~rlin•lo inlomu1ç,LítJ~, ú !nr?J~I'O
nwnto, exor JJtante elo nossas attrJ!Jutçuos. 
(Nlio apoiados.) 

O Sr. Aug·nsto <lo Ji.<'roitas
Sr. pPesirlonte, julguei •.lo nwn dever justillcm• 
o voto quo donno rorrucrimcnto do nolJre ro
pmsoutanto do Alngôn~. 

Qnn nrlo V. Ex., S1·. ]ii'OSitlonto, nnnmwiott 
a discus,;ITodlt Com~'itnir;iio o do sou c<tpitnlo 
i", tivo n ]JoJll";t do snJ,!t10Llot• iL ap~·ocinçiTo 
do Congt'OSSO Ulll J'OI[IICI"II1101l to r lu nd I:Uilllll to 
da rli~cnssiio dos :tJ•ts. Ci", 8" o lO" dn. C1111Sli· 
lnií'ITo, ai·tigu:; rpte J.mtnm ospccblmonlo da 

discriminaçiTo das rondas da Uuiii.o o dos es
tados, j n,;tillcando o meu rerJuerimonto prin
cipalmonlo pela impossibilid<lllo :tl!soluta, que 
se mo ailgnt':W;L elo resolver o CongTosso sobro 
os diroitoi; dll União o os direitos elos estados 
nesta pat·J:o, qne ott reputava, como reputo, 
o ponto capital da llldoração, e tive, Sr. pl'o
sidento, o despmxot' do vot• o Congresso 
repeli ir osso roqnrJl'imonto, o que importtwa 
a consagrnçoilo solomno, do. que o Congresso 
est:wtt Jut!Jiiit:vlo, •lo qno o Cong-resso tinha 
om suas miios os meios, os instrumentos para 
resolver sobro :L; rondas tllt União e dos 
estados. 

1'losse momon to lomntou-so tltt bancada r io
g-mndcnse nm distincto rorn·csen tanto o disse
nos do lá : «NiLo precisamos de informa(,'iJoS 
do Governo, não precisamos saber do estado 
dns flnanço:Ls dn União o muito menos do cs
ttt~le das finanças dos estados ; devamos 
organizai' tt nosslt Constituiçoilo, mesmo lltt 
parto flnancoiu, ollodecondo aos preJoitos do 
regimon tlu. fotleraçiio. » 

Nosso momento, St•. presidente, doscon
ilei do tur.lo l]tmnto mo pnrecitt conhecer solJt•o 
o rcgimem federativo ; nesse momento 
acreditei que o nohrc rept'csentante do Rio 
Gmndo do Sul viritt f!tzcr osso gmnde milr:
grc do, na occasirro de m·ganizar-so :.t Constr
tuiç[o do um paiz, adoptar o rog-ularixar ::ts 
snas 1lnançoa,; pelos dictames de um systema 
politico. 

Folizmcnto, Sr. JH'osidontc, tivo :t grantlo 
sn.ti~l"uç,uo do ver cm pouco tempo lltJll!Jllos 
que se n.prcsont:wa.m !ltscinados pelo reguneu 
rotlc!'ativo, aqucllcs I]UB so aproscnt:wam 
como donos desta itlén, permittindo apenas a 
nós outros approximarmo-nos delito tnh·e~ 
como hospedas importunos, o entro ollos o 
nobre r•oJH"cson tnn to tio Wo Grande do Sal 
dizet• : «Nilo ó possh·cl :1ll~ptar i~ ot·gnn.isn· 
C.'ilo finnnccii·;~ os proccito;; rigorosos tl:t sctcu
citt politiclt; a questão llnancoirtt r) !11ll11:_1JliOS· 
t.;i.o pratica; no momonl.o da Ol'!l'lliUZtiÇtw po
litir'a do nm p:1iz, no momento de !lrm:w-~e 
a dP.;;contralixa~ão, tomos rJue attomlor :1s 
conrlirõos c!imatcricns, ús con<lií'õos gcolog-i
cns, ns condiÇÕI}S !Jnanccit•ns, ltOS hal1itos da 
população, ao dnsonvolvimonto nmtorin l. do 
pmz, nos seus dill'orontos pontos ; o ó por Isso 
qtw precisamos do infoi·ma~iJos pnm resolver 
esta qncsüi.o.» 

Itelovo-mo \". ~x .• SP. prcshlonto, relo
vom-uw os mons dignos eomp:l!lllBiros do 
Conp;ros:;o qno onm:MJill~sto o pr~fu.ndo poxnr• 
do vot• quo osln. nssornblea consttlntnto, csto 
nnclon rio illnsl:rrll.'iíe.s tlo Bmzil, :teil!IO do dar 
o tostomnnl1o mais solemno do r(IIO n~.o do
vemos Yoln.t• um:t Constil.nir,,iin som r•olloctir·, 
simplcsmonto porqno o pa!x pr!Jeis:~ do!ln .. 

Sonhoros, qual ó o pet•rgo rnimrnonto qno 
nos fol"\":t, JlOI"rJUO liavonws tio Yotm· uma 
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constituição prccipitntlnmento r.lnuclo ao pu
blico o dit•oito do dizer « o Congresso con
stituinte braúloit·o acaba tl<l votar o cn.p\tulo 
pt•im~ir_o ti~ Constituiçli.o, acalx~ cl~ votm• a 
iliscrm1tllaçtco das rendas o, dcpots tltsto, pmlc• 
t\O Governo inl'ormnçGes so!Jt•o as rendas, ptwa 

. i1a scgundl\ tliscussão rcconsic!ot•ar o que 
votou ul\ primeir:t. 

Eis o.\\ i o r1ue ou qneria evitar; queria, qno 
o Congt'esso antes do votar o cn.pitu!o 1°, 
mo.t·chasse a passos Jit•mes, ·soubesse ([uaes 
er,un ns rondas dn, li niiio, quaes as tlos rli!Ye
rontos estnrlos, qno 1t compõem, pl\l'lt rl1W on 
n[o o sen asssentimcnto no t•cgimen discri
mino.tivo t!us rendns ou adopttw entro qmtl
qnor rog·imon determinado pelas necessidades 
dtt occasiüo. 

g• por isso que voto pelo requerimento do 
nobre t!eputaclo poJas Alagóas. 

O Sr. Dcm.ctrio l.'tibciro -
QuMtlo o nobre r·cprescntanto peh• Bnhht 
apresentou seu rc~uoritncnto, ao qmü acfLbtt 
do referir-se, votei vor ellc, ttl'eznr tlc ;jnlgar 
que, illtlcpentloutemonto do cst1cdo do The
souro, poderíamos aqnircsolvot• 80bt•e l\ discri
minação das roUL1ns, nssegitrando ao nosso 
poíz l\S bases do systcmu l"oderativo. 

Porce!Ji desde logo que neste recinto snr· 
g-inm, ou, antes, se reproduziam dnvhhls e in· 
cortozns qnmlto l1.03 compromissos con trn
llidos pelo governo dtt Ropuhlic:t no primeiro 
}loriodo do regímen novo, inaugm·aclo a J[í tlc 
novembro. . 

Ora, como pat'lc quo fui do Governo Pro
visorio, entendi que 1\ pl"imcit•a ol.ir·iga\'ilo 
deste mosmo goror·no ora a do trazer ao Con· 
gresso, quo rc[1rcsontatt NtH;ão, Oinbora, corno 
alguns compt·eltondcm. por uma simples flc
ç:iu, e>clarccimentos administt•ativos, l'C:1es c 
conclmlentes, !Jcm como j nstillcnção plonn, c 
calml das llospozas ~no c1e~t·elà\'a, pot·qne, 
alóm do sor a pnbl!ciclado nnm condiçlio im~ 
jl\'Oscinclivol, qun.ndo se trat:t do actos <lo um 
governo sól'io, tínhamos, como l'vpn!Jlicanos, 
de doixar ]Xl.tontcmeuto <liscl'iminndas a 
adminislrcwão mono.re\tic1t o a do rog-imen 
novo. 

Coml'ro\tondil\ que isto cl':l um simples do~ 
VOl'. 

Cum[ll'o-mc, por.im, conJ'ossal', Sr. Jll'o,;i
clcnto, sem t]Uo ni~to lm,ja o proposito tlo sns
CClltibilistll' os tn<Jtn1Jl'0S do míni;;to!'io, qtlo, 
SS. m~x. não so ltouvomm com t1 solicitntlo 
OÀigi\'ol, rm111dando os sons rolutorios, pel'liJi
tamento ínstt·nitlos do inl'ot•nwçõe~,ao cliol'o ,Jo 
Goyerno,pnr:t rp10 csto l.t•onxos~o it .Nnr,•ão, pm· 
meto tloslo C•.lltgt•osso, <lados sulftcroulc~ para 
soj,u~g·ar 1\ priu.\OÍl'l\ l!haso d:L Jtopuillica. 

botnos Jll'llllOli'?S. dms. dos i.:~ plmso rp10 mo 
CO\l]JO :L l'OSJIOUStliJtllt\dO Lltl'cd:t !10~ actu~ {.:"0• 

voruame11 taos. 

E rtnando l'Olil'oi-me do ministel'io, ao pas~ 
S(l!' ao ll~Oll Si!CCOSSOl' 11 prtsta da :lgJ'lCUltUl'a, 
?n.t~·eil'uet-llJC umn l'csenha dos sez·viços que 
llllciel o, consoqnentomonte,dos compromissos 
f!!_lO poryentura houvesse a minhn. admini~tl'a.
';ao.tmzrtlo rto Tlwsouro . 

. St o G?vomo se houvesse decicliüo pelo al
vitre mo.ts natuml, qtml el'a o tlo dar con
tas ... 

o_su. C~:I!POS S.u,ms (minis/)"0 da jllstÍÇ(I) 
-Amtla nao ó tempo. 
. O SR. Drm!~TRro Rummo .•. tL primeira as
~oi~blütt naeronal (apoiados), quo se reune 
apos o facto c!a !:evolução de 15 ; si o Governo 
]!Ol~VCS~O :lSSim JUlgado, eu teria aC[UÍ ocel\Síli:O 
!lc .1 usttflcar dcspczas q 110 autorisei. 

Outro tanto fitriam os meus ex-col!o:ms o 
uov~s mom~ros ~lo m!nistorio, de cujtt opinião 
constclei'O nao dtvorcmr-mc, asseverando qno 
nonhu!n dell~s. hesitari~ em trazer a esta as
semiJlon, tts. wlormnr;ucs pedidas. Voto pois 
pelo l'C<jlle\'lll1cnto. ' 

N:Io c~nsídcro, repito, um esclarecimento 
snbs.tanctal, este quase podo p:tra que se tol'lle 
posstl'ol o estn,belecormos neste Conn-resso as 
c~ndiçues constitucíouttes, que devei~ t'rad~l
zn• o systcm1L fedel'ativo, porqno este sys
tomn, quer dizer um conj11ncto elo fnnc-
9ões IJem tlol1nidus pela scienci:t política o qno 
mslepcmlem dos onus deixados pela monar
cluu. nccrescttlos uos novos, crcado;; pelo Go
vet·no Provísorio. 

Mas, desde que os membros do Con n·rosso 
l'cc!amam dados ilnancoiros, cumpro :fo n·n
ve!'llo l'ot·n~coJ-os l'Punca o lealmente, sa"iis
fawn.do 1: .. 1nst:t exigoencht, que, si nuo ó do 
touo _.lUotlfw:wel, considcmdo o intuito do ro
~ncruncnto, cot·rcspondo visivelmente tt um 
dever primordüll do governo,· qmtl <i o do a!'
nrm:u• c1H~1, ilnsoaúo, cm dados roaos, tt dífi'o· 
t'Gllçn oxtstonto entro as conc!i~uc~ das fl
IH\IH,•as u:r.cionaes, ']llanclo nssnmin 1t t!irocr-1\o 
do,; nog-octo,, pnldicos, e o estado cm quo estas 
SO I~Cltn.V:llll aO l'iJllllÍl'·SO • O COI\'''l'OSSO. 
(jJJOI!ulos.) o 

Son, cstott corlo, nosto momento, Ol'"·iío 
t\9 ]lensamento tio 11.lgnns di"uos minist~os 
dtzomlo qno o governo nfío so "rocusrtl'iL n for: 
uo;ot• ao co;lg-rcsso as inl'm•maçue.> solicitadas 

. E :t votaç;:19 qno se vao segui!', si não r.Jr unn· 
mmo

7 
sorvn'<t Lln.m_domoustrar qnaos são os 

quo 1 ealmonte so llltot•cssam pelos destinos 
destcl pab. 

SorviriL. tamlJOlll prmt nt.tostar si lm aqui 
quem clm·Hlo do tJUO o govo!•no salJoriL clizcr 
com v9t·darlo, como <Jiteaminlwn ou intontot( 
encru\nnlnu: os nog·ocío;-; n, scn c;:wg;o, norn te .. 
m~t'•1S tlo ,Jitlgamunlo tJilD o L'Spom nnto o 
jH\lZ o o !lllllldo. (Muito IJMI, untito úc11t .) 

O Si:. li!·:f,AilJ!l.'ill I<I·: l\Jr.:SIIIIX<;.I. (puta 01'
dciii.)-Sr. pr·o,idonto, om muitas ôCSSüos toom 
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sido npresent::trlns por muito collegas distinctos 
moções o indicnçiles ~no nii.o teem tido ató :tgo
ra solt1ç:io, de modo que está sompl'e snsponsn 
sobre no·sns cabeças a espacht do Damocles. 
Nunca se encerram e nunca se votam. Venl1o 
reclir a V. Ex:, snbmetta ú cou~idoruçiLo da 
cnsa o meu pedido, pnm que n, cliscuss:w das 
moçúss e indicaçues que se acham elo pe seja 
encerrada, para S3rcm as m"smas votadas 
hoje. . 

Posto a votos o requerimento na parte que 
so refere ao pBrlido de encePI'íti110llto tio reque
rimento em rliscussiLo, é olle nppi·ov:Hlo. 

E' em seg-nicb npprovado o requerimento do 
Sr. Leite Oiticica. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO CAPITULO Jo, SECÇÃO Jo, DO l'll.O• 
JECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continú:~.u 1• discussão elo cttpitulo 1•, sr:c
ção 1", do projecto de Constitui~.iLo e das 
emendas. 

Voem it mesa, s~o lidas, apoindas o entr.1m 
conjunct::unento em discussão as seguintes 

Era c adas 

Ao m•t. 2·1 

Antes das palaVI'ns d11 emencl.t dít com
missiLo, dign·so:- Desde que tenham sido 
eleitos. 

Additi v o ao art. 24 

Artigo.- NiLo poc\,Jm ig"uttlmente ser pre
sidentes nem fnzer parte d1t rlirectoi·in. rlo 
bQ,ocos, compttnhias uu emprezns qne gozem 
de favores tio goveruo fetleml.- Josd Jlfa-
ria no. 

Ao art. 17 

Em segnilla á da.ta de abertum, intm•cnle-~o: 
- qne niLo comprwtará nclimmnto.- Bar
bosa Limrt,- Uchúa Rodd(tttcs.- J. Bevi
larpea.- Bczm·l·it.- Gonçalo de Layos. 

Ao § 2° do m·t. JS 

Os depntacl~s o senadoJ•es virão no Con
gresso Pedernl com os pod·•r·es roconhecirlos 
e osso reconhecimento seJ•h feito pelos eleitos 
om reunião r.lns cttpiln.u;; do cndn Estado, sob 
a. presitlonch1 do p1'C5itlento do triiJunal,imli
cinrio suporia!'. 

Snla rins sessúos, 27 rlo rlo~omlJro do lSOll. 
- Chaun.> Lo~alo ,- J. Aocl/w· .- Domir~yos 
Parto.- LuoJwt Fi/ ho. 

O Sr .. :fol'lé Mariano- Sr. pre
sidente, von apr·esentar um re~uerimento, 
~no dispensa rliscuss·io. Mas, entretanto, ,lut 
r.le relev:u· o C.:ongl'esso, quatro pal:wrns em 
smt justillcaçiLo : !'l'OponiJO o encerramento 
dlt discuss:io. (1lpoiarlos,) 

Nus nos achamos em circlllnslnncias mui 
especiaes. Não desejo co~trctar a liberdade de 
ninguem, mns julgo-me com bttstante suspei
ção pitt':l !itzer este re~nerimcnto porque, 
duas vezes inscJ•ipto, rlelxoi tle faltar. pnra 
rlttr prova elo Qite a discnssiLo cot•ra, não com 
precipitaç:1o, mr<s com n pres:ln, necessaria 
pnrtl votarmos a Consti ttti!;ilo. 

A Constitniç~o tem 16 capítulos em títulos 
di [l'ereutes. Quanrlo seja a mécli11 de cinco 
dins p:wa n dbcussiio de catl:t C;tpitulo, só para 
este trtLbalho temos que disponde!' 80 dias, 
afOra as tinas 1liscnssües. 

U)I SR. RllPR!lSENTANTE - Ih capítulos 
de pouc(\ cliscusslio. 

0 St~. JosE' MARIANO- I-In, C:tpitulos im
portantes, taes como: os que tratam da orga
nizaçiLo jurliciaria, da elei~iio presidencial e 
rla cleclarn~'iio do direitos. Port.:tnto, sfi.o pre
cisos 80 dias pa.r.t :t discusslio, afóra as delon
gas e os dias f'erhulos. 

Ora, com o mnu estar mnterial que senti
mos mettidos nestn. gaiola, nesta. estufa, por
que eRte J'ecinto é tudr•, monos uma. sala de 
pnrlamento e ~nnnrlo os estnclo;; estão :i nossa 
espera, J•eclairmm a. n0s>a pmsençn. p:wa po
r!eJ•em constitnil'·so, o Cong·t•esso lm de per
mittir quo eu proponh11 o encerramento d11 
c1 iscussiio. 

O S1t. E>PtRrro SAXTO - Peço a pal~tvrtl 
pela ordem. 

0 SR. PRJ')SlD8NT8 - V:te YOÍU!'-Se o ro
~uerimento de encer·rttmento. 

O Sr.. Esrmn·o !';ANTO- B' n.penas pnm 
rlnn.s palavras. Declaro qne o Sr. Dr·. José 
Mud:tno pretenrlin rloixar rlo !'aliar um S1•. 
t•epi·esentnnte do Rio Gi'lllltle, antes rle pedir 
o AnceJ•r;unento, mas l'enclo dirigir-se pam a 
tl'ilmnn o S1·. Lanro Soc!J'e, pediu logo a pa-
lavra e t•equor·eu o O!ICOI'l'aluonto. . 

Acho que isto li postergnr um direito. 
(Apn·!as.) . 

Posto a votos o r·oquorimonto de cncet•rtt
mento, ó nppl'Ol'aclo. 

O S1:. Jos1~ 1\!AmANO (Jln,·a uma axplicaçt7o 
1Jassoat)- ~r. presidon to, cabo-Illo .doJ'ourler 
d:t nccnsnç:w quo o meu colloga e nnl!g'oncniJ~J, 
do me 1\lzot·. 

Fni nra·nirlo rlo trr tolhirln :r pnlarm n. 11111 
r,o]Jng:~, 'inns l'aço lnntn.,insti\'"· :ro no!rJ'O rlcyn
blllo qnrr c•slo11 IH•m eol'to IJIW ollo SCI'Ja o 
pi·iuioii'O a :'<•clamar qnnnrlo todos os n:e!n
bms elo Congt•osso mo llzossom l!ll ai'g'lll\:t>o. 
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s1•• pl'esidonto, o meu colloga accusou-me 
injustlLmoute. Logo pela mnnhfi, tendo com
JJii1ndo com n.Jgnns colle~·ns un. llélcossidade 
r!e pedir o el~.ce-rrament~ deste capitulo, c?m
binei com o :;r. Laura :;odré, e este me dJss~ 
qne desejav<t l'<~llflt', mns cedia n p:1Javrn, 
cómtnnto que se apressnsso o encerramento; 
mas depois de ter a certer.a que o Sr. Lanro So
dró cedia. a pfl!avm, varias representantes do 
sul viet•am pedir que, a!1tes do cmcerrnme~to, 
um r.los seus collegoas 1nllasso durante ctnco 
minutos; mas, veriflcancln-so que esta v a em 
oitnvo Jogar e hnvonr.lo n r:ortcr.n elo que o 
St·. Lanro Sorlró cedia a palavrn para vo
tar-se, eu estava no mou direito pedindo o 
encerrmneu to. 

Ora, de ante desta explicaçü.o, parece-me que 
o nobre deptttndo o Sl'. 't!:spirito Santo nü.o 
tem mzão e acredito que sedt a ultima i uj us
tií'a que mo Ü\l'ti. 

0 Srt. FRÓI~S ll.\ CIW~ (pela ordam) -Sr. 
pt•osidente,, pedi ~~ ptt!tc_:t•tt a V. Ex. para 
sullmettet• <t cons1deraçao do Congresso um 
requerimento que espero so,ia accelto. 

Sr. presidente, t1·atnnclo-se da votação do 
capitulo !•, on pediritt que, som prejuizo da 
discn:;sfío rios ontms,lbssom, antes de votar-se, 
clnssillcadns as emendas apresentadas. V. Ex. 
saiJe que n:lo ó passivei votar· se assim do mo
monto uma sórie t!e emendas qne fomm ape
nas lidas o que não !'oram ouvidas pelo Con
•"t'eSso. 
"' Nestas circumstancias, sem pre.i uizo dtt dis
cussão dos capitulas sogttintes, peço que 
s~ja adiada a votação dessas emendas para 
serem clnssiric:cc!as o pu!J!icnLlttS no jornal da 
cuslt. Parece-mo que assim não pcrderem~s 
toutpo. Pediria. mesmo a V. I~x._ rJne Re dt
g-nnss:; do nomear umn. commtssuo pum en
cm•t'e!!'n.T'•se desse tmbalho, on que [\ mesa o 
ii1çn. O meu requerimento ó neste sentido. 

0 Stt. PRES!DJ::XTR- As emeut!n.s apl'rlSen
tarlas no capitulo, !° Curam imprcs:sn.s c, distri
buir.lns na ordem qne lhes competiam. Tt~s 
outr·11s emendns fi,r·am oO'orecitlas : · umlt ao 
§ 17, outra ao§ IS e outr::tao § 24. 

0 Sn. Fnàgs DA CRUZ- V. Ex. sub
metterti o meu roquerimonto iL votuçiio do 
Congresso 

Consnl lado, o Cong·resso rojeita o roquet•i
monto do Sr. Fri>cs tia. Ct'll~-

11' snbmottido iL vota('iio o art. IG do pro
acto, o qmü é !tpprov::\llo : 
o podo!' leg-islativo !\ exercido voto Con

g"l'os~o Nacional, com a sttnc~ü.o do presidenta 
dtt l't•lpnblictt. 

§ I." O Cong-resso Nncional cornpõo-so de 
doucl t•nmos : a Cttmara o o Senado. 

§ 2." A oiL'iç,i'io pal'l\ sonndores o deputados 
iL Canuu·:L Jhr-se-ha simultaneumonte em todo 
o puiz. 

§ 3." Ninguem pódo ser, ao mesmo tempo, 
deputado e senador. 

São om seguida successivamoute postas n 
votos o approvadas as seguintes 

Eme11das da commissao aspeciat 

Ao at•t. JCi, § I o 

Depois d::L palavra. - Camnrn - accros
cento-se -dos deputados. 

Ao§ 2° 

Supprimam-se as palavras - ú. Camara. 
Procede-se ii votaçi'io de um additivo ao art. 

!G apresenlt\do poJo Sr. Marciano de Maga
lhães. 

O SR. GE:\'ERGSO MAitQUES (pela ordem) re
q uor que a votação seja feiltt ]Jor partes, 

Posto a votos, o requerimento é approvaclo. 
Procedendo-se :i votação do additivo em 

suas dmts pnrtes, sfío amuas re"eitadas. 
E' tambem regoitaclo um ndâitivo do Sr. 

.A.merico Lobo. 
FiCJun prejudicadas uma emenda substitu

tivtt o outra suppressiva dos Srs. Cassiano do 
Nascimento e antros. 

E' posto a votos o art. 17 : 
O congresso reuuil·-se-Jm, na Capital Fe

derttl, aos 3 cio maio ele cada anno, inde
pemlontemente de convocação, e funccionarã 
quatt·o mezos, da data cla abertura, podendo 
ser prorogado, ou convocado extraor'dinaria· 
meu to. 

§ 1. o Cada logisltüurt~ dumrà tros annos. 
§ 2. • Ern ca~o de v1~ga, •~berta no Con

gr·esso, por qualquer cn.nstt, inclusive a. de 
l'entmcia, ns nutoridades do respectivo estado 
thr·iio procedei' immcdiatamente a nov<L 
eleiçü.o. 

Silo npprovarlos o artigo e o§ ,10. 
E' approvn.cla a emr.uda correctiva da com

missrro : 
Diga-so - a 3 tl o maio -; e bem assim a 

emenda substitutiva tmnbem da commissiio 
ao§ 2°: 

O governo do estado em cuja represonta
dio so dor voga por qnnlqner causa, inclnsiYe 
{.ennncitt, fariL prococler immediatnmonte n 
novn oleiçiio. 

São rejeitadas as emendas dos St•s. Ame
rico Lobo, Francisco Baclaró, Barbosa Lima o 
outros. 

Fictt preJudicada :J, omemifl substitutiva do 
Sr. Proilerico Bol'g'OS ao § ]0 • 

O Sr:. PmmDCJNl'g-V ao-se procellur à vo
tnçü.o' do art. IS, que é assim concoiJit!o : 

A Camal'a o o Sonatlo trubalilarão B~paru
clamcnto, fuuccionnndo om sessões publicas, 



386 CONGRESSO NACIONAL 

quando o contrario se nüo resolver por 
maioria do votos presentes, o só tloli!Jemr:lo, 
comparecendo, om cada um[l das cttmarüs, a 
maioria absotuta do seus membros. 

§ 1. 0 Os regimentos das duas camnrns es
tabeleceriio os meios do compollir os membt•os 
ausentes a comparecer. 

§ 2. o Cada umn. delltts vcriilcariL o reconhe
cerá o poder de seus membros. 

Ha o seguinte substitutivo oJTerecirlo pela 
cornmiss:lo : 

Art. 18. Redija-se assim:-A Cümttr::t <los 
Deputados o o Senaclo tralmlharão sopttr::tcla
mento o em sossüos publicas, qmtndo não se 
resolv~r o contrario por maioria de v~to~. 
As dehborações scriLo tomttclas peltt ma1ona 
absoluta dos seus momi.Jros. 

Paragrapho unico; substitutivo dos§§ Jo e 
2° dos arts. 18 e 10: 

Paragrapho unico: A cll.d[\, Ulll[l, das Ga
maras compete : 

Verificar e reconhecer os poderes do seus 
membros; 

E eleger a sua nwstt ; 
Organizar o seu reg·imento interno, est:tiJO· 

lecenrlo os meios rle compeli ir os mcmbm., au
sentes a comp[lrocer, commiunnclo penas clis
ciplinares : 

ReguJ[Ir o set•viço de sua policia interna; 
Nomear os emprog·aclos de sua secrot[lritt. 
Confrontando o artigo do projecto con: o 

substitutivo da commissüo, not:t-se um:1 rl!C
J'erença qne niLo é simplesmente da rerlacçfío e 
pnm a qual clmmn. [1, uttenção elo Congresso. 
O artigo do projecto antorisa a prisilo tempe
raria como pena disciplinar, o n commissüo 
no seu substitutivo omittiu essa pena. 

O SlL ZA)lA (pclrz 01'tlam) pecle fJIW ~o 
ponlm 11 votos a emencl(l da commi:is:io doi
xn.ndo do parte o pel'iodo qno se rr.I'or.•o it 
comminnção de penas disci plinaros tio; rlo
putados. 

O SR. Pm~swg~>rm- Hn, umlt raziLo mni~ 
para isso; a cmcndtt tltt commiss:lo u . mais 
comprohonsivel rJUe o nrtigo. Vac-so voln1• o 
substitutivo pr·oposto pohL commissilo. Appro· 
v ado o suiJsti ln I ivo, llcnm prejmlicatlos o:; 
artigos 18 o 19 elo JH'ojecto, flcn.ndo s:1l YlL a 
pm•te rot'or·onto íL pon:t dosciplinar, q~o so1'iL 
votaria separndamonto a pot!itlo do ~1·. ~mntt. 

Posta :L votos a omonda snlJSl1L11t1va ,]a 
commissüo, o a.pp1·ovada, tlcanclo pre.imliccttlo.> 
os artigos IS o 10 elo Jll•ojocto. 

O S1t. ZA~L\ (!'da o1·dom)-O fjllü o Con
g-resso l'ogoiton t'oi ;r. comminaçüo do qn:d
f!U01' ospotiio de pona. N,-," lta., pol'l.anlo, punas 
di8ciplina1'os o nNn não cliseiplinat•o,, 

O Stt. P1tESIDEN'l'E- (I sul,slitul.iYo uôlt'L 
appt•omdo pelo Congresso e nüo [IÓtlrJ ser 

modiflcaclo nestn. occasiiLo ( Apm·tcs). O que J'oi 
rog·eitttclo foi tt pena disciplinar do oxclusilo 
tem pomria, 

Voz1~s-Sim senhor. 
·o Stt F'1~gs1nEX'l'1·:-0 Congresso approvon 

o stlilstitulivo nos lermos em que a conunis
siLo pt·opoz. 

O S1t. ZA>IA (pela o;·dem) ncrodittl que lt<t 
um eqniroco entre o Congresso o o Sr. presi
dente, orJuivoco que, pot• convenicnci11 no::;sa e 
mesmo por nnwt• ao espírito ele jm;tiçn., que 
presido as deliberações do S. Ex., cumpro 
corrig-h·. 

Quanrlo o orador pediu a sop:,ruçüo ela vo
tação, por pttrtcs, deste artigo, tornou saliente 
q uo de,;cj1L Vt\ rJne tieasso í'óra d<t v o tar;iLo, pilm 
ser· apmciatla soparmlamento, a parte relativa 
it comminaçiLo do qualquer pon:t, l]tiO por 
ventura se tratasse. 

O Sr. presidente, talvez, por niio compre
hon der IJem ntt occttsiii:o o pensamento do 
orador, intol'[ll'otou :1 rcsoluçflo do Congresso 
ele um modo ditl'ot·•mto. Appolln. para o Con
gresso, que unanimomeuto votou pela ex
clusiLo ele qualrtuer pena. (.lpoiados.) 

l\'esto sontirlu, pam evitar-se l]mtlrJIIOr du
vida, pode t\ S. Ex. que :mbnwttn. à votaç,[o 
elo Congresso a omonda do orador que ó 
mais ampl[l, o cleixa !lc:J.J• mais clammonte 
expresso o pensamento qne so accontuou 
nesta cn:-;a. 

Assim, S. Ex resolverá com 11 j ustiçt\ com 
que sempre costuma proceder, o o Congresso 
ticat•it corto tlo fJllC resolver. 

O St~. PHESIDJ~N·m- Poltt votação IJIIO 
acaiJtt ele !'ctzor-su, o sulJ:titutivo proposto 
poJa commissüo aos al'l. 18 o I \J, tendo sido 
approvado, Jll'o.intlicc.u ossos :ll'tigos, quo O
C:t1'tllll suiJsliluitlo,; pulo que foi pt·oposlo pela 
comm issiLo. 

A o monda elo Sr. r·o presenta n to Z:tma t•o fero
so iL supprossüo do::; 1° rio art.IS; mas, si osso 
artig·,J foi suilslitnitlo, niLo soi como olla possa 
provalocet•, tlestlo quo foi sub:;tituiclo pelo 
artigo lb Cot\Stiluiç.ttO. 

O Sr~. %A"L\. -Nem por isso " minha 
omomla. deixa elo existir. 

O Sn. P1tl\SIDEX'l'l·:- Paroco-me ~no nmb 
rognlur sm·ln o.-,pot·at· paPa n 2•\ tlbcussilo o 
ontiLo JlfJIJn. olirnimtr o> tas palavr~ts, rpro n.liiLs 
l'ot't\111 1·ojoi ltlllas fJ u:toi qno nnanitnomon to. 
( ~1J1W'tas ,). 

t~sla <• :t minlm opiniiLo; tt mesa l'oriflcou 
o 1'csnll:ado tl:t vol:u;:i.o o olltt nilo lom o mi
nin10 inl•Jr•u;,;u er11 adnltrJI'l\1' quulqt101' r·usnl
lado fJilO n:o:;sa volat;ão d0, 

O S1t. Z.I.~1A - Tudo~ t'tt'I01uu;; jnfiliQl\ a 
V. l':x, (M~<itos apoiados,) 

• 
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0 SR. PRESIDinNTll-Acrtbo de dizer qual é 
minha opinião ; parece-me que seria mais re
gular que o Congresso, aguardando-se par:1 
a sogund:1 discussão, decidrt este :1ssumpto ; 
entret:1nto, drtndo :1 minh:1 opinião, dou ao 
Congresso rt responsrtbilidado da su:J,. 

Os senhores, que entendem que tt emend:1 
do Sl'. ZtUn:J, está prejudicada, queiram le
V:J,nt[\r-se. 

Procede-se ii votação e ha reclm11nçues. 
0 SR. PRESIDENTE - Consultei O . Con-

13'Í'eSSO para que elle resolvesse si a emenda 
ao Sr. represento,nte Zama, propondo rt sup
pressão do§ 1' do art. 18, está ou nlío preju
dicada pela deliberaçlio do Congresso appro
vrtndo o substitutivo d:1 Camar:J,; pedi aos 
Srs. membros do Congresso, que se levan
bssem aquelles que entendiam que ess:J, 
ementltt não cstav:J, prejudicadrt; houve duvi
das no resultado do, voto.çlio, e portanto peço 
de novo aos Srs. membros do Congresso, que 
,julgam que essrt emend:J, não está prejudi
cada, queiram levantrtr-se. 

Procede-se á contagem dos votos. 
O SR. PRe:smENTE - Si os Srs. membros 

do Congresso não permanecerem de pé por al
guns instantes, bom se vê a impossibilidade 
que lm de se veriücar a votaçlio. Peço aos 
srs. membros do Congresso que 1tttendnm 
para as minhas palavras. 

Prococle-se de novo á votação. 
0 SR. PRESIDBNTE declara, á VÍSlrt do 1'6· 

soltado da votnç,ão, que não IJ[\ casa. 
0 SR. BARBOSA LIMA (Jlela ordem) - Sr, 

presidente, bem se vê que ha uma verdadeira 
a.gita~.ão girando cm torno dest:J, questão. 
Sendo assim, par:1 que :1 votação flq ue bem 
clara, requeiro que soja nominal. 

Posto [\ votos o requerimento do Sr. Bnr
bos[\ Limn., o Sr. presidenta annuncin que foi 
regeitndo. 

Levnntuudo-se recl:unações de não haver 
numero, o Sr. i" sect•etario procede it contrt· 
gem dos Srs. rept•esentnutes; reconhecendo
se luwer numero legt\1, o pedindo-se vcritl
cação da votação, ó posto novamente a votos 
o requerimento de votação nominal e appro
vado. 

O Su. PtmsJDEN~'g - A questão n resolver 
<i a sog·uinte : si a emetulrt substitutiva apt•e
sentndtt pelo Sr. Dt'. Zr,ma :J,O § Jo tio nrt. 18, 
esl:'t ou nlio prejudicada pol:J, votn~üo t.lo Con
gresso sobre esse artigo. 

O Sa. Bm.AnMINO Me1NDONÇA (pela ordem) 
-Sr. pt•osidonte, ontendo que as duns emen
das n proson tadns JlOio Sr. depu tudo Znma 
altemrn o art. 18 o seus ptWLigt•aphos o o 
art. Hl; a nos;a votação foi pelrt redacção 
gorai aprcsontndtt vela commissão, salvas as 
emendas. No substitutivo o:fl'erecido pelrt 

commissito nos §§ I' e 2• do art, 18 e n.o 
art. 19 ha um:1 parte que se refere il5 penas 
disr.iplinares; quando votámos, foi no intuito 
de s:1!var o que propoz o Sr. Zama a este 
respeito. · 

0 SR. AL~IINO AFFONSO (pela ordem)
Desejava saber, Sr. presidente, e peço a 
V. Ex, se digne de explicar-me, si, propondo 
V. Ex. á decisão tio Congresso - si está ou 
nliG prejudicada a emenda do nobre deputado 
Sr. Dr. Zanm, a qual se refere ao § 1 o do 
rtrt. I 8, que estabelece penas que aquella 
emenda supprime, traduziu bem o pensamento 
de V. Ex. com relação ao que se pede ao 
Congresso que decida: isto é, si a decisão 
que reconhecer prejudicada [\ emenda quer 
dizer q tte o Congresso acceittt e legisla con
stitucionrtlmente penas disciplinares contra 
os ropresen tantes da nação, e si a decisão 
que entender que se deve vot:1r a emenda 
quer dizer que o Congresso não entende 
dever clecret:1r semelhantes penas, mataria 
de outras competencias. Quero, emflm, saber 
si o prejuizo da emenda estabelece as penas e 
o sua acceita~'ão :1s repelia. 

Entendo que, si disser sim, a emenda esta 
prejmlic0;da. e são acceitas :1s penas discipli
?a~es ; sr dt~ser ?Jtlo, a ~meada não está pre
JUdicada e nao sao accettas as penas inoppor-
tunamente propostas. . 

Quero votar conscientemente, e consulto a 
V. Ex. si entendo bem, 

O SR. PRESIDENTE-O nobre representante 
votará conforme entender em sua consciencia. 
A mesa não póde dar outras explicações além 
das que já deu. 

0 ~R. ALMINO AFI•'ONSo-:,Mus [\ intell~gencia 
da le1 é que eu quero, nao quero a mtel!i
gencia moral. 

9 .~R. PRESIDENTE- A mesa já deu rt SUrt 
Ojllntao. 

Procede-se ú votaçito nomino,l. 
Respondem sim os Srs. Paes de Carvalho 

lllanoel Bnratn, José Secundino, Joaquim C:1: 
tunda, Bezerra de Albuquerque Juuior, Theo· 
dure~o ~outo, Amaro Ctwnlcanti, Firmino 
da ~t,IVetra, ~cluard~ Wandenkolk, Joaquim 
Fel!cJO, CasariO. Alvtm, .campas Salles, Silva 
Canedo, Joactmm Murtmho, Raulino Horn, 
Cantilo, Pedro Chermont, Matt11 Bacelar 
Costtt .Rodrigues, Nogueim Paranaguu, Pires 
Ferretru, Nascimento, Belarmino Carneiro 
Francisco Veiga, Matta Machndo, Ferreirà 
Rttbello, Domingos Rocha, Costa Mnclmdo 
Bernardino de Cnm\Jos, Adoipho Gordo: 
Carvalhal,l\lnrsrt, Roc olpho l\limnd:1, Rubião 
Jnníor, Et.luurllo Gonçalves e Lauro Müller 

Respondem 11ao os Srs. Fmucisco Machado' 
Leovegildo Coelho, Joaquim Sarmento, A.n: 
tonio · Baena, Joaquim da Cruz, .Tosé ·Ber-

-I 
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nardo Olivoiro. Gal vão, Domingos Vicente, 
1\lonte'iro de Bo.rros, Bmz Cnrneiro, A!Jmida 
Barreto, .Tosú Hygino, J~só Sil:no;~~· Fre
derico Serrano, ltosa .Junwr, Vn•g!ho Da
masio, Belfort Vieira, Uchün . .Rodrigues, ln· 
noconcio Serzodello, Silvtt Paranhos, Santos 
Andrade, Generoso 1\larqncs, Ramiro Bar
cellos, Pinheiro 1\Iuchmlo, Baptista da l\Iot~a, 
Fróes da Cruz, Alcindo Gnann.bam, El'Ico 
Coelho, Jacques Ourique, Aristid~s Lobo, Fu~·· 
quim Werneck, Dommgos .Jesumo, ,\.ntomo 
Olyntho,Badaró, P. Mnscaren has,Chagrt Lobato 
Barbosa Lima, Ber;et•ril, .~oilo Lopes,. Ft·~dc
rico Borge.s Alimno Allonso, Amorim Gar
cia Sá Andrhde, ltetumba, Tolentino de Cn.I'
vaÚJO, João Barbalho, Josü !\!ariano, Almeida 
Pernambuco, André Ctwnhl«nti, Lnmon
nier, Amarico Luz, Dutrn. Nicacio, As
tolpho Pio, Aristides illaitt, Gonçttlves Ra
mos, João de Ave!lar, Corri><t Rahello, 
H.aymnndo Bandeirt'.! At!n_ibal r<,dclio, Meirtt 
de Vasconcellos, Joao Vwmo, Ln1z <le An
drade, Espírito Santo, Oiticicn, Gabino Be
zouro, Augusto de Freitas, A ntouio Euzebio, 
Zama, Artlm~ Rios, Garcia Piros, ~a~ tos pe
reira, Custocho de Melo, Paula üutmaraes, 
Fleury Curado, Be!nrmino c~e M!'Jtlrl~nca, 
Mn.rciano de Magallmes, A!Jlplulopluo, l•ran
cisco Sodré, Dionysio Cer•1ncira, Leovi
gildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, 
llarão de Villt\ Viços:-~, Prisco Parai:io, Mu
niz Freire, l•'onseca e Silvn., Funsectt Hermes, 
Nilo Peçttnlla, Urbano l\Iarcondes, Manhães 
Barreto, Oliveira Pinto, Joaquim Breves, 
Françlt Carvalho,Luiz Murat,Schmidt,Pereira 
daCosta,,Julio deCastilhos,Borges de Mecloiros, 
Alcides Lima, Thomaz Flores, Abreu, Homero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasci
mento, Demetrio Riboit•o e Menna B:wreto. 

O SR. PRllSIDllNl'g decl~tra que, segundo o 
resultado da yotação, o Cong-resso uão con
sidem pre,iudicttdn. a. emcud<t r.lo Sr. Zamtt. 

Em seguida u regoitaclo o udditivo do St'• 
l'l'ederico Borges. 

O Stt. PRESIDENTE diz que vae proceder-se 
iL votação dt\ emcncltt do Sr. Zll.m:L ao art. !D. 

O Sn. ZA~!A (pala o1·dam) observtt quo 
ost:t sm~ ementlt\ esta pt·e.iudicada, porquanto 
a matorilt do q no tril t<t cstit con titltt mt 
omencltL ela com missão. 

0 SR. PRESIDEXTI~ doc!nl'lt prejudicado O 
art. !O e o sub.;titutivo do Sr. Zama, em 
vista do vencido na. votaçü:o anteriot• e annun
cia ~ ne v ao proceder-se a votaçü:o do ttrt. 20. 

g• posto a voto3 o nppt•ovado o ttrt. 20 do 
pro.ieoto, tlssim conceuido: 

Os depntado:l o senttclores são iuviolaveis 
por suas opiniões, tmhwras e votos, no exer· 
cicio do mauchtto. 

E' igualmente posto a votos e approvat.lo o 
art. 21 do projocto: 

Os deputatÍos o senadores ni1o podem :;er 
pre~os, nom pt·ocossados cl'iminalmonto, som 
previa liceu<;tt de smt cam:tra, salvo flag-muto 
clelicto. E, neste caso, levado o processo ató 
pronuncia cxclusi ru, a autot•idu.,Je processará 
c remetteriL os ~lutos iL C11mnm respectiva, 
pam resolver sobre :.t proc3dencitt da accusa
~ão, :;i o accusatlo não optar pelo julgamento 
im mediato. 

Sttbmettidtt 11. vat1u;ií.o a seguin to cmontla dt<. 
commissão, ó a[lprov:tdll. : 

Al't. 21. Roc i,ja-so tt 111 parto deste artigo 
do seg-uinte rnüllo: « Os deputados e os sena
dores, desde rJue tiverem recebido diploma 
até a novtt eleição, não pOllerão ser fH'esos, 
sttlvo caso tlo !lag-rancia em crime irmttauça
vel, nem proccssaclos Cl'iminalmonto s•cm 
previa licen~a ele sua cnmam. >> 

Fica pro,i uclicn.rlo o suhstituti r o 1lo Sr. 
Zamtt. 

0 SR. Pr~ESIDllN1'Jl tliz que \'ae pÜl' tt 
votos om primeiro lognr· a emendtt suppres
sim tio St·. Sei·pa ao m·t. 22. 

Posttt a votos, a emenda é regeitn.da. 
B' posto ll. votos o ll.rt. 22, assim concebido, 

O SR. PallsroENTll- Vac proceder-se á vo
taçü:o da emend(l. do Sr. ropresent<tnte liHntt. 
Peço aos Srs. membros do Congresso que oe
cupom os seus Jogares, afim de proceclor·se 
t\ votação. Ha n.penas !4:1 Srs. represen
tantes na casa ; o ~i os Srs. membros do Con
g-resso sahireiu do salão pnm os corredores, 
não httveriL numero para votar-se. 

o qtml é approvado: 
Os mern lit•os das duns camams, ao tomar 

assento, contra!Iiriio o compt•omisso formal. 
cm sessão pnlllicrr, tio bom cumprir ns seus 
deveres. 

Vao votar-so ll. ememht rlo SI'. repre;:en
tnnte Znmft, CJ!lO <l concebida. nos seguintes 
tormos (18): 

Ao c«p. 1• 

1·-Supprinm-se o §I· do n.rl. 18, pot• ~er 
rno.teria regimental o nüo constitucional. 

Procodunrlo-so iL votnção, ti approvadr~ a 
omcndtl do S, lama. 

11' po;;ta a votos ll. cmoncln. do Sr. Tosln.. 
O Srt. Tos'!'.\ (pale& Ol"dam)-SI'. presitlenlo, 

o ttrt. 22 rio pr(\jecto tletormilta que os mem
bro.; tlas duas cn.maras, ao tomarom assento, 
contmiam o comtn•omis"o t'ormu.l, em scssii.o 
pulllicn, tio bom munpr·ir os seus dovot·o~. 

Porlaltlo, o al'ligo elo projocto dtt Coustitni
ç1o oxclne complet:uueute o jummcnto re
ligioso. (Nao apoiados.) 

r.:~r Sit, ltEI'ItEST~\"-rA\"TE- Qnom quizor 
jUl'ttr pócle jnr<L!'. 

• 
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O Sa. TosTA-A minlm emenda ... 
O Sa. PRESlDE:>Tm - Observo no nobre 

deputado que não pódo .i usti!lcar t1. omcndtt 
neste momento. 

O Sn. TosTA - Não estou .i usWlcnnclo ; 
~uoro dizer a.penas ljllO a mínlm omendn. cl 
1\tcnltati Vtt: dá itljnellos que qnir.erem prestar 
o .iuramento a 1\lcnlrlndc uo f'o.r.el-o, e 
úqnellcs que o niío qnizerem pl'Cstm• '' fa
culrlnrle rio tomar o compromisso J'oJ•mal de 
ilem c um pl'ir os seu . .; do veres. 

Em con~lusii.o, poç,on v. Ex. que consulte 
a cns:t si concede qno soj;t nomimtl a votnçiío 
;la nunhn. omoncln. (Oh! Oh !) 

Consultado o CongJ•esso, não é approvado o 
J'equerirnento de votnr:ão nominal, sondo igon
almentc rejeita>ll1 n. emendtt do Sl'. Tosta e 
outros. 

E' 1;osto n. votos e ap]ll'OV<1tlo o art. 23 
nssim concebido : « Dnrnnl>l as se.osúes ven
cerão os senndoJ'C> o deptlln•lo;; um subsidio 
pecuniario nl;lm cla n.,jmla. de cnsto tlxndn pelo 
Congresso no fim de cada legislatura para a 
seguinte. 

g• postn n votos a emenda ndrlitiya do Sr. 
Bnclaró. 

O Sn. Iturmo BARCF.Lr.os (pela ardam) 
pergunta si, estando approvado o art. 23, nii.o 
esti1 prejudicada o. emendtt, visto estar jú. de
termmnda no nrlig·o n competencia de cnrlt1. 
cnmara. 

O SR. P~tr.:smENm respondo que niío pôde 
declarar si n. omend11 est/J. prejndica>lll; ó o 
Cong-resso fjuem resolverá. ( U o al'tigo c a 
ome1ula.) 

0 SR. AI.~!ElDA BARRF.TO (pela orclem) 
obset'va. que essn emendn npresen tada não 
póde ser acc9itlt de maneir.1. alguma, porque 
o numero rle senadores ó npenns de ô3, 
quando o de deputndos é muito superior; e 
assini os senadores swirun Yeucidos pelo nu
mero ; por isso entenrlo que essa emenda não 
devia ser votada. 

E' em seguiLIIt app1·ovada a omemlt1 ac!tli
tiva do Sr. B:ularô, assim concehirla: 

Ao n.rt. 23. Depois dn palavra pecuninrio 
accJ•oscente-se esta: ígnal. 

Fie:t prejudicada r1 emcntla do St•, Znmn,por 
ser do igual teor. · · 

A' reclamação do diversos Srs. represen
tantes, o Sr. pre;idonto declara que vao se 
]ll'nco,lcJ• á v cri no 1çiT.o dn. votnçiio. 

O SR. P RESJDE:o!TE tl.nnuncia o. votnçiTo do 
art. 24 e declara quo vae proceder em pri
meiro Jogar i1 votação do substitutivo do. 
comm ísslío ao mesmo art, 24: 

Ai't. 24. Os membros do Congresso não 
pot.lem receber do Poder Executivo emprego, 
ou commissiío remunerados, excepto si forem 
rnissues diplom~ticas, commissues militares, 
ou cargos de ncce>so ou promoção legal. 

Paragrnplio unico. Durante o exercicio le
goi~lativo cessa o de outra qualquer funcção. 

Substitutivo da commissão ao 
Al't. 24, Redija-se assim: «Os membros 

do Cong-rasso não podem celebrar contractos 
com o Poder Executivo, nom delle receber 
empregos ou commissões remunemdas, salvo 
missões diplomatico.s, commissõBs militares, 
ou cargos rle accesso ou promocão legal. 

Paragt•aplio unico. O mandato legislativo é 
incompntiv~l com o exercício de qualquer 
outra f'uncção dumnto n.s sessões. 

Artig-o nrlditivo. O deputar.lo ou o senador 
não póâo ser nomenclo pn.ro. cargo diploma• 
tico ou commnndo militar sem licença da 
respectiva Carnara. » 

0 S l~, J OS!\ MARIANO (pala Ol'dem)-Sr, pre
sidente, nilo quero, nem mesmo posso justi· 
ficar as minhas duns emendas ao art. 24, 

Em uma dellas peço que o.ntes das pnlavras 
da emenda da commissilo diga-se-desde que 
tenham sido eleitos-, paro. se evito.r o abuso 
d3 qne o deputado, entre a sua eleiçêio e ore~ 
conhecimento, acceite empregos. · 

O SR. BADARÓ- Sô ó deputado depois de 
reconhecido. 

O Sn.Josi~ MARIANO-Desde que está eleito, 
deve se impedir ~ne o Governo queira ca
ptai-o. (Di'IJel·sos apartes.) 

Quanto á segunda. deve o Congresso pon
derar que, si se prohibe que o deputado nc
ceite empregos, com maioria de t•azão deve-se 
prohibil• quo ncceite cm•g-os de directoria ou 
presidencia de hancos e emprezns, que de
peudJtm elo Govorno pelos prazos recebidos. 

O SR. Pm~smgwrE-Vne-se vottl.r o sub
stitutivo da commiss[o ao art. 24, so.lvas ns 
emendas additivus do St•. José Mariano, hoje 
:tpJ•eseutadas. . 

Posto. o. votos a emenda substitutivtl. dt1. 
commisslio, é approvadt1.. 

São ig-ualmente postas a votos e appro
vailns ns emencl~s do St•. Jose Mariano ao 
substitutivo rl:1. commissu.o, tlcunrlo prejndi
r.nrlos os nt•t. do Jli'Ojccto e os snbstitutivos dos 
S1•s. Freclrn•ico Hol'g'es, F!'nnci;co Btultn•ó c 
Co.)rtr Zamn.. · 

O Sr: .. Prn:srm·:~Tl·:-Attençii.o! Con·:illn os 
St·~. lt·.~prAS·'l1tn nt'o~ n OC'fmnnt• o~ ~nns lo
g-nt•o:;;, a!lln do YOI' ~i ó po.s~ivol vot•ilic:\1' CJ 
l'êgnJta>lo dn vollt.;:flo. 

Ytwillcncl:t. ti Yotnçn.o. J'Ot,onlioeo-:;o qne n. 
O SP .. Pln:SIDENTE-Vne ]1!'0c,~rlor-so iL votn

,.ão rio t1l't. 25. 
Oll1011L]a. f'oi iiJl]'ll'OY:llla, lüno]O votado 11 riWOl' 
PR o •·•mi.J'a ·!O mrtlli>J'OS •lP Congre~sll, 

A tlisposiç~.o tio projecto 13xijo o scgniqte: 
(lê) 
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São condições de elegibilidade para. o Con-1, O SR. MmRA DE VASCONCELWS. (pela. or-
gresso Nacional: 1 dom) diz que a emenc~a contendo 1dóas dllre-

d, · . rentes convem que SeJa votada por p:tt•tes e, 
I• Estar na posse dos Jre~tos de ele1tor; ne te senrdo ihr. ii mesa um requerimento. 
2• Para a Gamara, ter ma1s de quatro an- s 1 • ' · _ 

nos de cidadão brazileiro e mais do seis para O SR. PRESIDEN'rr. - Por partes, nuo posso 
o Senado. ' acceitar a votnc;üo .da eme~da. . , 

Ha uma emendD. substitutiva do Sr. Cot•rêa O Congresso polle .a9c~Itar ou reJeitar o 
Rabei!o e outras ao n. 1 • deste artigo, que sUbstitutivo, mas a lhVISlL? da . emend~, que 
dispõe: estil formulada em um s~ perwdo, D<to me 

· d 9 - parece ro"'ular, porque Isto constitue unm ~ Substltun.-se o n. I' o art. ~ pelo se- nova emeti'cta, segundo a mesa decidiu ha dias. 
gu~nte: . . . _ (N<1o apoiados.) 
. Es~a~ na posse. dos direitos ?e Cidadao 0 SR MEIRA DF. VASCONCELLOS - Peço a 

brazlleiro e ser ahsta vel como eleilot'. » , · 
Ha uma emenda substitutiva que altera paltwm. 

essa disposição com relnç.ilo, ii exigencia do O Sn. PRESIDBNTJc - Tom a palavra o no-
tempo. bre representante. 

Parece-me que o substitutivo do Sr. Ber- o SR. MBIRA Dl!: VASCONCELLOS-St•. presi
nardino de Campos.ó mais amplo que o J?roJe- dente, eu entendo que esta questüo poderá re
cto mesmo e a. segumte emendttdn. commtSSJtO. solver-se do seguinte modo: 

Ao § 2° accrescente-se: « Esta disposiçüo Desde que V. Ex. declara que a. emenda. 
não comprehende os cidadi'Los a. que refere-se não póde ser. votada por p:wtes, .penso que, 
o n. 4 do art. 69.» para nüo se tlmrao Con"'resso a Jmerllnde de 

Peço pois ao Congresso que presto atten- pronunciar-se a respeito âas idéas contidas na 
ção. emendtt do nobre t•epresent:wte por S. Paulo, 

A emenda substitutiva do Sr. Bernardino- v. Ex. deve dar preferenciu a emenda da 
de Campos diz (lê): commissão dos 21, que contém justamente a 

Art. 25 n. 2 -substitu!l-se pelo se"'uinte: it!é!l da emendtt que foi ahi .Pr9posta por quem 
' • 

0 fazitt p:tt>te t!aquella commissao. 
!~ara ser deputado, to r ma~s de 25 a~nos v. Ex., portanto, sujeita.ndo it votação a 

de idade e quatro de residencm no BrriZll, o emenda da commsisão, terá perl'dtamcnte re
para ser s~nudor, t~r pel_o monos 35 .annos de solvido a questão. 
idade e sets de reside~CJa no Brazil, ex~~: 0 SR. PRF.S!DF.NTF: _ Ao suhmetter ti. v o· 
ptuados, q.~ant9 aos pi azos de. quatro o SOl• taçüo 0 substitutivo dos Srs. Bernardino de 
annos,9 os ctdadaos a. que so re,ere o n. 4 do Campos e outros, doi a razão por que assim o 
art. 6 · far.ia ; era a mesma rar~ão que me .lev.ava ti 

A commissüo propõe uma disposição com- propór ha pouco a votaçao Llo substitutivo do 
plementar ao artigo. sr. R.abe!Jo de preferencill ao rtrt. 25 o é 

A emenda substitutiva do Sr. Badaró estú. porque esto. emenda co_ntJ~ ~ma disp~siçiio 
redigidr1 nos segnites termos (líJ) : mais ampla do que a dispostçao do proJecto, 

Ao art. 25, substitua-se pelo seguinte : mesmo com li emenda da commissão. 
Eu observei que o projecto exig-e como re

Todos os que podem ser eleitores süo ha!Jeis quisi to pa.ra lloloi<;iío acceitar tt nacionalisaçüo 
pat't\ serem deputados. durante um certo pmzo de tempo, ao passo 

gxceptuam-se : que a emenrla limiltt-so a exigir rosidencia ... 
I. Os que nüo tiverem mais do se to annos Esta foi a mzüo ~ uo me levou a assim pro-

de cidadfio brazileiro ; ceder ; utas do bott vontade vou pôr a votos li 
II. Os menores de 25 annos ; emenda, tlcnmlo o Congresso sabendo quo o lia 

contóm idóa nova diJrerente do. do projecto. 
!li. Os que., ao tempo da eleiçü.o, niTo tivo- Posto 11 votos, é t~pprovado:O n. 2 do art. 

rem resitlencitl ell'ectint no esttttlo pelo qual 25 do projecto 0 bom assim o auditivo da 
se propnr.erom C<11l,llidatos. commissüo, tlcando projudica.dos os substitu-

E' submettido á votaçüo o sub;;titutivo do tivos dos Srs. B~rnardino Campos o outros e 
Sr. Corre!t ll.abelio ao n. I, o qulll é appt•tl- do Sr. Badaró. 
vndo, tlcando prejudicado o mesmo n. lllo E' rejeitada uma emenda additiva do Sr. 
art. 25 do projecto. Amot•ico Lobo. 

0 SR. PRBSIDBN'l'll 1locJara QIIG Vne ]JÓl' li 0 SR. PRRSIDBN'l'B deeJm•tt que se vao pro
votos tt omendn subslitulivtt <.lo Sr. Bei'llltl'llino ceder it votu<;ilo <lo nrt. 2li sobro o qunl htl 
do Campos o outros, a qual, como jit te v o occt~- tinas omon<lns snppt·essi v as, uma tltt com
siilo do dizor, ó mais ampla quo o substitutivo missü.o o outra do Sr. Btuliu•ô, ;tlóm llo out1·ns 
<ia commissüo o o do Si'. Bndat•ô, omondas quo modificam o mosmo artigo. 
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O SR. BADARÓ (pala O!Ylam) deseja ouvir a J O Sr .. CHAOAS LOBATO (pala ordem)- Sr. 
opinião do Sr. prcsitlonte, ticerca do seguinte: presidente, eu entendo que a emenda do Sr. 
a commissão propõe a suppressüo do art. 26, Am:wo C:wa]c[lnti uilo está prejm.lic[ld[l, 
remottomlo a matoria parrt o porlet• legisla- (Apoiados.) 
Livo ortlinario; oxbte,ontrotanto,um:t emenda '!'rata-se do direitos do cidadilo, por canse
rio Sr. senador Amaro Cavnlcnnli, truç:tmlo gninte, de nmteri:1 constitucional, que não 
as normas de proceder pura. n. futnra assem- pócle ser t1•:ttnda em lei ordinaria, ha de 
lllón. ordinnriu., pr·ecisnndo em termos ente- constar da Constituiçüo. 
gorícos a impossiuilidnde de serem exclui dos o s11 • BADARÓ- Trata-se de direitos po· 
os representantes dns diversas religiões-mi· liticos. 
nistl'os, sncerrlo tos, etc. 

Consulta, pois, no St'. presidente, si, appro
vndn a emontla da commissüo, esta dolihern
çilo implicn. a nullidade dll emenda do Sr. 
Amaro Cn.valcanti. 

O SR. PRESID8NTR responde qnc lhe parece 
que o Congresso tanto pórle n.pprovar on re
jeítn.r a emend:1 subslitutiva t\:1 commissüo, 
r:omo a arlrlitíva do Sr. senador Amaro Caval
canli, rt qual, em torlo o cnso, sulnnctteri1 a 
votos, si ior :<pprovada a substitutiva. 

Submctticl:L li votos, é upprovarltl a emenda 
snpprcssiva dtl commissüo, assim conccbidtt: 

O Congl'esso nm lei cspecin.J dcclnl'ará os 
casos de incomp:ttibiliclar.le eleitoral. 

O SR. PaEsmr~NTE declara que considera 
prejndicacltls as demais emendas apresentadas 
li este artigo, bem como a. acldi ti v a do Sr. se
nador Amaro Cavalcanti, conccbir.la nos se
guin tos termos : 

,, Paragrapllo unico. Ningnem ser:'t decio.· 
t•nrlo incompatível pelo simples !'acto de ser 
crente ou ministro r.le unm religiüo.)> 

Voz1"-Está tambem prcju<licnda. 
0UT!\AS \'0%1\S-Nito cstú. 

QUESTÃO Dll ORDE)I 

0 RR. A~!ARO CAVALCANTI (pala ordem) -
Sen hot'es, ~ nantlo apresente i esse pnrngraho 
unico ,ii1 tinh:l inlCIJ('fio de votar, como fiz, 
pel:t cmon<ltt sub:;titntivtt do n.rt. 2Lí. 

Comprehonrlon V. Ex. o decidiu mnito ~em 
~uo o lhcto rio delegar ao Congi•csso rrno por 
lei ordilmria. reg-nlo rt mntoritl do incom\1r\ti-
1Jilitlrtclo, isto nii.o excluo qne so delimito 'estie 
j:\,como g·nrantia, como liiJordarlo tio todos, ~no 
o Cnng'l'osso n~.o possrt dcclat•ar incompativol 
nin;:uúm poJo lho to rio sor crente on ministro 
,]o nmn. relig·iilo. Poço, portanto, ti V. Ex. 
rtno :;ubmotta aminlm omomh á Yoltlção tio 
Congresso. 

O Slt. SlllWn>ET,LO (pclrt oJ•rlom)- Entonrlo 
qne n. vntn~lio rio snlJ:;titnlivo importava 
n. t•oj cir:ilo do todm: n~ e.monrlr!ns, o qno ]'ol' 
votnr;ii.11 nchn-se Jll'0Jllriic:uln a rio no n·o 
~en!l<lot' pnlo J·~io (;rnndo rio Núi'Lo, tanto 
ni:liH qn:~ I!l.n a. mntoria rloss;1 cmondll 
niio rl conslil ncional. ( A]Joirrrlo.< e 1111o 
"Jloiar/ os.) 

0 SR. CHAGAS LüllATO-Eu llÚO SOU SUspeito, 
nilo sou clerical, sou um pensador livre, mas 
entendo que o direito de votar e ser votado 
devo m1ber a, todo cidadüo brazileiro, per
tença e!lo a qualquer conllssüo religiosa, e o 
C0ng-resso, a quem incumbe consanorar esse 
direito, niT.o póde excluir nenhum cid'adilo por 
pertencet• a esta ou áquella confissüo. 

Ditas estas palavras, Sr. presidente, hei 
de votar parn que nüo se considere prejudi
cntla tt emenrb tlo Sr. Amaro Cavalco.nti. 

O Sn. BADARÓ (pala ordam)-Sr. presiden
te, considero uma cilada o que se vni fazer 
(p,·otestos, apoiados a nao apoiados). Quando 
consnl túmos a V. Ex., foi-nos declarado que 
estnva prejudicado o additivo do sr. Cavar.: 
canti. Depois dessrt declaraçüo grande parte 
do Congresso manifestou-se, mo.s esperando a 
votnçüo do artigo (apartes). E' esta uma 
qncstilo incanclescetlte e o po.iz reclama a 
l'rnnca opiuiúo do Congresso. 

O SR. RosA .TuNIOR (pela ordem)- Sr. pre
sidente, mtmifostam-se opiniões em contrario 
ao qne so acl\bou do votar. A emenda da com
missfio ao projecto, com referencia ao art. 26, 
determina, que sejtl tratada toda materia 
delle em mm lei especial. Ora, desde que o 
pt•ojecto cog·ita da incompatibilidade sem 
restricçü.o, comprohonuo que a aspiPo.çüo da 
commissüo ó pttt•a que se nüo trate desta 
ma tel'ilt em caso algum, som que não sejl\ em 
nma lei especial. (:lpoiarlos.) Pot•tanto, nüo 
tom razão do ser a pepmanoncia da emenda 
apPesentrula pelo Sr. representante Amaro 
Cavalcnnti, pnpqno a~ui se trata. de um prin
cipio du compatibilidade ou incompatibilidade. 

0 Sn. A:ltARO CAVAWANTI- V. Ex. dit 
licon<:a para um apn!'te 'I A emenda tem por 
lill! g-:wantir a igm\lclade jlolitica, sem saber 
qun.l a cronr;:t do individno. · . 

O S~t. n.osA .TuNIOR-Niio é occasiüo. (Tro· 
cam-.<e apm·tas .) 

0 SR, AMAM CA V A!.CANTl - Adia r a 
'1 uostilo apenas. (H a outros apartes.) 

O SI:. Ho;A. .TuNIOR- Nunca tive medo 
alg-nm, ~nnwlo apresentei ost11 emendo. !'ai 
com convicçüo. 

S1·. rn·osidonto, soria 1\mrt cansa odioso. fa
zer-su oxcepr;iio. Trata-se do materirt do in
computi~ililiatlo. 



292 CONGRESSO NACIONAL 

o SR. BADAHÓ- Do co,pncidade e!eitoro,J. apresentado, pelo Sr. Amo,ro Cttvalcanti. 
Estou convencido de que V. Ex., rleciclindo 

O SR. RosA Ju:-;-ror,- Si a commisslto dest:\ maneira, tinhu,decirlido bem. 
apresentou umtt emencltt e e !lo, foi acceitn, nlío Aqui urro se tmta ele r•omotter parLt o 
vejo raziio eJ~ ~ue se :~ndem os _nobres rf•e· Congresso o ruinaria tudo aquillo quo o Con
presentttntos par,\ adcluzJrem_metlvos a a: grosso constituinte não quizer tratar. 
v?r de u!ntt emenda, que nao tem n monot Trata-se nesta. qnesW.o do rosalvar um 
Jl!Ooedeucta. · principio (apoiados), quero dizer, os congt•es-

0 Sit. PRllSIDE:-;'1'E - ObsorYo no nobl'e re- sos futuros poderão ct•onr as incompEitiiJilida
presen.ta!lte que não pode di~cutír a emcntltt; des q.ne qnizerom, me~oa incompal._ibilidade 
ileve limitar-se n. seu requerimento <lo oJ•tlem, fJUO Importo suppt•esStLO de pletm liberdade 
porque a votação não póde ser intet•rompit!il. e8piritnal. (Apoiailos.) 
com discussão. Foi assim que interpPetei a emenda o decla-

0 SR . .ROSA Ju~IOR- Em resnmo, peço rei quedam o meu voto. 
que seja levndn. n. olfcito 11 deliberação do O Stt. PRE$IDgNTI'- Observo ao nobre 
Congresso rom ralação :i emenda npJ'eoentadtt senador que não póde discutir o assumpto da 
pela commíssiio, ficando prejudicada a e!!Jondrt emenda, porque intorJ•ompe eom c~ta tliscus
t.lo Sr. representante Amaro Cayalcantt. siio a vob1~'ão. os Srs. representttntes do 

O SR. UnALDINO no A)IAR.AL (pela m·dem)- Cong-resso involnntnt·iamente esti:i.o concor
Sr. presidente, julgo do meu devei' dar umtt romlo pnm ttnttr•c!Iisar o~ nos8os tmuathos, 
explicação soiJI'C a ú1ntot•in. pot• tm· sido pro- jiL níiú digo desrespeitando a o.utoridade do 
sidente drL commissão especial. No seio desta presidente <la crtsa., mns inl!•ingintlo o proprio 
commissão, como a~ui no cong-resso, hn. pelo regimento appr·ov,tdo pelo Cong-res:::o. 
menos tres grupos divorgerJtes em relação ao o sn. RA~nno BAIWI~Lws - Sr: presi
assumpto d3 quo se trata e especialmente em dente, permit!tt-me v. Ex. que ou, ha!Jitnado 
relttGiiO á questil.o religiosrt. Enton'lemos a. respeitar todas as decisões de v. Ex., neste 
(11pello para os meus collegas de eommis;ão ponto cstcjtt em desaccut·do. 
parn. que me corrijam so interpretei mal o Eu não estou discntinllo o assumpto tia 
que Já se pas:,ou) que à vista das di ver- c!ll<.mdn, estai.! explicando como entendi o pen• . 
g·encias errL conYanicnte flão darmos am- sttnwnto da emenda, o que é rtuesW.o de or
plitudo :i díscussi'io, não a discn tit•mos dom e tanto rtne V. g:o,:. nenhumrt oilset·vaçiio 
mesmo parn. n remetter pnm tnna lei fez nos ontt·os momiJros üo Cong-resso que 
ordinaria. Esse om o nccor<lo ~no cs· aca!Jnm de í'allnr. 
tava am todn.s as opiniões, tanto nssun que 0 SR. PRESlllE:-!TE-Fíz obsorvaçilo a cadlt 
deixámos de discutir a mataria. Eu, por 
exemplo, qne tinha compromissos em relnçito um llelles. 
n. essa mntoria, conservei-mo cttlado. Pare- O SR. R.A)!TRo BARCELr.os-Tomo a liber
o111·me. portanto, que era lenldn.de de todos dado de dizet• qno, não só estou discutindo n. 
remetter etitll materirL pnm occasiiío oppor- questiio de or,lem, como apoitmdo a. decisão 
tuna. de V. Ex. 

Si o Congresso votar a emendtt do St•. O SR. BADARó - Etn relnçiio á resposta 
Amaro Cnvnlcuuti, sem tor tido discJlSsiio, t'l. míuhn declaração. 
commetterá um neto menos digno com rela
ção ao publico e violado o compromisso que 
uós outros tomiunos. 

Portttoto, de hal'monia, com um accortlo, 
expresso por uns c tacHo por ontrns, esto ns
smnpto devo ser submettii:lo t'L sessão m•t!ilm
l'in. üo Congr·esso, onde so mauil'estnrr1o 
livremente 't01.lns as opiniões e sorà re,ol l'idrt 
ossn. questão som projuir.o de ninguam. Si, 
']l~rém, for l'osolvilln, rlcsdo jit., ost.a IJilOSlito, 
alguns rept•osontnutes flcariio del't•andndos no 
dir·eito de •liscn,;s[i.o, Paro~o ~no <t nnicrt 
COll~t\ IJUO O Cong'I'Oi;.iO :]OVO faZQI', J'lill' ]onJ
I!O.tlO n toJns upiniõo~. ó sn!Jmolloi' o:;ttL nw
lr.rill. n nnm loi ol'tlinnr·in. 

O StL HA)l!ltO B.\liCI·:r.r.o., (J!Cia o,·dn,II)
Pttt'ocetH>ltl que \'. Ex. t.inlt:1 d~clnt•t:do 
qno a :q,pt'OVII('rto do suiJf:J.it.ntil'o tltt enm
)lliN~1i.o n:io irppol'tara Jil'<'.'i!Ji%0 du. omon<lu. 

O Srt. PRESior;:xTt~ - Perdií.o, quando on 
ia dar a opiniiw tia mesa, comeQaram os 
podidos tln. palavra pela Ol'dom ; tt IMStt niio 
tinllrt dado tt sna opinit\o. 

Vozt•:S- votos, YOtos. 
o SJt. PitESinllN'rll- A mesn niio tinltn, 

decidido QUe n, emenda do St•. senndor Allltn•o 
Cavnlcmlti Jlcavn on nii.o prejudicndn, m·<s 
om intonoiío minha, t'L vista do resnlt[lllo drt 
votnçti.o nn tcs Jt;t vida em relaçií.o n. umrt 
om~ndu. rio St·. <lu Jlll ta do Zttnm, eonsnl tllt' o 
Clltl{~l'e:;:;o ~i ostnYa ou n:'to tH'ejndictuln oss:1. 
enwndn do SI'. C:~vilktllli. 

I•:! la osliL eon1 o nomo llu :1d<litivo, mns nn. 
minha npinit1o, r:o1no IJmn ]JI.ItHlot·ontL com
mb~:io d"'·' :!I, eli:L o~lt't )Jt'<;,illclicad:t, pO!'qne 
O JlCI!lSl\IIIOJI(O 1!11/llidn 1111, CJ1HJI1d:L dn com~ 
mi~s~.o fui dologo;tl' llll Cn]lg'J'O.,su !ll'llill:ti'in 
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toda n mnterin relativn iL incompatibilidade. 
1\Ins cu ia sujeita!' á decisiio do Congresso, 

como agorn sujeito, si essa omendn estiL ou 
nüo praj udicuda. 

VozEs-Votos! votos! 
O Sn.. PRESIDENTE:._Os senhores que sflo de 

pnrecer qne n cmoncln. do St•. Amaro Caval
cttnti esta prejndicndCL po!CL ndopç•iio do atldi
tivo dCL commissflo queiram Jevn.ntar-se. 

Procede-se CL votaqii.o e o St·. presidente <le
clnrn. qn~, tendo votado :t 1\1vor i-1 contm 5i, 
verifica-se que ha apenas, 131 membros do 
. Cong-resso e que, portanto, não hCL casrL e que, 
nn !'órmn elo regimento, vue mrLndar proceder 
iL chamaLln. 

Procerle-sa n clmmarln iL qnnl respon•lem os 
Srs. Pnes de Carvalho, Tlleorlut·eto Santo, 
Anmro CavnlcCLnti, Monteiro de BtLrros, .Joa
qnim Felicio, Prudente de Mm•aes, Campos 
Salles, Joaquim de Souza, Sih•rL Canmlo, Silvn 
Paranhos, Pinheiro G twdes, Ucltón, Rodrig-ues, 
Nina Ribeiro, Casemiro Jnniot·, Bezel'l'il, .roão 
Lopes, Frederico Borg·es, .José Avelino, .José 
Beyila9ua, A!minn Afi'onso, Amorim Gar·ci:t, 
EpJtaclO, Sa AnrlrCLde, Retumba, .T oflo 
Barbnlho, .Toso Mariano, Almeida Pet·
nambuco, Sodré C:mtlcCLnti, Moira tle 
Vosconcellos, Luiz de Andrade, Oiticica, 
Gabino Besout·o, Zama, Arthm• l~ios, 
Prisco Pnrabo, l\luniz Freire, Fonseca Her
mes, Urbano Mnrcondes, Oliveira Pinto, 
Joaquim Breves, Baptistn dn Motta, Sampaio 
Ferraz, Antonio Olyntho, Pacifico Masc!Lrtl• 
nhns, Mtttt(l, Mnchndo, GonQ!Ilves Chtwes, 
Dul!•n Nicncio, Corrê:t Rnbello, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio, !Jomingos Rocha, Cost(l, 
Machado, Joito de Avellar, Bueno de Pnivn, 
Rub!ito Junior, Flenry r.urCLclo, Guimnrites 
Natal, Azeredo, Laura Mnller e Schimidt. Ao 
todo 60 Srs. represent:ttltes. 

0 S!t. 1° SECRETARIO dec!artt terem re
sponditlo á chumacl:1 ttpenas GO St•,;. repre
sentantes. 

Voem it mesa ns seguintes 

Dcclcn·a(:c7cg rln uolo 

Declaro que votei con tPn n omondn dn 
commissão no§ 2" do art. 25, por~uo entendo 
que todos os est!'nngeiros,que aceitarem n. nn
tut•nliznçü:o,lloam sendo cidudi'ios lJt•nzileit•os,o, 
portanto, no gn?.o tlo todos os dit•ei to . .;. N:io 
reconheço jnstillcnGii.O pnt•.: n. oxcopço:io. 

Sn.ln dns sos,uo.~. :?i"'' d<Jr.embro do 1~\lll. 
- Pinhcii'O G1kd.:s. 

Declaro Yotnr-niTo-nn. votnr;üo nominal, 
;;oln·o :t r~mrmdn no :.tddil.iro. 

Sala tlns scRsii;s, 2i de i]ozr,ntllt•o <ln JR00. 
,... .lnstl n~~uiluqua. 

(;o)l]~';l'l'.'iS() .'1Ü 

Declnro ~ue votei-não-isto é, que nito es
tava pr·ejudicad:L a emetl'ltL t.lo Sr. Zama. 

S dtt das scssues, 27 do dezembro de 1890. 
-Uelm·;;!illo M~ndonça. 

Ao art. 23 

Vot:unos contrn. as emendas dos Srs. Zama 
o Ba<lnró, por entendermos, como proceittin 
o proj~cto de qon?t~tuição, que a tlxaqüo .de 
sub:;id!O é nttrrlmtçao. do Congresso ordmarJO, 
quo póde ig-ualm• os suiJsiLiios dos represen
tttntes das tluCLs camaras. 

Sal:t dCLs sessuos, 2i de der.embro de 1890. 
-Gil Goulm·l.-lllontciro de Bal·ros.-Domin
(JOS Vicente. 
· D.unos voto amrmCLt.ivo ácerc(l, da emenda 
snppressiva. do Sr. _Cesar Zama, pot• consi
dern.t• f]Ue, a votaçao tio Congresso, appro
vando :1 emenda ~ubstitlüiva da commissão 
dos 21, prcj tldicou e trectivameute nr1L10lla 
emenda .. 

Snl:t das sessões, 2i de d<Jr.embro de 1890. 
- n~tatmino Cai'I!Cil'O. - Dr·. Nogueira Pa
ranagwt. 

Dedammos ter votado pela emendn do Sr. 
r·cpresentante do Rio Grande do Norte, Dr. 
Amaro C:wrtlcanti, rola ti v a. a. capacidade 
politica do cidntliio, sem attenção a sua 
religitlo ou Cl'Ol1Çt1. 

Sal:t tias se>sües, ?.i do dezembro de 1890. 
- Alminn Alvm·es Alfonso. - Josd Berna1·da 
de Mcdeir·os. -;L de .-hnor•im Garcia. 

O Srt. PRESIDENTE declarn que,não hav~ndo 
numero legal de Srs. representmltes, ficn 
adiada tt votação lh emenda do Sr. Amaro 
Ca valcnnti, e d:i. part\ 20 a seguinte ordem 
do din: 

Conclusflo da votnção do cap. lo, secção 1• 
do 'projecto de constituição ; 

Discussl\o do c,1.p. 2' e seguintes dn mesm•t 
secçito. · 

Levanta-se a sessão ús 'J e 1/4 horas da 
tnrde. 

19' Sll~SÃO E~I 20 DE Dtmmimo DE 1800 

Pr·esirlcnci1t' da S ,., Pncdcnte !lo J1I Ol'acs 

:\o nwio-tli:: r.t,-s·l a elt::mada, t\ qunl re
spottdetu os St·s. Pt•wlonte de Mot•nes, MCLttn 
~la6lt:l<in, Prw,.; do C:ll'l'iillto, .Joi\o Neiva, 
"dn:ll'flo Gonr,,:lvo:;, l•'t·anci~co i\facltado, Leo
vegiltlo Coellto, .lotL<.IHitll Sarmento, Josó Se
cundino, Manool B:u•nta, Antonio 13:tenn, .lon
'!llilll Ct·ttz, Tlt<•mlot'll l':wltot•o, lll)·soq Mn1·· 
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tins Jonquim Catuucla, Bezerm de Allm~uer
quo '.Jnnior, Theorlureto Souto, .Jose. floJ•naJ·~lo, 
Oliveira Galvfio, Amuro Cav~Jennti, ,\lmeHln. 
B:urcto, Firmino dtl Silvoil•n,.José Hyg-ino,.!osó 
Simci'io !?rctlcr·ico Serrano, Perlro Panlrno, 
Rosa.Jdnior, Coelho o Campos, Thomnz Cr•uz, 
Virgilio Damnsio, Domingos Vicente, Gil Ootl· 
Jru·t, Monteiro do Bn!'l'os, Qnintino Bocnynvtt, 
Lnpor, Campos Salles, Santos Andrade, Gene
roso Mar~ues, Raulino Horn, Esteves .Junio!", 
Luiz Delilno, PinhoiPo 1\!aclrudo, Ccsnrw 
Alvim, Eduardo Wanden kolk, .J oaq r rim do 
Souza Silvn. Cnncrlo, Silva Pnmnhos, Pi
nheird Guerles, Joa~uim lvlnrtinho, Snr:<iva, 
Belfort Vieira, Uchü:t Rocll'igucs, Lauro So
dré, SorzedtJ!lo. Nina Rilioiro, Canti'io, Pcrh·o 
Chermont, Malta Bncel\ar•, Cnsemiro Junior, 
Rodrinoucs Fernandes, Anfrisio Fialho, No
gueirR Paranng-nú, Nelson, Pil'eS Forreil'n, 
Barbosa Limn, .João Lopes, Bezel'ri\, .Justi
ni:mo Serpa, Frederico Borg-es, .losó .wolin~, 
.Tosó Bevilaqun., Gonçalo rlo Lagos, Nnscr
mento, Miguel Castr•o, Epitacio, l'orli·o Ame
rico, Si1 Andr•adc, Rotumlin, Ros:t c Silyn., 
.loi'io Bnrbalho, .José Mariano, Almmda 
Pernambuco, AndJ•é Cavn.lcan I i, Rnymun
do Bandeira, Annibrd l"nlcfio, 1\!oim. rio Vns
concol\os, .ToiT.o do SiquciPa, .Joi'io Vieira, Lniz 
de Andrade, Espírito San!o, Oiticicn, Gnhino 
Bezonro, lvo do Pmrlo, Augusto tlc Freitas, 
Paulo Argollo, Tostrt, Antonio Enzcliio, Son
bra., Za.ma, A rthm• Rios, Gttrcia Pires, 1\!ar
colino Moura, Snntos l-'creirn, Custodio de 
Mo \lo, Pnnla Gui mn.rii.es, li! i llon, Alll ph i lo p hio, 
Fmncisco Sodró, Dionysio Ccrqnoil'a, B:u·i'io 
do S. Mnrcos, BaJ•i'io de Vil h Vir;nsa, Prisco 
Paraíso, Moniz J?roir•o, Atlrnyt!e .lnnior, Fon
sec:t Hot•mos, Nilo PO<)ttnlm, Ct•hnno l\Iarcon
dos, l\InnhiTos Brtrr•oto, Olivoir.1 Pinto, Vi
riato do Mer.leii'Os, Virgílio Pessoa, J?r•nnQa 
Carvalho, Bnptist:t rla Mo!. ln, FJ•óo,; da Ct•rrz, 
Alcindo Guann.ham, EPico Coelho, Aristir\os 
Lobo, 1\!ayrink, Frn·qnim 'Vcrnock, Vinhaes, 
Thonmz Dolllno, Antonio 0\)•ntlro, Batlarri, 
Pacifico Mascaron h as, Uall!'iel i\Iaga I h ii os, Leo
nel Filho,Clwg-as Lo!Jnto,Aloxandr·o StocklOJ', 
Fmncisco rla Veig-a .. Costa. Sonna, Larnonnior, 
Gonçalves Chavo';;, ·,\mer·ico Lnz, Dulm Ni
cacio, Cort•ôa ltnJ,ello, Mnnool Frr\gorreio, 
Astolpho Pio, Aristidos Main., Gonr;n.h·es Ra
mos, Car.•los das Chagas, !Jomin~·os l(nclm, 
Costn. Machado, Doming·os Porto, Pa\lola, 
João de AvoJ'Iar, Bnonn do L1iliYa, FnPt·uit•a 
Pires, Joi'io Luiz, llc!'ntn•,lino do Cnmp"s, 
l<rancisco Glicorio, Mnr'iiOS Bnr•r·o.>, Aclolpho 
Gordo, Ctu•valhal, Angelo Pinhoiro, ~lrm;a., 
Panlino Carlos, CLbln .Jnnirll', ttodr·igrros 
Alvo,;, Moroit•a dn "iil'a, ltnliiiio .lnninr, 
Flour•y Cnr·tvln, L<'fl]<O\do do lln\hi"i<•:;, <;ui
mnriics Nntnl, Azor•odo, CaoltliJO do A IIm· 
qnm·qno, Uolnrmirw rio 1\lomlon,:a, Lam·o 
l\1 nllor, CU!' los Catllpos, Sclrimid l, Lacol'tl:t 

Coutinho Victorino Monteiro, Pereim da 
Costn Ar;W.o tle l"arin, .Julio de Castilhos, 
Bot•g·~s tio i\lcdeir·os, Alcicles Lima, Assrs ~ra· 
zil, ''ritonmz Flores, Al.rren, I-Iomot•o Bapttsta, 
Rochrt Osorio Cassiano do Nascimento, Fer· 
nanlo AIJ!Jott:nemotl'io Rilreit·o o 1\'Ionna B:tr
r·cto. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de compnrec.:t• com cnus:t os Srs.: 
Florlano Peixoto, ltny Barboza, Tavares Bns· 
tos, Aquilino do Ar.mwal, .T~i'io Pedro, Lettndro 
Macio 1, Ccsnrio l\!ottn. .J nnJOr, LOllCJ!l Ch11 ve.s, 
Cario~ Garcia, Alfrerlo E\lis, Inclio elo Br•nz1l, 
Henrique do Cnrvn.llro, l\!artinlto R.orlrignes, 
Couto Cat•taxo, Thonllhilo dos Santos, Mo
tlL'arlo, Forreir·a Br·andão c Alvaro Botelho; e 
som cnns:1 o;; Srs.: Cunha .Tnnior, Braz Car
neit•o l~nn"ol Pcstn.nn, Ulmltlino elo Amaral, 
Rnmi;·o Ba~cel\os, .Julio Frota, Americo Lobo, 
.Joaquim Folicio, .Toflo Sovoriano, Saldanha 
il'lnl'inho, Almino ,\ flonso, Pe<lro Voll!o, To
lontino de Cn.r•valho, GonçnJves Fcrrcrra, .Ju
vencio rle Agnitw, Pet·eipn, do Lyrn. !'Jelnr
mino CarneiJ·o, Pontes do Timnda, Felrs?ello 
l<roire, Sflntos Vieirn, Leovcgihlo Filgneu•ns, 
Fonseca. e Silvn, Cyrillo <lo Lemo.,, All~erto 
Branrli'io, .loa~nim flpeves, Lmz l\!nr:at, :sam
p:rio Fo!'l'n.z, Lopes Troviio, Dormng-o~ ~e
snino, Coll'lo do Figueiredo .. Jacob rltt P:uXliO, 
Felicirrno Pcnna, Viotti, Ft•nncisco Amar•al, 
l'crr•eira RniJc\lo, Bnr.·ltO tle San ln Helena, 
Mtu•linho do Pr·ado .Tunior, Luiz Barreto, 
Domingos rlc il!ornes, ,\ntonio Prado, Al
moirl:t Nonouoira, l\larciano de Magalhiles, For
nnnr!o Sirnns o El'!losto do Olivoil'a. 

E' lidn, postn, em discnssiio o sem debato 
appt•ovatln a a0ltt 1la sessiio autecodonto. 

Vem it mesa a seguinte 

Doclnro quo niTo me achn.v~ no _l'?Cin!o 
<!esta cnsn, qnnndo so proeot!ou. :1 YCl'Jlrcnc,:a,o 
dn. yotnçi'io soiH·o ti omon,Jn. que Jg-rmla o sn!Jsr
tlio dos dopntndos ao dos sonudoros. 

Si estivasse Jll'CSonte, teria votnrlo contra, 
omlvo si o sor1 por"nmento !'osso equipam!' o 
:mhsir.lio dos ,:.:nadoros tLO qno porcobom 
:rdna.\nronto os dopntado,, pot•qne, neste ct1so, 
n:-;:-ia. '~menda viJ·in, 0111 vnntag:om doi-i linan
coir•os tio paiz, o ,it'trmtis doixnritt do votrlt' [llll' 
o lia. 

Sn.la dn~ KOSRÕCS do 0'.11\g'i'O:-lSO, 20 do ~lo
ZOIJJiii'O do 1~\10,- Almeida /J<IJ"J'CIO, 

1•:' litla, n.poiutltl o vao a irnpr•iniJ', p:tm 
onll'HI' O]'JHli'lnnamenlo nn. ordom dos lm.\.m
l!Jos, a sog-nintc 

. < 
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l»dicaçao 

Proponho que, toda vez que neste Con
gresso se tiver de tmtar de nssumptos que 
entendam com as prerog-n.tivas de ambas as 
Gamaras, aqui reunidas, durante o periorlo dtl 
approvação dn Constituição, seJa nomeada 
uma commissão, composttt do igual numet·o 
de senadores o deputados, pum âellos tomar 
conhecimento e resolver, considerando-se 
questão vencida a opinirro dn. mesma commis
si1o1 salvo empate ntl votação, que, nosto caso, 
soro resolvitlo pelo voto do presidente deste 
Cougt•osso. 
· Sala das sessões do Congresso, 29 de de
zembro de 1800.- Almeirln. Barreto. 

O Sr. A1n~u·o Oavalcanti-Por 
occasião de votn.r-se o :td(litívo por mim apl'O
sentado iL omondtt que venc,u, como snbstitn
tivo ao art. 2li llo pro,iccto de constitniQito, o 
meu llOnratlo n.migo, sonarlor pelo Pat'Hllit, 
deixou ver do seu enunciado que se tr'<üava, 
nndtL mais nndrt menos, do que de um acto do 
suPpresn para o Congresso. 

Leio um topico re['erente, no Dim·io Of!icial 
(tê): 

« Si o Congresso votai' n. emenda do Sr. 
Amaro Cavnlcanti, sem ter tido tliscussüo, 
commotterit. um acto monos digno com rola
çiLO no publico ... :i> 

Ora, comprehende V. Ex. qne preciso ex~ 
plicttr men procedimento a respeito desta 
emenda, porque nem ella tl mmt snrpr·estt 
para o Congt•esso, e menos ainda n. smt yota
çilo importat•in nm acto menos digno parn o 
publico e p:wa o Conf:\'rosso. 

No seio da commrssão dos 21 foi apresen
tada umn. emend:t ao art. 2G, pelo men col
legtl Julio tle Castilhos, o nessa occ:tsião arltli
cionei, como paragr,pho unico, :'!. mosm:t 
emenda, o mlditivo que antc-hontem fbi sub
metti,:\o i1 votnçüc. 

No seio rla commissiio honvo rliscnssiio n, re
speito, orando os Sl's. JoflO Pinhoir·o, Ber·mw
diuo de Campos, Julio tle Gntitilhos, Lnuro 
l\Iu\\ot•, Amut•o Cn,va.lc,mti e outt·os. 

Qu:111do li1 so trnton da votn9ão, venceu a 
primeira parto da ernetlrln, npresentntla pelo 
meu collega .Tnlio de Oastilhos, o J'oi r·ejoitado 
o additivo t'1 emenda, aprosontado por mim. 

!~oal.Hlt'to o Cortgr·esso, para ou vir n. Joiturtt 
do pn.recor dn cmnmissüo, deve Y. Ex. Iom~ 
brnr-se, quo petli cnli\o n, palavra. poln. ar
dom o requeri que, rm cns:t Lins omonrlns ro
joíln.tlas, !'osso novamon te i nclnirlo o adrli ti I' o 
quo lmvin. n.prcsentatlo no ~oio tltt com missão. 

Pótlo-so con~ulln.r o Diw·io Official, relativo 
tt oss:1 soc\:iio, quo allí onconlmt•-so-lll\, nlio 
só o roquol'imonto, mas ainda, t\ omondtt tal 
qual foi sul>motlitln. iL vola~:ito úo anto-hon-

tom. Orn., assim sondo, nU:o é Jici to dizer-se 
agortt aqui, que a votnção importavn. uma es-, 
pecic de surproz~t, por nüo ter sido discutida. 

O Sa. BA.nAn.ó - Niío discutiu quem não 
quiz. 

0 Srt. A~IARO CAVALCANTI- Não rlíscutiu 
quem nii:o quiz, disse S. Ex., muito bom. 
Precis:wa, pot·tanto, dar estn explicação ao 
Congresso, para que este não me suppozesse 
cn.paz de, i1 ultimn. hora, pedi!· a sna votaçiio 
sobre 1mttoria tilo importante, qual aquella 
que se contém no additivo, sem que n, mesma 
houvesse tido o percurso regimental para a. 
sutt rlíscussão. 

Mas, querendo de algum modo conciliar 
este en tenrlel' do nobre senallor pelo Paraná 
e de outros com as circumstancias, e por outro 
lado, querendo tambem dar. a este auditivo 
toda a im portancia, toda :t J::ttitude de Llis
cussão, qnan to ollo merece; venho npresen
t:lt' it casa um requerimento, do qun.l se verit 
que, em vez ria surpresa., o que desejo ri, que 
!'iqnu bem pQtente no paíz e ao Congresso, 
quaes os que querem n, plenn. lib)rdade espi
ritual, garantidn. na Constituição, o quaes 
aquelles qne nlio querem-n'a. 

Não posso comprehender, Srs. membros 
do Congresso, que, qnnndo estamos aqui eln.bo· 
mndo uma Coustituir;ito, fjtto tem por tlm ga
rantir todas ns Jiber•dados publicas, nos seus 
moldes mais amplo~, n, liberdade da palavra, 
a liber•ln.de do penstlmento, n, liberdade reli
g·ios:t, se vonhn contradictorin.mente, dizer ou, 
allegar, que a minlm ementla niío envolve 
;,ttttet•ht constitncionê\1 ! ... 

Senltores, ó bom quo nos flUtentlmnos : não 
advog·o neste lagar prefet•encías, privilegias, 
nom melhoria de condiçiles para o clero, ou 
ministros desta ou aquella religião ; o qne 
qnet•o e, que tl0ue constitucionalmente reco
nheciclo que ninguem, pelo facto de ser mi· 
n\stro ou crente de um:t religião, esteja, ipso 
facto, collocndo em 11osiçlio politicn. iu['erior 
nos outros cidadãos (apoiados) ; porque poli~ 
ticamen to (':\Jlando, ó indifl'aronte quo alguom 
trago uma bn.tirm, visttt umn. farda, ou umn. 
simples c:tsaca. Si é cidadão braziloiro, si 
contribtte par.1 as necessidades rltt Nação, 
úove torto o indi vitltto, perante n, lettm da 
Constitui•;iio, ter iguaes t!it•eitos politicas. 

O SR. PRESI!Jl~l\1't;- Observo ao nobre so
nadol' ~uo estit discutindo umtt emenda cujn 
t!iscussão já os til encnJ•t•:trla. V. Ex. estabe
loco nrn mito precodento, porque alguns 
mornhl'os r lo Congresso vrro porlit• n, palavrtt 
pn.ra comlultor n, emond:; de V, Ex. 

A discussão osti1 encerrada e V. Ex. nüo 
pórln continu:u•. 

o Stt. A)fAl'.O CAvAtCANTI - V. Ex., Sr. 
pro:;idonte, vo, quo trato apenas r.lojnstitlcar 
com clareza, nlio n omonlltl, mtts o mou ro-
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querimento. Quero dcclamr. que trata-se d~t 
libordndo espiritual c não dit prcfot•oncia ele 
~log-i?ilidarle pa~·a estr1 Otl nrtuella clnsso de 
Indivtduos rehg1osos. 

Entendo que e, ta liberdade é de todas :1 
mnis importante. ou no menos, tttnlo quanto 
siío toclns aqnellns ~uo estão cons~gratbs no 
:wt. 72 da ConstituiçiT.o (apoirulos): dovo mesmo 
nffirmar, que a. libor:lado espiritual ó o !'ll!ltl:.t
mento de todas as outras liberdades. (Apoia
dos e apartes.) 

Ha cttpitnlos da Constituiclo que não tee.m 
importancia o que, portanto, podem ser dis-
cutidos onglobadmnente. . 

Outmindicnçtlo, que :tpresent~, tl ref~1ente 
Jlcando pa.J':l. depois so votat•om :L votaçao dos 
substitutivos. 

Alóm disso, o que rpwm ver exp!iC'itamcnte 
consagrado agora no direito constitncion:tl, é 
justamente aquillo me;uw, qno h estú. no 
<lecreto do 7 elo jaueiro. 

Repito, não venho J',I]Jnr cm fn.vOI' do~ta 
ou daquella igreja, li1llo simplcsmonto como 
legislador, em nomo tln liberrlnde. 

No decreto citado ficou proltiLido no :;o
vel'llo fedem! cmnJ• dillot·on(:n~ Piltl'il o~ 
lmbi tantos do p:tiz, por mo li v o do rol ig·i:i.r. n11 
do crenças. 

Assim, pois, julgando o Congt'8Rso hn~tnntc 
esclareciclci, mando iL mesa o meu rorpwt•i
mento, pn.ra que seja adia<la a vot:t(:<i.o da 
mataria para quando se lPatnr do :nt. 72, 
ntlm de que se uô ú. mcsnm nmn. cliscnssiT.o 
ampla, segundo convem aos intcress~s ll<t 
propria liberdade. 

Vem í1 mesa, e ó lido o soguinto 

Req1wri m cllto 

Roqueiro que a votação da mnterin do pa
rn~rapho unico por mim apresentado, como 
udoitivo a emenda tlo nrt. 20 do pt•oj e c to de 
constituição, tique ndindn. pnrn quo.njo se 
tiver de votar o at•t. 72 do mesmo projrcto. 

Sola das sessões, 29 do dezembro de 1890. 
-A Cavalcanti, 

O Sr •• J'oE~é Mtu•iano-Si'. pPe
sidento, ainda no intnito do facilitar n dis
cnsslio do pt•ojccto cnnslitncionn.J, poç•o li
cença papa oJrorecer iL considornç:io li o Con
g~esso mn:t indicuçlio, qno elltJ tomn!'Ú na do
Vtdaconta. 

U)fA voz-Para tomar tempo. 
O Sn. Jost:: MARJA:'iO-Não estou tomnn1lo 

tempo; no contrario estou tmtn.ndo do modo 
do se aproveitar o lompo. 

A indicação tl a Stlf<'llittlo (lê): 

v. Ex., St•. prosident.o, do nccordo com o 
regimeuto, tem entendtdo que as emend~s 
snbstitulivas não devem ser: votadas OIJ} prt.
meiro lo"'al' mas sim os nrlu<os do ·proJecto, 
tlcnntlo ;1~ otnonrln.s HJ!L>stitnlints. . 

As pmticas, en tr·etn.n to, _ol'nm con trarms e, 
assim, pam lirmar a donlt'IIHl., ~nesmo pm•qno 
os substitutivos oncor·ratn rJnnsr .sumpt:e :ua
teri:L nova, apresento a seg-mute mcl!ca
çiio (lf): 

« Indico ~no seja intot'p!'otad,o o nrt. 58 
in j/ntJ do reg-ulamento, no :.:on t.tdo ~e s~ do
tonninnt• qno ns emendas conslltu~10nues 
sejam votadns pt•imoi!'o rio que os arttgos do 
projecto.» 

s. ll..-20 de tlozembPo 1lo 1890. 
Si mo fosso Jtormitlido, eu requereria Ul'

"encia pum ostns in1Jic:wue~, rio sorte que pu
dessem :t.proveitnrao tlm qne mo levoutt apre
sent<ll~as. 

São I idas, apoiadas, e tlcnm sobre a mesa 
para opportuuumente en trur"m na ordem dos 
trabnlllos as soguintos 

Imlicaçacs 

Iuclico que sejn. refol'mado o nrt. 58 do 
ron·imento no sentido de poder• ontt•nr englo
bn~nmente em I n discussão rnuis de um cnpi
tulo do projecloconst!tncional, toda ve~ que o 
congresso, po1• votaçao expressa, asstm en· 
toncler conveniente. 

Indico qne seja int~rpretntlo o art .• ?B i11 fine 
do ren·iJnonto na sontrrlo do se deter·mmnr que 
as enfonrlas substitntivns sojam votadas pri· 
moiro do que os artigos tio projecto. 

S. R .. -2!l de tlozomilro.-Josd Mariano. 
O Sr. .. Tos1:: MAntA:'>I'O- Mas ou tinlm re~ 

querido nrgcncia. 
Comultadn, o Congt·osso coucoclc a nrgoncin, 

l'OQl!Ol'illll. 

ORDI%1 DO DIA 

CIJNCf,llS:\n liA \'OTM;:\o 11:1 0.1 PI1'UT.O II DO 
PJ:o.JEC'J'O ll:•: ('Cl:'\S'I'l'I'[ 1Jt,'.\.O 

O Sn. Pl~E::-nn:~'l'E- Na. ultima sc:;~;ii,1l, no 
\'ol.ar-so a. Qmondu. do St•, Am·q•o Cavalennli, 
vet·i liceu· 'e niio lia VO!' cnm. 

«Indico f[I!O :i(•,in. rnl<n·r:wd;, o :tl'l .. riR 'ln 
rrp:nlnnwntn 110 :~··nlidn d~~ (Indo!' t~n!t•;tr ~~!1-
glol>tlllnmontn nm [" tlis"ll<••''" rnni:·: dr 11111 
cnpilnlo do pt•njr,ct(l r•nthlittwinnnl, trHb v .. r. 
(!110 O CUilg'l'OS:)O O dciOI'Illil1o rHlJ' \'Citllf~~lio 
OX\1\'<.·~o:;;~ .. )' 

,<;. lt, -.?D dr 1l01.Dlllltl'll do I R0(), 
:1 qnoslii.o a. l'n.,oiYol' orn. n. Rognlntc: mltor• 

si u:;trr \'ii· 1111 nr1u J•l'lijllliiDttd:t. :1 ullll!!ltln, 
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o Congresso niio poudJ nmuit'ostar-so. Hoje, 
o a.utor dtt cmenrla n presentou o seguinte 
requerimento ( t8): Rcquoiro qm1 a votaç•ão 
tht mater.ia do p:Hagrapho unico por mim 
a.prescntndo, co!no additivo ú., e!ll~llldtt elo 
art. 213 do pro.Jocto tlo Const1tmçan, llque 
adiada pal'tt quando se tiver de votar o 
ttrt. 72 do mesmo pr•ojodo. 

Estil em discussão o l'Cquol'imento. 

O s~·. André Ca:valcanti
Sr. presidente, pedi a pnlavt•tt para exp!iC[\l' 
o mou pensamento om I'Cla.ç•ão ús incompati
!Jilidados conlidtt; no ar·t. 2G do prqjecto 
constitucional, q UJ ortt so discn to. 

Entendi que ess:< ma teria dovi:t ser tratadn 
om lei ordinaria, de accordo com o parecer 
d::t commissão dos 21, o assim votei symbolicn,
mente. 

São, jlJl'tn.nto, ostn,s ns considerações q~o 
tinha a l'ttzersoiJre tt ttllutlicht omencla. (Mwto 
bam.) 

O Sr. Oan:tão -Sr. presidente, tenho 
de dllr o meu voto contra o requerimento do 
Sr. senador Amuro C:tvalcunti, e vou expor 
us razões em que me fundo pum nssiJll pro
ceder. 

A primeira é que não vejo nn, Constituição 
logm: m•tis proprio para tratar-se dn, mato
ri:t it ~no se re1'ore cstn. emend:t do que o ar
tigo em que foi nprescntadn,, )JOrque esse 
urtigo tt·atn. da incornpatiiJi!idndo eleitoral, e 
em uenllllm outro se podin, melhor incluir a 
disposição de que a crençtt religiosa de qun,l
quet• cidadão niio sejn, 0onsidern,d;t como im
pedimento, pam ser elle privado de umn, parte 
de sons direitos pnliticos ; entretanto que " 
art. 72, ]lal'<l. cnjn. discussão, o nobre senador 

Retirando-me logo llr.pois deste recinto lHt requer que sej;t agmmlada o. sua emenda, 
passada. sessão, o voltando de novü tiO mesmo, trat:t tle ontm mntcrin que não tem com elle 
soubo que ia se votar unm emenda do Sr. se- tan tn. conncxão comn n. do art. 2G. 
nadar Amaro Ci.LI'tllmlllti olfet•ctJid;t ao allu- A segunda mziio cj 'lue <L discussão desltt 
llido art. 2G, e concebida nos seguiutes termos: omomla j:'L tinhLL :,ido encermtltt; tratttva-se 
-«Ningonem será declarado iucompntivcl pelo ~Óll18ilto dn votação, e como ó que quando si 
simples fhcto de ser Cl'cnte ou miuistl'O de vae tratar da votuçiio de uma ma teria cuja 
uma. religião. » disc:nssüo estiL encerrada, se requer que de 

Orn, estando implicitnmcnto con1prohcn- novo seja post:t cm discussão c collocndn, em 
di da nesltt emelltln. o clero l.1razi loiro, cn, ~no outro logttl' ? (ilpoictdos .) 
não via razão pam sua exclusão, tanto mais Jsto é contra os e'tylos do todos os pnrla
quanto fôt•tt a nnica de quo cogitou o [H'ojccto, meu tos, os quue;,; siLo, que tlesdo que a discus
como se vê das tlisposi~ões tr·n.11sitorias,nrt. 1•, slio de qualrrner materh1 é encerrada, seg-ue
§ 6•, não podia deixarrlojustiflcw o men voto se n. votação (apoiadoN) o não pódo ser sub
contm semelhauto exclusão, visto que, tra- JUAttidtt a nova discns~ão. (Apoiados e apm·teN,) 
ta-se do umtt elassc respcittwel, que em todos Isto não me pMece ser conveniente, nüo é 
os tempos, dolimdentlo os seus pt'OIH'io; di- mzoavol, o mesmo contr<L todas as praxe;,; pnr
roitos, não deixam nnnc:1. de concorrer com o lamentares. Se !'osso adoptado esse principio, 
oxercicio dos sons r~it·ei~os polit.icos pam n. entiio serW.o lntePmina,·cis as nossas discus
manutenção da oognmzaçao tlo pntz. sões. Desde que, encerrada n. discussão do 

Sendo, assim, Sr. presidente, pnrece-me um assnmpto, se IJotlesse requerer pnm en
muito odiosa essn. exclusiio, o, podendo sueco- trnr de novo em c iscnssiT o quando se tratn, d::t 
der que se pi'Ocedam as oleiçuos dos ,;on- vot.ar;üo, o precedente nos levarht muito lon
gressos dü.l estndos anlos t.lc Yotn,da a Consti- ge, t.lcrnoral'ia multo OJ nossos tmbalhos 
tuiçilo Fedcr•nl, penso que é de todo ponto ("J'niados) o seria um recm•so p'am os que 
conveniente ser appr•o·;ncla a r·eftH•idn. omont.!n., q uiwssem prot.oltw on impedi!• n, solução de 
::t qmtl, pot• ttssim dizer·, tom, além do outros qtmlrtner qnestiio. . 
tlns, o tio lcv:tnln,r essa interclicto politico, Por ostn rnr.iio pronuncio· me contra o ro-
que n, mo11 vor foi docrotatlo contm aquolla quet·imonto do St•, senador pelo Coarit, 
classe, A nmtorio. dest:t cmeudn. niio deve snrpre-

Não existo, pois, nenhuma incohcronci:t nn homloJ' o Congresso; a snn. import:tncin, fttz que 
meu modo do proceder•; " mon voto aponns todos 11ós estejamos pot' nssim dizer pre
signillctt nmn motlitla tle oquitl\\clo, que pro- vonidos, jit tonlrnmos o uosso juizo 1'orumdo n 
cura f::tvorccor immodintamonto o direito respeito delln.; e portanto nenhnm do nós 
tlaquelles a qnom J'ura nog·ndo o ingresso so recusará ou tot•it a menor dnvidtt tio fl'lln
nosltt cnstt. B porqno con8itloro tlu g·rulllltl en. ~ lcnlmonto rnnr~il'ostnt• n sua opir:iiio a t•o
alcauco as rel'urmttô das docisé>o8, qnnllllo por- spotto tlolltt. (:lpowdos.) 
volltlll't' onvolveur ollno llllltt mjnstiçn ao Nós so1uos imlopollllonto·s, temos a isenção 
diroito do qnem qtwr que seja, mio tenho noeossaria pnm>nstontat•aqninossttsüpiniuos 
d!JVida om acrcdilill' que par.t ossB meu pr•o-~ sujtllll ollas qnaos t'orom, o tomos dit·eito tl~ 
cmlirrwnto tenha intlnido a opiniüo qrw acn.bo qtle O:iSILi opiniões sojaru respoitadas.polos 
do oxpor. outro~, assim corno tomos o c\ovot' do rospeita1' 
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as dos outros. Neste assumpto, como em qual- A. Ctwalcnnti, e nesta occasiiLo levantou-se 
quer outro, hei de omiltir minhas opiniões um debate mais ou menos conl'uso sobre o 
com isençiLo, tí•anqtleZIL e lealclade; creio que assumpto. 
toclos os meus col!ogas estiLo no mesmo caso, Entretanto, acredito que o pensamento do 
devemos ser Ienes e francos pam com o pniz, leg-islador ao elaborar o projecto da Consti
devemos mostrar como pensamos, principnl-· tuiçiLo no nrt. 213 clú Jogar n uma cliscrimi-
mente a respeito de certns ma terias liLo im- naç[o. 1 
portantes como estn., que tem por tlm cercear o r.rt. 2G, § 1', dispile quanto ú incompnti
os direitos de nma classe numerosa t!e ci- bilit!:<des que possam resultar aos cidttdãos 
t!ndãos illustrados e que muitos serviços toem que tenham crenças religiosas para occupar 
prestado no pai?., clnssü que recebeu a lte- cargos de eleição popular. 
publica elo braços abertos, ~uo não croon a Do§ 2• ató ao ultimo lmtn-se de incompa
menor difficuldade iL nova ordem de cousas, e tibi!itlnlles, nas quaes se possam encontrar os 
que, portanto, não merece ser tratada. r.omo cidadãos pam os cargos de eleição, qunnclo 
dispõe o projecto de Constituição que estamos sejam representantes do governo, governa-
discutindo. (:ipoiados.) claras, chefes de policia, etc. 

O Su. AMARO CAVALCANl'I (pela 01"dem)- Ora, Sr. presidente, parece-me que, J'eita 
Sr. presidente, notando da ptn'le do Cougresso esta dill"erenr;a, não poderá o Con<>resso he
vontade do manil'estar-se sobre a mnterin de sitar em votar pela consideração âa emenda 
minha emenda, retiro o meu requerimento· do Sr. C a vnlcanti, e ainda mais em acceitnr 

O Su.BAnARÓ (pela ordem)-Sr. presidenta, n. sn:t doutrina (muito bom), porqt!e, si é fóra 
em vista deste rerJuerimonto, requeiro que rL de duvida que o poder theologico ou espiri
votação da emenda seja nominal. tnnl é, na opinião de muitos, um poder lleca-

0 St~. SmtZEDgLLO (!leia o1·clem)- Sr. pro- dente, é não menos l'órtt do duvida que este 
sidente, acl\0 que niLo se trata absolutamente poder, representado em qualquer outra 
ele liberdade espiritual nem do li!Jorclttde do crença religios11, é lambem um poder deca
consciencin (m11ito bom; apoiados 0 >uio apoia- dente ou envinvel. 
dos); trata-se apenas de sermos cohcrcntes O SR. PuE~rDENm-Observo ao uoiJre re
comtt votação que domas hontem em relação prosentante rtue estil. discutindo a emenda 
comtt emenda substitntivtt. cuja discussão foi encerrada. 

Essa emenda substitutivtt tliz clnramonto o o s1~. DBMI~TJ\!0 Rmmao-Estou apresen-
~eauinte : t 1 '"' 

u • I I I d atH o as rn?.vos ... « O Congresso, em let especin. , 1a t e e-
clarnr os casos de incompatibilidade eleito- O SI\. PRllSIDEN"I'll-Son obrigado a zelar 
ral.)> pelo regimento : lodavitt si o Congresso ou-

No art. 2ô voem especillcados todos os casos tender, tom " liberdade do nnarchisar a 
de incom1mtibilidado; ora, a não ser que quei- discussão. 
ramos ser completamente incolwrentcs, não o Sit. DBMETRTO RtnEmo-Estou prompto 
podemos Jhzer rostricção nenhuma, rlesdo qno n obedeccJ' á ol>sorvnção tle v. Ex. ,entretanto 
votamos o nrt. 2ô. parece-mo qno não estou róm dtt ordem, por 

Nessn scrio completa de emendas c\ muito quanto trntava. tlc nprcsenhtt' ns razilos ton
possivol qne cscnpasso complctmn.mto a dentes a mostr.n• qua a emenda do Sr.Amaro 
ementlt\ nprcsontada pelo S1•. Amm•o Cavai- CtWalcanti niLo está projudicndn. 
canti, e ainda hontem o illustrado rclatot• 
da commissão, tios 21 meml,ros dcclnron aqni ''.m rcsnmo t!iroi: parece-mo que o Cou
quo tinha sido o intuito pensado o tll'mado grosso deve votar em primeiro log-nt• pelo uüo 
com missão . valando csw snllstitntivo, adiar prejuizo d~t omeiHla,em seg-undo log-nr n f11vor 
todas ns questões do incompatibilitlaclo pn.m do pensamento nell:t contido, no qno nüo fará 
occasião opportnnn. Paroco-mo, por canse- mms do que obedecer ú. l~epnhlicn que não 

"
<>uiutc, nue V. Bx. clovo consultar iL cnsa si t\ admitto privilogios nenhuns nem oppressão. 
qu0stão 'hu não de votnr-so 0 substitutivo ou Já o um neto do Govot•no Provisol"io o tlovem 
0 parn.grapho nnico apresentado pulo sr. mostrnr que ellcs toom todo o nosso n.paio. 
Amaro Cavalcnnti. (Milito bom.) 

1 l ConsnJt[uJo o Congresso sobro o roqnori-
0 Sa. DE)JWI'Itlo ltJBElllD (JlC" 

01
.,'

0111
; menta do St•. ,\mJu•o Cavalc:tnti servindo Jt 

attuuçan)- Sr. pt•o:;itlonlo, considot•o '1 110 so rolit·:o~tla. tio rotjllOt'imonlo do atldiamonlo, 
tm\a. tld unw quP:;\:io muilll siinplus. 

I "{ - l · Ó ,"l{ljll'OVHli<l C.l l.llt.'"lllCJ J•o· t.llltli"I·I.I'IOiltO. Sug-nnt o u oceorJ'It n na :-~cs:;ao an eL'JOI', ~ 
!"oi vótatlo o al"ligo sult:;tiltii.irn tla colllltli:i
:-;~.o. nopoi:--: dnssn. volw.~ão Slll'g'iPnm duvirlns 
CJUanlo ao Jiwto do estar ou nii.o pt•ojndicada 
a omondt\ npresonlatla polo St'. rcproseulnnlo 

O Slt. F'lll•:siVI':lí'l'l~- Pot• occasiãn do votttl'· 
so n omonr!n. rio S1·. Amm•o CtwHicn,nti, ntt 
nllinm sossiTu, n.musa. pt•opoz ao Cong-rosso u 
seg-uinto questão:- Si esltt emenda, em visttL 
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do substitutivo (][i, commissão, n.pprovado pelo 
Congresso, estav[l, ou n~o projtH.licadtt. 

Foi esht n. votucfío, que não se concluiu n[l, 
ultimtL sessfío, por veri1lcar-so nfío httvot• 
casa. 

Conseguintemente, o Congros;;o, vae agora 
rosal ver [,, votação nfío veriíicmla houtcm. 

O Srt. BADARÓ requereu votação nominal. 
Commltado o Cong·Pesso ·sobro o reQueri

mento de vota~'ão nominal, é este rejeitaclo. 
O Stt. PRESIDtcliTJc -A commiss:io dos 21, 

propo~ que o art. 2G fosso snbstituiclo pela 
seguinte disposiçfío : · 

« O Congresso, em lei especial, declarará 
os casos de incompatihilidnlie eleitoral." 

Este substitutivo ou antes, esta úisposiçfío 
que suppPimo as incompn.tibilidacics do nrt. 2G, 
foi approvada. 

A omonda do St•. Amaro Cavalcanti ó con
cebicltt nos seguintes termos: 

« Pm·agraplto unico. 
Ninguem scri1. lleciamdo incompativol pela 

simples lhcto de ser CJ•ente ou ministro de 
alguma religifío. )> 

Consul tntlo o Congresso, rcsoi v e [JOt' 85 
votos contrn. 75 qne achu.-so projuclic:~t!tt tL 
emendrL do Sr. Alll<tro C;walcanti. 

Vom [\ mcstt us seguintes: 

DECLARAÇÕES DN VOTO 

Declariunos que v o tt'tmos no son tido de niio 
set· consiliemda pt'e.itulicada a emelllla tio 
Sr. Amaro Cnvaicanti, que consagra nssum
pto do lillot•dado ospil'itnal. 

s. n .. -F'I~ectel'ico Boi'.'JCS o -F'twwisco Ba
daro.-Pacifico ,)Jascru·CHII(I.s. -llellwll'io IU
beiro.-.TosJ Sim.c<io,-,\nni!Ja/. F'ahio.-.·ll
cindo GHanaum·a. -ilnllio de Fada. -.llrowcl 
FU/f1111lCio.- ,\stolpho Pio.- Carlos Clwr1as. 
-F,·ues da Cru::-Fonscca Jlr;nnes. -Bw·bosa 
Lima. 

Votoi pnm qne nfío fosso considera,ll'l pre
ju,lic;tclll a OlllOlllitt tio Sr·. Amaro Cavalcnnti. 

Sala elas sessilc:;, 20 do dozcmbro do 1800.
Btteno de Paiva. 

Docl;tmmos que volnmns quo n omondn do 
St•. Atllat·o CtLVttlcnnli n~o ostaV<I pt'Gjmli
catb pm· conter nmlet•LL nova.- CYW[!"-' Lo
bato.- Joao Ltti~.- .T. iloellm·.- Grtúl'ivt do 
MarJ<ll!uics. -ilnloaio O/ yntho . 

Rerpwit·o q no tiO in,;im na acta qno voto! 
poitt. OIIIO!l,!a do St•. ,;ouadtH' Allltll'O r.aval
cnnti, COIIIO llllltL [1l'OVtL do l'US[IOitO l\ !iiJol'dado 
de COllSUiHI\eia, 

Saia das ~ossues, 20 do tlozomln·o do !800. 
-Gwcia l'il'cs. 

Declaramos qne votamos no sentido de nfío 
estar proj nllicuda a emenda elo Sr. Amaro 
Ctwatcanti, que 1liz : ninguem seril declarado 
incompatível por ser crente ou ministro de 
urna roligiiio. 

Em 20 de dezembro de 1800.-Ignacio Tos
lct.- Santos Perei1·a.- F. Socll·d.- Paula 
Gttinumics.- Amphilophio·- A. Milton.
Custodio de 1lfcllo. 

Declaro que votei para que a emenda do 
Sr. Amt'lro Cavalcnnti não !'osso considerad!l. 
pmjmlicacin, por mo pnrccJr uma garantia d!t 
JibercLldo o ig·ualdntlo elos cidadiios e dos sons 
direitos politicas; qne ficttsse consignado na 
Constituiçfío, como norma da lei ortlinaria. que 
houYm' de estabolecor incompatibilidades, que 
nenhuma pódo ser estt'lhelecida por motivo de 
crença e pronssi\o religiosa, o que desde jil 
aproveitaritt nas proximas eleições dos con
gr·cssos dos estados. 

Sttla das sessões, 20 do dezemlJl'o de 1800.
M 011/eiro de Bm·ros. 

DISCUSSÃO no CAPl'rur_.o 2°1 SIWÇÃO la 

Entt•;t em <liscussiio o capitnio 2", secção l" 
do projecto tio Constituição. 

Siio lidas, apoiadas o entram conjuncttt
mento em cliscnssão as seguintes 

Emendas 

Ao art. 27, §I" 

Depois du, paltwru.-habit:tntos-accrescon
te-se-ufío devendo esse numero ~er inf<lrior 
l'l qun.L!'O por qualquer estado. 

Sala das sessiies. 24 t!e dezembro tle 1890 .. 
-U cltôa Rarh·irfllc's.- "1thayrlc Jw1im·.- A. 
;bcrcdo.- Caeto;IO de A.lúuquetque.- Bel
fiJrl Yiai1·a.- ,tq"ilino.- Moni: F'reiac.
F,·edc1·ico Borycs .- J. S,o·mcnt~. 

Ao art. 27, § !• 

O numero üo doputctL!os scriL 11xallo pelo 
Coug'l'osso, o igual para todos os oEtados. 

S. lt.- Fl·etlc;·,·co Borycs. - Mcwlinho 
Rotlri[Jues. 

Ao ttl•t, 27, § lo 

Al~eJ·escon to-~o: 

Não putl.,JHlo ullt ea:;o algum <~XCL'dot• do 
~t~o o unmot•o do t•opt·osunltullos. 

S. lt. ::;tda. das so:;~iíus, 27 tl'J clozombro tlo 
1890. -FI'<mcisco Badm·ó. 
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Ao art. 27, § Jo Snbotilutivo ao art. 28 

Em vez de setenta mil rlign-se-com m!l Art. 28. E' dtt compeLeoci:l da Cttmara a 
-nccressentnndo-so depois thl palavrtt-lu<IJJ- iniciativa : 
tanto- as seg-uintes· - n[o tleYendo, porém,· § I . o Das leis de creaçlío elo des[lezas e ele 
estado r\)n·um tbr menor numero de depu- impostos; 
tndos do qu,l davn no tempo dll proclamação § 2.• D<~ fixação das fm·ças tle terras e 
da Republica. mnr; 

s. R .. -Saln dns sessües, 20 do tlozemhro de § 3. • Dn discussão tias propostas e projo-
1800.-Francisco Veiqa.- Costa jJ!fachl'rln.- ctos do pndcr executivo; 
Con·8a.Rabello,-.lorio Luio.-B~.<eno de Pai~a. § 4.• Da tleclarnç[o de procedencia ou im
-Costa Sena- Jllanoel FutrJe>1cio.- Astolpho pt•ocedeucin dtt accusaçilo conLL'lL o pre~idente 
Pio.-Pacifico Jlla.,cm•cnhas.-Dnmingos Ro- dtt Repnhlica, nos tormos tio urt. 32; 
cha.-Lamouniar Goelof,·cdo. § 5.• Da ratitlcaç[o dos tratados celebrados 

pelo governo ; 
Substitutivo ao art. 27 c sons paragmphos § o.• Da autorisação do governo par[], de-

Art. 27. A Camnra dos Deputados se com- clarar guet•m ou celebrar· a paz. 
poriL de representantes, eleitos pelos estados Saln. dns ses,ues, 20 rle dezembro de !890. 
e Districto Federal. -Gab1·iel ele Jllagathães. 

PrtJ.•agrnpho unico. O numero de t!eputado5 

o a J'órma da olciç,ilo scrüo dctct•miuados pelo 
Congresso Nacional. 

Saln dns sessues, 20 tio do:~em!Jro de Jsno.
Gabrícl ele Mrtgalhaes. 

Ao § i" do nrt. 27 

Substitua-se poJo scguin te: 
O Congresso llxnriL o numm·o tlc rlopul:ndo;; 

de manoim q no cnrla ost.ndo o o Distriéto 
Federal tenham repi'e>ontnçü.o i:,\·nnl. 

Snh das sessões, 2\J do tlezomiJro do 1800. 
- Epitacio Pcsso~<. 

Sub-emencla iL cmenrltt da. commissilo con
cornen te a.o art. 27 do projecto : 

Depois da. pn.lavra- eleitos- dign-so por 
snfl'rnll:io tliroct~ o ciJ·cnrnscl'ipçües .el~itomes 
que nao pot.ler·an nltrnpnssnr os l11111tes tle 
um estado. -.losê Il!fgitw.-.lorrJ Mm·irrmw. 

Al'l.27 § 1". 

Ao Ul·t. 28 

Depois das PJ lavras-nos lermos elo art. 52 
- diga-se-e "con tr<L os sect•eh<rios do E;;tado 
nos et•im~s connexo' com os do presidente da 
Republi<:a .-Josd II ygino.-.lose Jlariano. · 

O Sn. l~E'!'U)!H.\ (pala ordam)-Sr. prcsi
<lento, quando se iniciou a~ni a discussüo do 
Jll'qjocta do constituiçiía, V. Ex., com a.pplauso 
111011, cletoJ•minon qno, no pnsso que 1'ossB en
trmHlo em dclltLlo cnda capitulo, se pudesse 
lhzer uma critica gorai sobre o mesmo pro
jc:,Jo. 

Este alvitre, poróm, na pmtic:1 tem dado 
maus ro:m Jtados. 

Venho lilzcJ• n. V. Ex. nm J•eq u01·imen to 
vcrlml parn que alll'igno os oradores <L cingi
J'Om-so ao capitulo em discussão. 

Qunndo entJ•ou cm rlehnto o capitulo I. tli
veJ•sos ornrloms tocD.rnm ligeimmontc neste 
ponto, ao p 1S:lO que occupamm-sc larga
mente do totlo o projecto. 

O SR. ZDIA-,\ c<~rnpuçm nüo me cabe. 
Substituam-se as palavrus-sotenttL mil- O Srt. RETmmA-V. Ex. foi o nnico. 

por-com mil, e nccrcscente-so: Aeabo, St·. presidente, do fnzer o meu ro-
§ :3.' Depois de cada revisiTo do roconsca- qnerimento YarLal, o, de accordo com o regi

mento o Con~resso detcrminnr{L o nnmero de monto, ospcrl> que olle seja approvado. 
habitantes que cnútt doputmlo <leve ropreson- o Slt. R\JWOSA .L mA-Sr. Jll'CSidontc, 0 
tar, mns de morlo qno 0 numoi'O total rlcstos quo o regimento rlotnJ•minr. nao i) prochn
nüo exceda do cento o cincoonta. monto o qno acalmtle dizot• o nobre deputado 

Art. 28.- SnpprimanHo as P111avrns- n rtuo me Jll'ocedon na. tril.mna. 
<lisr:nssfio rios pi·ojectos ofl'orecidos polo JlOLier A proposito do um requerimento aqui feito 
executivo. pelo St•. senador Sarnivn, V. gx,, oxplicando 

S:<la das sossues, 2\J <lo d:nemi.JJ'C do I SUO.- osso roq lllll'iruonlo ao Cong-rc>so, dechu•ott que 
JJ.Cronpns.-Mome., Dw·,·os.-Jldolpho Gu·,·rlo. Oi'tt l'ttsoavol que rtunlrtuer orador Jllltlesse 
-M"''""·- '1'/,nll>f<o Cunllrll1111.-- A>lf/Oio Pi- colt•,inr tlltS com outt·o:; os tcrtigos do projecto 
nlwi1·o.-PautiíW (hrlos.-Costa ,flt,tio;·.-RII ... I cuustitneional. 
bi'?" .lmlio>·.- Rorll·irt'"'·' ,:ltv,:s.- Bodo!piw ,\' vi,!tl disto ptu·ocu-mo .. qno niio lll'Ooodo 
.l!n·amla .-.1. .'llOl'W'cl da Stlva. . de modo al,g mn u obéltJ!'VCtf;t\0 do meu collogtl 
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que vem reformar nquillo quo v. Ex .. ilt 
ostabolccou. 

Tratnnrlo·so r.lo um nssnmpto, rio nrn pro
.iocto, Ct\ios artigos aclmm-so mai;; on menos 
ligados, Llove set• licito a qualquer represen
tante cotejar m1s com os outros, niío signill
canrlo tratar-se de matcrht vencida. 

Niio posso, pois, do motlo al~·um concordar 
com o requerimento do nobre aeputt1do. 

O S1:. Ptmsmms"l'E-0 art. 50 do regimento 
dispõe o ~ogtlinto (lú. ): 

· Cada membro do Congmsso só poderá fallar 
duas vezes sohro a mlltol.'itt om Llbcussll.o, 
niío podomlo oxcotler do uma ilOl'[l, cadtl voz. 

Pamgrapho unico. A discussiio será res
trict:t ao projecto, sondo absolutamente ve
dado ao membro do Congresso tratar de ma
teria estranha ao debate, podonrlo o presi
dente cas;or-lho a paltwrtt depois de advertido 
duas vezes. 

o Slt. s.u:AIVA pedindo a palltVCl\ pela 
ordrJm, consultou a mesa se lhe et•n. licito, 
a ello quo só pl'etonditl !'aliar um:t vez sobre 
o projecto do Constituiç:i:o, poder lhzol' al
g·umas rel'oJ•encias ligeims sobro out!'os ar
ti"'os. -0

A mesrt nossa occasiiío decidiu que, com
quanto o regimento estttboleç[l, que a discus
sti:o devo ser re>tricta ao assumpto cm de
bate, por conseguinte a c!ldn. um dos capi
tulas successivnmente submottidos udiscussilo, 
eutrel!luto, esttt rostl'içiío niío ptwccia rp10 tlc
vessc ir n té o ponto de impedir ao omdor de 
incidüntemcn!c l'azer refot·encias a .disposiçüos 
do outros cap1 tu los connexos ou ligados com 
o da discussão. 

UMA vóz-DociLliU perfeitamente. 
OumA voz - g som rcclrtnutçiío alguma. 
OUTIU voz - MtiS nunca sobro nmtcri:t 

vencida. ( ,1poiados .) 

O SR. PimswgN1'g- Entretanto o nobre 
representm1te qno so tinlm utili~ado desta 
coucessiío, o l1 ue agom reclmmt oi.Jservmwit1 do 
regimento, notou muito rasoavolmenle quo 
esta concessiío dn. mesa de poderem os o1•adoros 
incidontcmonto rol'e!'ir-so 11 outros nssumptos 
Jigmlos com o do dolmto tom dado resultado, 
corno acontecotl om l'Olaçiio ao. cn.pitnlo 2', 
toro CongTosso tlumnt~ rlous rlins ouvido bri
llm.ntos discul'sos sobro diversos nssumptos, 
mas muito poucos sohJ•o n. mataria onirliscn,;
siío. (1lpoiados). 

O quo osli't om Lliscnssrto <l o projceto do 
Constituiçiío com o Jl:ll'OI!Ul' d:.l commi:;s:'Lo. 

J~,;to tji!O l\COJlljl:iiii!Oil O p!'lljCC[II jJr<l'i ]J<ISSI.!, 

rlovo t11mhom sor tlisculitlo conjuucttti!JOI!tu 
com o prqjocto. (Apoiar/os.) 

li~!A voz-Isto ó o quo V. Jlx. uilo liulltt 
doclnmdo. 

O SJt. PRESIDENTg - Est.'t subontendirlo. 
Pólle-so discutir ti parte relativa ao parecer 
om discnssllo, mas niío todo elle. (Apoiados.) 
Isto ó o rJne ó logico, é o que ó racional. 
(Apoiados.) 

O Sn. BADARÓ dit um aparto. 
O Stt. Pm~SlTlENTN- Peço no Sr. Badaró 

que ao menos consinta ao presidente do Con
gresso falia r. (Muitos apoiados.) 

O SR. BADAná dil outro apllrto. 
_O SR. Pm~SIDENTr: (com cne1·giet)- Atten

çao, Sr. Badat•ó ! (Jlluilo bem; m.uito bem.) 
co.mo Llir.ia, a prlrmissiío do fazer-se refe

renCia n outros assmnptos eonnexos com o 
que ostit om discussão, âou om resultado de, 
aproposito do art. 2',discutir-se o casamento 
civil, matel'ia oloitoml, emfim todos os as
sumptos que absolutamente nüo tinham li
ga,·iío com ns disposições contidas nesse C!l
pitulo. 
. Não tenho que alterar a deliberação ante

,.~orm?ntn tomada ; entendo que os oradores 
rhscutuHio o mtpitulo 2" da socçiío 1" podem 
Jazer referencias e apreciar disposições con
nextts com ellas (apoittdos), mas limitarem-se 
:1 essa apreciação, deixando a a.preciaçiío 
geral de outros capitulas da Consti tuiçiío 
pum occasiilo opport1mn., que ó a 2" discussão, 
que pelo regimento so fttz em globo, con
forrn_e tivet•sitlo o projecto votado em 1• dis
ct1Ssao. (;lpoiatlos.) 

Estas siLo as disposiçües do regimento. 
Ag·ora, como ao assumir a presidencüt do 

Congresso. appello para o concurso do to
dos, afim do que esta discussiío sejtt rostrictll 
itqnillo que deve set•, a!lm de que esta dis
eussüo sojtt leittt com a maior calma passivo!, 
pm·tt qno nosso tempo seja bom tlproveitado, 
pam que o Congresso possa em um poriodr;> 
mso:wel desempenhar-se dtt sua missão. 
(Militas apoiados.) 

Em nome, pois, do regimento, peço aos 
Srs. membros do Cong-resso que me auxiliem 
tl o bsorval-o. (Muito bem ; muito bem. ) 

O Sr. Epitncio Pe,.;.-.on (movi
mamo <la attcnçao)-Sr. presidolite,Srs. doCon
ll1'esso, vó;; devo i,; comprohondor, som dtlYida, 
o meu receio o as [\,pprohonsües que mo as
sttltmn o o,;pirito no tor do, peltl primeira 
voz, Llit•igit· ti pahwrtt [\, o,;ta assumblón., o eis 
porque comoço invoc:tndo (I vo,.;sa !Jonovolon
cin., \Jiltlimlo 11 vossa attençiío cm lhvor Lia
que! o qno, niío aJl'oilo nint!n, ús !netas Lia, tri
lmmt pu.!'lnnwnlu.t•, lmlllo ainda. tlo olomontos 
,;ci~n.tillcos qno possam oschrocor o vosoo 
espu·tto nas graves quo~tilos, quo toam Lle ser 
sn!Jmottitlns ao vo,;so conhecimento, vem, 
ontrotn.nto, oumpt•it• aqnillo quo so lho all
gum um tlovor, vem intentar uma reivimli-



402 CONGRESSO NACIONAL 

caçii:o em f,wor .do que se poderia clmmar·: a quatro ou seis estados apenas o direito del!es 
igualdade poli ttca dos o.stados. . sós tlecidirem 1lo assumptos q uo so referem 11 

Si, poi;, por um Indo sm~o-me tolhido pe!o todos os outros tambe~J del!es sós gerirem 
recoio de incorrer em vos,o desagrado, p!'t.- loteresloS uo toda~ Unmo; nao comprehendo 
vnmlo-vos alguns momentos de pahwra mrus como quatro ou se1s estados apenas, que por 
autorizndfl sobre est:~s que.stões, por .outro ·!nêt•fl ~asua\idade l''?rnm occupar uo tempo do 
lttdo me sinto fortalemrlo, smto-me ammado tmper!O regtões mais povoadas ou mais vastas 
ao ver qne venho, ~~ de~empenho elo UJ!l de- ou que por Jhvores do governo hiio sido ali
ver profli"'nr uma m.JUSttça que se basom em montados pot• uma corrente imminoratoritt 
um~ theo~ia in.iu~tificavel o que póde dnr mnia crtudaloStt, tenham o direito e~clusivo 
Jonoar nos maiores inconvenientes no seio deste de decidirem nnquillo que diz igualmente 
ptÍiz · respeito nos intereases de 15 ou 17 outros 
s~nhores, o "{lro.i~cto rle Constituiçü:o que .o estados. (Apcwtas, apoiados e 111io apoiados.) 

Governo Provtsorto s~bmetteu ao co~hem- O SR. G~NÇALV~s CHAVEs-E' que o nobre 
monto do Co~gresso, diSpõe lld se~ ::u t. r' c.leputa.do Imo faz U![ere!lça e!ltre a vida local 
§ 1~, o segmnte: cO numero os c ~p~Itnc os e a vic!n nacional. Para a local toda a auto
s~rn fixado ~elo CoDgresso

70
em p1r1op~~tç.Lotque tonomm, para a nacional a {'proporcionali

nao excedera de 1 po~ _ mt 111 .1 nn os.» dado. 
E' como se vê, um nppl!cnçao perf01ta, oom-
']ll~ta, do principio que derende rt proporcio- O Sn.. , EPITA~ro P:r;:ssoA--:Peço licença. no 
naliclrtcle da representação. . meu nobre colle.,a para contmunr. 

Doutrina liberal qno garante a 10terven- O SR. BA.DA.Ró-Apartes da ordem deste 
cão de todos os indivíduos na gestü:o dos ne- encaminham. 
gocios publicos, eu comprehentlo:a .como uma 
con(lição, como um elemento mdtspe!lsavel 
da verclade politica nos governos unitnrios, 
mas tamberri como um:t injustiça grrtve e in
conveniente nos governos feclerntivos. 

Nos primeiros, os representantes drt nação 
são propriamente representantes do povo, 
muito em bom sejam eleitos por circumscri
']lQões territoriaes deierminndas, pois estas 
circumscripções qunsi que nü:o guardam e!ltre 
si diil'erença alguma, apenas uma distincç,li.o 
nominal, de mt\neira que caclrt representante 
vem, no celltro a que todas e\lns estão li"'a
das pelos laç,os os mais estreitos, defenâer 
os. interesses do povo, isto é, os iDteresses do 
toda n Dação. 

Nos governos fedemtivos, porem, cad:t cir
cumscripçrto tem uma nntonomitt proprin, t~m 
quasi que um(!, soberania, cada qual repre
senta um corpo politico it parte, tom interes
ses perfeitamente delineados, per[eitamente 
discriminados, de mnneil•n que os represen
tantes são manclrttarios dos estados, vêm de
fender os interesses dos estodos, cn.in somma 
constitue o interesse da Unilto. (;lpoiadds.) 

0 SR. MoNT!l!RO DE BARROS- Do povo 
tnmbem. Os representalltes dos estados,sü:o os 
senadores. 

0 Slt, EPITACIO PESSOA - Eu chegf\l'Oi lá, 
VozEs- Contimle. 
0 SR. EPITAC!O PESSOA- Senhores, si OS 

0 Srt. EPITACIO PESSOA-Meusse!lhores,acnbo 
de assignal(!,r meu modo de pe!lsnr a respeito 
r!n orgaDisaçiio tio poder legislativo DOS go
vel'!los unitarins e nos governos federados. 
Pum mim a federação é um(\ aggreminção 
de estados; nggreminção em que C(!,r\a estado 
representa um corpo politico, têm todos os 
poderes indispcnsaveis em um org(!,nismo poli
tico. 

u~r SR. RllP!UlS!lNTANT!l-Mas o povo !l[O 
é contribuiDte da União~ E onde está are
presentação tio povo? 

0 SR. CAMPOS SALLES da um aparte. 
0 SR. EPITAC!O PESSOA-Sei p3rfeitameuto· 

que a distincção que V. Ex. fttz Sl J'undtt na 
tllooria de que o senado representa os estados 
e a camarn represcDta o povo. 

UM Srt. RsrRllSE:-<TANT!l- Representa a 
!ll1ÇÜ:O. 

0 SR. EPITAC!O PESSOA-EU ia tiize!ldO que 
tt federação repre:en ta uma ag~remiação dos 
estados, que cacl(\ estado constitue um corpo 
politico á parte, e que onda corpo politico tem 
túdos os poderes necessnrios em q1mlquer 
organismo co!ls titucionnl; pois bem, sendo as
sim, por quo razão ossos que toem os mesmos 
elementos coDstitutivos, esses que toem a 
mosma autonomia, (!, mosmn. sober:tnia, si me 
permittom a expressão hão de ser meDoS 
aquinhoados na gestão L\os interesses publi
cas? ostmlos no governo l'orlorrtl são os mesmos 

vis-n-vis da União, si todos o\les teom uma 
economia it parte, toem autonomia o inrio
pendonc!-.t tu.nto quanto possível, si torlos geruos. 
olloR, como estados que siio, toom os mesmos O SR. Ern'ACIO P!lssoA.-Os interesses ge
diroi tos o clovom gozar das mosmns prerog·a- rnos o quo silo slnli:o a som ma dos interesses 
ti vns, nl\o posso conceber como se concedn acle todos os os tactos? 

UM Slt. It!WRESEN'l'ANTE - Dos interesses 

. 
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UM SR. RBPRESENTANTE-0S estados SilO 
circumscri pçúes ele i toraes. 

0 PR. EPITACIO PESSOA-O estado da Pam
hyha, que tenho a honm de representar nesta 
Congresso, e tilo estado, 'i assim me posso 
exprimir, como o e>tado mais popnlo,;o de Mi
nas Ger:ws ou o estado menos populoso do 
Matto Grosso ; e qual a razli.o porqno o c:;tndo 
de Minas Gemes ba de tor maiot• influencia 
.nos negocias feuemes do quo o •la Pn.rnhyba, 

· ou este do que o de Matto Grosso ? (awnor, 
aparte.<, apoiados e wio apoiados.) 

0 SR. PRESIDENTE-Peço que não interrom.· 
pam o orador. 

0 Slt. EPITACIO PESSOA-Comprehendo que 
a maioria da população devtt intervir ilnme
diatamente nos nego~ios internos do estado; 
que n. maioria da população de Minas Geraes, 
por exemplo, qeva intervi_r na, solução dos 
neo·ocios pecullnres de Mtnns beraos, mas 
nã~ que em negocias t.ht União,isto e, de todos 
os estados, deva intluit· mais qno qunlquel' ou
tro estado, ombortt de menor população. 

( Crttzam-se numerosos apartes.) 

0 SR. AÚIEIDA BARRBTO-V. Ex. foi bu
lir com um formigueiro. (Riso.) 

O SR. PtmsmENTg-Peço ao Srs. memuros 
elo Congresso deixem o orador continuar. 

0 SR. EPITACIO Pl~SSOA-E' pois .. ,,. 
UM SR. REPRESENTANTP.-V, Ex. p:mt SOl' 

coherente, tleve acceitar que cada estado 
concorra. com igual quota para as dospezas 
federaes. 

0 SR. PimRo A~mtuco-A federnçllo niio e 
um banco, onde ca,ltt accionisttt tem numero 
do votos proporcional ao numero de acções. 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Senhores, nllo estou 
pmtico nas Iuctas da tribuna parlamentar ... 

VozEs-Vao porfoitamanto. Vn.D mnito bem. 
0 SR. EPITACIO PESSOA-de motlo que dese

'java não sortilo l'requontemento interrompido 
'pelos illustres collegas; entretanto, vou res
ponder o a.pnrte com que aca!Ja do mo honrar 
o nobre depulatlo. 

Si a roprosontnçiío não clo'::o ser proporcio
nal iL população, tambem nao deve sel-o a 
quota de ronda com que cada estado tenha de 
concorrer pur:t as rlespezns fedemos ; quer 
dizer, que so acc,3ito que a proporcionalitlnde 
da representnç,flo não se devo applicnr nos 
governos federados, dava por cohereucia ac· 
coitar qua cada estado entro com uma quota 
igual t.la sua renda para ns despezns da U uiiio. 

Entretanto nllo é assim. A obJecção nllo 
procotlo, primoimmon te porque tt proporcio
nalilludo de represon taçllo ~e funda no mnior 
on monm• numoro do lmlntau tos do estado e 
não sobt•o o quanlwn dtt ronda com que hn:i a. 
porventura de concorrer para as clespezas J'e-

deraes ; e o estado mais populoso não é por 
isto só o mnis rendoso, ha.jtt vista Minas Ge
rnes ; depois porque a.s despezas federaes n~o 
sllo satisfeitas propriamente por quotas dedUZI· 
das das remias dos estados, mns por uma taxa 
tlirectamente arrecadada, e finalmente porque 
quttndo assim não fosso, a igualdade tributa
ri>>, tlnanceim ou que melhor nome tenha, 
não está ~ubordinada aos mesmos princípios 
que regem a igualdade politica. . . 

Não podemos decretar por me10 de um11 le1 
que tal ou tal estado tenha mais ou menos 
renda, ou que todos os estados tenham renda 
igual ; portanto, seria absurdo obrigar certos 
estados a entrarem para as despezas da União 
com quota igual á de outros mais ricos. 

O estado que rendesse dez não poderia en
trar com a mesma quota do que rendesse 50: 
o contrario seria tornar impossível a federa
~ilo tlosde que impossível seria a vida dos 
estudos, sempre que a quota excedesse ou pelo 
menos se approximasse muito do limite ma· 
ximo de stm rend:1 total. 

Com a igualdade politica, porém, não se dá 
o mesmo. 

Os interesses de qualquer ordem de um 
pequeno estado são tão dignos de acatamento 
e raspei to por parto da União, como os inte
resses de qualquer ordem de um estado mais 
poderoso, o isto porque a somma de interesses 
do primeiro tem para ello a mesma importancia 
que partt o segundo tom a somma de seus 
proprios in tot·cssos. 

E' o caso do individuo que tem mil contos 
o t.le outro que tem dez, taes fortunas repre
zentão pam seus respectivos donos egual va
lor. 

E eis porque penso que um e outro desses 
estados tlevem ter a mesma porção do auto
ti dado na org·anisaçüo do todos os serviços 
tle caracter federal. 

O mau illnstrttdo collega :i cujo aparte 
ainda respondo ó que pant ser colterento deve 
chegar ús consequencias logicas e nocessarias 
que emanam do sou argumento; isto é, se ue
ceita que a roprosontuçãodevo ser proporciona.! 
ao numero dtt população ou á quota da renda 
com quo cadtt estado deva entrar para as 
despezns fedemos, devo accoitar tamoom que 
se estabeleça o sul'rngio universal como base 
indispousavel ela vordndoira proporcionali
dade ... 
U~IA voz-Caminhamos para lú. 
0 Sit. EPI1'ACIO PBSSOA,,. O mnis do que 

isto, o voto cumulativo, isto ó, qtlO cada 
individuo tenha um, tlous ou traz votos, con
fot•mo o numero de pessoas ela família ou 
segundo o quantum elo impostos quo pague 
(apoiados c nt7o apoiados;) pois ó natural quo 
um individuo que tom tloz pessoas do l'nmilio., 
tenha maior interesse tHI ordem, na tranquil· 
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!idade 0 em todos os negocias sociaes elo que que niio representam nem podem roprese)Jtar 
o individuo que tom apenas cinco, do mest~o a Federaçlio. 
modo que aqnelle que paga impostos na raz1Lo Attont.lnm os senhores .memoras do Con
de 100, deve tel-a mms ilo que aquello que grosso pam o que dispõe ~ prqjecto co~stitu
os paga apenas na m~iio de 10 .. Esttt.é que cion:tl quando trata da eletçao do Prestdento 
serüt entlio a vortlatleirt~ propm•ct0mLllllndo. da Republicn. e ve,iam que t1 uomonçüo desse 

Meus senhores, tendo respondido como· primeiro magis~ra.do, !]ue deve ser tll)ta d~ 
l consenso da rnatot·m ou de todas as umdadeo 

pu c 0 
.. • d · t t t l l ledoradas, po ortt en re an o se -o l e uma 

O Su. VEIGA--Respondeu muito l;em. quarttt ou quinta parte dessas unidades. 
O SR. EPITACIO PEssoA- · · • o aparte do U)I s11 • REI'RESENTANTE-Htt unut emenda 

meu illustre colleg-tt, continuo na aprJciaçlio dtt commisoiio nesse sentido. 
do art. 27, §I" da Constituiçlio . 

0 SJt. C. NASCDmNTO- 0 fJllO ci nbsuruo é O 
Pelo modo porque n Constituição ostnbole- prcsitlento ser e1llito pela minoria ..• 

ceu a representuçlio elos estados -senado e 
Caml\1'<1.-já ntnrmei e é fhci1 verillcnr rJUO 
quatro ou seis estados pudem cll~ii sos de
cidir OS De"'OCiOS que di~elll l'OS]lOilO l\Oo 20 
ou 21 estados que compuem a União. 

O Sn. VEIGA-2 ou 3.000 bra~ileiros pódem 
decidit· dtt sorte de 14.000.000 ! 

O Srt. Et•JTACIO PEssoA - Jit tivemos a 
comprovaçlio desttt verda.ilc na votaç:io .de 
certas ememlas em que os ultet•esses do mm o r 
numero dos estados fot•am abafados, asphy
xiados pelo menor numero; e isto porque im
mensa e injusta desin·ualilutle so e:;t:tbe1eceu 
entro a repr·esentttçRo dos estados do norte 
e a dos do Sul ; cstrs nltimos lomm arbi
trariamente melhor aquinhoados do que os 
do norte por occasião de se conl'occionar o 
regulttmento eleitoral. 

0 SR, NASCDmNTo-Qual :t ra~iio 'i 
·• 0 Slt. EPI1'ACIO PESSO.\ - Foram melhor 
aquinhoados pela supposiçiio ele IJUO !' popu-
1açlio do sul lmvia crescido cm rap1da pro
gresslio no passo que a do not·te havit1 pura
Jysado. 

O estado tla Pamhyba que no tempo 1\:t 
mormrchitt <.lava desde muito 5 deputados, 
continua aiudtt hoje :t dar o mesmo numero; 
o como ello outros do norte. Por consoquon
cia h ou v c certo ar!Jitrio 1m Jlxação do n umepo 
do representantes. 

o Sn. ZA)IA- Honvo 1Í1uito nrbitl'io. Só 
por um roccnsc:mwnto, conscienciosamenl e 
feito, podor-se-hitt obter a base pnm ns re
prescn tnçõos · elos estados. 

o Sit. El'l'i'Acw Pi·:.-;soA ~Os Srs. momhl'oS 
do Congi.'OSSII at.tonllam pm•a us nLL_ri!Jniç•uo~ 
qno lhos cou!'oro o Jll'o.ioeto conslilucwlm.1, :L!
gnmns das qnaos nll'ect:un. rio perto os mlo
I'('Sscs do a.lgnns osl.<tllm; sumonto, I nos conw 
ns quo so rolill'om ao nllhntl~gnmonto <loyot·
tos, aos limites uu 11111 com onli'O o.-;tado, a na
Yo"nçiío do rios qno Jmuhom mn.is do um os· 
t:ulo,o vcjttm n qno graYcs inconvenion los plilio 
eondnzit.' o sorom cssns atll'ilmi~uos conl'ori
das 11 um numero mnito limitado do estados 

0 Stt. EI'ITACIO PESSOA - 0 systemtt tltt 
Constitui,~lio tttmbom póde produzir este ef
feito. 

O SR. c. NASCDmNTO- ..• assim como a loi 
do Npresentriç•lio igu:tl a cach estado, signi
fica a rcpi·csonta<;fw dtt minorin, o que <i a IJ
Sil!'Llo. 

0 SJt. gi'ITACIO PESSOA- 0 Estado é um 
conjuncto do citladiios, c9mo~ Fcd~raçlio é um 
con,iuncto rle estad9:>; o ctdtttlll.o .~stu. pum~ es
tado; como este ostn partt :1 Unmo; mas SI to
dos os cidarliios toem p~.mmte o Estado os mes
mos direitos, as mesmas prerogativas, l'jual
quol' I'JUO se,ia, o nnmcro de p~ssoas de farnili:t 
I)Ue tenha, qualquer !-lua SOJlL o q!lantum de 
impostos ~110 pague, SI todos elles mtorvoem 
igualmente, pc.r meio dtt tlelogaçlio, nn. ges
tão <los neg·ocios pulllicos do Estudo, ,_qual_ a 
rnzã.o pori'JUO os estados perante a Unmo, Imo 
de ter direitos desigunes e tlesig·uaes prero
gativas ·~ 

O Slt. Nt.~cnmm·o-Por·que são clesiguaes. 
O Srt. BADARÓ diL um aparto. 
0 Si\. E1'11'ACIO PESSO.\-Acllo a COJlSOC]UOII• 

cia um tanto forçada. 

O Sit. ZA~L\-l'nrta tlosto Jll'incipio: tt so
!Jcranitt subdivido-se igualmente por todos os 
oidt~cllios; o ostatlo rtuo tem maior nnmoJ•o de 
citlatliios tom maior somma do so)Jorania. 
(r1poiados, apartes.) 

O Sn. l':l•rrAcmPEs~oA- O Govol'no Provi
sorio, Jlft conl'cc<;IT.o do ]n•qjcct.o conslitueioual 
que snhmotton ao nosso conlwr:imcnLo,l'nndon
so om rumt theol'in que 011 comocoi por· qu:Lii
llcnr tio injn~tillca.vel, o I'JIIO do lilcto nüu tolfl 
tL monor ]>l'ocodoncin, nüo tom nonhum vulor 
pratico ... 

O Slt. NASCiMEX'ro - Pot• ahi YlliJ muito 
bom. 

o Sit. EPI'l'ACIIll'Es:>uA- ... thcorin. om vit•
tudo dtt qual Bo diz I'Jl!O tL Cmnam reproson!tt 
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o povo ao passo que o Senado representa os 
cst:tdos. 

Senhores, isto ó uma pur•a Jlcçüo. 
O SR. ZA)IA-Apoiadissimo. 
O SR. BPI1'ACIO PE~:'OA-0 deputudo, eleito 

directamente r1elo povo, o tamiJcm nm repre
sentante do E>t:tdo,porque o povo ó rJne consti
tne o estado; o senador,eleito peltt.assembltl:t 
do Estado, u tamilem um repr·es"ntnnto do 
povo, por•qne n.qnolla assemblóa nada mais 
é do que uma delegação do povo. 

0 Stt. NASCD!RNTO-Conclusão: o Senado Ó 
uma perfeita superO uid:tde. 

O Sn .. EPI'l'ACIO f'gssoA-Nii.o se pódo com
prehender• o povo existindo fóra dos estados, 
JJem estes exiStindo sem o son elemento con
stitutivo-o povo. 

Não é possivr:l sopumr o que se acha, neces
sariamente para suas p3rl'eitas comli~,iJes de 
vida, intrinsecamente unido. 

Si o prqjecto, pois, ncceiton quo o Senado 
deva representar igualmente todos os estados, 
tlevia tambem ter admittirlo que a Cr~mttra ti
vesse representação igual ou mesmo qne se 
fundissem ambos em um só corpo de repre
sou ta~•ão. 

O SR. NAscrm:;.;To-Apoiado. 
O SR. EPITAcro Pgs.>oA - O projecto, pn.rr~ 

tomar uma realidatle :t su:t thooria. devia 
impedir ~ue o Senado tomasse conlwcimento 
das resoluções tht Camara c vice-versa, uma 
vez qno l'az tliil'ercr.çfl entre interes>os tlo 
povo e dos estados e faz nma das cam:1ras re
presentante destes o outra representante 
daquolle. 

0 Sn. PEDRO A)IRmco-Apoiado. 
O Srt. BPrncro PEsso.~ - Por occasião de 

reunit·-se a commissllo revisora do projecto, 
fot•nm-lho pm· mim apresentadas tros emen
das sol1t'O esta mnteria: uma dizenuo respeito 
:'L igmL!dado t!tt representaçiio na Canmrn, on
tra sobre o modo dtt eleição do Senado, regu
lando-a pelo mesmo pr·oc•Jsso dtt eleição dos 
deputado,, o outra. fintdmente ref<lriudo-so 
iL eleição do jll'Osidont•J dtt republica, pam o 
caso de niio set• nccoita n, primeira. 

A prirnoit•a emondn. l'oi ro.ieit:uln, a segnmla 
foi accoitu, o tami.Jom a terceira, mas ost•t só 
qnanto n. son tini, ni'Lo qtmnto nos seus meios; 
isto é, n commissi'Lo aeceiton tt ig-ualdade d11 
intet•vont;ão dos estntlos 1m oleiçlio presidon
cittl, nflo pelo systom:1 qne on pr·opunha, mas 
por um outro. 

Om, SOLll tj LlC!'Ol' fllXOl' COllS\ll'l\S Ú i !lustro 
commissflo, peço liconr,,t. pttr•a lleclttmr que 
não cúmpt•ohenrlo tt ra~ão do sou pt•oco:li
monto. :'li n. commissão rejeitou a emondrt 
que tli~ia respeito a igualdt\Cle tlo roprosonta
çüo na U~tmarn, porquo osttt r•opresoutlt o povo 

o deve portanto ser proporcional á popula
ção, no contral'io do Seuatlo que tem repre
soutaçiio igual pot•que representa os estados, 
per•g-rrn to como accoitou a segund:t emenda, 
rlotorminanllo quo :L eleição dos senadores 
J'osse !'<Jitn pelo mesmo pro~esso d:t eleiçlio dos 
deputados ? (Apoiados.) 

u projecto constituoion:tl foi mais cohe
rento, ncceitou a doutrina e tirou os seus eo
rollttrios fazendo com que a Camara que re
presenta o povo fosse eleita pelo povo, e o 
Senado quo representa o Estaâo fosse eleita 
pelas assemblólls dos estados. 

U~r SR. l~EPRBSENTANTJ;- Mas todos não 
são eleitos pelo povo ? 

o SR. BrtTAcro Pgsso.~- NiLo estou tratando 
disso agora. 

Si o senado passa a ser eleito directamente 
pelo povo como a Camara, de duas uma, ou 
ambos devem ser proporoionaes i1 populaclio, 
on nenhum deve sel-o; e então ou a Com
missão devia accoitar tambem a minha pri
meira emenda ou rejeitar tambem a segunda. 

Niio comprehendo os motivos que levaram 
a commissão a proceder de outra forma. 

u~r Sa. RErrtESENTANTE - Por outras 
ra~1!es, que serão dadas depois. 

0 Sn. EPITAC!O PJ;SSOA-Aimla mais : si a 
com missão dos 21 aclm grave injustiça que n 
eleiçllo do presir.leuto da Republica possa ser 
o resultado, não do consenso unanime, mas 
d:t miuoritt dos estados, o estabeleceu que cadtt 
estado intervenha igualmente na eleição 
tleste magistrado ; niio comprehendo qttal n 
razão por que a commissão não aboliu tam
bem a m:tior inj ustiç:1 de se conceder a um 
numero limitado de estados o direito do 
resolverem pot• si dns import:tntissimas attri
!Juiçues do Congresso. Isto ó, sem duvida, 
mais g·t•nve do que n. desigualdade do inter" 
venção ntt eleição do presidente, que, em todo 
caso, está suhor•dinado á Constituição c ás lois 
que (orem cstabelecithts pelo Congresso. 

Estou convencido do que ó g·ravemente in
i nsto o modo de representação estabelecido 
'pelo projecto, e me parece que não procedem 
os motivo~ allegados por Ulll1'opreseutaute 
tlo S. Paulo e po1; um digno memoro da com
missão do;; 21, que lembmrn.m diil'erenç:1 en
tre estado o povo, como so fosse possi vel 
estttl!olocer• nmn dom11.rcnção clara o precisa 
tt osso respeito. 

Tot•mino por isso fa~eudo um nppello aos 
roproson tantos tios ostatlos poq nonos pnra 
que todos nos unamos athn elo tornar efrectiva 
oss:t reivindicaçi'Lo do nossos dit•oitos (apoiado.,) 
e Htzemlo lambem nmn ppollo ti lJenevolenoia 
dos osttttlos gr•andes notrtndo-lhos que so 
pnssn.r ost11 pttt•to dt1 Jll'ojecto constitucional 
nos termos om que so acha. concebida 
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toda. a raspons:1bi!idade tio governo tia Repu- Dentro em tt•es annos tia iuaugut•acão do 
blica pnssariL 11 pesar exclusivamente sobre primeiro Congresso -e diga-se: desde jt\. 
os seus hombros. (Apoiados.) Ha. outra emond!l !ISsign!lda pelo Sr. Ga-
u~r Sa. REPRESEJNTANTE- No Senado a briol de Magalhães substitutiva ao nrt. 27 _e 

representação é Í"'llal. seus parngrn.plws. Vou submettel-a á votaçuo 
0 

. autos do artinoo do pt•ojecto. 
0 SR. EPITACIO PESSOA-O Senado·represen- . 0

• • 

t!l. menos de um terço cltt Cnmttra; hade ser• VozE~- NtLO, mw. 
sempre abafado. O SR. PRESIDENTE- Parece-me mais de 

UM SR. REPRESENTANTEJ- Não IH\ rusito. nccórdo com os proced011tes votar o substitu
0 SR. EPITACIO PESSOA- Sei disto, mn.s 

qnn.ndo uma. proposiçií:o nfio for n.cceita 'Pelo 
Senado voltará a Cn.mn.rn, que a restaboloceril. 

Peço pois aos estatios gr•n.nde' que l'nçam 
alg~mn. concessão n.os pequenos. A passar o 
proJecto como está totln. a responsn.bilidarle 
do governo lhes caberá, o isto nií:o t'n.rit mn.is 
do que fortalecer estes ciumes, estas rivali
dades, que jit existem {ltao apoia(los a apartes), 
qu~ est:Io ln.~entes. Todos dosojn.mos que 
asstm mto SeJn., mas estn. é a verdade · e n. 
unica virtude do tn.l rlesigun.ldade seriL etJfra
~uocet• os .laços de fraternidade que devem 
llg-~! estrot~n.~ente todos os estn.dos da grande 
Unmo Braztlen•a, (Muito bem, muito bem· o 
orador d comp1·i mentado.) ' 

0 SR. AMARO CAVAI,CANTI (pela orrlem)
Sr. presidente, crein. que o Cong·t•osso n.clm-so 
bastantomen to escln.rocido n. r•espeito desta 
materin., que jiL l'oi brilhn.ntoment.J di>cutidn, 
e, por conseguioto, requeiro o encoi'!'amento 
dn. discussfio. 

Posto a votos o requerimento de encerrtt· 
monto, do Sr. Amaro Cavalcanti, <l appro
vn.do. 

0 SR: PRESI_!JENT!l doclarn. que VM proce
der-se a ·votac,•uo do art. 27 e seus paragrn
phos, assim concebidos: 

Art. 27. A Camn.m compi'le-so de deputados 
eleitos pelos estados e pelo Distrioto Federal 
mediante o suJI'ragio d1rocto. ' 

§ 1.0 O numero dos dopntn.dos soriL fixn.1!o 
pelo Congresso, em propot•çfio, que n1o exco
t.leriL de um por sotentn. mil habitantes. 

§ 2. • Para este fim mandará o Governo Fo
dern.l proceder, dentro em tros nnnos, dn. 
inaugura~iio do primeiro Cong·rosso, ao J'occn
soamento d:t popnlnção dtt ltopuiJiica, o f'!Utll 
se reverá decennalmente. 

Hn. umn. emendtt tltt commissrro elos 21, quo 
cliz n.ssim (18) : 

Art. 27- diga-se: 
A camnrn. tios clepuln.dos se compõe dos ro

prosontn.ntos da n:u;ito oloil.os poi' e~tn.rlo; o 
polo Districto Federal, modittnto stl1fmgio cli
rocto. 

Ao §i 2• hn. outm omond:t cl:L commiss:io con
cebida nos soguintos termos (l8) : 

::1 2.•- Suppt•imn.m-se n.s tmltwrns: 

tivo an tos do a.rtigo. 
UMA voz - O precedente é ~ue se votem 

de preferoncin. ns cmenclas. ( ilpoiarlos .) 

O Sit. ~ RESIDENTI~ - A votnçito não púdc 
.ser J'eitn. por outra fórma; entretanto o Con
gl'esso resolvera como on tender melhor. . 

Consultado, o Congresso resolve que so,]tt 
posto a votos em primob~o togar o n.rtigo do 
projecto. 

0 Stt. EPITACIO obtenuo !l. palnVi'a poln. 
Oi'llem, pede l]lle n. votnQfio sc,i:t !'eitn. por 
p:1rtcs. 

O SR. PRESIDENTB diz qno as;;im vae se 
proceder. 

Posto :t votos o artig-o, sn.l vo ns omoncln.s, 
é !l.[lPI'OV!l.dO. 

O SR. PRJ•:SIP!lNT" rleclarn. que vao sub-· 
mottoi' iL votação a emontia da commissão. 

O Si~. Jos1h HrolNO, obtondo a palavr:t peln. 
ordem, uiz que á emenrh da commissüo 1ài 
olroreci•la umn. sub-omendn. o '1 ue, não tendo 
est:L sido [lllblic:~ti:L, pode pot•rnissüo pam 
chamn.r sobro olla i1 atten~iio do Congresso, 
fazentio sentii' que estn. sub·emend:t a.ltern. n. 
emenda no sentido rle deixar snlvn aos le
gisladores ordinarios do Congl'osso n. fucnl
dn.rlo de estn.bolecer que a eleição do depu
tados sejn., ou por estado ou por circumscri pÇCies 
oleitoraos. 

Concluo pmliodo que soj:t votaria :L emenda 
som prejuizo da sub-emendn.. 

O Sit. PmlsiDilN'rE Llocln rr' que a. suiJ
emenda nüo tlca projudicmh peln. votnQiLO dtt 
emendtL. 

Postn. iL votos n. emenda tl:t commlssão, ó 
elln. npprovncla. 

O Stt. Pl~llSIDBN1'8 - Vae so votn.r a suiJ .. 
emo1;dtt dos ~rs. Josó Hygino e José Marin.n?, 
1lne o concebida nos seguintes termos: Dop01s 
c a paln.vm-eleitos-dig-:1-Se- por sull't•ntrio 
directo o circumscripQõos eloitoraos que não 
podorií:o ultt•npn.ssar os limites do um estado. 
Jlicat'iL o nrtig"o nestes termos : A Camarn. tios 
deputados se compi'lo dos representantes dn. 
nnçiio eleitos por suJrrngios clirecto o circum
scripçlio, CJUO não poderão ultt•apassai' os limi
to:; do um ostudo. 

Procodendo-so h votar,•ão, ó rojeitacht essn. 
emenda. 
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0 Sn.. PRESIDENTE - Em vista dessa vo
tnção,considero prejudico elo o substitutivo hoje 
apresentado pelo Sr. Gabriel de Magalllães; 
este é o precedente. 

Vou pór a votos o § 1', salvas as emendas. 
Posto a votos, ó approvndo o § I o. 

70.000 se diga 100.000. o que o _Congreso 
approvou foi a base da reprosentaçao. 

o SR. PRE~IDENTE diz que não se trata da 
emenda do nobre ropresentllnte. 

O Sn.. PRESIDENTE - Ha uma. emenda elos 
Srs. Frederico Borges e Martinho Rodrigues, 
concebida nos seguintes termos : 

• O numero de deputados será fixado pelo 

o SR. VmGA diz que sendo identico o pen
samento da emenda.lida pela mesa, da que 
apresentou acreuitava ser a. sua ; em todo o 
caso, fica dà.da a explicação. 

. Congresso e igual para os estados. 
VozEs- Nilo está prej udicadn. ! 
0 SR. PRESIDENTE- Não ha necessidade de 

uizor que tendo o Congresso votado que o nu
mero da representaçilo seju. fixado na pro
porçiio de um pura 70.000, fica prejudicada a 
~menda, que manda fazer representação 
Igual. 

0 Sn., BELPOJtT VllllltA (pela ordem)
Sr. presidente, parece que n interpretação 
dadn por v. Ex. com rolaçilo a esta emenda 
niio é verdüdeit•a. Desde que ha uma ente nela, 
olla pódo alterar qualquer das partes do 
paragrapho. 

Suppouhn.-se que a. emenda tende a. alternr 
justamente a parte relativa a base de um para 
70.000 para t•opresentaçiio. Vê v. Ex. que 
assim oiio seria prejudicada a emenda. Quun
r.lo votei a ftwot• do paragrnpho foi com essa 
intençilo, e nosso presupposto votou todtt esta 
bancada. 

Por isso, a bem da. ordem, poço a V. Ex. 
que consulte a casa a respeito do que allego. 

0 SR. FREDllll.ICO BORGES requer igual
mente que se consulte a cus:\ sobre a inter
pretaçilo, que se deve dar it disposiç:[o que 
prej ndica a emenda. 

O Sa. Pt~ESIDENTE-Vou submetter ;\, deli
beração do Congresso. 

Consultado, o Cong'l'esso resolve estar pre
j udicadtt a. e mentia dos Srs. Frederico Borges 
e Martinho Rodrigues. 

0 SR. GABRIEL DE MAGAUfii.Es reclama pela 
prioridade da votaçiio de uma sua emenda. 

O SR. PRESIDENTE explica a razão por que 
deixou para depois a votllção dessa emenda 
substitntiva. 

E' posttt a votos e rejeitada o emenda do 
Sr. Bermtrdino de Campos e outros. 

Em seguida é posta t1 votos e iguulmen te 
rejeitada a primeira parte da emenda do Sr. 
Frt~ncisco Veiga e outros. 

Siio tambem rejeitadas a emenda do Sr. 
Frederico Borges o a segunda parto da emen
da do Sr. Francisco Veiga e outros. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Uchôa R.odrig·ues e outros. 

Havendo reclamações, procede-se á verifi
cação o reconhece-se ter sido approvada a re
ferida emenda. 

Fica pmjudicado o Ít.dditivo do Sr. Bernar
dino de Campos e outros. 

Siio successivamente postos a votos e ap
provn.dos o§ zo do art. 27, bem como a emen
dtt da commissiio no mesmo paragraphe. 

E' posto a votos o npprovado o art. 28 do 
projecto: 

Compete iL Camara a iniciativa de todas as 
leis de impostos, a fixação das forças de terra 
e mar, a discussão dos projectos olrerecidos 
pelo Poder Executivo e a declaraçiio da pro
cadencia ou improcedencin. da accnsaçi!.o con
tra o presidente dtt Republica, nos termos do 
art. 52. 

E' igu:Llmente npprovada a seguinte emen
da da commissiio ao mesmo O:rtigo : 

Ao nrt. 28 - digtt-se : O SR. PRESIDENTE-Parece que niio hn du
vida que estlL prejudicadan emondtt do Sr.Epi
tncio Pessóa. Em vez de- a fixação- das leis de fixnção 

- e om vez de- a discnssiio -da discussão. 
Ao art. 27 § 1" htt ttmtt emendtt concebida 

nos seguintes termos :- substituam-se no 
§ 1° as palavms-70.000 por 100.000. 

VozEs-EstiL pre,iudicndtt. 
O Sn.BARllOSA LmA-0 que o paragrapho 

consagra tl o seg·uinte: em proporção qne não 
excederá: 100.000 excedo a. 70,000, logo está 
pt·ej ttclicada. 

O S 11, V moA úlcla ordcm)-Como signata
cio dtL omentln,qno o Sr. Jn'osidonte ttcnba do 
submotter ti :tppt•ovnção o Congresso, petJe 
permissiTo pnr11. explicar que não osti1 preju
dicada. 11. omencla. Esta diz que em voz tlo 

o Sn.. PREs!llllNTE - V no-se votar umn 
emondtt do Sr. Bernttrdino de Campos e ou
tros. 

VozEs - Está projudicntla. 
OUTRAS VO?.JCS - Não está, 
O SR. PttESlllENTE - E' uma omonda 

quo manda supprimír algumas palavras do 
art. 28. 

Postlt tt votos, ó rojoitadn.. 
0 Stt. MORAES E BARROS (pela ordem) pode 

a VOl'illcnçilo dtt votação, suppõo qno muitos 
St•s. reprosontantos niTo ouviram lor a omoucln 
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e, portanto, não sabem o quo se tinh::t,.Je 
vot~ll'. 

O Srt. PRESIDENTE manda ler do novo a 
emenda. 

Vorificnd::t :1 votação, reconhece-se tAl' sido 
rejeitada a emenda do Sr. Bernardino do Cam· 
pos e outros. 

O SR. PrmsmENTE declara q no vne snb
mettor n votos ~~ omoncln npresentacht pelos 
Srs .• José Hygino o .J osó l\lttrhtno, 

0 S~·. JoRé :l:lyg·ill.O diz que CSSII 
emeod::t é um complemento do art. 28, por
que, dando este artigo ii Camam dos De
putados a faculdaclo de docln.mr n. procedon
cia ou improce,Jencia d::t nccnsnçiio contrtt o 
presidente dn Repub!icn, nos toPmos do urt. 
52, não dti. entretanto ::tmesmtt iilcnhlnde em 
relação nos ReCJ•etarios do K;taclo q ult!Hlo fo
rem cumplices do presidenta tia RojiuiJiica., o 
q no Jhz a omenda. 

E' posta :1 votos o approvadtt n em onda do 
Sr •. José Hygino o José l\lariano. 

E', finalmon.te, rejeitada a emenéhl substi
tutiva do Sr. Gabriel tio 1\iagalliães. 

O Sn. Pm~slJlgN1'l~-Vai se votar a outm 
'jlarto dtt emenda, a parto rtuo c.!;'t ;i, cn.mn.ra 
a iniciativn. de nutol'isar o g-oveJ·no pn.r·a 
dechtmr guerra e celebrar paz. 

Posta a votos a 2" parto da cmetuht é rojei
tttda. 

Vem i• mesa a seguinte : 

Daclaraç<1o rle voto 

Declaro qne votei contrn. n. omondn. qno a 
commissfio apresentou ao rwt. 27, porquo se 
estaliol eco cada estado como nma circnm
scri pção oloitornl. 

Sala dns sessões, 29 do dczomht•o do 1890.
Ji'l·ancisco Badm·à, 

DISCUSSÃO DO CAPITULO 3° 

O sn. Pm~srnEXTil-Entm em discussão o 
capitulo :l" do projecto. 

O Sr. Bn.rhosn. Linul> comoçn 
rofet•indo-so tiS palavt•;ts com qno terminou 
sou discurso o omdor qno o pr·ccodon. 

Não accoi ln. somollmn to c:oncoi to; o pm.iecto 
llo constit uiçíi.o do GovcJ·no lcm esses c 'pi ta o;, 
o tomos o t.lovGI' de, cot'l'ospondont!o ao,; Ii
mitos do mandnto qno nos t'oi conC.•f'idn, o no 
qnnl so nos disso qno llltú vinlmmos homo
lo:;nr o quo qtwr qno fosso, mas discutir um 
projecto do oonstitniç•ão qno nos om atH'o
son ta1lo com mora ]JastJ, 

O projecto tem esses defeitos cnpitaos, não 
aprccindos pelo orador, mas peln imprensa 
qno se bnte p:J!os principio> mttis a!ovantndos, 
pelos Jll'incipios comp11tiveis com a !ürma 
rcpu1J!icanl1. 

Não preciSIL referir-se minuciosamente a 
este ou aquollc ponto, o qno aliás scr-lhe-hin. 
diillcil Jhzol-o, porque, o.>tniJe!eoidtt a real 
mesa tio censura, e~tabolecidos os principies 
inquisito!'inos, Bill virtude tlos quaos proton
de-so jutgm· da connoxiio que cada Ol'l.tdOl' 
precis<t desoollriP em tal o tal ponto, restriu
g-inrlo-sc a uma corta itrea a p1·ioti rletormi
nnrl:t pam d iscnssão, não podia f<.tZOl' tal 
ro f'. 'renoia com 111 i nu cios irltlde. 

Tem com desgosto desoriminndo, dia a dia, 
dnn.s tondcncins t!ivet·sas nesta assomb!tin.. 
Uma, que entendo qne a mcl!IOL' extoriori
saçt1o do pensamento consiste em votar a 
t1·o.r,a moclw, !'apidl1l!Wnte, tão rapidamente, 
quão geraes siio os perigo~ quo se diz andam 
no ar, o que qnn.uto domas ao paiz o coúigo 
rle snas lois fnndamontaos. Não dizem que 
codigo e esse. Pnroco rJUO imp!icitu.mento 
está contido no <lcsojo dos que as:>im so mani
fostn.m qnc o codigo soj<t nqnollo mesmo pro
jecto que ibi dndo a discntil'. Em todo cttso 
não se diz qual o projecto quo se devo ado'
ptnr rapidamente. Snpponho dignamente que 
se discuto uma oonstitnição, o orndoJ' per~ 
gunta: pnrn. elwgal'l'llOS a este desirJm•atnm ,; 
passivo! deixar de parto a col!ahoração lleci
clhla dos mombrr·s dosttl assemblôa. ? 

Serin. nocossnrio sermos mnis do que seria 
dever ser, seria preciso sermos clonses, por-· 
que <l orrtdOI' :1 quo jú. allndiu, disso quo o Con
gre.>so de Philndelphia composto de semi-deu
ses levara qnalro mozos pnra dar a seu paiz 
a constituição qno continua a ser nm padrão 
de g-lorias pnm ns sons autores. Aindn assim 
disenl.ín-se rlo 25 do maio 11 i rle sotombro 
do !708 e mais eram Jefi'orson, Hamilton, 
Benjamin, FJ•anklin o tanto;; otltJ•os, e aqui 
nito vu t<r;mklins, nem Yu Washinghtons. 

Oi'a, si li01nons patriotas d;tquolln. compo
toneitt, n.nimudos do umlorvor civico, comu 
quem mai:l so teulm auinlli\llo lllt alma 
não cousogui!•am log·ar aos Estados Uni· 
,Jos do NOl'to um projecto rio constituicilo 
rlig-no dn. allUi':t d:lfJilO!lo momento sem este 
percm•so 1lo qnntJ·o mozes e som ns lliscus
silus as m:lis caloposas, som estes espoctacnlos 
qno so dfi.o no seio do assomblóns numerosas 
o onde rlo.;do logo so (íwmnr:un tlous pm·ti
tlo:;; como porlm•omos fazet• unw. constituição 
1ligna ,] .. pois do mcz o moio 1le tmlmllio in
loi'i'OIIlJiirlo, ospúi'Hndo-so o lt•alJ:dho da com
misstto rlos 21 !ll<Jilibros inonmbirht tio clm• 
pnt'<JCOl' soiJr•o :L Cnn:;titui,,úo '! 

Fazendo n itll!'ocin,;ão cri lica tio projecto. 
lliz1 que loorin. todos ns Jllzomos. a oomoçal' 
poJo:; autol·o:; r! o pi'O.ieclo, o fazom-uas pol'-



SESSÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1890 409 

que não nrln.ptnrnm rigm•osnmonto ás nossas 
condições umn constituiçilo qun.lquer inspi· 
rttnilo-so mais on menos nost11 ou naquella. 

Quao;; os princípios thooricos, que consti
tuirnm tt doutrina mile, om rtne se in~pirarum 
os antores deste projecto 'I 

Tem-se fallaclo na exporbncitt de outt•os 
povos,quo praticam rt ropublicn re,Joratil'tl, A 
cxpol'iencitt suppõe cm Jll'imoiro lngnt· o exnmc 
das courliçucs dessa povo e no nosso '' ex
porioncitt suppi'lo q no ten l!amos foi to um 

. exame o que t<Jnb:unos tl'nnspluntado para 
nqui tt constituiçlio de outros povos. 

isto é que ó a tlteoria, a ontm ó a IJrtttiCtl 
qne o omdor suiJordin(l aos principias. 

Est(l seri(l um principio, nlio seria scioucia. 
E' nesta politica, rruo assenta nos factos 

tOllos os dias, que nos devemos inspir(lr, o si 
nito nos inspiramos conscientemente, devemos 
inspirar-nos inconsciontcmontc. 

Si se trnton ela ndopçii.o do uma consti
tui<;ão, qno ó o modelo de to<.ln.s as consti· 
tnições, entrro porque llcamm do r~wto tantos 
princípios que, apeznr de diverg·encias entre 
os campeões mais no laveis, quo tWnltaram no 
congresso cm Philadolphia, não !oram con
sagrados ?-

Por exemplo, o qno so aclm e:.:aratlo no 
art. 10 §-i" da constituição amet'icana, pelo 
qunl se deixou a compotencia, dentro tla qual 
so exm•co a sobomnin. elo cada um dos estados 
<lo cliscrimiun.r o modo, o log-:Ll' o todas ns 
circnmstancias, nas rpmos f'os5em escolhidos 
os seus representantes no Congresso Nr.cinnal 
couS;t que ó muito Liivcrsn do decreto n. 802 ,\. 
que diL um regulamento aos estados. 

Depois do ler o lll't. 75 do projecto, que tem 
lodtt counexão com o que está discutindo, diz 
que consignacltt a intorpretnr,ão em virtude 
da qu:tlseremos obrigados a Jh~craquillo flUO 
a. Uniilo Americana l'oz, isto tl, ao la•lo do 
uma constitniçi'io sncciuta, org-~wisada por nm 
pc~ncno numero, ontra con:;titui,,i'io leita ti. 
cnst:~ dn.quellas intorpretnçõcs, dando log·ar a 
osso volumoso tmbalho que tanto hont•a aos 
sons opg·anis:ulot'Ll~, cstn outra. constituição 
om virtude da qnnl quostõo,; mtpituos f'(UO Ji.l· 
mm omitidas na constitui<)ilo pJ•imilim silo 
contemplndrts. 

Sn.llo qtw nosto modo rio oxprimip-so osti1 
om tlosarcordo com muitos collcg:ls seus. 

E n. este propo.>ito, lomlira qno jú, se lhllon 
nos opposicionbtns qumul m.r::nc. l·~stti, con
vencido 1lo ~no ó ittcompl,;tn. a elnssiilc:lr,,~.o 
J'oit~t leviannmonto, do opposicionistns ego-
vornistns. -

Pn.Pa nln·nngor tmlos ()~ cnst)!:', jlnvo .. so di;.wr: 
opposicionistas, g·orornistns o amigos do go
Vol'no. 

Govornistns, na concepqi'io vulgar, inrlivi
tinos 1lisposl.os n tlir.er amclf, a tndo qnanto 
vom do alto, :lindn mesmo qno não lenlln 

tl'(lnsitndo pelos cannes officines, reunn, en
tretanto, uma cert:t somma de apoio o1Ucial, 
quo pareça ser f:tvoneada, no monos indirecta
menle, pol' quem que!' que sejn, ainda que 
rcmot:uucnlc tenlm ligar;ucs com o Governo. 
Governista nesta ::cntido uilo póde haver. 

Opposicionistn, individuo animado de dis
posição J'orrenha, de rlisposiçilo r1uasi que 
hystericn. systematica do achnr mito tudo 
qun.nto vem 'do Governo. Tambem não. 

Restam então os amigos do Governo que 
pnrn arpli veem arrectarlns da clevnçilo do ele·· 
vor, rrue toem do cumprir, cheios da ma !or 
solicitude pelos interesses do estado, chatos 
do npàgo c amor ao conjuncto de icléns capi
tucs sobro as qntte;; repousou ~t paz e a tmu
q ui! !idade Llcsttt Jederaç:ão cujos ~tlicorces lan
çamos. 

g• neste gPupo que o orador tem a preten
ção tle classificar-se. 

Lendo o art. 29 Llo capitulo que se discute 
dir. ~uo aintla aqui o projecto de Constituição 
al\tstou-so drt constitui~<io americana. 

L~i viio dons senadores c não tres; mas não 
vem J'nzer cabed:\1 disto, vem npenns npro
scnttU' umn emenda ~ne consagra umn moda
litlatlo que tem pelo. Jcdernçilo. 

Concluo dizendo que e de uma tunlidade 
ovidentissimtt com rclaçilo no projecto de 
constituiçiio qu~ resnltm• rh nmpln discussilo, 
a in tct•vcução diuturna de todos os represou~ 
tn.utes do pniz e não a homologação pusiln
ninw de C)tmlrruer projecto que !Jaixo do ~t!to. 

Silo lidas, npoindas e cn tram con,inncta
mcnte em discussão as seguintes 

Emendas 

o Senado compüc-se dos éitlndilos eleitos 
pela f'ót'lllll e mts condições 1lotorminmbs 
pelas leg·islaturas 1los estados om numero de 
tt·es sonatlnros por ostt\flo e pelo Districto 
t<etlemJ.-S. 1~.- J. ele Serpa. - Barbosn 
Lima. 

Ao urt. 32, § s.u 

Depois elas pttltwt•as oHt1·a.~· pancts, Llign-se 
-sot·;io as ~no ustii'Ql'Cil1 ostabulocidas om 
loi ponnl anterior ao dclido.-Jost! Hy[Ji/10, 

0 Stt. i\)!AIW CAVAr.CANTl (pela o:·dam) 
-SI'.Jll'osidonte, :t n111tcl'i:~ tio crtp. 3", ó ossnz 
i,tnpm•tnnto; ums, depois tlo bt•ilhnnto disc,nrso 
leito pelo nosso colleg·:t o Sr. rlarbosn L,ll!ln, 
parece-mo rr ne ~ COllg'l'OSSO acha-s' J!Ol'loltn
monto osclttrectdo para. votar, o, pot• tsso, re .. 
rJnoit•o o encerramento Lln cliscussilo. 

O Si:. Plm . .:wHN'l'N - O roqnol'imen to do 
nohro roprosont:ullu elo Rio Granclo <lo Norte 
mio póclo ser votado por Cttlta ilo nnmoro; mas, 
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nüo havendo mais oradores inscriptos, fica 
encermda a discussão. (Muito bem, muito 
bem.) 

Não se póde proceder á votaçüo do cap • . 3° 
pela mesm11 razão, porque uüo póue ser vo
tado o requerimento, por falta de nnmcro. 

DISCUSSÃO DO CAPITULO IV 

Entra em discussão o c!tp, 4• uo projecto. 
Silo lidas, apoiadas e entram conjuncta.

mente em discussüo as seguintes 

Emendas 

Suprima-se o art. 31.- F1·ada1·ico Borges. 
Supprima-se o § 1' do ttrt. 32.- F1·arla

,.ico B01·gas. 

O SR. PRllSIDENTB-Niio havendo oradores 
inscriptos, rica encerralla a discussão. 

O SR. A~!PHILOPIUo pede que Jlque atlia
Útl. tt votnçilo do art. 33 n. 24 atê que sejtt 
approvnda a, disposição do projecto, que es
tabelece as bases para organisuçiio do poder 
judicia,rio, visto n connexiio que lm entre a. 
ma teria daquella disposiçüo e a da. ol'ga.nisa
ção judiciaria. 

0 SR. PRBS!DENTE diz que o Sr. represen
tante aguarde a. votnçüo do art. 3:3 n. 24 
partt fazot' o S3u rcquel'imento. 

~· encermda .a discussão do capitulo 4' e 
ndtada a respectt va votaç,1o. 

DISCUSSÃO DO CAP!TUJ,D 5° DO PRO.mCTO 

Entra em discussüo o c:tpitulo 5• do projecto. 
Niio havendo oradores inscriptos, llca en

cerrada a discnsslio e adiad1e a su'' votnção. 
O SR. RrnuMBA (pelo ordem) tendo de 

a.presentar um requer•imento de urg-encia 
pede no St•. presiclento q no nmnrle !tez o!' ~ 
chamada par•a verificar si ha numai'O. 

O Stt. PttllS!DEN't•rn-E' preciso que o nobre 
representante indique tt mataria. do sou re
flllorimento ou fot'mule-o. 

0 SR, RETUMUA-Sim, scnhot•, 
O SR. Orrra'rcA (pala ordem) porgountn, si n, 

muterht que osli'L sendo rhdn, iL discusslio o 
encerrada pop lhlta de oradol'cs ostiL inclnida 
na ordem do ditt. 

O Stt. PttllSIIJgN'I'E-Sim sonho!'. 11 como 
ostamos dentro da hom I'Og"imontrtl o 111,,u 
1levo1' 1l ann1111Ci:u• a rlisenssüo o não havendo 
omrlol'OR inscl'iptos onco1•ml-n. (Apoi(l(los.) 

0 SR. O!'riCWA-gSlou Sfltislilito. 

0 SR. MlliaA Dll VASCONCJlLLOS (pela o1·dam) 
vê que estilo sendo dados á discuBsüo diver
sos capítulos do projecto, que são encerrados 
por falta ds oradores inscriptos. Pet•guntn ao 
St·. presidente si este procedimento, cujas 
vnntttg-ens não quer discutir agora, esta de 
accordo com o regulamento. 

VozEs-Está ! Está! 
0 SR. Mll!RA Dll V ASCONCJlLT,OS tem visto, 

si nüo se engana, da parte do S. Ex., mesmo 
a, decla,rpçiio de que nüo admittia, inscripçüo 
sinão depois que a, mataria fosse da,da pam 
ordem do dia. 

0 SR, PAllS Dll CARVALHo-E' O que se tem 
feito. 

0 SR, MllmA Drn VASCONCELLOS diz que é 
preciso veritlcar-S3 que o Congresso estó, em 
visível debandada,. (Apartas.) 

Parece que de algumte sorte procura·se 
illudir a disposiçiio regimental (apartas), por· 
qmtnto o St·. presidente dil para. ordem do dia 
ta.! capitulo e mais os seguintes, mas não 
allmitte a inscripção dos orttdores siniio na 
occasii'Lo em que cada ca.pitulo é posto em dis
cussão, ficando assim prejudicados muitos 
membt•os elo Congresso que desejariam fallar. 
(Apoiados.) 

Nilo tem interesse om tomar tempo ao 
Cong-resso e evitar a, approvttçüo da Consti· 
tuiçiio; si tivesse, tinhn, campo vasto para. dis
cutir sun, disposição importantíssima que trata 
de bancos emissores. 

Portanto, pedindo a palavra pela ordem, 
niio tem, repete, intenção de tomar tempo no 
Congresso. 

ltespondenúo a varios apartes, diz que os, 
nobres deputados niio attendem para a obser
ynçiio que o orador fez hn, pouco de que havitt 
um ca.pitulo da Constituiçiio sobre o que di
verso,; oraclores rediram a palavra. Uns de
sistirttm de Selt dtreito de fallnr, o que veiu do 
algum modo alterar a ort!em e trazer o im· 
previsto. (Apm·tes.) 

0 SR. PRl~srngNTFl-Attençüo. 
0 Sit. Mrmu IJE VASCONCET,LOS diz que Si O 

pegimento ó omisso, torna-se uecessario que 
tt prudencitt e s11bedoria. do nosso presidente 
tempero um pouco o rigor e a omissiio do re
gimento. 

O que estie vendo o entristece. Tmz-l!Je 
rocorrlaçiio daquollos manejos empreg·ados 
pelas velhas Ct\mnras lln monnrchin, quando 
procu!'ilYttm dar bn talha. 

Espot•a quo o Sr. pt•osidonte daril ús suas 
considol'flçilos o valot• ')UO elites merocem, fl. 
cnndo corto rio qno nilo tovo por tlm tomar 
tampo ao Cong·r·osso o impodit• quo so vote o 
projecto do Cou;titniçüo. Si u:;to l'osso o seu 
IIm toria tomado n palavm no p1·iucipio 1la 
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sessão e terin preenchido toda n hor[t i1 medida 
que os capitulas fossem entrando em dis
cussiio. 

Votação dos capitulas 3°, 4' e 5o, cuja dis
cussão !lcou encerrada ; 

Discussiio do capitulo [o e seguintes da 
secçlio2•. 0 SR. PRESIDENTE- 0 Sr. Meira de Vns

concellos pedindo 11 palavt•:t pela ordem cen
sura o procedimento da mesa [leio fn~to de 
havet• encerrado a discusslio dos diversos 
capitulas do projecto de Constituição. 

Levanta-se tt sesslio as 4 horas dn tarde. 

0 SR. MEIRA DE V ASCONCELLOS - Niio fiz 
censuras a V. Ex. 20• SESSÃO mi 30 DE DEZEMBRO DE 1890 
. O SR. PRESIDENTE -Eu peço licença para 

1allar agora. 
P.resitle1'wia do Sr. Prttdente de lrioraes 

A ce~surn do Sr. representante é inteil'a
mente tmp_rocedente. (Muitos· apoiados.) A 
orc}~m do .dta da sesslio de hoje estiL redigida 
e 1m pubhcarla no Dict1'io Official nos se"nin-
tes termos (líJ) : "' 

Ao meio-dia faz-se tt chnmo.da, á qual re
spondem os Srs. Prudente de Moraes, Paes 
de Carvalho, Stluardo Gonçalves, João Neiva, 
Retumba, Costa Rodrigues, Francisco Ma
chado, Leovegildo Coelho, Joaquim Sarmento, 
José Sccuntlino, Manoel Barnt:t, Joaquim 

_ « Conclusli~ da votnç,ão do capitulo 1", sec
çao 1 ~do p~oJecto ele 9onstituiçiio. 

« Dtscussa_o do C:Lpttn!Cl 2' e seguintes lln 
mesma secçao. , 
Co~seguintemente os Srs. representantes, 

~m ytrtude dest11 ordem do dia, tlcnmm todos 
mtClrados de que n:t sessão de hoje, tinlm de 
tratar-se de todos os capitules pelo menos 
da secção 1" do projecto. ' ' 

Estando dentro d:t hora 11 mesll cumpriu o 
Seu dever llnllllllCiando SUCCessi vamente l1 dis
CUSSÍÍO de todos os capitulas dess:t secção, 

Para o capitulo 2' inscreveram·se diversos 
OJ._:;tdores, que d0sistiram, a mesa entendeu 
n.ao ha~endo orad?res iuscriptos, euccrl'ar ~ 
dtscussao; .uunun~ll\da n,. discussão dos capi
tulas ~egumtes nmguem mscreveu-se, a mesn, 
cumprm seu dever encerrando tam!Jem a dis-
cussiio. ' 

Quanto à circumst:uJCi::t tle achar-se o Con
gresso som numero para vota r, rt mesa não 
póde forç11r o Congresso 11 'estar· em numero 
no recinto ; o reg·imento do Congresso, pot•ém, 
estabelece e impõe aos Srs. rept·esentantes 
o dever rigoroso ele permanecerem aqui du
rante '1 horas de sessão. (<ipoiados .) 

ConsoguintementB, si o Con "l'esso nesta 
occnsiilo, Hnd:t :t hora, mas dentro ainda do 
tempo reg·imont:tl, uiio tom numero sulll
ciente, nlio tl mzão p:mt q uo se· deixo üe ob
sernll' o regimento (apoiados); c:td'l nm dos 
senhores que qnoirrt lhllat• rtucixo-se tio si o 
niio dtt mestt. ( ,1poiados.) 

O Sa. P RllSlDlcNTic do:>ign:t pnm ordem do 
tlia li e l1manllié o seguiu lo: 

I" parto, ntó it I llot•:t o lG[rninntos: 
Di~cussiio dtt proposta do Sr .. Tostl M:winuo 

lJ[Il'll. rol'ot•mtt do reg-imou to. 

2" parto, it I hm•tl o 15 minutos ou autos: 

Cruz, Theodoro f'twheco, Joaquim Catunda, 
Bezerrll de AliJuqucrque Junior, Theodureto 
Souto, José Bernardo, Oliveira Glllvtio,Amaro 
Cava!c11nti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, José l:lygino, José Simelio, Frederico 
Serrano, Pedro Paulino, Rosa Junior, Coelho 
e Campos, T. Cruz, Virgilio Damasio, R.uy Bar
bos[\, Domingos Vicente, Gil Goulllrt, Monteiro 
de Barros, Quintino Bocnyuva, Lnper, Braz 
Ct\rneiro, Campos Salles, Ubaldino do Ama
ral, S:ultos Andrade,Generoso Marques,[{au
lino Horn, Esteves Junior,Luiz Del~hino, Ra
miro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio 
Frota, Joaquim Felicio, Ceso.rio Alvim, 
Eduardo Wandenkolk, João Severiano, Sal
danha M11rinho, Joaquim ile Souza, Silva Ca
nedo, Silvll Paranhos, Joaquim Murtinho, Pi
nheiro Guedes, Uchôa Rodrigues, Serzedello, 
lnrlio do Brazil, Nina Ribeiro, Cantiio, Pedro 
Chermont, l\Iatta Bacellar, Casemiro Junior, 
Anl'l'isio Fialho, Nogueir:t Paranllguà, Pires 
t<erreit•tt, Martinho Rodl'igues,Bo.rbosa Lima, 
Bezerril, Justiniano Serpa, Frederico Borges, 
José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de 
Lagos, Almino Atronso, Nascimento, Pedro 
Vellw, Mi~·uel Castro, Amorim Garcia, Couto 
C;wtaxo, Sá Andr•aue, Tolentino de Carvalho, 
Rosa e Silva, João Barualho, Gonçalves Fer
reira, José Mariano, A lmeidtt Pernambuco, 
.Iuvencio tio Aguitw, André Cavv Icanti, Ray
mundo Bandeir·tt, Aunibal Falcão, Meira do 
Vascoucollos, Pereim de Lyra, João de Si
qneira, Jolio Vieim, Luiz de Andrade, Espirito 
Santo, Belarmino C:wuciro, Pontes de Mi
ramla, Oiticic:t, Gabiuo Besouro, Oliveiru. Val
ltldi'io, Augnsto do Ft•oitas, Pauln Argollo, 
Tosta, Seaura, Antonio l~usebio, Ztuno., Ar
tliut• Rios, Garcia Pit•es, Mtn•coliuo 1\loum, 
Santos Poreim, Custodio do Mello, Pnultt Gui
nmriios, Milton, Amphilophio, Fmncisco So
dró, Dionysio Corquelt'a,Loovigildo Filgueiras, 
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Barão de S. Mn.rcos, Bar·ão de V iii o, Viçosa 
Prisco Paraíso, Moniz Freire, Atlmyde Junior' 
Fonsoctt e Si!vo,, Fonseca I-lermos, Nilo Pe~ 
çanlm, Urbano Marcondes, Mnnliãcs Barreto 
Oliveim Pinto, Virittto de l\!edeiros Vir"'ili~ 
Pessoa, Buptísttt do, 1\fotta, Próes ;ln, Ôonz 
Alcin?o Gunnabarn,, El'ico Coelho, Lopes 
Trovao, .Tncqnes Ourique, 1\Tayrink Domin
gos .Jesuino, Thomaz Delphino, Condh de Fi
guerredo, Antonio Olyntlto, Badnrr'•, Pacillco 
l\l:tscarenhas, Gabriel Magalhães Cltn "as Lo
bato, Alexandre Stot,kler, Fr·nn'cis"o "'veiga 
Costn,Seuna, Lnmounier, Americo Lur-,Coáê~ 
Ra!Je!lo, Ma:noel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Arlsttcles Mtttn, Cm• los da,; Cltagns, Domiu "'OS 
Rocha, Domingos Pol'tO, Cost:t 1\!achnuo, Pal
leto,, João de A vellar, Ferrei r[\ Rabello 
Fetrei~o, Pi_res,, Bernardino de Campos: 
FranCisco Gltcel'JO, Mornos Barros, Domin
g-os do Moracs, Atlolpho Got·do, Ctwvallml 
Mursa, H.odolplto Mirnndn, Paulino Carlos' 
Costa Junior, Rotlrignes Alves. Moreir:t dt: 
Silvn,, Almeitla Nogueira, Rnbião Jnnior, 
Flem•y Curado, Leopoldo Bulltõos, Guimn.rii.es 
Natal, Azeredo, Caetano de A!unquerque 
Belarmino de Menrlonçn, Marciann d8 Maga.~ 
lh~es, Lauro Miiller, Carlos Campos, Scihí
mrdt, Lacerda Coutinho, Victorinn ~lonteiro 
Porcim lla Costa, Antão de Fm·ia, .Julio d~ 
Cus~il110s, .Borges do lllerlciros, Alcides Lima, 
Ass1s Bmzll, Thomax !~!ores, Abmu, Homero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassh1.no do Nasci
mento, Fernando Abbott, Dem3trio lUbcil•o c 
Menna Bnrreto. 

A hre-se n, sessão. 

Deixam de comparecer com cailsa os 
Srs. Jlloriano Peixoto, .João Pedro, Antonio 
Baena, Elyseu Martins, Trtvnres Bastos, 
Aq1tilino do Amaral. Henrique ue Carvallto, 
.João Lopes, Thcophilo dos Santos, Leandro 
Macio!, Medrado, Al'istides LolJo, Mrttta Ma
chado, Alvaro Botelho, Fcrreit•:t Brnndiio 
Buono do Paiva, Cesario Mot!tt .Junior, Lopes 
Chaves, Alfredo Ellis e Carlos Gard:t. 

Sem cnus~, os Srs. Sat·~ivrt, l~n..ngel Pes
tana., Amer1co Lobo, Bellol·t VlOII'n., Laura 
Sodró, !lodriguos Fernandes, Nelson, Perh•o 
Amor·ico, Bernardo de Mendonça, Ivo do Pt·ndo, 
Folisbello Fl'circ, Santos Vieil·a, Cyri !lo do 
Lemos, Albol't:o Bm.nd:i.o, .Toa~nim Jlr·oves 
Franr,fL Cnrv:tlilo, Luiz Murnt, Snmpaio For~ 
J·a~. Furqnim \Vot•ncck, Vinhnos, .Joi[o Pi
nheiro, Loonol Filho, Jacob da. Pnixi'ln, Gon
çalves Cll~ves, Folicinno Ponn", Viott.i 
Dntt·a Nicacio, l~rancisco Allllll'n.i, .Jorro Lni~· 
B:w:1o de Sant:L Helena, Mn.t•tinho Pl'arlo .ln: 
Jlior, Luiz Bnl'l'oto, Angelo Pinlleir·o, Antonio 
Pmdo, !'ornando Simns o grn este de 01 iveira. 

1\' litln., posta em discussão o som do!Jntc 
npprovnch a actrt da sessi\o nu tucodon to. 

O SR. 2• sllCRllTARio procecle ii. leitura do 
seguinte 

gxPEDIENTJ~ 

Rcquet•ilncntos dos Srs. : 
Conde tle Figneir-orlo, impetrando do Con

gTesso a necessal'ia licon~<t parn. retirar-se, 
por nl'p;cntc ner:essitlade, pn.r:~. fóm do p~1ix, 

Martinho J{odl'ig·uos do Souza, pedindo Ji-
ccnç:L Jl:ll'tt rutirm·-so rlest:< car1ital, por in
commoclo do sttude. 

O SR, PrtllSIDilNTll nomein, a seguinte com
missão para da!' parecer sobro estes deus 
reQuerimentos : .José Avelino, Nltsciment{) e 
A! mino Afi'onso. 

Voem iL mes:t as seguintes 

Ddctcwaçües da voto 

Requoit•o que se consig-ne na neta a decla
ração de que votei contra a emenda snbsti
t.utívn rlo art. 26, e que se faça inset'Íl' no 
Dim·io O ffi.cial a mesma cleclo,raçfí.o nos se
guutes te1·mos : 

« Votei contra a emeudfL substitntiva, oll'e
recidfL pcln. commissão rios 21 ao art. 20 do 
pro,iccto, poJo;; motivos seguintes: 

!.' Por consitlcr•m• materin. constitucional 
as questões de inelogi!Ji!itlade, consignadas 
nesse artigo, o, conseguintemente, da es
phet•a do acção do C0ngresso Constituinte, 
nnico poder competente para estabelecer re
st"icçúcs aos direitos politicas. 

2." Pol' mo p:trecer illogico c procedimento 
d:L commissiio, que, consignnndo na Consti
tuição (:wt. 25) ns coudkOes rle elegibilidade, 
não consignou igualmente os caso:; de inele
giiJi!idnrle, do que cogitou o projecto, e que 
constituem assnmpto rla mesm:t naturozrL. 

~~. 0 Por ser improcedente e contraria :'L ver
dado historicn, razilo n.pt•esentnrhL pelo Sr. 
senador Srrrniva, no intttito do ju:;tiilcar :c 
conrlncta. rht r.ommi;;são, - rln nr1o consi!Jnar 
nenhttma Constitt.tiçc1o disposiçrics attinentes <t 
incompatiuilirlarles, vi;ito corno, :tl<lm do uilo 
sct•mos olJl'ig-ado5 n. J'n.zcr sempre o ~uo ontros 
1\zemm,-twn Iam spectwvlmn cst, ryuod Romo) 
(acwm. sit, qttam <j!Wtf. Romte fic·J'i dabet,
ncc1·e~co ~ue muitas constituit:úes consignnm 
di~poskilc;; porl'eitnmento ídonticas :'ts rio pt·o
jccto, lm~tnnr.lo citar, entre outras, a inglczn, 
nrts. 150 o 151, t\ tln. Belgica, art. tiO, a c.le 
Lnxcmliurg·o, nrLs. tí:J o 54, a d,l Suissn., 
n.rts. 70, ~o o on, lt dtL Suecia, art. 2ü, tt do 
Costa Rica, art~. 73, 74 o 7C>, 11. do Ef]UI\ÜOl', 
nrt. 42 o a do Portugn1, Acto Addicional, 
n.rt. 7•, 
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4.• Finttlmcnte, por entender que as ques
tões de incompatib.ilidnde constit~e:n assum
:pto delicado d~ ma1s para t~car ~UJOlto t.s va
riações elas lufpslatur,1s orchnarws. 

Devo ainda dechtrn.r, que nito ob~tanto pen
sar assim, votei no sentido do se· considerar 
prejudicada n, emendn, rtproseutndtt pelo Sr. 
sOJiado!' A. Ca valetmti ao artigo substitutivo 
accoito pelo r:ong-rosso, nito por ser contmrio 
ao· principio c9ntitlo na orneudn., n~1s por n.ilo 
pode!' harmomsn,l-a. com n, vota~ao anterior 
que deu em resultado a ap~rovaçüo do sub
stitutivo. 

S[\1[\ das sessões, 30 do dezembro do 1800. 
-J. do Sorpa. 

Declaro que nn. sosslio de h ontem votei no 
sentido de nito estar prejudi~ndo o atldi~ivo do 
Sr. Amaro Cttvalcanti, a8s1m concebido: -
Ninguem serú. declarado incom pn.ti vel :por 
ser crente ou ministro de uma religião-; e 
votaria pelo mesmo atlditi v o, si elle fosse 
submettido à votar;üo. 

Saltt das sessões. :;o do dezembro rlv 1800. 
-Gane1·osa lllcmzuàs. 

Declnmmos qilO niio nos nchavnmos no ro· 
cinto dest:.t casu, quando foi votat!tt u. emenda 
do Sr. deputtldo ,losé 1\!ai·iano, incompatibi
lisando directoJ•es c presidentes do bancos. 

Si estivessemos pt•esontes, teríamos votado 
coo tru, porq uo não tlovo!J'!OS afttstar do par
lamento umn classe habtlltatla a esclarecer o 
estado i!nauceiro· do paiz. 

Sttlit das sessões, 30 de dezembro •le 1800. 
-Aimoicht Barreto .-Fitmina da Sitvoim.
Jaaa Noiva. 

O S1·. Erico Ooelbo- Sr. presi
dente om risco do incorrei• no desagrado ue 
parte' desttt ussomlJlóa, quo lanto admiro o 
prezo, com tornar a tribnnn, ... 

Vo;ms- Nilo o.poictdo, temos o maior prn.zer 
em ouvir V. Ex. 

O SR. ERtco Com,uo- ... vcnllo, cm nome 
dos Srs. reprcsentllntes, que subsct·ove!·nm_ a 
moção roln.tivn ao rtdimnento da orgumsnçao 
1los estados. ;\til ser 1lrmaeltt a convonçiio fe
deral o corrigido o processo tias oloi•:ues pro· 
vinciaos,podir ao Congresso que, com. a costn
mad:.t illrleponcloncill o l'mnquow, omittn soo 
jui~o a respeito. (Apoiarlo~.) 

Fallo aintltt om nome do muitos outros Srs. 
congt•,•ssislas quo, com~llltnto adversos _1'1 ~110· 
cito i10s t.orrnos !llll ~no olln, Ro nclm t•o,IJgul:l, 
~ntendcm com os ]'l'imoi!'OS, quo uito fictl ui· 
raso tto cungTcssu I'ocusar~su ti profoi•it• qua.l; 
quoJ• decisão ,;obro n. mr\torm,, que ~una vez ,Jll 
on lt•ou 1111 ordem elo suas rlolcl.ioi'l\Çuo:;. 

U~tA roz- Devo coudonmtll·tt ou nppro· 
vat·t\. 

O Sr .. Emco Com,uo-Deve condemnal·a ou 
approV11l-n, diz bem o collega,, ou emendal·tt. 

Quanto tt mim, Sr. presidente, confesso que 
até bem poucos dias tinha perdido a esperança 
do ouvir o Congresso dizer sim ou 1uío sobre 
o ns:>umpto, visto como mo parecia quo a ii
lustro bancada pnuli:;tn, mlvei'Saritt systema
tica de toda a sorte do moção, oppunha-se a 
que nrpwlla quo apresentei, continuasse 11 ser 
discutida, sem attonder, perdoe-me dizei-o, 
à sn:t importanci:t incomparavel e urgencia. 
l~ V. Ex. sabe, Sr. :presidente, que quando 
S. Paulo nito quer é :porl'[ue Deus oito quer. 
(Riso,) 

0 Slt. MORAES E BARROS-Quem derrt ! 
0 Sr •. BEI:tNARD!NO DE CA~!POS-Temos sido 

vencidos por vezes. 
o SR. "ERtco Com,Ho - ouvimlo, pot•i:m, a 

illustre reprosentaçiío pnu lista pronunciar-se 
sobre varias assumptoil pela voz sympatica 
do digno deputado Sr. Bernardino de Cam
pos, recuperei com tt esperança o animo do 
lcv;tntar• a moçito do abatimento ou antes do 
olvido om que cahiu. 

Em materia elo di~criminnçito do rondas, 
ponto que se atngura cttpital pat•tt a maioria 
do Congre:>so, ouvimos a illustre r•apresonta· 
r;iio 1)[1\llistn, como org-lio desse estado afor
tumulo, sustentar, que isso devia ficar para 
mais tarde ; por cml'[uanto snlve·se quem 
puder. (SttssurJ•o.) 

Respeito a fcelaraçüo, propriamente, seu 
parecer l'oi que nada tem que ver com a inde
pendencia. llnanceira dos estados, mas tudo 
com tt organisuçito rios governos locaes, de 
principio nntonomos. Nesta conformidade, os 
Illustrcs representantes de S. Paulo aconse
lham ao Congresso que ancl,o com isto que , 
eslamos fazendo; absolva a dicladura, com tt 
qun,J elles não sympathisam,. de qualquer 
peccadilho quo porveutura hnja commetticlo; 
atlm do que, qnanto ttntes, regressemos aos 
uossos ostaclos e tratemos do organísal-os 
como g·overno o administmçüo locaes; pois 
nhi ó que estão os nitimos rednctos do poder 
dictatoril\l, que na opinião delles, como na ela 
maioria do Congresso, tlovo cessar. quanto 
antes. 

U:u Sn.. ltl~Pnl~SEN'l'A N1.,g -Antes não ha 
~alvn.çfio possi v e!. 

o Si:. Bmco COi•:I.iio-Agat•ro-mo ú paltwm 
•.lo S. Pnnlo, sempr•o illSllimda. Como flumi
uenso-flumlnonso, SJ•, prcsidflnto, nn. nctem· 
rlnrle, ~uot• dizoJ• irln.nclc~ (apoi<tdo~ e nüo 
apoiados) nos tu mino unido, q uo pro1notlo nu o· 
ptnr r.ln. H opnblicn. llorlorn ti v a ttponns o nome
como rept>osontante tlnminonso, colloco·mo ao 
lado rltt h:tncttdtt pMlisttt o tloclaro-mo do 
partido autonomistrt ...• 
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0 SR. BERNAIWINO DI~ CAMPOS-O recebe
mos de braços n,bertos. 

0 SR. ERICO CoELHO-E !lesto n,ccordo de 
pensamentos espero, que O'i dignos represen
tantes do S. Paulo abram uma. excepç:Tosinhn, 
mt sun, conrluctn, systematicn,atlm ue concorre
rem partúJue o Cong1·esso àiscutan, moção qno 
promo_vi,porque outra c9usa nfi.o contó~n si não 
materm de nossa. exclusiva competoncw,rela
tiva :i. org:tuisação dos estados. 

Sr. presidente, logo ~ue surgiu n, moção, 
propalou-se ele bocca em boccn, nesta. cnsa, 
que o patriotic~ Governo Provism•io ia ~ogit~r 
da promulgaçao de 11111 uhasc que morlJftcrmn, 
para melhor o processo oleitoml, no intuito 
ile garantir ao povo, n, exp1•essão ilel de seus 
votos, com eleger assemuléas legislativas e 
governadores dos estados. 

UM SR. REPRESENTANTN- .Já apparecen. 
o sa. E RICO CoELHo-Posto fosso de estra

nhar que o Governo PJ•oviso,·io,cnjos membros 
na quasi totalidade toem assento nesta casa 
estivessem tratando de resolver em SAgi'edo de 
gabinete, assumpto que e~t:.t ass~mbléa consti
tuinte tinha chamado n, SI, mclmndo·o na or
dem de seus trabalhos. pt·escindindo, desta 
sorte os dignos minist1·os rcpJ•osentantos de 
ouvi!~ a opinião dn. maiorb rio Cong-resso a 
respeito ; todavia, tal ó n, somma de conside
ração, tamanha é a confiunç 1 que nos merece 
o Governo Provisorio que não Jev:i.mos a mal 
seu procBdimento, e ngtmrditmos que elle to
masse a peito corrigi L' os defeitos do processo 
oleitoral,o eu principahnento confinv:t em que 
o Governo Provisorio attenrler•in. ás ln.men
tações com que o hom·ado minist!'o rlo interior 
pontu~u nesse particular a exposiçiio que di
ri "'i u ao digno chefe do Es tarJo. 

"Esta esperança, esttl .. lllil'<lgem JiJguoira, 
desappareceu, Sr. pres!flento, em VISta do 
que publicon a impreosn.jnr·nalisticn; rellro-me 
ao decreto n. 1189 tlú 20 rlo corrente, que evi
dentemon te niio melhorou o processo eleitoral, 
com submetter o ro>nltnrlo das eleições a mais 
uma elaboraçiio magica: a primeira, pela 

. mos~ escrutarlom ; n. segulllln, (ó nisto que 
estiL n, novidn,do) pela intendencia local; a 
torceirn,, pela in tendencia cn.piln l. Ficamos 
entendidos: :1 emendn tle 20 do corrente sa
hiu tiio ruim corno o soneto tlo •l do outulll'o. 

Comprehondeis, Srs. qne o procosso rln.s elei
ções. pr,ovincit!CS continúa a estar nn, dopen
dencm tmmodmtn, dos prepostos do g"WOI'no 
1édoral. As inlondencins silo croaturas dos 
governadores, as mesas eleltornes são pJ•ojoc
ciíes dus intondonci ,s, o qnn,nto a ílscalisnçii:o, 
fncum Lida a nns tantos ostn f,wmos, en t.el'ru
elos pelo honrntlo minislt•o d:1 Justiça. e dos '11-
c:ovados pelo son collogn dos nogocios do In
terior, urro passll do illusiio sobro prolitnm· 
çüo. 

A que se reduzirá a. orgnnisação dos esta
elos, sendo os governadores que movem toda 
a rnachinn, eleitoru.l1 •.. 

Depois diss0, o Governo Provi~orío, empe~ 
nhn.rlo como pn,rcce, om que trmmphom os 
seus prooonsules em toda a linhtt de fortifi
cações provinciaes, poderia dizer-lhes, om 
ma teria eleitoral, o mesmo que Nero, em as
snmptos financeiros, repetit1 Rempre que des
pachava governadores ús províncias do lm
perio Iwmano : 

« Arranjem-se. como quizerem, com tau to 
que uiuguom mn,Is reconheça o·que lho per
tence. » 

Eu tenho, Sr. presidente, pelas manobras 
eleitoraes do honrado ministro do Interior, 
cn.i ns qualirlatles pessoaes acato sinceramente, 
n, mesma admiraçiio que ao recrutn, sempre 
inspiram as ordens emanadn,s de um general 
ele brigada; mas, como rcpresontante do povo 
irlancle;;, quero dizer fluminense, não posso 
encnrnr com bons olhos o regultlmento do 
conde de Lippe accommodado ao processo elei
tornl de meu estado nn.talicio. 

O patt'iotíco Governo PJ·ovisorio, està claro, 
niio quer compreheueler que som investir as 
intondencins do I"epresentaçüo popular é um 
perigo, rlum attentado,ó umn, vergonha para 
n Republica, confiar-lhes o processo eleitoral. 
(Muitos apoiados.) 

Este é o ponto negro que diviso no hori
?.onte dtt RepuLlictt Federal. Temo que elle 
cresçtt e se transforme em nuvem tempes
tuosa. (Muitos opoi~dos .) 

St•. presidente, sem discriminnção de ren
das, está visto, uiio se dará n, independencia 
dos estados, mas sem fidelidade eleitoral, niio 
se organísn,rão, como cumpre, governos lo
caos, por outra, não so dará a autonomia 
promettida ás miseras províncias elo im
perio. 

O CnngJ•esso, portanlo, attenclendo a essas 
considerações, qno ,iulgo ponderosns, resol
ver:'\, estou certo, adoptando a moção com as 
alterações quo entender, conforme as aspira
ções damocraticas de todos os Srs. represen
tantes. 

Soi qne lm províncias que ostiio mnis ou 
monos preparadas a so constituirem em esta
dos autonomos, sem grande abn,lo, sem gravo 
conllicto do opiniões, graças n. governadores 
conscienciosos, serios, que lhes tocaram por 
sorte. 

A de S. Paulo, por exemplo, qno teve a 
J'ortunn, llo ter n, V. Ex., Sr. presidente, 
como governo. (Apoiados.) 

UMA vo?.-Foi um governador moilelo. 
O Sn. Eltrco Cm·:r.uo -l{econhoço que hn. 

bancadas de rop1·esontantos nostt1 assemblón, 
onde r~ina o lllltior contenta.monto,o quede~o
,iosos elo organisn.r os os!J1dos respectivos, o 
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mais depressa passivei, consideram o menor 
adiamento inconveniente. 

Ao passo que isto se observa da parte de 
alguns estados, lavrn. profundo descontenta
mento da p11rte de outros, os qnaes reput:tm 
as medidas consignmlas na. moção 1.\e irre
cusavel effeit0 moral. 

O que fazer o Congresso, sinão entrar om 
uma combinaçiio I 

UMA voz-Ha muito egoismo ,entre nós. 
O SR. Emco Com,uo'- Nito sei si cabe 

quali!lcar de egoismo, como diz o illustre 
representante, mas o sea aparte me lembra 
que, con vers11ndo h a dins em uma rotltt de 
congressistas sobre tt mataria desta mo~iio, 
ouvi dizer, entre seria e risonho, tt um illustre 
representante,o qual senta-se n[l. bilncatla jl[I.U
lista, que S. Paulo, vendo arder as barbns do 
Rio de .Janeiro, tratn va de por as suas de 
molho, isto é, cuidtwa de organisar-se como 
estado o m11is !Jreve passivo! •.. 

0 SR. BERNAltDINO ll8 CA~!PO~ -Deseja
vamos que o mesmo acontecesse a todos os 
estados. 

,.......-0 SR. ERICO COEJ,B.O- Sr. presidente, re
ferindo este facto não quero attribuir aos 
dignos paulistns, que teem assento nesta 
assembléa, sentimentos egoístas. Acredito ~no 
para os illnstros representantes do S. Pttnlo, 
a confraternidade, não ó a preocupação egois
tica, em vista do que succede na casn do visi
nho, mas, como deve sel-o, a comparticipação 
por tudo que affactn. 11 li herdade, a prospe
ridade, a felicidade do povo lJraziloiro. 

Quando a liberdade periclittt numn so
ciedade, Sr. presidente, nenhum cid1\dão póde 
est11r tranquillo; ninguem póde se ja1gar 
seguro de seus direi tos. 

De nação a nar,Oes, as calamidades de um11 
repercutem desftworavelmento sobre a pros
peridade das outras: os attent:ulos as liber
dades publicas de uma t\ggreminç[o refle
ctem-~o em outras, fazendo bnixnr o uivei 
geral dlL civilisaçlio. 

Si isto à facto de o!Jservaçllo, do ponto de 
vistn das influencias in ternacionaes, imagi
ne-se o que nlio seril, com rolaçiio a grupos 
sociaes de uma mesma nacionalidade. 

NiLo comprehendo a fraternidade, Sr. pr·e
siclente, redusi.la a esse sentimento concen
trado, local, particularista, exclusivista. E' 
outro sentimento, expansivo, nnciomü pt•o
priamente, que deve palpitar uniformemente 
om todos os peitos brazi!eiros. 

Aqui vae, Sr. presidente. um exemplo do 
conrraternidnde brazi!eim: A b~lla pro••incia 
do Ceara soiTro o flagollo da secca, nüo só 
torhts as provincias do Brazil se compauocem 
com a desventura de stm irmã, como tambom 
o o que é mll.is, o povo brnzileiro accode pres· 

snroso a soJcorror o cenrense dizimado pela 
fomo e pela molesti:t. (.ftluito bem. Apoia
elos.) 

outro exemplo: O despostimo alça o collo 
em Itaipt\, no Ingá, em M11cnct\; não à só a po
pulacão fluminense que estremece e se revolta, 
mas todo o coração de brazileiro pulstt nccorde 
no mesmo sentimento de indignação, 

Sr. presidente, ditas estas JJal11vras, me 
permittiril que, pttr1t concluir, epois de ter 
esgotr~do todos os meus nrgumentos em favor 
das medidns contidas na moção, eu peça mise
ricordin, em nome dos estados ameaçados pelo 
regulamento do Conde de Lippe ... 

O SR. BADARó-Acllo que só assim. 
VozEs-!:Ia de ser attendido. 
0 SR. E RICO COELHO .•. e termine, fazendo 

um appello n todos os Srs. congressistas que 
me honram com a smt attenção. 

Appello pam os dignos representantes de 
touos os esta1los quA aqui vieram cnnsan-rnr 
n hegemonia brazileira e que, portanto,"'não 
se entreolham com indifferença, como se 
fossem tribus estrangeiras, abrigadas, de 
momento, sob uma mesma tenda levantada 
ns pressas no meio do deserto. Invoco o sen
timento d11 confraternidade e o concurso de 
todos, afim de que não nos separemos sem lan
çar os fandame~t?s liberaes da ~rganisação 
dos ~s.tados, corrtgmdo, quan~o mats não seja, 
os v1c:os do regulamento elettoral vigente. 

Requeiro, pois, Sr. presidente, p11ra que se 
conRulte o Congresso, a saber: si está ou não 
sufficientemente inteirado dn materia da mo
ção. No c11so negativo, seja o assumpto dado 
para ordem do dia de amanh[. No caso affir
mativo, seja n moção sujeittt immediatamente 
á votação. 

o SR. CANTÃo -Que haja a discussão.(Apo-
iados.) . 

0 SR. ERICO COllLIIO - Que haja discussão 
me parece mais conveniente. (Apoiados) EO: 
to .lo cnso divido a minha proposta em' duas 
partes: si o Congresso se julgar inteirado 
dtt mataria, seja a moção submmettida a 
votos, hoje mes.mo; do cot)trario' seja dad11 
pam ordem do dm dtt proxtma sessão, afim 
d~ que os ~rs. rep.reson tante~ se pronun
ctem a respeito. (Mwto bem,mu•to b~m. O ora
do1" é mttito {~licitado.) 

0 Su. PRESIDNNTB- 0 Sr. Erico Coelho 
requereu ou qae se votasse a moção por elle 
apresentadiL no caso do Congresso mostrar
se inteirado do as~umpto, ou se concedesse 
urgenciu, para entrar na ordem do dia da 
sessi'to de amanhã. 

Parece-me que :t votnção não póde ter• 
logar (apoiados), visto não tor sido incluida 
a materitt na ordem do dia de hoje ; conse
guintemente vou submetter a votos a 2" 
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parto do requerimento, isto ó, si o Congresso 
concedo urgencia prtl'tL que a moç•ií.o d" ::;. Ex. 
entro lll> ordem do dia da sessão do mm
nlJfL, 

cm nu moro de tt•os. senadoras por estado 
o o Disl.l'icto llecloral, e eleitos poJo mesmo 
modo por que o sii.o os deputados. » 

Consultado, o Congresso concedo t1 urgcn:. e 
cia pedidt1. 

Fica pre,i n< lícndu tt emcndtt dos Srs. Serpa 
Bt1rbostt Lima. · 
Posto n votos, e npprovt1do o art. 30 : 

0 SR. AL~!E[D.\ BARRll1'0 l'CQUor urgen
cia pt1rt1 q11e entre nt1 ordem do dht tlt1 sessfLo 
sogninte nmt1 indicaçfLo q no apt·oseJI tou sobre 
mataria regimeutt1l. 

Consnltaclo, o Congres;o concede a urgencia 
pedida. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DAS INDICAÇÕES DO Sl\ •. TOS!~ ~fA ltiANO 

Ent1•am em discussfLo as seguintes indicar;ues 
hontem apresentadas pelo S1·. Jose i\Ial'ictuo: 

1. n Indico que seja reformutlo o art. 58 do 
ro"·imonlo no senlido ilopotlot• entrat· ongloba
daTnonto cm l• discussfLo mais de nm mtpitlllo 

. do projecto con:;titu~ionrtl, totb voz. r[IIC o 
Cong'l'osso, por votaçao expressa, assun en
tender conveniente. 

2." Intlico que sejtt interpretado o a.rt. 5.8 
i11 fine tlo regimento no sentido do se detol'JUI
nrtr que ns emendas stJbstitntivas sejn1~1 Yo
taclas primeiro do que os artigos <lo proJecto. 

S. R. -20 de dozembro.-.losd Jlcttíano. 
Ningnom pedindo a palavm, ó n. discnssfLo 

encor !'fldtt o, posttJS successi vamon to n v o tos, 
ó appro\wh a primeira destas intlicuçucs o 
rojoitudt1 a segunda. 

SEGUNDA PARTE DA O!WE~I DO DIA 

VOTAÇÃO DOS 0.\JIITIJLO:-i ;~u, ~1n g 5°,_HIWÇ~ÃO la 
lJO PH.O.JECTO 111•1 COX:-:i1'l'l'Ul~lAO 

Procede-se it votação tlo capitulo il0• 

Posto n votos, é rejo i tudo o ~trt. 20 do pro
,iecto : 

o Senado compile-se dos citlmlãns e!ogivois 
nos termos do tU'!. 2G e lllt\ioros de :l5 :\llnos, 
oscolhitlo~ pelas !ogis!rtturas dos ost1ulos, em 
numero tlo tros sonatloros om cada um, mo-
tlianl.o pllli'ti.lidndn rio votos. . . 

Pn.l'Hg'l'n.phn 1111leo. O~ son:uloros do Dl:i
trieto I<'etleml se riTo eleitos pc l:t n:,rm:t Insli
tnitlrt pm•:1. :t cloiçi'lo rlo prosulonto tlit Jtopn
blicn.. 

E' ~nlnnol.tído :'t yotaç,i.c o app!·ovndo o se
guinte sniJ~titutivo th cummiosiio ao mo:;mo 
artigo : 

'' o Souatlo COIII[Jtirl-~o do citluth1os olcgi veis 
no:; lormos do urt. 25 o maiores tlo 35 annos, 

« O mandato de senador durará novo t1nnos, 
renovttndo-so o Senado pelo terço triennnl
mente. 

§ !." No primeiro anno tltt primeira Ieg·is
latum, logo nos trabalhos preparatm•ios, tlis
criminará o Senado o prnneiro e segundo 
terços do seus membros, cujo mandt1to hn de 
c~ssar no termo do primeiro o segundo trien
nw. 

§ 2. o Essa discl'iminnçfLo otrectuar-se-lm 
om tre,; listas, correspondentes nos tres terQos, 
gradu:wdo-so os senadores de cadn estado e 
os do Di;tl'icto llederrLl Jloht ·oJ•tlern do sua 
votnçfLo rcsprJctivn, do mo o que se distribut1 
ao torço elo ultimo triennio o pt•imeiro vohtdo 
no Districto l•'cdcml e cm ctttll1 nm dos es
tados, o nos tlou:; ter·ços seguintes os outros 
tlons nomo,: 1m osct1la dos su/l'ragios obtidos . 

§ 3." Em cttS:J tle empate, considerar-so-hfLo 
ÜLVOJ'ccirlos os m:Lis v o I h os, docitlindiclo-se 
por sorteio, qna.nd'l :t id:11!o for ig-nnl. . 

§ 4." O rnandn to tlo senador eleito em sub
stituição de outro durará o tempo restt1nte ao 
úo sub.titnido. » 

E' igualmente approvadLt a emenda oil'oro
cidtt po!tt commissiio tt este at•tigCJ,trnnsl'erindo 
para as disposic,,ues t.rMsitorias os § § Jo, 2° o 
:Jo, pnssnndo o§ 4° t\ ser n. 1. 

B' ro,ieitada a emenda supprossiva do Sr. 
Freclot·ico Bo:•g·es ao art. 31, o qual, posto a 
votos, e ttpprovado ; 

« O vico-prosidcnte tht Republica sorit ipso 
facto o prosillen to do Senado, ondo só terá o 
voto do f]llltlidntle, o será substituido, nas 
n.usoncias o impedimentos, poln vico-prosi
dente tlesst1 Cmnarn. ,, 

Vem it mos:1 a seguinte 

1Jeclamçr.1o tlc voto 

«Declaro rJ uo v o te i con trn o art.:ll do proj octo 
por ontendOI' que ollo ostttbelece a con
l'n;;fio elo podet•os o subordinn o Sonndo no 
pot!or oxr.cutiYo. 

Sala. das sossutlS, :Jo lle úo~emlll'o tio lS!lO. 
-l'illltail'o Guarlos.» 

E' posl.:t n. v o tos o J'e.iei l.mht a onwnda. 
snppi·us;ivtt do S1•. Frodol'ico !Joi·ges tlo § !0 

do art. :J:Z, sondo n.ppi·ovn.tlo o mosmo nr·ligo: 
<<Com poto pri vativnmon to ao Sonn tio j ulgn.l' 

o prosidonto d:t l{opultlímt o os tlonmis J'niJC
cionarios !'otloruos tlusignados pela Coustl-
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tuiçito, nos termos e pela fórmn. que ellu 
prescreve. . 

§ 1. o O Senado, qunndo deliberar como 
tribunal de justiça, serri. presidido relo presi
dente do Supremo Tribunal Federa . 

§ 2. o NiLo proferirá sentença. conclemna
torin. sinão por dous terços dos membros 
presentes. 
· § 3. o Niio poderitimpor outras penas mais 

·que n. perda. do cargo e o. incn.pacidade de 
oxercer qualquer outro, sem prejuízo do. ncçiio 
do. .iustiçn. ordinn.ria contrn. o coudemnado. >> 

E' rejeitada o. emenda udditivn. do Sr. José 
Hygino n.o § 3° do mesmo n.rtigo. 

0 SR. PRESIDENTE-« Capitulo 4'. Das 
n.ttribuições do Congresso, n.rt. 33.>> Si o Con
gresso não rezolver o contr:trio, vou sub
metter à votn.ção o art. 33, s:tlvn.s ns emen. 
das da commissão. Entret:tnto o Congresso 
póde de libern.r que seja feita por n umeros on 
paragraphos. O R~gimento manda que sej:t 
por artigos. 

O Sa. AMPH!f,Ol'mo(pcla ordcm)-l{oqueiro 
a V. Ex. hajr1 de submetter u deliberação do 
Congresso si consente que amnteria relativa. 
aos numeras 24 e 27 do art. 33 seja votada 
depois de n.cceita ou regei tadtt n. materia do. 
organisação judiciaria, em cn.pitulo posterior, 
attenta n. connexidade que hn. entre essas 
disposições. 

O SR. Joii.o DE S!QUEIRA (pela ordem)
Sr. presidente, foi determinado no Congresso 
que estes requerimentos de acldiamento de
vem ser tomados como emendns, e as emen
das na occasiiio cltt votaçiio não podem ser 
acceitas; por isso peço a V. Ex. que não po
nha a votos o requerimento do Sr. 1\.mphilo
phio, porque vae de encontro aos proceclentes 
adoptados. · 

O Sn .. PRESIDENTE-Não posso deixar Je 
submetter no Congresso o requerimento do 
nobre representante, t:uJto mais quanto nesse 
sentido jà se abriu procedente. O § 2' elo 
n.rt. 10 do projecto, a requerimento ele um 
Sr. represontn.nte, n.pprovado pelo Congresso, 
1'oi adindo pm•a qmtndo so tratasse do n.rt. 72. 
Todn.via o Congresso resolvera· si é ou não 
razoa vel o que eu dissü. 

0 Stt. ESPI!UTO SANTO (pela ordem) -
St•, pt·esidente, requeiro que este artigo sc,ia 
votado pot• pnrngmphos, pois, que coutemlo 
38 pamgrttpltos,encerrn. om si tnt1toritts muito 
tlivol'sas, de modo que soritt como stttrocar u 
apreciação elo Congresso votar tut!n conj un
tamonto. 

Consultado, o Congresso appt•ovrl o t•oquo
l'imento aproscntrlllo P"lo St•. Ampltilopldo. 

Siill successivn.monto postos a votos o appro
vad_os os sogninto:; llll!flili'OS tlo ut•t. ~l:l do 
Jll'oJocto: 

Compete privativamente ao Congresso Na
cional: 

1. o Orçar n. receita e flxat• a ilespeza 1'e
dern.l annm<lmente ; · 

2.' Autorizar o podar executivo n. contra-
1lir emprestimos e fazer outras operações de 
credito; 

3.• Legislar sobro n. divida publica e esta
belecer os meios parn. o seu pagamento: 

4. o Regular n. n.rrecn.clação e distribuição 
das rendas nacionaes; 

5. o Regular o commercio internacional, 
bem como o dos estados entre si e com o 
districto federal, n.1fandegar portos, crear ou 
supprimir entrepostos; 

i. a Determinar o peso, Vttlor, inscripção, 
typo e denominação das moedas: 

8. o C rem• bancos de emissão, legislar sobre 
ella e tributal-a; · 

O. • Fixar ? pmlriio dos pesos e medidas; 
12. Autorizar o governo o. declarar n. 

guerra, e fazer a pn.z; 
13. Resolver dednitivmnonte sobre os tra

tados e convenç,ões com as nações estran
geiras; 

14. Designar f1 capital dtt União; 
15. Conceder substdios aos estn.dos, na hy

pothese do art. 4°; 
l ô. Legislttr sobre o serviço dos correios e 

te1egra pltos; 
17. Adoptn.r o regímen conveniente a se

gurança das fronteiras; 
IS. Fixar aunualmente as forças de terra 

e mar. 
20. Conceder, ou negar passn.gem n. i' orcas 

estrangeiras. yolo territol'io do paiz, para 
op:rações mthtares; 

21. Mobilisar e utilisar tt forçtt policia.l 
elos estados, nos casos taxados pela Consti-
tuição; . 

23. Reg·ulm• as condições e o processo da 
e1eiçiio pnra os cargos l'ederaes em todo o 
paiz; 

25. Fixn.r os vencimentos elos ministros de 
Estttuo; 

26. Crear e supprimit' empregos publicas 
feeleraes, flxar-lhe; as attribuições e estipu
ln.r-1hes os vencimentos ; 

28. Legislar contra a pit•ataria e os atten
tados ao direitos das gentes ; 

29. Conceder amnistia; 
30. Commutn.r e perdoar as penas impostas,· 

por crimes do responsabilidade, aos func
cionarios l'eeleraes ; 

3~. Logblt:r sobro terras de propriedade 
nacwnal o mmas ; 

33. Subm~tte,r tt1egis1nç~o ~spccia1 os po.n
to~ do tot·t•Jtot•to da Ropubltca nocoss:u•tos 
prtm 11 funtlaçiio de arsennos, ou outros estn.
bolocimouto~ o in~titnie<le~ do couvoniuncitt 
!'odorai ; • 
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35. Rognhtr os casos de oxlrttdiçilo entre 
os estados; 

varou suspender o sitio que houver sido i:le
clarado pelo podot• executivo ou seus agentes 
responsavois na ausoncia do Cong·rosso. 3G. Veln.r ua guardtl da Constituiçilo o das 

lois, o pro,·idenciat• sobre as necossirlades de 
caracter rederal ; Ao n. 27 37. Decretar us lois o resoluçõ~s necessarias 
no exorcicio dos poderes, om Qno a Consti
lui<•ão investe o governo tht União; 

:.J8. Decretar t\S leis organicas plll'tt a cx
ccnção completa da Constituição. 

Submettidas opportunamente it vola<}flo, silo 
approvadas as seguintes: 

Emandas 1la commiss<io 

Atlditim ao n. I -
Tomar as contas tht rocei ltt o tlospexa de 

cada oxorcicio flnanceiro. 
Ao n. 4: 
Substitua-se a pttl;wr:t- uaciouaes poln.

fcderaes. 

Ao n. G 

Substitwt-~o pelo segninto: 
Leg-islar sobre tt na.vogação do~ rio;; f[Ua.u

<lo banhem mais do um e'btlo on cst.enrlam-so 
n. torritorio~ ostrangoit•üs. 

Ao n. 10 

Divida-se om rlous unmcros: 
t~) apprnvar os tmtndos de limito cololwa.

dos pofos osbt.dos entro si e resolvei' os eon
nictos ~uc se snscitem entro ellos 11 tal re-
SJnito; . . . . . 

/J) reS?lV~l' deflnlliVHil1ClltO solJr~ OS. hnll
!.e:; do OislL'ICto Fadot•;\l o os do tet•rztorzo na
cional com as na<•úos limitrophcs. 

Supprima-so o n. II poi' contradictorio. 

Ao n. 12 

Accrüscr.n to-se, depois dtt pttllt vm-govor
no-esgotado o recurso tio arbitramento. 

Ao u. 10 

Diga-so-log·islnr sobr•e a organisaçilo tlo 
exercito e da armatla. 

Ao n. 22 

Assim : -Organisar a justiça J'otloral o nos 
termos do tll't. 5t e seguintes da secçilo :3". 

· Ao n. 32 

Diga-se-Iegislnt• sobro organisação mu
nicip;tl do Districto Federal, bem como sobre 
11 policia, o on~ino superior o os demais ser
viços que na capital forem reservados para. 
o governo ela Uniilo. 

Ao n. 36 

P:tsse pam o art. 34 : a attri buição de v o
lar na g-uardtt da Constituição o das leis. 

Ao n. 37 

Depois da p:tlavrtt -podol'es-diga-so :
quo pet•teucem á Uniiio-esupprima-se o rosto. 

São rojoitados os ns. 6, 10, 19, 22 e 32 do 
m·t. 33 do projecto. 

São rejeitadas ns emendas oJrorecidas pol:t 
commiss!io aos ns. 17, 25 e 2~ do referido ar· 
tig-o, tendo ficado prejudicatla a do n. 8. 

Em consequencin. do req:xorimento appro
vado do Sr. Ampllilophio, fica adiada a v o· 
tação dos ns. 24 e 27. 

Pol' ter sido approvadn. a emenda ao n. 32, 
llca proj udicado o n. 34. 

Poi' oucasião de sot• anunciada poJo Sr. pre
sidonto a votaç[io do n. 36. 

O Sn. LAURO MiiLr,gR (pala Dl·dem) explica 
qno o pensamento da commissão era 1'ttxor 
passar esta attribui~iio que neste artigo per
tence privativamente ao Congresso, para o 
art. 3,J,ontlo competirá ao mesmo Congresso, 
mas não pri vativameute. 

Vem it mes(l a seguinte 

Daclal"açao de voto 

Votei pela ndopç,üo do art. 38, convencido, 
aliús, do que s~o um tanto illnsorius as at
trilmiç,ües conlllriuas ao Congresso nos§§ 3",4" 
o 5° deste nrligo, limitadas como se nch(lm 
pelas disposições do art. G' do pro,jecto, que 
unportnm a consngr·ar:ilo do mGsmissimo sys
t~ma tribntnrio ,ia condomnatlo do antigo i·o
gunon. 

Di "'rt·so-dcclarar cm esta tio tio sitio um 
on I7mis pontos do torritorio nacional, na 
omcrgonci(l <lo ngg·ressüo . po!' !'orças os
ll'nngcirns OU du COJllJilOI,'ÜO !UlOl'llfL, O U]l[ll'O• 

E' ,11 nogocin<,,ão qunsi completa do pnpol oco
uomJco do Estrtt!o osso systoma IJUO o ::;z·. mi-
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nislt•o dn. Juzentla tornou !Jem patente, dc
c:ln.rantlo ostnl' disposto a conceder aos osta
dus 15 "/o addicionncs aos direitos rle impor
tn(.'ií.o, pagando-lhes, pot· demais, as dividas. 

Como poderá o Cong!'esso conseguir Jo
mont~~.r o do~envolvimet1to da. ri~ueza, regu
lando o commercio i11ternncionnl, estabele
cendo oo meios 1lo pagar n. divida publica, 
quando está consignado pela lei e pela dou
trina, querL explica, ~ne os impostos do im
pori!Li;ão, principal barreira opposta lL troco 
natnr"l dns pr·oductos, ó a sntt· melhor· fonte 
1lo rendn ? . 

!lrL discussão havida :;o!Jre materia de ren
dus e para a ~un.l, como si dc.>de .iii J'ossemos 
app1n·olhnr o primeiro or~nmcnto, tom sido 
pcdidtl torltt sorte rio esclarecimentos- o que 
Ira contrilmido pum tornar mais complicaria a 
tarefa do Cong-ressn Constituinte- cl Jhcil de 
deprehender que não so esti~.ttttendendo, nem 
ú.s ::.ctnaes, nem ás f'uturas condições de nossa 
exi,tencia. 

IJo n.:,tigo regimen cconomico nada mais 
pollcrnos osprmn·; ó elle, entretnnto, que 
ir•ernos inocular ús pressas no nrt. 6•, nullifl
enndo a 1mjauça d·os vastos e inexgotaveis 
r·ecm·sos do paiz, tolhendo 1lesr.le logo a acção 
que poLleriam dnr· no Congresso os citados 
parugraphos do art. 2:1. 

Ntc Constituição não podem llg-urar, como 
~no J'ormnndo um systoma, uns impostos do 
pr·c~croncirl n. outros, lt. pretexto .do dis9rill!.i
rrnçao do l'l~ndns; ns lers economrcas nao suo 
imrnutavcis, mas simpleomcntc deve appa
l'Ocer em toda cviderrcrn. lt l'll zão elo ordem 
pnlrli.c~l, o principio politico om.I[Ue se funda 
a Unmo parn. reserl'tll-os paraS!. 

,\ssim, pam que os citados parngraphos do 
:rl'l. 2:3 l'o;sem um corollario do urt. (io e o 
eompletn:'sem, er•;). mister· qne ollc não conti
ve;;,1e mais 1·lo qnc os seg·uintes dizeres: 

Só 1t Un ilio tom o dir•cito do ostalJelccer 
irnpostos ~r1o onteudercm dit•octnmento com o 
eomrnorcio internncionnl, crr.itl nnil'ormida1le 
Livor Llo ser rog-uladrl por tratados, o hem 
nssim tmlos os que incidirem sobre sorvir;os 
tle caracter· nncionn l. 

O mais ó mntot'Íil do lei orLlinrtl'ilt.-Casi
m iJ'O .TunioJ~. 

E', em seguida, su!Jmetlitlo iL votn~'ão pot· 
Jrumer·o.,; o nrt. :1,1 tio projecto: 

lucumiJO, outrosim, no Congresso, mas não 
privaliv1~mouto: . . 

1 ." Anrmm•, no p~Lrz, o de,;onvolvrrnonto dtt 
otlncar,,ão pnlrlicn, a ag·riculturn, 11 industr·ia 
o a immig'J'<.tçfto; 

2." Croiu• instituiQõcs do ensino super·ior o 
secunrlnrio no Estado; 

3.• Prover i1 instrncçlio Jll'inraJ'i<L e silcun
ilrwirL no Districto Forloml. 

Pn.r•nn·r·Hpho tlllico. Quao~qnor· outras dos
po;,,rs ~~~ cru·aúler loc<Li, llil l'al'itnl tia H.ep11-

blica, incumbem oxclusivumento ú autori
dade municipal. 

E' rejeit!ldo o n. 1 o npprovada a seguinte 
emendn da commis>ü:o ao mesmo numeJ•o: 

Redijtt-so assim: 
« Animar no paiz o desenvolvimento das 

lettras, lLrtes e sciencias, bem como lt immi
gração, a agricultura, industria e commcrcio, 
som privilegias que tolham tt ac~'ão dos go
ver·nos locaos. >> 

São approvados os ns. 2 e 3 e rejeitada a 
emendlt d:1 commissão que supprimin. do n. :3 
as pn lavras-primaritt o. 

E' tina! mente npprovada a emond1t da com
missão mmJLiando passar o parag·rapl!o unico 
pnra o nrt. GG. 

E' submettido à votação e approvatlo o 
art. 35 do projecto: 

Salvas as excopçües do at•t. 28, todos os 
projectos do lei podem ter origem indistin
ctounento na Camara ou no Senado, sob 1t ini
ciativa de ~urllquer dos seus memuros, ou 
proposta em mensagem do Poder Executivo. 

E' tambern approvada a seg-uinte emenda 
da commissão: 

Ao art. 35 

Supprimam-so ns palavras-ott proposbt 
cm mensag-em do Poder Executivo-pam evi
tar n contrndiçiío com o art. 28. 

Snbmettido á votação por paragraphos,. ó 
P.pprovmlo o art. 3G: 

O pr·ojecto de lei, adoptado om um~. das Ca
lll:tm~, seriL snbmottido it outra; o esta, si o' 
otpprovar, envinl-o-lm ao Poder Executivo, 
que: ucquioscondo, o sanccionuriL o promul
g·ara. 

§ J.o Si, pot•em, o presidente dlt RopuiJlicn. 
o julgar inconstitucronal, ou contrnt·io ao,; 
interesses rltt nu~ão, oppor-lhe-lm o sou yoto 
dentro em lO dins uteis, Llr.rluoll'e om que rc
cebou o projecto, devolvendo-o, nos;o mosmo 
prazo, á Camm•a onde cllo se houver iniciado, 
com os motivos dtt remrst\. 

§ 2.• O silencio do Pode!' Executivo no clo
cerinio importr1 a. sancção, Sttlvo si o,;so tor·mo 
se cumpri1.• estando já encerrado o CongPesso, 

§ 3.• Devolvido o pro,jecto it Cnmar11 ini
ciadora, alll so sujoitnriL !I uma. discus:ão o ii 
voht1;fio nominal, con~iclornndo-se UJ!l'l'OV<ulo, 
si oiJtiYet• dous torças dos sull'ragi• ·S J1rl)
sento~; o. uoslo cu~o, so remcttel'lL ú outJ•n 
Camuru, de oudo, :;i vencer, pelo~ mesmo,; 
trnnritc~, rt rnesmtt maiol'in. volturil, r.cmo 
lei, no Poder• Executivo pura tt solemniünLie 
da pt·om ulgu(·ilo. 

>ii ,L" 1\ ,;nne1;r1o o 11 pr·omulgnçiio oll'e
clnau~-;:;o l"'l' l'olns ltit•rrmlnt:: 
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1."- «O Congr~3so N:~cioual decreta, e eu 1 Drvr.msos Sits. REPREsENTANTES pedem :t 
sancc!ono a ô8g'lllllte lo1 ~ou resoluçi"Lo); » palavra pel:t ortlom. 

2. n « O Congresso Nnc!Oll::tl decreta o ou . , 
promul~o a se~uinte lei (on resol,w'io') ,, O SR. PltlcSIDE:-<TE-1em :1 p:1lavm pe!tt 

Siio o'fJportm~~tmento postas :t voto~' e ~ppro- ordem o Sr . .rosó M:wi:1no. 
wclus as segumtes emendas dlt commis,;iio: O Sr .. Jo,.o;é Mariano (pela 01·dem) 

-Sr. ]ll'OS!Lleoto, de accorclo com o vencido 
hoje no Congl'Osso, peço :t V. Ex. que con
sul~o :10 Cong'l'esso si consente que seja dis· 
cutJda on;:lolmrlamente tod:t a mataria refo
J•ont~ it orgn.nisaçiio elo poder executivo. 
(ilpowclos .) 

Ao :1rt. 35 § 2" 

Elimii:_c·se o que se segue depois Ll:t pnlavm 
- sancçao. 

Ao art. 30 § zn 
Substitua-s~ a ul~i~m p~rte por cs~a~ ptl

laVJ':1S - dam pulJ!Imrlnde as suas 1':1zues, no 
caso ele recu.i:t do sancçi1o, quando c,; ti ver 
encerrado o Congresso. 

Artigo aclditiYo no art. 3ü 

Não sendo tllei promulgad:l pelo presidente 
da Republictt nos casos elo., §§ :.!" c il ', tlen t !'O 
om 48 horas, o presidente do Senn do a tn·o
mulgnriL, usando da seguinte formula: 

«O Congresso Nacionall.\ocreta o promulg:t 
a seguinte lei (ou resolu~:iio). ,, · 

Em seg-uida é posto tt votos e approvallo o 
art. 37 do proj o c to: 

O projecto de lei rle umn. emJlrtr.l, cmr)nrlrtdo 
na outL·a, volvo1"il iL primoir•:1, qne, si ncceitar 
as omonrlns, onvial-o-ha, morlific:ulo em con
formidade dellas, ao Podo1· Executi\·o. 

§ 1.• No c:1so contrario, volvcrit :'r ctrlllrtJ'.'· 
revisora, onde só se considcrnriio app!·ovadas 
as alterações, si outivcr·em dons tur·~os dos 
snffl•agios presentes, o, nestrr hypothcso, tor
nará ir camara iniciadora, CJ ue EÓ as pocloril 
reprovar moclianto dous ter~os dos seus 
votos. 

::i :.!." Re,ioitmlas clc:,tc modo as altorar:ues o 
projecto submctter·so-ha sem ollttS ir sancr,:iio. 

E' finalmente poôto a votos o app!·ovrvlo o 
:wt. :JS: 

Os projecto; lolnlmonle ru,ieitarlos, ou 
niio stmcdonatlo,;, não so pocloi'•Ío rcnov.u· rw 
mosmtL scssüo lcgbltt ti v a. 

Tnmborn o npprovmltt :c ornonrht da eom
mis:;ão rJUO suppl'imo a pal:LVl'.L- lol:ll
monte. 

UISCC.,::;.\o 110 C.\l'J'l'IJLO \" 1•,\ Sl•:C(\.o 
P!~O.Jt:C'1'U llE CCl.\'~i'l'l'J.'lJI!,:Ã.IJ 

O SR. SgAHI~A-Isto ó demais. 
0 SR. JosJ:: MARIANO-Nilo é do mais niio 

vis~o como os cinco capitules constitue1{1 ma~ 
tO!'lll COllnOX[I, 

Co!Jsultmlo, o CougrGsso :tp]ll'OV:1 este ro
querunento. 
. Entt·m~, por conso;,ruinto, em discuss[o os 

c1nco CtljHtulos <lu 2• secçilo . 
Siio lilias1 apo~"tdas e 01:tram conjunct:t· 

mente cm d1scu,;sao as segmnteti 

Emendas 

Onde se rliz - O presidente oxercerit o 
cargo por sois :rrmos - Llig•~·so - O presi
de11te exercera o cttrgo por c1nco mmos. 

S. !{.- Sltla das sessões, 30 rle dezomiJro 
de 1800.- Jlt!tayde Jdnio1·. 

· Ao art. 40 

Em vez de-seis anuos-rliga-,Jc - quat1·o 
nnnos. 

S. !L- Mw·colino MoLLra. 

Ao art. 4,J 

Accrcscen tc-se : 
§ SiLo. inolog-i;'oÍ.l par:t os cargos do pre,;l

rlenle O VICO·]'l'US!tlento OS ]ltll'OIÜOS COllSILII"'lli· 
noo:-:. o allln~, nos 1• o 2o gr·áos, elo rn•esille~l to 
on vwo·Jli'OS!Llentu rJUO so acho 0111 oxor•cicio 
no lllOI!lOllto dtt olelr;iio, ou que o tonlta dei
xarlrJ attl sei,; mews trutes.-Bellltl"mino. Uen
ctunça.-l<'redc·i'ico Bm·ycs.-Barbo;·" Limtt. 

Ao art. 47, n. :> 

Snl.rstitua-so : 
I F\"t1t'eut' on dosign.at' quom dova OXOI'COl' o 

th I en!llllla.ndu ~l!IJWt~llln dm.: f.'ul'Qi\S 1lu toJ~l'c... 0 
:t,; lm:tt', quando <:ilnnmr.la:; ús armas om rloli.Js11 

ialuru:t on r.,xlel'lltt r la l.laiiin.-U. Bcsotli'O. 

1·:1\Ll·:t. n:JJ 11\ di:ir~w.;.::ltl fJ ,·:tpitulu ]o 
:.;eet)i'in :!1' du pl't1,jt•i:lu (J...~ L'un~titu:çcio cl~IJl 
l !JJIUillli\~J a pi'usunladit::l ~ 
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O Sr. Ac:lolplto Got·clo- Sr. politica interior, como mesmo da e:deriOJ•, 
presirlonte, o mcn illu,;tre companheiro de jog-an,Jo emllmcom interesses vitaes dtl nação, 
bancada Dr. B<lrnrlrdino do Campos, em a elciçr1o do cl-le!'o do poder• execrrtivo, do 
um di:;curso qne prorerin hn. dias, nesta cnsn, pt•imoiro magistrado da Republica cl as
expor. ns motivos que toem determinado o si- ~nmpto de excepcional gmvidade, que deve 
loncio dos representantes rle S. Paulo, mesmo demandar a maior attonçüo e cuidado por 
quando teem sido tl'azidos ao debato nssum- po.rte do legislador. 
ptos d:1 maior importancia. Sr. presidente, os illustres autores do pro-

E' qne nós consideramos o pt•ojocto 1lo con- ,jacto de Constitniçüo inspimrnm-se, em reln
stituiçüo o/feroci1lo pelo GDverno Prol'isorio çiT.o i1 oleiçüo presidencial, nas instituições 
como vassn1lo em moldrs porleitumotlte domo- consagra1las na Constituiç,ão llos Est:ulos Uni
craticos o \ivt·es, s:\.lisl':tzonrlo rts aspirações dos da Amarica do Norte, e comquanto, a 
e necessidades do paiz, c entendemos, em con- men Yer, até hoje, n lei fundamental da 
sequencin, qne o maior sorYiço gue pOllomos Amoricrt rlo Norte constitua um modelo de 
prest:a• ilnoss11 pn.tl'ia neste momento ó con- um vordudeiro codigo de liberdades publicas, 
vertnr esse projecto em lei. toLl:wia, nessa parte, essa ndmiravel lei tem 

A 1lictadura, disso alguem, i.\ uma oxpres- dcl'eitos graves ; accrcsc8ndo qnc nem sempre 
sü:o elegilntc do despotismo, c conquanto 'ó se pude applicar a um ptliz leis de um paiz 
devamo::; ter npphnso8 pura um govcmn que estranho. O paiz devo viver de sm1 propriLI 
com tanto cri to rio e tão oleYado Jla triotismo viela, tendo leis corrospoDdentcs ás suas no
soube dirigir os negocias puhlicos, cm uma cossidades e ao estada de sun. civilisaçüo. 
quadra tiLo cite ia de r!ilfi,1t.lldades como estn; E. o assumpto é g·rave-si uma das primeiras 
todavia, como verdadeiros rcpro~ontantes, eotHlições de liber·dade. de um povo é que o 
do paiz, temos, como maximo empenho, e como pot\ct• executivo sej11 bom constitui do-é tam
primeiro chver, pôt' flm iL dictadum, porque li bem um interesse do ordem elovndissimt:L quo 
jJL'imeira condiçüo de !'elicidmlo de um povo é a o ]lrimoit'o repr~sentante da naçüo, em um 
su11 trnnqui!liLlnde o seg-nmnça, e nil.o póde ha- g-overno domocratico o representativo, seja 
ver tranquilidade o s·,guranç::l sem lei,; esta- eleito por um systcma perreitameute legi
bclecidas, sem uma constitniç,ão. (Apoiculns.) timo: o contrario seriLOX[JOl'O paiz aos maio-

Entretanto, sr. presidente, artigos h:1 no res desastres e mesmo ti Llissoluçtio ela uniüo, 
]lfOjccta de Constituiçii.o, que, nttcntos in- em Ull1LL rederuÇ>[O. 
tore~;ses do ordem elevada, niio podem prova- Pois lJem: as disposições dn. Constituiçüo, 
lee~r, o subo iL trilmna pnrajnslitlcn.r umrt americana, relativas ii eleiçilo preshlencinl 
omendn gne ou o algnns representantes do constituem o resnltnclo de umtt transacção ha~ 
S. Paulo formulámos nos artig·os do projecto viLla na conven,;ü:o de Phi!Ltdelphia do 1787, o 
referente:; 11 olelição presidoncial. ~ue nüo se inspirou nos verdadeiros princi-

UMA voz - E' n. crnendtt dn. eammissão. pios· 
o sa. Anor.PHo Gotwo - •.. emenda cs<tt Os debates que se travrtram no seio dossn 

cotJvorlç;Lo l'e\•elam o•sa trnnsrc~rro. que tenho a hoor.L de suumetter i1 aprccinçüo · " " ' 
do Cougt•esso. Logo ~uo s~ iniciou o debate- si rep'resen-

Sr. president~, a organisaçiLo do poder tantos como o ominentissimo \Vilson suston
oxccutivo, esse proulemn qno cm um rogimon !ando com toda :1 energ·ia os vePdt.deir·as pr·in
YC!'d:Jtlcit·amonto livt•o ttlnto tom occnptulo a. Ci['ios democtaticos, qncrinm quo o potlor 
attenr,oiio, quer dos leg·i;;ltulot'os, quer uos pn- executivo emanasse do povo -outros repr·e~ 
blicistas, rui n. vosso ver pcrl'oilamcntc ro,;ol- sen\Lv1tes do estados de papulaçr1o peqnonn., 
viL1o pelos tliguos antor·o.> do pl'ojccto de temendo que com esse systonm os seus estado::; 
constitniçüo. · pord,•ssom a, snn influoilcitt na eloiçüo pre-

Par:l. que n orgnnisnçiio scjtl boa., sojtt por- :;idencial, SOni.IO allsol'vidos poltt eloiçtio geral, 
Coita, é mister que, ao mosmo tempo quo g-tt- oppunlmm-se, omnome dos interesses fedo
rautn. a lot'ç'n tio podct•, gurnntt1 a srgnrntH:.a l'nM, tis iLioas elo \Vilson e sustonttiVt\111 que 
1lo povo, e tal como se aclt:L institnido pr'lú li cleiçüo deveria ser foittl ou pelos govet•
prqjecto, pelas nttt•i\,uir;üo,; qno lho !'ot·nm nndot•e:; dos estados ou pelas logislatnras, 
coni'm•idns, e thmlmento, pcltL rosponsaldli- ou por· eleitoras ospcciaos nomeados polos go
uade clat•amenta tlo!lnidtt 1lo sou cltel'o, o vot·nndoros ou leg-r,;latnrns dos estados. 
poder executivo prooncho agnellns i\ uns con- · A lntt1, pois, e~tttbolecou-se I)O. s~guinte 
1lições qno dovo tor om nm systoma pura- terreno: l)!lS quermm o predom.m.10 do ele
mento democratico. monto namonnl, outros o prodomtnLO do elo-

Mas, por isso mas mo, ~no o podot• oxocntivo monto rodoral.. e, rlO[lOis de longostlebatos, 
tom Htlt'il>ni~ões lmpoJ•Itl!ll.os, Llcsrlo n do op- cllog;arnm as LltYot•sos J'<'pt•oscntnulos a.o so
por·-so com o ·octo iLs do lil,ot·n~ue~ do po,lot• g·uin lo accnrdo:- Em eada estado I ta vortn um 
lon·islalivo ató iL 1lo nomotu• o Licmitlir mi- cor•po oloitoml ospucit\l ptll'tl rtrol'eridtt oloi
Jllftt•os do l'nnccionarios !'edemas, ,locidindo Lili 1;iio, composto do tanto~ mombr·os quantos 
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!'assem os representantes desses estado;; no 
congTesso fetlernl. 

N:i,o obtendo, porém, candidal:o algum 
mnio1·in asoluta de votos nessn, eleiçiio, Jlcaria 
h cnmnm dos re(:lresentnu tes a attribuiçiio 
de escolher o presidente r.ln republico,, de entre 
os !J'CS candidatos ~ue tivessem reanido 
maior numero ele votos. 

Nesta escolha, porém, os votos sePi:un to
mados por estndos, tendo n representaçito de 
e:1da, estado nrn voto. 

O primitivo systema eleitol'al foi mais 
tnl'cle mocliflcndo, mas atei hoje a Constituição 
mnericnn:t consagra aquellas disposições ca
pitnes. 

Estas disposições, com algumas moclit1cn
çLíes, fol'nm tr,msplantadas para n lei fLmda
mentnl da Repub!íc:1 Al'gentína, e o projecto 
de nossn Constituição tambem estabelece o 
mesmo systemn. 

Com eJleito, Sr. presidente, pelos nrts. 4•1 
e 45 do referido projecto, o presidente e vi cc
presidente rln Republicrt serito escolhidos polo 
povo, mediante eleição indirecta, pnm o que, 
Juwerú, em cndn est:tdo, e no Districto lledern I, 
eleitores especiaes em numero dnplo do dn 
respectivn representnçiio ao Congresso. 

Sú será considerado eleito o candidato que 
tiver reunido maioria absolutrt de votos, e si 
nenhum candidato obtiver essrt mniorin, o 
Cong·resso elegerit o presidente ou o vice
presidente, do entre os tres C:111diclatos mais 
snfl'rngados, tendo, porém, nestr, eleição, c:uln 
estado, como o Districto Fedem!, apenas um 
voto. 

Sr. presidente, o systenm americano tem 
fn·nves defeitos, e tito graves que a imprens:t 
daquelle paiz diz que as instituições reflJ. 
rentes it eleição presidencial cnhiram om ver
dadeim fallencio. e necessitam de uma re
forma radical. 

A histot·in dos successos políticos que toem-se 
rlesenrolaclo naquelle pniz, desdo a convenção 
de Philnclelphin, demonstrn os vicias da com
hinnção, e que não vingou como não podia 
vingar na pratica o pensamento que dominou 
os constituintes. 

A instituição de um corpo especial de elei
tores JUrn tt eleição do pro;idonte c vice-prc
~itlento !ln, Republica diL lognt• no que se tlen 
na Amarica do Norte -converter esses elei
tores em instrumentos cegos, em verdadeiras 
machinas nas müos dos partidos politicas. 
( A)loiados.) 

Tem-se obset•vndo nnqnolln republico. -dos
de que foi posto om exocuçüo o systenut cousa· 
p;l'udo om seu codigo J'umlameiJlal- que os 
oloitm•o,; l'ocebom um mandato impei·alivo, de 
modo que n:1o ag·um segundo os impulsos do 
,1ut conscicncia o L!o sou ]mlriotismo, mas do 
nccnJ•do com o :;ou mnnt tttn, pol'~uo ,i:'1. ~fio 

eleitos com n missão especial de escolho!' um 
certo e tle(erminad~> cnndidato. (Apoiados.) 

Entretanto não fm este o pensn.meuto que 
dominou os constitnintes nrnel'ÍC<tnos : asse 
pensamento, diz um commentador dnquollas 
institllÍ\'õos, foi que em cadn, est>trlo seri"m 
escolhidos para eleitm•os os cidadãos mnis rlis" 
tincto,;, os homens de maio!' conilnnç,a, e tiB 
lhes diL·in.:-Elegei o cidadão mais capaz p:wn. 
nos governal'. 

Httmilton, em uns celebres artigos que pu
blicou logo que foi concluída a olii•n, lln, cou
venção, e com o intuito de justifica.!-n perante 
os estados, afTirm:wa que o.> eleitores p!'esi
dencines cumpPil'hm sun. elevadissimtt missão 
sem irlét\ algnmn, preconcebidn, obedecendo 
apenas aos dictttme:; rlc sua consciencia. 

Ent1·etnnto a JlP:üir.n demonstJ•ou qtw os 
partidos políticos exol'COlll tal inflnencin, HOlll'o 
este collogio inenmllido ofYicin,lnJellto •le ns
colller o presidente, ~no cnd:t 8loitor l'oceiJo 
ummandnto impoi·;~tin.J, o no oxei·cicio olessn 
mandato niio l'<lZ nwis do qno cnmpL'Íi' nmn 
ordem mceiJitla. 

Accresce qno, como ponclem nm not;wel· 

lmblicista, ,;i nos pL·irneil·os tompos rht Rnpn
Jlica AmePic:ma, nomes como os do Wt1>hing
ton, tle .John Atinms, •lo .Joflerson, •le ivl::ttli
son, so impunham ao paiz, mais tm•de, r:om o 
nugmento do terri torw co\oniH I o coru o dos
envolvimonlo extmordinario dn popul:wiTn, 
aos homens eminentes do primeiro peJ•ioilo 
succederam-se politicas som notol'iedado snm
ciente parn. impol'-Se uos ~ufl'rugios d.o povo. 

De modo ~no nem os oloitoJ'QS especi<1es po
diam escolher, tlo entre os diversos candit.latos 
h pPesitloncin, o cidrtdlio quo reunisse mnis 
comlições para o c:;el'Cicio rloss:• o levada fnnc
çüo. 

Sl'. presidente, os illnstres nlltOl'OS do pPO· 
jeclo ntloptai':U11 o mesmo systoma: ([nem vne 
eleger o pPimeiro mngistrnrlo dn. Repnhlicn é 
um eleilol'ndo especial, nos termos th lei :nne
ricnna.. 1\!ns si os to sy;;temu. tem dado tão 
desastl'O.dos J'esnlt:ulos, si a cxpePiencia lorn 
demonstmdo qno o!le é de[bitnosi~simo, como ri 
que Vai,· os trtU1spln.ntal-o [l:JJ'a a nossn logi:;
lnçito '! 

Alóm disso, Sr. prosiolonte, sognllllo :1 Cnn
stitui,,ão Amel'icnlH1 o seg·nn•lo o pl'o,iocto, 
quando nenl111m cnn~litlnto ptido o!Jtm• maiorin 
absoluta de voto,; n:t primoim oloiçiio, o Ceon
g-rosso oscolher:'t o presirlento de ontl'o os t1·cs 
éandidatos mni,; :;uJl'mgndos, tontlo ne;;ta os-' 
colha cndn eslndo aponns 11111 voto. 

Dar ao CongL•osso uma attl'ibuição tão im
portnn te pm•ecc-mo um scJ•io pül'igo pura n, 
sociorlark O CongTe,;so ronno-:>o 1m <.:apitn.l 
Fotloml o o meio om qno ago, a:> ciJ•cnmstan
cins que o UO!'cam o tantos outros litctos 
potlom infiiiÍI' tlo lal modo no animo dos con
I{L'ORsistns, qno lhos lii·om con1pletmnunto n 
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isempcito e ti cahna ptwa exercet• com todo 
o patriotismo a sua grande missão. (Apoiados.) 

e afinal cada esta1lo fica apenas com o direito 
tt um voto. 

Depois, quem não conhece esses concha vos 
essas ~ransacções de ultima hora, que se lazen~ 
?o ~e1o do con:p:esso ? que nem sempre se 
msp.Jram nos IegJttmos mteresses publicas 1 

Amda ha pouco um deputado tJoulangiata 
.revelava as transncç6ss esct~ndalosas ten
tadas por Boulnnger, por occasiüo t!n eleiçilo 
Cnynot, mesmo no rlia da eleição, com o in
!UJto de obter. d!J presidente que fosso eleito 
:1 vasta. de. m.nustro dtl guorm, e tJ'ltliir ti e
pOIS ns mstltuJções republicanas de sua patria 
om favor do pnrtilo renlisttt. 

Além disso, um outro tlereito tem o syste
~a:- sendo o Congresso quem escolho o pre
Sidente, de entrJ os tres cnndirlatos mais vo
tados na !• eleição, pótle ser escollüdo ,instn
Jl}ente o cnn.ditlato menos votado, accrescentlo 
mnda esta ctrcnmstancia grave- nesta esco
!h!l cada estado tem apenas um voto, tle modo 
que a questão ó resolvitht peht nutiol'ia dos 
estados, que nem sempre representa a maioria 
do eleitorado ou da populaçiio ! 

0 Sn. ZAMA - ApoÍtldo. 
~ ~R. AnotPuo GoRDo - Si, portn.nto, a 

ma1orm dos estados póde algumas vezes não 
representar a maiorin. do eleitorado <.lo paiz, 
aquelle systemn nilo póde ser adoptado pela 
noss11 lei fnndl1lnental, porque pócle dar lonar 
iL eventualidade seguinte: - set· eleito p~ra 
chefe do poder executivo um candidato contra 
o qual se tenh11 manifestado 11 maioria da 
nação ! (Apoiados.) 

0 SR. A~!ARO CAVAT,CANT!- Tem-se clntlo 
isso muitas vezes nos Estados Unidos. 

O Sn. ADor.PHo GonDo- A commisslío dos 
2,1 ,exami.nando esta parte do prqjccto constitu
clOna!,fOI de parecer quep,recisava ser emen· 
dado : 1 •, porque o systemn. em nrtillcinl ; 
2•, porque o processo constllnte dns emen
da que olferech\ era o unico que podia. atnr
mar verdadeiramente a uni[o dos estados 
neste paiz. 

Sr. presidente, a conunissão considem ar
tiflci~l o. processo de eleiçtío do prqjecto 
c?nstJtu_c:wna!~ mas si ~ste, p~ocess~ é ~rtifl· 
cutl e nao satJsraz, mmto ma1s artlflc,ml é o 
proce~so 3onstant~ da emenda rormuh\Cla pela 
CO!lliUISStLO, (Apo1ados,) 

0 Sit. ZAUA- Ahi tem V. Ex. 11111 apoia
elo meti e muito convencido. 

0 SR. ADO LP. HO GoRDO-Sel?n~do O syst~!Ea 
proposto pela tllustre commJSSt~o, a ele1et~O 
pn.ra os cargos de presidente e vice-presi
tlcntc tla RopubliCt\ sorlt tliroctn, mns cttcln 
cslitdo tel'!t apenas um voto, de modo ~ uo so 
ch~mart't ús urnas o eloitomdo todo do plliz, 
n:,nlnrMso-li:t violonlttmonto a opinh1o pnl1lien. 

Minas, que tem JUJÜS de 200.000 eleitores, 
depois ele depositar nas nrnus mais de 200.000 
votos, fica apenas com um voto-bto é, 1lca 
com tlircito igual no Rio Grn nde tio Norte, 
que não tem 15.000 eleitores ! 

Pet·guJJto aos illustJ•es membros da com
missão dos 21 si este systema não é mni~ l\.r
titlcit:I n.inc!n. ,do que o systema do pr .. jecto 
coust!lucJOnnl ? (Apoiados e apartes.) 

Diz a commissão que o seu pro~esso ú o 
uuico qno póde tornar· l'orte o Inço rio uniilo 
entt•e os diversos estrtdo,;, porque é o unico 
que estabelece o equililwio entl'o olles, e l'ol'
talece O elemento l'CllOra\; mas, r\estle fJile por 
esse processo o.> estados ficam com direitos 
ig·naes nilo obstante a despropor•r,,ão do sua 
população e eloitor::ttlo, tendo Cflrla um apemts 
um voto, pride dar log;u• no mesmo Jhcto que 
o pt•o,iecto constituclona.l pódo provocnr, istn 
é, prille acconteccr que a mainrHL tios estadoR, 
que nem sempre ropresonta a maioria do elei
topn<lo, tlecic!tL a questão de um modo con
trado rw <.ltt maiol.'ÍlL da naçilo; póde acon
tecer· que seja eleito pPimeiro mn.g·istrn.tlo da 
!te publica, primeiro representante do pniz um 
c11ndillato contr·a o voto expresso o manifesto 
da maioria de todo o paiz ! (Muitos apoiados.) 

VozEs- Esta é que ô a boa disciplina. 
O SR. ADor,Piro GoRno-B onde fica então o 

pri?cipio do maioria do S~'Stema represen
tt\t!VO! 

Portanto o.processo constante tia emenda 
formulatlr1 pela commissão tem mais defeitos 
aindtt elo que o do projecto constitucional, e 
não me ptwecem, Sr. p1•esitlente, que o meio 
lembrado pela commissão par<\ mel h o r lh-mlw 
a solidar·iedade e uniilo entr"e os tlivorsos 
estados so,in esse, desde que póde estaiJelecer 
deshnrmonia P.ntt·e o chefe do Est.nclo e a 
mu.ioJ•itl ela nação. Este systema até pôtle 
provocar tt dissolu~.ito eh união. (Apoiados a 
apa1•tes ,) 

NiLo me satisfaz, pois, o pi•ojecto de Con
stituiçilo, o muito menos o systemtt tltt com
m issilo dos 21 , 

Vozl'!s- A]loin.dos, tem os mesmos tlefoitos. 
o Sa. Aoor.PHO GoRDO- sr. presitlente, o 

systema q1JO os principias indict~m seJ'Í>L o tio 
sull't•agio directo, mus acredito- o neste 
ponto elevo decl!war que nüo represento toda 
u minha !Juncada e sim o meu voto e o de al
guns amigos, - acredito que, uns circumstan
cias do paiz, esse system[L não pócle ser ap
plicado. 

Ninguem is·norn quo uma eleiçlío de tanta 
magnitude, ue tanht importancia, como n. elo 
pt•csitlente e a do vice-presidente da Repu
\Jlic~t, vno agilar do um motlo violontiss1mo 
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o paiz, dando Jogar a uma portnrbnção seria § 2.• A eleição terit locrnr ne dia 1 de mnio 
de ordens, o mesmo a se rios conlJictos, . elo nl timo nono do perio~o presidencial, ro-

Alóm disso-devemos dizer ns cousas frnncn- unindo-se especialmente pam i.s~o a. le,;risla
monte como ellas são-o nosso povo ainda. tui'll do cada, estado e a mume~pahdncte do 
niio está preparado tanto quanto é neces- Districto Federal. 
snrio para poder desempenhnr com todo § 3. o A eleição será por escrutínio secreto, 
o criterio e patriotismo essa importante e tt do presidente prececleriL a do vice-presi
funcçrto; e, em um pniz tão vnsto como o dente, que sorti feit11 em acto successivo. 
nosso, onde n população cada vez mnis se § 'J." Concluicla a eleição, será lnvrada a 
avoluma, pelo desenvolvimento da cni'I'ente acta circumstancindn eh mesma, nssignada 
immigrntorin, onde aind11 srto trto diJficeis os pela mesa e pelos representa.ntes presentes. 
meios de communicação, o eleitorado, sobre· § 5. o o resulta do da eleiçrto será publicado 
tudo do interior, não póde mesmo conhecer immediatmnente por eclital o peltt imprensa, 
os candidatos,do modo a escolher nquollo que, e dn, respectiv:.t acttt serüo extrahiclas tres 
pelas suas virtudes e talentos, seja o m:tis di- cópias, nssi"'nadas pela mesa, que as remet
gno de exercer aquelle elevttdo.carg-o.(;lpm·- terá, f'echadns e solladas, uma ao presidente 
tes.) do Senado, outrn ltO ministro do interior e 

Parece-me, Sr. presidente, que o melhor outra ao Archivo Nacional. 
systema é o que confia tt eleiçrto ús le- Art. Logo que 0 presidente do Senado 
g-islaturas dos estados. Os membros das le- estiver de posse de todas as authenticas, de
gislaturus, os homens escolhidos pelos estados terminará 0 dia para a apuração da eleição, 
para cuidar dos seus interesses mais im- que, em todo caso, será feita dentro do pmzo 
portantes, são aquelles quo, pelo conhe- de noventa dias, contados da mesma. 
cimento dos negocio;; pub licos, pel:t snn § I." No dia detet•minado, reunido o Con
posiçüo e pela sua responsabilidade estão em grosso Nacional em }Uaio~·ia absolnt:t de seus 
melhores condiçiJes do eleg-er o presidente e membros, sob a pre:mlencta do prostclente do 
o vice-presidente da Republica. Senado, serão alJertas 0 apuradas as authen

UM Sn. Rl~Pn~sgNTAN'I'J·:- Este SYStema ticas, e proclamntlos presidente e vice-presi-
tnmbem tom defeitos. · dente dos Estados Unidos do Brazil os cida-

0 sn. AnoLPHO Gonno _ Não dig-o quo 0 clrtos que tiverem obtido maior numero rle 
systemn seja perhito, mas acredito sincom- votos . 
mente ser o qno melhor consulüt todos os in- § 2." Nesta oloiçrto, cacht estado bem como 
teresses. o !JiSti·i~to i?ederal terii.o tantos votos quan

tos forem os seus ropresontantes no Con-
Ouço dizer que as legislaturns do> estn- grosso Nacional; 0 estes se1·fto contados na 

dos podem deixar rle rep!'esentar a maiot•ia, a\mrnçi'io em favor do candidato que tiver 
do pniz. Com eJTeito, desde quo cad:t eR- a c:IIwndo maior numero de suJTragios das 
tado, no exercício de snn autonomia, pódo respectivas legislaturas 0 da municipalidade 
organisar tt sua legisla tum. como e~tender, J'ede!'al. 
de modo que um estarlo pequeno pótle tor nm § 3.o A aplll'açrto se1·á feita em uma só 
numero de representantes locaes mnior de sessão, nrto podenclo os memlH'O> do congt•esso 
que um grande estado, o system:t deixaria r1"tirtw-se antes de concluída, para o que se
tio consultar os interesses da maioria; si, ]li'C- r;1o ·éomndas as meclidas convenientes. 
vendo ,íit tt hypothese da organisnçüo rio le-
gislaturns, ·tendo-se em vista a o lrJiçü.o pro- § 4." Concluída tt apnraçiio, será lavrada 
sidenci11l, não tivesse ou, na cmenrla que nela circumstanciada da sessão, nssignada 
tenho a honra de submettet• ao congresso, pela mes:t elo Congresso e pelos representan
determinado que c:ula estado terá apenas tnn- tes ]li'Osentes. 
tos votos quantos siio os seus representantes § 5.' O resultado da apuração sorti itnme-
no congresso Nacional. diatamento publicado por•. editttl e peltt im-

prensa, e da rospocttva acta sol'ilo extrahidas 
Passo a ler a emenda, que ó bastante cinco cópias, nssknadas pol11 mesa, que as 

clara, e estit conccbicl!t nos seguintes ter- romettol'it ao rwesitlento o vice-~t•esidonte 
mos (l81

: 1 · · · ·' 1 c >' e e I tos, us socrotarms uo Sonac o e u. amarn 
«Os artigos '14, 45 o ,!0 substiturun-se e ao Archivo Nacional. 

pelos seguiu tos: S1tla das sessões, :JO do tlozombro de 1800. 
Art. O presidente o vice-pPcsidonto se- Adotpho Gm·do.-Prwtino Ca!'los.-Jllursa.

rrto eleitos pelas leg-islalurns dos est:tdos o Momas c Bm·ros.-Rodolpho Mimnda.» 
mnnicipalidatle do Dist!'icto Federal. sr. prosidonto, 0 processo constanto tlestn 

§ 1,° Cada ost:tdo e o Db;tricto Forlorrtl to- onwnda u o ~no mo p:woco molliot• pam 
rrto numero do votos igtml no tio sons t•opro- nmn ol3i(•itq tlosta n:tluroza : os momll!'os drts 
~ontrmtos no Congresso Nacional. logislatum~ locnos nrto são oloitos ospocllll-
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mente para eleger o presidente o vice
presidente ela Republict<, mas pum tratar 
dos interesses mais importlLntes do estado, 
de modo que nfio estrro nas condiqües do um 
collogio especialmentn incumbido daqnella 
eleição, e antes são os mais dignos e compe
tentes representantes do estltdO para esco
llier, de entre todos os candidatos, o que me
lhor possa, servir o paiz. Accresce que, nilo 
funccionundo todos em um mesmo lagar, mas 
cada representação em seu respectivo estado, 
toem os representrLntos mais calma c isempção 
de espírito, o estilo menos su,)oitos i1s transac
ções o concht< vos. 

E para evitar o inconveniente grave de cadlt 
estado formar a sua legislatm'lt já com o pen
samento de ter grande numero de votos, po
dendo um estado menor ter maiol' numero de 
votos que um mltior, determinr1 a emenda 
que no candidato que obtiver muiori[l de votos 
no congresso local serão con lados tantos ·;rotos 
quo.ntos tem asse estado no Congresso Nacio
nal. 

Fica nssi m consagrado o principio da maio
rio.. 

Não digo, Sr. presidente, que este sys
tema sejtt JlOrfeito, mns, me p:wcce que, entre 
o systema i:Io projecto de Constituição, entre o 
processo indicado pe!tt commissiLo dos 21 e o 
suirrag-io directo, a, emend[l quo sulHnclto i1 
npreciação do Congresso é a ~ue ofl'erccc mais 
g:arnntins. 

Devo declarar, porém, que, si por acaso a 
lllttioria do C ou g-resso rejeitar rt emencln, en
tão votarei pcln, emend;t oil'crecida pelo Sr. 
Julio de Cnstilllos (apoimlos), que estabelece o 
suJTt•agio directo. (llfttito bem, muito bem.) 

0 SR. FREDERICO BoRGES-Alli, sim. 
0 SR. ADO!,!'HO GORDO - Snbi à tribuna, 

Sr. presidente, atlm de me demorar o tempo 
estrictameuto necessario pura justificar, com 
succiutns consideJ•ar;ues, [I emoncl[l que li o que 
vou remetter ti mesa. 

Fil-o o desço da tribuna estauclo conven
cido de quo o Congresso tomnrú. o nssumpto lltt 
consideraGiio que merece, porque o assumpto 
e g·rave, e temos o e,;tricto dever do !Jom 1'0-
solvcr a questão, allm ele dotarmos o paiz 
com uma boa Constituíc,•ão. 

A Constitui~ão do um povo O:\erce a mnis 
decisiva influencia solJI'o os sous destinos 
(mHitos apoiado-') : pnra qno um povo possa 
viver l'o!iz e prospero, é pt·cciso que viva ti 
somhi'a do um cocligo politico que, inspirttn
tlo-so om principias vordu.lloirmnento li!Jorncs, 
sn.tisfnçn. a mniorit'l d:t vontnrlo nnclonnl. 
(Al1titos rtpoiarlos; mttito bem.) 

Só nr.stns condiçiios, S1·. prosi<lonto, s<'l com 
um:1 Con~titui<:iio n~sim l'oi tn, ú ~no a nossa 
jltllrin., npJ•ovoitnmlo ns g'l'llndcs l'ot\•HS nalu
l'l\OS dll que dispõe, pó<lo attingir i1 prospo1•i-

dade, á grandeza e gloria a que tem direito. 
(Mttito bem, muito bem. O oraclm• rJ com
primcntado po1· iintitos Srs. representantes.) 

São lidas, apoiadas e entram conjunctn
mente em díscnssão us seguintes 

Emendas 

Ao art. 40, § 1• 

Substituam-se as '(l:tlnvras-pelos tres ulti
mas nnnos do perwclo '(lresiclencial-pelas 
seg-uintes-no ultimo anuo do periodo presi
dencit\1.-Adolpho Gordo e outros. 

Aos arts. 44, 45 e 46 

Substituam-se pelos seguintes: 
Art. O presidente e vice-presidente se-

rllo eleitos pelas legislaturas dos estados e 
municipalidndo do Distrícto Feclel'[ll. 

§ !.• Cada o;;tmlo o o Districto Federal 
terão numero de votos igual no de seus 
representantes no Congresso Nacional. 

§ 2.• A eleiçilo tertt Jogar no di[l 1 de 
maio do ultimo anno do período presidencial, 
rcunimlo-se especiltlmente p:1ra isso [I legis
latura de cada estado o a municipalidade do 
Districto Federal. 

§ :3. • A e leiçilo serú por escrutinio secreto, 
c 11 do presidente procederiL a do vice-presi
dcnto, CJUO sorti l'eita em neto successivo. 

§ 4." Concluicht a eleiçüo, será lavrada a 
neta, cir·ctllllSittnciad[l tia mesma, nssignnda 
peln. mesa o pelos representlLntes presentes. 

§ 5.• O resultado da eloiçiio será publicado 
immediatt\mcnte por edit[l\ e pela imprensa, 
e da respectiVtt Mta seriio extrahidas trés 
cópias, assig-nadas pola masa, que as l:emet
torli. lechadns e selladas, uma t\O prestdente 
do Senado, outra. no ministro do Interior e 
outra ao Archivo NacionoJ. 

Art. Logo ~uo o presidente d~ Souaào 
estiver de posso de todns as nuthenticas de
terminará o dia para rt apurnç[io t\[1 oteiçfLO, 
que, em todo o caso, sert\ feita dentro do prazo 
de noventn. dias, contados dt'l rne3ma. 

i\ I." No dia determinado, reunido o Con
gresso Nacional cm ma ioda absoluta de seus 
memhros, sob tt Jl!'esitlencirt do presidente do 
Senado, 8crilo abortas e !~JlUl'!ldas a~ [IUthot~
ticos, e lll'oclamatlos pt·osJdeute o _v!Ce·p~eSl· 
'lento dos Bsta<los U Illllos do Brnz1l os cida
clii.os que tiverom obtido maior numero de 
votos. 

§ 2." Nostn eloiçi'io Ca(ln estado, bom como 
o Districto Fcdoml, tOl't1o IJ\ntos votos quan
tos rorom os sons representantes no Con
"l'csso Nacionlll ; o os tos sorfto con tatlos na 
~pm'a(iiO em ravor do mnditlato qno tiver 
alcm1çmlo mtüot• numoro tlo ~ulYl'tlgio~ das 



i. 

426 CONGRESSO NACIONAL 

respectivas legislaturas o da municipalidade 
federal. . 

§ 3. • A apuração sorit feitn. em uma sô 
sessão, não podendo os mem!Jros do Congresso 
retirar-se antes de concluida, para o que so
r;1o tomadas as medidas convouientes. 

§ 4." Concluida a ttpurução, será Javrudn. 
acta circumstuucinda da sessão, assignada 
poht mesn. do Coug-rosso e pelos representan
tes presentes. 

§ 5.• O resultado ria apuração set'IÍ imme
diatumente publicado por editttl e peht im
prensa, e da respectiva acla serúc- oxtrahidas 
cinco cópias, assignadttS peht rnesn, que as 
remetteril. ao presidente e vice-~n·esidente 
eleitos, ás s~cretarins elo Senado e c a Camttra 
o ao Archivo Nacional. 

S11la das sessões, 30 de dezembro de 1890. 
Adolpho Gordo. -Paulino Carlos.-J1flersa.
J11m·:!.es c Bcm·os.-Rodolpho Mitanda. 

O S1·. Amaro Cnvalcauti (At
tmçfio)- Sr. presidente, venho dizer poucas 
palavras sobre a imporbtute quest:1o da elei
ção presidencial, ponto que, a meu ver, se 
avuutn,i;t a todos os demais que se ncham 
comprehendidos na secção 2• do projecto de 
Constituiçiio. 

Nilo é a primeira vez, Sr. presidente, q tle 
no systemn federativo se nota a desvanta
gem fundamental ele haver g-randes e {leque
nos estados federados. E' Jicção da lnstoria 
e é facto do. experiencin, que, dosde que so 
trata de tomar medidas que aiTectam ao in
teresse geral, os gmnde3 estados procnram 
sempre, on que taes medidas sejam no seu 
srLber e interesse peculiar· ou, então, que ellns 
de modo ulgtHU dcvmn ou possam ser ad
optadas •.. 

Assim ú, Sr. presidente, que tratando-se 
ua imortante questão da eleição do primeiro 
magistrado da RepuiJ!icu, quando na discus
são cln. Constituição umericann. procuraram 
os seus autores adoptar um sysbm11 em que 
os peqaenos não fossem, por assim dizer, 
nbsorvidos pela. prepotencin dos grandes ... 

O Sn. ZAMA- Isso é loi naturnl. 
0 Srt. AMARO CAVALCANTI-... snrgiu desele 

logo a mesma diJTlcnldade quo ora ttppareco 
entre nós ! g• preciso notar: naqnclltt gTan
cle J•epublic[l, eotiío composta de J:l ostndos, 
s.-JJuente tros destes poderiam reclamar para. 
si o titulo de grandes estttdos- Virgm ia, 
l\!assuchussots e f'onn;;ylvunitt, e aindn, 
ó p!'ociso dir.el-o, gmndos relativumonto 
it:epoctt, porque sú nm delles- Vit•g·iniu 
- tinha 1.000.000 de hubitantos; os nmis 
tinham- Massachussols 450.000 ; Ponnsyl
vania 400.000, Novn-Yorlt :JOO. 000, e nos ro· 
:.;tantos a população Ct'<L inlcriot• n 200.000 Jm
llilrLnto:,;. 

Ir.', }'Oi~, YOt'tlllilO, COillO Ulllll fliH~O O JllOII 

nobre collega que acaba tle preceder-me na 
tribuna, r1ue depois uo eRg·ot:udos todos o:.; 
meios da discuss11o, todos os r•xpclientes pra
ticas prwa che~.;·up rt tlllllL cónoiliação srttis
factol'in, vor·itlcon-se f[Uo, na. hypothese, nüo 
se podin. chegar n um systomn, capnz r! e hn.r
monis~ll' dotlnitivnmento o direito das enti<.ln
de:;-estntlos- com 11 pretonçiio sustentndtt 
da maiol'irl da população. 

Mas por falir. acnso, então, Sr. Jll'Osirlento, 
todos tinlmm os olhos litos em nm homem, 
em um mesmo vulto, que 1111ra olles re
presenta.v;t o piltriotístno, - tt nnçúo, .os 
estados; o, pot• eonseg-nlllte, conrla.mm om 
que o de teito do systema ucloptttrlo parn a 
eleiqão pr:Jsidencíal seria corrigido pet11 cle
vnqü.o elo cnracter, pelo p:ltriotismo provado 
elo cid:tdão eleito. 

Et'l1 o nome de Washington que torlos ti
nltamnos labias, om a tlg-ut'l1 de Washington 
que todllíl vísrwam na p!'esidenciu ela Re-
pnblica .. . . . _ _ 

J~ assm1, na pr·rme1r.t elerç:w de ltSO e 
nn. seg-uudn eleiçiio de 1702, n~o [l\t·tt log-o _nn 
prn.tictl notado o profundo deferto, rttro as ths
posiçues cnnstitucíomtes haviam consagTttrlo; 
mtls, jit na 3" eleição ele 1706, quando Wtt
shing-ton recusou, em nom.e dos pri~<:fpios re7 
pu!Jlicunos, tt umrt tercett•;t reeletçao, e fot 
abort11 a cantpanlm outro dons c~u1did:tt~s 
ditrerentes. upr•esentntlos pelos p:trtu.lo~ polt
ticos: som Cttsto se vorirlcou IJUe a hypo
theso da constituição !le,not• um eleitorado eH
pecial, obter ou cbog-m· 11 um:t nuJlilot· escol h:!. 
do c,llJditlnto lli'Osiclencial, ora, rm pr-atica, 11111 
meio impr-oticuo, nm proces:;o condommwol 
pelo~ rostll tadm;. . . 

Des,lo osso tefllpo que os ol~rtot·~s toram 
e são eleitos com o compronusso Jurmal do 
votar em eandidn.to •.letcrminado, c, pot· 
conseguinte, rulseaclo fica. totalmente o 11m 
que tivormn em vist11 os n_utot•es da C?n
stituiçiio,estn.belocoodo um elettorudo especral, 
como tendo maiot• criterio, maior capncidaclo, 
para escolher um t:itlad:lo, 11om ~ntllillcaclo. 
t\CimrL elas fncçues p:trtidnl'ias, para. o ttlto 
cnrn·o ele Chefe do Executivo o da nação. 
c~m atreito, o qu0 so pas>:t pt·oB,mtemento 

na Nnrto Amorivn u o sogninto: A convrJnç•ão 
nacional •los }'tll'titlo:;, !'epull!icauo u tlnmo
CJ•atn, (oull''orn l'odomlista o repnb!icrwo) r·o
unidn no mo~ tio Junho nu Jullro do anuo em 
qne so tom tle proceºer· t'l oloiçiio. pt·esidonciaJ, 
desi "na, po1· votaç•ao, q nuas SOJ:tlll os seus 
c:mdichctos pnm os lagares ele prositlen to u 
v ice-prosiden te. 

u)r SR. tmf'JtE.>t,N'I'A:V'm-J,m plnl1t·ftir·mn. 
0 Sn. A. CAVAT,CAN'l'!-E elosdo onli'io, nn. 

platlt·l'ôt•ma, lHI ii11)H'ensu, portados os modos, 
-s:i.o tno; nouws nnpostos, "om .uutm .lr~ot•
elado pam cndtt nnt dos latlos poiltrcos, ,;mana 
do yolltl• ont tllll tles:>u>: nonws ... 
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Si quereis saber l]nanto naquelle paiz, em 
geral, e llll opinü1o do todo~ os escriptoros, se 
tem desacredttado semolhnn te system:t, làde 
indistinct[\mento qua,nto tt respeito se tem pu· 
blicado. 

Aindll lm poucos dias, lia eu, nas paginas q uo 
Bryce, escl'iptor iuglez, esct•oveu itcerea da 
e!eiç,õ,o presidencial, em dias do mmo passado, 
este conceito: 

« Nenhum plano, dizia elle, dtt eonstituição 
nmericana desmentiu t~o nmarg·amento nos 
$CUS autores, como '' Jormtt consagradtt para 
rt eleição presirlencittl; os eleitores são meros 
portadores de chapa ; não se cogitn, elo saber 
on criterio d<1 personalidade do eleitor, mas 
purtt o simplesmente do candidato que a con
vcmç.Cio nacional indicou ,l> 

UM SR. H.EPl~ESll:-11'ANTR-Em toda a prtrte 
,; assim. 

0 SR. A~rArto CAVALCANTI-Ül'n, senhores, 
Ri esse systema tem provado ttto mal, em uma 
naçü.o livre, como tt Uniiio Amoricnnn, em nm 
povo onde o que rege soberanamon to mn to
das as relnçües pnblicn.s é n, opinião piÜ>lictt; 
si J:'t, durnnte nm seculo t!e experioncíns, alie 
tem servido apenas para domonstt'<Ll' a sua 
ímprcstabilitlncle, núo é de admír.tr ~no nós 
outros, que nos constituímos no momento 
actual, sem termos aindtt ecluc:ação politic:t 
l'eita •.. 

lJ)t SR. RflPRESENTAN1'8 - Temos mais 
criterio pllm escolher. 

0 SR. A~tAnO CAYALCAN1'I - Restai ?J1·o
brmclwn. Não é de admirar qu0 nós, qnG não 
lemos esstt opinil"Lo publiett tlrme e conscien
cio:m, nem educnçiTo popular hastnnt.e, não o 
· fJIWiramos estabelecer, pam não chea·m•mo:i 
nos mesmos ou n peiore;; resultados. ' 

Nüo precisal'in. t•epetil-o, pot•que cada um 
de vós o sabe. Na pmtiea, nem ao menos este 
systema tem dado, como resnl tndo, que os 
presidentes dt1 Republictl, repre.ientem a maio
ria do eleitorado popular. Varias presidentes 
eleitos, que teom a seu favor, 1Jen1 se vê, a 
mniot•ia elo eleitorado espoeial, quando se dos
dobra este cm eleitormlo popuh1r, vcrillcn,-se 
<'JUC representam apenas gr·rtndes minm•i:t~, ús 
vezes menos dn motado do voto popular. 

Citar-vos-hei Lincoln, por exemplo, qno· 
l.cve ISO voto;; contra 12:1, do eleitorttLlo ospc
<:inl; entretanto aquolles 180 votos t•oprcsen
ttwarn monos d:t motndo elo eleitorado popu
lar. 

Antes do Lincoln, outr·os haviam sitlo elei
tos com minoria, e mais rccon l:omen to ti vo
mos :- Hayes, oleito (lm 11<71\ com notnvel 
minot•ia coutra sen competido!' Tildo:J; HtU'· 
ri~s0n, qno actualmente occupn, a prosidoncia, 
da lü']m!Jiica, J'oi oloito om 1888 com O:í,OOO 
Yolo~ tio mino1·in contm ;;on co111petidor· Clc
rol:ln•l. 

Senhores, o adoptar-se, como systema para, 
nossa Constituiçiio, esse que sa,IJidamente é 
iucttJmz ele assegurar ao pi·imeiro mngistt•;ulo 
th Republica umtt oleiçã,o que seja a expressüo 
ela vontade nacional,··, a meu Ye1·, commetter 
um :''l'nvo erro. 
T~mos tt oxpcl'iencin. feitt1, e feitt1 no povo 

mais livro QtJe conhecemos. 
A' vi::; ta clisto, senhot•e:; tio Congt•asso, qun.n

do, no. commis:;üo cspacittl dos 21, se tra.tou tlo 
procurar um onll·o sy~ten:a qne J'osse ele maior 
accerto, fui um dos que votat•u,m pela eménthl 
tlo pt'Qjecto nesse sentido. D1lclm•o de ante
mlio: nilo clcscoul1eço tl oiJjecção que se f,tz ao 
snilstilutivo tln, commissüo, objecção que htt 
pOUCO l'oi [lt'OclllZida JJ8Stl1 tt•ilmna de f[Ue, 
muita,s vezes, a maiot'ht tio:; üstarlos significal'iL 
a ntinot•ia. do voto nacional que o prcsirlente 
deve ropresentu1·. Esto11 do perieito accor
do. Mas, ante;; do tndo, importa ponclet'al' 
que o systonm do pt'<ljecto Llo Con~tituiç:~o 
chegn, ao mesn1o rcsulln.tlo, por· metes mal~ 
tortuosos e parn, desde logo, acceu tmu· nste 
outro S\'StOIJltt ~no acalJ:t de set• I i•lo pelo 
St•. Ado'lpho Gordo, padece elo igual defeito. 

Emqnauto o projecto do Constituiçlio esta
liolece que o eloitoru•lo popular designtwit o 
eleitorado especial, quu tem de eleger o pre
sidente da l{epitblietc, este ultimo estabelece 
mais mn 3' gt•úo de olciçüo o nadrt mais. Isto 
e pt•opue que as assemiJléas legislativas dos 
,Jltret·entes estados, constituindo urn pt•imcit•o 
cleitOl'acio, elejam o eleitorado espeeittl, e 
este elejtt o pr.;sitlente tltt Repnblic<t. . 

v écle bem, sen hot•es, q no ntt base o de Ce1 to 
!' o mesmo. Si :1 popnla(,ilo qne tiver eleito 
cs::;as assomblúa.s lcg·isiativas, que twjam do 
<'IO"'Ol' o el•3i torado e::tpocinl pam o pt·esidontc 
tltt Jlopublica, for a •lo. esttulos ti~ 1)1ino:•itts 
populac•o,;, t~ conseqn~ncta llnal set•a mevttn
velmcnte iclontictt. 

Dig·:tmos ns cansas por· J'acto;;: snpponha
mos quo o ltlo Grt1ntle do Norte, Purahylm, 
Pianh)·, Scr·g·ipe, Am:twnas o outros e.>tados, 
pouc~ JlOIHllo:;oo, vottLn) todos accord,emcntc 
em elcltOI'OS, pai'a ::tu llragm• tt um so nom•J 
comu candidato prosil\eneial ..• 

J~s:;e tWC01'1lO do vi;;tns ern l'avor 1le nm Rti 
c;li11lidttto levarú do voncirb, som diiVillu, ao" 
cuwlidatn.;, si divel'so;;, tlos o.,tudo.> mais po
pulosos, como S. l'anlc., ~Iirms, Rio Lln .tn
lllliro, elo., ot". 

O SJt. SEI~ZROI".r.o- ·l-!it do sot• diillcil. 
o Sn. i\j!AltO CAYAr,CAN'l'l - gm todo o 

caso, senhores, tl couiJ:t passivei, o, si isto so 
dor, o numo1·o dos eleitora,; <'Speci:.os dos di
versos estados l'onnidos impoi·tnriL on1 uma 
minot·i•L, quo o logo o pmsidontu tht l~opniJiiCtt; 

!JOL'IJIIO 11 l.m~o otoilol'ttl das ussomhluns logis
ativas sort't, nnmoricamonto, i11l'ot·ior ,·L do~s<ts 

otllrn.s:populnçüos on o,;lailo' vencidos ..• 

i 
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Portanto, esta questão do chegarmos :'t 
procisiio mnthomatic:t do ~uo o rcpresent:tnto 
do pniz, digo, o clwl'o do podet' m:ecnt.ivo, re
presento sempre a somma a.bsolnt:t da von
tade nacional, cxprc;sa pelo eleitorado popu
lar, ó muito dcsoj:wol, SCI'ia, mesmo, a mais 
desoj:wcl, na pratica; mas luveis de convit• 
que nenhum dos systemas, nem o cons:tgrarlo 
no projecto do nossa Constituiçiio, trasladado 
da~uello dos Estados-Unirlo.s da Norte Ame
rica, nem o apt•es8nlado pelo mcn iltnstt•o 
collog-a, o Sr. ,\, GoJ•r.lo, que tnm simples
monte a r.lesv:wtngem de aug-montar mn.is um 
elcitomdo il11ei'I11edio, seria. capaz do levar
nos a essa exprcss·Io do maioria pt·ocnracla. 

O SR. BAnAnú-Entt•og-ncmos :t eleiçiio tlo 
presidente ao Congro:.;so Nacional. 

0 Sn. AõfAW:l CAVALCAN'ri-Esta. hypo
these de entt•egm'!l1os a eleiçiio do presidente 
dlt Rcpublic:\ no CongPosso Nacional pn.ro
cm·in, ,;oill'et.urlo peh simplicichlo rio sou pro
cesso, ú jll'imoim vÍ'tll, ncccit.avel ; e ató 
mesmo, teremos do pt•atic:ll-adentro do poucos 
dias. 

Mas, como ro.~'l'::t urd inarin, niio; porquo, no 
systemn l'ederntivo, é l'mJdamental o princi
pio da indepAnllencia dos poderes ; olles se 
constitnem, nito sr) indopendontos nns esphe
ms da aoçiio propt•irt, .como n.inrln. Jlar:L s 11'\"i· 
rem rle contra-pesos cst:lYois, rocipPocos, na 
mn.nutençi.o e sn.lvngnr~r.ln elas lihepdades ptl
ltlicas e rn•ivatlns rlrJ cidad:io. 

Assim, pai:;, rt hypothebo rle contimmr n 
eleição a SOl' Ji,ii.:L pelo Cong-resso eleve Séll' 
repellirl:1, pot·qne tot•nal'ia u prosirlentc rla 
Republicn um agente, um instrumento, tal
vez, ela filcç~o do congresso r1ue o elege.;se. 

VozEs-Não ::tpJiado. 
O Sn. Aõ!AltO C,\V,UCANTr-Comprolwn

dei-me bem. O quo ac:tho do rlize!' n~o exclue 
a hypothese do um momento oxtraordinat•iu 
como o prosen to, cm q Ii o este é o cle,·i:i. ,;cp 
o meio leg-itimo; nü.o oxclno :l hypotito)Sc, de, 
quando entre os callllillatos :tpt't)Sont:Ldo.> it 
presidencia, nenluun pos,;a. nhtcr n. mliorin 
exigid:t pot• loi, o Con~·t·esso dtt n:~r:~.o se pro
nnnciat•, a este respeito, como aliú,.; ost:'t, con
sng-rnrlo nn. no.;sa e em ontt•ns constitni\•Líos. 

Mas, como nor·mn., como meio not·mnl, sori:t 
tot'll:tl' um porlcr puldico, o oxocntivo, ~118 
devo ser t:io indcpon,Jonto como os domai,;, 
virtunlmonto snboPdinaolo no podar lop;h;l:t
livo. (Muitos ap·Jiru/os.) 

E' o ~no onsinttm os oseriptoros ~111 tmtn.m 
tln m:llot•ia. E' intuitil'o r] no isto sol'ill l'ot•m:u· 
o p:ll'lmnontat·i,;mo na sun.mais :tltn o,;pt·oss:io, 
porque :rlú tot·nat·ia. a oxi:.;toncia tio lll'OIH'io 
uhul'o do l'stndo dop:Jntlonto do \'alo o da 
von t:ulo do p:t!'latnon to ... 

N:1o; osltt qno,;t:io dn indopon1lonci:t t!ns po
,[,t•os, nm ~no o II tt•oi I'o:>pondonrlo no apm·te 

do nobre deputado o Sr. Bndaró, é fumlamen
trtl no systomn federativo .. 

Niio quero o poder executivo subordinado n 
outro, po!'qne niio podel'i:t servir de contra
forto tle resistonci:t, ou contra-poso aos ex
cessos do p01ler que o elogesso. 

O SR .. Tos1~ Avgr.rNo-V. Ex. chama fo.cção 
it nmioria elo Cong-t•esso '! 

0 Sn. A)fARO CAVAWANTI-A's vozes essa 
maiori:t vem de 11111 simples conchavo,obrn de 
tun:t f'ncç·fio o nat!:t mnis. 

Continúo, Sr. presidente. Voem os Srs. 
membros do Cong·rosso que, si nem o syst•Jm::t 
adoptado pelo pt~ojecto dlt Constituiçiio,, n.o111 
aqnBllo qno so propõe, como substttuttvo 
apresentado lut pouco pelo orado!' quo mo 
precerlen, silo cn pazes de levar n. essa cxpres
s~.o roa! dn. 111aiof'in. como so deseja, resta 
pt•oc nrar nm terceiro systemn. Qunl devo 
sct· 'I l~xistem dons, a escolho!',- existe o da 
emenda 1la commi.;siio 0111 que votei, e existe 
ontl'o, ~uo nilo foi votado :tind:t. 

Um rios tos rlous sy.>tomn.s deve ser o prefe
rido. 011 cn treg·ue-s•J ti. na c :lo o clit•eito pleno· e 
cxclush·o de dize!' pol' todas as suas bocclls 
antorisadas, pelo su/l'l'agio populat• ..• 

0 SIL .Tos!:: AVI~L!NO-Niio apoiado. 
O St~. ,\õ!AHO CAVAT.CANl'I-... pelo voto di

recto do 'eleitot•mlo, qttem é o pmsidento dn 
Ropuhlic:t, porrtue a8sim fl0ar:i repr·esentaclo 
todo o elemento nncional, sem se poder lo~ 
vnntal' ol>jecçiw sr\l'ia, ou então, nclopte-se o 
systema d:t commiss5o, porque este representa 
t:unbo111 a ig-na!dndo politica das tJntidades de 
que 80 compõe a lJniiio. 

Para ar]LJO!les que suppoem qno, em um 
p:üz como o nosso, o p,ovo niio e_:;tt't na nttu;a 
1lo escolher o sou pt•esttlento, llltO tem o gmo 
de intelligoncia cscl:tl'ocida pwa desempenhar 
lall'uncçiio, rest:t o nltimo systoma a. :ulop~ 
tnt•. Si deixaes o sy:;temn. popular, •• 

0 SR. RA~HI\0 BARC!lf,r.DS-Aliús at!optnclo 
para o log·is!ativo. 

0 Sn. AõL\1\0 CAVALCANTI- ••. então, !lO 
Peg·imon da fe lerrtÇl-lO, só tendes outro a esco
lliet• : ó o rlo olornon to, que ou clmmnroi es
tatnn.l, tl tt ropi'osontaçiio ig-ual dos estados, 
nesse pt·ocosso. Entendei-mo bom : si des
pt·ozncs :t nnidado popnlar, o povo, como niio 
:;endo e:1p IX, 011niio sondo conveniente; enti\~, 
n:1. fotlot•ar,:iio, só vos fica um:t outm: u a um
'htdo estatual. Ao monos osto segundo systo
m:t toJ'i:t, sobt·o o tlo pt•ojocto c o do substituti
vo do St·. Adolpho Gúl'llo, n. vantngom tio os
t.abolueot• rig-ot•osamonto :t ign:tlilatlo politictt 
das dill'urontu,.; ontitlatlos l'otlorauus, n:t oloir,:ilo 
do cli ·l'o t!a Unh-w. 

o t;1~. 1\IoltAK' BAm:os- Jgualdtttlo qno 
igmtl o l\li mtK a Sorg-i po. 

I 
I 
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0 SÍt. AMAM CA.VALCANTI-Minas, tL quem 
respeito muito, deb<tixo do ponto de vista de 
estado, ntto é mais nem menos do que o Rio 
Grande do Norte, tanto é igu:ü a S. Paulo, 
como a qualquer outro. (Apoiados.) 

Portanto, si o V<tlor politico ó o mesmo, si 
a entidade é a mesma, nüo venha dizer-se 
qt1e o systema da commissüo é um systom:1 
inteiramente viciow. Elle pó:le ser vicio~o, 
si o tomaes, como representando :t expressão 
popular r.omplcta; mas como r!3prese>>tando 
os elementos estatístico~. de que tlispua a 
Unitto, olle é um systerntL mnnilestnmente 
correcto; e tanto assim o é, que o proprio 
projecto da Constituiçllo jit o consagrou. 

No art. 45 deste, cuja uisposiçüo corres
ponde á do art. 2° da. cnnstituição Norte Ame
ric<ma, estit estabelecido ~ue, quando os c:<n
didtüos ntto tiverem obtido ma,ioriu, absoluta, 
se,ill a eleiçüo feita pelos representantes dos 
estados, ropresen tau:! o ca• li1 estar! o um voto. 

Donde vê-se, que a commissiio 8imple8mente 
ampliou-o, adoptando-o de modo normal. 

Como, pois, dizer-se ag-ora que o sys
tema da conunissüo seria cous~t inapplicavel, 
quando elle já está mamlmlo ajlplicrn· pelos 
proiJrios autores elo pr·ojeoto '! ! 

Resta, portanto, St·s. do Congres';o, o se
guinte dilemma: ou o presirlento da Ropnblic:t 
ó eleito pelo povo, on o é pelos esttvlos; nüo 
lm outro systemtL melhor, prel'erivel ... 
Vo~Bs-Ahi está logico. 
0 Slt. A~!ARO CAVAWANTI-Si ontemlei,; 

que deve-so consultar a vontarle popular, ele 
preferencia á dos estados, tol'eis o meu voto ; 
úo caso contrario, tlcarei firmo com o voto 
vencedor da commissllo. 

Sr. presidente, já quo lhllei tia dU<Llitlr~Lle 
un fodernçlio, isto é, os ostn1los o a nnçao, 
importa que aproveito o ensejo para al>Lll11lar 
om ttlg-umas consideraçues a este respeito. 

Hontem, por oocasit1o do discutir-se o 
art. 27 do projecto do Constitniçüo, um talen
toso representante do um estado do norte 
pr•ocm•ou tlomoustrnr que essa Llnali>larlo cm 
escusada, mom 1lcção, pO!·qno o l~stmlo era a 
naçüo, assim como tL naçt1o em n U1Jião. 

As llOlllloraçõos que vou i'it~or tendam 
aiml:L a demonstt·ar que, :t atlmittir-so ptW<t tL 
oleiçlto presidencial a vota1;üo pot• estados, 
acccitar-so-lt<t uma ontirlatle assils <tutoristttlu. 
o dolluitla, ropt•osotllando intot·cs;:cs tle pri
moim orclom, tanto quanto o que mais o 
i'ül' •• • 

Assim como lt<t as aspimQiícs o nocossi:latJ,•s 
1lns in1lividnos quo eonstituem a 111\t;iio, c qne 
:-;il,n, 0111 rogrn eotilida:-; no desonrolvinwuto 

' I ' . 1 das nt'tus, tltl~ lollt•ns, 1 n,; ~cLtncms, 1" ro-
lig-iüo, do c01runorcio, dtl iutlnstt•itt, om totlas 
as H na~ mttnil'ostnl;t'iorl, ale., ole ... 

O Sa. RA~ntw BAtWBLr,os-Os estados niio 
süo_uni~<Hle politica na org-anização do poder 
leg•slatt v o, pot•que tt sm\ representaçüo, nume
ricamente l'allttndo, ó desigulll. Port<Lnto, nüo 
procede o argumento rle que os estatlos devam 
ter vo~o igual para a orguuizaç[o do poder 
executtvo. · 

0 SR. AMARO ÜAVALCA~TI-, .. assim tam
bom, lm as aspirações o necessidacles dos es
tn:los, q uo se nmni l'estam por modos e rolnçuos 
diversas no seio d!L União, que elles compoem. 

Ern relnçüo <lO todo nacional, aquillo que o 
constituo, isto é, as llspiraçDes das dilferontes 
imli1·i•lualirlades que o compoem, em umll 
naç,üo unitaria pótle-se dat• o que não se dá, 
a!Jsolutamento, em uma nação l'ederatim, 
porque a isso oppoem-se as mzDes e circum
.,tancias diveroas do systema. 

Por exemplo: uns estados ostüo situados 
n:t plnnicie, OLlt:·o~ n<~ montanha; uns são 
corttvlos de rios mwegaveis, outros de estra
das do ferro. Uns ficam it costa mllritima, 
outros são contrnos. Uns vivem tla pesca, de 
productos da natm·eztt ou da agricultura, 
outros do commercio, das illllustrius. Uns toem 
invernos constantes, outros secclls prolong-a
das e repetidas. Uns ostüo ll:L l'ronteira, e 
toem o dever pt•imoir•o do luctal' peln, integ-ri
dade da patria, oLJtros stto centraes o por isso 
me:imo cstüu isentos de invasões inimigas. 
Uns são ricos, gTandos e populosos, outros süo 
pob!'es, pequeuos o dospovotulos. 

Ot·n, iL l'aco de taos Cactos, é impossível 
desconhecer qn8, ao lado das necessidades do 
todo naciomtl, lm ainclit que attenclet• ás ne
ccssirltdes especiMs dos esl<tdos, isto é, que 
a ontitlltde estudo l'epresonta ou contóm con
dil;<iJS e elementos peculiares que ni'io podem ' 
1le1xar do sol' attemlidos, divors<tmente, por 
sons meios, lins ou aspirações. 

E' .i ust<tmente, por isso, que em uma. J'ede
raç,~o, a rept•esentação nacional, os poderes 
pn !Jlicos, devem sor a expresslio do um destes 
t!oU's olomen tos. 

A Canmm dos Do pulados represou ta o povo 
nrt stm primeira exprossüo e deve pot• isto 
sig-niliour, doi'O taL· por lnso, a expressão do 
mesmo povo, cuj<tS aspi:·açues t01·á de renli
Zttr. O ::>emulo ropresen l<t os estados, e jit tem 
deveros e flns, vtrtualmonte dtfl'erentes. 

E, pois, si accoitaos, como verdade, o pensa
monto q uo venho tio extot•nnl' acerC<L rlo~ 
dons olomontos tla repL·csontaçií.o uacion:\l 
ou potler logishtti v o; ou tüo tam!Jom rlovois 
J'econltocol-os eo1n ig-ual mlor JlLLl':L :t oleiçüo 
do cholo 1ht União-qno!'o dizot·, ou so,iiL o 
mesmo oloito pelos estados qno'conto01n em si 
as aspil'nl)ilos, as ncco~si>lntle; o rlit•oitos do 
[lOI'o, omi.<OI'll, c"nsitlut·atlo como l'mc<;iio po
litica, O 1\ILO t:O\llO \'iÜOl' lllilllút'ieú, Oll, Oll(lLO, 
:;oj!L-u, polo mesmo povo t!it•oetamontc, con
lat!os os votos do iiotl oloitorado. 
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CONGHESSO NAC!ONAL 

DaJ·ei o mon voto, collerentemente, por 
qualqne!' dos tlous systemns ~no merccet• a 
npprovação do CongPesso. (llluito bem. Muito 
l!em. O oradOi' d cwnpi'i,lwntado pelos seus 
ami,qo.< .) 

( O 81·. presidente cloixa a sua carlei>·a, que 
pas,w a sm· occttptultt pelo Si', vicc-pl'c.~idcnte). 

E' litla, apoia.d1t o entra conjuuctamente em 
tliscusslio, tt seguinte 

Emenda 

Sitbstituarn-se os aPts . .J<l, 45 o 4ü pelo se
guinte: 

Art. O presidente o o víco-pt•e.iitlente rla 
Ropnhlictt ~oriio eleitos pot• sull'ragio directo 
ela Nnr;ão, e mniori<t absoluta do voto.>. 

§ 1. • A eleição torillog·n t' no dia l tlo março 
do ultimo anno r.lo per·iodo preoi•:loncial, pt·o
cedon<lo-se na Capit<tl Federal e uns capitno:; 
dos estarlos iL apm•açfío do.i votos recAbidos nas 
l'OSJ'•OCtÍVI1S e i J'Cili11S8ri JlÇÜOi, 0 CoogreSiO !'ariL 
a npurar;üo Jlnal até o ditt 20 do l!lltio do mes· 
mo a nno, com qualq ucr nmnero rio presou tos. 

§ 2.o Si nenhum dos votwlos honver alcM
çttdo a nmiorh1. absoluta, o Cong-resso mamhwiL 
proceder iL cova oleiçlio entre os clous mais 
votados para cada nm dos cargos, desi
gnando din. para essa eleição dontr·o dos tt·es 
mezes seg·nll1te.;. A nem aput·açiío se l'Cali
zaril em din. marcado pelo mesmo cichtdt1o que 
houver presidido h primeim, sondo rlecla!wlos 
eleitos O::i dons cirltttlfíos qno honvorom obtido 
a maiol'ia relativa. Ptl!'it osso 11m podor•ú reu
nir-se Congresso em qualqum· tor11po o com 
rJnalq uer numero. 

!'i :3, 0 0 l'I'OCCSSO dtL C]CÍÇ:tÍO O Llil riJII!l'il~:iío 
sorti dado em lei orrlina!'ia. 

S.R.-80 do dezomi.Jro 1800-Moni: J?,·oi;·~
Uuinwnies Natal.- BeUm·mi11o Ca>·nei;•o.
Cesm· Zama.- Ant1ío de Faria.- L. de Bu
lllüas.- ;b•istidos Jlfaia.- Bco·úosa Limn.
Jllonloii'O de Bcm·os. -· Cassiano do Ha.<cimen
lo.- Bni'IJCS ,1Jedeiros.- Julio do Gastilhos,
ll:lenna Btil'l'elo,- 8m·::arlctlo.- COI·J'fJa.-Ra
miro Barcellos,-r1.<sis B;·a::it. -Pinhai,·oJJa
ekado .-Abbott.- 1llom•e,<. -1.'/wma; F'lo;"es. 

O Sr. Za.nu~ (Silencio)- Sr. presi
dente, entro na gaiola (l'isar/as) par<t pr·nl'ill' 
a v. Ex. qno não tenho intonçiio do 
collocnt• os mous collegas, q no rpwirnm occu
par a a.LtençiLo 1ÜL cn.sa, cm desvantajosas con
diçues, como V. Ex. otttr·o cli<L pondot•ou-mo. 

U)IA v o:~ - gn liío hoje ó discurso'! 
O S1:. ZAHA- l~ntmndo, por•em (1·iso), 

lJl•oriiJo desde .iiL ao.; meus nobt•as col
egas IJIIO !HLO OS[lOI'Oill Jllll diSCIJ\'.,:o, ]lOJ'qi!O 

nilo pretendo j',r.zol-o; onli'Oi lltL gaiolt~ po~quo 
niJ,;or•voi tlc liL (a,wntando JIW'ct as earlei;·,,s 
do:; S I'S, /'Ojii'CSUJI(Imles) I] 110 ~U J'u ~ia llllltliJOI iil1L 

tlgm•a entro estas grades (riso), Jlcanclo todos 
os collegasadmirndosao contemplar a pessoa do 
orador (riso) e nindn. porque quero provar 
no Sr. presidente, meu comprovinciano, que 
sou sempre decil aos consolllos sa.luta.res que 
costnma. dar a seus amigos. 

Como .i<i. disse, senhores, nlio me proponho 
<L fazer um discurso : quero apenas Jazot• 
algumas observações aincl<t sobre a materht 
que S•J discuto. 

Encm•rogando-me deste trabalho, elevo 
dizer aos meus nobl'es collegas : hon te!ll 
não gostei do que se pnssou pm• aqui. (Riso.) 
Niio quero tlizer mal da rnesa,quo entendeu 
cnmprir o seu clovot•; mas muita ;ente nüo 
esper<Lva ver n. discussão assim oncet•rada 
com tanta rapidez, e discus•ão de assump!o.; 
tão importantes,quepnssaram a vapor.( Apoia
elos, 1uto apohtdos e apartes.) 

Dir-mc-lüi:o: dm·mientibHs non succwTit jus. 
(Riso.) 

g• verdade; nós qne Jlcassemos aqui ; mas 
quando sa trnta tio umn Constituição, fJUanrlo 
so trata ele uma lei fttndamental dtL impor
trmcht desta, estes expedientes, do que nos 
serviamos nos parlamentos monarchicos orn 
assumptos orclino.rios,nlio podem ser postos cm 
prn.tica. 

O StL SJmzBDELLO- Mas não fui expe
diente: l'oi uma questão de observancia do l{e
giruento. 

O Sa.ZA"JA -Niio é tanto assim, por•que so 
tleclnrou que o pedido do 11nla vrn devoeitL 
set' Ceita ú meditht flUO cada CtLpitulo entrasse 
em cli:;cussão. 

En desejava üdlal' sobro o cn:pitulo '1" ; cu
tt'etanto, nüo upparece11 orador, porque en 
pot•acn;;o não me nchava presente no momento 
(apartes) ; mns viu-se que tudo isso foi t'eito 
1lo lorn11t que só se procurou nbrevinr o trabn
lllo, abreviatm•;t qne não sei si trouxe vanta
gens it cansa publica. 

O Srt. PmmnimTE-Dovo declarar no tro
IJre representante, que a mesa procetlott con
forme o H.egimonto. 

U"n vo~- JV!as o orador quer dnr oslo 
lembt•ote. 

O Stt. Z.urA -Nilo estou dando lombretes a 
ninguom ; mas a penas queixando-me, o a. Ja. 
gt•ima é livre cm q unn to o cidadão não os tiL 
na caclúa. (Riso.) 

O Srt. Ar,,mr nA PJmNA)!I!Uco-B mesmo na 
cado1t lm Jibol'Claclc de chot•m•. 

Uor Sn. !\E I' R E~EN1'A:I'TJC-EstiL ehomndo 
som mo ti v o, (Apoindos a outros apartas.) 

O SR. ZA orA-Vii.o os meus nobJ•cs collegas 
rlnntlo a partos, q uo com;omcm nmrt gralicle 
parlo do lolllpo, u qtw nus ]JJ'i\':llll do clisuutit• 
rnnila eou:m. (Ajwi•tdos .: CIJICII't.:s.) 

I 
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Senhores, nós estamos tratando c:le um as
sumpto muito importante, o mais impor
tante tal v o~ de que posslL cogita r• o presente 
projecto de Constituiçi1o-D. org!1nisa<;i1o do po
der executivo,- e !1!1 orgauisnção d'este poder 
não ha nada que mereça mais a atteuç,ão do 
Cong·resso do que o modo por que se !leve 
eleg-er• o presidente uD. Republica. (Apoiados.) 

Disto póde-se !lizer que depende a sorte da 
democracia no Bru~il. (.lliuitos apoiados, muito 
/;em, muito bem.) 

0 Sn. ALMEIDA PERNA~IBUCO- A sorte da 
patria mesmo. 

O Srt. ZA)!A- Son homem que, acceitanclo 
um principio, acceito-o com todas as SU!1S 
consequencias; desde que accoitoi n Republica 
domoct'Mica e federal, não tenho receio dos 
perigos que outros temem nas democmcias. 
(.lluito bem, mttito bem.) 

O que estou cançtv!o de ver, e a pl'etençi1o 
daquelles quo se julgam destinado,; a dirigir 
o puiz, de tutelarem pcr·pctumnente um povo, 
como si tutelando o povo podassem ensinar
lhe a pmtictt <.ltt liberdade. (1lf<tilo bem, muito 
bem.) 

Temos confitLnça, 011 não, uns aptidões cí
vicas dos bmzileiros: si temos, é preciso con
vidar todo o povo ao h:wqueto politico: 
ó sentando-o nesta mesa que h a vemos do en
sinar-lhe em todns as occasiões, em todos os 
tempos os principias qne constituem it gl'rm
Lleza dns unções. 

Senhores, eleger 11111 presidente por esses 
di!l'erento~ processos indil'ectos que se nos 
propo~m, ni1o é ncceitar ele coraç,ão it clemocrn.
cia. Nilo comprehondo em uma Repnbliett do
mocratictL a eleição do presidente sinão pelt:t 
ma~sa geral dtt 11nção. (,lpoiados, muito bem.) 

Ainda mais, senhores, m•ganisar mn.l a Ro
pnblica, sem ré nos dogmtLS e princípios, que 
constituem-n'n, conservar o que temos tido 
até nnoorn, ser ii se0n·m•amen te retrogt•ndnr pm•-

o ó . que o que tomo:; o o qne vemos, pe1or eom 
certeza elo quo o imporia. (Nao apoiados.) 

VozEs - Nunca. 
O Sa. ZAMA - .Jil em !889, na Cnmari'l dos 

Deputados, ou proclmnavlt o direito que tinha 
todo o cidatli1o que soubesse ler, oscrover o 21 
tulllos de idade, de exercer o direito politico 
tlo voto; neste assumpto a Ropublicttnão deu 
um passo adeanto de mim. 

Não compt•ehendo, nem ntlmitto direitos 
politicas nominaes, on mutilados: quero o 
sull'ragio real e oJl'octivo com a rosponsnlJi!i
dndo âirocta o immctlin.t!t do snJl'rng·nn to: 
tenho lltrga experioncÍI\ do rJuo J'oi o SJ'slomn 
indirecto entro nós, e ~oi que otroitos eJI~ 
tom produzido outro outros povos. Acoi
tando a Republica demoCI'tüicn, cxijo-tt com a 
snn condiçno indispensavel, com o su!rl'tt~·io 
uuivor~tll dirllcto, ltio lllliVOt'otLl <JUO ató ú,; 

mulheres se estendn o direito do tomar parto 
no festim politico. (Calo1·oso> apoiados e nao 
apoiados; riso.) 

0 SR. SBRZIWgLLO - V. Ex, proponha 
nesse sentido uma omonda ; estit arriscada a 
pnssnr. 

UMA voz- Apoiadissimo, Sr. Zarna. (lia 
out>·os apartes.) 

O SR. ZA~lA- Sr. presidente, rinm-so al
guns da ideia quo sustento, riam-se outros 
por verem um homem do cabellos brancos, 
que devia mostrar mais prndencia, não re
ceiar que as fuucçües politicas no nosso paiz 
sejam tnmbem exercidas pelo bollo sexo. 

u~rA voz- Em theoria a idaia é muito 
boa. 

O SR. Z.urA- Nós al'astamos a mulher, 
porque somos excessivamente vaidosos (apoia
dos), por isso que não tomos prioridade ne
nhuma real sobro ellil, o ellas muitas vezes 
nos são mesmo super·iores. (.'lpoiados). Abri '' 
historia e encontramis em cadil uma das suas 
paginas provas da aptidi1o da mulher pttra ns 
mais altas l'uncçoes.... · 

U)!A voz- São excepções. 
O SR. ZA)lA-.... encontrareis administra

doras uotaveis e até guerreiras, que fariam 
honra aos mais valentes militare.s dos nossos 
tempos. (;lpoiados .) 

0 SR. ARISTIDES ~fAIA- Rm·i nantes ... 

u~rA voz- Vi1 por ahi, Sr. Zama. (fia ou· 
tros apartes.) 

O SR. ZA)!A- Sr. presidente, eu nem mes
mo sei como litllo neste Cong-r·osso, 11orquo 
niT.o tenho a pretençi1o de guiar e do con
vencer a nenhum dos meus coUegas, que 
pela maior parte tr•azom para aqui as suas 
opiniOes tormadns. 

Siuto, Sr. presidente, a minha tüma par
tida, qu!lndo olho p!lrn estas galerias (apon
tando) e não vejo o elemento que nos 
c.levb cercar, o olomeuto popular, no gmtl 
devemos doutrinar dosta trtbuna. (Apoiados, 
muito bem.) 

UMA voz - E' porque o Congresso estit 
mil i lo longe. 

OurrtA vo~-E' por causa cln distancia. (Ha 
outms apm·tes.) 

O SR. ZA)!A -A h ! a distancia ! Mns o go
verno, quo tom o encargo do nos auxiliar tt 
roor·gmlism· esta nação, não dovitt tol' cogi
tado cm pôl' o Congot·esso Nacional no deserto 
(nl1o apoiados), impedindo o povo do ver como 
os sons Popresontautes trtttnm de seus altos 
interesses. (;lpoiados). 

LJ~rA voz- Foi por commodidmlo. 
Ou'J'Ju, voz - O povo o:;tiL ahi. . 

• ., 
l 
I 



'.,, 
;! .! .,. : 

' ' ,• ~'\!· 
'·,:,1 t., 
.i':.:. 

.. ;-.: 

:···· 

432 CONGHESSO NACIONAL 

0 SR.. ]\filmA JJB VASCONCilLLOS - Niío foi 
por causn. tla commoclidade ; não ha aqui nadn. 
de commodo. (lia outros apartes). ,, 

O SR. ZAMA- Niío lm explicação pura a 
collocução dtt sala das sess:ies nesta JocnJi· 
dado. Nus devíamos estar tl'ubalhando Iii no 
coração da cidade (apoiados), de modo que 
o homem do povo, qno tivesse uma hol'a 
vaga, pudesse entrar no Congresso, e ver o 
que é um Congresso Constituinte Nacional. 
(Apoiados). Quereis fl:Lzer a Republica e aras· 
taes o povo elos Jogares em que póde o deve 
aprender o que e uma democracia ! 
u~rA voz-Isto e declmnaçiio. 
O SR. ZAMA-Declamação, não; perdóa-me 

o nobre representnnte; em politica acontece 
como em tudo mais: não se ensilm ninguem 
a nadar sem fazei-o entmr na agua. (LUso.) 

Em politica ó preciso ensinar ás massas a 
pratica dos seus direitos e deveres o mais fre
quentemente possi v e!. E' pl'ociso quo o povo 
venha aqui t01i1ar Ji,;ões e o povo estit daqui 
afastado. 

UMA voz-Mas ningucm o afastou. 
O Sr. ZAMA- Afl'astou-o a distancia, a 

clifficuldade e o elevado preço do transporte; 
e como si isto jit niio fosse muito, ~inda pre
tendem afastai-o do exerce!' por SI direitos, 
que lhe silo inaliennvois, tot'llttnrlo ao pro
cesso de eleiçue.; indirectas, l]ue no fundo nilo 
siío outl'a cousa, siniio a espolinç~.o clns mas>as 
t!n actil·idaclo politica, que devem ter sempre 
nos paizes livres. Sempre osttt perpetua des
confiança por parte dos dominadores contra o 
llom senso naciontü t 

Comprehenrl<:l·s.o que eu que ,venho da .mo
narchia, e que fm o sou republicano depois de 
18 do novembro, nutra taes descontlauçns ; 
mas os republicttnos genuínos, os l'actot·es ria 
Republic>t nilo possu.em o dir~lt.o de d~cret~r e 
pt·oclnmtw a mcaprtetdade po!JtJca da, mn,sas 
para elegerem dit·e~tamente o primeiro ma
gistl'ado da RepulJ!JCa. 

U~rA voz-Ninguem proclamou. 

UMA voz-Ninguem decretou semelhante 
cousa. 

OUTRA voz-Foram os monarchistas qno 
sempre dissemm que os.te povo não estava 
1•reparado par[!, a Hopu\J!Jea. 

O SR. z.uu--0 qno mata o povo é tt tn
tol!,t infrone dos governantas: o que ma
ton o impe1•io, o qno esliL att•az:l !lllO a Ropn
l>iica ó esta. sedo do so envolver o poller 
pnillico oJn touos os assnmptos. 

U iSJ:. Eiil'lltl'l'O SAN'J'u-V. Ex. su l'az lan
~·ttl' fli'O[lOSiÇUCS, lOt[l\S o!laS tluiJitlô, SO!ll [ll'O• 
nü-a~. 

O SR. ZAMA- Ora, meu amigo, que pro
vas quer que eu apt•esente? 

O SR.. EsPIRITo SANTo-Que o governo 
quer envolver-se em tudo. 

O Sa. ZM!A- Precisa que en prove isso '! 
O SR. EsPIRITO SANTo- Preciso. 
O SR. ZAMA- Basta simplesmente um 

facto para demonstrar que o pensamento do 
Governo Provisorio procura absorver todas 
attl'ibuiçiles que cleviam pertencer it nação. 

0 SR. ESPIRITO SANTO- Niio prova isso. 
VozEs- Vamos aos factos. 
ci SR. ZAMA - O nobre deputado pedo, 

uma p1•ova uarluil!o que de pro1'a niio pl'e
cisn, porque o qne e ptllllico e notorio não 
Jli'OCi:>tt ser demonstrado. Si eu p1'ecisasse 
dizer nlgumtt ~ousa mais, bastava abrir ore
~u!;unento eleitoral, para demonstrar a totla 
esta naçilo que o ministro do interior só pro
curou um mechanismo, pelo r1ua! o governo e 
seus agentes liwssem a eleição da Camara 
dos Doputatlm e do Seuaclo. · 

O SR. EsPIRTTo SANTo-Houve menos mys
ti flcação do que tom havido cm todos os tem
pos. 

O Sa. ZA~IA-Que fraca objecção a do nobre 
deputado ! 

O SR. AR!STlllllS MAIA-Com a lei Sttraiva 
o St•. Alfonso Celso teve umtt camara quasi 
unanime, e com o regulamento do Sr. mi
nistt•o elo interior V. Ex. esta aqui. 

o Stt. ZA)IA- Sr. presidente, e um triste 
recur·so o daquelle que se vê obrigado a np
pelltll' pam os abusos por outros pratic:tdos 
para justillcar os proprios abusos. Para 
que veiu esta Republic>t? JltLra que se a Jlro
clamou a 15 de uovembt•o ? pa'l'a que se abateu 
um throno e exilou-se um velho e honrado 
citlacli'Lo que desejava morrer sob o céo da 
patl'ia? Foi simplesmente para corrigir os 
abusos que se havittm introduzido no systemu 
monarchico. 

UMA voz-V. Ex. esta !wjo muito senti
meu talista. 

OUTttA voz-VM bem. 
o Stt. z.urA- Sr. presidenta, possuo um 

orgão inutil na politica, disse-me um dia o 
conselheiro Larayetto -o coraçilo ; mas nilo 
renego meu passado, o hei do manter sempre 
a memoria do D. Pedro de Alcantam: om toda 
tt parto hei Lle pronunciar-mo tt sott respeito 
com a maior yonoração. 

O Srt. SJmr.J~JJJ,r.T.o-tloi tt•aluclo com mais 
YOtlOI':tl;ão pllo; rovolucionarios do quo por 
ttf!uoUos quo o ttbantlontwttm mt n!linm hom. 

o Srt.,\JUS1'JDJlSl\fAIA-Em 15 tio novomiJJ•n 
)\,jllJ!JaS O f!OL'Cfi,Varn 25 JlOSf)OII~;. 
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UM sn. llEPRESB:-!l'ANTR-Mas v. Ex. es

quece-se de qno o Ot'ndor nilo estava aqui 
estava na Bahia... ' 

O Sn. ZAMA- En estttva aqui, estava na 
camara dos Deputados. 

Esta terreno é por demais espinhoso: dis
pensem-mo de entrar nelle; limitnr-me-hei 
:t responder apenas que o veneJ•ando auciilo 
foi desde l?go sequestrado, ~endo cercado pela 
força publica. o paço da cidade o vet!ad:t a 
entrada a quantos desejavam dizer-lho o ul
timo arleus. Nilo é, porem, opportuno o mo
mento para relembrar scenns quo ainda 
muito me pungem. Estamos discutindo a 
nova Constituição, e meu dever é cingir-mo á 
mttteria. 

Tratemos elo modo por que elevo ser eleito o 
p:eside;Jte dn. Republica, é isto que ost:1 om 
d :scussao. 

Entendo que a eleiçil'' do chore do uma 
Republica democr•:Llica 1levo ser intoit•.unento 
popular, votando diroct:lmonte tOt!os os cida
dãos que se acham actualmente ttlistados, e 
mttis tnrde, quando isto estiver ua lei, totlos 
os que, atting-indo tt idade, nüo sorrram del'oito 
intelleotual, ou tenham incorrido om crimes 
graves. 

O governo dns sociedades fuutla-se sobre um 
dos dous prin~ipios : tt vontade do um só, ou 
:t de todos: o primeiro produz sem pro o 
despotismo: o scg-untlo consagm n dcmocrn
oi:t. O despotismo, por mais !Jmndo o intolli
gento, que se mostre, <l sr~mpre uma usurpa
çüo, que o tom po, pouco a pouco, irá en !'m.
quecendo ate arruinai-o de todo: A democra
cia nssonta 1m larga e Jlrme bn.zedn iguulrlnde 
legal, liberdade o autoriclndo, e com o correr 
dos tempos, ti proporçllo que os povos se edu
cam e se esclarecem, deseuvolYo-se, e toma
se cada vez mnis J'orto c vivttz. 

E porque este principio ó a lei snpromn, o 
~ull'l'agio universal é a soberani:t nacional em 
acçilo: só por meio delle essn sobcrn.ni:t se 
11órle exercer. Fó1·n dnhi, só conseguiremos 
mistiflcnço~s, qunesqueJ• que sejam as comh:
naçues qne imng-innrmos. Sem a npplioação 
leu.! do sufl!'agio universal, o principio, o 
tlog-mn dn soberun ia popular se1·á mu ti lu do, 
porque o sutl'ragio nniYoJ·snl ü ao mosmo tem
po o seu agente o a suu. garantitt. 

A rrnstu.mlo-o, on int!'odnzintlo in te!•mcdin
rios no procosRo eleitoral, que devo todo cor
ror por conttt direct:t e immedinttt rosponsa!Ji
litlade e vontade do oloitm•, alóm tio emhnra
çn.rmos a edncnl)ii.o civioa dos nossos concitln
dãos, nôs jn,mnh; chogaromos n Ol'gon.ni~nt· go
verno lcg·itirno: ~IIIUlLlo muito tot·omos oil'
garchias, quo potle!'ilo ser i1•lolligontes, ho
no,;tns o lmtl'ioticns mas nilo roalil.at•omos, 
,i amai~. a < omocmcin, como :t comprehenclom 
os ropnblicn.nos ~incel'OS o convictos. 

co~c Hl~S~o .~,:J 

Desenga.nemo-nos, senhores; emquttnto no 
seio da nossa sociedmle houverem classes ex
cluidas do direito do voto, a obediencht dessas 
classes ás nossas doli!Joraçiles será sempre 
acto de submissüo, o mnitns ve~es verdadeiro 
constrn.ngimonto, o nilo a consoquencia no
cessaria r.lc sua li!Jerdndo : f:tltnriio sempre i1 
ordem publica as mais solidas e seguras go.
mntias, porque aflnttl, a ordem publicn outra 
cousa nilo é, sinilo a liberdade collcctiva ela 
socioclnde, que sentir-so-hu. sempre exposta tt 
a!Jalos c agitações e ás ameaças incessantes 
do revolnç:to, e qno de convulsues cm convul
vu \sues marcharit para a desorganização e 
ruinn .. 

Não desconheço as difficuldndos da npplictt
çlío ela doutrina, que professo, e ntó mesmo 
os riscos que c lia contem; mas. quem acceitn 
de cnmção a democracia, acoeita-n com torlas 
as suas <lifficuldades e perigos. (Apoiados; 
apartes.) 

Sei que objcções serias toem sido feitas, c 
por:lem nJnda J'nzor-se á ~pplicaçlío do suJl'r:tg·io 
un1versal, umas doutrmacs, outra~ praticas. 
A todas ollus responde-se vantn,]osttmonte, 
inclusivo a da tyrannh do numero, que acode 
qnasi sempre em primeiro Jogar. 

Peln minhn p~trte parece-me singular esse 
desprezo pelo numero. 

O que Li o g-overno representativo? E' o go
verno das maiorias, isto 6, do numero. 

Por toda a parto o numero é quem decide 
de todas as questões, desde os mais remotos 
tempos, em que ns sociedades começaram tt 
constitnir-so com algnma liherdncle. 

A parto cultn c illustrada ela nação ficará 
sujeita a essn immensa multidão sem nome· 
que não sabe o que quer, dir-me-hilo; mas 
nssim tem sido, nssimlm ele ser, emqnanto nilo 
se descobrir o nntidoto contra este mal. 

A comcçntr das ,juntas do nlistumento, o 
dos collegios eloitornes, camnrns munici
pnes, ttsscmbl•'n\s provincinos, trilmnaes judi
cin.rios ató o recinto deste Cong:rc:;so consti
tuinte n nacional, ó sempre o numero, qno 
pro foro tt n 1 ti ma palavra. 

Cada um do nós presume boa a. opinilío que 
sustenta ; mas os nossos adversarias nutrem 
a mesma pretnnção. Quem lm do julgnr en
tl'e uns c antros ? A razão, clir-mo-lm al
gunm. 

Quem set•ú., porém, o orgão desta rnzüo ? 
serei eu que digo sim, ou vós outros, que dizeis 
nflo? 

Sor:'t. S0111lll'O indisponsttvclnm m•bitro que 
clccidn. a ~uostu.o, o os te arbitro lw. de ser t'tt
talmento n maiol'in, qno nilo 1i infallivcl, o 
que pótlo sem duvida errar muitas Yol.os, 
como tem e r melo. 

Contra a tyrannin. numel'ica o contrn os sons 
erros Jw., ontrotunto, corJ•ectivo o rometlio. 

A opinião pnbliett cleslocu-sc, varia, alto. 
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ra-se: os pnblicistns discutem o~ assump.to,, 
as assembléas politicas r·eunem-se o dJ!tiJo
ram: a impr·ensa ditcria examina, /lscalir.:t, 
stygmntisll os erros e os abusos commottidos: 
a opinião reforma-se, Cl :c minorill. vencida 
llontern, torna-se mais tarde voncedor·n. N'um 
retrimen de pnblicidarle, em quo todos tonlmm 
o direito de fallar, escrever e votnt', a.cr·edi
tae, senhores, que o que for f:tlso o nocivo 
aos g-randes inter·essos nacionaes, niio potleri1 
perdurar. ( Apa1·tcs.) 

0 Sit, LOPES TROVÃO - Nunctl conheci. mo
nr\l'chistrl mais l'erronho do quo o Sr. Marli
linho Crtmpos. 

O SR. ZA~IA - Desejo sinceramente que r1. 
[~opubl ictt. mantenha unida este grau de todo, 
que !'úi o imperio; é preciso, porém, rruc, por 
parte dos quo nos governam na. Capil:Ll Fede
ral, haja mais J't'tlternidado ]lttl'l\ conmosco : 
é i ncli,;peDS:t vel que nii:o nos al.lllnclonom nas 
hoi·as de inl'ortunio, nem se mostrem surdos 
ás nossas su pplicas o gemidos, qmmdo per
seguido;; por longrt o cruel stlcca, mor•r·emos, 
aos milh:wo,;, do sec!e, fomo e miscrin., como, 
lw. pouco, co d•lu na Baliin .. O governo fede
ral, que tom tido milhue,; pam despwdiç:~r· 
loucanwnto, só p6dc manL!t.l' nos buhianos 
150: OOO:J;OOO pra mattti·-l h os a !'o mo ! 

Montesquieu disse umn. gr:),nde verchl<lo: o 
povo póde ser ignorante, pot!o tlosconhecer· 
todos os meios, pelos qu,es os problemas po
liticas o sociaes po1lem e devem ser resol
vidos, mas tom uma aptirllio aclmimv!Jl pam 
escolher ]Ja1'a os ca>"(fOS puúticos os individuas 
m.ais llignos de confiança. O SR. CESAruo Ar;rm (m.i>~ist1·o do inte1·ior) 

- Porcliio, V. Ex. niio tem mzão. Niio houve 
um só saque do governador da Bttltitlo que não 
!'o:; se CL\lll p r· ido. 

Tenho prol'uada con vicçiio, Sr. presirlen te, 
que, qualquer que ~oja o srstema indit•ecto 
qne se adopte pnm r1 elei~iio do pr·esi•.lon to da 
RepuiJ!icu, só colheremos fructos püccos e 
:~margas. (Apoiados.) 

A emenda da commissii:o, reduzindo os es
tarias a um voto, purece-me oriunda de unm 
11olitic:<. do dosconlíança, que o meu Cill'llCtei' 
pessoal niio comprelwncle. (Apoiados; nrio 
apoiados; apartes,) 

Sou do norte, mas, desde que se cogita de 
nrna r•opulJlica Jetler•ali vn, tl•eVO cret' q no os 
estados do snlmio nllll,em da propondot•ancia 
que ro.clmento possuem. (ilpoiados.) 

Si abusarem, tmJto poior para todos nós, 
porque ent;io seremos obrig-;trlos n Jli'OCUt'.H' 
novo rumo. Sou fod•Jralista o unionista; mn' 
Si a rotlOl'I\ÇÜO niio ror O que devo ôOl', Jli'C/iro 
viver livre me miseria, :1 viver misomvol 
proso á Capital Fol!er·nJ. 

u~r Sn.. H.NPRNB8NTAX'r_E- v. Bx:. não ,j 
patl'iot;l. 

O SR. %A~!A -E' passivo!; o nem OLI 
]lOiSO hei' j'1iZ C~ll1JI01t!lllo do iiWil jl!'OJll'io 
pt•tr·ioti::;mo; .IS.S0~'\1'1'1, pnJ•,'trn, no illttSI.I''J col .. 
Je.~·.t. que, oxaminitdrH som jH.ix:lo li:.; ~~~to:-; d,~ 
mi11hn. vi.ln, vor·-so-li:<. que. em tod<s "" oc
ensiilns, on tenho J<rocil!':it!O pr•ll'iit' qrw "· 
pl1ti'Ítl pllt% mim flslit acimn. do todas as 
ou i<';ls considcrnr,{íos. 

IJ~tA vor.- O o.ra<lor esteve na guet'J'<J. Llo 
P;l t'ilg'IWJ~. 

fl SH. ;f,A~iA- Ning-unm ler o n. mn I o modo 
pn1· quo, 1!:1 J>OilCn 1110 nxpi'Íilli ; ;tssisl.o-rno ." 
IIL••,;mn diJ•oilo, (jilO linl!a. o /I nado Si'. Mar·l.i· 
nh., Camp .. :-;, do KLnrlo·m me111111'iil, qnr111do 
n••s l'i'llfllillh, sopa<'<!' o nor·Jo dn sul, C<liit
ln<d.o •JIIO llt:nssoiun:; coill :t iliOllili'CitJ<J; o /'i'O· 
IIWllUJJdo-nos ijll!J O :illl )Iili' si S<! i;"IIHLI'Í;t 
sol>i'o n,; liomiJros o pagamento da clmdn pu
l<liun, intor•na o oxtornn. 

0 Stt. FREDERICO BORGES- Atteucla t\0 
tl.parto do St•. Casario Alvim. 

O Stt. z.uu-Por· melhor· ouvido que se 
tenlta ti impossível attentler :1 todos os apar
tes. 

O Stt. FRlmllRICo BortGilS-Mas esse precisrt 
ser tlttondirlo. 

0 SR. MtmtA llt' VASCONCil!,T,os-Em todo 
cttso o fiw~o é que a vor. dos estados do norte 
som pro crBtou a sor· ouvich pelo govceno cen
trttl. 

0 Stt, CESAiUO ALVm-V. Ex. niio tom 
ri.IZIO. 

0 Sit. i\IEJRA Dl•1 VASCONCEf,J,OS-POSSO jul· 
gttl' do facto da 13:\hit\ pelo facto de r•ernmn
ouco. 

O Srt. CicsAmo Ar.vm-Mas digo a V. Ex. 
que os gover·nadores tinham ti lilcnhlatle elo 
;tlil'ÍI' Ci'Oditos; abt•itllll O O g'OVOl'llO OS CUI11· 
J.li'Í.t ii riSCi\. 

o ;;.;n .. AuotJ.·rl'o IH~ Fttm'r.\~-v. Ex. per
"dttu Ulll :J.,Illl'te? 

O Sit, %AliA -Pois nüo, mau senhor. 
(/li.· o.) 

0 Sit. AJJGUS'l'O lli•1 [•'Uil!TAS-lJma VOZ fJIHl 
Slli110,; tLI m·sm·1, lei'i';l, lllll'lllilU\ V. I~X. 1.]110 
un tli;;-n qno n:iu ó vo<·clado q1H o g'O\"I'I'iJO to
nl!n. iiia<llln•lo Ji:ll'"· a B dtia sÜill·nlo lt\0:1100$; 
:t:l.ondu<t l'lil diil'llt'olltos occasiúJ~ a credito~ 
o ... puei:w~, aiJot·lus. 

IJ Si~. %A~iA-Q·mnl.o~ '! 
0 :)Jt. AU!IJJ:-;'J'o IH: PH.I~lTA~- Po:-i:;n nlnr

llHJ.l' ;1 V. l~x. IJU<l pút'm:i.ls do duas vuws. 

o Sit. %A~L\-ll'lttS lj11a!llf\S Y07.0S o ljllO 
quantias ? 
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O Sn. Auaus·ro 1>1~ FnmrAs-Essll pergnntn. 
é pm'tL tWnmr uo ell'eito. 

0 :Srt. J:A)fA-fle,;da I)UO :t questão e do 
fttelo, a.ssirn 8 qno se n.r•gnmontn. 

O Sn .. AunuS1'0 11g FB.grr.\s-Po.~so gru~a.n .. 
tir• que mais tio 150:00ú:3 o mais do um ct•o
tlito. 

O Srt. 7.A)lA-M:ts a applicnção •lessr!S m·c
u,itos lli'LO !OVO SOIIIJll'C O Jilll <t ljllO eram tles
truado:;. 

O Sr~. V!i:Grr.ro lJA)fA:'ID- [>ar minha 
pn.r·to deolar•o que ,,ntr·e;;nui intogr·:tlmento os 
150:00U$000 ao cnodtd. 

0 Sn. AUGU:i'l'O !Jli: l~I\El1'A,;-All't estil. O 110-
]lDimcnto tlo nm 111110 d:t DaliÍlL o g"OI'Ol'!Jatlor. 

O Sr:. ZAMA-Niio me reliro iL ap[>lic:wiio 
feita por S. Ex., rnns é s·tbido qno o Sr. ma
rcchnll:le1'1lles mnndo1r p lg':t1' por conta des
ses cr•t:r.líi.os obras rlo njartllutunoutll o oul1't\\i 
ria capital, dccl·etatlas pelu seu antece:;sm·. 

O SJL SJ~azgnEr;LO Con.Jti~A-No..sso Ci!SU a 
accu:;açiio niio attiu;;o ao lllinistr•o. 

0 Sn. AUGUS'J'O 1m FIU·:l'l',\S-V. Ex. düi'O 
~lltÜO uiZOI'I}IIO JO!':ll/1 aiJUI'lOK C1'ui_lito;; ptli'i\, 
cs,;c Jim, mas que o {;'OI'ornatl01' o; tlostinou a 
ontt·os. 

o Sn. ZA)L\ - Pois, senhores, acceito os 
dons credito:; o mais o tot•cuil'o, srlo 2:'>0 contos 
parl"t nut bn· a romc a 2-1 co1wtrcas ! 

O S11. CJo:sAruo ,\rxm-1\Ins V. Ex. niio 
pódo ín:;btir· ne:;so ponto; tntlo (jnnnto petli
l'illlt, tiYOI':\111 O 11:10 i'OcLillll!'il!ll lil:tiS l.ltii.ltt. 

O Co:tm n:lo podia. sor mais srrnp:~tlueo ao 
govemo do qno a Bahitt o cnnsnlll1llllil ul
tinm seccn core~< de 12.000 contos. 

O Sr:. LOPI·:s Tt:oY.\o- 1\Ias pn':\ f]IIO o; tas 
o ternas IJI!o:;t,ícs onlt'•1 sul o ·norte 'i Isso ó 
it·r·itanlo. N:1o St!,Í:lluo., natirisla,, Sl~jamos 
llmzileit·os. 

O Srt. zur.\-Os l>ahinrtos !1l01'i'OI'illll 1ln 
l'on10; I'01'all1 aliarrdunal\o~., pulo S•J" "'""1"1-
l.l'io la 111 i 11 rstr·o d:1. f':t?.•.\IHia. (.\'ttlll e l'ooa" o o :c": 
nrio "Jloirulo,,) Os liitltia.no; ltiio rio COl!Sl'l'l't~r· 
jiOI'j1i!lU:1.tllOl!lO :1 lüllliJI':IIli;lt tlO,>Sa f/CIICI'O"I

rloric do mínbl!•o actun,l, o 11111 ditt tall·oz pos
K:t111 !'OS[Iúllil01', COI\10 t!OI'Oill, a OJ]rt. 

O SJ~. Aucws·ro JJ!1 li'l~I·:I'l'As-A intrigo;~ nfin 
Sll!'to ,jJJ'oilo. 

O Sr:. Fr:t·:I•Imrco HnJ:,:r·:,-N~o ltn. dnrirln. 
qno o nulwo nrinisl1'Ll1J 11111 lillto qno i':lz 
;,:·lot•ia ú H:i.l1in. ( .. lpoiwlo,,) 

Ui\1 Sn. H.J·:I'IU·::-:J·:N'I\\~'1'1·:-1'; tlumais t).-:; go
vornu.tlol'Os l.inlnun mnrpuloneit~ para aiJJ'Í1' 
er•etlítos. 

o SR. z,uu-Si o doCoíto e d03 g'OVOI'!1:1-
t.lor·os, olle; lbt•am nomeado'; polo governo 
gepal . .. 

Vozg,;-011 ! Oh ! 
O SI~. Z.ur.~- Aillige-mo profltncl:tmen lo 

ost:t tt·elllelllla cen traliztlçi'Lo admi nistrati vn, 
que nos põe sempre it merc0 do governo 
ledora I,.,, 

C)! St: .. RI<:PRl~SENl'ANTI<:-Note, porem, que 
estamo; ainda soiJ o regímen dtt díctadur~<. 

O SJ:. Z,\)IA-Perduo-mo o illnstre collega: 
t\ tlietatlur·a n:lo tem, niio póLio tm· o :tlct<nce 
t]IIO alguns dos noln·es congrcssititns lho quo
r;;rn otu[H'il::il:l!': mc:;mo no;:; tempo; autigos, 
do otlrtc:LI;iio politica muito nmis atrazar.la do 
(j ue a (j >19 ac t mtlmcn te temos, l\S ilictall ums 
,;empt·c li v oram limito,;, qno ntlo podiam 
111 l1'ilJlaSSll1', 

Niiu con l'nllllt\mos di c tatlnm com tlospo tismo. 
Si os no:n•c,; tloputados a lmiltom IJUC se dig~t 
quu estar no,; Yi vendo ,;ob o regímen ,[o clospo· 
tisrno, n•lu accl'oscont:~rei m;Li; pttlttVm. Sub
lllottor·-rno-hei silencioso a tndo. 

O SR. E,;prrtn•o SANTo-diL um a[lal'to. 
O Stt. Z,UL\:-Ct<tLt um com" su:t opiniiio. 

O uJeS}llO tli1'0itO, que tem V. Ex. pttl'tt>li~er o 
tJU.o dJS,Q, teul1o eu ptn'a nlfl1•nmt' do alto 
rl'eslrt triLmna, sob minlm re:;ponsrtbr!itlade 
imlividutt!, a ütce tlo pai?. inteir·o, que nii.o co
nlwr;o na l1i::ito!'ia tlc povo ttlgum J"lriodo !tio 
doplol'ttl'ol, como cstJ, por que lm quator·zc 
muze~ tomo:; jMS~a~lo. ( Vi!.las reclwnaçücs; 
UjJII'I'te.-: -~·epctillos cru:am-sc por tvtlos . o~· 
lwlu> .) 

Livro :t rtrwm quizer, de cntotw hymnos ao 
Govm•no Pl'IJVisol'io: tlos !llOLI::i laiJio:; nem do 
111 i nlt:t oiJ:;cur•tt incli ridualulaclo p:~!'lir·á 11m 
:;l) L>r·atlo tlo npplau;o aos homens que ntlo sou
IJOI'anl, ou niio quizeram gnar·tl:<1· o tloposito 
IJIIO r•ecci.Jcr•"m pam onl1'0g'al-o intacto iL N:\
q;to. (CvJttt.:slf.t{:tjes e apw·te-:.' .) 

U)r sr~. HEJ'Itl~~r·:~·rAX'.L1 J~:- Jsso é aponas 
mil vunl.ade pu.,:;ual. 

O Slt. Z.U1A-i'lflo lenho m:·,, vort!:ule no,; 
llh:HiilJl'Uti du Uo,·ui'Jlo l't·uvJ;o;ui·io: lJOl' a!gnn:-i 
tlolle:; lonlrll ato gr·ando S)'lli['alllia. O nnico. 
tio ljllú peS::iOttilltulllü lllO 811ltu SO[JtU'ttllO, O do 
::;r, tuintstro tl:t 1\tzonda. 

ÜMA Yoz-Uma ho!ll':t do Bmzi!. 
O St.:.. %A:'IIA-Nii.o mo oncart·ogo do enntcs

lo.slat' o a parlo: avouas nl!il•ujo qno júuw.i:-: 
[H'aliquoi ad:u do liostilitlado conJ.r•a" ~~·. nti
nisl.r·u, sidiio dupois 1[110 pot· ot•do111 de :-;, Jo:x. 
J',,j tlucl'oLatla. tL tllinllatuurlu pulílit•:L, tlecrult) 
quo J>Ol' L'Sta ror. au tuonos u:L'o ["ido ler o:-:
ueu~,~ao. 

D:t utosuw. J','n•nt:< pot· fJI!o a[']>I'OIII'IJ '' S.l·:x. 
l'Ulll[Jül' collllllit:·u, :t['l':IZ-lllll ug·o1•a pcll\ 1lli-
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nlm Jllll'lo tlcclnmr bom pu!Jiicnmcnlo 
dispenso tnmliom 11s snns bons g·rnr;ns. 

Só C I\ llOS:iO SCI' O pt•rj udicado. 

que 

O SR. AztmJ.mo-llntPotnnto, V. Ex., antes 
tl•J pnrtir• pam n, B:tilia., rn•ocut·ou-o e pcdiu-
1110 ordens. 

O Srt. Z,DIA-!Jislinrtuo: procnroi-o, e vor
rlnrlo, e p1·ocnrnmln-o, eumpri nm deve\' Jloli
tico o tle cortrzia. Tínhamos .'llilitaclo SCIIIJli'O 
snb ll mesma bn.nilcira politica.; aindn.]IOI' oc
cnsíão do congresso lilJOI'lll lmvin. eu vutndo 
pelo SOl! llrr\iectn de [i•demçi'io; nossas rel:l
r;útlS, si não eram intimas, crn.m, totlllvia., 
nmislosns. 

Nadn, mais nn.tnral, pol'l~nto,rlo ~nc rlcpois 
<ln. rcvolnç:to prncnr:tl' ou o comprovinciano 
ministr·o o cori'nligiomtrio pn.ra sn.!Jer IJtHlos as 
in tcnç·ü;•s o ~nn I n or·icntaç,~o do novo govol'no 
com rolar;ITo ,·~ Bnhi:t .. 

Esth·o llinda com o Sr·. Bocaynvn : n, ne
nhnm deli os ]Krli o quo qnor qne f'osso; a a m
IJOS 1lz sentir qne, p:n';l. tet'Olll o men corwni''o 
Jo:ll e dr•sinteres"t<.io, hn:;tnvn. rpw Ul'r;nnizas
som 11m:1 ltopniJJica. digna do :>ucnlo o dos 
I<I'I1Zi lei1•ns. 

Ellcs rJuo mo contc;;tem, si niio ,j c:ot~t :1 
YCI'tiade. 

Siio pns:>:ulos 14 mozcs: ali i estão vivos to
< los os ministros o g'O\'OJ'nnrlorcs: ,iit.nmis os 
impOI·tunoi com potlidos on exigencias. 

U;t Sn. RF.PP.ESJ~:-!TAXTI'- i\las o SJ'. mi
nisli'O rias linança,; pl"ocerletl cor·rectarnoutc; 
e:\ Jll'O\':l.e qno V. Ex.ostú nqni, quando olle 
pod9l'ia ter ovitndo qno l'o:;so eleito. 

O Sr:. ZAj!A- Esta olrsct·vaçií.n r\ realmon te 
r.le umn. fol'ça n.ssum IJl'osa, so!.lt•ctudo p:wtirla. 
<Je lalliOS !'CpllbliCill.lOS J 

Sem r.lnvicln, o ministro e muito po:lol'OSO, o 
govot·no porlitL o pórlo ninit.o: p0tli:t o podo 
aind:1 rl<J[lOl'l.tLl'-mo, mand:u·-nw pnrn l•'ei·
nando do NoJ·onlm, o até pns:;ar-Jno poJa:: 
ilt'JtiH~, si qui;:m·: hon\·o, porU:n, uin:t eou~n 
qno o minisll'o dns linançn.:; c seus IIm V: JS 
agcnleR, atJ'aYOZ tla CilOI'lllO 1'1'111\ci<l eloit<JI'lli. 
qúo assol!llmm :r. Bn.hia, Jlli.D [Httlm•am con.;c
g-uil': lbi rpw o g·onoi'O:;o po1·o !Jahinno n:io 
1110 :-:n,~·t·n~s:J :ünd;l nma. voz eom fJU:Lt'en tu o 
lrc:; mil ,·oto;. 

:-;c'J este Cong·pnsso po~Jm~ia J·ns.~'[U' o mnu 
•lijdtllll:r l.iill J,·Fil.irrm e noi<I'Oi'll<'lli•J oblido, e 
O t;nll~'l'I'S:-'(1 :\iil(~jlltln\ /lÕ.O eOtlltllf'll.OT'i;1, COJll(J 

n:ro ,;,llllliULI.,•n, o 11\llrbl.f'llo.;o atl.enl.ado. 
l:~T Stt. r:.r·:PJ:I·~~t·:~'I'A:'\TJ·:-V. Ex. ltn do 

f'.tlnt·qt·dnl' rpw o g-o\'t'l'!ln n:io mnndon prnti-
1'111' Yinle:win alg'tllllH. na Halti:t, 

o ~1:. ;1,.\jJ.\- Pnr.t qnn ,·ioloneins ~nnndo 
ning'tlllJil ~;11 opJllll'llt:t ·t llnal\l't~do t'Pgnl:uuento 
nJ,.j tot•a.l,t•lll t.odos PS o:-;tndn~ lloll\'0 :dJ:-:ilt•lll,'iTO, 
n lt1 ·~ui s. l'aulli, 1ptu l<.'lll l~o boas lmdiçiles 

politicas; o mesmo se dou em ontl'OS pontos, 
'em l\ln.l'llnhlto, Cem•ti, PorJlllll1imco ..• 

O SR. Ar,:.mmA PimNAjrm:co- gm Por
nnmbuco tortos os partidos on tl'lll':tll1 no pleito. 
(CJ·u:alll-SC muitos e J'apatidos apm·tes.) 

0 Sr.. ZA)!A- Apenas n. BllltÍlt COillCQOil tt 
rnovcr .. s~ cm pri ncipios de setomlwo, cotll :t 
rctimtl:t t:o c!Jo['e do policia : alri ont1lo a 
al.rstenção cm aconselhadn., como cr•twl noco~
sid:ulo: enlt•o o:; qno nü.o esta.v:un com o go
verno, ou cr•.t. o unico resol\'irlo a pleitear, 
rru".l~ner· ~uo ['osso o resultttclo. 

O qno l'oi cssn, clciçiio de 15 do setembro, 
snlrc-o o pniz inteiro,'" começar de;:tll c:tpital. 
(Vivas J'CCIWJUtç•jcs; rt]Ja1'les; contestaç<les.) 

Impassivo! é ncmlit• a cstn. nllnvilto ele n,p:w
tes. A historin <1cssn. clciçlto hll do ser lom
ill'ada. llinda por muito tempo. (Néío apoiados.) 
Son suspeito sem duvida, dir-mc-111\o; lhlle, 
po1·tim, pol' mim qnom suspeito nilo póclo, n~.o 
deve sot• :'l llepublicn .. Onr,,nmo;; o primeiro 
ministro <lo itllorim-, dn. l'tWn!tH)Ü.o. l~oi ~- l\x. 
rp10111 <li:;so que o cnraetc!'Ístico dcstrL ~ittmr)ão 
ol':t procurar snl'nas pnl'a :;o coçm·, accre
:;contanrlo qno clln., quo podin. Rem a. menor 
diiTlculdrv.lo vcncet• n. oleir;llo com o;; molhoi'CS 
elementos, foi serviP-se dos t.rllpos mnis im
pr·estn.vois do im perio, com tendencia e gl't\
vit.nçli:o pn.rn, a. lnmn, prc[brinrlo n.prosent,~r-sa 
mtdrnjosn. o rcpellento ante si propria e unte 
o mundo ... 

U)! Stt. REPRBSBN'l'AN'l'E- g[]e ni'io disso 
isto. 

O Sn. ZHrA - Sü:o quasi textnnes as pa
lavras, quo de memorin. repr·odnm, e posso 
gn1·autit· ao illustre collegn, que olle aindtt 
lteCI'•lSconl.otl o seguinte :for·am inventados iu
diviliuos, rtno podiam hom·nrlamcute habitar 
pro:;irlios lllilitarcs l Eston uitnmlo qm1si Jit
tCI':tlmonto as p:tlavf':ts tlo lmwo revolucio
nal'io. 

O Stl. LOPES ''J'n.ov:\o- Elle disso isso, 
pot·qno o Cong-resso não et'IL composto de re
pnlJlicanos ltistol'icos. (!lpw·ta.•.) 

O St~. ;t,,DrA -Ao nolJr•o collog-n., qne mo 
hnnPn. com o ;'cu a pa r•te, pePg-untnroi : nü.o 
rí cstmnho, n1in (, <lig·no tlo seJ•io reparo qno 
no :;cio rla ropJ•o.;on taí:~.o nacional !ll1o so V<1in. 
" inlernlll':li.n Silvn. .lnJ•dim, osso J'li'Opagan
:Ji.;la Ílll!:rn,HI'Ci n [il{,!'OSO, fjllO n.ll'rm!iilll SOIIl
jll'e ÍIIJ]Jtti'Ídu :1. t\UCl<illd,l. IIIOnnrciJm '/ 

n.o,po1Fia-mo \'. 1\x. n. qnr.m conhooo,como 
l'<:pnlrlieano <le.;do JH77, uintln. cni'Slllldn n. J';t
<'nldmle do modirdna, sem lltt\'01' ,iilmnis niJa.n
rlonatlrl o son posto. 

0 Sn .. LOPI·~S TnoY,\u - Pol' t~SLH. mosmn. 
r·azi'Lo, m·oio qnn Vii.lho nwno:; rio qtw os quo 
viot·mu tlopois tltL rn·oclamnr:ão tht l~opuhlietL. 

. 
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O Sit. ZA~IA- Silvr, .Turdim não ostit só
mente fór<t do Congresso Nacional : ostit 
Iong·e dn. rmt!'itt repablícana, voluntariamoute 
exilado. 

0 Sit. LOPES TltOVÃO- E' uma Victima do 
si mesmo. 
. U)! S!t. P..i,Pitgs!l:o~TANTI~ - Apoiai.lo; foi 

victima tlo si mesmo. 
0 Stt. Frtllni~!UCO BoiWilS- E tovo bri

l!uulte votação em tJ•es estado,; tlili'ct•entes. 
O Sr •. Ar,MlliDA P!lrtNA)IfHrco- Si tivesse 

sido candidato por um estt~do só, sm·ia 
eleito. 

O Sr .. ZA)!A- Como Silva .Tardítn, muito.; 
outros. O que tod(•~ toem visto com espn.nto u 
que por toda. n: parte os velllos republicanos, 
q no bem podem :;er denomíuados-llistoricos, 
esse:; que nspit·avttrn sinr:el'llmonto nma ltopu· 
blica. verdalleit•;t, foram postos it mtu•gcm, o 
snilslituidos pelos novos, do orig·cm monn.r
cltica, vindos do i;·;1perio. (Trocam-se mttitns 
apw·tes a contestctçüas, qtw ,;ob1·em a voz dú 
Ol'ttr/.or .) 

Não tenho procnrnção, senhores, o•1 o reco
nheço, \mra ser orgão t!e tantas fJUeixas. Er,L 
monarc tisttt ..• 

O S!t. Loru:s Tnov:\o- O nobre deputado 
jiunais l'oi um verdadeiro monarcltista. 

O Stt. Z.DIA- Fui, e só deixei Llo sel-o 
t!epois do 18 de novemln•o, quando vi o velho 
o venerando imperador ornll:i!•car vivo, e sem 
protestar tt0 me nos. (111 uitos apal'tes.) 

Não tenho saudades tl<t instituição manar~ 
ehiea, nom queixo-mo dos revotucionatios: 
tlíspunlmm da !'orça e de !la usm·"m. o munJo 
1'oi ~em pro assim. Dennte do di roi to da l'ol'l;tt 
t!osttpptlreco sempro a fiJrçt t!o direito. (G•·u~ 
:::am-se muitos e 1'e)lctidos apm·tes: o 81', presi~ 
!lente ,·octama attençrio .) 

Eu não venho defender o p~ssado, nem 
me cot'I'O esse dovor, nem tenl10 compotencia 
pnrtt isto. 

O Sn. LorEs TtwY:i.o- Tem . toda .. 
UMA vo~- E nem valo a pena. 
O SI~. ZA)IA- Não mo cnl.1o rospons~tbilid:t

do de orros o !'alt<LS, qno so tontw.m commel
tido e qno sempro pt•ofli~·uei calll isenção. 
(,lpoiados.) O quo po.,,o nillt•mnr ao Cong-rosso 
é rp;o, nchnmln-mo com 5:1 annof: do itlt1do, o 
ton<lo corne,::Hio a minilt\ vida pt!l•lica nos ~0, 
;,;ú touhn oxot·üitlo curg;os do oloir;.ii.o popular. 

U•rA vo~- Tom sitio tlopntnllo mui tas vozes, 
o quasi sempre 0111 opposiç~n. 

O Sit. z,uiA- Possuo nponàs amotlallm t!n. 
en.m paulm do Pm•itg'U:t)' :.iitmnis me on !'o i lei com 
as lan t0j ou las momu·cltir.·t s: so n 11111 ilomoiH 
muito ut,~üuro, tiOll o primeiro a conl'os;;,\.1', 

mas tenho o orgulho de poder tlizct• em voz 
bom ulttt quo,,jitrnais explorei a minha po;ição 
politica, ou os cot'r·es. pnltlicos em pt•oveito 
pt•oprio. (ilbtiw bem! 1lluito bc>n.) 

Nn: miuhtt mesquinha o ímporceptivol indi
vidtlltlidade, tenl10, todtwin, Jll'OCurn.Lio lom
bl'tlr-mo desse:; nobres exemplos do alH10g·ação 
e tlosinlerosso, q no oncon trlli nc:s,;es livros 
velhos, hoje t.iio dospres:trlos, o pelos g unos 
Clllllecoi no collo:;io tt minha oclucnçiío lilte
raritt. A i ncltt lloj o cnrvo-mo re vel'On te an to 
n momoi•i:l do Ari.;tides o l\I•llciades, mol'los 
om extt•cma penuria depois tlo tet•cm exorcírlo 
os mais ~levt~dos cargos do Estrtrlo. Quando 
n.il!ib hQjo leio n.s p:~ginas oloquontes, que uos 
deixou Tito Livio, esses lierocs rotmtnos, que 
e !lo com miio de me~tro s:t!Je descrevei', são 
:t meus olhos, como semideuses. A probi(!aclc 
de Fabricio, o de:;intoresse de Furius Camillo, 
n. mode;;tin do Cincinnato, tL inquebrttntabili
tlacle tlo lto:;ulo, n. dediCt\9~0 patriotictt dos 
Decios, a nbnegnç,iío de L. Posthumio o do 
t;mtos outJ•os l!el'oes, assombram-me, oxta
siam-me. Niío son um homem tio seculo. 

0 Sit. ESP!nl'l'O SANTO-Estt\ patiletico .••• 
O SR. ZA)!A-E' passivo!, porquo fttllo com 

o comçiio abet·to: pecttts cst q11ort disse1·wrn 
(acit, 

Ou polo que li e n.pt•on<li cm minha infttncin, 
on porque Uous assim mo tivesse organit.auo, 
acho rJUO t'l maior gloria. tlo homem politico ú 
mot•rer pobre. como Aristides, o tot', corno 
Scipião, o Al'l'icano, as filhas dotadas pelo 
araria publico, 

0 SR. E:iP!ltlTO SANTa-Isto ostit muito 
vago .. 

o SR. ZA)rA-Pcrdão ; não mo interrompa, 
po1• Deus. 

VozilS- Doixcm o orador cotitinnar. 
O Stt. ZA't~-Niío comprehendo, Sr. pre

sidontu, como so pretemlo runtln.t' n l~epuulícn., 
adoptnn~lo os meios e. moldos,do qno. se servo 
o tlespolrsmo p:tm ~o unplantat: no solO do um<t 
naç·iío. Nos to con tro pop~tlpso, ou tt•' o r, usam rre 
Jll'·'Occnp:ulo com ti polttiCa, 1wto a matot· 
utdiO'oroncm potns negocias pnulicos, o nm<t 
J'<Jbro incompl'oltonsivol tio enl'iqnecct• som 
trabalho tla nonto pnra o dia. 

Pobl'Cs tlo hon tom, siLo !tojo millionu !'i os. 
Yozgs-E' uom procisar. 
0 Sll. LOPIIS 'l'll0\',\.0-Ulll JlOilCO mais tio 

cor·ngem, o o nomo tlo:;,o,: indivitlnns.(Occup" 
a cwlcil'rl drt Jli'C-<itlancia o Si'. PI'Jirl~rltc de 
JlloJ•rtcs.) 

O Stt. z.1~r.\- Nii:o so tr·atrt tio neto algum 
do coJ•nn·om, o menos ain<l:t ,·, Jtlblot• tlocl\n"l' 
nornos,";1no roalmonlo não eonhn'"'· A minhn, 
tit.r•olh nqni m1o t) o:;tn. (.lJroiruln,,,) Consigno 
l!lll plwnotuotlO, tllll\t oul'ol'llli,.ladu ~ocial qno 
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attril>un it cansas polilicns. Nem por pens••· 
monto rot:r-o-me 11 este Congl'csso. 

0 Slt. E:;l'llUTO SA:-no dtl 11111 ;\parto. 
O SR . .Z.UIA- PoiB já nfío decllwei rpto nfio 

mo rvlit•o n. inrlivillnalidnclos 1 Senlioi''''• fn.llo 
:;ó o ,;ó do,~o dosojo artlonto, tlcs:;n. toJ,ro do 
riqueza qno se apossou do;ln citlal\o, c qno a 
tol'lln. ti"to illllifl'oronto ii:; cousns pt!ltlieas. Todo 
o mundo quer licar millionat•io do reponto. 

0 SR. LOPES 'l'tWVÃO - ViL O meu digno 
collo;;n ú IJ,1l::;;L do Padz, iL rlo Lonrlt•os on 
Noya YOJ·k o om Ültlas lm tlo onconl1•ar· :t. 
mosnm cousa. (.1par!cs.) 

O Stt. Z.\)!A.- Qnnu:\o cm um p:tiz, como 
o no;,so, S•l\11 tradir:ues o sem a t•btoern~.in, o 
intcr>Js::;o inLlividtutl supplanll1 o intst·es~e pu
l.Jlico, osso paiz marchn Jirl:tlmct!to pam o 
dospolbmo. 

O Srt. Lopg,; TRovXo- l\Ias, com fran
queza, qnr.m inicion entm nó:; o ")'ôtollln, 
siniío o miuistcrio A ll'on:;o Colso? (it1,oirulos,) 

O S1t. Z.uu - ;uas a revolução não ,;o luz, 
:t RcpnlJlica tui.o se pt·ocl1!110tl pam continnat• 
o JH'Og't'alllma do 7 do jnnlto. Pelo coutt·al'in, 
voiu par:• t•cJ'ormnr tudo. (,lpoiarlos.) 

O Sn. FtmDE!ncn 13otwtcs-~las ~no incnn
''cniunto lm nisso'! Pela minlm pnrto ,,·,sinto 
não [JOilOI' ctltT':tl' no movimento, \H\I'<L l1ttll· 
IJom gnnhm· licitamente alg1un:t cousa. 

O SR. ZA~!A-Noste ponto divitjo do\'. Ex. 
Conheç•o mais tlo r11W ningwm1 ns ngt'lll'as tla 
pObi'O?.:t: dL•St•janl tamiJum gozn1· ao IIJOilllS 
dessa mo·ea olcr!iocl'ir/ade, do qtiO fhlla o poot:L 
latino; ruas tloclai'O aos Sr;;. cong1•essbta;; 
que, ~i ti\'esso meio .. .;, o mo J 1C::iolvo~~o a l':l%Cl' 
dn l'Í•Jnoz:l o mon ol(iofltivo, pl'inci(•:tlnwnt • 
,!esstt riqnn?.:l. rapida e insl:t.llln.IIO.I, tnlvoz 
não mo J'I.H!tbns:;u n. onl.P~n· na~ ncrJociata.-.;: 
m:ts entendo ~no n. minh:1 linnra pniÜk:a. inl
pnnlm-lllo cOI/lO prittJoi!·o dever·, '"'mo oolllli
,,iio im prosü.ind i \'C!, :tI Hti!donal' a lll i 11l1n oad o i r·a. 
de rejH'Ccen tanlc do povo. Qncm Sú "' wn r·
roga do del'ondor o znlar O:-' g' a.ndr):-i o ln,!::d
tirilos interesses mwiomiiJS n~n pr'>d" onid:tl' 
de seus intoJ·cssc•s pe.ssoau:L (A]Wi.'t.rlos ,· m11ito 
bem.) 

O S1~. Fl~E'fiJ·:J~lCO Bot{.(iJ~s-Süu lJ•nnsnr~Q~-~os 
lkiL:s. 

O Sn. E~J·IJ~JTO S.\X'l'O- Tnrn l'nziio; Jll:h; 
uilo lelll :tpplll:ar;üo, ponpw nlin consta IJIIO os 
moml1J'OS thJ:-;to Cong-J'O . ..;so o~\r•.inll1 ('JH•iqno .. 
Ul)lldu no:;,,as nogncin l.as. 1 ,I]{(IJ'/I!s.) 

O :-;ll. Z.\~IA-\'. Ex. insislo; rn:>s j:'r deela
l'ei }:1 O ~~·~ \"I.~Z (jllO IIIU n:in l'Olll'il :lO:-:i jJJtt;-.i .. 

I:J•us I!UI!Pg 1:-;. IJt:CLif'U·O pn!a, ;;nu niLifll:t \'I'Y.. 
~enhlll'o;.;, tllll o!C'g'HIIto o ell!lhotddo o:-:WI'iploJ', 
qtt11 h 1111 n~.·wulo WJ.':-!il cusn~ nii.u IJn lllttiLo tultl .. 
pu, •.'tllllltt iliHII lnnr,:ado artigo, pul>licado na~ 

folhas diarias, em phrasc iocisiva, consig-now, 
como ou acabo de litl.or, o mal, qno tmb"!ha 
a sociedade fluminense. A IJSso oscl'iptor·, 
como a todos, o phenomono parocou diguo dQ 
seria repar·o, que ollo maniJ'eston na; seguin
tes palavra;; : a inrlu.<ll'ia da y,nfilica foi sllb
slituirht ]leia politica da indt<slria. )\;;tas pa
laVJ'aS t'evelam i.Jcm o c;lado socitt! pa~holo
gico qnc ostamoB atr·avossando, estado d1J 
vcl'd<,deiro perigo p<wn as pui>licas lihcrda
dcs. 

, Nom o f[lle disso osso OS~I·iptot·, no.m o. quo 
dtgo, ó novo. Antes do no;; .ln o havm d1to o 
nut1t vcl priiJJicista, tão conhecido rio tridM, 
A. do To2quoville, o anctor rht Dc,lwcl·acia nn 
ilme;·ica, o d1) .:l~tti,qo o .NoiJo 1·r:r1inum. A 
opinião do um JlltlJ!iei:;ta do tal quilato lm-do 
pczar sempl'c em todos os c:;piritos o t'ol'(IOSO o 
f[UC 011 com cl!u 1110 ampar": 

« No meio das tr·ova;; do J'ntnro pódc-"o ,i:'L 
1le~cobt·i1' t1·es vcl·dwlt):i muito clara:;. A ]ll'i
moir·a ó 1]110 todo:; o.> ltoul !llS do nossos dias 
,;;i o :•t•ra,;t:,tlos por um:1 1'm·ç:1 doswn iloehla, 
qnc se pó,Jo ]ll'etcllllcr rctttl'dn.t· ou J'egular,. 
mas nnrwa vencer, l'url):t fJt!C ot•a os im'pellu 
docemente, O!'a o:; precipita para. :1 dostl'llir;fio 
th :rl'istoct•nci:t; a ,;ognndn. ó qnc entt·o todas 
as :;ociodwlc•s do mundo, aque/lrts, fJ"C cnco"
tl'fo·rio Seln.p;•IJ O "Jll.aioJ' tJ•abal/1.0 Ctn. dscapar 
daranta !on[JO tfJJitpo ao fJOOeJ•nn rtiJsúlt~to, .'icrr1n 
JH·r:cisamcnte essas socicr.larh:s cm fJlW a ari.~to
G!'acia 11110 t:J:i:>tu a nem pUrle existiJ··. » 

~fllll dnvida. al~·ntn:L o B1•nzil ,;e acha nas 
condi(•iíe' do fJIW.l'alln. o pul,licista fl'nlloe%. 

Ari~tom•acia prop1•iamonto 111'>s unnct• !ivo
mos e nem tornos, o pot· i,;,;o meslllo acl1o fJUO 
>lJ :•jn>tam pet·fi3itamento it no~:;n. sociodado 
as :mas oiJsor·vaç:uos, qno eun tinlio a I'OJWOtlil%i 1': 

•< A lot·cr,it•:t, unrilm, e fJllC cm parto nlgu
ma o U<)Spolisuw IHklo produzi!· ofl'oitos !ll:tis 
l'"l'llicio~o:; do que nessas socied:ulos, p~r·que 
ol\o, llllt.l' do fJUO fJIIlll~ilOI' Oltlf':\ OS[lOCIO do 
g·oVOI'IJO, IÍLVOI'CCO O de~OI1\'0i\'ill1011l·o do::; 
vidos, :t quo estas sociedados estiLo ospecial
IIIO!Jlo snjoitas, o 11s inqwllu assim par•;, o lado 
Jllo~t:lo, pa1·a o qual sognind.o nmn incliiH~t~·i'i.o 
n:tl.iil':tl, y, nllns pPopondiam. 

t< Niio so aelmndo llliiis os linmons JH•csos 
\"li' la1;o al.~·n1n dtl onsta., de olns;o, do cor•po
mr;:io, do litllli!i:t, rwllas sontom-so uxll·nmn.
IIJO!li.o t\iSI"',;tns n, SO Jll'l'OCCIIJHll'Onl SÚIY!üiii.O 
do sun> ittllll'Csses p:u·tillnlaros, :t 11:Io oncn
l':trcnl sin:io parn. si pmpr·ios, :t l'olil·nrom-so 
a tiiii individnalisll!O osll'l"ito, no f[!HII toda 
\'it·lndo l'olil.ie<t •i n.lt:tlild:t., 

•< O tk:SI>DliSIIIO, longo rio lncl:t!' oontr·a. osl:t 
t•lndonein. n. !ol'll:t. il·r·osbl.i vol, J>Oi'rpw n lo 
t'l!lil'll tios eid:11l:ios lorln paixão ""lilllltllll, Jod:t. 
nneo:..;sidadr' llllltn.t, lo.!n. ocea~iii.lJ do ag·ii'OIIl 
innulnlllolllf:: "dl!:iJH.>i.ismo os olnl"lt'odn, l'fll' 
irssin1 dit.lll', n:L rida pl'ivadn .. Si ollos linlianr 
j:'t toudunei:~e: i111 so JH'li'OIII uu pad1·, u dospfJ-

11 
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tismo os isoht ; .iiL eram frios uns para com 
os outros, olle os gola. 

«Nesta sorte de socieclat!es, em CJUO uada 
ha do fixo, cndtL um so sente aguilhoado pelo 
temor de descer o peln uncia de snbir·: o como 
o r)inl.wiro .no mesmo tempo QUe se tornou o 
-prrncrpa.l srgnnl, que clnssiilcn e distingue os 
.homens ont.re si, adquiriu nellas um" mohili· 
dado singnlnr, passnndo sem cessar• de mllos a 
mlios, tmnsformando n. concli(olio do,; intlivi
dnos, elevando e nbaixantlo as l'amilins, nlio 
lm ning·nem quo nlio se sinltt oh I' i "ndo a l'azer 
est'orçns tle:;espor·ados para o!JteÇo ou pnra 
conservai-o. 

centrar qualidades privadas, bons paes de 
l'amiliu, negociantes honestos o proprietarlos 
muito estiurnvois; ver-so-!10. nellas até bons 
christãos, porque r1 patri11 destes não é deste 
mundo, e a g-loria do sua reli.~ião é produ
zil-o< no meio da maior corrupQlio dos costu
mes e sob os peic>res govornos; o imporia 
l'omano, em su(l extrema decatleuci(l, est11va 
cheio delles; mas o que nlio se verá, .iiunaís, 
ouso drt.el-o, em sociedades semelhantes, serao 
gtarules cillac!ãos e sobretudo um g'l'll!ldo p?vo, 
o cn nil0 hes1 to em aJTlrmnr que o mvel com
murn tios corações e dos espíritos nlio cessará 
de descer tanto quanto 11 ig-ualdade o o des
potismo marcharem do par. » « O desejo t.lo enriquecer a torlo preço, o 

gosto dns negociatns, o amor r lo gn n lto, a 
procnr11 rlo hern estar e dos g-ozos mnteriaes, 
si'io nollns as paixões mais ciommrms. Estas 
pnixues rlermmam-se ütcilmento por todas as 
classes, penetr·am ato onde SA havinm mos
trrtdo estranhas, e elwgam em breve prazo 
a entihiar a n. dol('!'tlfla.r tt nnr;ITo inteira, se al
gum obstncnlo nlio conse;.ruiJ• fnzol-ns estacar. 

Nlio siio, ]lOis, sem fundamento os receios 
que me assustam deanto do espoctaculo que 
alti está ú vista do todos; tomo que, pelo ca
minho em que vamos, possa chegar o cli11 em 
que, do republicanos que somos, ou desejamos 
ser, passemos a subditos ilumildos de 11lgum 
ambicioso vulgm·, que tenlm:t aud:teitt inrlis
ponsavel c ti J'orçtt publica prtm pretender 
fundar no Bmzil um l'egimsu despotico. « Orn, ú dn, propria essenci:L do despotismo 

alargar e f'avorccer paixões tnes : alias, de
bil!tnntes,, _como sli~. tornnm-se o sen pri
metro nnx11tnr ; desvrum e occupn m n imng-i
nnçlio t.los homens com nssumpto,; mnito tli
vor:;os dos 1wgo"ios puJ,Iicos, e 1\tzem-nos 
tremer só com ti idtln das revo • nçurs. 

« Só o despotismo pórlo f'oPnecer-lltos o so· 
gretlo e n somlmt. IJUC deixam á von tncle a 
cupidr,z e llio pormittem renliznr Juct'os eles· 
honestos, alrr·ontando n rleshom•11. 

« Nesttt sorte ele socio,Jades so tt liberdade 
llócle •!omhater r.om eJTlcacitt os vicias tlne 
lhes são naturnos, e retol-ns sobre o plttno 
oscorr·egadio, sobro o qunl ellns deslisnm. 

« Não lm, com ciTei to, quem soja eu paz do 
!Ctirm· os cit_larl:Ios do isolame1rto em que n 
mdopcndencm mesm11 rle sutt conrli(•lio !'o~ l-o" 
vivm· pam obrigal~os a se npp1·oximnremuus 
dos outros, ~nem os vivifique e tmimo o os 
cong·regue, cad:t dia pehL necos~idntlo de ::e 
entenderem, do so pet'snrulit•em, o se com
]ll'nzerem reciproc" monto M pmticn dos ne
gocir.s communs, sinii.o tt libordnrlo. 

«Só elln, toriL f'or·ç'n parn. nrra.ncn.l-os no cu!· 
to tl<.> t.linhciro,iLs poquen:,,:; trnilcnncins dinrins 
de sou:-: negocias par·tieulares, pam lho~ J'azer· 
perceber o sentir tt todo o momento :L patrin 
acima o no hu~o doUes; só olla, do tempos a 
tampos, substltnmt. no amor do bom ostnr 
pn,ixõr.~ ma i:-; tmot•giens o mais altivnH, l'ot~no
coriL :'L nntl>it,>ií.o nhjcetos mnim•es, do qno a 
ac~ni> ir;ii,o dns J'iqnozus, o crourá n. luz que 
pcrmii:te VOI' o julgar os vicies o ns vil'tudo, 
ltflm:mns, 

'' As sociodados tlomoct'ttlicns ~fio nflo for·om 
iiVl'OS, ]'Of]i'lll ~(']' l'ÍC:tS, r1olidas, Ol'lllld11S, 
ma;,·nillcns IJlóJS!IIO, podot·o~as pelo poso do 
Hlfl'l mass;c linJtwgonoa.; pólio-so nollas on-

0 SR. ESPI!llTO SANTO-A lição dada ao Sr. 
Ouro Preto lm de sorvir· p:tm alg-um11 coustt. 
ou~11 V. Ex. isso que digo com fl'Ílnquoza. 

o SR. ZA,rA-Jnrelizmonte, Sr. presidente; 
:t oxperiencia ttlhei:t nlio aproveita a nin
g-umu; cnda um aprende à custtt propria. 

O Sn. PmcSillENTE-Poço ao nobre depu
tado que se cinj:1 no assumpto om discussii:o. 

O Slt. ZAMA-Respoito muito as observa
ções do V. I>x. ~ludo de rumo. (Riso.) 

UMA voz-Um pouco ttnde. 
O SR. ZAMA-Tentlo-me occupndo j[1 do 

modo por qne se tlovo proceder à oleiçii.o do 
presirle nto d11 tlo pnl d ic:t, occu r.a1:-me-hoi ng-ora 
de outro ponto, do qual me desvraramos·apa.r
tes, a que me cumpriu. responder até por 
ntlençüo nos colleg-ns qno com o\les me hon
rnvnm. Ohedooo á pal:wrn dq nosso pPosi
clento, qno i\ o .Tohovah da casa, e a qnem me 
cor·ro o dever ele cerctw do ·prestig-io e ra
spei lo. 

Nn r.npitnlo om tliscusstto h11 uma disposi~.iío 
com quo nlio estou de accordo e que mo pamco 
digna •lo reconsideração por parte do Con
g·rosso. 

E' :t quo se rof'oro 110 prazo do dura~>fío do 
mnntlato ]H·e~irlonci:\1,. O espaço tln sois annos 
me JHIJ'QCo, o ó com efl'dto excessivo, ram se 
investir· nm homem, quaesqner qno sojnm os 
,cus rlotR~ inl:ollectunes o mornos, de nltri~ 
lmiçt'ícs llio arnplns, como ns quo vnmos con~ 
f'ot·ir ao f'utnr·o ]'l'Ositlentu, o tanto mais 
avnllam as pr·ooccupn~·uos do meu espirita, 
Qnantlo vc,io qno :t rcsponsal>ilidndo quo im
'pumos ao pr•ilnoiro mag-istmrlo tl:L N:t~;:io ú 
tLponas nomm11l, nlio nos rcslttndo meio :L!gum 
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tle tornal-tt realmente ctroctívtt em qualquer 
omm·gonci:t. gpn.ve. 

Senhores, todo poder tem tendcncía il 
ltbusm·. 

O> romrtnos neste ponto foram tão escru
pulosos que, tlcrruhant!o a realeza, enten
deram que não deviam dar mais da um anuo 
de duração ao consulado, que cretwam, e 
quando as circumstttncia> os obrigavam lt 
recorrer its diétatluras, estas eram passngeit•as 
o em caso algum podiam ir aióm ele seis 
mor.es. 

Nos Estados Unidos dn. AmoriM do Not•te o 
m:uulato presidencial dura qtu1tJ•o t~nnos. 
Copiaram tanto n constituição Norte Alllo
ricnna ! copiemo l-a tlinda neste ponto. 

UMA voz - Não, 
O Sn. ZA~u-0 estado Orien tal,a Ropulilica 

Argontina,o Chile, em fim, todas as J•epuiJ!icas 
americanas teem adoptado este prazo. Não 
descubro motivo algum,pelo qual so tlcva ailt•ir 
para. o Bt•ttzil uma excepção ú. regrn gePai. 
Votarei, pois, peltt emenda, que a~;sig·nei, e 
que restringe o prazo. Si o pr•lsiclente tiver 
sido JJolll, r•eeiegel-o-hemos, do\Jois de um 
intervailo de quatro annos. Não la a menor 
conveniencia na duração do mandnto por saís 
unnos. ( Apoic1dos,) 

U)I. SR. REPRESEN'rANTE diL um ajlarte. 
(Cr~lZU'lil-se outJ•os.) 

0 Sr., Esl'llUTO SANTO di1 um a[llWte. 
O SR. ZA~IA- Temo o supremo poder do 

longa duração, ainda mesmo con li ado a um 
homem como aqucllc, que durante 47 anuos, 
o exerceu entro nós. 

u~rA voz-E que o almndonnramnn llor:t da 
desgraça. (Ctu;am-se vivos e mlmeJ•osos apar
tas.) 

O Srt. ZHIA-lsso n:io ü commigo : júmais 
occultei, o, nem occultarei os sentimentos, 
quo nutro pnm com o ex-impcrnrlor. Pda 
imprensa, ,; nas conferencias populares os 
tenho manifestado somrelll.IÇ'O. Aqui mesmo 
no seio deste CongJ'esso t•epniJ!icnno, deciat•o 
que consagro o nmis a! to respeito, :t mais 
~incem estima, lt mais prof'unlla venAmção ao 
ancião probo e honesto, que no oxilio cltOJ•a 
~andoso,não da coróa, llllLS da patrin,que tanto 
amou e ama nini.la. 

Não mA J'n I! em nos amigos ela monnrchiu, 
quo o n bnndonaram. 

Não devo npanhal' a i:1:;innaçiio: nunca 1Iz 
parte dos intimas ... 

O SJt. ZA)IA- Nilo :faltei jamais, nel!l falto 
nos meus deveres. EsttLVa nestrt cn.p!tnl no 
dia da revolução, c ó conlwcida a attitude 
que tomei na camartt aindt~ em sessões pl'd· 
pn.ratoJ'ias. 

Nt1o condemnci, como aindtt não condemno, 
o regímen moum•chico com;titucionn.! repl'e
mntalivo, lealmente executado. Tenho rt pa
tda acimrt de todas as considerações, e en
tendo que é o dever de todos servil-a com 
dedica~ão, qualquer que s~ja o regímen poli
tico que pretlomine. (Apoiados.) Depois ela 
Jltltritt e,;lito os principias, com o> qua~s pro
curo sempre ser collerente. Não me afastei, 
nem me afasto do meu posto. Sou ainda o 
mc~mo h,omom tio todos os tempos. 

St ncsto momento neste reei nto so achasse 
o veneJ•ando Sr. Saltlttnim Marinho, chefe 
republicano pot· toclos reconlwciclo, eu invo
caria o sctt testcmnnl10 insnspoito. · 

Seria elie o pl'imeir·o r~ aiiirrnar-vos que des· 
tle lSSI,respondenclo na camam a um discm'so 
por• S. Ex. pt·onunciado, eu declaravn que 
pam mim a questü.o do Itepu!Jiica ou Manar-. 
chia em questúo secundaria. As l'órmas de 
governo, elo que fn.Jlam em geral os publi
cistns, s:1o pum mim accidentes na vida dos 
povos. A minha questão capital é est:t : 
sel-!JOVetmnent-govet•no real do povo pelo 
povo, quer rol'ista a forma monarchica, quer 
"ropuulicana. Esüt ó nindt1 agora a minlm 
!lelendct CMtlwgo. Para mim, sen hor·e>, só 
lta duns fót•mas de governo: governo que 
l'estringe, <Lhsorvo, anniquiht a~ forças so
ciaes e indivitluaos, ou governo qno r lá a essas 
forç,ns tL swt maior cxpansiio. O primeiro ó o 
despotismo, rp10 temo e detesto; o segundo é 
o quo procuro e qnoro ptU'tt o Br·nzil, chame-
se ~mbora Monarchia, ou RcpuiJiicn. . 

hsto é o typo do goveroo qrw aspll'O e 
desejo, e pam cn.ia olitonção consagrarei to
das ns !'orças vivas do men orgttnismo. Go
verno-se n. NuçiTo por si mesma, e llcarci 
contente. (Apoiado8,) 

l5)IA voz-Mns isso não porlit~ dar-se com <t 
Monarchia, outle lnwin o oiJstaculo tle umtt fh
mi lia. 

O Stt. ZA~rA-Ha defeito do aprccia1;ão por 
parte t!e V. Ex. 

O• f';rctos n.hi estão a demonstru.r que a Ii
lrordadc social e politica é tão compatt v o! com 
n, 1\lonnrchin., como com n l~epnlliica. 

Nii.o mo lltllom em RopuiJ!ica n modo da do 
Parng-uuy. 

O Slt. Lot•Jls TnoYÃo-Esstt era unm tlictt\· 
dura. 

0 SJt. ZAHA- . , • llOill mesllllt dns !'o pu
blicas Jllaliuas, on da Amorictt contrai. 

O Sn. Srm%mmr,Ln- N:i.o devo apanhai-a 
pnl'tt ;;i; mas appliquc-a no ~omulo e i~ ca
maJ'n, que uü.o soullomm cnmpri1· o sou 
dC\'01', 0 Sn. LOI'JC3 TROVÃO - E :J, monarcllirl cio; 

a F:tlkntrs, <]nu vivo omrovolur;ues cou:;tnntcs 'I 
(Ctuom •l·8C os apai''es .) 

U)lA vn~- V. E~:. mesmo nontlomnou 
mooarchia, ncccitallllo a J.:.<JpuiJlica. 
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u~r ~R. Rt,Pil.llSENTA:l!TB-0 nobre r.lepntttdo 
peç:tt um governo responsavol, isso sim. 

O SR. í.:A~IA- A's observações dos nobr<>s 
cong·t•essist!ls anteporei a Hollanda, :t Italia, 
a Inglaterra e a Belgica. 

0 S!t. LOPES Ttwvlo - A Bol(!'iCt\ é sim
plesmente um Jllliz plutocrutn. õ' opomrio :t 
1hzer revoluções periollicamon te. 

O Sn. í.:A~r,\ - Não 1\tllemos em govortws 
pi utocraticos : quer mo parocot· que niio esta
mos preraril-lldo otttt•a cous:L, e.eu, pela mi
nlm parlo, não quero concorret• para isto. 
(Jliuito bem, apoiatlo•.) 

Vou terminar. Mttllllei sobro este ns:;umpto 
algumas omentlas ú. mes:L o espero que o 
Congresso, tomando em consitlomçU:o e>tns 
ligeiras obsorvaçües, por amor da patri:t, niiG 
entregue tt um homem, por melhor que seja, 
o poder t!ttmnte liio longo tempo, pot·qne 
Uf;'IIOntar um mito presitlente por seis antw~. 
sem ter meios de rosponsabilisal-o ell'e
ctivamente, ó uma dosg-raçrt immensa ce 
que nos havemos tle arrepender. 

O Stt. Esrmr•ro SANTo-Nem por seis mc~es. 
O Srt. Z,UIA- Fique o Sr. E;;pit·itc Santo 

snben1lo que sou um homem que não nasci 
pttrtt fil~er barulhos. 

U~IA voz -Não parece. 
O SR. í.:AMA- Tenho horl'or n, tudo que 

não li log!ll ; sou do uma nalttroz:t t:tl, qne 
serei cap11~ de llg"uenlat• o pt'OJli'io Sata
nuz 1luranto Sllis ttnnos, si este Congresso 
ordonnl' que ello seja presidente . 

Nü.o nasci pnrn. ra~or rovolnç•uos. Não se
nhores, niio qnot•o vor·mo nn. noc,:ssitlatlo 1!0 
J'u.~cr como tlzoram os :u·gontinos quo expol
liram ,Juare~ Celnmn tÍ tiros do pcea e á 
pontn. de bnionot:t. Quero n.tl'ast:w do minlm 
patrin de uma vez pam semp!'o o perigo das 
revoluções. 
Vo~Es- Muito bom, muito bem. (O omtlor 

ti muito felicitado e ab1•açarlo po1· [Jl'itlldo ntt· 
mero ele Srs. rcpJ•escntante<.) . 

Siio lidas, apoiadas e ontmm con,iuncta
meute om discussão us sognintcs 

Ao m·t. ·10 

Su!J~titua-so pelo sog·uinto: 

O prositlento dn. l~epu!Jlica t!o; 1-:sttttlos 
Unit!os t!o Bt•azil oxm•cotot't o c:wgo pot• qmtli'O 
anttll~, nién porlont!o ~01' rooloilo pnr:t o po
riodo Jll'u;it!e nl'i:•.l :;c -~·niu t.n. 

§ 1.0 O vice-presidentc, qno exercer a pre· 
sicloncitl por deus aunos, não podorit sor eleito 
pt•csil.loute pam o poriorlo inunedhtto. 

Mant.onham-so os§§ 2" e 3° e substitua-se o 
§ ,ju pelo seguiu to: 

O primeiro periorlo presideur:i!ll terminarí1 
a 15 de novembro de 189,!.- G. Besouro.
F,·ederico Bor.ues.- Leopoldo BulMes.-Sitva 
Pamnhos.-F~1·reira Rabello;- Caetano de Al
buquerq110.- Custodio .Jose de Jllello.- Barao 
rle S. Jlfm·cos.-Aicinrlo Guan.lbara.-:lmphi· 
lophio. - Moni:: Fteire. -Nilo Peçanha.
Gttinum.7os Natal. - Pwtla Guimal•t1es. -
Flem·y Cw·ado.-G. Ramos,- Carlos Chagas. 
-Costa Jllacharl.o. - Pacifico Mascarenhas. -
J. Avellm·. -Gil Goulw·t. - Monteiro ele Bw·
ros.-F. Bculard.-il. A:el'edo. 

A disr:ussão fic:1 adiad:1 pela. hor!l. 
Vae t\ imprimit• o seguinte 

PAREcgn, 

A cornmissão especircl nomeatlt\ p!lra t!ar 
parecet• sobro os poclidos dr; licença elos Srs. 
doput:vlos Conde do J?igneiretlo e Mn.rtinho 
Rodrin·ues do Sou~a, o primeiro, a.!lagttndo 
urg·ente no_cessillado ele irt'1 Europa, e o se
g·undo mottvos de s!ludo, ó tlo parecer que 
osstL licenr.:n. sej<t concediLht. 

S. n .. - Sttln. das sessões, 30 do de~emlJro 
do 1890. - .losd illlclino.- ~ltmil!o .Moare.< 
,t(fbnso.- Nascimento. 

o Stt. PlWSllllcX'l'll designa pnra ama.nhii: n. 
seguintr; Ol'Llem do dht: 

I" parte, ató l I /2 hortt : 
Discussão d:\ indicaç.iio do Sr: Erico Coelho; 
Di~cnssão ela imlicur,:ão do Sr. Almeida B!lr-

reto sobro nssumpto reg·imontal. 
2" p:nte, de I 1;2 hot•a em dennte 
Continnnção cht di~cnssU:o cl:t secção so:.:nntltt 

t!o projecto t!o Constituir;ão Do Potlel' Execu
tivo. 

Lcvt~nta-s~ a. sessão t'ts ,1 1/2 un. tnrtle. 
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21" SllS~Ão EM 31 Dll rmzmmuo Dll ISO O 

Presirlenaia do SJ·. Pnulente de Jlfomcs. 

Ao meio dia f:l.z-so tt chnmnrln, it qnal re
spondem os Srs. Prnrlonte de ii!Oi'nc~, !'nos 
do Carvalho, grJunrdo Gonçal 1•es, Jlt•n nci,co 
Machado, Loovegildo Cooll10, .JoarJnim Sar
mento, .João Pedro, .J o só Séctmd i no, Manocl 
~rtrllta, Antonio Bnenn, .Joaquim Crnr., 
I heodoro Pacheco, .Joaquim Catnnrla, Bo
zePrn de Allmqner•quc Jnnior, Thcodnroto 
Souto, Jostl Bernardo, Olivoir·n. Galv:1o 
Amaro Ca valcan ti, Almeida. BnPt·eto Fit·~ 
mino da Silveira., .To~é r-Iygino, .Jos<l si'moii.o 
Fror.ler·ico Sermno, Thom:'ir. Ct•nz, VirnoiJi~ 
Dnmns_io, Domingos Vicente, Gil Gonhwt, 
Monten·o do Barros, Lapr•r, Br•:tz Cnrneim 
Campos S:clles, Ubalrlino <lo Amam!, Santo~ 
Andrade, Generoso M:tt•ques, r:.anlino Hol'll 
Esteve.> .Jtmiot•, Lniz Delphino. Ramir·o Bar·~ 
c~llos, ?inheiro 1\Iaclmdo, .Jnlio Fmta, Cestt· 
l'to Alvtm, Edtmrc!o \Vnndonkolk, Saldn.nha 
1\!a.riuho, .Jonquim de Souzn, Silva Canorlo 
Silva Paranhos, Jonqnim l\fm•tinlto, Pinhoii·~ 
Guedes, Belfort \'ioit•n, Uchôn. RDlh•io·uos 
Indio do Bmzil, Lanro Sodt•é SerzOllelÍn' 
Nin[L Ribeiro, Canlão, Pedt·~ Chct•trwnt' 
Matttt Bncellar, Cost:t l'todl'ig-nes, cnsimir~ 
.lnnior·,, Rod:·iguos Fcl'n[Lndes, Anft·isio !•'ia
lho, .NognCJI':!. Pat•nn~gnit, Nelson, Pit·os 
Forretra, l\Inrtmho Rodt•tg-uos, H:u·J,osn Linm 
Bezerril, Justiniano Sorpn, Freder•ico Bot·n·c,: 
José A velin.o, .J osó Bevilacqua, Gonçalo" d~ 
Lngos, Nascimento, Pedt•o \'olho, l\ligue! Cns
tro, Amot•im G:u·cia, Epit:tcio,Pcdt•o Amor·ico 
Cputo Cartnxo, Stt Anr!rnc!o, llotnml~tl,'l'o!on~ 
tUJo rio Cnrvalho,ltosn u Silvn ,.J o:1o llai'!Jtt! h o 
Jose 1\Iat·inuo, Jttveneio <lo :\gni:tl', Andt·ó Ca~ 
vnl,cau ti, l'tn.ymu ndo Ba ndci ra, A n n i lia I l•'ttl('iio, 
MeH•:t de Vasconcollo.<, Ptm,it•n do L\'l'a loão 
Vieira, Lnizc!e Antltntle, Espir·ito Sa'nto: ilol
Jnrmino Carneiro, Pont<Js do J\!it·anrla, Oitieicn 
Gabino Bosonl'O, Oliroirn. Va!l:ulão, Feli.,iJe!l~ 
Freire, Angusto do Pt•oitns, P:utlo :\i"''ollo 
An.tonio EuseiJ!o, Znma, Garcin Pit•es, "Mnr: 
co!tno ~Iourn, Santos l'oreira, Cust<H!io <lo 
1\Iel!o,'Panla Gnimn I':io.,, Mi I ton,Am philopl!io 
l~~_l'anci~~o So.clrU, Dinnysio Conp10il'H, Loori: 
gtlt!o l'llg-uou·ns. Bar:i.o do S. 1\Iarcos, Ba
rão rio Vil!:t Vi<.'o'"• Moniz Ft·oit·o, ,\LII:mlo 
. Juniot•, r<onsecn. 1-Jormm;, Nilo PI'Ç:\Ililn, 't:r·· 
lJrtno Mnrcondo;, 1\InllltiT.r•s Hal'roto, (liivoit•n 
l'into, Vit•into do ~Iot!oit·os, Vit•;.dlio l'os
:-;na~ Unptista da 1\Jnltn, 1,~,.~·~~):-i (llL Ct·n~, :\l
cindo Gnann.!Jnrn., Ericn Coollto, S:l!lljl:tio [lol'
mr., Lnpos Trov:io, ;\t•i,lidos Loiro, l•'tll'CJilitn 
Wot'lln<:ic, Domi11gos .ltNIÍIIO, Vittltnos, 'l'ilo· 
ll!HZ Dolpl!inll, Antonio Olyntho, Hntla.rt'>, l'n· 
Ctllco 1\!:tsc:tt•onhas, Un.IJI'iol do MagalltiT.os 
Cllllgns Lolinto, :Jacol.t da Paixão, Aluxandt•,; 

Stockler, Francisco da Veiga, Costa Senna, 
Gonçalvo.l Chaves, Dutra Nicacio, Corrê11 H.a· 
bol!o, 1\Ianoel Fnlgencio, Astolpl!o Pio, Aris
tidos Maia, Gonçal vos Ramos, CapJos das Clm
gn.s, Costa Mnch:tdo, Domingos Porto, Pa llotn., 
.lo:1o do Avollar, Ferreit·a H.n.bo!lo, Ferreir:1 
Pir•os, !3er·nnrtlino do Campos, Moraos Bnrros, 
Domingos do 1\Ioraes. Adolpho Gordo, Carva
lhal, Jlngolo Pinheiro, 1\Iursa, Pnulino Car
los, Costtt Junior, Roclrignel:\ 1\lves, Alfredo 
Ellis, Moreira d11 Silva, Almeida Nogueir:t, 
Rubi:1o Junior, !<'leury Curndo, Leopol<lo de 
Bulhuos, Guimn.rães Natal, Azoredo, Caetano 
do AI!Juqucrquo, Belarmino de Mendonça, 
Marciano de 1\fngalhiios, Laur·o 1\Iüller, Car
los Campos, Scltimid l, Lacerda Coutin !to, 
VictoPino Monteiro, Perolm <la Costa, Ant:1o 
rio Faria, .Julio do Cnsi.illtos, Bot•ges do Me
deir·os, Alcides Lima, J\ssis Braxil, Thom:t~ 
l•'lot•os, Alm•u, Homero Baptista, Roclw. Oso
rio, Cassiano do Nnscimonto,l<ernanrlo Ahhott, 
Domotl'io Ribeiro, 1\Ienna Barreto c .João So
veriano. 

Abro-se a sessão. 
Deixam rlo comparecer com cans,1, partici

pnd:l. os Srs. Elysott llfartins, .João Neivtt, 
Lllorin.no Peixnto, H.ny Bar·IJosa, Saraiva, 
Qnintino Bocayuvn, Tavares Bastos, .~qui
li no do Amaral, Henrique de Cn.J·valho, Theo
plnlo dos Snntos, Leandro l\!acie!, lV!oclrado, 
Matta Mnchndu, AI varo Botelho, Llerreira 
Brandão, Bt1eno rio P<.tivn., Cesario Motttt 
.lttniot>, Lopes Chaves, Carlos Garcia; c 
sem c·tusa. os lirs. Cunha J1mior, Pedro 
Pnnlinl), !{.os:t Junior, Coelho o Campos, 
ltnngol Pest:mn., .Joaquim Felicio, Arrwrico 
Lolio, .João Lopes, Almino A/Tanso, Gonçn!yes 
Ji'IJI'l'Oil'n, .Joã" de SirJIIOira, BHrnnrclo tle Men
donç '• lvo do Prndo, Tostn., Sonlwa, Arthnr 
Rios, S:1nto~ Vieira, P1·isco Pnl1niso, Fonseen. 
o Silvn, Cyrillo do Lomos, Alhorto Br•atHI~.o, 
.Joaquim Bt·ovos, Fr·ançn. Carvalho, Luiz 
!llnt•at., .lnC<JIIOS Ouri~tw, Mayrink, Conde tle 
l•'ign'eir•erlo, .Jo~.o Pinltoiro, Leonel Filho, 
L:únonniol', AIIIOt'ico Luz, Fclieinno Ponnn, 
\'iotti, Jcmneisco Amnrul, Domingos Roeha, 
i3at·ão tio Snnta 1-Jolona, .Joilo Lniz, Luiz Bar
t•olo, ll.orlolplw Mit•tt~~tln., Antonio PJ•atlo, Fer
nando Limtt o Ernoôlo rio Olivoirtt. 

b' lirln, posta em discussão o som <1ebato 
'lJ'ili'OYW.ia a a c l:t da sossi'to n n tococlon to . 

1\' litln, posto om discnss~.o e som debato 
a pjit'O\'ado o p:tt·ocnt• n. :J, concotlomlo Iicen<;•rt 
nos St•s. Condo do Jligouoimdo o ~lartinlto llo
d t•ig-uo~, p:t m a nsotltrtrem-;;o, o pr·imoit•o do 
pair. o o sogundo dosta capilttl. 

O Sr .. i\..1111DttJro O:-..·vaJc.ttl1t.i 
St•. pl'eôidonlo, pudi a palavra p:tl'll. nmtt<.lnt.• 
á nwstt n. soguin Lo pt·ormstn. ou intlicru,•ão:
quo V. Ex. soja. antot'ismlo poJo Congr.·osso 
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a nomear uma com missão de novo membros, 
;tllrn do comprimontar o chele do Governo 
Provisorio no dht do nmnnhiL, consngratlo pela 
Republicn. it l'rn.ternisnçü.o dos povos. 

Vem à mesa, ó lida, npoinrla, ontt·a em dis
cussão e ó sem dclmtc approvndtt n. seguinte 

Imlicaçt1o 

Indico qnc, consultado o Congt•osso, sojn.no
menr.la unm com missão do nove momlJ!'OS p:trn. 
comnrimcntnr o chel'e do Governo Provi~orio 
no dh. de amnnhii .. qno pela Ropulilica ó con
sngl'n.do iL l'!'nlel·nidn.de rio~ povos.-Ama1·o 
Cavalcanti. -Jlforeim da Sirva. 

o S1~. PrmsmE:>1'E nomcilt pnm a rcreridn 
comrnissiio os Srs. Amnro Cavn.lcnnti, Ramiro 
Barccllos, LaJler, Geno!'nso M;wqncs, Sc!'XC
tlclln, H.otumlm, Astolpho Pio, Leopoldo do 
Ilnlhões o Laura Müllct·. 

PR!l\IEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

OT:.GANISA(~ÃO DOS J<:51'AllOS 

Em virtudo da Ul'ii'Oncia pe,licht o appl'ovncla 
nn, sessão de hontem, continun. a discno>:io eh 
mor;ii.o n. presen tai.ln pelo Sr. E rico Coo lho o 
outros. 

0 Srt. PRESIDEXTg- Tem a p::thtvrtt o 
Sr. Cantão. 

O Sr. Oanti'io-Srs. do Con~p·esso, o 
clistincto rep!'Osentnnte pala cstndo do Rio 
de .Janeiro. ao justiOcnr n, rnoçiio, ~ue ;;o aclm 
em discussão, como nm elos sens digno:; signn
tarios, disso o SBg·ninto : «Por nwb gmvo 
~ue _scjn. o assumpto qne se co1~t<lm n?st:~ 
moçao, o Congresso, pot• corto, nao rocoumt 
enc:tral-a dCJo !'rente, soja nppromnt!o-a, seja 
reprovando-a.>> 

Estas pala.vrns do honrntlo ropresontnnto, 
signiOc:un clnm.mon.te, nã~ cliroi nm:t provn
cnção, mns um eonv1te "· nos, rJnO con1pomos 
o Congresso, Fll':t munil',.star nossn. opinião 
li respeito ela lllCSIUlt nJOÇÜO. 

Eu, Sr. Jll'esidento, ncompnt.llmnc!o ~ hon
rado ro]l!'Osontnnto, neste concmto, vol.e1 polo 
sou reqnorimonto, ~n:tnclo pela Jll'inwil':t wz 
podin ~no a .mo,•ão en tmsso om tlis~n,;são nn 
so,são seg'l!lll te, o ta miJem votot ,:onlom, 
qn:t!Hlo S. gx, in;istin por igtml roqnol'i
monto. 

Hnnlem, no lt'l'!llin:n· o son cliscnr•so, osto 
l!onm.do I'DJ'II'Osentnnto J'or. ainda. tnn appollo 
llllliS lli!'llllt], llllliS ilii'UCt.O :'t IJOSS:L CO!li'l';iiOI'· 
nidndo o co!teiii'SO JHU'a olnillir nos,;a. opini:To 
l'i'ttnc!unonlo a I'O~poi lo da mo~ão, i'[ li O ollo 
I m via a proson lallo. 

Pois bom, Sr. pl'osidento, acudindo com 
torlo o prazer ao appollo elo honmclo repr~
sentlnto, com qrmnto sojn. eu,o menos lmlJ!ll
tado (nao apoiado•) o mais obscuro !llti!llbro 
closta cas;t (nr7o apoiados), snho n cstn tr·ibnna, 
n;1o para profol'it· um rliscm·so,tão brilhante o 
oloquonto como nqnollos prol'oi'ÍIIos pelo hon
rado I'Cjll'csontantc a qno mo tenho ret'erido, 
mas unicamente para justiflcm· o meu voto, 
qnc,clcsdo ja. o peço no l!onrarlo rcpr~sentante 
quo me t·olcve dccl:tmr, é contrariO tt olla. 
(.lpuiados e 1ulo apoiado•.) 

o SR. OLIV.Imu P1xro - Apo!n,Jo, nncla 
póclo jnstitlcn.r csttt moçllo. (:lpoiado• c 1liio 
apoiados.) 

Elia 1l" conclemnação elo Congrosso.(Apoia
tlo• e nrio apoirulos .) 

u~r St~. Rt·:l'llE~RX'l'AXTI•:- Dig:t ~uom li 
capaz de condemnnr o Congresso. 

O Sr~. Or,rvEHU PrxTo- O proprio Con
gresso. (lia out1·os aparte•.) 

O S1~. CANT~o-0 qne diz a moção, meus 
sonho~es'! 

Con:;idcrn como incon vouion tos os ensaios, 
~no at<l hoje tcom sido postos Pm pt•:tt.ica,partt 
n, OJ'g-anisaç~ii.o Uo~ estados~ c ta!ll!Jom Jrt'rogu
lar o pt•uccdimcnl:o dos ~·ove1•nadores que 
nssim teom prúcodido em vil·tnilo elo dec:·eto 
do 4 do ontnll!'o, sondo os;;o cl:~m·eto conslcle
mclo como illegal, mt phraso do honrado re
presentante, n qnem tenho n honm ele res
ponclet• e adiU.!' a organi,;aç:io elos cslarlos a til 
que s~j:t vot:ula n Constituiçilu o relormadtt a 
lei oloitoml. 

Encamd:c syntheticamento :1 moç.ilo, nacla 
menos illl]lOl'ta do que t•et:mlnt•, amdn, pelo 
menos um nnno, n. úr·gani,:lçiin dos cst:!dos;, 
imp01·t:t Jll'ivar os e,;tados tht antonom.nt ele 
~uo tau to c:u·ecom par<t tr., t ,, .. dp; seus mtc
rcs;c~, Jilmeuttu• :t su:'l pro;p~I'IC!ado lll\. pro
porç::1o dos sons rocm·sos ; llllJlO!'Itt am~ht, 
Sr. presicleute, conservar c•s o,;t;ulos deb;uxo 
ela. JH'O>Silo d:t ccntl·alisaçiio, que tauto atro
phion ns provincins o a ~uo cm ~·t•;wdoyarle 
~ão devidas ns <lillicnldarles eon't que ho.Je os
ta mos lutn.udo; importn., lln:Llmonto,, em 
11111:1 n.nom:dia, qno so h a do dttl', a q uni o~~~~ 
a Uniiio, votildrt a Uonstitniçfio l~'edernl, torn 
ontmJo na lcp·nlitl:uk•, te1·ú cossnrlo pm•tt 
o!l:t o ostado do l'ovolnçii.o ou dictadnm; 
cntl'Otanto os cst:ulos 81J r.onsCI'Yarão ainda 
ncs,;o ostn,iu o dm·anLo todo o tompo om qno 
so ti\'Ol' du altot•;tr n loi oloitoml pam por 
olln SOI'Oill con~tituido:; o,;:;us o.;lmlos. (ilpoia
dos.) 

O S1~. Etuco CoE!,IfO clit nm aparto. 
O Si~. CAN'l'.io-Tot•oi :1 l!on1':t ilo t•ospomlot• 

ao noll!'o rop!'o,;~ntanlo. . . _ 
l'Ol' lltni:; clof'ott110,;:t I'JIIU SO,I:I. ll Ol'g'Hil!SIH,:n.O 

do,; o:; lados o iu:;Lrlllciou to, ai nela qtto JH"Lo 
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corrospondn desde logo a todos os seus inte- se. E, si lm mzão pn.m que os oJI'eitos do do
resses, c a ~och:;; n~ suns necessidnrlos, prcllro. cr·eto não continuem, dosào n. nborlura do 
os;:~. or·g'llllrsnç:\0 :L couservaçilo r.los ostndos Congresso, oatr1 mosmrt mzilo elevo ]Jr"ovale
na fól'lllrl provisorin o incol·ta em qrw so tom cor• ]Jara que l!qucm suspensos os ell'eitos do 
achado Mo llqje. todos os netos do Gover·no Provisorio. A ra-

U•r SR. REPJ~llSEN1'AXTil- g• uma oro·uni- zão e :1 mesma .. (ilpm·tes.) 
snoüo viciudtt, (II« outros apaJ"tes.) "' O decr·oto estwrt prodnúndo os seus oll'eitos 

doseio n, data em qu0 l'oi fH'amulg-allo, isto é, 
O Su. CAXTÃo-Sei que os eslntlos tr.em r\o doseio o din. <J de outuiJro. g r lo pois, Sr. presi

m~d5'1tw ns snns constituiç,lío:; pcl11 Con:;ti- rlenlc. jri. nlguns estnllos promulgm•rtm a. sua 
tmç•L~ F~der\1.!; toem do corn est11 pri1· aquellas constitLtiçii:o. M•rs, sr. presidente, jú quero 
constituições da accórdo. (fia muitos apm·tes.) rtdmiltir que o Governo Provisof'io /]casse pri-

Pcço nos meus collcgas que não me doem vado dos direitos e attt·ilnrições de que estnva 
tau tos npartes, pois nüo é possível responder de posso, t!esdo que iusttlllon-se t::ste Con
rl todos, e qne me ouçam com algoumrL at- "'t'esso. 
tenÇt1o. " Mns e . .; te CongTesso in v estio-o tle novo nos-

Como ia. dizendo, os estrulos teom tle ses direitos e nttr·ibui('Oe.>,com nsrluasmoçues, 
frtzer. a~ ~uas constitui(,õos rnodllladns pela. que aqui J'OI'am votadas. (Apoirulos.) 
Constrt!l!çao Federal, com 11 qual tlovem estar O Gover·no Provisor·io Jicou do novo urt 
de nccordo; mas tamlJem nilo por lemo~ dei- pleniturle das nttribuicõo;;, ~uo luwht adr]ui., 
xur de rocouhecer que as coustituiçucls pro- riclo pela rcvolnç,ii:o. (Apm·tes.) 
mulgudns actu:dmonte pelos goovern:Ldores Dovo, poPem, lhzor nma conlissilo, com todn. 
dos estndos, nntes tltt Constituição Forler·rtl, ti ingenui.latle. 
slio constituições pr'OI'Ísol'itlS que teem de sm· ASsignei essas duas mocues, que aqui fo
suiJmettidas aos congl'essos dos estr~clos. E, si rnm a[H'Il:>ent>ulns,o. porl>t1rto, votei por•ellns;· 
porventul'a, e !las nilo estivoJ•ern da nc~ordo mas, reflectindo drJpois,l'econlleei que e lias nilo 
com n Cc·nstituiçiio Fcdernl, sofl'pcJ'iio por· tinlmm r•rt~tio do SOl', porque o facto tlnrenuiiio 
pnrte dos cong1·essos locrtes ri'> modilicações tlo Congresso nlio Cl'iL liastnnte parn. quo o 
nocessarius, sanarilo os del'oitos qno cncon- poLlor rn·ovisorio Jicas:;o do:;tituiclo dns suas 
trnrem. l'uncçõ8S. 

Portanto, aOg-ura-se-me, Sr. pt'esiclonle, O motivo dtlS dnas moç:ües foi n, iutorpre-
11110 não lm inconvcmento nenhum em que Lnçlio que se rlen a e.;tas p<davr•as !.ln, mousa
sojum desde jit promnlgadns estas constittri- gcnr do goneralissirno dil'ig·imlo-so uo Con
r;üos. gr•csso: en!i•e,r;o-vos os rl~stinos 1la Nct(uio, IJUI' 

AEfOl'll, vamos ri analyso il<l moçiTCI. \'ou 11te (ol'am con(i<ulos. 
con~rder·ar os don~ motivo> orn ~no os sons Entoar.Jou-so que essas prtlnvms importnvnm 
Sil]'mL~urios ~e J'unr):wilo p~ra npr•osentnl-a. O rla prll'te do Govomo l'enuncin do poder e da~ 
prrmerro for cons1r.let•nr· r Ileg-al o r.locreto r\ e l'uncr;ões, fJIIC nté ontilo havia exercido. 
4 de outubro, em vir·tudo uo qmtl toem os 
governadores procerli(lo. Mns, em quo csl:'l. O SJt.SEIU'A-f~ nostoponlo as p:tlavms niío 
tL illoga.lidarle do rlocr•elo de 4 do ontuhro '! ;;.J pt·e.itamn outl'n, intOJ'l'il'alnçiio. E cl por· isso 
O poder provisol'io estav:t 0111 plon:r. tlictn.rlnt•a, ~uo o Congro;,;so invoslin do novo o Governo 
de que se ;wlmm investido desde 0 tlia !G do tl:~s l'uncr,:ue:J, que ntti então exor•c:ia. 
novembro de 188\1. o Stt. CANT.í.o-E pot· i:;:;o entamleu-se que 

UM Srt. · rtBPRI~SJ·:wrA11'1'll _ Como ainda o Cong-Posso dcwh1 itwe:>tir rlo novo o Go-
cstit. vc1l'tiO rlessas attl'iiJuic;ue;,;,inve;;titlnrn quo hojo 

jttlg'" dosnoco::i:llll~rl pol'q~e aquollas palavras 
O Sn. BADAno-E estnt'iL. rla 111ensngom nao dOYHitn "et• tornadns no 
O Slt. C.~X1'Xo-Solll.lo assim, r.st·n.vn. no soutitlo eru quo J'omnr, pam dnrom Iogm ú; 

dil'oilo do le~·islrLJ', do govOI'tlll.l' o do 1/.ilnti· mor,iles. (JtJOiados.) 
nistr'lll', e portanto pl'Otnulganrlo o dncroto Ó g'0\'01'110 clbsr:-nos, ó vor.~ado, que nos 
do 4 de outubr•o w;ou rio unm nttrilmiç:"in in- ontl·e~·a vn. os r.lo;t1no:; th Na.r,,ao, mas ostos 
contoslllvel. Si o GüV<ll'llO Provisorio o.;t:wrl rlo:itinos rloponrliam dr1 Ol'g":cni:;n.<;iio tios poclo
om san dil•oito, oi Ol'rl do swt nttrilmiç~o lu- ro::i o nii.o rlo que o Con.!ii'U,;:;o so al't'og'ns;o o 
goislar, arlministl'l\,1' o govoPn:n•, mo pru•oco porlor do Jogi.;lrt)'1 g·ovol'nr:t· (• .<~tln1itlistt•:w, 
é1ue não lm m~ilo rmm :;o cnusirJ Ol'<LI' ill og:il po l'fJilO nos I a,; ctl'CIIIll> Lancms u CJ no so pc
osso clocroto, do,;do que, corno rlis:;e, o L1o- dor•irL collsirlor·ru· o goovoJ'no como do;tituiüo 
Yorno ostn.vn, om nso plano do um rlil'llilo. rio tao.; attl'itmi\'uos. 
1\!n.s podor-se-hn rli~or·: o cong'I'OSO os tiL t•o- Eutrolanlo, tonrlo-so nostrt erts<t snstontarlo, 
nuitlo o dostlo qno Lovo Jog·nr a sna rormiii.o, o co!ll torl:L rL ra~r1o, qno nrlo porlinn1o:i Jogis
thv,l!'iarn co,;snr· os ofl'oito,; rJo,;:;n dr•cr·oto. ln.t', o oi niio potlomn.; Jeg:i:;Jat•, muito monos 
'l'arniJum não vojo mzr1o l~<WI\ ns,irn JIO!lS'r :·- poduuw::i I.)'O\'Ol'tHLl' o atlmlllislr'tll' ... 

.. .. 

., 
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O Sn. BADAHó-Mas nem inrlicar? 
O SJt, CA:iTXo-lndicn.r podemos, m~s não 

podemos legislrr, goovernat• nem administt•ap, 
portanto nr:to rlevin.mos consirlorar o Gcverno 
Provborio deslilnirlo de torlo por.lot•, 

E, si não, pergunto en: it qne mitos pnsson 
o porler. qncm constitttin o govct•no do paiz 
tlescle 15 rlo novembro, cm qnc o chel'e rio 
executivo o ontreg-on no Cong!'csso, até o di:c 
em rtuo roceiJcn n, moçfto tlo Congresso inves
tindo-o de novo ? 

O Congresso, nilo, poi'rtnc este niío pôllc 
governar nom arlrninistmt•, nem logislat·. 
( ilpm·tes.) 

Desde ']liC so cntenrlem ltS palnvl'ns rlo go
verno como nmrt rlestitnlção, rtno eJlc, veio l'rt
zer perante o Cong-resso dos sous direitos o 
:tttl'iiJuições, dei:wn inteiramente de existi!' 
esse g-overno. 

Mas, dcsrlo ~ue o Cong-resso rntendon ~uo 
errt preciso investir rlo novo o g-oV~>t'llO rins 
suas l'ttncr;.ões, estes direitos c pmloros li<'.tt,J'tW1 
ontr·egues ao Congeo~so. 

O SR. BADARÚ -Os fados nilo protestam, 
contra o que o nobre rcp!'cscntn.ntc osti1 di
zendo '! (fia oul1·os apa1'lcs,) 

O Sit. CAN1'Ão-1Ias, o Cong·r·osso nilo pú:le 
delegar o ~110 não tom : o si o Cong-res;o, nüo 
pórle· governar, nem adrninistr•tu•, nem lc
gislltr, nilo pódo delegar tne> rtLtrihnir,,ucs nn 
po:ler eXOCll ti VO, 

O Sr.. BADARr't-Mns niio pótlo indicar ao 
orgão que o crcou ? 

O S!~. CANTÃo-O Congresso tem o direito 
tlo censurar, pódo indicar; mns o Congt•esso 
não ó go vorno, nüo pódo g-overnar, nilo pt'tde 
mlministr·ltr, nüo póde legislar ; e si nüo ó 
isto dn. att!'ilmiçüo do Congresso, dnsrlo o di:t 
15 do novembro, om quo se th que o Chel'o rio 
Governo Provisoroio po1. nas mã,os do mosnw 
Con"'I'osso os sons porleres, nns miio~ rle qnolll 
rorrrrn os tos pnrnr 'I l~ntiln o pni~ esteve Slllll 
n·ovet•no todo esse tampo'! lsto o qno nilo tl 
passivo!; ui'io so pórlo consi:lcrnl' nnnerr. nm 
paiz sem g-overno. · 

Portanto, ns moções nüo tinham l':Jziio tlc 
SOl', O Gove!'no Provisorlo l'OntirliHlll o rlevin, 
continnnr 110 porler, estrr nn g-osn dullo, por'']llO 
nris osl:wws rrinrln, no prriodo J•cvolnciomu·io, 
JlOt'iorlo ~no lm rio rlut•ar• rrt•l qunndn [iJt• vo
tada. n ConsLitni~~.o pot• esta Cong·roes><o, o rlnhi 
cm diante r\ qnc cossrrrr't,, 6 qno snltir·ontos drt 
illoguli,lado o as con,ns .s"gnir~To ontt•a tlit•cc
r,ri.o · mas, otnrJlmnto Isto nao so rlor, on
Íourlo qno o porlm· rlictntlol' cstr'r, no son rlir•oitn 
do continnni' no goso rins nttl'ilmiçuos,qno :ttl
quirin rlosrlo Hi rló n~l'~mJirro rlo ru.mo JlPSsnr~n, 
prrrtr. goYOl'llttl', nrlnnmstt'ill' c log-Jdar.(Apow
dos c iuio apoiadog.) 

O Sr~. BAnA nó- Tmtn-so apenas ele uma 
indicnçiio snggerinrlo melhor meio de se OI'g'll
nisnrom os estados. (!Ia ol!t1'os apm·te.<,) 

o Srt. CANTÃO - Essns normas elevem ser 
contidrrs nrt Constitniçüo, mas, emquanto esta 
nü.o l'tll' yotn.rlrt, o men desnntorisrrdo pon~ar, 
meus senhores, cl quo o Govet•no Pt•ovisorio 
ainda consot•va as mesmas attrihuiçOes ndqui· 
t•icln.s dcsrlo o ditt 15 rle novembro do nono 
pass.rtlo. (Tia um aparta). 

O Cong'l'esso nilo governa, o Cong-resso 6 
eonstituií!l:e, n:i:o pórle logislnr, como se sus
tentou a~ni, e mnito menos prirle governar 0 
:ulministr:ll'. O Cong-resso <l sober·ano em es
tal>elecm·, por oxem[Jlo, ~nnl u fórma do go
verno, que deve ser ndoptadn,, pódo adoptar a 
RepniJiien nnitn.ria ou federativa, a monar
cltitt eonstitncionn.l on o absolntismo, está no 
sou dit·cito, tom soiJerani:t pn.m i,;to, mns não 
prirle leg-islar, nii.o pódo ['azet' uma relormil 
elcitoml, por·rJnO isto, como ,iit disse, uão estit 
na, stm compotencirt. 

Porlnnto, sonhare,;, nlio considero illegal 
o clocJ·oto du 'l do outubro o, lllllito menos, 
irl'og·nlar o prnc.,dim,mto dn']nellos g·overna
dor·os du:; e:;tados, que ,jú, toem JH'omulgado as 
surts constituições. _ 

O o1ttt•o !'nnr.lamento rla moção é pam que 
seja elltl ndiadn, <i n. segunrla parte, até que 
soja votaclanmn, reforma eleitoral. 

Esta pnl'te, Sr. pPcsidento, importn. nmtt 
ccnsnra nn system:L .eleitoral, que ostit em 
vkor, :\lei eL,itor·n.l peln. q1tnl nüs nqni no~ 
achamos. Pot• fJllO se reclama uma relorm:t 
nessa lei ? E' por~ne, cool'ormo se diz, elb1. 
nilo otl'nrece teclas :cs g-arltntias, ollil, em fim, 
nilo nos dit meios do so conl1ecer ti verdacle d:t 
oxpressiio nas m•nas. 

o Sr:. Emco CoELHO- Foi uma lei ele ex
copr;ão. 

O Stt. CAN1'ÃO- 1\Ins, ~onltoros, osla cen
sura quo so levanta it lei em vigor e pela 
qutd toem do sot• eleitos os cong-ressos e os 
g-ovomrtdol'es dos estados, anles do chegar a 
ossos estado:;, resvala sobre n&.l o lel'e-no~ 
mot·taltuen to (apoiados c mio apoiados), fere 
ntesmo ao honrado representante, que aqui 
lovnnton a cau,;ni'rt. 

0 Stt. Tor,ENTI:-.'0 DP. CARYALTTO- Mns DÓS 
não tomos enlpn, nonhnmn disso; nntla tomos 
co111 o t'Og'lllruncnlo. (!Ia út!!1·os apw·tos.) 

O StL. CAmXo- Senhores, dig-o que essa, 
con~ttl'll nos lbt•u pl'imcit•untcnte (nrlo apoinrlo.<), 
pot·~ne o!ln. .impol'ltt em rlizcr-so qno nfio so
mos ns loglltutos r0prosontnntos dos nossos 
estados. -

O StL. H.\nA w'> - Entiío não so podin. mn is 
Jen'islnr solrro rn:üct•in. olcilorn.l, porqno o~ 
roT:II'oson tn.n tos r1uo l.t·r!,t:~ssom disso cst :wn,m 
condenmaudo :1 sua elutr;uo. 
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0 Sn. Tor,EN'l'f:"\0 IJE CARVALHO - Fomos 
eleitos pela lei que havin. 

O SR. CAC\'rÃo-l\fas, Sl'. pl'esitlonlo, não se 
conclu:t destas minha~ pnhwr·ns flUO cu reco
nheça como pol'!oita a lei oloitoml o som ue
cessidado do sol' rcrm·m:ula. San o primoiru a 
reconhecer que clla Iam defeitos o devo sor 
reformada .. (Apartes.) 

O Sn. Plm~mg:, .. m- Attcnç:iío! Quem tom 
11 palavra ú o S1·. Cantiio. Peço nos Sr·s. re
presentantes flUO deixem o ornclot• continuar 
o seu tlisour·;;o. 

O SR. CANTÃo-Senhores, ii incontcst:wol 
ost[\, r:czão.: qnlllqnor rtnc seja a loi ou srs
lem[\, olcttor:ll, h:t do prorlnzit• bem ou 
mal, conl'ot•mo a execução qrw tiver. O bom 
on mau rosultarlo de umn, lei oloitoP:Ü <lepen
de de quem n. cxocnt:n·. Eslit mesma lei, fJ!lO 
ó hoje considcrnrla como ruim, QtlC 6 trio nc
cnstlrln, si for exccntndn. como <levo sor, Jlil 
do exprimir a vontndc dn. i\'açflo nn, olei<;fto 
quo llzet' rle seus rcprcsontantes, lw. tlo tm
zor it ropr·eseutaçii,o nncional c rlos osta,.los 
afluolles cidadiíos que o povo quizcr. 

U~r S1:. 11-EPRllStc:\TA;o.;'t'tc- g qn:tndo ao 
11ovo :;e apresc•1ltnl' um" clmp:c de ferro mn
par:uln. pelo Govemo ? 

O Srr. CAxTXo-Si lwnvm· :t violenciu. c a 
força, enti:tll a lei não tom :1 clcvid:~ cxocn
ção ; estou Jlgurando :t ltypollrcsc tlo to!' ell:t 
:t exccu<,:ii:o, qno devo ter. Entrctn.ulo, por• 
melhor que :;eJa rm1rt. loi olcitornl, rlcstln quo 
sen exoclltor n:io tr.rtc do currrJH'il-n, como 
•levo, desde que procm·o meios do so['liismn.l-a, 
desde q n ' oslalroleç:t a fl'ilndo o cot'l'liJI(:ilo, 
protltrzir:'t ciJ'eitos ainda puiot•cs, do qrw nrna 
lei mú, pot·óm IJelll cxoeutmh. 

Senhores. creio qno em no.sso pn.iz nii.o tom 
htwirlo atú ltojo nma lei olcitor·al tiío pol'!'oita 
eorno a ele 9 rlc ,Jnrleil'O; o.ssa lei pt•cvia, 
quanto ]lossivol, todos os :rlruso.,, qne so po
diam dat·, tLpr·ocm•n, m o vi tal· os, cmtl<clreondo 
os mnios o r·ccm•.;o,; pm•:t i:;so. Com oll'oilo, 
sn.!Jcmos 'jllrt.l li>i o r•cstrll.ado qr10 do11 c~s:r. 
lei 11/1. Sllil Jl!'iiiiCiJ'il OXI•r.I!{,:~O p:'OSÍdid:t J>Oi' 
seu :rnl.or•, o Sr·. S:ll'iiÍI'a; YÍIII<'s rjno a 
oleiçiio Joi eornJ<lotamo:rlo lil'l'•', nnn<:a illllll'o 
llillil cam:~r·a d•• dopi!Jarlo,, qno t:io gonllina
rnollto I'OJ!I'CS,.tlt:~sso :J. vonlado do seus con
,utnitJtt•s. l\Ias o qno vimos dopois I Qrml o 
l'osnllado dessil. mcsrw1, Joi no lllinisLct'Ío do 
Sr·. Visconti o do Ol!t'O Prelo 'I 

LJ.\I St~. itJo:I'J~I·:sli!i\'I'A"i\"1'1~-(Jttnl ó u con
clllsiio, que so r! ovo li<•nd 

r 1 Sr~. GA.\"J'.\o-1·;· q11o lotla Joi oluitoml 
<illjlt'lldO d,> OXI'l'lllill', 

, U" Sll, lli·~t·r:J·:SE:oi'l',IS'I'Jo:-Si. OSSI\ loi pondo 
~OL' mal oxocl!latln, qwtnto nmrs nnm ler Hill. 

.o Stt: CA:\1'.Ão- Essa consideração jit foi 
expell(ltda llfli!J pelo St•. Saraiva o ó verdadei
ra ; m:•s, o nolwc representante não pótle con
te:;tar taml,om que torla lei cloitot•,tl dopenr.lo 
de sen ~xcct~lor, o a JlL'OViL disto é qno :t lei 
tio 9 do Jilnerro, q uo deu uma. c:1mnra, gen ui na 
oxpr·essao da vontade do povo mais tarde dou 
Ullta cn.mara l'alsillc:tcla, que ~11\o exprimia. a 
vontade do povo, qual orn a cam:tra eleita 
pelo St'. Ora•o Preto. 
.l!)r Sa. RJll'r:E.>IlNTANTE- Mas com muita 

thillculdado. 
OuTIW Stt. REPrwsENTANTE- A do St'. 

Cotogipo lambem foi J'itlsillcada. 
O Stt. ÇANTÃo - Niio ostou justificando o 

Sr. Cotogrpe nem niugnem; tttmbem houve a 
mesma cous:1. 
Senhores,~ Omlwincipal que, teve em vista. 

o nutor dn ler do 9 do jnneir·o, como p!Gna
rilorrte doclaron, l'oi evitat' as camar:t> una
n.irnes ; por· esta raz:Io ello flizitt questiío dos 
~~~cuJos clcitot:·les uninomimws, o, co111 el:.. 
J,Jrto, :t oxocuçao d:.1 lei rlcn osso resultatlo, · 
durante algnns anno;;; mas depois deu resul
tndo n."f.l'n.Lrvo, o quo prova, rJne J•Ot' melhor 
q~c Se.Jr: nma lei eleitoral, qtmndo o executor 
nao rptrzer cum[ll'il 11 flelmonte, dará um 
re~nltndo mau, poior· do que darit uma. loi 
ma, oxecnt~da .Jlor um governo. sorio, qno 
tonlm cotJscrerwm. Profiro nm;1 let má execu
tadn. por um ~·overno com dinonitlado ti uma 
I 'J· u " ' 01 • Joa~ oxecntadtt por 11111 g·over·no quo 
qu~rm lals~al-a : ois as conclnsões n que 
qt117. c! reg-ar. Pot•taulo, Sr. pt•e.;irlonlo, ~em 
qne ~r·.J.n. apologi.,ta r.Jest:1 lei cloitoml, sem 
quo d.etxe do recnn!Jecot• fJile olln. tom ooraves 
l l. 'L " ' c et os, o que mo!'ece ser ref,Jrmacla, llltO 
q~wrn 1ne esto.l<rcto, quo aliás exige 1t mo~ 
•!rllonr,::to t~n, ler, concorm pnru fJllO o.s estados 
nrpwm .Jll'l vados do stm autonomia, ai nrla por 
por· mms do um n.nno. 

O St~ . .ToXo l:'g~Ro -Quo autonomi:t podem 
lct' olles, oorh;trlrwlos no tlominio tloss:t lei 'I 

O Srt. CAN'rÃo- Responderei ao honrado 
l'llJll'csonlanln, no mono:; pO!' meu e:;t:ldo. O 
l'"1il, rninlm lorm n:>la.l, quo to11llo rt. ltont'i\, 
llo rop~·csl\l~lill' no~to Cong1·~s~o, tom 1•ocnr~os 
l".u'n, vrver r.ntlepondonto. ::;o quor quo ~o lho 
tio :wtonomra, quo so lho rlosatem as mitos o 
nf'l'onxcm os oirculos de forro, om quo tem 
o, lado aportn.do itl<) hojo, p:tm dispor tlo seus 
recursos, como bom en toutlor. 

u~r SR. lWPltgsgN1'AN'm- Quom :tto:J as 
müos do sou estado '! 

.o Slt. CAN'l'Ãn - A contralim~lío que do
lllli)Oll rlrmrnl.o a, morm.t·chia., so!Jpo ludo nos 
nltnnus annm;, u qno o~lit ttintln. tlontin:uulo do 
col'lo morlo aló n.gom. 

Von:s- 1\luito bom. 
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u~r SR. REPltESEN1'ANTE- Isso ó provi
sorio. 

O Sn. CAl':TÃO- Mr\S não quero qno osso 
estado rrovisorio duro por mttis um :nmo: 
(Apoiados.) 

Quero, permílta-me n, phrnse, quo ollcs 
tenham sua c:tr't:L do :ti t'orl'ÜL. 

ln J'elir.mcnte meu estado níi.o ó conhecido 
perf<Jitnmonto polos honr:L11os Congrossistns. 
Aincl:t se l'ormnm icléas inexactas do qno é o 
Pal'h. 

Vi, o si ti ver nccnsião hei do t1·ntnr da 
questãú, um 11istincto rcpr•cscntn:nto :>tnr·mar 
que o Par:'t concorr·c com menos porccnt'lg'OIU 
p:wn. n~ despozns 1.bs estados, <1? que :1 Bnhia, 
l'Cl'llllmbuco O OlÜJ'Oô estn,tJos ; ISto, SOililOI'CS, 
IJUamlo o nobr·c ministro d:L t':\zow.bt havia 
dito quo os dons unicos estndos que tom saldo 
n, son Jitvor, são os elo Pt\r'iL o S. Paulo. 

U~! Slt. REPRESENTANTE -Nesse ponto O 
quadro Ó Vortlacleiro, no ot\ll'O não é. 

O Sit. UcnôA RollltJGUES- g• uma injns
tiçD. do Sr. ministro tln. f'azen,ln. O Amazonas. 
por exemplo, dcsrlo qrw tem vi,];\ [H'oprin, 
mesmo c~n tralisnrlo, concorreu sempre com 
gTnndos quttntias pnrn. o centi·o, qno sempre o 
11bamlonon. 

O SR. CAX1'1o- Pois comprelwnclo·so· qne 
nm estado, ~uA tom Rn1do a sen fitvor, COIIl]llt
h\lhls as t\e,;pezas que rn.z o Governo Gorn l 
ou central com u. su;c receita, JlÓJo concnrJ•or 
com monos porcentag-em qno 11111 ost:.tdo qne 
tom rleficits, um c:;tatlo om r1uc :t dospoza 
cobre 11recoittt ? 

UM SIL RE!'RgsgX'rA~1'g - A riqnoza do 
Pnrú. nfw rl sompl'O a mosmtt; oscilln. 

O SR. UcnüA l~our:IGUE;; -Como a dos ou
tros ostnc1os. 

O SR. CANTÃO - Como todos os antros. 
O SR. ANTONlO BAF.XA- Tem J'ognlttdo 

proximnmonto n 1 I. 000:000800l1. (Ila. oul;·os 
<tpa;·tes .) 

o Srt. CAN'I'Ão- lnfelir.lnonto o nob1·e 1ai · 
nist1·o da f'azunda tomo11 Jl<LI':I. hnse do HOil 
quadro, nm anno clirnn.to!'ico, p:Li'a o Pnrn, 
om qno honvo f'ol'tc cJ•isu colnilllli'Cial, o, por 
isso, lmixamm ns rondas, ue modo qno n n.l'l'il· 
c:HI;wão Iili por S. llx. calcnlaLh\ em i.tiOU 
contns, qnnnrlo a l'Ondn sompr•o temrogulmlo 
rio 10 a I I . UOU contos. 

lh1 S1t. !1.1·1PrtEr;J~N'I'AN'J'J~ - Aqnollos dados 
.-:l>o mni lo I)JIStrislicos. 

o Slt. AN'J'ONJO B.H1NA- S~.o dados csta
th:licos. 

O Sit. C,\N'J',\0- ;\inrln. !Jni 110 lllO:Ül'l\1', Si 
tiVer• [tll\lj)O, i'\ \lO CS-ill ,;,1lilo H['I'OSOJJlndo jii'IO 
uolmJ miubtt•o tlrc lazuntla. ntLu ó o rord, ollo 
augmontn muito porqno IJ rollllimonlo 'lo 

antros nnnos <i super·ior no orçnmento de 
1888, quo S. Ex. tomou por base uo sou 
calculo. 

0 Slt. UcrruA RODIUGUES -Pelo que tocn, 
ao Amazonas, não nttondou às despezas com 
soccorr·os pnblico;;, o marcou-lhe dous mil 
contos pnrn o sorvi~'o dn divilia. 

O SR. CAxT,i.o -Hei do mostm1• mesmo, 
q uo o Estado do Parti tom feito ;\ sua cust11 
mnitas obras, cujas dcspozas deviam cort·or 
pelos cofres gomes, o das quaes o governo 
gora! so tem aproveitado, qnnsi exclusiva
monto Estas dc:;pezas, que o Estado J'nz, do
v i:tm correr pelos cofres gcraos, augmentando 
o saldo port:wto com que o cstnilo do P:triL 
concor'l'o p:1r:L as despozas gcraes. 

O Srt. SERPA- Esta q11estú.o ele rendttS 
scrt'1 discutida opportunr,monte. 

O Srt. CANTÃo- gspoJ•o que o Sr. presi· 
rlcnte me lht•it a holll't\ tio guardar uma in· 
scripçi"Lo na 2" discussão tio projecto diL Cons• 
lituiç.éo, por IJIU qnor•o tratar, não só r1osto 
assumpto, como de algnns capitules da. Con· 
,;titnição pl'llpri;unento dita, 1\os qunes não 
tratei, por· ~uo não tive a !tonrtt do f:\llar ••• 

O Slt. Ccl!úA l~onmougs- Fomos :~rro-
1 !tados. 

0 Sn. CAN'l'.\.0, ... -c uüo posso doiml' 
col'rer ~cm dovi!I:L contostnçiio algumas assar· 
çõos qne ~Lqui toem sido ounnncimltt.;, rolD.ti
vamenl<l ao o:>tado, f[tte tenho a lronm do 
repre::,ont:u'. 

,J;\ demonstrei que, si uopentler a org-nui
saqão do; estados tio uma J•olimna e\oitorttl, 
esttL ol'gnnisaç;1s não tol'iL log;tr, sinã.v pn.rn. 
flns do anno de 18\J I, c não quot•o q uo 
se demoro pol' mais tempo o.>!Jt or•gnni>açiio, ' 
por qno ó prejwlicLLl no;;e,tndos,, e, a mtüs do 
que todo:; os o1ttros, ao ostarlo do Parit .... 

O Sr~. S 1m 1 'A- l\Ia is do q uo toc1os, uã o, 
igual monto. 

0 Stt. CANTÃO- ... n. toi10S ig'11tl1ll1Cilto, l'C• 
e li fico n. plil'nso, poc· q1w qnororJWS pi •n t au
tonomia, qner·em"s te!' li \'!'o a"çiio rmr•u, ll.'tL
Inrnli<S du s~ns inlOI'O.;sos; ~UOI'emos f'umontal' 
asna Jli'OSperida,Jú lll\ propoJ·ç~io do seus elo
monto,;; nilo nos quo1·omn~ queixar dos outros, 
como ató agor·a tomos foi to. 

Si OJ'l'nrmo,;, si IH'OCcr1or•mos mn1, Cl\rr·ogno· 
mos com todtL a cu! pa: rnas, si p111lormos cou
corr·or· par'.L n pi•n,;pordnc1o dos nossos ostn.· 
do>, não sonos r•onho ostn. gloJ•in, nri.o so nos 
l:ollJnm os osi'orws no enmprimonto ria nosstt 
missfto. 

St•. jll'Osi1ienlo, CI'Oio [OJ'j11S!ificar1o o IIIOU 
\'Oi:tJ COIÜJ't\ :1, IUOÇii.O. 'l'ol'lliiiHLilllü, lli'ÇO :L 
V. )~x. o ao Crmgl'es~o t•olovat•om .. me o toe 
ronbatlo o so1r precioso lompo, onvindo-mo. 
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Voms -NiLo apoiado; V. Ex. J'allou mui to 
bem. 

o Sn, DADAR<i- l?oi pena rJUG V. Ex. oe
capasse sna. beJin, intelligcucia. combatondo n 
moçito. (O O?'ador ao deixar a ttiúutla r! felici
tado po1· orando nwnem de seus cotlcgas .) 

0 Stt, ARISTIDES Lono (pela Ol'dcm) per
gunto no Sr. presidente, si u primeiro oradot• 
inscripto ó contm ou a. favor da. moç,[io. 

O Sn. PRES!DE:-i'TE -A uni~a disposiçito ~ue 
lla no Ngimento n este respeito, e tt qne 
manda que a p:üavrn, sejn, dntla conforme u, 
inscripçilo: o isto foi assim determinatlo em 
consequencitt de 11mr, emenda, que foi n.ppro
vadn, it disposição que mnndtWtt dar a pa
lavm alternadnmen te. 

Tem a pttlavra o Sr. Znma por icl-n cedido 
a seu favor o Sr. Den:etrio. 

O Sr. Zama - Senhores memhros do 
Congres>o, aquelles que professam sincor:t
mento os principies e clogm:ls republicanos, 
c seriamente tomnm :t si :t tareth rle dcl'on
der a republica, pri11cipio, sem se encarre~·n
rem, porém, da uet'Gsa tlos aiJusos, o •las 
corruptelas que no systema se tem introdu
zido, ou se possam introduzir, não parlem 
deixar de prestnr pleno assenso à proposta 
que se aclln em discussiio. 

Qunl ó o fim dcst:t moção, sonhot•es? O fim 
nnico é proporcionar aos estados um regula
mento eleitoral que on'ereçn aos cidadãos, qne 
toem de concorrer ás urnus, partt a escolha 
dos representantes dos estados, melhores 
g-arantias do que encontrámos no dia 15 de 
setembro, quando se procedeu it cleiçlio elos 
membros deste Cong-resso. 

Nesttt moçito, rodigicln como cstit (si bem 
que eu niio me prcoccupo da Jl.'>rma, mas 
Jlreste sómento atten~·ã.o ao l'unrlo), tttTirmo 
que nüo lm a menor nmnil'ostaçii.o do hosti
lidade no governo que nos rel'e: pelo con
trario, pa('n os que entcn•lem que os nmigos 
ursos são os peiorr.s quo oxistom, moç,ões 
desta ordem proclu~em scmpro salutaJ'e> 
eireitos ,iunlo itquelles que querem realmente 
governar, como devo g-overnar nm govor·no 
republicano, que respeite :t opinião puiJ!iun. 
o não queira dirigir-se caprichosa o a,•l>i
tt•::tr·i·l mente. 

Senlioros, conheço ha muito tempo o Sr•. 
minbtro rio intor·ior, com quom sernp1•e en
tJootivo amistosas rolnçües pesso:tos, e ú. cuja 
prollitlndo politica. não pr·ocur•nrei negar• jus
tiça. Serei o primeiro a crer quo foram IJoas 
as intenções do Sr. Casario Alvim, 1\izonclo 
h11ixar o rog11lamonto oloilot•al, que actual
monte nos rego; q llt'ro ncr·orlita.r• q 110 os roto
CJIIBS, qne o'so r·Agulamonto soirr·en, tambcm 
J'ora.rn ditados pelos motivos os mais noiJro~; 
ma~, acima do tudo, esliL lL oxpcrioncia o olla 

nos tem demonstrado que, npezar tlos roto
.qnes, ou autos com elles, o regulamento cadtt 
dia se tem tornado peior. 

Senhores, não entro na n.precinç:Lo dns ftt
cnldttdos e attrilmiçuos do Governo Provisorio; 
não quero saber si ello tom o direito de legis
lar c reg-ulamentar: o que sei ó que todos nós, 
deputados, senn.rlot•cs, membros o chefe do 
poder' cxecuti v o deVtJmos attnudor aos inter
esses do povo, quo nos mandou aqui del'enclor 
os seus direitos o zelar as suas pJ•crogativns. 

Pt•ocetlendo o nobre reprcsen tanto flumi
nense como pt>ocedeu, S. Ex. deu uma prova 
de que desej:t conco~rer pn.ra que o Go1•erno 
Provisorio siga o melhor caminho nas condi
ções em que nos achamos. 

E S. Ex. não pode set• suspeito; não é, 
como eu, um a.postn.ta que vem d:t monarchia.. 
Usando ti esta expressão, não creio irrog-ar-mc 
uma iuj nria, pot>quo apostatar pn.m a f'rento 
sempre foi nobre. O que não ó licito, o que 
não ó docente, o que ó mesmo repug-nante, 
ó n.postntar rotmgradando. 

Senhores, o hom•ntlo ministro do intet•ior, 
mais do qne outro qmtlquor, tinha obt•igaçãO 
de lembmt•-se de um passado, que lhe dovin. 
ser t:1o caro, como u honroso. S. Ex. tinha sido 
eleitomlmen to sagrado seis vezes por Minas, 
contra ns ordens cxpodidns aqui do Rio, 
ordens que tinham ror ftm restringir de 
algum modo a liberdade elas urnas naqueJJe 
Estado. Apezar do tudo, a antiga provincitt 
de Minas mandou, creio que por so1s vezes, 
o St·. Ccsnrio Alvim om suas listas triplicas, 
graças á lei do \J de .ianeiro. 

U>I Stt. REPRESEN'rANTB- Graças ao espi
rito de indopouclencia da provincia do Minas. 

O Sr.. ZA>!A - Acceito a correcção do 
nobre ropr~sontante, cm·recçüo que não ó 
si não o complemento tlo meLt pens11mento. 

Si tt provincia de Minas não fosse bastante 
conhecicln, pela sua. ai ti voz e indepcndencia 
(apoiados), com ccrte?.a niio teria procedido do 
morlo porqne o for.. POJ' mais altivo, porém, 
fJuo sqja ll!n povo, desde que ello se acha 
comJlt'imido no cxorcicio de suas fnncções poti
tiun~ por leis más e por :Jg-cntes otnciaes pouco 
conscienciosos, a nii,o querer Jevantlw-se com 
as ttJ'IllaS nn mão, ha do Jorçosamonte ceder 
ús ordens do poder. A provincia de Minas, 
porem, repito, g-rnçns no seu caracter o iL lei 
tlo O de jnneiro, pótlo manter-se sompro na 
nltum do seus deveres. . 

Orn., o que succcrleu então ú, Minas ú o 
quo desejamos actualmente succerla n todos os 
m,tn.dos. E dig-o nós, porque, doseio que at!heri 
iL R o pn blicn., sou ti'ío bom intencionado como 
qnaJqnct• J'O]llllilicano historieo, si llOJJ1 qnll 
não tenha os Jucsmos titnlos. Sou o primeiro 
:L roconhceet' qno :IJltos do mim cstüo ollos 
n:t direcç,fio, t•cstrcndo-mo n ponus auxil inl-u 
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com os meus conselhos, si é que posso 
dar conselhos. Mns o que queremos nós com 
esta indicaçilo~ Desejamos, porventura, despir 
o Governo Provisorio das attribuiçoes, que 
lhe conferimos 1 

Nilo. Desejamos simplesmente fazer che
gar ao con11ecimento do Governo ag_uillo 
qu~ todo o mundo so.be, aquillo que co.do, um 
de nós sente: que o regulamente actual não 
garante, de modo algum, a liberdade elo voto 
e f11cu1ta aos agentes offlciaes todos os meios 
de fraudar as urnas. 

o argumento do illustre representa!lte, que 
me precedeu,de que uão halei,por bol!. que seja, 
que mal executada não produs:1 deSastres 
nada prova, porque prova de mais. (Apoiados.) 

Si uma lei boa que cerca o Cidtldi'io, na 
occasião db dar o seu voto,de todas as ~ara.n
tins imaginaveis, póde ser deturpada, o que 
não succederá com um regulamento, que en
trega ás intendencias todo o processo eleito
ral desde o alistamento do eleitor até <~ apu
ração final do voto '! (Apoiados.) 

Nãoha por onde escapar. ( Apoiados.),Quanclo 
<~s íntendencias forem honestas a eleiCào ha 
de ser boa, e neste momento folg-o de dar 
testemunho de que vi eleições boas, JlO estado 
da Babia,onde as intollllencias souber~m. cum· 
prír o seu tlever. (Apoiados.) 

A !li está um nosso illustre colleg::~, o Sr. 
barão de Villa Viçosa, intendente dO muni, 
cipio de Santo Amaro que soube cumprir o 
seu dever •.. 

UM Sa. REPltESENTANTE - Apoi~do. 
O Sit. ZA~IA ••• tendo escolhido o 11Jelhor 

pessoal das localidades, para org-!.lilÍSar as 
mesas. 

UM Sa. RBI'UESRN1'AN1'E- Ajloi~do. 
O SR.. ZA~IA-Ninguem se queixon dQs cloi

çiles procedidas nessas localidades. 
Quem milita em politica, como eu, conhece 

os desgt•açndos habitas eleitornes, que este 
paiz tem tido, e sabe que aíodtt elle conserva 
esta perniciosa heranr.HL elos tempos do Im-
perio. · 

Os nobres representantes não ig-uornm que 
ha muitos homens honestos (pelo Jilenos no 
norte isto ó muito commum), inc::~pt\zes de 
p1•aticarem um acto reprovado nn. sua vida 
particular, e que, ~ntretanto, se \':lPSloriam 
do haverem falsificado actas eJettoraes. 
(Apoiados.) 

Convirão commigo os meus collo~.ras que ni:Lo 
lm ainda entro grande numero de P<ttricios 
nossos noção exacta do que SL'jn, a probidade 
politica e eleitoral. (Apaiarlos.) 

O regulamento do Sr. Casario AlVim, om 
um paiz, em quo cndu cidndi:Lo so ri10strasso 
zeloso de seus deveres, o rospoitfl.dol' dos di

ca:\G•~&~so 57 

rei tos dos outros, em que todo o mundo se 
mteressasse em manter a liberdn.de de voto, 
e a pureza das urnas, em que ninguem absó· 
lutamente pensasse em abusar... · · · 

UMA voz-Ensinaria a abusar. (Apoiadp;,) 
O Sa. Z:AMA- ... seria talvez supportavel·; 

~m um pa1z, porém, como o nosso, em que os 
mtendentes e se~s prepostos não são anjos, 
em que o propr10 Governo se mostra pouco 
escrupuloso em mataria eleitorn.l, em que ·ho
mens tem havido, e ha ainda, que ntllrmn.m 
que-em eleições o crime unico consiste ·em 
perdei-as, em que ha numerosos sectarios:da 
escola, que prega que- os fins justificam os 
meios-, em um paiz, finalmente, em que o 
abuso, e o n.buso eleva:lo a quínt'essenciai é a 
reg-ra gern.l, semelhante regulamento, é, 
?-lem de inexequivet, pura e simplesmente 
mtoleravet, (Apoiados.) , ' · · . 

O illustre ministro elo interior não pode 
a vali ar mesmo como se acha esgotada, a 
pacie!Jcia .deste povo sempre tão resignado e 
submisso as ordens do poder. Posso asseguràr 
ao Congresso que a continuar este deplorava! 
systema de fazer eleições, não lia quem,possa 
resv.onder pela ordem publica nos comícios 
ele!tot•aes. (,1poiados .) , ' 

O cidadão ach?-·S~ na dolorosa coutiugencl.lt 
ou do abster-se 10 te1ramente das urnas ou de 
~.ofender pela força os seus direitos políticos 
Ja conculcn.dos com um desembaraço ·nunca 
dantes visto, e ameaçados de o serem de 
novo nas proximas eleições, e ainda com 
maior desembaraço. · ' , ' ·' 

As remontas policiaes estão se fazendo· em 
todos os estados na mais alta escala. Si''fódos 
os brazileiros fossem anjos em politicà1 poae
riamos dispensar qualquer legisláção; más 
sendo ainda o que somos, o regulnmenti) e!ei- · 
tora! em vígot• ~avi:t fatalmente prqdtizir o 
resultado que tivemos. Nunca o sorites· do 
Sr. Nabuco foi mais completo entre nós .. 

Não ha muitos dias, os nobres represel)tau
tes ti v eram o espectn.culo de netas já v.idadas 
em sua origem, e ainda em cima ·raS[Jadase 
refalsiflcadas depois ; espectaculo tristíssimo 
que tanto depõe contr:~a rnomlidade privada. 
como contra a moralidade otllcilll!, especta
culo que o poder publico deve por ·todos os 
meios evitar. 

Estou cançndo de repetir q110 .. som urnas 
livres ni:Lo é possível estabelecer-se 110 I!rnzil 
nenhum regímen politico livre, c!Ütme,sé e.t!e 
monarchia ou republico.. ( ApoiaclosJ )Ião ~e 
fundn. a liberdade desconfiando-se clel!:l. . 

Com.o ultimo retoque que so1l'reu o cé!ob!!e 
regu!nment.o, llcou obra acabada~ Não JiiL 
meio de oscllpar dos mesnrios fro.mlulentos, 
sinão empregando a força. 

Logo depois de reunid.o o Coug·resso neste 
oditlcio, tive occasião de mostrar a um dos 
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.nossos distinctos collcgns, intimnmcnto li· 
gado ao chefe do Governo Provisorio, uma. 
· cnrtn do in tcrior da Bahia cm que pesson 
qnalitlcadn c di.gnn do totla a 1'ó n!c commu
nicfvaquc nn V!lla do Cluqne-Ch!q~l~, co!no 

'en'i todo.> os outros pontos do mumclp!O mn
:gonem sabia que alli se tivesse procerlido n 
. e!eiçüo alguma. Não se reuniram os mesa
. riQs, nem eleitores, não se abriram mesmo os 
· editlcios designados parn os actos eleitorncs, 
erentretanto appnreceram nn c:tpital para n 
r aput•aç1io as actas de todas essas localidacles, 
rllgurando como tendo votado n qnnsi unani
•Ihidade do eleitorado. O mesmo phenomcno se 
.deu· no município de Santa Maritt da Victoritt; 
, em" guasi todas as regiões iL margem do 
r S·; Francisco o mesmo escandalo se praticou ! 
.·r Orillustre sr. ministro do interior, Ci'OiO 
·en;"~ o unico que aindn pensn que lm no 
Brazil eleições. A eleição entre nós estil. re

. du~ido. aos intendentes municipaes, pela 
•mni0r1 parte e~colhi.dos o. d~clo. , . 
·, '·Niiia::lm mm tos dms, n lll1prens:~ d aqm, o 
Jorm.at.do Oommercio, si mo não Jhlha a me· 
lmorii!JJ•pnblicou um documento, que provava 
:que'ins: oieiçues feitas nn. cidade de Coudeuba 
(Bahin) e constant~s do livro tle n.ota;;.do ta
belliiio daquelln cidade, eram mmto rliversos 
,das. ac:t:,s, que serviram na npuraçüo geral, e 
. ~IÍ~1 ja.: foram approvadas pela Camnr:t dos 
~r:$•., 1 Deputados. 
r ·o~Jtste:Srdeploraveis a~usos, .si ~[io ~ram im· 
pp~~i~eis, c:nmn toda vm ~lU I diffice~s c~m as 
,rlispo~,i,çpes claras e termmantes d:t Le1 de 9 
do janeiro de 1881, a qual procurou eorcar a 
. :vcr(!(lde eleitoral de todttS as gnran tias ima-"· ... •' . giUarms. 
. , 1o,:ao'vçrno Provisorio, excedendo n orbita, 
em q~à. r devetria conservnr-se, sacrificou os 
·~~~is .wióprios inter(lSSes revogando inlimine 
aq,uqPar)ci. . Nada lucrou n 15 de s~tembro : 
.nada: ,lucrartt nas ele1ções dos estados : so 
conseg',\\io. uma cousa: : despertar contrn a 
si.a.descqnll:mçtt publica, e os governos, que 
p~~4ura. mr, srro os que sabem captar polt• leal
dade.~~ ,seu proceder :t con11~nça mwional.: 
,lJll~lu* ,ast imperiwn tutwn, msi benevolent•a 
mi11iWm. » .. ' o sn: C)U!POS SALtES (ministro da }Hstiça) 
-coin ·ti propria lei do Sr. Saraiva n opposi
ção foi nbafada. 
r .'.'ô"siL'. 'ZÂUA - Mas por que foi l1.bafadn ~ 
M~\ii1e.','~)~i foi uesrespoitad:t. o hom;do 
mimstro, a. quem dovo toclas as tttteoçues, 
quiú' · 1'\qla.s. suas qualidl1.dos pessoaes, quer 
pela. SUR piJsiçi.i.O official, bom sa.!Jo quo as me• 
,lllót~e~ ;Hiis'.J:i~dem ser doturpo.dns. 

A. :Dolrrupl.:<lo do optimo d o pessimo. 
lmn"iae S. Ex. o que deverit ser entito n 

corr.ur"çüo, do pessimo, porque possirno ó o 
actua , :'r)gulamon to. 

Si com a lei Snraivn,n opposiç1io tbi abafada, 
com o regulamento Alvim só poderi~ surgir 
das urnas quem o Governo determinar. 

Só por milagre se dará alguma excepção a 
regra.. 

(.4.poiados c 11<70 apoiados,) 

Senhores, este argumento é o mesmo llro
duzido pelo nosso colloga que nntes de mim 
occupou tt tribuna. 

A lei Saraiva foi deturpada, como podem 
ser deturpadas todas as leis (apoiados) ; rnn.s 
si olla lonlmente executndn abriu as portas da 
camnra ao nobre ministro o no digno Sr, pre· 
sidente deste congresso a culpn de mais tarde 
estas Jlortas serem fechadas ii opposiciio, vi· 
gornnuo :1 mesma lei, n1io póde, nem devo ser 
attribuida a det'oito della, mas dos executores, 
(Apoiados). Ortt os homens urro mudaram 
ainda dessn epocn para agom . 

0 SR. RosA E SILVA- A lei é tüo boa que 
os partidos julgaram-se garnntidos o plei
tearam a eloioão sob o seu regimem. 

O SR. ZAõ!A-No sul n oducnç[io politica é 
sem duvida muito melhor do que no norte; 
entretanto ntó o nobre ministro se queixa de 
que não pódo vir à cmuam no reg·imen dessa lei. 
Ora, imagine-se que, sendo os mesmos homens 
e tt lei muito dill'erente, tendo-se entregue 
agora todo o processo eleitoral a umn só enti
dade presa ao poder, que resultados deplo
raveis niio se hão dar em um paiz mal 
educndo, eleitomlmen to, como o Br,ll~il ! 

O 81~. CA~IPOS SALtEs-E' ~ue penso que 
n1io ,:, nt~ lei oleitorn.lque esta a g"Urantia da 
liberdade do voto. E~sn. lei isolad:t n1io tom 
nenhum v:tlot•; 1lepondo das outras insti
tuiçues. (Ela ottt1·os apal'tes .) 

O S1L ZAMA- Sr. presidente, com cet•toztt 
:1 primeira garantia da li!Jerdado eleítornl 
está 11n educação politica e soci::tl do cidadü.o 
e n:t moralidru.le do governo ; mas, como dlx 
dalli o meu nobre collega, as leis concorrem 
poderosamente para formar .os costumes. 
Não se educam cidadiios decretnndo-se m!is 
leis e pessimos regulamentos. (Apoiados; 
nmito bem.) 

Si nós jü ornmos atrnzados em euucaç[io 
eleitoral, apezm· da uma boa lei, com tt de 9 
de jnnoiro, vamos sem duvidtt peiorar os 
nossos costumas com o monumental regula
monto Cesal'io Alvim, o com os retoques quo 
lho teom sido feita. Portanto, nós que nos 
suppomos a classe clirectora, vamos reincidir 
em um c rimo que temos t::tn tns vozes pro
fligado, qnnl o do ::tnimar o Jil vot•ocor rtl'r'H!Hio 
em matoria eloitomJ. 

Devo com ti•anquoz!~ dizer-vos, souhoros, 
q no encaro a dictaclum por modo mui to di verso 

11 .. .. 
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d11quello, pelo qual costum11m enc11r11l-a 11ln-uns 
dos illustres collegas. A dictadurn., t~uda 
hontem o disse, não póde ser outr11 cot1SI1 
sinão um 11ccrescimo de poder, que se suppõe 
conferido 11 um oum11is cid11dãos ]JOio con
senso tacito dtt 1111ção, par11 que alies, sob su11 
l'Osponsabilidade, possam tomar com rapidez 
certas pt•ovidencias e decretar certas medidas, 
que, em emergencia graves, se tornem indis-· 
pensaveis ao bem publico: dictadura no Bra
zil, e no fim do seculo 11ctulll, não póde em 
circumst11ncia. alguma sor despoticl1, sujeita 
it paixões p11rtidarius, ou suborctinadtt 11 inte·· 
resses de sogundtt ordem. (Apoiados). 

Diga-se sem rebuço 11 verdade. A dictadura 
entre nós só tinha um alcance : removitlo ore
gímen monarchico, estabelece!' o l'epublicano. 

UU Sr.. REPRESENTANTE - Mantendo a 
ordem. 

o Sa. ZAMA - Mas a ordem não tem sido 
atacada por ninguem : 11 republica teve uma 
grande fortun11: não encontrou inimig·os a 
combater. Todos a ncceitnmm sem ropugnan
cia, todos se propuzeram a auxiliar 11 fuuélação 
do novo regímen. Nest11s condições a tlictn
durn nunc11 teve necessidade real do empregar 
meios extraordinarios. 

Sem objectivo pois nlío poditt, não devb se 
revolver o paiz do (anel en comb!e, nern 1 revo
gl1r ns leis ordinarins, reconhecidamente bons, 
que possuíamos. 

Excedendo estas raiilS, que o critorio do 
provisorio lhe devia ter traçado, os gover
nantes, que podiam tet• tudo ganho pemnte a 
opinião nacional, só conseguiram despertar 
clescon fianças, que de certo não terirun sur
gido, si tivessem melhor comprehendido o 
pn.pol de um(l dictttdlll'(l moderada, intelli
gente e pf1triotic,t, que tivesse por alvo do 
seus esforços a J'elicidado e a g'l'ltUdeza nn
cionaos. 

o St~. BAD,\RÓ - Essn. ú 11 vordadoit•11 dou
trinl1. 

O SR. Z.1.3LA- A dictadura tilm commet
tillo erros o, gr(lves : os membros uo 
provisot·io não podem pretender a infal
Iibilidacle, e estão sem duvidn. sujeitos its 
lbquezas inhereutes a todos os seres huma
nos; commetterr>m erros o faltas, que muitos 
outros políticos toem commottitlo, sobresahin
do entro todas o do deixarem muittt voz 
o lntot•esso individulll supplantar os gr•andes 
ln toJ•essos nacionnos. Outro erro do GoVOI'IlO 
Provi~.orio, erro que tambem tem-se ostendi
do ao~ estudo~, roi tle preoccupn.r-so mais de 
org·auisar um Congresso para a oleiçilo do um 
prosidonto da llopublicn, do qne pam a 
organisnç~o do um pttclo !'undamontall'ogn
ltu•. Est(l preoccnpnçito om Uio conhocicltt o 
mn11ifesta, qt1o nilo poucos candidatos julgn-

ram um devot' doclnr11r em su11s circulares 
o nome do homem, em que se compromettiam 
a vot11r. (Apartes, contestações.) N11 Bnbia o 
racto se deu, como se póde verificar pe!11 
imprensa diaria daquollll cidade. (Apartes.) 

O mesmo phonomeoo se está dando presen
temente com relação á eleição das constituin
tes dos estados. 

Não se cogita dos homens capazes de docre
tttrom uma boa constituição, que concorra p11m 
a iedernçüo real dos estados : procura-se mais 
quem seja 11pto para votar no candidato, quo 
se tem em mente eleger, e procura-se :.tinda 
por meios artiilci:.tes substitmr 11 vontade po
pull1r. 

E' t_:iste_ dizei-o ; mas para mui!a gente a 
quostao nao ó do uma boa org11otso.ção dos 
estados, e monos o.inda do futuro d11 fedem
ção : 11 quostiio e uma e unica-mu.nter um 
processo eleitoral, reconhecidamente impres
llwel, mns que garante a eleiçlío de governa
dor certo e determinado. (Apartes ; contes
tações ; apoiados e nao apoiados.) 

U~rA voz-Esso. il que e a verdade. 
O SR.. ZMrA-Um patriota sincero, Sr. pre

sitlente, não pàde cogitar destas pequen11s 
cousas, quando so trattt de reformar uma 
patrirt que os abusos tanto desfiguraram. 
(Apoiados, muito ben~.) 

E, seuhores, neste momento ncho opportu• 
nidnde pam ttppellar p11ra o patriotismo dos 
illustres rio-grnudenses que sentam-se nesta 
casa. 

El!es que teem sido os palatinos da 1'e
deruçiLo, que fornm os defensores dos bons 
princípios republicanos, não pódem dei
xar nesta occnsiüo de nos vir auxiliar parn. 
conseguirmos que os estados possam eleger 
os seus representantes com nlguma liberdade 
mais do que tiveram 1111 eleiçfi.o do Congresso 
Constituiu te. 

Senhores, notemos umll circumstancil1: este 
Governo Provisorio teve um11 fortuna, que não 
mo consta que governo algum tenh11 tido ; 
esse Governo Provisorio não encontrou inimi
gos tleante de si, não encontrou opposicioois
tas. (Apoiados.) 

O Stt. AttrSTIDES MAIA- Nlío os encontrou 
ás clttras, pot·que tiuhttm medo, mas occultos 
qut~tltos não andam por abi ! 

VozEs-Oh! oh! 
0 SR. B!WILAQUA- Amigos ursos. (Riso.) 

UMA voz-E auherentos. 
O Sa. ZAMA-Sr. presidente, os inimigos 

occultos, qno so .niio couhocom, niio devem 
motter modo a niDguom. 

U~t Sr.. REPRESENTANTE-São ospeiores. 
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O SR. ZAMA-Eu,pelo menos, não tenho re• O SR.. PRESIDENTE -Sem nova deliberação 
ceio desses taes. Os governos não deyem ter do Congresso não póde contínm:tl'. 
medo de almas do outro mundo, desde que na 
correcção de seu procedimento esta o primei- O SR.. ARISTIDES Lono - Creio que, uma 
ro elemento da força, que os manteem : quem vez interrompido o debate pela hora, a mate
tem a consciencia tranquilla, não treme, e ria deve continuar em ordem do dia. 
nem se assusta com facilidade : um governo 
que cumpre seus deveres esta sempre habili- O SR.. PRESIDENTE -A mesa entende que 
tado a combater os inimigos,de onde quer que não pôde pôr na ordem do dia assumpto estra
elles surjam, porque sabe que o patriotismo nho á Constituição. 
nacional estará acima de tudo, e que na hora o sa. ARISTIDEs Lono- Entretanto, ante
do perigo encontrarA em torno de si os bons ponho, com a devida vania, á opinião de 
cidadãos que se interessam deveras pela causa v. Ex. a opinião do Congresso. 
publica. 

O SR. BADARÓ- o que queremos é apenas O SR. PRESIDENTE-E' um requerimento de 
a liberdade para o povo manifestar-se. urgencia 1 

0 SR. PRESIDENTE- Observo ao nobre de- 0 SR. ARISTIDES Lo no-Não importa. 
putado •••. ( Oru::am-se diversos apartes.) 

o SR. ZAMA _ sr. presidente, 0 rumor que O SR. PRESIDENTE- Mas quaes são os ter-
vae ca por baixo não me permitte nem ouvir o mos ~ 
que V. Ex:. me diz neste momento. o SR. ARISTIDES Lono-De uma explicação, 

O SR. PRESIDENTE- Observo que o tempo porque no meu modo de entender uma mate
destinado á l• parte da ordem do dia está ria incluidtt uma vez na ordem do dia por 
findo. deliberação do Congresso, :emquanto não e 

o SR. ZMtA- sr. presidente, continuo no votada,continua na ordem do dia independen-
meu programma. temente de nova concessão de urgencia. 

Senhores, obedecerei ao nobre presidente o SR. PRESIDENTE-Entendo que, em vista 
com o respeito que todos nós lhe devemos, do regímento,só póde ser assumpto de discus
porque, como Cícero, preciso dizer a esta são, a não ser a Constituição, qualquer ma
assembléa em alto e bom som : Omnes legum teria cuja urgencia seja votada pelo Con
serui sumus, ut líberi esse possimus. Não ha grasso na sessão anteriOr. 
liberdade completa sem completa submissão 
às. leis. Vou acabar. O SR. ARISTIDES Lono- E' exactamente o 

O que queremos nós, o que quer o nutor da caso em que estamos. 
moção, o que querem os membros do Con-
gresso ó o direito do povo manilestar livre- O SR. PRESIDENTE- Em caso semelhante 
mente sua vontade no dia em que tenha de o Congresso, interpretando bem o regimento 
escolher seus legisladores constituintes, e não concedeu nova urgencia pam hoje. 
o poderão fazer com o regulamento eleitoral Não tenho a menot• duvida em consultar o 
em vigor. Nós, congressistas, esperamos que Congresso sobre o que requer o nobre repre
o Governo Provisorio e o Sr. ministro do ln- sentante, para que a moção possa ser dada 
terior attendam a este brado unisono do para a ordem do dia ssm nova urgencia. 
povo brazileiro, que ahi estil. a pedir a reforma 
desse regulamento; no sentido de serem as Consultado, o Congresso resolve ser necas
mesas eleitoraes organisadas, bem como as saria a concessão de nova urgencia para que 
juntas de apuração, por comarcas, nos termos possa a moção continuar na ordem do dia. 
da lei de 9 ae janeiro de 1881. 

O ultimo retoque ainda tornou peior esse 
regulamento, entregando a apuração parcial 
its. intendencias de cada munici pio. 

Faça isto s. Ex. que receberá, além de 
meus applausos, que. nada valem, os applausos 
de uma nação, que constituem n mais fulgente 
COl'Óa de gloria, que póde cingir n. fronte de 
um homem publico. (Apoiados; mtlito bem.) 

0 SR. PRESIDENTE-A discussão ftcn adiada 
pela hora .. 

0 SR. ARISTIDES LOBO (pela ordem)- De
Sejo saber si esta mater•ia continua em ordem 
do din. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DA SECÇÃO 2• DO PROJECTO DB 
CONSTITUIÇÃO 

Continuo. a I• discussão dn secção 2• do 
projecto do Constituição com as emonclns 
apresentadas. 

São lidas, apoiu.cl:ts o entram conjuncta
men te em discussão as seguintes : 

• 
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E metidas 

Ao art. 39 

Accrescente-se o seguinte: 
4. o Ser domiciliado no Brazil desde dez 

annos, pelo menos, antes da eleição.-B. 
Carneiro.- Meira de Vasconcellos. 

Ao art. 40 

Em vez das palavras-nii:o podendo ·ser 
reeleito para o periodo presiclencial immedia
to-diga-se o seguinte:- e nii:o podara ser 
reeleito.- Meira de Vasconcel!os.- Bellar
mino Carneiro, 

Ao art. 41 

Depois da pala vra-prometto-accrescen te
se o seguiníe:-ou juro.- Meira de Vascon· 
celtos.- Bellarmino Carneiro. 

Ao art. 40 

Antes da palavra-prometto-diga-se-juro 
ou ... -F. Badarõ. 

Ao urt. 42 

Accrescente-se : 
Paragrapho unico. O ex-presidente da Re

publica não podara ser nomeado vice-presi
dente do Sen~tdo, presidente da Cam11ra e 
presidente do Supremo Tribunal Federal. 

S. R.-Sala d~ts sessões, 30 de dezembro de 
1890.-F. Badaro. 

Ao art. 40 

Emende-se assim: 
O presidente exercera o c[lrgo por qu[ltl'o 

annos, não podendo ser reeleito par[l o pe
riodo presidencial immediato. 

§ 1. o O vice-presidente, que exercer a pre
sidencia dentro dos dons ultimos annos do 
periodo presidencial, nü:o podera ser eleito 
presiclente para o periodo seguinte. 

Sala dns sessões, 30 de dezembro de 1890. 
-Pedl'O Americo,-Santos Pereira. 

Ao art. 44 

Substitua-se pelo seguinte: 
O presidente o vice-prosidente sorüo es

colhidos pelo povo, mediante eleiçüo indirecta, 

para a qual cada estado; bem como o Districto 
Federal, constituirá uma circumscripção, com 
eleitores especiaes em numero igual para 
todos os estados. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1890, 
-Pedro Americo. 

Ao art. 44 

Supprima-se o§ !.0 

Saln das sessões, 31 de dezembro de 1890-
A!meida Nogueira, 

Ao art. 47, n. 12 

Diga-se:- Nomear os membros do Snpre
mo Tribunal Federal e os ministros diploma
ticos.-R. Osorio.-Abreu.-lulio Fi'ota.
H. Baptista, - Cassiano do Nascimento, -
Julio de Casti!hos.- Borges de Medeiros.
Victorino ll:lonteiro.-Alcides Lima.-Pinhsiro 
Machado.-Thoma:: Flores,- Abbott.-Pe· 
reira da Costa.-Menna Barreto.-Assis Bra
::il.-R, Barcellos, 

Auditivos ao art. 47 

N. 17. Em tempo de J>az não conservam 
qualg,uer contingente de forças federaes nos 
estados, desde que contra isso representarem 
os respectivos poderes. 

N. 18. Removera, mediante representação 
dos mesmos poderes, os commandantes de taes 
forças. 

S. R .. -R. Nina Ribeiro. 

Art. 51 

Substitua-se : 
Os ministros de Estado serão responsaveis 

por seus actos e conselhos, nos crimes de 
resJ>onsabilidade propria serão processados 
e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, 
e nos de responsabilidade connexa com a 
do presidente da Republica, serão processa
dos e julgados como este. 

Snla dns sessões, 31 de dezembro de 1890-
Moni:: Freire.- Monteiro de Barros, 

Accrescente-se este artigo ao capitulo I o !la 
secção 2•, titulo 1°, onde convier: 

Aos cidadãos da Nação é permittido pedir 
em qnttlquer tempo a destituição do presi
dente da ltepublica, sob o fundamento de qne, 
este mttl cura os interesses da Pntria. 

§ 1. o Este pedido deverá ser dirigido à 
Camara por numero nunca inferior a cem mil 
cidndilos que tenham o gozo c o cxcrcicio de 
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todos os direitos politicas, habitantes de um 
ou mais estados, em uma só ou mais de uma 
petição, comtnnto que a somma total de 
110mes attinjtt nqnel!e numero. O pedido de
vera ser documentado quando a!Jegar factos 
especillcndos. 

§ 2.• Apresentado o pedido, a Camm•a man
dara publicar immediatnmente tudo quanto 
a e.IIe se referir e convocará a Naçllo a mani
festar-se «sim ou nllo » no prazo de quatro 
mezes da data da convocação e em dia desi
gnado no referido acto. 

§ 3. • Tomarão parte nessa decisão todos 
os eleitores alistados até a data, em que ella 
houver Ioga, r. 

§ 4.0 Os su1Trngios serão recebidos perante 
mes::ts organisadas pela mesma fórma exigida 
paro as eleições do Congresso. Cad~teleitor fa
bricará n, su::t cedul::t no acto de dar o voto, em 
Jogar para esse fim reservado, ,i unto á mesa, 
perfeitamente defendido das vistas do publico 
e da mes11. 

§ 5.• Feita a apuração geral de todas as 
authenticas das apurações parciaes de cada 
estado e da Capital Federal, a Gamara publi
cará o resultado e declarará destituído o pre
sidente, si a Naçlio, por sua maioria, assim o 
houver querido.- Jlloni~ F1·eire. 

(O Sr. presidenle deixa Cl sua cadeira que 
passa a ser occupaclct pelo Sr. vice-prcsidentc. 

O Sr. Nilo Peçanl1a (mo~imenlo 
geral de allençüo) diz que no momonto em 
que a Naçiio toma a posse de si mesma., e a 
lei sahe do mundo das itléus para ro·:estil' as 
fórmas o!'ganisadas do mundo real, nito e 
estranhnve·l que o Congresso abra mais um 
pequeno credito ao homem novo, qne Juctou 
com paciencia o constnncia pe!tt liberdade o 
pela Hepublicn. (Apoiados.) Que ntl occasii'io, 
em quB a actual fórma. de governo, prevista 
por constatação sociologica, carecia do voto 
nacional, não para exet•cet• a f'uncoão rogu ln
dorn. de um systomn., mas pam dar ao povo 
pelas discussões do sun. asscrnblea maior, um 
sentimento original, e ao espírito do pa.iz 
alguma cousa que e!lo amosse, aclorasso o 
elevasse em commum ; poderia tambem en
toar um llymno á federação. Nüo, em face da 
disct•iminação rlB rendas- o o Cougresso co
nlwce o seu modo tle ver nesta ~nesti'io -o 
exito das idéas fedBr;t!istns, dependendo do 
aspecto chorographico dos estudos, dos sons 
orçamentos, porque a naturam desses e as 
precarias contliçues economicns do outros, 
dizem bem alto que, depois do trcs anna,; de 
exporimentnçi'io o de revezes, os mouor·cs r!oi
xa.t•am de ser unidu.rJ,•s politicas e adminis
trativas, s0 nggroogHJHlo nos grandes orgã.os 
locaes da Uniüo, (!lpoiados.) 

Citn. 11 Amarica do Nol'l:o, depois do~ des
nRtros rln confederação, 11 sua. l'm~no%n, os 

seus oxem pi os, o pensamento dos seus ho
mens, o sentido elo federalismo que era a 
União, da separaçiío que era o provincia
lismo, e sobretudo frisa a cordialidade de 
sentimentos e o sn.crillcio mutuo das idéas, 
garantindo o credito, a segur11nç.1 commum, 
o a estabilidade da Hepublica. (Apoiados a 
apm·tes.) 

Prefere, porém, sentir os e1Teitos dn. fede
ração, analysando o govePno parlamentar 
na Italia, França, Hespanha e na propria 
Inglaterra, seu ,berço, mas onde se nota .Já a 
invasão do sutrragio universal, deslocando 
poderes da coróa pttra. a camara dos Lords e 
dahi at0 ú camarn. dos communs. 

Enumem os eJfeitos e os máos caracterís
ticos do parlamentarismo: a formação do 
parlamento em pequenos grupos sem espiri to 
cívico, procluzinilo a instabilidade ministe
rial, atrasando n. praticallilidacle das refor
mas, perturbando a marcha da administra
ção, difflcultando ns allianças no exterior; 
demoustra a intervenção do deputado nos 
negocios do executivo, o desejo da r~oleiçã~,. 
a. collocação dos homens que lhe sao mats 
dedicados no funccionnlismo, a aggravaçi'io 
do luxo burocrntico, a deponclencia dos mi
nistros aos representantes, o finalmente a 
impossibilidade elo reformas, e para exemplo 
lembra a reforma judiciaria em França. 

Diz como Fcrron, que o Ministro esta preso 
ou deportado, este ao eleitor, o o eleitor aos 
seus interesses privados, que não ha educa
ção nem convi~çuos po!iticns. (Jlluitos apoia
rios.) 

Entretanto, o governo parlamemtar tem 
vnn tagons, e as cita, compttrando os .E~tados 
Unidos com tt Iu,.laterra. Que os VJCIOS do 
pnrlamon!tcrismo~ são cousequeucias ~la cen
tl'n!isnção administrativa; que prattcado o 
g·ovel'no directo, dados as li~ordt15les locnes, 
eliminada 11 candidatura officml,nao teve du
vidas relativamoute aos bons resultuclos do 
governo par ln montar. _ · . 

O Brazil vtte desterrai-o, mas nao abo!JJ-o. 
(:11uitos apoiados.) 

Passa o orador a trat>w do arbitramento 
J'esolvenclo obrigntol'inmento os conflictos in· 
ternacionn.es. Quo o al'ilitl'amonto é um ponto 
de f,', no direito das gentes, moderno, consn
n•t•aclo om todas ns ncaclemias do muudo o nos 
domínios da politica prntica. Lemlmt quo e!lo 
susteve os contlictos ontl'e n. Iuglatorrll o Püí'· 
tugal, China, e .lnpilo, Estados Unidos o ln
n·Iator'ra Brazil e ln"llttorl'fl, Frnnçn o lngi:L-
t- , r. I torrn C IIi lo o I n n·[ateJ•ra, domomnr o-s o om 

t b . o t ' cada uma destns divorgoncms 111 or'nacJo-
nnos. (Muitos llfJOiadrM,) 

Jlo:;pondo n. um n pnrto, tlomonstrando. quo 
o diroito intol'lltt~:ional tem nma lmso ]~osJttvn. 
corno o diroito pmml. nns . suas r JVOJ'sas 
phaS,JS, o cli!'oito constitucionnl, mrJsmo 111\~ 

., .. 

• • 

.. 
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monnrchins pnrlamentares, o direito civil, 
estudando as suas origens, n sun. nenhuma 
efficacilt as vezes, eu tre os Romanos, Ger
rrmnos, e nem por isso se rl!Jvidando dll. sancção 
Hleal 011 judiciaria aos princi pios vulgarisados. 
(Apoi~dos.) 

Recorda opiniões de Ghttlstone, Clemenceau, 
l\'!aonzioi, Foot, Blaine, e estabele~e a dis
tincção entre americanos e europeus, quanto 
n abolição da g"tlérra ou, p~lo menos, quanto 
a. necessldl\de de tornn.l-a. m(lis lJUmana e 
m[IÍS r[lr(l. (Muitos apoiados e apw·tes.) 

Que finalmente a. emencla da. coinmissão dos 
21, que admittiu o ~tl'bitrnmento, está mal col
loc(ldll. 00 C(lpitulo 4° e pessimamente redigida 
podendo ser o preceito illudido por qualquer 
governo a pa.ixonado. 

Que ella deve figurar como ca.pitulo unico 
da Cosstituição e nestes termos: só Llepois de 
recusado o arbitramento que será sempre 
proposto e em todll.s as hypotheses, o Brazil 
recorrerá as arm.ns parn reso 1 ver todo o con
flicto internacional. (Muito bem.) 

Assim a illustre bancada tlo Rio Grnnde do 
Sul poderá levar pal'<t as fron teirns do torrito
rio sngraclo, n phrase escripta no partido do 
pll.rlamento allemão : A liberdade e a p~z são 
o preço de um:L victoria que nós adquirimos 
sobre nós mesmos. (11pptaHsos. O m·atlor d 
abraçado a muito f~li citado,) 

O Sr. Justiniano de Se1"pa
St'. presidente, si eu tive:;se neste mo
mento n pretençiio do produzir um discurso, 
ni'ío poderia oucontt·m·-me om peiol' situaçiio 
nn tribuno. do que succedendo ao brilhante 
orador que por ulg·um tempo prendeu a atten
ção do Congresso. 

Mns, felir.mente, o meu intuito é muito 
mais modesto, de modo que eu posso, sem 
comprometter as idé:<s que tenho de defeu
úer, começar por fazer a V. Ex. e ao Con
gresso umll. declaração e um pedido. A decla
mção é esta:- que m~ demor:~roi nn tribun:t 
tlio sómente o tempo indispensrwel à rapid:t 
motiv'aci'ío do meu procedimento o succiutu. 
explicação tlo meu voto. O pe:lido é no sen
tido do obter do Cong-resso o precioso :tuxilio 
d:t stm benevolencilL e dtt sua attençlío, de 
que a!Jsolutnmente nlío poderei prescintlil' 
tliscutindo assumpto tão gruve. 

Sr, presidente, duns questües importan
tes snrgem naturalmente nuste debate : um[\ 
que concerne it organis::çiio do poder execu
tivo o seus orglíos: on tra. que thz respeito ti. 
oleiçilo do Jlt'esitlonto o vico-presitlente da 
R.opnlllic[\, Occnp:Ll'-me-1\ei do mntt e ontt•:t 
sop:uwlamonto, pt•octm<Utlo entretanto nilo 
:tbnsar dtt bonovolencill do Congresso, mas, 
polo contrario, ser tií.o ht•ove qnanto o exig-e o 
momento o convem tt nós o ao pai%, que pra-

cisa urgentemente de entrar definitivamente 
no regímen da normalidade. (Apoiados.) 

Sr. presidente, sempre que se discutem 
questões de organisaçü:o politico. apparecem 
inevittwelmente duas correntes de opiniões: 
uma dos que ententlem que as leis, mani
festações dtt vida nacional, precisam de ser, 
sempre e invariavelmente, um producto do 
meio soci[\1, um resultado das experiencias 
nccumuladas pelas diversas gerações no seio 
de cadu povo; e outra dos que, considerando 
as leis, mesmo as de organisação politica, 
derivações nocessarias de system[ls scienti
ficos, mais ou menos applicavcis a todas as 
nacionalidades, nfto desconhecem a influencia 
das coudições mesologicas , das condições 
ethnicas e do momento social, mas collocam 
acima de tudo os pontos de doutrina, os prin
cipias geraes do direito publico. 

Dizem aquelles: as leis, sobretudo as leis 
politicas, silo e não podem deixar de ser um 
proclucto exclusivo da nacionnlidade, cu,ios 
destinos viio reger. N[ldfl de elementos his
toricos, que serviram para a organisação 
politica de outros povos. As nações podem 
tanto ap1•oveitar-se tle alheias oxperiencias 
quanto podam os indivíduos. E' mquestio
uavel que cada povo tem asna historia e 
c:tcla historia os senr. factores, e não ó a iden
tid[ltle de fórmll. de governo que p6de identi
ficnr os destinos de rluas nações, aindll. que 
sejam da mcsmn. raça. E' impossível en
contrar dtms nações com o mesmo grúo de 
desenvolvimento. Como, pois, ndmittir quo 
ns leis de uma possam servir de modello ti. 
organisação politic:t de outra? 

:Sustentam os ultimas: Nilo ha duvidn que 
o momento é tudo nit historia dos indivíduos 
como das nações. Mas nenhum povo pó:le 
prescindir dos ensinnmentos dahistoritt qtmnclo. 
trattt de sua org-anisaçiio soci11l e politicll.. 
Existo mna sociologia o as suas leis se ap
plicmn, com maiores 011 menores moditlca-: 
çiles, tt todas [lS nacionalidades. 

1
', 

Nilo sou, Sr. presidente, pnrtidario tle ne
nlmma dessns escolns. Assentam amhas ot~ 
princípios verclatleit•os; mas não podam s,~r. 
npplicaclas tiLo exag-eradamonte. (Apoiados: 
apartas.) Eu sei que, como disse um '1W~ 
illustrntlo mostre. a osphera do mundo po.fi
tico nlío ó recortada rle moriclinnos e parttlel\os, 
nem admitto m1tiscios a pariscios, que vivam 
:lebaixo do mesmo gráo de latitude ou lo~·gi"' 
tud,e, sujeitos iL.intlnencin de um mesmo c!tma; 
soct:tl. Mos sol tombem que, como ponilorn. 
Leouhord Frennd, a obser.vnçlío elo que sá' pas~n: 
entro as uar;uos estran::;otrtts tl sempre instru
ctiva 11tt medidn. sog-untlo n qtml tu:lo qne 
pormitte comparar-se pt•ovoc:t. ll. rofloxito .. 
(AJloiarlos.) Por isso Jl!'oilro collocnr~mo' onh'e 
osstts tlnns correntes do opiniuos, conclomnamtb 
o que as duas escolas toem de Q:>;agefttt((í·o 
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acceitando o que possuem de util e proveitoso 
;i orgnnisoçii:o do meu paiz. (Apoiados.) Quero 
que se consignem nas leis os principies rln 
politica autoc!Jthone, que é a verdadeira poli
tica. Ma~ não comprehendo que se possa 
prescindir, nos grandes momentos de reorga
nisação nacional, principalmente quando se 
trata de transplantar para o nosso paiz outras 
instituições, niio comprehendo que se possa 
prescindir do elemento historico, da experien
cia do que se passou em outras nações, que 
mais cedo attingiram o seu tlesenvolvimento 
politico. (Apartes.) 

Postas neste terreno, Sr. presidente, as 
duas questões que pretendo estudar. cum
pre-me examinar si a organisação do poder 
executivo estabelecida no projecto, e o pro
cesso da eleiQiio do presiaente e vice-presi· 
dente da Republica são consequencias logicas 
da fórma de go\·erno que adoptiunos e os 
melhores que podemos ter no momento 
actual. 

Parece que o intuito dos autores rio pro
jacto foi reproduzir 011. nossa Constituição a 
organisnçi'ío do poder executivo arloptadtt na 
grande Confederação dos Estado.l Unirlos da 
Amerlcn. do Norte. Mas, ao mesmo tempo 
que se robustece no meu espírito r.ssn. con
vicção '[leio estudo dos elementos historicos 
que inffuirnm para a organisação do projecto, 
vérifico por outro Indo que em mais de um 
ponto os autores delle deixaram de Indo o 
systema ndoptado nnquella grande republica 
pttrn seguir o estabelecido pela constituição 
dn. Republica Ar;;entinn. (Apartes.) 

N1io e preciso nenhum esforço para eviden
ciai-o. As idéns geNes da organisação do 
poder executivo são as da constituição da 
grande republico. do norte. Mas os autores 
do proJecto nem sempre foram Jogícos na 
adopção desse systema. Em muitos· pontos 
preferiram a organisnção dtt Argentino, que 
por sua vez adoptou, com modificações para 
peiorar, a orgnnisnção dn. grande nncion:lli
d;ule americana. 
. Fu:a melhor que os nutores do projecto 

seg111ssem coherenternente a doutrina da 
constituição que tomaram por modelo. 

Não se póde mutillnr impunemente um sys· 
tema. (Apoiados.) 

·Mas estn, Sr. jlresillente, não ó a questão. 
Não hn duvida que os autores do projecto 
nem., sem pra foram logicos com o systmnn 
que escolheram. Mns o que cumpro sabor é 
si, quando se afastaram do modello, o fizeram 
no interesse da doutrino. ou pam melhor 
ndaptnr a lei ás condições especiaes do nosso 
pai r.. (Apoiado.~.) Examinemos. 
. A r.onstituiçtto da Republica Norto-Amo

rwano. confi11 o poder executivo rt um presi
Jent" elo.~ Estados U nirlos pelo tompo de quatl'O 
nnnos.A Ropnblicn. Argontinaconna o mosmo 

poder a um cidadão com o titulo de presidente 
da naçao Argentina. pelo tempo de sois annos. 
o projecto confia o Jloder executivo ao presi
dente dos Estados Unidos do Brazil, como 
chefe electivo da naçao, pelo tempo de sois 
annos. Nos Estados Unidos o presidente, que 
é o chefe dos estados, ó escolhido por estes, 
mer.Jinnte eleiç1io indirecta, nomeando cada 
um, ~egundo o modo esto.belecido por sua le
gislatura,numero de eleitores igual ao numero 
total de senadores e representantes que tem 
direito de mandar ao Congresso. Na Repu
blica Argentinn. o presidente, que d o chefe 
da naçt1o, é eleito pelas provincins, medeante 
processo estabelecido na constituição, no· 
rneando cada província umtt junta de eleitores 
igual ao duplo dos senadores e deputados que 
envia no congresso. A IIi hn coherencia; aqui 
ha mà comprehensão do systema. O presidente 
da nnçiio é es~olhido pelas províncias. No pro
jecto o presidente é dos estados, como chefe 
da nação, e eleito pelos estados, segundo o 
processo da Repubhca Argentina : eleitores 
especiaes em numero duplo no da represen
tação. Temos ainda a questão de duração do 
mandato, que eu considero de pouca'monta, 
vis-a-vis de outras questões que reputo mais 
importan tas. 

VozEs-Não apoiado. E' umn. cousa muito 
serh\. 

0 SR. JUSTINIANO DE 8ERPA-N1io ha duvi· 
da ; mas a duraç1io r.Jo mandato varia de pai r. 
n paiz. Na Suissa, por exemplo, é de 3 ao
nos; mas nlli o poder executivo vive a vida de 
um parlamento. (Apartes.) 

Sr. presitlente, si eu tivesse autoridnde 
bastante para defender no Congresso a ad
opção de um systema de organização do poder 
executivo, eu prefariria o da Confederaçiio 
Helvetictt : ao lado do conselho nacional, 
representnnte do povo, e do conselho dos es
taaos, representnn te destes, um conselho fe
deral, depositnl'io de tod•t autoridade executi
vo. superior da confedernçi'io, composto de 7 
membros e eleito pelos conselhos reunidos, 
isto é, pelos representantes dos estn.dos o da 
nnção. M(lS como o que importn é rliscutir tt 
organiznçã~ do P.oder executi_vo, cons!t\Dte do 
pro,j ecto, de1xare1 para depoiS o processo da 
eleição e estudarei a organização do pocler 
executivo em si mesma, mostrando-lhe os vi· 
cios e imperfeiçOes. 

Temos pelo pro,jecto um presidente e um 
vice-presitlente, eleitos •lo mesmo mot!o e si
mul!tlne:unente. Até ahi o projecto é cohe· 
rente com o modello e é logico. O vice-vresi· 
dente, escolhido como determina o PI'O.Jecto, 
serú, deve-se supror, um represontanto drt 
mesma política do presidente oleito. Occu
pando o Jogar desto, tem •le continuar n 
mesma politica. Pelo monos ó do prosumir 

•• 
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que o faç~. .C'!poiados.) Mas, si é acceitavel 
essa substtt)liQI.tO, o mesmo não se pode dizer 
das outras mdJcndas no projecto 
. Como ~ facil de comprehender; senhores o 

vJCe-pres!dente do Senado e o presidente da 
Gamara esc~lhidos. por. essas corporações, nem 
som~re serao partJdnrtos do presidente da Re
publica. Em um dado momento da vida nacio
nal. rode~iio ~·epresentaJ• princípios oppostos, 
politicas mtetra.mente ditrerentes. Mas o que 
tm~ortará isto 1 dir-me-Mo talvez. Importará 
mmt9, ~espondo eu. Com esse systema rle 
subs1.ttmções teremos na Republica um dos 
grtt!J.des ma~as que sotrremos ao tempo do im
porto ; ro.ptdas mutações no "overno sem 
possibilidade de ser praticado" um systema 
q1111lquer, uma politica administrativa de real 
proveito ao paiz. (Apoiados.) 

Após um ou. dous annos r!e governo, desap
parece .o presidenta ou v1ce-presidente da 
Republica. Tem de succeder-lhe o vice-pre
sideote do Senado ou o presidente da Gamara. 
~~ualle não teve_ tempo de praticar sua po
htJCa, ou estn MO teve ense,jo de produzir 
se~s ~e~ultndos. Estes, partidi1t'ios de outros 
prmcip!o.;, en.cetam a obra de destrniçiio do 
q~e estava fetto .e. poem em pratica politica 
diversa, uma politica nova. A consequencia é 
est[t : governos passageiros, sem tempo de 
executar um PI'O:<ramma, e, como resultado 
inevitavel, gran,les moles no pniz. (Apoia
rio.~ e apm·tes.) 

colha e a elles deve caber a organização da 
formula processual. Domina em t11l h{'I2othe· 
se a doutrina resultante da constitlllção da 
republica do. Americv. do Norte. 

E a este respeito devo dizer: não sei si de
fendo os verdadeiros princípios scientif\cos ; 
mns parece-me que, na federação pnra, o 
chefe do poder executivo representa a sobe~ 
rania dos estados o estes é que teem o direito 
de concorrer para a suo. eleição. 

os estados consideram-se no mesmo pe de 
igualrlade sob o ponto de vista politico e en
tão, muito legitimamente, a maioria deste 6 
9.ue tem de escolher o chefe do poder execu~ 
ttvo. (Apartes.) 

E não acrediteis, senhores, que eu esteja 
sustentando na tribuna uma novidade. lnfe
lizments niio o estou, 

A doutrina que considera os estados iguaes 
entro si, sob o ponto de vista politica, foi 
adoptada positivamente, claramente na con
stituição dos Estados Unidos de Venezuela, 
a1•t. 12 e ó a mesma acceita pela commissão 
dos 21 no seu parecer. (Apm·tes.) Sim, a com
miss;to confere aos esto.dos, como entidades 
polítimts, que são os membros immedi~tos da 
Uuiito, " igualrlnàe de sufirngío, melo este 
considerado o mais ef!lcaz para estabelecer o 
eqnilibrio entt·e elles e fortalecer o elemento 
federal. (,ipoiaclos, nao apoiados e apartes.) 

Sei, Sr. presidente, que a -verdadeira. dou
trina democro.tica conduz, indubitavelmente, 
qunndo se trata de cv.rgos electivos,ao su1Ira
;:io universtü, que é o qne melhor póde tra
auzir a vontade do. nação. 

Foi ttt~endendo o. isto, Sr. presidente, que 
os propr10s Estados-Unidos, tendo adoptado 
na constituiç;1o este plano de substituições 
foram depois obrigados a modiilcal-o. Actual~ 
mente a substituíçiio se dá na ausencia do 
vice-presidente, pelos ministros do presideu~ 
te da Republica, que se suppoem coutiunado
res da sua política. (Apoiados.) 
_Pretiro ~sse sy~tema, regulada a substitui

çao por Ie1 especml. Nesse sentido mandarei 
uma emenda à mesa. O Congresso t1. tomt1.rá 
n:t considernçiio que merecer. 
,. Agorn., ~~·. presíd~nte, ~ questão que cou
~Idero capttal, na d!scuss!to •.!esstt secção Llo 
projecto : a eleição do presidente e vice-pre
sídente da Republica. 

Sob dois aspectos póde a qnest[ío ser estu
dncbt : considerando-se o chefe do poder ox
ecntiyo r~rresenlan.te dlt nnçiio, como o fez a 
constttlllçao nrgentllla e, inrliroctnmento o 
pretendo o prqjecto : on consi,lot•an<lo-so,cdmo 
o Senllllo, repi'esentnnte (los ostn.rlos como o 
l<n tt constítuiciio tia republica Norto~Ameri
cann. 

Sei que a verdadeira bnse da soberania, nos 
governos represou tativos, é o povo, cuja von
tade só pócte ser manifestada amplamente 
pelo sutrragio universal. Mas, embora esteja 
certo disso, sou obrigado a dizer o que sinto 
e o que penso sobre assumptotãoimportante.' 
Em theoria o suft'rngío universal é o grande 
principio, a base de todo o systema repre
sent,ttivo. (Apoiados.) Mas na pratica o suf
fraqio uni versai niio existe e tão cedo não 
poderá existir. Niio lm até agora processo 
~tpropril\do o. realisal-o, crysol oastante 
perfeito para apurar a vonti<de nn.cional. 
(Apartes.) 

N1t Jli•imeirll hypothcse, a oscollm rlo pt•esi
Llente devo ser f'e1!1t pebt nncito devendo o 
respectivo pro.cosso nppt·oxi1ua~-se, lauto 
~tmnto for posstvol, do snfl'rngio nnivorsal. 

Na sog-umln l1ypotheso, 1t sobornnilt re~ido 
.nos ostnrlos, estes ó quo tonm ele fn.zor n. os-

No Brazil, como em toda a parte, qualquer 
que sej;t o systemit pmferido, quem governa 
não é 11 mnioria da uaç~o. é o. classe superior 
rlll sociedn.de, é nmll poroiío mais adeantt1da o, 
conse,!l't!Ültemente, mais forte dtl communhito 
nacional. (llpoiaclos o nao apoiados.) 

UH Stt, !~t~rtulSBN1'ANTE-Mns ossa classe 
dirigente representa ordinariamente a maio
ria. 

O Sn.JusTIN!ANO DB SJmPA-Nfio lm iluvida, 
o 11110 ó Jlltl'lt concluir o contra1·io que en mtt
nifosto no Congt•os:;o taos opinii'los,Mou intuito, 
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apresentando este facto, que é incontestavel, 
é provar que não h a processos do eleição n.bso
lutamonte perl'eitos, c~tpazes rlo dar à repre
sentaçiio nacional o cn.racter de inatncavel 
legitimidade. Neste assumpto não ú possível 
buscm• realisar um ideal: o mais que se pódo 
fazer é escolllel' entre os diversos systemns o 
que mais se approximl1 ela realidade, o que 
melhor possa ser npplicndo e executado no 
p:1iz. (J1Ittilos apoiados.) 

Póde-se, porém, senhores, ostnbelecor e 
ncceitar certas regras, por exemplo: tra
tando-se do escolher um representttnte dn. 
naçiío, um delegado da su~t soberania, o me
lhor processo a adoptar deve ser o da eleição 
directa. O povo, em tal caso, é que devo ter 
a Jlalavra. (Apoiados.) De outro modo não so 
póde saber qual é a vontade da nação( Apa1·te.o.) 

Tratando-se, porém, de escolher um repril· 
sentante dos estados, depositaria da confin.uç[\ 
destes, o pr•ocesso eleitoml devo ftcn.r it es
colha das respectivas legisl:tturas, nada tendo 
que ver com isso a. mpreseutação nnciona.l, 
(Apartes.) 

E' a. doutrina que preva.leceu na constitnição 
Norte-Americana., que escolhemos pa.ra. mo• 
dello. (Apoiados e apal·tes.) 

E neste ponto, Sr. !)residente, a minha 
opinião ó .iá conhecida do(Congresso por nma 
emenda. que tive a honm de oiTerecer á con
sideração da. cnsa com o meu i !lustrado com
pttnheiro de representação, o Sr. Barbosa 
Lima. 

Queremos que a ConstituiçiT.o sejn. cohorentc: 
Camn.ra representn.nto do povo, elnitn. po!n 
povo, mcdormte processo <htrtbeleciclo poJo 
Congresso, Senado represen ta.nte dos estados, 
escolhido por estes, de nccordo com o pro• 
cesso que estabelecerem. ( Apoia<los .) 

Sei que me poderão ol~jectar qne mesmo 
nos Esta.clos Unillos ha n'' constituiQIT.o um 
artigo que rmtorisa o cong-resso nacion:tl a 
legislar sobre processo eleitoral pnrn. todos os 
ca.rgos electivos. Mas n. isso r,Jsponderei qno 
tal disposição nnncn. f'oi npplicadn., norn po
derit sel-o om situação normitl dnquollo helio 
paiz, porque n.lli o gra.nde dogma cht or:;n.n
nisnção politica é n. autonomiri <los estados. 
(Apoiados; muito bem.) 

Passo n~orrt, Sr. presidente, a estudar a 
questão ue eleição do p!'osidente o vico
presidonto da Repuhlicn. no torre no rtne lhe ó 
proprio e do qtml não póde sol' rlosvi,tclo. 

Qnntro são os systomns nprosontndos no 
Congresso para dar solnçlío n. problema tão 
grn. vo. 

1 •, o do projecto qno, niT.o ohstnn te eonsirlo
rnr n prosidnnto da J~opnltlicn, cltol'o oleeti\'o 
d~t NaçiLo, pr•opücl qno so.ia oloito P''iD ppoco;sn 
i nrliroc to drt consti tni í<IT.o nO!' to -nmiJr'ic:r 11 a., 
mndillcat!o poJa loi f'nnd~tmonhl tla ltopu
bl ica Argon tina ; 

2', o da commissão dos 21, que, considerando 
o presidente d~t Republictt representante da 
sobera.nia dos estados, indica o processo dire
cto, mas concorrendo cnda estado com um 
vo Lo para. n eloiçiío do primeiro magistrado dtt 
Republica; 

3', o da. repmsentnção identica, quanto i1 
essencin, no do projecto, mas peior elo que 
to[lo s, quanto à fórma ; 

4', o dtt representnçü.o do Rio Grande do Sul, 
que, considerando o presidente da Repub!ictt 
delegado da sobernni[\ nacional, publica.mente 
estnl:ieleco para sua escolha o processo directo. 
(Apoiado.!.) 

Si cu tivesse possibilicla11e de fttzer adoptar 
no Congresso um system1t mttis simples ele 
eleição, Sr. presidente, condemnat•ia todos os 
processos indicados. Mas como, a meu ver,oão 
tratamos de realisar um ideal, mas de esco
lher, entre os diversos systemns a.presentndos, 
o que melhor l_larocer, passo a dar minha opi
nião sobro cnda nm separadamente. 

Não acceito o do projecto, porque e coutra
tlictorio com a disposição que considera o pre
sidente da Republica chefe da Nação. 

Nos Estn<los Unidos tem razlio do oxistit•, 
porque o chefe do poder executivo represenltt 
os estados. Aqni, como na Republica Argen
tina, qne o drJtnrpou, sig-nitlcn. apenas um[\. 
mn tilação do systema. (Aparte.) 

Não voto tambom pelo da commissão, pot'
quo, embora me incline iL doutrina, que col
locn, os estados em pé rb ignn.ltln.de par:t os fins 
dn mprcsontação politica, considero-o compli
cado do mais pn.ra te1• exacta o tlol e:wcnç,lio. 
Além disso, tinha ccrtezn. tle que contra ollo 
se pronunciarà todn. a ropresent[IQÜO do sul, 
porque, como ollel tlizom, assegut•a certa pre
pondot•:tncia ao norte. (Contestações.) 

A's l'opresontn.çuos de Minn.s, S. Paulo, Rio 
do .Tanoiro o outros estn.tlO> to:lo systorn:1, 
convém, menos o quo possa um di:t determi
nar a escolhtt elo mn presi1lonte llo norte. 
(Apartes.) 

U)! Sr:. RtcrrtB>BNTA:-<TB-Nlio ó questão 
tio norte o snl ; ó q r1estão do opinh1o tt:tcio
nnl. 

O Sr:. JmmNL\:-10 nB SllrtPA-Pordoom-mo 
os nobres l'Opresentnates. A quosti(o e mais 
do sul o Jlol'to llo q ne p:weco. Arpli no CongJ•os
so niio se aCJontnon ainda, mas lú, lilra e a 
gt•antlo preoccnpnr,ão llos estados do sul (con
te.~laçllo.) N<t impt•ensrt, pelo menos, assegrno 
qnc existo o~t:t preoocn paç:1o, 

lh poucos r! ias li om um jornrtl do S. Pau
lo o srJg"ttinto, qno rlil, irlért mn.is ou monos 
oxnch do quo n. J'o.,poit.o ponsq.m os rlstn.•los 
rio snl : «Atô agol'n. ot•nmo~ pn.rl:irlnrios dn 
votn.çií.o rnpidn. <la Constitni<;lio ; qnm•inmos 
flUO f'1s·;o at!opLiltltL como a.prosonlort o Govol'
no Provisorio ... 

! 
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UM SR. REPRESENTANTE-E' opinião do 
jornalista (lia outros apartes.) 

0 SR. JUSTINIANO DE SERPA-Peço a VV. 
Exs. que me deixem continuar. Não sou tão 
habil na tribuna, que possa. deante de tantos 
apartes, externar chtrumente .e explicar con
venientemente o meu pensamento. (~Iuitos 
m7o apoiados.) 

Dizia eu : um ,jornal de S. Paulo lm pou
cos dias escreveu o seguinte : «Até agora 
fomos partidarios da mpidtt votação da Con
stituição, porque a queriamos como estil. no 
projecto; mas agora, com a emendtt da com
:nissão, que reconhece a cada estado o dil'eito 
ue concorrer com um vóto pam n. escolha do 
chefe da nação, não podemos mais admittir 
tal methodo de votação. Queremos que a 
Constituição so,ia bem discutida ; porque, a 
passar tal disposição, que di!. consideravel 
preponderancia aos estados do norte, dese.in.
mos que fique consignado o protesto das re
presentações dos estados do sul.» 

UM SR. REPRESENTANTE-Niío j é porque 
se falsôtt assim o systema federal. (lia otttJ·os 
apartes.) 

0 SR. JUSTINIANO DE SERPA-Não haveria 
menoria prevalecendo sobre a maioria, como 
dizem V v. Exs. 

VV. Exs. confllndem a questão. Estn se 
reduz ao seguinte: si se entendet• que o chefe 
do poder executivo é representante tln sobe
rania nacional, é legitimo para cscolhol-o o 
systema indicado peltt commissão. Mas, si se 
considerar o presidente da Republica- repre
sentante dos estados, como o é tm Conre
derac;ão Norte Americana, neste caso a sobe
rania reside nos Estndos, e :1. somma das di
versas unidades é que constitue n. so~erttnia 
(Apoiados c n<io apoiados.) Depeni.le do ponto 
de visttt em que nos collocarmos r•nrtt estudar 
a questão. 

Não í'açnmos, porém, questão di,to. Tmtei 
cl'este ponto unicamente pnrn. provar que não 
tom conrlicçues de viabilidttde o system:t da 
commissão. 

Ba.stn ter contra si as dopntações <lo S. 
P:tulo, Mina.s, Ido do .Janeiro e l{io Grnmle 
do Sul, pat'n. não poder ser tuloptntlo. 

O norte vive e ha do viver ainrln. por 
muitos annos preso it vont[t<Jo i.los ricos r.s
tl\dos do sul. 

VozEs-Não !ta nonlnumt que.>tiio entro 
norte e sul. 

O SR. JusTrXIANo DE Sm:PA - ~oi qno n:io 
lm actnnlmente Cjlwstão do norte o ~ui, o nós, 
qno somo' os unicos qn • podam lo1·nntal-a 
nfto o protondornos absolnt:uncn to. 

Dcsgra,,ndamento ella. lm <lo snrgit• mns 
cedo ou mais tal'tlo, nus nos <lrn·omos it• acos
l.nm:turlo :L onf't'cntal-n. não pru':L l'awr a 

sepnrnção mas parn evitai-a como um grande 
desastre nacional. (Apartes.) 

Sr. presidente, deixo ·de parte o inci
dente para continuar as minhns observações. 
Depois de pronunciar-me contra os dois sys
temas, um por illogico, outro por inviavel, no 
momento actual, manifesto-me tambcm con 
traria no system:t da dcputaçilo paulista. 

Este, como disse o nobra senador pelo Rio 
Grande do Norte, é o peior dos apresentados. 
Tem todos os defeitos ilo systemn do projecto, 
aggravados pelas complicações do p1•ocesso. 
(1lpcwtes.) 
J~eproduz em muitos artigos e pnragraphos 

as idéns do projecto, modificando apenas a 
linguagem ... 

UM SP... REPRESENTANTE- Amenisou .. , 
0 SR. JUSTINIANO DE SERPA.,, DO in

tuito de captar a benevolencia e as sympa
thias dv.s representações do norte. (Trocam
se 'llarios apartes.) 

O 4• o ultimo systema, senhores, ó a meu 
ver o pref'erivel. Não o reputo perfeito, nilo 
o considero caraz de manter, na escolha do 
primeiro magistrado da Republica, n igual
dade de conilições entre o norte e o sul do 
paiz. (Apartes.) Mas tem pam minha prefo
roncin dous grandes mo ti vos : I •, ser o sys
tema que mttis se harmonisn com os princí
pios consignados no ~rejecto ; 2•, ser o uuico 
que adoptado nilo detxa os estados uo norte 
eu tragues clesàe logo i1 vontade dos estados 
do sul. (Apoiados e apm·tcs.) Obedece n. um 
pln.no i.le doutrinas : consiclera o presidente dtl 
Republica clelegudo dn soberania nacional e 
quer quo para sun. escolha se manifeste clire
ctarneato a vontttdo do paiz. (Apoiados.) 

O SR. AD!EIDA NooumRA- Eleição dire
ct:t com n sommn. da totalitlaue dos votos ~ 

0 SH.. .TUST!N!ANO DE SERPA -· Além 
disso, senhores, lm uma terceira rnzão para 
a. prelerencia que dou nó systcma da repre
sont.nção do Rio Gmnde do Sul: esse systema, 
seudo o que mais se aproxima do bello ideal 
da purn democrncin, é o unico que neste mo
mento, condemonclo o do projecto, pódo tri
nmphar no Congresso, ·est:mtlo oste como 
est:L constituiclo. (Apartas.) 

E tt proposito rle eleições, Sr, presidente, 
V. Ex. me permittil'iL que estnrle rapidamente 
outrn$ disposições elo projecto. Farei um ex
amo synthetico. 

Noto, senhores, que o projecto considerando 
o prosiden to ela l{epulilicfl dcloga,.lo da sol.Jera
ni:t uncinual o o Senwlo l'O[lroseutnutr. imme
diato dos est:tdos, csttd.Jolccnu o mesmo pt·o
cosso pn.m as respectivas olcir;Dr.s. Al'nstou-se 
ainda neste ponto ela conslitni~'•To norto-amo
ricn.na o n~o l'oi corJ•octo nom Jogieo. 

l\lonos logicamente amlou a commissüo dos 
21. 
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Considerou a Camara dos Deputados repre
sentante immediata do povo e o Senado dos 
estados e, não obstante, . esta tu e uma só for
mula processotü para as respectivas eleiçues. 

Foi além. Invadiu a esphera de acçlío dos 
estados, legislando sobre objecto que deve ca
ber exclusivamente 110s congressos regio
nacs. (Apoiados.) 

Noto ainda, Sr. presidente, outras disposi
çues do projecto que não toem fundamento 
serio, nem razoava! explicaçlío. 

Refiro-me aos arts. 31 e 32 § 1•, que veem 
a proposito discutir. 

Que quer dizer um senado presidido pelo 
vice-presidcnte ela Republica, que póde não 
ser membro dessa c!lmar:t ? (Apoiados.) 

Ess:t disposiçlío do projecto só tem em seu 
apoio um argumento: ser n reproducçlío do 
que preceitunm as constituições da Confedera
ção Norte American;t e d!l Republica Argen
tina. 

Mas, senhores, eu, que acceito que se con
sultem os elementos historicos, quando se 
trata da elaboração das leis, niio compt•ehendo 
nem posso ncceitar essa disposiçlío.(.1poiados .) 

Consignnl-a nns nossas codirlcaçues só por 
que ontra.s nncionalidacles o fizeram, nlío se 
conhecendo o fundamento logico de taes clis
posiçile~, nlío me p(lrece razoavel, nem digno. 
(Apoiados, a apartes.) 

Um povo niio póde imitar em tudo nem n 
si mesmo. ( A)Joiarlos.) 

Depois, Sr. presidente, descubro mais de um 
inconveniente grnvo nn adopção desses artigos 
tio proj acto. 

O Senado, como corporaçfto electiva que e, 
deve ter o direito ri e eleger, dentre seus mem
bros, o seu presidente. (Apoiados.) 

O vice-prcsidonte dtt Republica nlío precisa 
de ter essa occupaçlío. Alóm disso, que quer 
dizer essa dualidade de presidentes -um e1Te
ctivo, outro pro tempore ~ 

Senhores, quem conhece tt viela elos pnrln
mentos sabe perl'ei tamente que o cars·o de 
presidente de uma cn.mara exige qun!Jtlndcs 
espcclaes, que <lifficilmente se encontram no 
seio dns proprins cot•pornç•ões. Mnis ainrln: 
o presidente de nmn camnra, om certas occtt
siilos, precis:t, para mnnter tt ortlem, de muito. 
onorgiu o mui ln prudencin. 

E quo dosgosto nlío exporiment;triio os mem· 
bros do Senado qmtndo tivo-om de SOl' cltamn· 
dos ú or·dem por cidadlío i! lustre, ,·, vm·dude, 
mns estranho á corpornçlío? (Apoiados.) 

Monos justillr.nvol me pnrece nindtt o 
urt 32, § l" qutJ detomlinn que o Sonatlo, 
qu;tndo con vOt"tido om tribunal tio justiçn, 
sejlt prosiditlo polo ]ll'csidcnto do Supremo 
T]•ilmnal Fodcrnl. Dit log·ar e~so artigo á 
soguin to originlllitlntle: ter um dht o Senado 
dons ]lJ'esirlo ntos o ambos oxtl'nnhos ú corpo-

ração. E com que vantngem para a caus(l 
publica, senhores ~! Não di viso nenhuma. 

Pnrece que (I razão justitlcntiva do artigo 
resulta ela competencitt especial, que em as
sumptos de justiçn deve ter o pres!dente ~o 
Sopremo Tribunal Feclernl. Mas SI o presi
dente nlío .i ulga, si não discute,, nem vota, 
com que elemento precioso podera concorrer 
parn o acerto das tlecisiles! (Apoiados.) 

Respondn ii interrogaçlío a S(lbedoria do 
Cong-resso. 

Discutidos estes pontos, que me parecernm 
importantes, permitta-me V. Ex., Sr. presi
dente, que me prevaleçn ~elos precedentes 
estnbelecidos nn C(ISn., p(lra justificar meu 
voto em relação a assumptos que jil foram 
votados e em relaçiio noutros que mais tarde 
entrnrlío em discussiio. Nlío é uma exceP.çlío 
o qno peço; reclamo p(lm mim a posssJbili
dude de faze!' o que muitos outros teem feito, 
com nssentimento de V. Ex. e do Congresso, 

VozEs-Fnlle, fa!lo. 
0 SR. JUSTINIANO DE SERPA-Sr. presi

dente, umn vez adoptnda como fórma de 
governo, sob o regímen representativo, a 
Republícn federativa, tnl como a estabeleceu 
o art. !• do projecto, elevemos ser logicos, 
ncceitando todos os corollnrios dn doutrina 
que convertemos em lei. 

0 SR. EsPIRJTO SANTO - N[o excluindo a. 
dnta de 15 de novembro. 

0 SR. JUSTINIANO DE SERPA-E' realmente 
uma dnta immortal. Mas pertence nos domí
nios dn Itistoria. Nnda tem com a Constitui
çito que estamos oreanisando. 

0 SR. ESPIRITO SANTO - Sem eSS(I dat;t 
nlío haveria Republica. 

0 SR. JUSTINIANO DE SERPA -Isto é outra 
questlío. Não trntnmos ngora de escrever a 
historin do puiz. Tratnmos de discutire votar 
n nossa. lei uns leis. E si eu p!•opositl1lmen te 
abstive-me ele citnçMs historicas no meu dis
curso, ~tgora, jit nos ultimas instuut.es do 
tempo que me é dado permanecer nn tr1bunn, 
nlío e que hei do trntl\1' desse nssumpto. (Tro
cam-se al,quns apm·tas,) 

Como tlizia, Sr. presidente,umn vez acceito 
o gmnde principio consagrado no art. I• do 
projecto, ó do nosso dever nlío recuar cJeanto 
das consequencins qne delle climllnam. Assim, 
por exemplo, nlío comprehenclo Republicn Fe
dera tivn ticm a mais ttmpla autonomia. dos 
estados. E neste ponto, devo dizei-o, quem 
defendo tt verdadeira cloutrinn, quem está 
com a boa ettusa, e t\ illustre reprosontaçlío 
do lüo Gr•ande do Snl. (,1poiarlos a nao apoi
ados.) g, n.ITirmanllo-o, não posso ser consi
dornllo suspeito, porque votei, nn questão 
Hnanci11l, contrn n. omeuda substitutiva npru
sontlld(l por ossrt digna reprosentnçiio. 
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-------------------------,~--------------------------
UM SR. REPRESENTANTE-Mas entfto.,. 

como votou contra a verdadeira doutrina ? 
0 SR., JUSTINIANO DE SERPA-Votei, é Vet'· 

dada, mas para salvar um grande pl'inci pio. 
Votei contra a emenda, não obstante julgai-a 
conrorme á doutrina da federação, por nos di
zer aqui o illustrado Sr. ministr·o da fazenda 
que era. indispensavel acautelar os interesses 
da União, que são, em ultima analyse, os in
teresses da pa tria. 

Além disso, preponderou no meu esRirito 
uma outra razão; é a seguinte : Os Esta
dos-Unidos da Amarica. do Norte e a Confede
ração Suissa, quando se organisaram, conhe
ciam todos os interesses da vida local. Os 
estados é que existiam. Faltava crear a 
União, Cumpria primeiro acautelar a sorte 
dos estados, porque estes é que tinham 
compromissos. A União era uma entidade 
nova. Poderia manter-se com os recursos 
qne lhe fossem destinados na Constituição. 
Aqui succede o contrario. 

O que existe é tt União. l~sttt u que tem 
compromissos e compromissos de honra. 
Abandonai-a, a pretexto do melhor garantir 
os Estados, não me parece prttriotico, nem 
digno. Acima de tudo, este grande principio : 
t\ honra da patria brazileira. (Apoiados ; 
muito bem.) 

VozEs- Justificou-se perfeitamente. 
O SR. JusTINIANO SERPA- Ainda como con

sequencia necess::wia do artigo 1' do projecto, 
reclamo, Sr. presidente, a mais larga, a mnis 
!tmpla liberdtüle de consciencia e de crenças, 
absoluto. toleraucitt de cultos, o maior re
speito a todos os princi pios religiosos, li tto
rarios e scientificos, quaesquer que estes 
sejam. E reclamo, senhores, om nome dos 
mais elevados interesses do meu pai1. e dos 
grandes dogmas do govet•no republicauo. 

Eu sei, Sr. presidente, quo lm g-overnos 
republicanos, . mesmo no. Americ:t, que, em 
mnteritt do legislação sobre cultos estão mais 
atrasados do que o governo n.ustocrntico dtl 
.Russia ..• 

O SR. JosÉ AVELINO- Apoiado; o Equador, 
por exemplo. . 

0 SR .. TUST!NI!.NO DE SERPA- 0 Equador o 
o Chile. 

O Sr:. BADAnó -O csar é chefe ela relig-ião 
tio paiz; não lm republiCtl ntt Amorica como 
este imporio. (Trocam-se out1·os apm·tcs .) 

O Su. Jus·riNtANO Dl!l SEttrA - Na Russin 
ha I'oligião do Estado; mas são tolerados todos 
os cultos. 

Nas ropuh!icas illllietltlns hn mlig-iüo official, 
com oxclusão t!o todas as domais. (.·lpm·tc.v.) 

Nesse pou to não se pódo mesmo estabelecer 
pararello outro a logislnçlto dessas ropu-

blicas e a de algumas monarchias européns: 
por exemplo a Austritt e a Belgioo.. 

Não obstante esses factos, eu considero a 
liberdade de consciencio. e de cultos um dogmtt 
do governo republicano e peço-tt em nome da 
civilisuç~o do meu paiz.(Apoiados.) · 

Não acrediteis, porém, que,assim me expri
mindo, eu chegue até o ponto de esposar as 
doutrinas dos nobres representantes da Babia 
e de Minas, os Srs. Tosta e Badaró. 

Não, senhores, taes idéas não são do nosso 
tempo. Todos teem o direito de tel-as e até 
de manifestai-as. Mas não teem o direito de 
fallar em nome da nação. 

O Sit. BADARÓ- Temos todo o direito; 
porque o qne se quer é um regímen commum. 

O SR. JusTINIANO DE SERPA- Então V. Ex. 
não é, como o Sr. Tosta, partidario do umo. 
republica eminontemente religioso.? (Trocam
se algwu; apm·tes,) 

Sim, Sr. presidente, com a separação da 
igreja do Estado quero liberdade partt todas 
as crenças e respeito para todas as opiniões. 

Ninguem póde ser privado, por motivo de 
religião, ele exercer todos os direitos que lhe 
asseguram as leis. (Apoiados.) 

Em compensação, ninguem, por motivos 
religiosos, póde deixar de cumprit· os deveres 
cívicos, que pertencem a todos os cidttdãos. 
Igualdade de direitos e igualdttde de obri
gttçiies. E' oRt~l o. verdadeira doutrina repu
blicana. E' este o grande principio das con
stituições dos povos cultos. (,1poiados.) 

UMA voz - E isto é que é logico. 
O SR. Ju>TJNIA.NO DE SERrA- Preciso a 

este re;;peito, Sr. presidente, de fazer mais 
algumas considerações. 

I-la poucos rlias votei contra umtt emenda 
apresentada pelo nobre senador pelo .Rio 
Grande do Norte, esttttuindo que ninguem 
poclera ser declarado incompatível pelo facto 
de sor crente ou ministt·o de qmtlquer religião. 

Meu voto, porém, nrto signi!lca opposiçii.o it 
idea. Pelo contro.rio, reputo o principio ver
dmleiro. Vot~i contra, p,ura e simplesmente 
porque, tendo a commis;;ão e depots o Con
gresso reserva•lo toda a materio. de incom
patibilidades para sua lei ordinnrht, me pa
receu illogico que flgut•asso mt Constituição 
isoladamente tltl disposiçlío, (Ttocmn-sc al
gtms apartes.) 

1!: ag-ot•n, Sr. presidente, prevn.leço-me tia 
opportunidado pat'!t litzer tun ligeiro reparo 
ao procorli111onto da commisslío. 

Não soi por rtuo, senhores, tomlo o \H'ojecto 
muito racionalmente estabolocitlo, ao at!o das 
condições do ologibilidado, ns condições do in
ologi!Jilidado, a commissüo consot•vou aquella 
socçti.o o supprimiu a soguutltt.O motivo apro
seutado é não ser m11tori1t constitucional a 
questão elo incompatibilidados. Mas osso mo· 
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tivo não procedo. As iucompatibílitlacles são Vaa mnis longe: condemua umn magistrn
restricções dos direitos políticos, detormiua- tum dos estados ao lado da magistra.tum !'e
das por interesse publico, o o poder que fhz dera!, quando essa idila ê um grttnde prin
a declamçito de diL•eitos ó, indubitavelmente, cipio da 1'oderução e à calorosamente defen
o mais competente para estabelecer as re- elida pela honrada ueputação do Rio Granel() 
stricções. (Apoiados.) Mais me surprehendou do Sul. 
ainda, Sr. presidente, o procedimento do hon- UMA voz-Não apoiado neste ponto. 
rado Sr. conselheiro Saraiva, senador pela 
Ballin. S. Ex., npplaudindo 0 procedimento OSR.;JusTINIANo DE SEJWA-Ha,porventura, 
da commissão levou seu enthnsiasmo pela maior perigo para os estados do que deixai-os 
itléa ao ponto ele declarar da tribuun. que ue- entregues '"uma magistra.tura d11 Uuiilo, no
nhumrt constituir,,ão consig-nn, disposições sobre meada pelo poder central e superior a todas 
incompatibiliclndes, quando ó J'ncil mostt•at' as antoridadtJs locaes 1 ( Apoiarlos e nao cr.poia
a s. EY. um grande numero do constituir,•üos dos.) Um dos grandes deleites do antígo::;ys
que se occupnm do nssnmpto precisrtmente, tomn. era n, centrn,lisaçilo administrativa. 
como lí.lz o projecto. Como, pois, reviver esse regimon, tratan• 

Sr. JJresidente, sempre !'ui udvorsario po- elo-se eht magistratura 'I ( .Apal'tes .) 
lítico o Sr. con~elheiro Samivrt. Mas o facto 
de achar·me em campo opposto ao occupado UM Sr{. REPRESENTANTE- O que queremos 
por s. Ex. nuncn foi motivo pllm ou deixar ó libet•tar a magistratura uns paixões locaes. 
de sentir o maior respeito pelo nome de S.Ex. O Sn. JUSTINIANO DE SERPA - Não com· 
e de prestar homenagem da minha admiraçilo prehendo a mzãojustí/lcativa desse privilegio 
á sua pt•udencia, ao seu patriotismo c soliretu- que pt·ctendem para a magistratura. ' 
do iL sua honestidade, que e um bcllissimo Mas, qualquer que seja, deve ceder a uma 
exemplo na historin, do paiz, (.4poia~los.) razão de ordem publica, as garantias da liber-

No passado divel:jillo S. EY. em qunsi todos elude que ficarão em perigo no momento em 
os actos de seu governo. Tive mesmo occa- que os magistrados não dependerem ·dos 
sião de fazer-lll•J se vem oppoziçilo a proposi- estados o poderem se co]]ocn,r superiores a 
to tltt g-t·audo IJUestão da abolição rltt escrava- tudro. (Apartes_.) 

1 '! 1 d ' mnbem nao co h e esse argumento, Os 
tura. l> us agom ou esperava por er estar e motivos economices não podem servir de 
accordo com S. Bx., IJlWndo aqui nos reu- · ·a - 1 ·. , 
nissemos em nome dtt R~>•Jublica. Entretanto, JUStJJcaçrto a toe as as mutilações do systema 

"'~ l'ederativo. 
Sr. presidente, com magmt veritlco que cada Si querem uma ma.,"'istmtura unitar1·ft, 1·ude-
vez mo distancio mais de S. Ex. O nobre " 
senador pela Bahb 0 hQje 0 que f'oí hontem: pendente dos estados, então sejam coherentes: 
um homem de gra.nde mel'ito; m"s impossi- não peçam autonomia pnm os estados, 
vol tle ser encontrado 110 cam[JO das snas ncceitom em tudo as leis da Uniilo. (Apartas.) 

Por outros termos : · si tambem f;tzem de-doutrinas. No pas>ado regimen S. Ex. rartcS 1 t 
vezes J'oi Jogico. No regímen actual mau- pene o r de mo i vos economicos n magistratura 
tem a mesmtt conducta politica. Foi logico, dos estados, noRte caso sejam logicos: não 
por oxemplo, quanrlo, espirita ~onsorvador, appollem parn, systemas mixtos, declarem 
1<n a. lei de g de janeiro de 1881, vasada impossivel n l'edoraçiío. (Apoiados.) 
nos moldes do mais puro consorvatorismo. U~r Su. REPltllSJ~:<TAN1'E - A politica deve 
(Aposarlos e ncio apoiados.) Não ('ai logico, respeitar os costumes do povo, porque estes 
porém, quando, chefe libornl de grande ó que formam as lois. 
]ll'estig·io, estende11 a bandeira desse parti- O Sll.. JusTil'<IANo DE SERPA- Isso é uma 
do p1tra. cobrir, em 1885, a moribunda insti- doutrimt muilo velha. 
tuir,•ão dtt escra vidito. (Apoiado,) Menos log-i-
co foi ainda, mais taale, Sr. presidente O MES~IO S!t. REPRESENTAN1'E - NiLo co-
quaudo, Jlartidlrio do voto em scpamdo do nlleço outra mais nova. 
Sr. H.uy Barbosa, que se decidiu pela fetle- O Sa. Jus'J'INIAl'<O DE SERPA -Dis!Jense-me 
rnçiío, deixou do acceitar o poder pura rellll- V. Ex. do entrar nesto. questão, A t teoria de 
zar essa idea. (Apartas.) que os costumes fnzem leis levnria n este l'e-

Ntt l~epn!Jlicn nl\o molhorou a situnr;iío tle sultn,do: niío Imver necessidade do pnJ•lamentos 
S. Ex. Confosstt ntt triiJmut q110 sempre l'oi ctle loiB.(Ap~rtes.)V.K\.,lhllundosimultanou.
nm:t na,ttre~ct republicana, e ntl'etanto, C\ que monto comm1g-o, tem UllltL gorando vnntngem 
o ptciz s11be ó que V. Ex. tentou salvar a mn.s umn. d~svantngomt•oeiproctt :impede-m~ 
monarchitt JHL ultinm noite do imporia. de ser ouvtdo polo Congresso, mas tmnbem 
(Apoiados.) Quet• o J'og-imon d11 purn f0deração não consegue ser ouvido ]lO I' mim. (Continuem; 
com n repro:;mltaQilo •lo Wo Gt't!.illlo do Sul o os apartas.) 
J"ocltmm o pagam eu to pelrt Uniüo rlo todas tLS Volto, Sr. presidou to, it ordem do cousido-
divitlttdos estados. (1';·ocam~se apartes.) rações, do rJUO fui dosvlntlo polos npnrtos. 
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Como dizia, o Sr. conselheiro Saraiva não j essa nobre attiturle, tenho apenas uma ponde
foi logico no passado regímen, nGm quer sel-o ração a fazer. Não sei ·si e illustre represen
na Republicrt. Neste ponto, profiro o Sr. con- tanto, fazendo tal declaração, quiz apenas 
selheiro Paulino de Souza. Tem, pelo menos, dotluir sua posição deante do pniz ou si teve 
o grande merito da coherencia. Podem nc- em vista referir-se a membros do Congresso, 
cusal-o de viver preso ao passado, mas não que estilo dispostos a ter outro procedimer.to. 
podem uccusal-o de incoherencia. Ntt primeira l!ypothese, nada tenh~ a o_ppor. 

O SR. FREDERico BoRGES _ Estit muito Nrt :>egunda hypothese, tenho obrtgaça~ de 
adeantado a"'om. declarar, do mesmo Jogar que o~cupou o dtg~o 

0 _ • representante cearense, que,,s~ S. Ex. qutz 
O SR .. lus~INIAN~ DE SERPA-Nao acredtte o dctlnir, além da sua, a postçao de outros 

Congresso, Sr. prestdente, que, me externando membros Llo Con"'resso, com certeza não se 
cleste modo, considero, como unica qualidade referiu aos seus 

0
companheiros de represan

do homem de Estad?, tt coherencia. Nilo. Eu tacão. 
p~nso, pelo contrariO, .rp~e umtl das gmndes 0 SR. BARBOSA LIMA c\á um :1J?:1rte. 
vtrtude~ que se deve extgtr do homem de Es- . 
tacto à saber evoluir com o seu puiz. Mas entre; o. SR .. JUSTINIANO Dll SERPA- v. Ex. po
o que,a um só tempo, avança e recua e o que dortt restabelece!' seu pens:1mento. 
prefere tl~:1r no ~eu Jlosto, uão me demoro O SR. BARBOSA LIMA-Agora ó impossível. 
em prefdrtr. o ultimO. . , 0 SR. JUSTINIANO DE SERPA- Por esta oc-
. An~~s de Ir po;• ~eame, Sr • pre~!dcn!e, p:e- cusião devo ainda dizer, Sr. presidente, que, 

c1so l,tzer a V. ~x.: ~~n:a co_n~J~sao, sm,cer~. longa de censurm•, louvo e applnudo a utti
Ql!audo me rptlro a Vtd,t po!illC,t do~ sr~. S,t- tude '[latriotica do illustre representante de 
!atv~ o Pauhno ele Souza, nao en~ro. nos meus minlm term. 
mtUttos nem faltar com o :espelto que lhes A nossa diver"'encia não se estabelece no 
dev~, pelos. gmntles servtços , '[lrestado~ ii terreno politico,"' mas no campo de doutrinas 
put~'.~· ~a}Joutdos) ne~ amesqumlmr-lh.?~ ~s philosophkas. Nenhum incidente quebrou a 
J~~n I~ual.~d~des~ (AP,o•ado~) :>?b.me~~o ,t ~r1- harmonia da representaçilo cearense. Longe 
t~ca l~JstorlC,t, n,Lo,o" dous tllustres ctdadaos, disso continuamos a ter como elemento ae 
ta~ d~g~os da~. mt,nhas homenagens, mas os força', a noss;t inquebran'tavel uniilo. Hoje, 
prmciJl!OS polttwo,, n~!e qne fora~- reJ'lresen- como hontem, a nossa divisa é esta: um por 
tr.ntes no p~ssudo. re0 tmon e que uao abamlo- todos e todos por um. 
naram na hepubilca. . 

P 
· d S 'd t d 0 SR. MARTINHO RODRIGUES da um apartes 

rose!l'mn ·o, r. pres1 en e, eclr.ro-mo , _ 
pa1•tidar10 d11 magistraturtt Joc:tl, nos moldes O. SR. ,lUST!NIANo DE SERPA.- Nao 1m 
do projecto, o espm•o quo esb idua. saia trium- duvtda que teom os estado q.uas1 sempre ao 
phante da lucta, como so torna indispensn.vel lado dos que sustentam o pr9Ject~, votando 
à autonomi<t dos estndos o aos mais alevanta· pot• grande nume.ro de suas ~tspo.sJçues. Mas 
dos interesses da justiça. (Apoiados e nao pam. esse pr9ced1mento ha tnflmdo apenas.o 
ttpoiados.) · dese.1o de concorrer para que a nossa, pl1trta. 

entro o mais cedo possível no regímen da 
Perteuçu a um pm•tido politico, senhores, que 

tem como lemma da sua bandeira a autonomia 
dos estados. A esltt idéa, que é uma ardente as
pit•ac,ão do estado que represento, sacritlco 
consideraçiles de qualquer ordem, com a unica 
condiçiio de não cmnprometter tt uuidado dtL 
Pu.tritt. (Apoiados; muito bem,) 

Vou concluir, St•. presidente, mas, antes de 
deixar a tribnnu, me perrnittirá V. Ex. que 
faça uma lig-eira rel'erenci<t ao notavcl dis
curso do illustre deputado ceurenso que !![I 
poucos dias occupou tiio brillmntemento a 
attençüo do Congresso. 

O meu honrmlo collega, um dos melhores 
talentos dos quo o Ceará mandou represen
tai-o na primeim ussembléa dtt H.opublioo, es
tudando a posição rlo Congresso em J'aco do 
p!•ojecto da Coustitniç,ão, QUe nos foi apresen
tado pelo Governo Provisor·io, declarou-se 
disposto n nilo cl'Oa!' obstaculos iL adopçiio da 
grande lei, mas nunca, como outros, a dizer 
amen a tudo quo descer do alto. A J1plandindo. 

log·alidade. (Apoiados.) · 
Não ha razilo para deixarmos de ser soli

darias com o governo; porém, o que mais 
nos tem animado nessa conducttt, é a, aspirn
Q':l" sincertt de bem servir no pniz e a Repu-
blica. (Apoiados.) . 

Concluo, Sr. presidente, agradecendo a 
V Ex. o ao Cong-resso, a bonevolencia com 
que mo ouviram, sentindo nilo ter podido, 
por occusiilo de fa~or minha estréa, exprimir 
clm•amento, clecididamento o meu modo de 
pensm· e seutit• om relaçilo aos diversos 
pontos do doutrina, de que trata o projecto. 
Consola-mo a idéa de me luwer esfot•çado 
]l[l.l'tt correspondo!' á conllançtt do Estado que 
mo elegeu o a oerte~rt do que Jlz quanto pude 
para. bem cuntpt•ir mou devo r. 

Vo~lls -Muito bom, muito IJOm. (.1o deiwar 
a t1·iúwut o omdol' d aln•açado c cumprinien
tado rm· gtamle 11Wl!OI'O elo memb1·os do Coll• 
{}I'Ossn .) . 
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O Sr. Frederico Borg·es (gran· exame e analyso começando já pelo podet• 
de movimento de attcnçao) - Sr. presi- legislativo, sondo a discussão encerrada 
dente, sou um vencido no mesmo tempo um quasi que ao ser annuncinda, e já pelo poder 
convencido do novo regimom. executtvo. (Ha um aparte.) 

Vencido, porque esgrimi as minhas primei- Não considero no projecto de Cons.tituição, 
ras armas no rogimom deposto até o momom- submettido ao nosso exame, ao cadinho dessa 
vol dia 15 de novembro sob a bandeira de um discussão, que deve ser luminosa e ao mesmo 
dos partidos constitucionaos com a lealdade o tempo patt'iotica, nada que possa prender 
sinceridade de crenças que então alimentava; mais tt attenção dos illustres representantes 
convencido, porque ante a luz dos aconteci- do paiz, porque, senhores, isso vae atrectar 
mentos a nenhum coração patriotico er.~ lici- ~ir~ct.a.mente as nossas li~er~ades publicas e 
to duvidar que o editlcio monarchico achava- Indtvlduaos, os nossos direitos os mais sa
se bastante mente carcomido, e que a opinilo gradq s, porquanto, osso principio, consub
se pronunciava do modo o mais solemno pela stancmdo n'' expressão - divisão dos JlOde
substituição de uma nova fórrna de governo. res -, é, incontestavelmente, como ou disse, 

Entretanto, senhores, vencido e conven- uma conquisttt da ci vilisaçiio moderna, pela 
cido do novo regimem,eu trazia e trag;o para ertipçilo de 1879, consagrada rlepois em todos 
a nova ordem de cousas, que se estabetece no os codigos politicas das nações civilisadas. 
meu paiz,a grande somma de um trabalhador Senhores, autos desse acontecimento mamo
obscuro (nao apoiados), de um operaria que ravel,que firmou os direitos dos povos cultos, 
conscientemente, collocando-se á frente do <lit•eitos políticos os mais importantes, ti
movimento verdadeiramente revolucionaria nltamos a unidade do poder. Esta unidade im
da sua província, ponde fazer esboroar-se o portava por um lado ou o domínio de um só, o.~ 
mais terrível e o mais forte de todn.s o> re- absolutismo, representado no seculo de Luiz 
duetos da mom1l'chia-a escl'avidão. XIV no estudo da sua expressiio -l'etae c'est 

O SR. MARTINS DE CASTRO- Procedimento ».~o i i ou na ~espanha e e~ Portugal em Fe-
que muito honra a V. Ex:. (Apoiados.) hppe li: ou, tmalmente,uo tmperio russo, sob 

o domínio de Alexandre II. Por outro lado, 
O SR. FREDERICO BoRGEs- NeEte ponto, é senhores, temos essa unidade do poder con· 

força confessar, o estado que tenho a honr.t centrado em muitos, nos parlamentos, e 
de representar neste Congresso tão obscura- então ahi está a autocracia ou a demagogitt 
mente (muitos ntio apoiados), foi o primeiro reprosentadtt nesse longo parlamento de 1640, 
a dar o grito da grande revolta para essa ra- que absorveu,niio só n uecretaçilo de impostos 
forma social e politica, que se operou em todo -~omo .a diminuição delles, e fez ainda mais, 
o paiz. mv!ldlll as attt•ibuições do _poder judiciilrio, 

Nessas condições fui ·revolucionn.rio, ness:1s assim como do poder executivo. 
condições o estado do Coará foi grandemente Eis alli, senltoi•es, o grande or•ro, o g-I•ande 
revolucionario, cavando e minando os alicer- equivoco, em que elaborou o illustmdo colle
ces em que assentava a J'órma do governo ga, representante do Rio de .Janeiro, quando 
monarchico. ha poucos momento;; occtipou essa tribuna, a 

Si, pois, deante dos acontecimentos, iL luz respeito uo parlamentttrismo. 
dos thctos, tenho o direito de vir concori'er o parlamentarismo, senlwres, llistorica
tambem de alguma fórmtt t\, constrncçiio monte rallando, ou philosophicameute thl
dosse novo ediftcio,. que, com ptttr·iotismo e !ando, não ó, na expi•e,;siio de S. Ex., o que 
civismo, queromos levantar sobre bases as mais elle em phrase do verdadeiro idealista nos 
solidas o as mais sabias, me parece que, iL desenhou. O parlamenttwismo está encar
parte a g-rande ~uestiio de meios pnra a vida nado no longo parl11mentarismo de 1640, isto é, 
dos estados e da Uniito, ii parte a gmnde ques- !l!L tendencia do poder legislativo para absor
tiio religiosa, qne aJrecttt as crenças, que ver as attt'i!Juiçõ~s dos outros pt,deres, do 
abala as consciencias. · · podei' executivo e do poder judiciaria. 

O Slt. BADARÓ- Apoiado. O Stt. JosJ~ AVELINo-Apoif<Llo; vn.e muito 
O SR. FRllDllRICO BoRGES- ... nós niio po- bom. 

demos ter•, pt•esontomento, na tela do deb1tto, 
uma qnesti\o mais importante, mais vital, 

O Srt. Fm;:ogmco BORGES- Mns, senhores, 
si pnrlossemos lbi•mrtr a opinilio do illus
trauo ropi·esontnute do Rio de Jttnoiro, com 
relação ao porln.moutarismo, aos almsos que 
ollo aqui qni?. descrever, abusos inhorentes a 
toúas as IHIQÕOS (apoiados), teríamos qno
IJI'a.do, ro!n,Pido iuteirmnonte esses laços, os 
mais JogitJn\OS, qno prontlom os ropresen
tautos aos seus constituintes (apoiados) ; 

que aq1Jella que diz raspei-o i1 orgnnisaçr~o 
dos poú eres. 

Poréoo, senhores, o principio da divisi'io dos 
pouores, unm conquisttt da civilisa~'üo mo
derna, e consttgrr~do no projecto do Consti
tui~iio, tlm sett ar•t. 15, vao se desdobrar pelos 
outros ru"tigos, quo estão sujoitos ao nosso 



SESSÃO El\I 31 DE DEZEMBRO DE 1890 465 

teríamos, senhores, despedaçado ossn c::~Jein 
que se forma. entre a soberani::~ naciomtl e 
est11 grande assembléa, onde temos o dever 
immediato, impe!'ioso, de representar n1i,.1 só 
os in tere~ses locacs, como os grandes i u ter
esses nacionaes. 

Não vejo, senhores, inconvenientes na dou
trio::~ dos direitos, dos deveres religiosamente 
observados e cumpridos pelos representantes 

. da Nação, ouvindo directamente os sons con
stituintes pam levarem ao governo as suas 
queixas e rAclamaçõcs. (,lpoiados.) No caso 
contrario, que teríamos então, senhores? 
que seri>t a Camara, que seria o Senado, que 
seria o Congresso? Seria uma antemural coi
locada entre a opiniito publica, entra o povo e 
o governo. 

Suas queixas não chegarão ás altas regiões, 
e dahi todos os inconvenientes, dahi males 
ainda muito mais lamenta veis do queaquelles 
que o illustre represen tanta do Rio de Janeiro, 
com sua pala vm magica, veiu apontar á con
·'ideração do Congresso. 

Entretnnto, senhores, fazendo essas ponde
raç,ões, não sou inteiramente pelo regimen 
antigo náqulllo que diz respeito à organizaç~.o 
do poder executivo e, à organização do poder 
legislativo ; divirjo inteiramente da disposi
ção do urt. 49,quando, tratando dos ministros 
de E~taclo, os considerou incompativeis para o 
desempenho do cargo de deputado ou senador. 

Si abraço, senhores, o principio da divisão 
e do. independencia dos poderes, abraço-o em 
tormos. 

o principio da divisão, a ll::trmonia e inde
pendencitt dos poderes não significa a exclusão 
absoluta dos membt•os do poder legislativo, 
revestidos das condições necess11rias no des
empenho das funccões do poder executivo. 
(Apoiados.) 

Meus senhores, vejo n.hi antes o cercea
mento da soberania nacional, vejo nisso o nn
niquillamento completo dns aptidões especiaes 
as mais preciootts (apoiados), e vejo ainda 
nosso. doutt•ina os mttiores inconvenientes. 
U~rSR. REPRESENTANTl,-V. Ex. quer go

verno ele g-abinete, these muito sustonttwel, 
pó de ser cliscutida brilhnntemontc; 

O Slt, FrmDJmiCo BoRGJlS - Senhoros, o 
projecto do Constituição, no art. 49 estnbelece 
(lendo):-« Os ministros de Estado nü:o po
deriio accumular outro emprego ou 1"uncçi~o 
pnblica, nem ser eleitos presidente ou vico
presidentc dtt União. 

« P::~ragrapho uuico : O doputa.do ou se
nador que acceit(ll' o cargo de ministro do 
gstat!o, perdorit o mandttto, procedendo-se 
immetliatnmonto n nova oloiçi'to, llit qultl oito 
podorit ser votado.>> Ora, contra esstt disposi
(;l(o, senhores, ha os ltrg·umorJtos mttis pudo· 

CUNUlU~SSO ilU 

rosas, ma.is convincentes; em primeiro lognr o 
interesse do Estado. 

Supponham que nesta illustre assembléo. 
talentos os mais not::~veis fazem ouvir seu 
espirita e diío testemunho do suas gra Jrles 
aptidões e habilitações pttra. a adminstr;tção 
publica neste ou naquelle ramo de serviço , 
ne~tn. ou naquella especio.litlade. O interesse 
imrnediato da Uniiio está indicando que um 
homem desta ordem deve ser immediatn
meute escolhido para secretario de Estado. O 
que se dit, porém, si elle for escolhido ~ Em 
vista d[\ disposição do projecto, aque!le que 
assim for distinguido pelo prdsidente da Re· 
publica. perderá ipso (acto seu mandato. Qual 
é a consequencia Jogicn, inevitavel ~ E' qutl 
temos o cerceamento completo do. soberania 
nacional. (Apoiados e nao apoiados.) 

Supponham os senhores, que um ministro 
no clesempenho de sua pasta,do ramo de admi
nistração que lhe t"oi confiado tem patriotica
mente merecido :t confiança de uma. certa cir
cnmscripção eleitoral do paiz; supponham que 
elle tom mostrado vast1ssima aptidão para 
desempenhar, não só o cargo de ministro,como 
as funcçues de senador e deputado, e que por 
isso um estado, uma circumscripção eleitoral 
lembra-se do nome deste ministro para repre
sentar seus interesses mais momentosos no 
seio da Camnra ou do Senado •.• 

Nós teremos senhores, que virá por sua. vez 
a soberania. nacional retirar d11 patria os ser
viços importantíssimos, os mnis preciosos que 
ossos cidadãos estavam prestando á adniinis
traçiio publica. (Nao apoiados.) 

Portanto, tomos de qualquer modo o in
teresse publico sacrifict~do a essa ficção, a essa 
f!lig.rann. 

0 SR. LAURO MULLER-Não se dá SÓ com 
os ministros. 

0 SR. FREDERICO BORGEs-Em geral quero 
(I compatibilidade absolut~t e sou infenso às 
incompatibilidades, porque afinal, dando-se o 
mrtior ellasterio a essa doutrina. das incompa.
bilidades, qunl é a consequenoi!J.? A q11e tlca. 
reduzido o parlamento Y Seu nivel ba ;xar. 
consideravelmente. (Nao apoiados.) 

U~! SR. REPimSJlN'rANTil-Niio são tão pou
cos os homens do nosso paiz. 

O Stt. FJtEDEIUCO Bonalls-Um pniz novo 
como o Brazil, com o pessoal reduzido, tem ne
cessidade do homens pu.m tt sua representa
ção o as incompatibiiidndes voem necessnrin.
monto determinar o abaixamento do uive! 
moral o iutelloctual cltt represontação nncio· 
na!. 

UM S1~. REPRllS!lNTAN1'8-Folizmonte no 
Bmzil não se pódo applicar ttquella phrase : 
que a politica ó o empreg-o dos homens sem 
proilssilo. 
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OUTRO SR. REPRESENTANTE-Mas Ó a pro
fissão dos homens sem emprego. (lic1 outros 
apartas.) 

0 SR. FREDERICO BoRGES-Mas, senhores, 
]J(I. aind(l. outt•o argumento com relação á 
doutrina que sustent(l.mos, porque vejo, como 
disse e repito, nn. disposição do projecto, uma 
verdadeim limitação ou rcstricção ocliostt ú 
liberclade. 
· O argumento ó o seguiu te: omle o repre
sentante cht Nação póde melhot' pôr om pra
tica as suas nobres as piraçucs I Como, se
nhores, olle póde tornar praticas os serviços 
importantes e de alcance momentoso pat'tt a 
patria, qualquer programmtt que tenlm des
enrolado mt tribuna parlamentar? Desde que, 
por disposição do projecto, lhe estit trancada 
a porta do Poder Executivo, temos, como con
sequencia necessaria, to restricção de sua li
berclado e a impossibilidade de desenvolver 
pratict1men te o seLt programmn, nobres aspi-
rações e icléas. · 

0 SR. FONSECA HllllMES-Si O progmmma 
for excellente os outros podem adoptai-o. 

0 SR.JOSJb AVELINO-Mas ninguemmelhor 
que o pae dto creança conhece-a. 

0 SI~. FREDElt!CO BORGES-Ainda outra 
vantagem a favor tia doutrina que sustento 
cm opposição ao art. 40 do projecto, ó que o 
ministro, deputado ou senador, por for~a ele 
seu cargo de representante da Nação, tem do 
aqui prestar directa e constantemente os os· 
clarecimentos necessarios a respeito ela g-es
tiio dos negocias publicas. Por esse meio a 
representaçüo nacional estará em immediata 
communicaçlio com o Poder Executivo o só 
vejo nisso vantagens para a administração 
publica e pum a representação nacional. 

0 SR. FONSECA I-l1mm:s- A Constituição 
já previu ess:t communicação. 

O Srt. Frmnmuco BottoEs- Onde 'I 
O Stt. FONSECA HnitDms -Por meio ele uma 

commissilo e por escri pto. 

erroneas e prejudiciaes ao serviço dos estados 
hão tle, por este exame constante, aturado, 
ciTectivo e elllcaz, serem abrandadas peln. 
commuuicação directa que tiver o repre~en· 
!ante do potler execntivo, como membro da 
Camnra 011 Senatlo com os representantes 
geraes dos outJ•os estatlos. 

Senhores, esta approximnção ou estn. con
veniencin. ó outro ttrgumento, aindn. quo só 
vem demonstrm• a grande vmJtagem da uc
cumnlação do cnrg·o do ministro com o de 
deputado ou senador. Destn. convivencia só 
poderão resultar beneficias para os diJrerentes 
cstatlos. 

Senhores, n.indtt temos o desenvolvimento 
elas diversas aptidões. Por que motivo o indi· 
viduo que revela habilidade pnrn. o accumulo 
de diversas funcções hn. de ser pela lei funda· 
mental do paiz, cerceado no desenvol vimcnto 
desttt capacidade, ha ele ser tolhido no exerci
cio dessas aptidões? Portanto, estas conside
rações devem servir de muito para acceitar •. 
mos o principio tia. nccumulação dos cargos. 

Alem disto, senhores, estabelecir.lo o prin
cipio dtt accumultoção, respeitamos a sobera
nitt popular. 

No regímen deposto, o ministro de estado, 
si tt eleição popular vinha clistinguil-o com o 
seu mantlato, nlio perdia o c:tracter de 
agente executivo. Por que motivo, agora a 
contr<triwn scnsum, a~uelle que seutlo depu
tado ou senador, distinguiclo pelo mandato 
importante, que traduz n llel e eloquente 
manil'esta~'ão ela soberania popular, ha de 
perder o seu mandato e privar o paiz dos 
grandes serviços que póde prestar no des
empenho dt< alta missão de secretario? 

UM Slt. REPltEsE:i'TANTE-Bastn. prestai-os 
como ministr·o. 

O Srt. liREDERICo BottGEs-0 exemplo que 
eu trouxa do regímen docahido é eloquente e, 
passando da cloutrin(l. aos factos, vou demon
strar nindt.t como tt doutrina que sustento ó 
do maxima .importancitt e merece a conside
raçlio dos illustres rept•csentantes dos tliver
sos estados . 0 Srt, FREDERICO BORGES- Mas em épocas 

ileterminadas por poucos momentos. 
0 Sn. ,TOSl~ AVIlL!:i'O tlú um aparte. 
O Stt. FttEDm\JCo Bottmls - 1\Ias ainda lm 

outra conflrmaç~1o que vem om apoio da 
doutrina sustentada em opposiçito ít do pi'O
jecto; e ó que desses osclarecimentos que 
poderlio ministrar-nos os ag·en tes do potlet• 
executivo, convivendo comnosco no Senado 
o na Camtu•a, toremos quo suas idóas 
orroncns tendollltL rnodilluarom.se dcanto un 
liiscussiio ; temos qno os sons netos tortuosos 
ou pro,i mliciaos ao sorvir.;o pu~lico !ui o do 
mouiilcat'·SO ao calor tla rlJsCibsao o o!J,OJ'Va
çuo~ q no foram l'oitus ; tomos fJ uo as muliiuus 

l\lous senhores, não é uma novillade a 
thoorito que aqui vim desenvolver. N« Ing-la
terra,, o paiz classico elo regímen representa
tivo, que tem atravessado soculos do respeito 
ils li!Jorclndes publicas o ils liberdades inrlivi
duae>, nós vemos quo os carg-os de ministt•o 
com os de representmJtos da nnção são intei
ramonte compntivois, o dahi quaes os incon
venientes quo resultaram? Vós, a!Jriudo as 
pag-inas dtt historitt politica, J'allando dtt lu· 
minosrL lngla.torra, não mo mostmrois um só 
incom·oniento da doutl'ina por mim susten
tada; ao contmrio, vorillcamos o soguinto : 
dtt cmnm·a rios lords o dtL euml\l'!L elos com
umn~ stlitiram os Fox, os Pitt o toem sahiuo 

)~. 
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os mais dignos e notaveis representantes 
do poder publico da Inglaterra. . . _ 

gn.-se n. verdade inteira. Nós vemos os exem
plos os mais edificantes em favor do, doutrina 
fJUO sustento. (Nao apoiados a apoiados.) 

Pet'"'untn-se : esse exemplo htstoriCo nao 
ó imp~rtantissimo o sumciente para levar a 
convicção do que vnmo,; implantar cm um 
pniz novo uma doutrina perniciosa, que c~r
cêtt completamente a liberclarle? Sem rluvtda 
algum:1 ; mas não se dig;1, como n~e pnrecon 
ouvir, r1ue é só na Inglaterm, nns 11lms, que 
assim se procede. 

Quando, senhores, se litlla om governo re
presentativo, parece-mo que a ·Inglaterra é 
o typo por oxcellcncia ; mas. não é só li; Ingra
tor·m., temos uma J'epublicn. nmcrwana, a 
mais aden.ntn.dn e que se considera. constante
mente feliz, que é apontada. como uma das 
na~'líes da Amarica que marcha. n.a vanguarda 
do grande desenvolvimento socllll; tomos o 
Chile, que, no art. 90 dll sua Constituição, es
tabelece que os cargos de senador o de mi
nistro são cumulativos, e ó preciso notar que 
pura ser ministro nom no menos estnileleco n 
ronovoção do mandato. 

Pergunto aos impugnadores dessa doutrina 
onde estil o absurdo de levantar-se uma 
theoria dessa ordem em um pniz novo, em 
um paiz onde n. capacidade administrativa e 
a educação politica ainda não se tem feito 
sufficientemento. (Ila diue?·sos apm·tes.) 

Desde qno o governo fica sujeito ii discus
são, doado que Jlcamos com o poder do, por 
meio de moções de desconfiança, derrubar mi
nisterios, não ha dependencia. (Apartes.) 

Nós que queremos é que o governo ve
nha tomar parte nos tmbalhos tlo parln
memto, justirlcnr· as suas doutrinas, que po· 
dom ser boas, mas tmnbem podem se1• erro
neas á luz da. discussão. (Apartes.) 

Mas os nobres deputados impugnadores 
dessa doutrimt se mostram convencidos do 
exemplo dos Estados Unidos. 

Parece que a Constituição da União Ameri
C..'lntl deve ser o typo rigorosamente seguido 
para tudo que diz respeito ao nosso pacto 
fundamental. 

Senhores, ha nisto um grande erro. Por que 
mo ti v o nos Estados Unidos a Constituição 
estabelece ossu. incompatibilidade 'I 

Eu vejo justamente ahi n. causn., o motivo 
rlps grandes dosastres qno n.lli toem appar~
~tdo, porque as portas do pnrlnment~ esta~ 
1ochurlns aos agentes do poder oxecnltvo. E 
que os grandes oscantlitlos alli se tc_!:lm datlo, 
porque não lm um centro no coJ•açao da. pa
tJ•ia onde os ministros troquem si~uor it!Cms 
com os representantes directos do povo. l\1as 
pam que irmos tão longo? Pura quo procu
rarmos exemplos om pnizos como a lng-ln.
tona, llstndos Unidos ~ Chilo '!. Nós Il)eSm?, 
senhores, u brindo as pagmas do noss11 h tstor111 
pnrlmnentar o politica, o ~uo vemos ahi? Di-

Senhores, onde apparocernm os immortnes 
que chamavam-se Parani1, Souza Franco, Na
lluco, Euzebio tio Qneiroz o tantos antros que 
for·mam a pleiade illustre duquelles que no
quella época tantos serviços prestaram á 
patria ? De onda sahiu o vulto memorando do 
Visconde de Rio Branco, qne sustentou a 
questão a mais fecunda, a mais importante 
que este pr~iz tem presenciado ? Todos ellos 
pussarnm por esse cadinho, transpuzernm as 
pot·tns do parlamento e ahi provaram as suas 
aptidões o n.hi prestaram os relevantes ser
viços ~ue venho de dizer. 

Onrlo elles se tornaram notn.veis ? Justa
mente no parlamento e dahi sahindo para a 
alta administraçiTo, onde n. par do cargo de 
ministros do Estado, elles n.ccumulnrnm os 
cargos de deputados ou senadores, tornando
se vel'dndeiros patriotas, elevando o nosso 
nivel politico o tudo fazendo em beneficio 
desta pntria. 

Ora, senhores, vejo na doutrina do projecto 
unicamon te um:1 novidade. 

ij)! SR, REPRESENTANTE- E' justamente a 
parto melhor do projecto. 

O SR. BADARó-V. Ex. volto ns vistas 
para a I•'rança contempornnen.. 

O SR. SEnzEnm.r.o-V. Ex. estil grnce
,inndo ou fallando seria? 

0 Sn.. FREDERICO BoRGES-Sonhores,eu com
prohendo bem que com estas doutrinas in
teiramente novas, ou por outra, extrava
gantes pam o Congresso, tornei-me mais ou 
monos antipathico áquelles que são parti
darias decididos do regímen federativo em 
todas as suas consequencias (N<lo apoiados e 
alguns apartes.) 

'Tudo que não é parlamentarismo, como o 
deflui ha pouco, não é parlamentarismo, 
póde-se dar· lhe este nome odioso, mas oi um 
erro perante n sciencia politica e a· historia. 
(Apartes,) · 

Eu não dou no parlamento o direito de 
matar os ministros, retiro-lho inteiramente 
esta attribuição. (Continuam os apa?·tes.) 

Ainda não demonstraram isso nem em 
aparte nom em theorin os illustros collcgas 
que mo düo apartes; o i Ilustre representante 
do Rio de Janeiro que mo procedeu li11lou de 
um pal'iamontnrismo sui generis, creação sua, 
mas o que S. Ex. condemnon como um ab
uso, como facto nogro, ou, ao contrario, con
sidero do nmn signillcução importante, o são 
as rola<)üos immocliatns estabelecidas entro 
mandantes o mamhttn.rios, o que nüo podam 
tleixat• do existir outro os roprosentnntcs. dtt 
nn9üo o os membros elo poder oxccutivo; 

' 
I 



468 CONGRESSO NACIONAL 

(Continuam os apm·tes.) Eu peço permissüo 
parr neste ponto reproduzir o pensamento 
ile um illustre publicista. 

Duchatilit, trantando dessa g-rande questiio, 
disso: a boa politica exige que todos sojnm 
ie-ualmente admissíveis e igualmente admit
tldos. 

Frederico Soncillon, nota v e! publicista nl
lemão, tratando dtt divisão dos poderes em 
relnção a ordem politicn, pronunciou-se 
mnis ou menos no mesmo sentido, di~endo 
que a liberdade politica. consiste em uma or
ganizaçilo e formaçúo dos poderes do l~stndo 
taes que, desse modo,o livro desenvol l'inwnto 
de to~as as forças sejn, gn,rantido por leis ra• 
zoave1s. 

Ora, quer do principio do illustre publicista 
que citei em rrimeiro Jogar, quer aindn, d:t 
doutrina segmda por Frederico Scmcillon em 
quasi todas us constituiç1les dos povos cultos, 
nós vemos que todos devem ser igun,l
mcnto domissiveis e igun,!mente demittitlos. 
Porque se ha de fner uma selccçüo extmor
dinarin do poder executivo cm re!açilo ao 
poder legislativo, quando, senhores, as func
ções destes poderes são como, por ILssim dizer, 
correlatas, estão immediatamente approxi
madns, e do consorcio destas funcçl:íes só 
te riamos r~sultados os mais n,precia veis para 
o bem publico ? 

Segue-se, senhores, do que tenho desenvol
vido desta tribuna com reluçúo ti. doutrina do 
art. 49 do projecto constitucional, a respeito 
do qual a illustre commissúo núo apresentou 
emenda alguma, que em relação aos artig-os 
subsequentes, 50 e 51, eu sou inteiramente 
contrario. Quero, senhores do Congresso, 
ministros responsn.veis (ntlo apoiados) ; não 
quero uma organização politica livre •.• 

0 SR. ALEXANDRE STOCKLER- EIJeS são 
responsaveis perante o chefe do Estado. 

0 SR. FREDERICO BORGES-O co!legrt neste 
ponto esta inteiramente equivocado, porque, 
si quizesse observar apropria doutrina con
sn,grada no projecto constitucional, havin, de 
observar que o mesmo projecto, apezar de 
todos os seus esforços, não pôde elimin:tr 
essa responsabilidade. 

Que fez unicamente 'I Arvorou em jJrin
cipi•· o presidente do. Republicn, rospom endo 
peraate uma certa autoridade, e os mi
nistros perante uma outra. 

0 SR. ALMEIDA PERNAMBUCO- Mas, se
gundo o projecto, o p1•esidcnte é o unico 
respoosavel. 

0 SR. FREDERICO BORGES - lii!IS tom 
agentes. 

Núo podemos scientiflcamente organizar 
um poder exocuti v o na pessoa do presidente 
da Ropublicn com ngentes que sejam meros 
instrumentos, que scijam instrumentos cegos, 
manequins; núo podemosdei:mr de estabelecer 
agentes iutelliguntes, agentes com vontade 
livre e, portanto, com inteira responsa
bilidade. 

Do que tenho dito e oxpendillo n, respeito 
dest:t matel'ia, apresento, senhores, it con~ 
sideraçü.o do Congresso diversas emendas, 
que estou convencido teJ'iLo a mesrna sort~ de 
outras que .iii em c!iversas occnsiões levei iL 
mesa. 

A omendn, ao artigo 49 parngrapho unico ó 
a seguinte (lô): 

«Substituam-se polo seguinte: 
Os secreta rios de Estado podem ser eleitos 

deputados ou senadores, assim como estes 
podem ser nomeados secretarias de Estttdo, 
som perdn, do seus respectivos mand,ttos. 

O SR. B~vrr.AQuA-Voto contm. 
0 SR. FONSECA HERMES-Perdendo o man

dato, de nccordo. 
O SR. ZAMA-Acceito a SUl\ emendn, com

tanto que elles percam o Jogar e possam ser 
reeleitos. 

0 Sn. FREDERICO BORGES-NiLo apoiado; 
ha nisso grande inconveniente; o que eu quero 
é justamente sem perda de seu lagar. 

A emonda ao nrt. 50, senhores, é que seja 
supprimido. O art. 50 dispõe (lê): 

« Substitua-se pelo seguinte: 
Os vencimenlos de estado são responsaveis 

pelos conselhos que devem no presidente d;t 
Repuulica e pelos uctos que referendarem, 
respondendo por elles perante n, autoridado 
competente pam julgamento do presidente 
da n.epublicn. » 

Om, sustentando o principio d;t accumuln
çúo do cargo ele ministro com os de senador 
o deputado, essa clisposiçúo par;t mim torna
se desnecessarirt superflua ; eis o motivo 
por que apresento unm emenda supprimindo-n,, 

Ainda ao art. 51 e seus paragraphos apre
sento outra emenda substuti va (18): 

« Supprimn-so. » 
Eis ahi, senhol'OS, um outro ponto de 

dontrina, o da responsabilidade dos ministros, 
porque núo comp1·ehendo governo represou~ 
tntivo, nilo comproheudo governo livro sem 
ministros responsa veis, (Apoiados.) 

Etl quoro n, rospons:tbilidacle oll'octiva dos 
ministt•os pelos conselhos fJne dorem e pelos 
actos qno rol'omndarom, respondentlo pemnte 
n, mesma autorldudo que tiver de ju!gttr o 
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presidente da Republica- Ser ministro como 
um instrumento cégo e que não se compre
hende.(Apartes.) 

São estas, Sr. presidente, as emendas que 
o.trereço aos diversos artigos do projecto que 
se tem discutido. 

Vou terminar, Sr. presidente, os conside
rações· que, para apoio de minha opinião em 
opposif;ão aos artigos 49, 50 e 51 do prqjecto, 
tive a !loura de submetter á consideração do 
Congresso. 

Senhores, eu não quiz, a exemplo de ou
tros oradores que precederam-me nesta tri
buna. atrastnr-me dos pontos em discussão : 
não quiz tratar da magna questão de federa
ção prendida á discriminação de rendas ; não 
quiz tratar da questão não menos incandes
cente que se chama questão religiosa. Em 
obediencia iL mesa e com o espirita de ordem 
que sempre me caracterisou, circumscrevi 
minhas ponderações a esses artigos em dis
cussão. 

Apresentei grande numero de argumentos 
relativamente ao principio de accumulação 
do cargo de ministro com o de deputado e se
nador, não parlando entretanto desenvolver 
a ma teria com relação iL responsabilidade mi
nisterial, por ser pouco o tempo; aguardo, 
para este e outros fins, a 2• discussü.o, 

Agradecendo nos dignos representantes a 
benevola attencão .com que me teem distin
guido até esta hora adeantllt.la ..• 

vozEs- Tem c!isculido muito bem. 
0 SJ.t. FREDEIUCO BORGES-.. , VOU deixar 

esta tribuna ; mas antes de fazei-o, eu, ern 
nome daquelle pequeno estado que repre
sento, pequeno pela sua circumscripção e pela 
sua população, mas grande em civismo e co~ 
rugem patriotic:t (apoiados) e pelas grandes 
idéas que tenho sustentado de adeantamento e 
progresso, dar o testemunho solemne de 
qunnto estamos possuídos do espírito de soli~ 
tlnriedade e cordialidade mesmo em rolnçilo a 
obrt\ magna em que estamos empenhados. 

O SR. BEVIúACQUA-Permitttt que eu dis
corde quanto 11 popu!!lçiio: o Ceara e um 
dos estados mais populosos, tanto que foi 
lesado em su1t representação. 

UM SR. REPRESENTANTE-Além de tudo é 
tt terra d!l luz. 

0 SR. FltllDll!UCO BoRGES-Senhores, nós 
desejamos que se faça sem atrope!! o nemaçoda
monto umn. obra prudente, CI'Jteriosa o srtbia, 
desej!lmos poder leg-ar às gernçOos vindouras 
um paladio de !iberdndes, um odillcio que nbri
gue os nossos postaras em seus direitos poli ticos, 
om seus altos interesses. Desejamos quo o 
nosso pacto fundamentll.l, que elevo ser o re-

sumo da reforma dos erros, da emenda total 
dos abusos que se davam no regimen passado 
(apoiados), seja a exprosãu ma1s viva de um 
sentimento de patriotismo, que leguemos, 
emtlm, a nossos lllhos,uma obra grande como 
g-rande e essa imag-em da liberdade que se 
acha em estatua ao entrar-se em uma das 
primeiras cidades da America,em Nova-York, 
apontando ao mundo a grandeza daquelle 
povo, uma obra, em fim, senhores, luminosa, 
radiante, soberba, que, nos honrando, seja ao 
mesmo tempo a garantia, a segurança, a fe· 
licidade dos nossos filhCJs, e que finalmente 
o Congresso, ao entregar ao povo o resultado 
de suas elocu braçOes, possa dar ao mundo o 
exemplo edificante, nobre, grandioso, de que 
soube cumprir dignamente o seu dever, der
ribando um throno pnra levantar em seu 
Jogar uma republica liberrima em todos os 
sentidos ! (Muito bem, muito bem, o orador d 
felicitado e cumprimentado por grande numero 
de represe~~tantes .) 

São lidas e apoiadas, paro. entrarem em 
discussão com o projecto, as seguintes 

Emendas 

Ao art. 49 e pnragrapho unico 

Substituam~se pelo seguinte: 

Os secretarias de Estado podem ser eleitos 
deputados ou senadores, assim como estes 
podem ser nomeados secrotarios de Estado,· 
sem perda de seus respectivos mandatos. 

S, R.. -Frederico Borges. 

Ao art. 51 e seus paragraphos 

Substituam-se pelo seguinte: · 
Os secretarias de Estnclo são responsaveis 

pelos conselhos que derem ao presidente da 
H.epublica e pelos actos que referendarem, 
respondendo por elles perante a autoridade 
com potente para julgamento do presidente da. 
Republica, 

S. R. -Frederico Borges. 

Ao art. 50 

Supprima-so. 
S. R..-Frede1·ico Borges. 
A discussão llca adiada pela hora. 
Vem il. mesa a seguinte 
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Declaraçllo de voto vor da qual votarh\, si fosso submottido a 
votação. 

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1890. 
Declaro que, si estivesse presente i1 sessão -Felisbello Freire. 

de hontem, votaria contr•a a emenda da com- O SR. PRESIDENTE designa para ordem do 
missão ao§ 10 do art. 33, que retirou do Con- dia2 dejn.neiro de 1891 o seguinte: 
grasso a attribuição de resolver definitiva-
mente a questão de lirrâtes entre os estados, Continuação da discu>são da segunda secção 
porque nella vejo o adiamento da solução de do projecto de Constituição- Do Pode1• Ex
uma questão que considero de capital impor- ecutivo; 
tancia, qual a da extensão territorial de al- Discussão da terceira secção do mesmo pro-
guns pequenos estados. j ecto-Do Poder Judicia rio. 

Declaro tambem que votaria no sentido de Levanta-se a sessão ás 4 horus da tarde. 
não ser preJudicado o additivo do sen·,dor 
Amaro Cavalcanti, contr·a a incompatibili-
dade por crenças e funcções religiosas, a fa-


