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CONGRESSO NACIONAL 

I-I ISTO RICO 
DAS 

' SESSOES DE 2 A 30 DE JANEIRO DE :1.891 

4bertn n sessiio do dia 2 de .Janeiro de 1891, ló-se o approva-so n acta da sessão 
anter•or; 

Em seguida o Sr. Aristides Lobo pa.lo urgeucia para que outro na ordem do dia da 
sessão seguinte a mociío do Sr. Erico Coelho. . 

O Sr. Almeida Barreto reguer tambem que a sua proposta, anteriormente apresen
tada, equiparan.do o numero de deputados e senador•s, seja ioclulda na ordem do dia. 

Ambos os requerimentos silo approvados. . 
Passando-se il. ordem do· dia,. discussão do projecto do Constltuic~o, são lidas, apoiadas 

e entrnm cnojuoctameote em discussão varias 

Emendas 

Voem lambem á mesa o silo lidas outras 

Emenda.< 

Eotrnodo em discussão n secção 3• do mesmo projecto, por ter ficadO adlnda.n votação da 
secção 2•, por niio haver numero legal, voem O. mesa, são lld~s; apoiadas o entram 
coojunctamento em discussão vnrlas · 

Emendas 

Veom O. mesn ns seguintes 

Dec!araçaes do ~oto 

Os abalxos assignados declaram ter votado contra·n emendo. apresentad•t ao o.rt. ·23 do 
.prqjocto de Coostltufção, para ser lgualndo o subsidio dos deputado; e senadores. 

Jl, ·Campos,- Moracs Barros,- Ado lp/Lo · Gordo •. - Paulino Carlos,- ;1! UI'Sa .- Rodo!pho 
Miranda,- Angelo Pinheiro,- Tiloma. Oarualluzl.-llubiao Junior.- ;l!OI'Cira da Silua. 

Pedimos a v, Ex. que ncceite e mande cooslguar nn actn n seguinte dcclarnçilo que, si 
estivessem preseotcs os - nbnlxos nsslgondos - qttnndo foi votnda a emeodn no art. 23 equi
pnrandc o subsldio·dos deputados no dos senadores, votnrlam contra e!la. 

Snln uo·coogresso, 2 d~ Jnnelro de 189J.. 
Alfredo ·Elias.- Costa Junior.- Almeida Nogueira.- Domingos C. do Moraei.- Ro-

drigues Alves, ' · 
· Nn sessão ·âe ·3, ·sendo ,lldt> o pcstn ·cm.dlsoussilo.u neta :da sessüo .autccedcntc, ó 

,. approvndn. 

•' 
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4 HISTOR!CO 

Passando-se {l, 1• parto da ordem do dia, continua a discussiio da moç~o apresentada pelo 
St•. Erice coelbo, cujo. urgoncla foi votnda nn sessão de 2. . 

Voem il. mesn, siio lidas e imtrum conjunctamente, em discussão os seguintes: 

Substituti•os 

A organizaçiio dos estados só se faril. depois de votada a Constituição Federal servindo 
do base ao prooosso eleitoral no. parte referente iL ot•ganizn,,'lo de mesas e no recebimento e 
aput•uçito de codulns, bem como n. respectiva tlscaiisaçiio, as dispoolçoes da lei .tio O do janeiro 
do 1881 e respectivo reguinmento.- Nilo PoçaniUl.- C. Palotta.- Zama. 

Substilun-se a moçilo. do Sr. Erico pelo seguinte: . 
·O Congresso Constituinte ·julga tncompativol com o principio federativo, proclamado , 

pelo Governo Pt•ovtsorio e que se tl•ata de consafi!'llr, o systemn eleitoral prescripto no 
ilecreto de 4 de outubro dosto nnno pu.ra o. oieiçito ans nssemblêns e dos governntlores dos 
estndos e, fnzontlu votos pM•a que nos mesmos estudos sejn:deixntla amplo. faculdade para 
se organizarem, mediante o processo eleitoral que ententierem preferiveli passa 6. ordem 
~~. ' " 

Em 31 de dezembro lio 1890.- Joao Moira da Va.~conceUos.- Anniba! Fa!cao.--Jotro 
Barbal/10. ' ' · 

A organiznçito dos estados só se farú. depois de votada o. Constltulçiio Federal, servindo de 
bllSe ao processo eleitornl o. lel de 9 de janeiro de 1881.- Nilo Poçaw•a. . 

Depois de orarem diversos Srs; representantes, posto. o. votos, por partes; a "seguinte 
moçíto ao Sr. Erice Coelho e outros : · . · · · 

O Congresso Constituinte declara iuconvonientes os ensaios de orlitlnlzo.çito dos estntlos, . 
ficando adfntla até ser votada a Constituição Federal e adoptado. pelo poder legislativo novo. 
lei eletoral, que assegut•e a compnrtic!po.çíto de todos os cldntliios nn obra da fundação dos 
estndos respectivos. · . 

E' rejeitada a primeira parte atá a palavra- federal -, ficando prejudlcndos, não só a 
segunda parte do. moçiio,. como os substitutivos oifereotrlos. . 

No. segunda pnrte da ordem do dln. I"'oce.de·se ii votação do. secçito segundo. do projecto 
de Constitulçito. , 

Voem à mesa as seguintes 

, Declaraçaes da voto . 

Declaro que assignei som restt•icções u. emenda ao art. 33 § 24 do cn.p. IV da r• seÓçit~ 

'•'. 

npresentntla pelo St•. representante Leopoldo de Bulhões e outt•os. . .· 1. 

Sala dns sessões, 3 de jnneiro de 1891.- Uc/ilia Rodriguas. · · '''f 
Declaramos qua votámos pelo substitutivo da commisslto nos arts. 441 45 e 46 do projecto 

de Constituição por set' mal> coasent111:10o com os lll'incipios federativos, desde que igu~to. os 
~stndos no pleito relativo ú oieicito do presidente o vlca-presidente do. Republica, sem dei-
xar de respeitar o principio demo•t•atico do sutrr•tgio directo. 

Snln. das sessões, 3 tio janeiro de 1891.-Manaol Francisco Macll<ldo;;_ Joaauim Sar• 
'monto~- Manool Ignaolo BolfoN ·Viaira; · · · · 

. Declarei. que votei p~ro. n eletcao do pre~idente e vloe-prasidente da Rapubiicn paio 1 
artigo substitutivo do tieputado Moniz Freire e out\•os, que consagra o sutrt•ngio directo. 

Sala das sessDàs, 3 de janeiro de 1891.- Jlliguel do Castro, , .. 
Aberta a soss~o <lo dia 5, é ihla o approvo.dn a neta ·aa sossíto,o.ntecenente: : · ... 
Lê-se um requerimento do Sr, Francisco Maria So~rrl Peretrn,·.deputndo pelo Estado da 

Bailio., ~edlndo licença ·por vinte dias pnro. deixar do oompnrecer às sessões, por motivo de 
~-~ . . •.. . 

O St•. Presidente nomeia para 'o.·comintsscro que tem de dnr.pn.reoor sobre este requeri-
mento os Srs, Retumba, Gnrcia, Pires e Virjrliio Damnsio. : :. · 
. · Requerendo o St'. Tosta que ncro hnJa sessíto no dia B por ser dia santo, o nilo havendo . 

. . , casa para votar-se o I'Oquerlmeuto, ftcn ndindn a votaocro. , . 
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fiiSTORICO 5 

Pnssaodo-se á 1• pni•to da orrlom do dia, em virtude da Ul'fl:ODcla npprovadil. na ses•.rto 
do 2 do cot'I'ento, entra om dlscussiio n lnliicnçüo do Sr. Almeida .Barreto sobre nssum1•to 
regimentai. 

Suumettldo entilo n votnÇt1o o requerimento do Sr. Tosto, que ftcàra odiado por nilo 
haver anteriormente numero pnm votnr-se, rl rejeitado, 

Passando-se lt 2" parte do ordem do dia, contiounçilo dn discusSI1o do projecto do Constl
tuiçiio, e posto. a votos uma emendn. du. commissüo no n. 2 do art, 51 do prqjecto, é 
rejeitoda. · ·· 

Continuando a pi•imelrn discussilo da secçüo lll do mesmo pro,jocto, St1o lidas, npoi
·ndns e postos conjunctiimento om discussão vnrins 

Emenda.< 

• 
Vai n imprimir o seguinte 

Paracar 

. ·A .commissiio nomeada, de accordo com o nrt. 20 do regimento interno, para conhécer 
dn li~eoça solicitada pelo deputado. pelo estudo dn Bnhin, conselheiro Francisco Maria Sodré 
Pereira, tendo em attenÇt1o os motivos que justltlcttm esse pedido, tl de parecer que se lhe 
conceda a dita licença. . . · 

Sala das commiss1les, 5 do janeiro do. 18~1.- Joao da Silva Rotumba,-Virgilio A. 
Damasio.-Garcia Pires. · 

Na sessüo do. O, lida a acta dr> sessilo antocedonto, é approvadn. 
· Passnndo-se t\ ordem do dia, continua li primeira discussão da socçilo III do projecto do 

Crnstltulçüo. · 
Silo lidns e npoladns, pnrn ontrnrem om d!scussüo com o projecto, varias 

Na sossüo do 7, ó Ilda o approvada a neta da sosSI1o antecedente, 
E' tambom lida, npo!adr> e postn om discussão a seguinte 

·Moçao 

' ' 
· Consldernndo quo a politica republlcnna se bns<la na mnis completa liberdade espiritual; 

· quo os privlieglos concedidos pelo poder civil nos adeptos de qllalquor doutrina, aldm de 
iniquos, por 11m Indo,. e humlihnntes, por outro, sempre toem sorvido pnra retnrdar o nll
turnl advento dns·ldéas e oplniOos iogltimns, que preceilem a regeneraçilo dos costumes; 
. que as oronçns religlosns des!lnndns a provnlecor nito carecem de npoio temporal como 

a historia o demonstrll ; . ' 
que, em rnco da crise esplritunl que cnrncterisn n phnso nctunl dn sociednde, é !nutil.e 

vexntoria 'li altitude 'tutelnr do poder publico om relnçllo às concepçoes thoorlcns, tbeologl-
cns,,motaphyslcas ou sclontiücns; . 

. ·que uns roformns· polltlcns devem ser ponderndns ns condiçOes mnterlnes, em que se 
ac~nrom QS Sei:ventunrio> dasru.ncyoos quo forem ollmi~ndns; · 
· O Congre;so Nnolanal, reunido em sessiío, na 1• nnplvorsnrlo do decreto que Instituiu li 

. sepnrnçüu iln igi•eja do Estado,· resolve louvor aquelie noto govornnmentnl, nfllrmando ilesta 
arte sua. otrecllva soJ!dnrlodnde com o ]ll'lnclpio polltloo dn co!Jlrletn ~oparncila entre o'· 
espiritual u ·o temporal o suns natiJrnos consaquenQins pratfoqs, · 

.. ~nla das sossoos, .7 de Junolro de 1891.~ Demotrio Ribeiro. E' npprov0d~. · 
. Pussarirlo-se a or~em do dln, con t!mln. 11 primeira dlsoussllo dn Seoolla.lll do projecto· de 

Const!tulçüo,, ... · .... ·. ,. ·. · , .. , '··· .. ·· 
. Sllo.lld~s e npol~das1 pnr11o o~trarelll am dlfiQUS811g call) o prqjeoto, ynvlas· 

. ' 

' ' ' . ' . 
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Emendas 

Aberto. n soss~o do diO: 8, e lido. o o.pprovndo. o. nata do. sesssão anterior. 
Vom n. mesa, ilUdo, npolndo o posto em discussão; o seguinte · 

Ro2'uorimento 

R.oquoiro que, por,lntermodio do Ministorio do.'Justico., se peco. :i secretario. do policio. 
certidão do r.ot•po de dolicto procedido sobre o. pessoa do Gonoro.l Frnnzlnl, ferido no. nouto 
de 29 de novombt•o ultimo, por ocao.slii:o do nssnlto ó. Tribuna. 

Snlo. dM sessões, 7 jo.neiro de 1891.- Ccs"" Zama.' 
Posto n votos, e ro,ieltndo o mesmo requerimento. 

Nn ordem do dln, continuando n 1• discussão do. secção lli do pro,iecto do Constituição 
voem n mesn, siio lidas, npoio.dns e entram conjunctamento em discussão vnrins 

·vota-se n secção JII tlo projecto. 
Voem t\ mosn ns seguintes 

E me nelas 

Dcclm•açGcs tlc uoto 
' 

. Ooclnr~ qu~, si ostlvosso v.r~sente ntt occnsião em que no. sessão do hontem foi voindn o. , 
moQllo do cttlrulno Demetrio R.tbetro, representante do Rio Grande do Sul, ter-lhe-h ln drulo 
o meu voto o, nproveitantlo o ense,lo, o.ppello.rln paro. o po.trlotlco Governo Provisorio no 
5entido de diLl• urgente errectivldnde nos complementos ossencinos de tão elevndn medido, 
s~tisfazondo assim nos intuitos do governo e ils logltlmns asplrnçaes do todaos as conllssoes 

. religiosos que, cioSOJI de sua indepondencln, repeliam tod~ tutella do poder temporal pot• 
desconhecer-lhe competencin, o.lóm da mnnutençito da ordem mo.terlo.l, garantia o respeito ó. 
libordnde espiritual, · 

.. Solo. dns sossoes, 8 de janeiro de 1891, 3• da Republica,.;.. Josil Beuilaqua, 
· Votei contra o plano do poder jndlcinrio do projecto da Constituição, não pot• jÚignl-o 
menos ncceitav~I no regimen federativo,. mas Jnopportuno, em vista :!ne circumstancins 
nctunes o trndictono.es do pnlz. · . . · 

• 

Snll1 das sessoes, 8 do janeiro dá 1891.- A Oaualoanli. · 
' Declaramos que votamos contrn n emenda do Sr. Leopoldo.de BulhOes, osÍo.belecondo o. ., 

tlivorsidndo de 1eglslnção. · -
S~la das sessoos, 8 tle janeiro tle 1891.- Frota.- Rosa o Situa.- J., L. Caolho o 

Campos.- Generoso lúarqu•s.- Couto Carta.,o. . . 
Decinrnmos que votllmos contra n emendo. ao § 24 tlo nrt. 33, · nssignndn pelo srs: 

representantes BulhOes Jardim e outros. . 
Sala das sessoes, 8 de janeiro de 1891.- Chauos.- ·Antonio Otyntho. 
Declaramos que votnmos contm n emendo. dos Srs. Bulhoes e outros que os tnbelece 

a diversidade do legislação. . . · · 
Saln dns sessoes, 8 da.lnneiro tle 1891.- Josd IIyyino.- To!ontino do Carualho.- Gon

çaluos, .Ferreira.- Andrd Caualoanti.-lúanoo! J. J, do Serrano,- Soabra.- Juuencio de 
A!Juiar. . 

' Declaramos que· Yol~mos a· favor do emenda do Sr.~ Mpresentante· Amphllophlo o · 
outros aos arts. 54 n61 da sa~orro 3• do projecto de ConstltuiQito, . 

Saln das sessOos;.8 do ,Janeiro do 1891.- A. lúi!ton, -Montoiro·do·Barros. -Josd 
. ·Simoao~ -J. J.·sonano. -ftfanool Franoisoo •l!aoliado.-J .. V. de Moira Vasoonoollos,

Josd IIyaino.- Joaquim Antoro da Oru:.- Tl•aodoro Paollooo (si ostivosso presento) • ...; 
Caotano âo Albt'!l«arquo,-Laoarda Ooutin/io,- Badard (em parto).-Alnlino Aluaras Al/bnso, 

' . . . 
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- B. Carneiro.- Custodio de Melto.- Santos Poroira.- An(fisio Fiallto,- Cesar Zama.
Garcia Piras.- Gomonsoro.- Espirita Santo,- Barao do -Villa Viçosa,- P.aula Guimaraes . 
-Gonçalves Fo1'J'oira.- .llfontoiro do Barros,- Firmino da Sitvei1·a.- A. Caoolca,1ti.
Josd Bornardo:-Ignacio Tosta.- Pedro Amarico.- Amorim Garcia,- AmpltUophio, · 

Entra om I• discussão o titulo [J do projecto 'de Constltulçiio. 
Voem ~ mesa, süo lidas o apoiados vnrlas 

.... Emendas 

' . Abertn. a sessilo do dia O, é Ilda, apoiada o sem debate approvndn a neta da .sessiio 
no teceden te. . . 

E' lido um requerimento do Sr. Josó Rodrigues Fernandes, deputndo,·palo Estado do 
Jl!nrnnbilo, pedindo licença Jlara retlrnr-se,desta capital por motivo de molestla em pessoa 
de sua fllmllla. · 

O·Sr. Presidenta nomeia porn a commlssão que tem de dM• parecer sobre este roque-
.. --'· r!mento. os Sl'S. Rotumba, Vlrgilio Domnsio e Costa Rotlrígues. . · 

' Passando-se i• ordem Jo dm, contlmla a I• discussão do projecto de Const!tuiçüo com as 
emondos upresentndns. 

E lida, o upoínda mais uma 

Emenda 

Siio lidns, apolodns o entram conjunctnmente em discussão outros 

Emendas 

Depois do orarem varlos Srs. representantes, süo lidas, apoiados e entram conjunctn
mente em discussiio varias 

Emendas 

Veem i• mesa ns seguintes 

Decla•·açücs do volo • 

Doclnramos tor votado contra a emenda' subst!tutiva do n. 24 do art. 33 do projecto de 
Constltu!çiio, npresentndn pelo Dr. Leopoldo do BulhOes, jlOr destrulr'a unidade d~t ·leg!s
Jnção da Ropuullcn; que desejamos manter como garnntm da igualdade de direitos dos. 
cidadi'ios e da unlüo nacional. · . 

Snlti dos sessões, 9 de janeiro de 1891.- Monteiro do Barros.- (m Goulari.- Atliavdo · 
Junior. , . . . ' ... . . 

Votumos contra a emenda npresentndn pelo Sr. deputado Augusto de 'Freitas, que 
• substituiu o n. li do nrt. 47.; po1• isso . que ni\o podemos admittlr t)UO se dtl nutor!znção ou 

fnouldnde ao Supremo T!•!Uunn! Fodernl, que ó nomenclo pelo cbefe .. do .Estado, pnrn nppro
vnr netos desse mesmo chefe; solvo se n exrressito- modianlo npprovnçiio- devo ser 
entendida- modianle proposto dnquelle trlbunn . . . . • 

Sala das sessões, 9 do janeiro do 1801 -Almeida Barreto,- Joao Vioira,- Firmino da 
Silvoira.- Couto Carla:»o,- Pedro Amo>•ico,- J. llotumba; 

' ' 

Declaro que voto! pela unidade de log!slaçi!o. 
S. R."- O dÓ janeiro do 1891.- J, llolumba. 

,, . 

Doclnro que te••la votndo pelo segunda parte da .emenda do Sr. Amphllophlo o outros· 
no nrt. 5B do projecto de Const!tulçi!o, si elle tivesse sido posto !\ votaçiic, como meio de 
nssi~nar a uniformidade de J urlsprudencla no reglmen da unidade dn legislnçito.- J, L. · 
~·~~. . . 
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8· HISTORIC:O 

Abort~ n sossito do dllllO, ó lidn, postn oÍn dlsoussilo o' som debate approvndn a nota. dn 
sessão nntocedonto. · . 

N11 ordem do dln contlnun n !• discnSStlo dos tltnlos II ·o lll do projecto de Coustl
tulcilo com ns omondns offereoldns. 

Vem I• mesn e 6 lldn n seguinte· 

Daclaraçao 

Decln.ro que ~nssoi o telogmmmn n que da tribuna so referiu bojo o Sr. Assis Brazii." 
Intelmmente solldarlo com a altitude politica mnntlda pelo Sr. Demo trio R.ibolro, do.qunl mo 

·tenho approxitnndo por uma ospontnnen convergencln de conducta, declaro mnls que; no 
. )lllSSnr o alludido telegmmmn n nmlgos pnrtlculat•os, npenns obedeci nos Impulsos· da solida

. rlednde com o procedlm~nto do Sr. Oemotrlo, qno tilo dlgnn o patrlotlcamonto so esforcn 
pela consolidação ela patrta republicnnn.- Josd Simeao. · 
· N!L sessão de 12, ó lidn, posta om discussão e sem debate approvndn n neta do. sessiio 
ILUtecedente. · 

E' igualmente lldo, posto em discussão e sem dobnte npprovndo o seguinte 

PARECER 

· A commlssiio, nomendn de nccordo com o nrt. 20 do regimento interno a quem foi pro
sente o officio do deputado pelo estado do Mnranhilo, José R.otlrlgues Fernandes, em que 
solicita umn licenca pam poder retirar-se desta cnpltnl por motivo de molestln om posson de 
sun fnmllin, é de parecer que seja essa llc9ncn concedi <ln. • 

· · Snla dns commlss~es, lO de janoii'O de 1891.- Joao da Silva Retumba,- Manoe! B•r
. nardino ela Costa Rodrigues.- Dr. Virgilio C • .Damasio. 

Vem á mesa, é Ilda, apoiada e flcn para entrar am dlscuesito opportunamente a 
seguinte 

Imlicapl!o 

Indico CJ.Uo 'se requisite do Governo Provisorlo, por ln termedlo do Minlsterio da Fazenda, 
cópia das demonstrnc~es exigidas pelo decreto do 12 do novembro ultimo e conta dos 
credltos supplemontares o extrnordinnrlos nbertos no exerclclo do 1890. 

Sala d~ sessaes, 12 do janeiro de 1891.- Americo Lobo; · 
. Requerendo verbalmente o Sr. Serzedollo que se consulto o Congresso sl pódÓ ser 

!Lmpllnda a ordem do dia, nffm de ser sepamcla om duns partes "mataria que restn do pro
jecto de Constltulciio, comprohendendo !L l• ~arte ns qualidades de cidadllos brnzileiros o n 
(!eclnmçlto de direitos, ~ a 2• parte ns dlspostç~os get•aes e dlsposlç~cs transltorlns, o Sr • 

. Presidente deciurn que o requerimento do nobre repre!entante n~o póde ser submettido ao 
Congresso sinão depois dn votnclio n que so Vi\O proceder, da materta cuja discussão ficou 
encerrnd~ na ultima S$iilo. . . 

N11 ordem do dia procede-se a votaQi1o dn mnterln oncerradn. · · 
Voem a mesn as seguintes 

Decúiraç~es de ~oto .. 
.. · . . . #I . . . 

Deolnramos que votamos poln emenda qna nropae a JÍupprossilo da guarda nnclonal, 
, reservnndo-nos a nprosontnr om segunda dlsoussdo outra emenda no sentido do prever n 

. . .• lnstitulcão de umn millcla dostlnndn a fornecer o lndlspensnvel oentlgento de que n naçllo 
:·.: cdevese!llpre poder dispor nos casos opportuno~,- 4br•u.- R. Oaorio,-·Aioiil•s Lima.

Ass!a· Bra:il,- ~•reira da Costa,- FI, Baptista.- Ca~Siano ,!lo,Nasqimento,-Julio de Castii11os, 
· -Julio frota,- Menna Oamto,- Abbott,- T/,om<U Flore,,- Pinlleiro. Maohaao,- Vloforlno 

" . .. · ' Monteiro,- ,. . . , . - · · · · . . (., 

•' .... •· .--
. . 

. ...... 
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.. Declaro que votei a 1\l.vor da disposlcito que conierin aos estrangeiros o direito de 
Intervir nns municlpnlldndes, como eleltot•a.; o vorondoreo, 

· S~la dns sessões, 12dojanelro da !But:- F, Baclard, 
Sttbmottido {l votaQilo o roquorimonto do Sr. Sarzatlolio, par.t que ontt•om oonjunotn

mente em discussiio ns secções I• o 2• do titulo !V do projecto o depois o titulo v, é npprovndo. 
Entra om I• dlscussi.o o titulo IV do. projecto de ConstltulcUo. 
Siío lldns, apoln<las o entram coojunotamente om discussiio varias 

Emendas· 

. Depois da algum do bato ontt•e varies St•o. roprosentantes, siio fidas o npolndns, para 
entrarem om discussito conjunctnmento com o projecto de Constituiciio outt'l\S 

Emeriilas 

Aberta a sessão do d!n 13, ó lida, posta om dlscussiío e sem debate appt'Dvndn n acta da 
sessão anterior. 

E' tnml)em lida a vaii a Imprimir a seguinte 

Represontaçao 

' Do aronblapo da Bahia, >'aprosantallflO contra diuoraoa disposiçaas do projocto de Constituiçao • 

. Aos senhores membros do Congresso Nnolonnl. 
Senhores -; Foram jil divulgados poln Imprensa o do todos os membros desta Ulustre 

nssambléa são conhecidos- porque a onda um do vós om partlcul~r ns fl?.emos ohagnr -
ns reclamaQ1les e queixas, que o Eplsdopado Brazllalrojulgou de seu sagrado dever axpendar 
no honrado ohofa ilo Governo Provlsorlo, relntl vnmento as fõrldns faltas ii religiito, no 
projecto oonstltuolonal pelo proprio governo apresentado a esse Congresso Constituinte . 
para set• discutido o npprovndo. · · 
. · Agom qae rompeu no selo desta nssemblón tito solomna debato n que n nnQilo Inteira 

astil nsslstlndo suspensa, tomada do mnls vivido interesse, venho officlnlmonte. depor sobra 
n mesa do Congresso, como ultimo reclamo do meu patriotismo o de minha fé, o docu
mento que oxpoe as ditas quolxns, pedindo lnstnntlsslmamonto nos. Srs. representantes as· 
quolrnm tom11r na mnls serlt1 cansldorn~~o, porqno alias tocam os mais vltaes Interesses 
deste pnlz. · . - · 

· · Nito sou orgão neste momento do um grupo rio crentes; perdidos em nlgumn~ · dns · 
nossns colonlns e que nlnrln nsslm morocorht vosstt mrtior nttençi\o ; sou orgão automndo 
da religião destn nnçi\o cnthollcn, e npJ•osento-vos justltlcudus t•eclnmnçiles em nome do 
Episcopado Nnclonnl, <lo todo cloro brnzlleiro, om no mo· da croncn cltrlsti\, n quo pertence o 
noseo povo, n que, vós mesmos, senhores, dizeis pertencer o do fncto, J.lOIO voSllo btlptismo, 
pertenceis. · · · 
·. Esta nnQilo querida ó quem vos potle o t•ospeito·do sua fé, o livre axarclclo de sun "dlsol- · 

pUna e· de san culto. · . . 
. A sapnrnci'to violenta, nbsolutn, rndlonl, lmposslvol, como so ostlltontnndo estabalooer, 

niío digo só entro n Igreja o o Estndo, mns ontt•a o E:stndo e todn roligli'to, perturbo. gra
vemente n consolenclt1 dn nncrro, o produzlt•il os mnls funestos otroltos mesmo 1111 ordem das 
cousns o! vis o polltlcns. Umn unçi\o sepnrndn oll!olnlmonto do Dons tornn-sa lngovornnvel 
o rolar~ por um fntnl.dcollvo do docndoncln ntó o nbysmo, om que n devornri'to os abutres 
dn anaréhla a do despotismo, Já pu?.omoa- todos do sobrenvlso nn 1'nstor11l Colleotlvn. 

·Da fnoto, senhot•os,. ni\o oxlste em lodo o universo um só povo nsslm sapnrndo, ou que 
recusa todo. u!llnnl)ll com 11 rallgldo,. como se daclom no nt•t.· 72 § 7• do proJecto consti-
tuoionnl <lo que estnmos tratun<io. · · · 
. '.0 povo !Jrnzllelro ter~ o -direito do !l!DR'Onr-so profundnmoute si os podot•es publico~ 
tomaram detlnltlvamente estn. n~tltudo .cm 1\tOc da rollg-lno, . · · · . , . · · 

·. Oongraaao - 2 1 
· ... 
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O povo brazileiro tem direito 11 que seus filhos s'lfam educados na sublime crenon 'o nas 
salutares max!nms do Chl•ist!an!smo. Ora, si passar este projecto da Censtltuiçiio, desde 11 • 

, escola. ~rimaria, cujn nthmosphel'n, como diz1n· Guizo!, deve ser tedn religiosa; desde a 
escola. primaria., ando os asplritos !'acabem suo Pl'imaira fórmn, o que constitue o unlce tire• 
c!nie educador para a maior porta dos cldadüos, n.tú ás mnis altns ospheras do ensino 
publlco1 niio se ouVIrá mais o nome do Deus, nem o de Jesus Christo, slniio para sor blas· 
phernwo ou desviado com dasdcm da cousldernçiio dos alumnos, ,como oqjecto de que o. 
sclencia niio se occupa mnis hoje i E nos internatos do governo, povoados de umajuventude 
baptisnda e christü, entre os militat•es da nrmO:dtt e do exercito, será prohlbldo, pela Constl· 
tuloiio dn Republica, qunlquer ensino religioso, qunlquet• acto do culto ! 

O yovo brazllelro creu semp1'e c continua n crer, 'que o sncrnmento do mntr!monio, 
institu1ijo por Jesus Chrlsto, ó o unico meio licito e valido de fundar rnmllia entre os que 
professam o Christianlsmo ; e a Constituiçiio declarará que n Republica niio admltte outro 
casn.rnento sinüo o civil, desacreditando assim, como lnsumciontos pum n bou, solida o moml 
constituição da fnmilia, nquellns uniões do que todos nascemos i Que o governo estabelecesse 
um registro ou qualquer solomnldade Jegnl, como condição, par" que as uniões religiosas 
tivesiom ell"eitos civis, entendei-o-hiu o povo ~raz!lolro, mus procln.mur contm todas as 
trndiçoes, contrn todos os usos, contra todtts as convicçoos religiosas 'deste povo, que o 
casamento civil ó unico reconhecido valido, como unico que garanto n merulidadc, 'a boa, 
ordem e n. segurança da. fumllia, ó fuzeJ• uma nll"rnnta á Nuoüo, que ati! aqui nunct> conhe· 
ceu cstn fórmu de uniüo conjugal, pemnte juiz e oscrlvüo, medittnte um simples contracto, 
como outro qualquer. , 

O povo bl•a?.lloiro quer que se mantenha· a liberdade de fazer cada um votos a Deus, 
de n.braçar a vida religiosa, si ostn. lhe pnrecm• mais acommodnda ns exlgencias intimas· 
da sua alma, do assoclnr·so pura fins religiosos o mornos, som nenhuns estorvos ; no emtaoto 
a Constituiçüe prohlbiriL o estabelecimento do novos conventos e ameaçará de confiscaçüo ns 
nossns propriedades religiosas! . , 

O povo brnzlieiro repugna a todo o acto violento e injusto ; tom iudolo pacifica, bospi· 
tnleim e generosa ; como poderá ver nu Constituição de sou paiz uma ordem injustlssimn. 
de ostracismo, contrn um grupo de padres, que niio tem outt•o crime slnilo educar e instruir 
n nossn mocidade, com npplauso c louvor dos pnes de lilmllia, que lhes queiram confiar seus· 
filhos I , · · 
. , o povo brazlleiro professa o culto dos mortos ; , n t•ellgii!o dos sepulcbros é pat•a elle 

·sagrada, corno o foi pnpa todos. os povos, nluda pngilos ; quer este,povo catholico repousar 
depois dns luctns ,dn vida uum recinto sn_grndo, que ó n prolongação do templo; quer 

J dormir o somno da morto em tarra santiflcnua pelns IJençi!os da rell~iüo o com ui oraçOos 
o todos os t•ltos de sua Jgrqja. E a Constitulçito desta nnçüo cn.thollca' declarnril que· o 
cemiterio nfio tem caracter algum religioso, e que todos estiio seculnt•lsados sob a adminls
trnçüo exclusiva das intendenclns munlcipues. Haja embora comiterlos profanos ; . mas 
queremos ter os nossos Sti!Jrados, sujeitos'' disciplina canonlca da Igreja Cathollcn, a que 
pertencemos. , , , , . 

Seu!Jores, por que ha de a Constltuiçito, o noto grnve, solemne, fundamental, sobre que 
se vae erguer todo o novo edifiolo politico e social da nossa carn patria, contot• estns odiosas 
medidas oppressivas á liberdade da couscloncin. cntholica, estas le1s doexcepçüo contra nós e 
qae nndn justificam i . 

Mns dizem: oiio sois vós antros cathollcos inimigos da Republica i E' justo que a 
Republica so arme contra vós. , 

,Niio1 nós não somos inimigos da. Republica, como fórmn de governo. Cumpre p01• Isto em 
claro e oesvauecer ll•istes equl vocos. , , , · , , 

Ouvi uma voz o.utorizadt> que desce agora mesmo dns summidados da hlorarcilla catholica 

I 
I 
I 

I 
( 

l 

expllcnudo n doutrina contida ern netos publicas da Santa. Só. , ,, 
« De tnes netos se deprehende que a Jgrejn Catholicn, cu,jn missão divina abrnngo todos , 1 ' 

, os tempos e togares, nada tom nem na sua consututçuo nem 'nas suns doutrinas que repugne 1 

· numa fórmn qualquer de governo, porque cada. uma. destas fórmns póde oJI'erecer o manter 
, excelleute condlçito da sociedade, quando della se usn com jaátiçüo o prudencin., , 

· • De feito, n Igreja,' collocnndo-se nClnm dus fórmas mudavols do · governo, bem como 
:nolma das disputas o rivalidades rios partidos, nppllca-so untos de tudo nos progressos da 

, reilgiilo, pam ouja manutençito o desenvolvimento dove empenhnr todo o sou zelo e todos 
· os sons cuidados. · , , .. ,:, , . , . 
, , . • Jnsplrnndo·se nestes prlnoiplos o consideraoaes, II'Suntn Só Apostolica, fio! il,tradlçi!o 
. de todos os tempos, nito só respeitn os poderos civis ( quo,r seja o Estado governado por um 

. " . ' , . 
' ' 
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só ou por inversos ), mas nlndn entretem pot•lgual rolaç~os com alies, enviando o recebendo 
ombalxadoroso rogados, e trn.va negoc!nçOe> pum. regular os nogoclos e solver as questoes 

· concat•nentas as ralncOes da Igreja e do Estado. · 
«:Por isto ó mesmozelo.do bem dt~ religião que dirige a Santa Sb nas negoclaçoesque 

travn. e nas mutuas t•e!ncoes que entretem com os chefes dos estados, devo ser. lambem a 
regra dos fieis nos netos nilo só dn vida particular como da publica.~ · · · 

Esta regra recentemento lembrada polo orgilo officlnl do chefe do nossa Igreja,- o 
Eminentíssimo Cll.l•deal secretario de estado de . Sua Santidade Leão XIll,- e tiio opportu
numonte ~>rpl!cavoltt nossa sltunçilo presente, nós devemos e queremos, todos os ct~tbollcos 
do Brnzll, fielmente seguil-n. · · 

• Homens ria sociedade esplr!tunl, nós outros membros do clero abandonamos oxclusivn.
mento à sociedade civil, como com tanta vordnde diz um Oil'l'egio oscriptor, o governo dos 
povos, qualquer que seja n. fórma que olle teuha ; nem por Isso, porém, nos restringimos a 
uma nbstenciio de-todo passiva. Nós vimos em ad,intorio i1 sociedade civil, otrorecendo-lbo 
aqulllo que elln jlOr si mesmn niio pódo dnr-se ; isto ó, nlmns preparndns iLs. virtudes socines, 
dedicados ao. bem da humanidade, dignas do honrai-a, cnpnzes do bem servil-a.> 

. « Nüo somos, alndn segundo este nobre ascriptor, homens politicas, mn.s homens ospirl· 
tunas, que reclamamos a liberdade de nossas conscienclns, dns nossns nlmns, e por isso, 
invenclveis. Nilo somos de temer; mn.s tambem niio tememos. Non timemus, nec terramus,l) 
, Toda n nossa vida devemos o queremos empregai-a em obras de religi[o e beneficoncin. 

publica. · · 
.Somos um cloro· catholico o nacional, o como nncionnl empenhado no bom do. nossa 

potri11. A ninguom damos direito do contestn~• o nosso patriotismo, temol-o mais verdadeiro · 
que nquelles que nos desprezam. 

Senhores, n·attltude cletlnltlvn que vno tomar o Congresso, em roce dos grandes inte
resses religiosos e mo mos do povo brnzllelro, vno ter um nlcnnce immenso. ·Nós tocamos a 
um momento decisivo do futuro. 

Si n Constituiçilo, que· ror npprovndn, violnr n cousciench1 ct~lhollcn, si elln ferir com 
odiosas disposiçOes de excepçiío n tlbrn religiosa do. povo brazlleh•o, um contlicto permanente 
se estabelecoril no seio d11 nossa quorid11 pntrin, contllcto que devemos todos conoldarn.r como 
a maior das calnmidadés. · 

A nossn. nttltude, om fnce dessa triste aventunlldncle, ostil bem dotlnida. Niío ó sobre a 
força dns nrmn.s que so ruudnm e se manteem os estndos ; mns. sobt•o 11 ,justiça o o respeito 
dos sentimentos mnis lntlmos dos povos. A nossn rorçn. mornl se bnsen nn justícn. e no res
peito. Elln ó 11rnnde, bem organizndn, e conta com o porvh•. Nós n otrerecemos todo Inteira 
ile cornçüo len~ e aberto, pnrn 11 consol!dnçilo dn. ordem, dn paz publica e do bem estar do 
nosso pniz. _ 

Nilo recuseis a n!liança e o npolo destn· força mornl, que dirige e contóm um povo DOS 
limites do devor o dn obedlencin nos poderes constltuldos, quando estes sabem promover o 
bem do povo, rospe!tnndo n sun f<l e n.s sunsjustns Uberdt\des. · . 

. Srs. membros do Congresso Nncionn.l, ncolhoi oste ultimo n.ppello que a lgrejo. .catho
lico., o. rel!glüo llo vossos pnes fnz il vossa honro., i• consclanclo., no cm•nção e ao patrtotismo 
de onda um de vós. Inspirnl-vos, no redigir n Con.stltulçilo da ll.apubllca dos Estados Unlclos 

·do Brazil, no exemplo dn sua nobre irmiL do Norte e dns mnls republicns do. nossa generosa 
Amarica; elimlnni, npngnl no menos do nosso pacto rundnmeotal n.s clausulns.otrenslvns do. 
liberdade dn. lATejo. Cnthoi!Cll, 1\ que pertence tolln.osta nncüo. . 

Recebei, senhores, ns segut~•ncns de mlnhn nltn consldero.(.Uo. 
Rio de Jnuelro, nos 12 do jnueiro de 1891. - Antonio, arcebispo da Bn.h!n. 
Vem ii mosn, ó lida, npolnclo. e ndinda por tet• podido a pn.lnvrn o St•. Francisco Veiga a 

segulnto . . 

Moça o 

O Congro>so Nnolonnl, consldet•nn1o <juo n eloloilo dos Congressos .Constituintes dos 
estados tom .de se1• fott11 !la nccordo com o que dispoa o clecreto n. 802 de 4 de outubro de 
1800, modificado pelo de o. 1180 de 20 de dezombt•o do mosmo nnoo, o qual ostnbeleco que 
as constltulçoos dos estndos sorüo moldntln.s l'oln dn. Uulito Federal, lembm no governo o. conve
ulancla de se1• ronllzndo. · essn e!eiç~o um moz, pelo menos, depois de npprovndo. 11 coustl-
tuloilo dos Estndos Unidos do Brnzll. · . · 

' ' . ' 
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· · S. R..- Rio, 12 do janeiro de 1891,....; Joagulm Oztunda.- Loopoldo de .BtAlMas.- Paulo 
Argollo. - Frederico Borges. - Ca.~siano do Nascimento; - Aloides Lima. - LeittJ Oíticica. 
-Espirita Swoto,- Jo.•t! Hyqino. -Barbosa Lima, - Josd Mariano, -Julio de Oastilhos.
Guimarlles Natal. -Pareira'da Costa, -S.r=edello. -Pedro O harmom,- Urbano Marcondos, 

·.• -Thoma: Flores.-Assis Bra:ii.-Julio Frota.-.Mal'li»loo Prado Junior, -Casar Zama, 
· -Baàard,-Domingos Viconte.-Baptista d~ ,J[otta.- Gonçalo do Lagos,-Lopes Trouao.
'B, Ozrnoiro. -A, Stocklor. - Amerlco Lobo, - Oorr8a Rabc/lo, -Aluara Botelho. -O. 
Paktta,. - J, Auollar. - .Dulra Nicacio, -Antonio Olyntloo •. - Aristiclos Maia,- Ferreira 
Piros • ...;.. Cloagas Lobato. -A. A;oo•edo. -O. Ramos. -Joaquim Murti»loo. ' 

~. . 

Requerendo o Sr. Jose Mariano urgencla pnra n discussiío d<l3ta moção, o Sr. Presidente 
declnm que pelo regimento c Congresso pódeconceder que a moção faça pnrtoda ordem 
do dia dli ses&io se~nlnte. . . 

Consultado, o Congresso concedo que a moção entro nn primelrn parte da ordem do 
din dn sessão seguinte. · . 

Requerendo tnmbem o Sr. Amarico Lobo que a sun indicnçiio npresontnda na sossiío 
nnterlor entre nn ordem do dia Iõ, é consultndo o Cougresso, que oito concede n urgoncln 
:pedldn. 

' Na ordem do dia ~rocede-se 1!. votnçiio ndinda de uma emenda da commlssito sobre o 
:projecto de ConstltniQilo. Posta n votos e rejaltnda a emandn. · 

Continun n 1.• discussão do titulo IV do projecto da Constituição com ns emandns appro
vadas. 

São lidas, apolo.dns e entrnm conjunctam0nte em discussão varias 

Emendas 

· Depois de orar o Sr. Laura Sodré, são lidas, npolndas e entram conjunotamente .em 
discussão outras 

Emendas 

Voem ainda á mesn e siio lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão outras 

Emendas 
' 

. Voam tnmbom 4 mesa na seguintes 

Declaraç~aa da uoto . 

. . · Deolaro quo votei a ravor da emeodn da commiRsiio rolativa ao § 2• do nrt. 05 do pro
. jeeto do Coostltulçitc. 

: Sain dassossOes, 13 de janeiro de 1891.- Manoal Frtnloisco Macloado, . 
Declnramos que votilmos poln emenda n. ~no nrt. 05, determim1ndo que os estados só 

ntto poderiam rejeitar n moedn legal. 
Snla das sessoes, 13 do janeiro de 1801.- Clwyas J,obato.- Joao L~;;,.:.. Ferreira 

Rabollo. . , · . 
I , •' ' 

. Declaramos que votàmos contrn o n. 2 do urt. 65, e a CtiVOt' da emenda dn. commlssi!o. 
. Snla dns sessOes, 13 de janoh•o do 180!.- Santos Pereira.- Oustodio tle Mallo. 

Abertn a sessüo da dia 14, ó lltln o npprovnda som debnte a neta ria sessito untecedente~ 
Na!• parte da ordem do dia, em virtude da urgencla approvndn. ntt sessito anterior, 

entra em discussão n sognlnte moção do sr. Josó Mm•iano a outros : · •. · . 
O Congresso Nnclonnl, considerando quo a elelc~o rloscongrossos constituintes dos'os

t!Ulos tem ila ser Celta de nccordo com o que dispoe o dooreto .n 802 de 4 de outupro de 
1800, .modltlondo pelo de n, 1180 da 20 do de~embro do, mesmo n1tbo, o qual ostnbelace · quo 

. • ns coútltuiçaes dos estados.serão molrlndas pol" dn . União . Federnl, .lembra. uo. govat•no n 
· ... conv:enlonoln de ser raallr.ll.da osso. eleição um mero, pelo , monos, depois da npprova4a n 

· Constituição dos Bstados Unidos do Bra~ll. · . · · . · , , 
· Snbmetildll ii votnção ast11 moçito, ó npprovnda por 7o vo.to~ oontM 75, . 

. . 
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Vem ii mesa n seguinte 

Daclaraoao do 'IWto 

Declnrnmos que votámos contrn n moção que -lembt•n uo governo n necessidade da 
renllznr as eleições dos estados um·moz, pelo monos, depois de nppt•ovndn n Constituição 
dos Estndos Unidos do Brnzll, 
· · Snln dns sessões, 14 do janeiro do 1801,- Almeida Barreto,- Santos Andrad•.- Edu

ardo Gonçal•os.- Joao Nai•a. 
Pnssnnuo-so ii. 2• pnrto da ordem do din, continúa a I• discussão do titulo IV do pro- · 

jocto do Constituição com as· emendas aprosontndns. 
Silo lidas, npoiudns e eutrom conjunctameuto em discussito vnrlas 

E númcla.t 

Vem i1 mosn a seguinte 

Declaraçllo da •oto 

Declnro que sempre votei r.ehl amondn rl11 commissilo dos 21 no· n. 2 do art. 65, n 
qual prohibiu nos est11dos rejottarem sómonte a moedu. legal e niio a emissao bancaria ""' 
circulaçllo por acto do governo • 

. Saiu. dns sessões, 14 do jnuoiro de 1891.-· Monteiro do Ba•·ros. 
Abertt1 a sessão do dia 15, d Jldn, po;tn em discussão o sem debate approvatla ·a. 

acta di\ sessão nntecedonto. 
No oxpodiooto lê-se: 
Um -ameio do Sr. Dt•. Hllnrlo Soares de Gouvên, dntn;do do 12 do corrsote, ·remei

tendo o I• fnsciculo rios trnbnihos rio 2• Congt•osso Brnzlleh•o de Medicinn e Cirurgia, 
relativo. no saneamento ~esta cnpitnl e de outrns cidn~ils do Brazil. , 

Uma rept•esentnção do oficial do registt•o dns hypotbecas e tnbelliães de notas da 
Cnpltal Federnl, cont1~1 os decretos ns. 151 B, 955 e 1155 .de 31 de maio, 5 de Bovembro 
e lO de dezembro do anno findo.- F!cn o Congresso Inteirado. ·· · , 

Vem ii mesa e vae a imprimir a seguinte, 

Indicaç/lo 

o Congresso ludicn que o St•, presidente entenda-se cem o governo, ·de quem 
requisltnril os melas nooossnt•los, pura a mudança do edidoio em que orn _fúncctona, 
prererindo no. escolha o antigo e~itlcio da C11nu•rn ~os Deputados, feitas as ncqulslç~a·s 
e des~tproprlucõas l[11e forem julgudns imlispens~tveis, devendo o Senado tuucclonar no. 
seu notlgo edlficio. 

Snla das sessões, 15 do j~tneiro do 1891.- Josd A•olino.- Cyrillo do Lemos,-· O!i· 
ttelra. Pinto . ....:. Saldanha Morinho.- Frdas da Cr!4:.- Fonseca 4 Silva.- Nilo Peoanl&cs,
Jacques· OuriqÚo,- Manod Coelho· BastoS do Nascimento.- Ba4tJrrit.- Jollo Lopes.- M. 1 

. Bo:orra da Albuquerq••·- Antllo do Faria,- Bol(orl Viaira.- Uohua Rodrigues.- Padro 
· Cl•srmont.-J.lfcllta Bacellar.- JUanool Barata.- A. Cavalcanti.-Cassiano do Nascimento. 

- Pinlloiro llfaohado.- A"is Bra:il.- Alcidos. Lima.- Pereira da Oosla.- Josd. Augusto 
Vinl~aos.- Josuino do Albu2uorgn•.- Lopas Troo/lo.- Custodio Josd do Mo!lo.- Raymundo . 
Bandeira.- Santos Porolra,-B; Oarnoiro.-A. Etl:obio.-.Prisoo Paraiso.- Bar/lo do 
S; Marcos.- Artl1ur Rioso~ S. Medrado,- Jomzuin• Sarmonlo.-Moira da Vasconcallos. 
- Jcsd llfariano,- Jo/lo Barba lho.- Juuenolc · do Aguiar;-.· Amphilophio Boto lho J!'roira do 
Oaroall•o.- Espírito Santo;'- Joao do Siquoio•a.- Al»>eida Barreto.~ Firmino da Slluoirli. 
- P•dro Amorioo;-·Oouto Oart..,o.- Bar/lo. do, Villa .VIçosa.- Virgilio. Damasio.- Au• 

; gtmo do Freitas.- Jgnaoio .Tosta.- Paula Guinla,/los.-. L•ovoaildo Filgueirài.-.J •. J. Sea-· 
bra.- Rosa Junior.- M, VaUaMo - Folisballo J!'rBiro.- .TosJ Bernardo,...,; Galo/lo.- Zalll<i. 
- Barboso: Lima.~ Josd , Boulklgua.~ Joao Pedro • .:.. Ouirlno .Pires.-:-. Ounlla Junior.-

' . 

.-.,. 
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Pinheiro Guedes.- Aquilino,- Caetano elo Albuquerque.- Americo Lobo,- A!oa~o Botol/;o, 
- Aristides Maia.- Cl~aoes,- Jo<1o Lu i:,- .TI. Baptista,- Fcrna11do Aúbott.- Abreu,
Julio Frota.-'Ltdz Det{lno.-Estaucs Junior . ..: Carlos Campos.- Gcnoroso J1Iarquas.
F6rnando M. da Simas.- Eduardo Gonçalves,- Fradoriao Borges.- Almlno Atfonso.
Baptista da Motta.- Joao da Siloa Retumba;- Josd Paes do Caroall•a;- Jllatta lllacilaelo, 
-·Scr::celello.- Carlos Garcia. · . . , 

Voem i• mesa ns seguintes 

DeclaraÇaas de voto 

Declaramos que, si ostivessemos pt•esentes, votarinmos a favor da moção que lembra 
o ndlameoto da eleição dos congrossos.constltuintos, · 

·. Sala das sessaes, 15 do janeiro do 180i .-Zanoa.- Am&ibat Falcao.- .Tosd AU!Justo Vi
nllaes.- B. Carneiro.- A!cides do Lima.- Pereira da Co•ta.- Assis Bra::i!.- Pedro 
0'1ermont.- Ampllilopl!io.- L. Bull•Ues. 
· Declaramos que, si ostlvessomos presentas, votarinmos contra a moção do Sr. ropro· 

sentante José Mariano· sobro o adiamento da organização dos estados. • 
. Rio de Janeiro, 15 de janeiro do 1891.- A. Cavalcanti.- J, Catunda.- Jllatta Ma

cilada.-: Lui: Delfina,- Jol!o Lopes.- E. Jllartins.- Caetano rlo Albuquerque,- U, do 
.AmaraZ.- ..4.~-Eu~tJbio,- Augusto de Freitas,- Mayrinah.- Otiuoira Galvl!o~- Co11ta Lima. 
-Laper,. . . 

Declaramos ter votado contra a moção apresentada na sessito penultiino. pelo sr. 
'representante Dr. José Mariano, o approvnda no sessilo de hontem. • 

Sala das sessaes, 15 de janeiro da 1801._; Pedro Americo.- Firmino da Silooira. 
Passando·se a ordem do. dia continua n 1• dlscussiio do titulo IV do projecto do 

Constituição com as emendas apresentadas • 

I ' 

,. (, 

.• E' Ilda, apoiada e entra conjunctnmooto em d!scussiio uma 

Procede-se 4 votiiQiio do titulo 1v· • 
. Voem ii mesa ils seguintes 

Emenda 

. Dcc!araçúes do voto 

. Declaramos que votámos contra o n. 4 do art. 70, quo tiro. nos religiosos do ordens 
monastlcas o direito de se alistarem eleitores ; . bem como votámos que fosse o· mesmo 
numero substituido pelo. emendo. apresentada ao nrt. 72 pelo deputado Serzedello Corrêo.. 

· ·sala das sessaes, 15 de janeiro do 1891.- Antonio O!ymllo.- F. Badard. 
Declnminos que votámos pela suppressiio da disposição contida no art •. 70 § I,. n. 4. 

• .;. Saladas sessaes do Con!P:osso, 15 do janeiro do 1801.- Amphilopllio.- Espirita Santo. 
' .,; . . - Ignacio Tosta.- Leito 01tioioa.- Santos Poroira.-.Raymundo Bandeira.- Custodio 'do 

:· · · :Me!lo,- A. Milton.- Dionysio .Oerqueira.- Tavares Bastos.- Paula Argollo:"'- .Tuvencio 
ele Aguiar.- Zama.- A11tao· do Fa>•ia.- ílndrd Cavaloanti, 
· Declaramos que votámos rola supprossiio das 'palavras - observtidos os limites poStos 

·pelas lois de mao-morta, do nl' • 72 § 3. • Jll · · · . 

.. "i . 

=~·.': ,_ 

· • Sala das séssaes do CÓngt•esso, 15 do janeiro do · iàOI.- AmpllilopMo.- Espirita Santo, 
-.'Epitacio Pessoa.-Poel.ro 'Americo.-.Andrd Cavaloanti,- Z:amu,- Antao do ·Faria:-

,. '·Barbosa Lima.- A. Milton.- Ollstodio elo Metia,.:.. Santos Pires- Dionylio Cer2uoira,-
" ·, , . 'Pau!aArgollo.-Garoii•Piro•.-·To•ta,-B;ela·'Yil!a Viço••·- Couto'Cartaolo •. , .· . 

' ~f · ·· · .. Declaro· que,. ·51 estivesse 'presente, 'votar!~· contra· a propost~ 'que. 'pretendia dar 
-=:: . .-. • . vota'ils mulheres, porque Isto seria um verdo.doiro rebaixamento do .alto nlvel. ile ·delicadeza, 
" :. . . , .. moral om quo devem som pro ·palrar nquellas que · toem n sublimo mlssiio 'do. formai' o 

carnoter dos oldo.d~os pela educaQOCo dos tUbos· e pelo aperfeiçoamento ,moral dos maridos •. . ' .. ' 
.. , .. ' 

\J. ',i 
• ... " .. ' 
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· Ser miii de f~mili~, desempenhando c~b~lmente todas as suas delicndas funcç~es, ó 
muito mais digno,· multo mais nobre o do muito mais bonefica o otrectiva influencia social_ do 
<juo quantos trtulos proflsslonaes, sclantiflcos ou alailoraas caibam nos homens. . 

Sala das sess~es do Congresso Nacional Constituinte, ·15 de janeiro da 1891, 3' da Re-
publica.- J, Bauilaqua. · . 

Declaramos que votámos pelos emendas que concediam o direito de voto nos estudantes 
do cursos superioras e igualmente pelo voto às claros.- Ramiro Baraellos.- Julio Prota.
Abrou,- Ponhoiro Andrade.- Honoo•io Baptista.- Julio do CasW/&os.- Fol'!oando Abbott.
Cassiano-do Nascimento.- Thoma: Flores. 
: ·Declaramos que votámos a favor das emendas que mandam supprimir os ns. 2' a 4' do 

§ i• do art. 70, niio impedindo que possam ser eleitoras os an~lpbabetos. e religiosos. 
·s. R .. Saladas sessOes, 15 da janeiro de 1891.- Raoniro 'BaroeUos.-·Jú!io .Frota • ..:.. 

Abrou.- Homero Baptista.- Pinheiro Machado.- Foo'l1a»do Abbot.- Cassiano ·do. Nasai
manto.- Julio do Castilhos.-Thoma: Flores.- Monna Barroto,- Pereira da Costa.- Alcides 

.Lima. . · 
Declaramos que votámos contra a emenda do Sr. I' tenente Baptista da Malta e antros,· 

axtinf\'ulndo as ordens bonoritlcns existentes, por torem sido conferidas por .um governo 
oonslltuido e legal, e bom assim que votámos, não considel'Undo ]lrejudicada ·a emenda do 
Sr. Barbosa Lima que exceptuava as ordens ·mllitares, a qual npprovnrl~mos si fossa 
submettida á dellberaçilo do Congresso. · · 

Sala das sessoes, 15 de janeiro de 1891.- Jollo Retumba.- Jolto ·Neiva • ..:. :..uíneida .. 
Barreto. 

Aberta a sessão do di~ IB, ó lida e sem debate approvnda a acta da sessão alltecede~t~. · 
No. hora do expediente lê-se um otllclo do Sr. Haullno Horn, senador pelo-estado de 

Santa Catbarina, datado de boje, pedindo licença para retirar-se desta capital, por acbar-se 
doente • 

. o Sr. Presidente nomeia para n commlssüo que tem do dnr.pn.recer sobre este pedida· 
de licença os Srs. Laura ~!üller, Ubaldlno do Amaral e Schlmldt. 

Vem ii mesa, ó lido, npoindo, e entra em discussão o seguinte 

Raquarimento 

Requeiro que se t•enietta no Congresso cópia das informncaes que o ~overnador de 
Mlnns Gernes deu sobre um privilegio concedido no bnchnrol Theoduroto Souto e outro · 
pedindo-para explorar minas de ferro em alguns municlplos ~e Minas. 

Sola dns sessoes, 16 do janeiro de 1891.- Badard. 
Vem ii mesa a seguinte 

os abaixo assignados, maioria da t•epresentncüo ele Matto Grosso, protestam contra o 
neto da demlssiio cfo general de divisão Antonio Maria Coelho, ·por ser esse neto contro.rio 
·{l,justic;a, prejudicial nos Interesses dnquelle estado e um attentndo contra os brios dos 
malta-grossenses. · 

Requerem que este protesto seja .tomado na nctn. 
Sala do Congresso Constituinte, 13 dejtineiro de 1891.- Aquilino do .Amaral.- Pi

»helro Guedas.- Caetano da Albuquerqua. 
Vem tombem~ mesa n seguinte 

Representaçllo 

mustrôs e dignisslmos srs. membros do Congresso Nnoionnl Legislativo. 
· os habitnntes do munlclplo do Sant'Anuo. do Paranabyba', estado do Matto Grosso, ., 

ntinl~o assignndos, amaaondos de perderem a zona mais habitada, mais rica e mais impor-

.. 
,, .... ·~ '·' . ., 
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tanto do seu' município, em consoquencia de ·_um neto de usurpaçüo praticado pelo. gover
nador do vlEinho ostndo de Go~nv., voem ~ressurosos it vossa presenca protestar, reRpeito
samente. contrn. semelhante esuulho e sohcitar no mesmo tempo a intervençüo do Poder 
Legislalivo pnrn. que cesse de umn vez-o contllcto aberto pelo mesmo governador. · 

Emlnentissimos senhores. . 
Ha mnis de meio seculo que tlcou assentado e foi sempre respeliiitlo como lllvisn éntre 

ns duns antigas provinclns tle Goynz o Mntto- Grosso o Rio Verde, antigo !Uo Doce, que corre 
parn o Pnrnnahybn, que ó recebe aquem e multo nbnixo da foz 'do Rio Claro. · · · 

· Proclnmndn, porém; n Republica Brnzlieirn , os !l'Oyauos ·ou o seu I• !rOVernndor, jul
gando-se nclmn do leglslndot•, . baixou um decreto O.lnrgando os seus domlnios até o ·l'io 
A:poré, que ftCII aqui n dez ieguns de distancia desta vilia; ct•eou logo um distrioto policiai 
om territorio deste municlplo, nomeando em seguida as respectivos autoridades e bem assim 
um agente fisen!, qite apossou-se do porto de S. Domingos, no Pnrnnahyba, em terrns do 
ostndo de Mntto Grosso. . · 

Entretanto, eittendent os nbnlxo nsslgn~dos que é do todo improcedimtll e ·nullo o 
o ·referido neto daquelle goV'ernadot•: 1', porque aos goVilrlindores fnlt11 compeiencia para 
Iegi~lnr sobre limites dos ostados por se: esta medid~ da exclusiva nttribuicão do Congresso 
Legtslntivo; fi', porgue o direito e domtolo da nnltga provlncln, ·bojo estado de Matto 
Grosso, sobre o terrttorio em questiio, funda-se na sua cultivociio e -.posse tmmemorial, 
reconhecidos por uma set·le de netos do govorno do paiz e alli gnrantiaos. em toda n sua 
plenitude, jll. pei~ ConstitUiQl\0 do ex-imperio, jlt pe!11 novissima Constltuiçüo politica dos 
llStndos Br~zileiros; 2', flnnlmente, porque nenhuma vnntngom poderia advir nos habi-
ta.ntes da suprncitada ?.onn pelo facto de sua annexaciio no estudo de Goyaz. . · 

Por listes fundamentos, pois, os reclamantes, . tendo em vista a lettrn do art. 34 n. lO 
da coostltuiçüo d11 Republica, rocorrendo, com todo o respeito e acatamonto, ao Cotigresso 
Legislativo, pedem para que soj~m mnntidos os nnttgos limites entre os estados de 
GoyllZ e Mntto Grosso, paio -jil referido Rio Vordo, annuaiando doste modo o neto 'de que 
so trata. do governador daqueile estudo, como é de diroito o de 

Snnt'Ànnn do Parannhyba, 15 de setembro de 1890. 
(Seguem-se 141 assignaturas.) , 

Justicn. 

Pas!llllldo-se i• ordom do dla cootlnún a votaçüo do titulo IV do projecto de Constituiçüo 
o das emendas que lhe fo1•am otrerecidas. . · 

Voem li mesa as seguintes 

,, Doclaraçaes de ~o!o 

Declaro que votei a favor do § à• do nrt. 72 do projecto de ConstitÍtiçüo ._ que manda 
continuat• oxcluhla do palz a companhia do jesuitns · e prohibida ;, JUndt\Çilo àe novos con
'Vontos ou orLious mooasticas. · · ' · ·· · · 

Snln das sossoss, W do janeiro de 1801.-"' l, Retumba, 
Declaro que votei contra 11 pena de morte no oxercllo e nrmadn, mesmo em tempo de 

· ·gll·crra • ..;.. Firmino Pires Forreira. · . ._ . 
Prilsento votnrln pela mtti~ ilmpln'liberdade religiosa, de conscienola o~ de pr~ftssüo, 

·corntoclos os di1•oitos civis ou politicos. mas com o complemento essencinl de todos os deteres 
, cot"J•espondeutes. Votei pela suppressiio das coudecoro1oes e.dojogo. • --

, . Snla dus sessoos, la de janeiro de. 1891.- Josd Boui/agua.;"" · 
· _ Declaro que votei con\ra o art. 72 § 7',. quo prôh!bo sitbvcncionnr o oulto f\lligioso; 
e l>e!D nssim contra o § 2• do nrt'. 10 do proJecto de Constituil)iio. · . . 

Saln das scssOes, .16 de janeiro ele 1891- .AJmino .Alvos Aflbnso. ' 
Deolat'!Lmos ter· vótudo c~ntra a emenda .do. 'sr. !Í!eiriL <lo Vnsoonoellos ao·§ 10 do 

art. 72, pot• julgnrmol-n restrictiva da disposição do projecto constitucional. · ' 
· llm 16 de janeiro .de .1891.- Epitacio Pesioa • ...:. Joao Neiua.- Eduardo Gonçal•os. 

-:- .illmeida Barretó.7' Firmino da Sil~eira.- Podro Amerioo. _. · ·' . ·.. . . . · _ 
., beolai'O que votei pela emenda stippress!Vil. do § 8? do art. · 72.- s~. R~- J. de Serpa.· 
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Declaro quo votei contra n emenda nssignodn pelo Srs. Saldanha Mnrinho e outros, 
confot·indo o diruito eleitoral ns mulheres, pot•que, coherente com ns ldéns que expandi mi 
sessão de 2 do corrente, considero oxcusnd!l o inconven!ento nque!la menção especial o 
expressa, visto achar-se comproheodido lmp!lcltomento o direito das· mulheres no nllstn
mento eleitoral o no oxorclcio do voto, na generalidade dos termos do pt•ojecto constitu
cional o do todas as lois o regulamentos oleftornos. 

Sala das sessaes, 16 do ionoiro do !S9!.- Almeida Noguei,.a. 
Declaramos que vot~mos n favor da emendn que supprlmo no final do § i' do nrt. 72 

os palavras -ou dos estados. · 
Sala dos sessões, 16 ele jnne!ro do IS91.- Joao Lui3.- F. Badard.- Manool Fulgencio. 
Votámos contra a abolição da pena do morto nos crimes communs (nrt. 72, § 22.) 
Sala dns ·sessões, 16 do janeiro de lSOl .- Joao Vieira,- Frederico Serrano.- J. 

Rotumba. . · 
Na ordem do dia entra em I• discussão o titulo V do projecto do Constituição. 
Vem a mesa uma Emenda additiva ds disposiçO.s transitarias, nss!gnada por muitos senha• 

res representantes, r,eio que é considerada apoindl\ o entra conjunctamente em discussão, 
Süo !!dns, npomâns o ontt'llm conjunctnmento em discussão outras 

Emendas 

Na sessão de 17, lida a neta da sessão antecedente, ó a~provada. 
No expod!onto é lido um offlcio do genet'nl!sslmo chefe âo Governo Provlsorio, datndo 

do 12 do corrente, envinndo, com o offlc!o abaixo do Ministro dns Relncaes Exteriores, o 
texto original da seguinte 

~11ensagcn1 

Quinqungesimo primeiro Congresso dos Estndos Unidos dn Americn om su~ primelrn 
sessão- Aberta e co!ebradn nn cldado de Washington, segunda feira, 2 .de dezembro 
de ISSO. 

!teso! uçito conj unct.~ 

. Congratulando o povo dos Estados Unidos do Brazil pela sua ndopçito do umn fórmn 
republicana de governo. · 

Resolvido P.elo Senndo .e pela Cnmnra dos Representantes dos Estados Unidos da 
America, reunlilos em Congresso, que os Estados Unidos da Amer!oa se congrntulnm com 0 
povo do Brazl! por tor justn e pnc!tlcnmonto assumido os poderes, deveres e responsnb!!!da
des do governo ile si mesmo; busendo no livre consentimento dos govet•nados e na sua re-
cente adopção da fórma republicana ele govorno. · 

Thomas B. Recd, Presidente da Cnmarn dos Representantes, . 
Levi. P. Morton, Vice-prosldente dos Eslndos Unido; e presidente do Senado. 
Approvado em 19 de Jevoroiro de !SOO.- Be>!i. Rarrisson. 
L. s. :..... Certifico que esta documento é cópia fiel do original nrohivndo na Secretaria 

do Estado. 
Em fó do que, ou, James G. Blaine, secretario de Estndo dos Estados Unidos, subscrevi 

o meu nome e mando! que so puzesse o sello da Repartição. · 
Feito nn aluado de Washington no 21• dia de fevereiro A. D. de IS90, e centesimo de• 

elmo quarto da lndependonci~ dos Estados Unidos da .Amarica.- James G. Blaine. · 

· · Mlnlstorlo dns RelnoGos Exteriores- Rio do Janeiro, 12 de janeit.O do lSOI. 
Genernl!sslmo - O Senado o a Camarn dos Roprosentnntos dos Estados Unidos da Anio

rlcn, reunidos cm congresso, àellborarum, como sabeis, o:tprfmll· em nomo do Povo qno 
tno dign11mente representam, ns suns congratuloçCes no Povo. Brnz!le!ro .por lmvor osto 
assumidojust!l o pnc!ficamente os seus ·tnnurer!veis direitos,· Instituindo o governo do si 
proprio o adoptando n fórmn de governo republicano. · · · · · . 
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. . Essas congrntnlnc~es tbram formulndns nn Mens~~gem que opportunamonte vos foi en
tregue pelo digno represontnnto dos Estados Unidos d11 Amarica. 

Tnuto rola sua ogrogia origem, quanto pelos sentimentos que exprime, osso honroso 
dooumonto devo sot•, segundo penso, dlt·e~tl1monto communlcado no Coogrosso Nnclonnl, 
no qual, como representante do Povo Brnzllelro o orgão da sua soberania, ser~ certamente 
ngrndavel manifestar os sentimentos da gr~thlilo n•olonnl por assa prova do ostlm11 o do 
cordlal!darlo que ó um novo testemunho das boas t•oluçaes existentes antro n~ duns maiores 
potonclns do Continonte Americano. 

Nesse intuito o para esse fim, tenho a honra do enviar-vos o original doss~ Mensagem 
pnra que si tal for n yossa oplnlilo, a endereceis ao Congresso Nocional. 
· Acceltne tt expressão da mlnlm mais nltn consldernQilo - O. Bocayuoa, Ministro das 
Reln~es llxtet•lores. · 

O Sr. Presidente declara que tt Mensna-em ó recebida com multo espocial agrndo, 
porque ellansslgnnla d symboli» a confrnternlsnQilo dos povos ttmericanos. 

Requerendo o Sr. Bet•nnrtlloo de C•tmpos que se consulte. n cnsn si consente quo a 
mesa do Congresso Bt•nzilelro tr~nsmltta ao Congresso rios Estados Unidos da Amarica do . 
Norte o seu voto de sincero roconheolmonto pela sanrlnçuo que ao!lbn do roceher. 

·o Sr. Presidente diz que opportunnmeot~s•r.t tomado Lm devida consideração o pedido 
do nobre representante. · 

Na ordem do dl11 continua a J• discusssão do titulo V do projecto do Constitu!Qilo com 
as emendas npresentadns. 

Silo Jldns,apoindns e ontram conjunctamente em discussilooutras 
Emendas 

Vne a imprimir o seguinte 
Parecer 

A' commlssilo nomeada de nccordo com o Ltrt. 20 do reil'imonto interno foi pt•esente o 
offiqlo do seoador pelo ostnrlo de Santa CLttlmrioa Raulluo Julto Adolpho Horn, em que soli
cita um11 lloencn para poder retlrnr-so desta capital, pot• motivo de moles tia em sua pessoa, 
E' de parecer que soja ess111lcença concedida. . 

Sola dos commlssoes do Congresso Nnoional, 17 do janeiro do 1891.-l.auro Miill•··
Ubaldino do Amarai-F. Schimiilt. 

Aberta a sessão do dia 19, é lida e npprovada a ncttt da sessão nnteoedoote. 
Passando-se .ll. ordem do dia contioua a !• dlscussilo do titulo V do projecto de Consti

tuição com as emendas otrerocldns. 
Silo lidas, apoiadas e entram conj unctamenta em 'discussão varias 

Emendas 

Depois do algum debate, silo lidas, n~oladas o entram conjunctamento om discussilo 
outras 

Emendas . 
Voem ;, mesn as seguintes ... ,~ 

DDola·raÇdes ( ~ 

Nós nbnlxo ass!gnodos, reprosoutnntos do estado do l~ln]de Janeiro, doclnramos que oito 
reoebemos, nem exlglmos aJudas de cu;to e requeremos quo se publique esta nossa de-
olarnçilo no D!arlo Ofliolal. . ·. · · 

' Saln.dns sessões, 19 de ,lnnelro de 1891-:Viriato do Medei••os.-Oiiueira Pinto-Erioo 
Coell&o.-Vil_:gilio Rassoa.-N ito Paçanha,-F'rcJus da Oru.;.-Fonsaoa llarmtJs .-Baptista 
da Molla.-Urbano lolarcondes.-Bra: Carnoiro N, da Gama.-.V'ran9a Caruall•o.-D, Ma
nMes Barrolo; 

Declaro que sl.ostlvo>so presento torln votado pola abol!Qito dos titulo~ o condecornçilos. 
· Saln das sossaos, 19 .do jnnolro do 1891.-Paulino Cao•los, · 

Vao n imprimir o projecto o rodncção ptLrn a 2~ discussão da' Conslltu!Qiío dos Estados . 
Unidos do BraziJ, . · 

I 
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Aberta a sessão do dia 20, 6 Uda, posta om discussão o sem dabata approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Em seguida ora o Sr. Guimarães Natal sobre os Umites entre os Estados de Matto Grosso 
o Goyaz. · 

Ora o Sr. Badaró que manda {t' mosa, e é lida e apoiada, ficando adiada por ter podido a 
palavra o Sr. Cantão, a seguinte · 

' . 

Moç/lo 

Considorondo que o Congresso Nacional indicou no Governo Provisorio a .necessidade de 
adlnr a or~aniznçito dos estnrlos·nté que a Constituição Federal seja promulgada ; 

considerando que o Governo Provisorio, em vez de executar com solicitude o lealdado, 
como lhe cumpria, a indicação do COnll'J'esso Nacional, desprezou-a do modo acintoso, fazendo 
disso ostentação por meio de netos do Ministe1in do Interior; 

Considerando guo o Congresso Nnclonai deve fazer vingar suiiS deliberneões por melo de 
netos revestidos de fórmas de decreto, afim de s~lvar a ilignidade da patrla e a de seus 
representantes ; 

Considerondo ·que o regimento interno não cogitou desse melo de man!sfestação da 
vontade do Congresso : · 

Indico que o Congresso Nncional, examinando a caso, altere o regimento na parte con
.voniente e estabeleça a fó1•ma pela qual hn de man!rostnr-se como agente dlrocto da 
soberania Nacional. 

Saia das sossGes, 20 de janeiro de 1891.- Francisco Badard. 
O. Sr. Aristides Lobo requer prorogaçlio da hora do expediente para apresentar um 

roquertmento. 
Consultado o Congresso, concede. 
o mesmo senhor requer verbalmente que, om nome do Congresso, se lance na nota um 

voto de prot'undo e sincero reconhecimento pel~ exoneração do Sr. Benjnmln Constant do 
cargo de Ministro da Instrucção. · · 

Este requerimento é approvndo unanimemente. 
O Sr. Alcinrlo Guanabara declara que nlio solicitou e não cogitou de l!Juda de custo 

como se tem propalado. 
Passn~do-se á ordem do dia continua a I• dlscusslio do titulo V do projecto de Consu-· 

tulçito com as emendas apresentadas. 
Silo lidas, apoiadas e entram em dlscussi'io variiiS 

Emend"' 

E' approvado um reguerimento de encerramento da discussão desse titulo. 
Procede-se em seguida á votaçlto. . . 
Vem á · mes~ ns seguintes 

DeclaraçGes de oolo 

' Declaromos que votámos a ravor da emenda do Sr. !\loiro. de Vasconcellos que. Isenta do 
serviço militar os ministros de quai.quer rellgilio. . · · 

Sala dos sess~es, 20 de janeiro de 1891,-/gnaoio Tosta.-Amploilophio.-Couto Cort..,o,
J, L. Coe!loo e Campos,-Sanlo• Pereira. -Thoma: Oru•.-Pau/4 Guimar/les. 

Deoiaramos que votiLmos pela dissolução do Congresso, depois de terminada a sua 
mlssito constit~inte. · . · · . · · 

·• Sala diiS sess~es, 20 de janeiro de !891.-Julio Frota.-Pinl.eiro Machado,-Homll!'o. 
Baptista.-Borgosde Medeiros.-R. Osorio.-Menna Barrlllo.-Pil!'eira da Oosta.-Tiloma.r 
FIOres ..... Abreu.-Viotorlno·Monteiro.-Fomando Abbott.-Oasaill11o do Nasoimerno,-Jullo de 
Collllhos, · · 
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Declaramos que votámos contra a amo nela do Sr. Nllo Pocnnha que incompatlbilisa pat•a 
os car{l'OS de governadores eleitos dos estados dn RepubllcrL, ·na suo. proximo. organ!znçüo, 
nilo so os c!dadüos gue quatro mezos antes ria oiaiçõo do Congresso houverem occupndo 
o governo dos estados, como tnmbem os cidadilos quo os presidit•em por occashto de pleito 
eleitoral. . . · 

Sala das sassilas, 20 do janeiro de 180!.- A. Eu:abio,- Pa1<l11 G11imm·aos,- Arlhur 
Rios.- Ionacio Tosta.- Lao'06Uildo Filgueiras.- .~tugusto da F'raitas. · 

Na qualidade do t•epresentante do Estado de Pet•nambuco, residente na Capital Federal, 
declaro que nüo procurai receber do Thesouro nenhuma quantia alrlm do subsidio durante os 
trabalhos do Congresso, 

Sala das sossilos, 20 de janeiro do 1801.-· Bala>·mino Camoi>•o. 
Declaro que votei contra o substitutivo do. St•, .Bernardino, da Campos o outros nos 

nrts. 7• a I! das disposiçilos tr~ns!torins, ror Julgai-o menos equttntivo que o do Sr. Gab!no. 
Besouro, no qunl daria o meu voto.- Epilacio Pessoa. · 

Votei contra a emenda suppressivn do art. 2• das disposiçiles trnnsitorlas, porque 
votaria pela emendo. do Sr. Uchõo. Rodrigues, que diz o seguinte : «os netos do Governo 
Provisorio sari!o leis da Rapubllcn, emqnnnto nilo revogndos pelo Congresso, quo os 
examinará em sua I" sessiio ordinnria; • 

So.ln das sosscras, 20 <lo janeiro do 1801- J, Aoallm·. 
Declaro quo votai pela dissolnçilo do Con{l'rasso, depois de npprovnda ·a Constituiçilo, e 

eleito o presidente e vice-presidanta da Repunl!cn. · · 
Snln dns sassiles, 21 de jnneit•o de 1801.- E rico Coalho. 
Daclnrnmos que votámos pela emendo., que propoe n dissolução do Congresso, depois da 

eleição do presidente da Republico.. · · 
Saladas sosscres, 20 de janeiro de 1891.- J. Jlieira do Vasconco!los.- Joao Barbalho.-

B. Cameiro • 
. r De'nccordo· com os maus collegns deputados pelo Estado do Rio de Janeiro, declaro que 

nunca solicita! nem recebi njuda de cnsto. . 
Sala das sessões, 20 de janeiro da 1801.- Franc1sco Victor da Fonseca o Si!oa. 
Aberta tt sessiio'·do dia 21, é Ilda, apoiada, posta em discussiio e som debate approvndn 

a neta dasessüo nntecedonte. 
Na hora do exped!onta, ora o Sr. Elysou Martins que dil algumas explicnçues sobre o 

sou procedimento nn sossüo anterior, ils qunes responda o Sr; Presidente. · 
Ora lambem o Sr. Erico Coelho que trnta da ndministrnçilo do actual governador do 

Estado do Rio de Janeiro. · 
O St•. V!rg!llo Pessoa trata da uma emendn, cujo objectivo é forir no illustrndo cidadiio 

que dirige os aest!nos do citndo estado, · 
· Em segnlda procedo-se 11 votaçilo da !ndicnçüo do St•. Bernardino de Cnmpos sobra n 

mensagem do Congresso Norte-Americano, felicitando o povo brazileiro, por• intermedio 
dosso Congresso, poJa proclamnçilo dn Ropnbllco. Fedorativn ·no Brazil. 

Posta a votos é nnnnimemento npprovadn a indicnçilo, · 
O St•. !• Secretnr!o procede ú leitm•o. da seguinto · 

·li .. 
!!Il!:NSAOEU · • 

Congresso Constituinte dos lMndos Unidos do Bt•nzll em suu. tll'imoft•a sossi!o, nbortn a 
colebrnda nn cidnde do ltlo de Janeiro aos 15 tio novembro ·do 1800, primoit•o uunlvor•snrlo 
da proclnmaçi'io do. Republica Brazllo!m. · · 

Roso!uç'ao oottillncta · . 

· o· Senado o n camnra dos Deputados dos Estados Unidos do Brnzll, reunidos om Congresso 
Constituinte, resolve : · 
·· '.'ExprossDJ.• nesta m·ousagem, em nome do povo bmzllalro, no povo dos Estados Unidos . 

· , du. Amot•lcn o !'econbecimoato do que so noha possuido pelos termos honrosos e amlgnvels 
da mensagem congt•ntulntorln votttda ·a adoptada poJo Congt•osso dos moamos Estados.; . 
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afllrmar, ainda uma vez e por esta fórma, o sentimento da solldarlodnde que o liga no povo 
americano no empenho do mnntor o de honrar a lnstltulçiio do governo ropubllcano, 

_ procurando, com bem-estar da communhão nnclonal, n follcldadeo 11 pnz para todos os 
povos ; . 

. Soja communlcado o teor desta resolução no chefe do Governo Provisorlo pnrn que n 
fuça chognr no nlto conhecimento do governo o do povo dos Estados Unidos .da Amor!ca. 

Posta em discussão n rcdação dn mensagem e, sem debate, unanimemente npprovnda. 
Orum ainda os Srs. Znmn e Fonseca Hermes sobre crise m!nlsterlnl. 
Na ordem do dln, procedo-se 11. conclusão da votnção dos ndditivos ús disposlç~os 

trnnsitorins do projecto de Constituiçiio. 
O Sr. Presidente mnrca a sessõo pnra o dln 24 em que entrará em 2• discussão o 

projecto. do Constltuiçiio. · 
Vno a imprimir a redacção pnra a 2• discussão do mesmo projecto. 
Vem U. mesa ns seguintes : 

Daolaraçüas rlc voto 

Representante do Esplrito Sauto e residente nesta Capital Federal, declaro que não 
t•ecebl nem cogitelroceb~r nenhumnnjuda do custo.- Git Goula•·t. 

Declaramos tot• votado contra a emend11 do Sr. Nilo Peçnnhn o outros, lncompntiblll-
sando os nctuaes governadores dos estados : · 

!.' Porque o Congresso Constituinte não tinha competencin pat'n decretar aquella ln
compatib!lldade, quo <l da alçada exclusiva dos estudos; 

2.' Porque o Congresso jil. havia posto a coberto do lncompntibllldades o cargo rle 
presidente dn Republica, a respeito do qual, entretauto, prevalecem, com maioria de ril.zi!o, 
os motivos justl[cntlvos da emenda; · ·-

. - 3.' Porque já se havia reconhecido aos estados o dh•eito de regerem-se pelas leis e 
constltulç11es que adoptassem, e, portanto, niio podinmos votar aquel!a incompatibllldade 
que deve ser objecto daquelh1s lets ou constitulç11es, algumas destns já decretadas. 

Almeida Barreto.- Joao Neiva.- Firmino da SilvtJira.- Epitacio Pessoa.- Pedro 
Amorlco.- Cauto Oarta:co.- U, Bo:eM'a do Sou:a.- Podro Velho.- J. Retumba,- J. 
Catumda.- Virgílio Pessoa,- Antrisio Fialho.- OUucira Pinto.- A. Cavalcanti.- Tlaeo
doreto Souto.- Josd Mariano.- Far·reim Cantao.- Jo11o PerlJ·o.- lgnacio Tosta.- J. Ber
nardo.- Amorim Garcia.- .~tdolpho Gordo.- Moraes Barros.- Almeida Nogueira.- B. 
Campos.- Domingos do Uoraos • ..,. Rodripues Al•os.- Oliveira Galuao.- R. Nina Ribeiro. 
-Costa P.odriyua~.- ... Ltldrd Caualcant&- DomiJ1.QOS Vicente.- Leoveyildo' Fil[JWJiras.
'1ugusto. de Freitas.- Pauta Guimarao•.- Manoet Fu!genciu.- Bueno do. Paiva,- FleUMJ 
Ourado,- Josd A•olino, · · 

' 

··Aborta a sessão no dia 2-1, ó lida, posta em discussão e som do bato approvaeló. a neta 
., tia seSSiio antecedente, · 

CO~!PROl!ISSO TIEG!~IEN'!'AL 

E'· Introduzido no t•eclnto o Sr, Ernesto Alves 'de Ollvelrn, deputado reconhecido pelo 
Estado do Rio Grande do Sul, que contrnhe o compromisso t•eglmental. 

l'ASSAMENTO DO SR, GENERAL BENJA~IlN. CoNSTANl', 

O Sr. Joito Sevorlnno commemoro. om sentlt!ns palavrni os· sorv!Qos prestndos·.pelo 
· St•, ·Benjamin Constnnt o mnndo. U. mesa a seguinte . 

Inàioaçao 

. · O Bradl reconhecido nos grandes serviços do general Dr. Benjamin Constant Botelho· 
do 1\lngalhnos, o lmmortnl Pntrlnroho. do. Republico., vno orguer-lho·um monumento. 
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Seus representantes no Congresso Constituinte abrlrito desrle j{L n necessaria subscripçiío 
e nomeurito commissoes parn, com a maxlma urg-eooia, em todos os estados e no distrioto 
federal, tmtar-so da maneira de levnl-o a elfeito. 

s. R.- Saia das sessoes do Congresso Constituinte, 24 de janeiro do 1801.- Dr. ·loao 
Seueriano. · 

Oram eni seguida os Srs. Ssrzedello e Aristides Lobo, que mi1nda ú mesa a seguinte 

Indioaçao 

. o· Congresso Nacional, avocando a si, excepcionaimente, todos os poderes e direitos que 
lbe confere a Sobert•nia Braziieira nelle deposftuda, decreta : · 

1,° Fica declarado dia de luto nncionM o do fallocimento do general Dr. Benjamin 
Constant, patrinrcha da Republica BrazUeira · · 

2,0 Qua no primeiro nnnivet'Sil.rio da prociumnçiío da Republica sejam feitos solemnes 
funeraes em nome da Nuçilo em honra no •rnnde homem; 

3.' Que seja creado urn Pantboon ern 110orn nos gt•nntles homens <ln Plltria BrnzUeira, 
onde serão inhumados os que assim bem merecerem da Patria, conforme decretarem os 
futuros Coolgres;os, soudo dosde jà lndl~ndo o Dr. Beo,jamln Coostant. 

4.• Que se decrete urn<L. pensiío {L vmvn e às filhas de Benjamin Constnnt; 
. 5. o Levante-se a sessiío de llo,lo, consagrando-a em honra e homenagem à memoria de 

Benjamin Constant.- Aristides Lobo. 
Ora aludo: o Sr. Zama. 

Silo lidas e apoiadas as seguintes 

Proponho que o Congresso Nacional Incorporado na totalidade de sons membros pro· 
·sentes nesta capital dirijo-se, no setlmo di11 do falleclmento de Benjnmln Cons\~tnt, em 
·piedosa romurh ao sng-r.odo sitio onde repousa o m~tgounimo patrlotn.-Barbosa Llma.-
A. Stoakler.-Baserrit.-.lloni: Freire. -,1ristidos .Maia. 

O Congresso Nacional decreto : 
Art. t,o Será. ad~uirida a casa em que fallecou o grande patriota Benjamin Constant 

c nella será collocada umu lapide commemorntlva. 
Paragrapho unlco. Será concedido ó. vi uva do grande cidadão o uso fructo della durante· 

a sua vida. · · . , 
S. R.-Sala da sessaes, 24 de janeiro de 1891.-Nelson de Vasconcellos Almeida.

' Tlloma• Del{lno.-Furquim Werneoi•.-Aicino Guanabara.-A. Faloao. -Barbosa· Lima. 
o Congresso Nacional considerando : 
Que o culto da memoria dos grandes cldaditos cuja lntervenQiío foi decisiva na evoluçito 

nacional de cnda ~ovo constitue a base de todas as vlrtut!es civlcns ; . · 
Que ii. Patria incumbe ~mparar as famlllas dos patriotas que com excepcional abnegaçito 

se devotaram ao bem pubhco ; · 
Que o oldudito Benjamin Coostant Botelho de Magalhães, que a Naçito ncaba de pertler, 

tornou·se credor da gratldi!o e dos npplausos da Poste1·ldude como Fundador da Republica 
Brazlleira ; , ; . 

Que esse benemerlto cidndito succumbiu no serviço da Pntrla, peln qu~tl snorlflcou-so, 
deixando a sua famllln na pobreza e onerad,. em compt·omlsijos pecunlarlos contrnhldos para 
a sua motlesta subsl~tencla ; 

Decreta : · . · 
· Art. 1.0 Serlllevantado no oentro do quad~Ú{tero, ondÊ11tove lognr a proclamaoito da 
Republica, um monumento ao cldadito Benjumln .. Constant Botelho ao MngniMes, repre-
sentnndo-o naquelle momento decisivo. . · 

§ 1. o Este monumento será executado merllnnte concurso publico, ao qunl seriío ndmlt· 
tidos nrtlstas n·nclonaes e eotrt•ngelros, devendo.\ a escolha· do prqj•cto ser renllzatla nté 15 
de novembro do corrente nono, e estar o: mouumentu .erigido a.l4 de novombro· do nono 
proxlmo.tutnro. · 

. ------·-· 
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' · § 2.• Pnrn n execução· dessa monumento fica o governo dn Republlcn autorizado n 
<lespondor a qunnth' que· fo1• necossurln. . 

· Art. 2.• A propr1odude da cnsn om q11o fnllecou o grande patriota ser~ adquirida pela 
União, que n conrt1•a ii gnurda d;, !Ilustro vlnvn emqnanto esta quizor habltnl·lh 

§ I.• Flcn o governo da l~opub.Iica nutorlzudo n despender n quantia que for nocessnria 
paru este fim. . . 

§ 2. • Soril. collocncla no referido prodio umn pln.cn commemorativn. 
§ a,.• No caso de fallecor a !ilustro viuvn, ou ololxur olln de occupnr o mencionado pre

dio, sern esta convertido em museu do documentos de toda sorte, relativos ii vldn e feitos 
do inolyto cidadão. 

AJ•t. 3.' ~·lca o governo dn Republica autorizado n saldar lmmedlntamanto todas ns 
dividas deixadas paio ~·undnolor dn I~opnilllca l:lrnzlleiru, grande cldnddo Benjamin Constnnt· 
Botelho do Mngulhiios.-Dometrio Ribeiro, 

O Congresso Nacional couslderando : 
1.• Que n concepção do um monumento civico pela sua complexidade mental o pela ne

cessidade de nelio.carnctorisnr o prodominlo do ponto. do vistn socinl, deve ser ontro~uo no 
,iulzo de um tribunal que aliio n compotoucil' osthotica (L capacidat!o phllosopblca su'bordl· 
nadas ambas uo santimento putrlotico : 
· 2.•. Que pur!L olaboruçilo desse jul?.o n nprecinç,1o publica ó um elemento lndlspensnvol; 

H.osolVo : 
Art. 1.' O jury ~uo houve•• do decidir sob••• escolha do projecto do monumento 11 

erigir-seM Cnpltnl FodoJ•al no cidaoliio Benjamin Coustnnt Botelho de Mngnlhilos seriL 
composto de um roprosnntante de cudn um" dus cnsus do Congresso Nnclonnl, de um membro 
da 8soola Naoional de Bollus Artes, do um urtistn bl'nzllolro, pintai' ou esculptor, alheio n 
es~n ascoln, e de um adopto reconhecido da t!outrlol\ n que se filiava o fundador dn Rapu
b!lcn'Brnzlleirn. 

Pnrn~rnpho unioo. O membro dn Escola Nacional dn Bollns Artes seri\ designado pelo 
governo da Uuiito, o o artista nlbelo nessa oscolu. sorti lntllcndo peln mesn do Congresso. 

Ar!. 2." Autos do rel'or1do ,Jury proceder n exumo tio; p••o.lectos nprJsontudos, ~eri!o 
estes expostos" npl'ecinçUo do publico, dumnto 15 dias, om umn dassnl~s do Pnco Municipal 
dn Capital da itopubllcn.-Barbosn Lima-Dcza••ril-RaJJmUndo Dandeil'a,-Ucliôa Rodri
yuos .-A .Stochlco·.-A. Olyntho.-CIIagas Lobato.-Demctrio Ribeii'O. . ' 

Inclioaçt7o 

Indico que que se oubrn de luto, ntó I• conelusiio dos trnbllllios constituintes, o busto da. 
.Republica, que se nchl\ nostn snla, em slgnnl tio mnls prorunao pozJLr que sente a Unliio 
polofulloclmonto do grande cldndilo·soldailo, o general olo brigada Benjnmln Constant Bo· 
tolho de Mngalhilos. · 

·S. R. Snln das sossOos, 24 do jnnoh•o do uo 1801.-Anfl'iso Fialho, 
· Oram os Srs. Motta Mnchndo, 1' Saarelario, o Dlonyslo Cet•queira, que mnndn n mosn o 
~~ . . 

Voto do pa:ar 

Os abaixo nsslgnndos; membros do Congresso Constituinte e tllsclpulos do eminente cida
dão o pntrhwclin iln Repnbllcn., gonernl Benjamin· Constnnt Botelho do Magn!bi!os, que 
ncub11. de dosnppnrocor dentro os vivos, Justamente qunudo u PI'! ria mnis cnrecln dos seus 
serviços e do seu pMt•lotlsmo, pedem quo o Congresso mando inserir nu nele da. sessilo do 
bojo esta voto do peznr, sincera bomonngam prostndn li momol'in do mestre, cujn perda 
pranteiam o olnsslllcam do um desastre pnrn n Nnoilo. 

· Sa!n das slissoos, 24 do jnnairo do 1891.-~Ianoal Valladao.-Gabino Eosouro.-Folippo 
. .Sobmidi.-Carlos Caml'os,-Barbosa Lima,-Sc•••edallo CorrBa,-Manool' Be:e•·ra do Albu· 

(JUdrquo,-Fra•toboo de Paula Arttolto.-Diony:~io Carq"oira.-U oh6a -Rorlrlq"as.-Oliueire 
Oaloolo.-Dclln••mino Men•Jonpa.-Piros Fol'l'aira .-Da>Orril' Fontanalio .-Baptista da Motla. 
-Laura .Sodrd.-T4oma. Floros.-.lthayda Junior. ··A. A.arodo,-L, Milliar.-Espirito 
.Sanlo,-D. J. Dominou•!·-'· RcMnba.-Josd Bcuilaqua, ·· · 

-·. ~--·-·-• .. , 
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Oram mais : os Srs. Laura Sodrá, Almino All'onso, Espirita Santo, Barbosa Lima, 
E:t•ico Coalho, Domatrio l.l.ibeiro, Bevlinqua o Quintino Bocayuvn, que manda i< mesa o 
seguinte · · 

Prójocto do rcsoluçao 

O Congresso Nneional,lnterpretnndo o sentimento geral da Nnçilo Brnzlloira e desejando 
exprimir a sua grntidiío t\ memoria do general Benjamin Constnnt Botolho do Magaihiíes, 
fundador da Republica Bt•azileit•n, resolvo : 

Consignar na neta dos seus trabalhos a expressiío do seu pt•ofundo pazar pelo passnmento 
do lilustre republicano e benemerito cidndiío i · . 

Recomrnendnrao Govet•no Provlsorlo que decrete uma pensiío nocional paga pelo The
souro da Uniiío li r,,miiia do mesmo cidndüo, como recompensa postltumn aos relevantes 
serviços por elle prestados t\ patrin, e equivalente (tanto quanto passivei) O. impartancia 
delles i 

Declarar no mesmo Governo Provisorio quo torln e qualquer outrl\ homenagem que for 
<lecretada em honra iL memoria desse. ·mesmo cidt~~liío corresponde ri< nos sentimentos do 
Coogresso Nacional o mereceri< o seu n;sentimento, por jrtignr que tod1ts soriio inferiores 
nos met•ecimentos e aos set•viço; dessa emineuto p11tl'icio, honra ila sua geração e da sua 
Patrln, pelo exemplo das suas virtudes civlcns e privadas. 

Sai~ das sessoes, 21 de janeiro de 1801.-0. Bocayuva. 
Submettido iL vota91io esta projecto é npprovado. 
O Sr. Zama lê a seguinte 

.Declaraçao do voto 

Declaramos que votilmos contra a proposta do Sr, t•epresantnnte Quintloo, por preferir
mos ns outras mocOes nprasontadas.-Zama.-Tavaros JJastos.-An(risio Fiallio.-Antllo 
de Faria-,lfotta Bacellar.-.Demotrio Riúeiro,-l.auro Sodrd. 

Orn ainda o Sr. Lopes Trovão, . 
Posto n votos o requerimento do Sr. Quintino Bocayuvn pnra que, em memoria do 

general Benjamin Constant, se suspandn n sassiío, e npprovndo o roquarimonto. 
Vom ii masn a soguioto 

.Dcclaraç<TO de voto 

Doclnt•nmos ter votndo pala moção do Sr. raerasantnuto Quintlno Bocayuvn, pot•quo 
consideradas prejudicadas as demais propostas, nuo podinmo> do.outrn l'ôrmn, como mem· 
bros do Congresso, manifestar a nossa veneração pela memoria do Ban,hlm!n Constant a a 
nossa gratidão pelos sorvlcos que prestou a patrin.-Anniúal Falctro.-Aloindo Guanabara, 

Abet•ta n sassiío do din 20, é lida, postn em discussão e sem debnte npprovada a neta da 
sossiio procadên to, . 

Na hora do expediente ornm os Srs. Amphliophio o Garcia Piras, esta sobra · assumptos 
p~Uticos e II!!Uelie sobre um ·snbstltutivo que pretende otrerocor relntlvnmente à organisa· 
suo judlclnrJa. 

Pnssnndo-se iL ordem de din, o Sr. Presidente consulta o Congresso, quo concedo, si 
dispensa a leitura do projecto do Constltulçilo, umn voz que já foi impresso e distribuído, 

Entra em 2• discussiío o projecto. 
Slto lidas, npolndns. o entram coojunctnmonte em dlscnsi!tio varias 

Emendas .. 
. Abot•tn n sossüo do dl~ 27, c! lida, posta em disoussito o sem debato npprovnda t1 nota dn 

sessiío antooadanta. . · . 
O Sr •. I• Secretnrlo procedo iL loiturn do sogulnto 

EOJpoaientB ·' ' ' , • 

Officio, dotado do 25 do corrente, dos oidndiios Dr. Vlcento do Souza, cnpitito Thomn?. 
Oavnlcnntl o capltilo Saturnino Cardoso, convidando os raprasentnntos do Congresso Nnoio
nal a comparecer ti. visita que sará folia no tumulo do general Ban,lnmin Constnnt no dia' 28 
tlo corJ'onto. ,: 
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Diio exElicncaes pesso~os os Srs •• Toiio de Slquelr~ e Aristides Lobo. 
PMsnnrlo-se 11 ordem do dln, contint\~ n segtmd11 discussiio do projecto do Coustitulçiio 

com M omendns npresontndns. 
Siio lidns, npoindns o outrnm conjunctnmonto em Lllscussiio vnrins 

E mondas 

Veom n mesa ns seguinte~ 

Dac/a>•açaos 

Doclnrnmos que Cnzomos no>Snn omoncl~ 11prosont~d~ pelo Sr. senador José Hyglno e 
outros representantes sobre a unidade do dirolto. · . 

Sala dns sessoos, 27 de .i~nolc•o de 1801,- Lapas O flava.•.- F. Panna. 
Declaro que, por motivos de molostin, urto compat•oci ;, sessão de 2•1 de .i~neiro corrento, 

o que si a olln bouvosso compnc•ecldo, teria votn<io 11 fiii'Or do todos :.s lndlcnç1íes aue foram 
nprosontadas como homenn~em á memoria do i ilustro rundatlor da Republica Brnzlleirn -.o 
immortnl Dr. Benjamin .Constnnt. 

Solo das sessoes, 26 de janeiro de 1891.- Ioo do Prado. 
. Abartn n sessiio do din 28, é lida, posto. em dlscussiio e sem tlebnte npprovntln ~ neta dn 

sessiio antecedente. · . · 
O Sr. I• Secretario procede;, leitura do seguinte 

Ef1Jpedionto 

Officlo do Mlnlsterio cios Negocias do lnterioc• de 2i do corc•ente, communlcnndo que foi 
P,resente no chefe do governo a rosoluciio do congresso Nacional, approvadn em sessão de 
24 desta, relallv~< às homenagens que deveriam S3r prestadas {I memoria do general Ben
jamin Constant, a declarando quo o governo, antecip<Lndo·so ao conheclmonto official uessa 
reso!uQiio e solicito em tt•ntluzll• logo em acto o pntc•iotlco pensamento do Congresso, expediu 
o decreto n. 1320 de 24 do corrente e~ resolu<;Uo dt< mesma data, nos quaes procurou con
cratisnr toda a grulldiio nnolonal ele que é cc•edoc• o eggreglo cidndão, cctia morte n pntria 
deplom.- Fica o Gongresso inteit•<Ldo. · 

Na hora do expoJienta o<·nm os Srs. Oltlcica, Vnlla<lito, A. Stocltler e Oyonlsio Cer
queira, a vem b. mesa, ô llcla, apoiada, posta em dlscusstío a appc•ovnda sem debate a se
guinte 

Par!l celebrar o 7• clln do passnmonto de benemerlto pntc•larcba fnndador da Republica 
Brazlleira, Dr. Benjamin Constant, propomos se indique no Governo Provlsorio, como justa 
lcomenagem no patriota geuec•al-cldadito, que seja perpetuamente conservado no Almnnnclt 
Militar, no logar que lhe competi~ entre os genernes de brigada, o seu nome !mmortal, de 
sorte a moralmente nüo se c• preenchida sua vuga. . . 

Sala das sassoes, 28 do janeiro do 1801, 3• da Republlcn.-Fto••iano Poi~oto.-Ouintino 
Docayuua,-Josd Simaao.- Atmaic/a Bar>•éto,- Laura Sodrd.-Nelson dil Vasconcollos,
Urbano Maroonclos.- /J, I1e.:orr".-Uchíia R.odripuos.- Manoot Ooolho Bastos do Nasci
mento.- Custodio de Mclto.- Baptista da Motta.-,1[, Valladao,- Almeida Pernambuco.
A, Stoaltla•··- C. Palolla.-Indio do Bra:it.- Malta Baoallar.-Antonio Baana.- Oantao,
G. Besoura,- F', Scltimidt.-Lacorda Coutinho.- Gonçalo da Lagos.-Mursa.- Carualhal. · 
-S. Campos.-Jl, Moreira da Silva.-Oampos Saltes.- Dr. Pinhairo Guadas.-Barbosa 
Lima.- A. A:orado.-Joa~uim Murtinl1o.-Monna Barrato,-Atltapde Junior.- Se~:adallo 
CorrOa.- Dionysio Cargueira~- lua do Prado.- Carlos Campos,-Antao tla Faria.- .Bee• 
(ort Viaira.-Lui: do Andrarlo;-Espirito Santo,- Josli Ro~lla~un; · . 

CUNGI\ÍIHKO- •1 
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Om ainda o Sr. Tavares Bastos. 
Pnssawlo-se il ordem do di~ conllnúa a 2' discussfio do projecto de Constituiciio com ns 

omondns npresentedao. 
Veom ii. mesa. vnrins 

Emendas 

Aborte a sessíio do dia 29, é lida, poste om discussíio e approvadn. a neta da sessíio nnte-
codonto. · . · . 

CO~IPROmsso REGIMENTAL 

E' Introduzido no roclnto o Sr. Bnríio do S11nto Helena, representante reconhecido pelo 
Estudo de Minas Games que presta o cornpt•o.nis;o ragirnent.Ll. 

Na born do expediente, o Sr. FI•nncisco Voign justirtcn n. seguinte 

Jndicaçao 

Indico quosojn modiOCJtdo o nrtlgoa7 do regimento, no sentido de ser n.~romulgnçilo 
e publlcu~ilo dn Constltuiçüo faliu peln mesa do Congresso, conformo este decld!U. 

Ficu. sobre a mesn. pnra. ser touuuta ovportunnm~nta em consideruQlio. 
E' igualmente iidn, npoiud" e adiada a sua discussão, por haver pedido n palavra o 

Sr. A ristidos 1\lnla, a seguiu te 

Indicaçao 

Indico que da comrnissüo ospec1al dos 21 seja tirada uma outra, composta do presidonte . 
. da mesm~ e da mnis dous morntiros do sua escolha, pnr.. encnrre:;.•r·se a~ ra~accilo rtonl ~o 
proj•cto do Constltulçiiu1 devendo u mesmn commi;Sito, nnws de vot.•rem-so as emendas 
otrerecldus em segundttcllscu;s[o, dur sou parecer sobro quaes dos emendus que, em seu 
conceito, devam ou niio sor rpprovudns • 

. Sala das sessões, 29 de janeiro de 1891.- Jitancisco Vciya. 
l'nssando-se ii ordem do din coutlnliaa 2• discussão do projecto de Conslltuiciio com na 

emendas npresentndus. . 
S~o lido.s, npoladns o ontrnin conjuoctnrnente em dlscussiio as seguintes 

Emendas 

Voem á mosn os s~guintcs 

Dcclaraçacs de voto 

Faço minha a emendn· do Sr. A. Stocklor e outros relntlvnmeuto no nllstnmeoto 
eloltornle il. elaiçito de depu~•dos o sen••dores.- .Ffança C<rrvalho. 

Faço meu o seguinte ~·iditivo no nrt. 3' do Sr. Baptistn dll Mottn e outros -devendo, 
porém, n nnveguçllo de CJtbotng.tm ser foitnom navios uncloniiOS. 

Aberta a sessãO do dit< 30, ti lida, postu ar!\ d!scuss~o e som debate approvndn n neto do 
sessão antecedente. .. 

O Sr, Jo secretario procede á !eltnrn do seguinte 

:&pedicnt• 

' 
OIDcio 'do Ministorlo dos Nogoc!os do Interior, do 29 do corrente, transmittlndo por 

copill, o seguinte otncln olo ~a tnmbem do corrente, dn directoria do Monteplo Oeml de Eco
nomia dos Servidores do Estado,. 

-.. 

. ' 
f 
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Secretaria de Estado do~ Negocias do Interior- 3• secção. 
Monteplo Geral de EcouomltL'dos ServldoJ•os do EsttLdo, 2B rto,lanelro do 1801. 

· Exm. Sr. ministro do Interior- A directoria do Montaplo Geral da Economia dos Sar
vidores·do Estado, rounidn hontam, resolveu dil•igir-vos estJL ropresentação, no intuito de 
chamar a vosoa 11ttenção o a do governo para· a critloo situnçilo em que os ultimas aconte-
cimentos co!loooram esta nssocinçilo do baneficonci11. · 

O Montepio foi crendo ror decreto do governo de 10 de jn.neiro de 1835 para o Om do 
• beneficiar, som gravnme ilo Tl1osouro Nttcionai, ns familins dos empreg,dos publicas, que 
faiiecassam sem lhes deixar meios de honesta subslstencia •; e no longo periodo de mais do 
50 nonos nunca dodmentlu n. suo. institulçii.o, o, grnçns no poderoso nuxiho que lho deram 
os alto> poderes do E todo, conseguiu possuir hoje um fundo oopitnl de 7.000:000$, sem 
embargo de pngnr sempre pontualmente n nvultndlssimo numero da pensionistas (actual• 
mente excedam da B.opu em todo os Estados Unidos.) ' 

Nestas ch·cnmstnnclns lembrou-se o ministro da fltzanda de expedir o decreto o. 942 A 
de 31 da outubro da 1890, OI'Oando o monte-pio obi•lgntorlo ptLrtt o; seus em~regndos com . 
o fim «·de prover a oubslstoncia dao filmliins dos mesmos emprogndos qrtando estes falia- :. 
cessem », tornando-se posteriormente extensivo aos emprog-ndos civis dos outros mlnistorlos, '! 

Cessaram, pois, com essa creaçito, duas das prlncipaes fontes de receita do Montepio 
Geral de Economia dos Servidores do Estndo; qunes ornm ns jolns e annuldarles de novos 
contribul'ntes, por qrtanto ninguem mais se lnscrovot•il eomo socio do ·Monteplo Gemi de 
Economia dos Servidores do Eotndo, pagando olevadns joias e nnnuldndos, quando póde · 
con·egulr o mesmo fim, que á deixar nmp·rr1vin n rnmilla por suo mol'ta, concorl'endo 
parn o montepio obrlgatorio com o pagamento de jolas e annui•Jndes Insignificantes. 

Abaiudos por esse modo os fundumontos da nosol\ iustituiçilo o quando n directoria cogi
tava sorinmente nos meios de conjurar a crise que se pre~amvn, foi surprehandidacom·o. 
nppt•ovnçilo de uma emenda ullimamonle npresontndn no Congresso Coosiitulnte, durante o. 
1• discussão da Constituição da Republica. Essa ameado, breve nn expressão (ficam abo
lidas todas as lotorias), á comtudo ile atreitos desastrosos o aniquiladores prtm o Montapio 
Gemi do Economn>dos servidores do Eotnrlo o para outras associaçcres 1le caridade o beno
ficoncia, que tinham no banedcio dos loteJ•Ins do Eotnrlo o seu principal elemento de vida •. 

Attenrlondo tis ditUculdndos Mnunceirns rio pliz a não desej•mdo nggrnvnl-ns prlr meio do. 
concessão do subvençOes pecunlnrlns, o Poder i.egislntivo adoptou, ha muitos nnnos, o. 
prntioo· de applicur o beneficio uns lotorlns t\s assnclnçOes de bonoticencln a caridade, que 
mnis precisavam do·o.uxillo pnra podarem curnpJ•Ir a sun ml;>ilo humnnitarlo.. E guo melhor 
nppllcnçito poderio. ter o dinheiro prov•nionta dessa OI'IA'em ! Assim teroo.vo.-se ferttlisantos 
e momllsndor um copltnl ndqrtlrido il custa da explornçilo do uso e .costumo do povo. 

Mas o Congresso Nocional ontondou qrta ara mataria constltuclono.l o. extincçilo desse. 1 • 

costume do povo, e aboliu todas as loterias, sem tnlvaz lembt•ar-sa qna os costumes da um 
povo niio se trnnsformnm do •·opanto, e slrn grndnnlmanto, a quo as loterlns do Estado 
podam talvez ser substltuldns por vicias raiares, tnos como o nbuso dns rlfns a das poule• 
nas coJ•rldns de cnvnllos o o oxceliso dosoa•ilennrlo e parigoSo rios jogo:t de o.znr, do. Bolsa, etc. 

Bem fisr.nilsndns as lotarlns, como siio em Pm·tu;:al, no. Franca, ltnlin; Hepanha o em 
outras nnçOos da Europa, sntlsft!zem n indole do povo e nuo otrerecem perigo algum à 
commnnbii.o socini, · . 

A directorln do Monte-pio Geral dos Servidoras do Estado, no desempenho dos seus 
deveres,. ilmltn-se dirigir· VOS esta ropre~ontuoilo, niio como protesto, porque ello. se con
sidera Incompetente pnr~t fuzal-o, visto que estn instltuioiio, oreada pelo governo e mantida 
sempre pelos po<leres publico> no decurso de tanto annos, poderia oor taxado. do ingrata si 
levnntnsse protestos contra os netos do governo ou do Congresso Nncloonl, uno como pro
testo, mns como o lamentoso oco da sentida voz do milhares do ponsionistns, cujo instlncto os 
fa1. prover o triste desfecho ~ne, em· frtlnro proximn, est~ reser•vado pnra uma nssocinçito. 
que, pot• mnls do melo soculo, nüo dou slnão provus do pntl'lotlsmo o de honestidade, 

·Sande a fraternirlade.- Exm. Sr. mlrtlstro do interlor.-.Marq••• do Paranagud, 
presidente;- Antonio Lui: F.rnandes tia Ounlla, seorotnrio, 

Conformo,- O director. Podro Guodos. 
Canforo,- Carvalho o SotAaa, 
Na !1ora do expediente, oro. o Sr. Thomaz Dolfino sobro utno. emendo. no projecto de 

Constituiçito, · · · 
Pnssando-so n ordem do dia, oontlntla a 2• dlsoussilo do. projeoto do Constit utçito com as 

omcind11s t•presontndus. · 
Silo ltdns, apoiadas e entram coojunotnmento em dlscussil? varias. 

l -· I,-,' 



28 H!STORICO 

Emenda• 

Tendo o sr. Almoldll B11rroto roquet•ldo vorbalmonte ·o oncerrnmonte d11 discussüo, 
o Congresso npprova esto requerimento. 

O St•. Retumba f11z nlgumns observações sobro o numero hnmonso do emendas que. se 
acham sobro n mesa, o declara que lho parece conveniente que sej11 adiada a votaçi\o do lias 
pnra domingo proximo ou sogunda-foim. · 

O sr. Presidente dociarn que o numero dessas omondns excedo t\ 000, sendo nigumns· 
dellas substitutlvas, pelo seu tamanho, no projecto que se discuto. . 

Essas emendas fornm Impressos o distribuidns, mns nn ordem do soa rtprosentncito, nilo 
guardando 11. ordem dos artigos, do pt•njocto que se discuto; do modo que seril muitlsslmo · 
ulfficll dirigir a votação, mesmo collocclonnr de momento todas ns emendas roforontos n. 
cndn um dos nrtigos. 

Pnrece·lhe, conseguintemente, que o Con~rosso utllisnril moll!Ol' o sou tempo, sl 
consentir que a votaçiio dessas emendas fique ndinda para o tempo sufficieuto do que a 
secretaria precisa pum complotnr o trabalho, que .iti iniciou, o t•odigh• o projecto; tendo no 
Indo do cnrla um nrti~o ns omenJns respectivas. . · 

Este trabalho poâerl\ Sol' Impresso, dlstrihuido nos mombt•os do Congresso que tol'l1o um 
. roteiro para guiarem-se na votnçilo de cada uma das omoudns. . 

E accrescenta : 

· Entretanto esta il n occnslilo de submetter ú. deliberação do Congresso a indicnçito que 
o Sr. representante Francisco Veiga oJroreceu nn sessilo de hontem. 

S. Ex. nprosontou a seguinte · 

Indiaaçaa 

« Indico que da commissilo especial dos 21 seja tirada uma outrn, composta do 
presidente da mesma e do mais dous membt·os de su11 os~oihn., pnt'<L encarrogal'-se da 
redacção Jlnai do projecto de ConstJtulçil.o, devendo n mesma commissilo, nntes de votarem· 
se ns emendas uJrorecidas em segunda discussilo, dar seu pnrecor sobre qunes das emendas 
que, em sou conceito, devnm ou nilo ser upprovadns »· 

Em reincito {J. nomeação tia commissilo espociai, lhe pnreco que est11 indlcnçilo estú. 
prevenida paio re~lm;,nto. . . 

O re~imento ~lspoe no art. 03 que, lol•minada n d!sonssilo do projecto constitucional' 
seja env1udo à commlssilo especial para redigil-o, de uccot•do com o vencido. 

Mas o Sr. re~resentnute Fmucisco Veig11 propõe quo 11 commissilo soja tambem 
encarregada de examinar o dar vnrecer sobre as emendas. . · 

Submetto á deliberação do Congresso esta lndicaÇt1o, -si julga conveniente quo ns 
, emendas vila {J. commlssilo dos 21 parn redigU-as ou si sn.tlsfaz-so com o trnbalho que n 

sacretnrin póde preparar, coordenar e distrlbull-o com ns emendas. 
Vem ú. mesa, ó lida, apoiada o postn. em discussão 11 segulnie 

Indiaaçao 

·" ' . 
« O presidente .do Congresso o dous .membros do Congresso por ollo designados 

classlficarilo us emendas npresontudns em 2• discussão.- Frtlas da Cru: ), 
Depois do algumas obsorvnooos dos Sra. Ft•óos da Cruz o Jostl Mnriauo, o St•, Prosidonto 

expõe o seguia to : , · , 
• O trabalho d~ ol~ss!Jicaçilo dna omendns, oomo·lnformel lm pouco, estll npeuns Iniciado. 

,:;.,.0 seu numero é muito superior a 000. . . 
·""f.· Esso trabalho estll se fazendo ngora, como so fez nn l•.dlscussilo, pelo t!iroctor. dn' 
· seorotarltt do Congresso, sob 11 suu tl;a,,llsncito. · ·ri · Actualmente ostti. assim lnicludo, mas, soHundo lho Informa o directo!• da secretaria só 

:,i~ . podem estar ooncluido 11111nnhil, o ~ J1ora tardia, . . . ' 
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Esse trabalho deve sor impresso, o <ll<tt•ibuldo, pot•tanto para que tenha Jogar 
n ctassltlcaçüo, n lmpt•ess[o, a dlstribnlçilo, do mo<lo quo os Srs. membros do Congresso 
possnm receber um exemplat·, oxnmlnnl-o e estu<lnl-o, amborn llgait•l\mente, oito seril 
poss!vel pro,eder-sa ó. votuQilo com conhacimonto de cMtSa s!nilo na segunda-feirn. , 

Cons"gulntomonto si nilo hn opposlçilo dt1 parto do Congresso marcarei o dia do 
sogundn.-foit''\ para este tmb11iho. 

Ficll, portanto, projutllcnda t\ ludicncilo do St•. Fróas da cru1.. 
Vem ó. mesa n seguinte · 

Dacla>·açaa 

Declaro que voto! a favor do t'oquat•imanto hoje feito, para encerramento dn · sogtindn 
d!scussilo do pt•o,l3cto constitucional, por julgnt-o debntldo devidamente, proficientemente, 
no Congresso Constituinte. 

Achava-me insct•lpto para tomM' rarto no dabnte, nilo pot•que tivesse n ve!leidnda da 
íllustrnl·o, mns no lotulto exclusivo do justlllcnr, quanto am mim coubesse,- emendllS, 
que tlva n honra de apresentar, no tocnnto o autonomia dos estados. · 

Sobre!ovn que, auto n prociosidado do tempo, subindo alio. de eonto e elevado alcance 
no grande movimento deste soculo, par~ a Republic• Bra~ilelt'tl, nno me ara licito ndoptnr 
outro alvitro. 

Nn impossibilidade da o.Uudlda justitlcnçiio, limito-mo ti. presente declnmçilo motivada 
de voto- tllcultndn. pelo regimento. 

Sala das sessoes do Congresso Nacional, 30 de janeiro de 1801.- A. de Amorim 
Garcia. . 

O Sr. Pres!donto dá paro. ordem do dia 2 do fevereiro prox!mo: 
Votaç:io do projecto de Constitu!çüo o do.s emendas rcsp~ctivllS o levanta a sessiio, 
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215 o 210. 

Sobro um substltutlvo que pretonde ofl'orecer ~rl•tlde•lllola. (0 Sr.)-Dl11ourao: 
sobre n pa.rto do projecto oonsLimoiono.l rell\• 
llv. '- org&niz•oilo judic!nrl•· (Sollilo em 26.) Sobre um aviso do minlatorio do Intorior. ,(SoB• 

-· Pa~. 458, , · 'ailo oml9,) Pa~o.S68o3aQ. . · 

... ,\, .. , 
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A.uguato de Frelto•. (O Sr.)-Disoursos: 
Sobro o projecto .. do Constttnlçfi.o. (Ses~ito cm 

5.) p. gs. ~).J e 5o~o Ô) 

Idem Jclcm. (Sos11ii0 om O.) Pngs, OS a 8:.. 
Jdurn:·ldom. (Sossii.o cm 20.) Pngs, 505 1~ OO;J, 

"-••I• ornzll. (O Sr.)-Discurso: 
Sobro o projecto do Constitniçiio, (Sessão cm 

!O.) Pus a. ISO o !00. 

Dodoró. (O Sr.)-Diacursos: 
Sobro o projecto do Constitnici'io, (Sos11ito cm 

2.) P•~· w. " a-
JdPm, idem, (Sessiio em~·) Pngs, Ou. o i •. 
Sobro umn moção do Sr. DumetrJO ltiboiro. 

\
So88ilO cm 7 .) Pn~. 00. . _ _ 

So 1ro o projooLo d& ConsLitiiiCt~o. (SeRsu.o em S.) 
Png. t38. 1, •87 ogn 

Idem, idem. (Sossiio em i•t.) n.gs. .. . o. .. .,, 
Podindo·informnçõcs sobro nm privilegio eon .. 

codldo, (Sossiioom !G,) f'nga. ~!Sn :lW. 

oorboMO Limo. (O Sl·.)-DlBCUl'SOS: 

Sobro n. moção do Sr. Erice Coelho. (Sessü.o cm 
3.)Pog.27. .• (S. 

Sobro o pt•ojecto do Constltutcno. osB!LO cm 
i3,) PngH, 25i n. 2Gi. Q"n Qno 

· Idem~ idem, (Sessão om iü,J P!J-gs, ,..IS., :t. "'"" , 
Sobre n. votnçiio do tu•ts; Uo pro,1octo do Consti

tuição, {Sessão om iG.) Png. 325. 
Apresontn.nllo umn. moçii.o. (Sossüo em 20.) Pn.g. 

.-li2o413. . . o pnssn.monto do Sr. genornl BcnJtLlUJn Con .. 
. stnni.·(SessiLo om2l.) Pns•. ·mie 452,· 

nérnordlno de Cnmpoa. (O Sr.)-Discur· 
AO: 

Requerendo quo so consulto i~ cnsn. si ·consente 
que n. mesa. do Congrcs11o Brn~lloh•o trn.nR· 

' mittn. no Congresso dos Et~t.n.dos. Unidos dn. 
· AmerJca do Norte o seu v o lo do sincero re

conhoolmonto yoln snudnc;üo quo n.cnlm de 
reoobor, (Smno em !7.)Png. 337. · 

Devll~qun (O Sr.) -Dlacurao: 
O pnàsamento do Sr; genorn.l Donjn.min Con

stn.nt.· {SesRíio em 24 .) Pngs. 4til n. ~ms. 

Caetnno ele "-lbuquerque (O Sr.)
. DlscurBos: 

ProjoctÓ do ConBtitulçüo. (SoASiio do 2 .)Pog.!O. 
Sobro a. moçüo do Sr.ll:l'ico Coelho, (So11siio em3) 

Pag. 20. ~ 

camPo• suuc ... tm'm'stro da,1'ustica. (O Sr,) 
-Dtacur11o: 
Solll'o o projecto Uo Constltnlçíio. (Sessíio cm 7.) 

·. · Pngs. !07 n 120. , ,' 

· Corlo•·Gnroln·(O Sr.)-Discurso: 
Sobro o projooto do Constltulçiio. ( SoBSüo om 27 

· do janeiro de 1891.) Paga. Ci33 n530, 

Coalmlro Junlor (O Sr,) -Diaourao: 
Sobro o projoclo de Constllnlç•iÓ, (SoBSüo em O.) 

l'•gs;·lsa o 18-l; · · · . 
' ~. ' . " . ' ... . . 

Comproml••o rogimontnl prestado pelo Sr. 
Et·n~~tt1• Alvas do Oll\·olrn., deputado rocou heoido 

pelo EsLndo do Rio Grande do Sul, Png. 4·13, 

Corrcn Rnbcllo (O Sr.) -Discm•so: 
Sobre o projecto do CcnPtltuiçito. (Sosliiio cm 27.) 

Pn.gs. n21 o. 533, 

Co•,.lnnn do !Wn*clmento (O Sr,)-Dis
curso : 
Sobro o pt•ojoc~o de Constltuiçüo, (Sessiio cm 2!.'1,) 

· Pn~. 028, 

Coelho c CompoM (O s,•,) -DiAoUrso 
Sobro o .JJrojcctO do ConstUuiçiio. (Sossiio cm i5.) 

Png, ~os. 

co .. tn dunlor (0 SI',) -Dl&CUl~O: 
Sobro o projecto do Constituicüo. (So:Ssiio cm .28.) 

Pngs. QSO u. ;588, 

CoMtn 1\loclm<lo (0 Sr.) -Discursos: 
sobt•o o pr~jocto do ConsLituiçüo. (Sossiio om ifí.) 

Paga. 307 o 308. ' 
!dom, Idem (So .. üo em 27.) Pnss. 536 a 548. , 

Dcclnrncõca : 

:no illt, JORl~ SI:'IrEÃO 

DcclnVo quo pn.sHOi o 1 tologrn.mmn. n que dn.'. tri
lmnn so referiu hoje o :St•, Assis Bra.zU. In
toh•nmontc aolidnrlo com n. nttltude politica. 
mt~ntidn. pelo St•. Dcmotrlo Ribeiro, do qun.l 
mo tenho n.pproximndo por umn. ospnntnnon. 
converge nem do conductn,. declnro mnifl que, 
ao passar o nlludido toingrn.mmn n . amigos 
pn.rUculureR, nponusobodeci nos Impulsos dn. 
Bolltlnricdnde com o procl.'dimonto do Sr; Do· 
motrlo, que tii.o digna e pMriotloa.monto so 
esforça pala consolidnçii.o dn. pa.tl'ln repnbli-
cn.nn. Pag, 2H, · 

DOS Sll.H, AQUILINO DO A)IARAL1 J>J~JIJUfl.O QUEDES C 
OA~'l'ANO 1>1~ ALUUQUEl\QUE 

OH n.IJiLixo nsRignndos, muiorln. dn. rept•eson .... 
tnçii.o de ltln.tlo Gt'ORso, protostnm contt'D. o 
nc~o da donussii.o do gonernl .do·divlsii.o An .. 
tonto Mnrin Coulho, ror sor asse ucto.contrnrlo 
;i. jnstiçu, projndlolul no11 interesses da.quollu 
o&~:u.lo o um r~ttentado contra. os brios dos 
mo.tto-grosaenses. 

Rocptorem ·q110 cato protesto sejn. tomlido na. 
UOtll, Pu.g,.321. . . . 

•. 
U08 fntS, VJRIATO DE )IRDlmtos, Ot.IVEtRA l'INT0 1 
' JUUOO COJU,UO, Vli\OILID t•HSIIOA, Nlt.O. I"EQANUA1 

l1RÓ~R DA Oll.Uí!1 JIONSI!CA JIEJOms, IIAI"rlSTA DA 
)t0TTA1 UIUIANO MAUCONDRS, JIRo\1. CARNRIRO N, 
DA DAMA, 1'1\ANOA OARVALDO U .MANJlÃIUl 'DAR• 
lU::To. , 

. Nós n.bn.b:o naslgnnlloll', roproson·tnn~~~s do os
tndo do Rio do Ju.neiro, doolnrnmos quo niio 
reoobomos, nem exigimos njudns do ou& to e · 
roquoromor~ que so. publi!]UD ostn.· noRsn. de· 
olnrnçiio no Diorio Olf/oiul. Pu~, 38•J, ' . . . 
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'' Dnolnt·o-,tftltl u. miúho. Mliigtw.tlll'lL ~~~~- omom(;~ 
tLpl'OKuntudu. pelodoputu.Jo Amphllophio, sobru 
tL ot•gtLni;m.çti.o do Podct• .TndtcitLt'tO, dovo-sll 
u.cct•osconlnr-com t•ostl'icçõo~.- como ~o lô 
IIIL o monda oUCrecidu nu .111 discus~tii.o •. Pn.g. 
588. ' ' 

Doclaro quo votai tL t'avot• do t'oquorimonto 
hojo foito,_po.t•n ·o onoer~a.mottto dt1 K~gundn. 
Ui~:~cussão do [II'Ojílclo uons~ltucional, pm• inl

. gal-o dobn.tiilo dovidnmento o Jll'Oilolen ... 
tomonto, no CongroRSO Consti~uhüe. 

· . Achu.vo.-m0 insot'lpto . par;L tomat• parte no de
bate, nü.o ·porftUo tivosFio n _voUoldttdc tlo ii· 
lustral·o, mali no intuHG exolullivo do juliti· 
Ucn.r, quanto um mim coubesse,- emendas, 
flUO tive u. honra. do apresentar, no tocante u. 

1. autonomia dos Elitu.dos. 
Sobrolova que, u.nlo tL Jli'Ociosidndo do tom(JO, 

subindo ollu. de ponto o ulevu.do alctmco no 
gru.ndo movlmonLo destB aacnlo, P.tLt'U. n. H.ll .. 

, publlcP.l3t•azUolrn., niio me et•u. licito adoptar 
outro alviLre,_·. 

:\u. impossibllid!ulu' du. tLiludidn. ,ilhiLillcação. 
.Jimito-me Ú.IJl'EIIIunto dcclnraçiio mollv:Lda do 
vot~ru.cnltudtL l'olo ros-hnonto. Png. 012, 

DccloJ•nQcic• de voto: 
··Os n.bu.hw nsslgnn.<los deÓiu.ru.m ttJl' \'otatlo con-

.. , tru. -n cmanfln. IL)lrcsont:tdn. no :\_l't. 23 dn \'l'O• 
. jacto do. Con~tituioii.o, [ltLl'tL Rol' lgua1ut ou 

subshUo dos daputudos o sonnclore~. 
· :n. Ct.mi~II.-•MOI'UC.ll lJUI'l'O:I.-Atlolpho Go1•do. 

-Puulino Ou.rlo11,-.1lursa;- Uodolpho Mi-
1'a.ntla.- JlntJtlo Pinl,:ii'O,- Tltomt,; Ct~rcu

, lhal.-·nl,bilto JmJÍOt'•- ~\[o,•cirn ela. Silva, 
Png. 10. 

Pedimos n V •. E:t. rtno accuHo o mu.nU.o conZii· 
· ' gnu.r nu. act;L u Mugulnlo doalnt•nçii.o, que, Ri 
. ' csLiveliBblliJH'Otllmtt'!B os- nbal:\:0 nulgnudoli

• flUU.IldCI foi VOtiUin, U. entUIHln. !LO IU't, 23, OCtlli• 
. 'pn.rn.ndo o subsidio' dos depllttulos t1.0 dos su

. ~ nndoros, votat•iam contra olln. 
Sala. do Congresso, 2 elo jn.uoh•o do tSOl.- .rll· 

ftt.do .EliQ.If.-004t(J Junior.-Almeid~ No· 
· .tJ"cirà. ~.Domiugos O. ,do .Moracs.- Rodri .. 

ouc11 ·o~1l1Jc8, .Pag, Hl. · ... 
Declat•o .quo1 si ostivesso (ll'OSDil!-0' nt~ occiLBtu.o 

om :que_ na seslliLo do ·bontcm fot votada u. mo· 
_. oão do· cidu.diio Demott•lo Hibelro, represem• 

.. 1anto do :Rio Grn.ndo do Sul, tor·lhe~ln du.do 
· o mou -voto o, n.\1rovoitn.ndo o ensejo,. nppo{ .. 

: la.t•iaJm.ra o pritr otico Oo\·ct•no Provisor Lo no 
liOnti o do dn1• lll'jplnto ofi'octividado nos oom-

., plomentotl essenou1o8 do tito elovn.da. modidn, 
·· au.tisfn.~e!ldo nasím nos intuitot~ do governo o 
· ú.slogitimas asplrnçõos,do tod';'H ns confissões 
."\•eligiosn.s que, atosali do aan lndopandoncln., 
·repeliam. tod• tutoll• -do podor tomr,ornl por 
dosconhooor-lho compotonoín. u.ldrn c n JUP.nll• 
Lonoü:o dn. ordem rnu.toria.l, gnrn.ntia, o_ roa-:, 

.. polto·llliberdndo OBplrll~ml. , · ', 
:::S•l• d•• lklade~ 8 do jnnoiro do'.!SO!, 3• d• 

. Ropubllc•.- JOid 81Pilagu~.· l'ng. 137. 
GOHQI\1110 ·-ti .; ' . 

' ... ,. 

Vt;~tei conti'IL o pla.uu do puUot• judicltLI'lo do Pro· 
Je~:lo da Constituil:ii.o, niio pot• jnlgnl·o monos 
nccoituvcl no ~·ughuun fedea•nLI\'o, mu.s inop· 
JlOrtuno,.om visttL dns ch•cumstanclas actunos 
tl tradlclonnos dojmi~.. · 

Su.h~ dai Most~iioll, 81 ojnnoh•o do 1801.-.A. Oa· 
·tJalou1lti. Png. 1:17. . • , 

Deol11-mut1 quo mt1í.moR cotltl'U. tL omonda do St•. 
Leopoldo do Bulltõo!i DlitnbelcconU.o t1. divo1•iii• 
dado do leJ:!irdu.cii.o, 

Snlll dn.s sossuos, 8llo jnnuil•o du 1801.- Toat(~. 
-Rosa t.: Silva.- ,T, L. Co11lho r.1 Gampo11.- a~._ 
m.:,·o~o Jl!ar'luca,- Co11to .Ctwtaxo~ Png. :i38 •. 

Doclat•n.mos fJ.uo vot:'tmoK contrn u. emenda no ~ 
~ 2·l du art. 33, nst~ígnndn. polmi-Sl•s. t•epl'll- '! 
tiOlllantos BulhõcR Jnt•dim o oult•os, ~ 

Su.la. du.K ~c~aõo11, 8 do 'janeiro 1lo 1801.- Ohavc8, 
- Anto11io úlyntlto, Png. 131:1. · 

Docltu•u.moll quu vot;'Lmos contt•n n. eme-nda dnli 
St·a. Uulhõo~t e outt•a~:~ ttuo. estu.boloc·" u. dhot•-
l:liUu.do do loçislnçtio, · . 

.Sn.l1~ dus seR!!oo~, t) da jo.noiro d11 1801.- Joad 
Hyoin.o.- :Colcnti-uo rlc Otwuu.lho.- Gonr;alors 
l,~crrcii'~J;,- 1lndt•J Caoaloami.- Jllanocl J. 
.r. do St.:J•,•ano.-Scabt•u,-Juu,moio de Aguia•·· 
Png.!3S. . 

Ueclo.t•u.motl ''tnu votamos om t'u.vot• dn.·omondu. 
do ~t·. l'D).WDIIunto.niO Ampbilophio A outl'O~ 
aos u.~·ts~ '!1 n. 01 du. soor.iio 3~ do JlL'Ojocto Uo 
CulUUÜUIÇILO, .. · · , . 

,Salu. dns IIDiiSÜM, ~ Üu jiUICil'U do i80l.- ,..t, 
JIUton,-~llcmtci,•o eh• J]tJI'I'O!I,-Jo,d Simcilo. 
-J. J. SCl'l''mo.- Mm1or:l Fttmcilloo .ollt~
ohado.- J, T" • • llciru. dr: l'"allo0nar:llo8,-,Tc:aJ 
llyyino.- .Toti{JIIill~ .'11dr!I'O d" C1•u;,- Thc· 
oao,•o p,~ohcoo vü CilLiVull>tn Jll'UilOIIto) •. -Cnr:
tuno tlr: AlúlttJUC!'fJWJ. - Lrwc,•clu. Cotttinho • 
- 11tulU.I'Ú (om pa.L•tu).- lllmi110 Al·cctrc.<~ Af· 
f'O/iiio.- R. Ca.J•nciJ•u.- Custorlio ele :Jlcllo.
Suntoll Percirt~.- J111-(1'ÍiliCI JNal/~o.- Cc"'r 
Zuma.- Gal'ola Pirc:11.- GoJnonllOJ'D,-,Eilpi· 
J'ito Sm1to .-JJt~J·iio tio T'"i.llu. l' iQO/Ia,- Paula 
Guimt~rtW!. - Gonç"lc~. Fr:l'l'cira •. - ..:llon. 
tdii'O dr: 1Jai'I'OII,-li'it•mino da Silur:ira..- ..'l. 
Oauu.latmti.- ,fCJNd 11iJrual"do.- IyntJaio To:~ tu.. 
Pr:dro ,lma,•ioo.- o~lmo1•im Ga,•oia..- 1inphi· 

. lonhio. Pag, '138. . . . ._ . , . . . 
l)eolurt~moR to r votu.da _ conh·;~ 'IL, omOndu. ~:~nh

s~ituth·u. Uo n. 2·1 do ··,~r~; 33 do -t1rojocto d"' 
Conrltltuiçiio, u.prosunt1ult~- Jlulo Dt•, J .. eopoldo 
t\tJ Unlhõos, por doatrnlt· n.., nnldtLdo 1.h~ Io~riR· 
lu.çii.o da ltopublic~, quo desoju.mps mn.n1.l!t' 
como gn.rnnth~ du. tgmLIUudo Uo Uh·oiLoli dos 
cldadilos o da. nuiüo nuci~nu.l. _ ·. 

8u.ln. du.~:~ ftOBRÕOII, O do j1~nah·n du 1801.- .-llolt• 
tch•o drJ /Jal'ro:~.- Gil Goulm·t.-:.ltha!Jdd 
'Junio••. Png. 187. ' , · 

Votámos contrn. n. emendu. u.~rosantndu. P.elo" 81•. 
doputu.do Augus~ do l~1·oitns, CfUU·snbstHuln 
o n. il do u.L•t, ~n; pol' isso· .qull não podo• 
mos t~.dmlttir qno so·llü P.utorlzt~.çii.o ou tu.oul
dn.de. ao Supt•emo · Trlbnnnl Vodot•o.l, CJUO U. 
nomoudo pelo choCo do Estu.do,·}ml'U. u.pprovtLr 
nckJs ·dosao·mesmo ohel'o; sa.lvo tiO 1~ oxprcs~R'io · 
.- mGdiantc npprovuçito- dovo sor'onumdldn· 
-.mediante Jlropostu; du.quollo tt•ibum~l. 

· Su.ln.· du.11 aeasõos, .. (I de· jª'noh•o ·do 18{)1;_ .. u . . 
moida Barreto.- João .'V"illira.- .Firmino da 
Silvoira..- Couto· Carta:uo.-··~Gclro .·lmt:• 

• ri1o.'- J, JiiiWmb<l. ·Pag. 187. · · 
,,.. ' ' 

' 
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34 INDICE 

· Declaro que votei peln unidn.de de loglsln.çiLo. 
S. R.- O de j•nalro da 1891.- .r. Rctumlx>. 

Pns,. 187. 
Declaro qno torin. votado r.ela. 11egunda parto da 

cmondu. do Sr •. Amplulophlo o outros n.o 
nrt. 58 do projocto de Constituição, Iii e!LB 
ti vosso sido posto :t votnçii.o, como moi o do 
asslgnnr a. uniformldndo do jnrisprndoncin no 
regimlln da. unidade da logislnçiio.- J, L. 
COelho 'Campos. I'•B'· 187. 

Declaro que votei n. favor da. emenda. dn com
!llissiio rolntlva. no § 2° do nrt, 65 do p1•o .. 
Jecto de Constituição, 

Sala. das sessões, 13 de jnnoiro do 1801.- .Ma
''ocl ]i',•anoisao Ji!a.allado. Png. 268. 

DeclD.rnmos que votá.mos pela. omondn n. 2 no 
nrt. 65, doterminn.ndo quo os estados só nito 
podel'inm rejeitn.r .n. moeda. legal, 

Sala dlls sossi!es 13 dejnnairo da 1801.- Ch<igos 
Lobato, -João Lm:.- Ferrci,·u. RabeUo. 
Png, 268. 

Declaramos quo votámos contra. o n. 2 do art. 65, 
e a favor dn emenda do. commi&llii.O. 

Sn.la da1f sessões, 13 de jnnoiro do 1891.- Santo:~ 
Pereira,- Cllstodio aé J\lcllo.Png. 268. 

Declnrnmosque votó.mos contra. n. moçiio qno
lembrn ao soverno n necossida.do de rmdizn.t 
as eleições dos estado11 um moz, J?elo menos, 

·ctopois de nppt'ovada a Constituiçao doR Es· 
tndos Unidos do brnzil. 

Snla dns sessões; 1·1 de janeiro da 1891.- Al
mcido Barrato.-Santorllfldrade,- Edual'do 
Gonçal""·- João Neiva. Pn.g. 280. 

Decln.ro que sempre votei pela emenda da eom
JUIOiiiO dos 21 no n. 2 do nrl. 64, n qual pro
hibin. nos esta.dos rejeitarem sómentll a moeda. 
legal e nüo a cmissào bancaria cm. airaulaoüo 
por acto do a.wcrno. 

Snl. das smões, 15 de janeiro de1801.-J1!on· 
. tciro de Barro•, Pag. 296, 
Declart:Lmos que, si cstivcssemos presentes, vo

tario.mos a. favor dn. moçii.o .que lembra. o 
n.diamento da eleiçiio dos congressos constl· 
tuintes, 

So.la das sessüos, 15 de JD.noiro de 1891. -
Zama.- Anibal :Falol&o .- Josd Augwtto Vi. 
nhaes.-B. Carneiro,- Alaidas da Lirna..
Pareira da Costa.- .-llfRÍH IJra:il,- Pedro 
Ol,crmont. - AmphilOJJl&io,- L, Bulhües, 
Pns. 29S, · · · · 

Deola.ramos que, al cstlvossomoll presentes, V'?Jto' 
tnrlo.mos contra n. moçiio do S\", r~tpreaen

~ tp,nt, José 1\-Ia.rin.no sobra o ndiamento da. or
gn.niza.çi'io dos estudos, 

RiO do Janeiro, 15 do jnnch•o do iSOL.- A. 
Cavaloanti.-J. Catwulu..- Uatta. Maolu:ado, 
- Lui• Dclflno.-Joüo Lop,..-E. Jlfar• 

: tuu .- Cadtano d4 AlbuguC:l"!JUe. - U." do 
· ..4maral.-JL, Eu.;:cbio,- .. tu(IU•to de Ffei

taa.- J'layrink.- Oli'L'GÍl'a Galvão.- Coita 
Lima.-Laper. l'ag. 298 • 

Deolnramos ter votu.do oontrl\ a rnoe~o a.prG• 
Flontnda n·a. aeB,ito penuhimn. pelo Sr. rttpre

, "ont~nto Dr. Joaó Mnrla.no, o npprova.dti. nn. 
IUIRRu.o ·do bon tem. · . ·. , . 

Sala dn.s Rossõoa, 15 dojz:melro do tSUt.- p,_ 
dto Amerioo.- Ftrnnno da Sil"cira. Pog,_ •os · · · 

D;olo.t:nmos quo ,•atámos oonh•n. o n, 4 d0 
:u•t. 70! quo :tlrn · nos rollgJoRos do ordens 
mon•olono"o dl.ralto do sa aliatnrom olal-

"tores; bem como votámos que fosso o moamo 
numero Flubstltuido poln emenda. n.prosontn.dn 
no art. 72 pelo deputado Serzodcllo Corran.. 

Sn.ln das sossõ~a, i5 do jnnoiro de iBtH ,- An· 
tonào Olynto.- F. Badaró, Png. 315. · 

Declnrnmos que votU.mos poln supprosaiio dn. 
dispoelçito contido. no art, 70 §to, n. •1. : 

Snla dns sosllõos elo Congresso, 15 do janeiro 
do 1801.-Amphilop/lio.-E•pirito Sã.nto.
!gnaaio Tosta.- Leite Oitieioa,-Santos Pc
f'Bira.- Raymundo Bandeira.- Ottstoàio de 

J.fcUo.- A. .Milton,- Dionysio Cargueira. 
- Ta"af'Cs Bastos.- Paula .A.rgollo,- Ju· 

~ eenaio de Agrtiar.-Zama.,..:.. Antüo de Fo.
ria.-Andrd OOuáloanti. Pas. 315, , 

Declo.rnmos quo votámos pela. supproasão dn.s 
pn.lavrtl.ll - obscruatlos oa limites postos pelas 
leia de mão morta., do nrt. 72 § a, o 

Sn.ln dns sossõos do.Congrosao, 15 do jnnolro de 
1891, - Amphilopllio.- Espirita Santo.
Epitacio Pessoa.- Pedro Ante1•ioo.- André 
Qã.valocmti.- Zanta,- Antiio de li'aria.
JJarbOIU. Lima.- A •. Milton.- Custodio de 
.Mello.- Santos Pereira.-Dion!jain Oc,quci· 
ra., - Paula Al'!}oUo.- Gcwou.6 Pires,
Toat.a. -Barão âc Villa Vicosa. - Couto 
Carta.11o. Pog. 315, 

Deola.ro que, ai estiveaaa presento, votaria. con• 
t1·a n. proposta que pretendia. dnr -voto ás 
mulherca, porque isto seria um vordn.doiro · 
robalx.nmonto do nlto nivel do clellcn.doza 
mornl om que devem sempre pnirn.r nqnellas 
que teom n sublime missão do formar o on· 
rncter doa cidndiios poln. oduca.çiio doa filho• 
e pelo n.parf~içoo.mento mor~l doa mtu•idos, 

Ser mii.l do fnmUin, desempenhando on.bnl
mont-o todaB na su'l.s dolloadn.s funcçõos ó 
muito mala digno, muito mnts nobre e 'do 
muito ·mais benefica. o oífectivn inUuencia 
&úcial do que quantos· titulas proOssionncs, 
Rciontiflcos ou clcitoracs cniba.m aos homens. 

Sa.ln. dn.s sesaõP.s do Congresso Nn.oionnl Con· 
atituinte, 15 dejn.neiro do 1891, 30 do. Rcpu
b!lcn.- .r. Bcuilaqua. Png. 3!6. 

Deolnramos que votámos pltln.s emendas que 
concediam o direito do voto aos oa~udo.n,os 
do ouraoa .a\'Jiariores a igualmente J?Olo voto 
As clnrns.- amiro Baroellos.- Jul1o Frota.: 
-Abreu.- Pinheiro ·.Andrade.- Homero 
1Japti11ta.. -Juno do Ca.stlU,os, - F!Jrna.ndo 
Abbott.- Cassiano do Ncuolmcntó.- Thoma= 
lo'lo,..., l'ng. 316. . 

Decla.rnmos qu~ vptá.mos D. fa. vor das omendn.a 
que mnnda.m ·t_Upprimir os ns. 2D o 40 do §to 
do nrt. 70, nu.o impedindo que possam aer 
eleitores os n.nnlphalletos o os reUglosos. 

S. R, S•ln das BOSsõos, 15 do innoti'o do 1801. 
-namit'o Baroclloa.- Julio .F'rota.-· Abreu. 
- Homct'o BaptistCI!,- Pinl~iro Maohado,-
-li'=rnando Abbott .-Ca•liano do Nascimento. 

. . _-Julio de Oastil"o•.-Thomcu Florca.
MmnCii·:Barrcto,- Pereira da Coste,- ~·1loi-· 

.,d., Lima. Pns. 316, , · 
Declo.rnmos que vottl.mos contra. 11. "emenda. do 

Sr •. 111 tenonto Ba.ptlstn. da Motta. o outroS, 
e1tingulndo Rll ordona bonoriUou.a·oxiatentea, 

. por· terem. sido conferidM por nrn governo 
oonstJtuido e legnl, o llom D.lllim que votó.• 
mo R, não cõntlldernndo prejudicada n. emendn 
do Sr.~Bo.rbosn. Lima. quo ezceptua.vn. aa or· 
dona mllltn.,a, "' qu•I •Ppro..,.lnmoa si 
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!os!ID submettidil. 6. delibero.çii.o do Con• 
grosso. . 

Sn.lo. do.s scsf!õos, 15 de janeiro do J801.- Jotz 
Rctumba.·-João Nei,a.- ,tlmcida. Barreto. 
Pog, 316. 

Dccltl.\'o. q na votei n. lb.vor do pnrngrn.phe su- do 
n.rt. 72 ilo projectado Constatuiçii.o, rpu.·mo.ndn. 
contlnuo.r oxrilnidn. do pnl7. n. compo.nblo. do 
jenuitns o pt•ohi\Jidn. o. fundnçtio do novos 
conventos otl·ordonfl mona.sticns. 

StLln dns sessões, 16 do jnnelro do !SOL- J. 
Rctwnb(.l,, Png, 32!:1, 

Declnro 'que votei contrn- o. pano. do mot•te no 
l~xorolto o Armndn., mesmo om tempo do 
guera•n..- Firmi11o Pires Fcr1•cira. Png. 320. 

Pt•esonto 'V()to.rlo. pelo. mnls n.mpln libtirdndo 
rollglosn., do conscloncln. ou do profissfio, com 
todos os dir..titos civis ou politicas, mns com o 
complomonto essonoinl do tniloll aH deveres 
ce~rrcspandentes Votai pela. suppt•esstto dn~t 
condecorações o do jOj;O. 

Saln. das sessões, 16 d~ JD.noiro de 1801.- Jo1d 
JJov!laq11a. Png. 32!1. 

Declaro que votei contra o n.rt. 72 § 7o, que 
prohibõ snhvonciono.r o culto religioso i bom 
contrn. o§ 2o do art. 10 do projeuto do Con
s1ttniçlto. 

Sa.la da~~ soRsões, 16 do j_anolro de 1801,- Al
m~no. Alves 11f{onso, · T"'ng. 330, 

Docln.rnmos ter votado con trn. n. emenda do Sr, 
1\Ieirn. do Vnsconcellos no § 10 do nrt, 72, }lOl' 
julgarmol .. n. ·restrictiva dn. disposlçiio do pro
Jecto constitucional, · 

Em 16 da Jn.nHiro do i8!H.- Epa'taot'o Pessoa.. 
·-João Ntn'""'·-Eduardo Gonçalues.- Al
ntcida Barreto,- F&'rnu'no da. Sil.,;cira.
P~dro Amcr1:oo, Pa.g. 330. 

Declaro que votei pela cmendn. sup~rosslvn. do 
~ 8' do nrt. 72.- S, lt.- J, do ~<rpa. PnP, 
330. . o 

Dcoln.ro que votei contra.·n emenda nssignnda. 
pelos Srs. Snldnnhn. :\Inrinl1o c outro~, conre .. 
rindo o dlrelto olo1toral U.s mulheres, porque,' 
coberente com ns• idén11 qnO expendl na sesRfio 
do 2 do .corrente, considero escusadl\ e inoon .. 
veniente nquelln. monçito especial e expressa, 
visUJ achM··Re comprehondido implicltn.monto 
o dh•eito das mulheres no n.Ustamon'o elei
toral e n.o exerolcio do vo,o, nn. gonern.Hdn.de 
dos termos do proJecto constilucional o do 
tod1ts ns lois e l'ot{ulamcntos oleltornas. 

Saln. rlas SOI!IIÕes, 16 do jtmolro do i801.- :ll· 
mcida Ncgm:ira. Pltg, 330. ' 

Oecln.rn.mos que vott\mos n. favor dn.' emendo. 
quo supprimo no·fino.l·do § 711 do nrt. 72 as 
ptl.ln.vras- ou dos estados. 
Snln. dos soSBõos, 16. do jnnelro do•1SUL.

. João Lui;.- Ji' •. 'llaclar6.- .Afu.nocl Ful-
gonoio. Png, 330. · · 

VotCimos oontr•t• ·•boliçito dn ponn do :morto 
nos orimos cotlnnuns (nrt. 72 1 § 22).- J'oão 
T'leira.- Ftcdcrioo SOI'rano.-J. Retumba, 
Pag. 330, ' ' ·· · 

Dcoll\ro que sl estl,·osso preaante torln. •votndo 
}leia., nboliçiio dos tltulos o QOnd~oorn.çõos. 

Snla (t0.11 sesll!os,. 1U do jn.nolro do 18Ut.- Pau-
li no Oarlos, Png. 38·1. · · · ·. 

~ .. -Dooln.rn.mÇ)s quo.vottl.mos n.. ra.Vor da. emendf\. do 
' '····-~··Sr, Moira ao vn_ soonoelloR que isenta do ser· 

. viço mllHnr os minl11tros de' qun.lquer l'O .. 
. llgliio. · ·· · · 

,',. 

. •,' 

, ' 

Sala. dns sessões, 20 do janeiro . de isnt.
!gnaoio Tosta.- AmpMlophto.-·aouto Ca.r
ta.mo,- J. L, Coelho Cl Ca.mpoa .- Santos Pc .. 
ra1ra..-11wma..: Cru:.- Paula G1,imarãcs. 
Png. •122. · 

Duclarll.mos que votámos pela. dlssoluçilo. do 
Congresso, dopoiM do tcrmin11.da. a. sua. missilo 
constituinte, . 

Snlo. dn.s sessões, 20 de janeiro de 1801.- Juh'o 
Frota.- Pinllt:iro .A{acliado.- Homero Ba· 
ptista~- BorgCJ de Jl[cdcíros.- R. Osorio,
Ucnna. Barreto.- Pereira da Costa.- Tho· 
ma: !Noras.- Ab1•cn.- Viotorino 1\lonte~iro. 
-Fcrnandn Abbott,- Cassiano do Na8oi .. 
nMnto.- J"lio de Castilhos. Png. 422. 

DeclD.rn.mos que votiLmo11 contra. a emenda do 
Sr. Nilo Pcçanha que lncomp:atlbilisa para 
os Cllrgoll ·de govarnadoreR elo i tos dos estados 
da Repnhlicn., na sna proximn organizo.çiio, 
nilo s6 oR cidn.ditos que qnn.tro mczeR o.ntes da. 
eleiçilo do Congresso houverem occupo.do o 
governo dos estados, como tamhemos cido.düos 
rlue os presidirem por oeco.Biito do pleito e lei· 
tOl'!l.l. . 

Sn.ln. d[l.S sessões, 20 de .io.neiro de iBOL.-
11. Emcb1'o.-Paukz, Guimarãcs.-Arthur 
JUos.- Iunaoio Tosta..- Ucwegildo Filguei
ras.- Auou~to de Ftcittu, Pag. 422. 

Na qunlidn.de de roprosenta.nto do estado de 
Pernambuco, residente na .Co.plto.l Federal, 
declaro que uiio procure L receber do Thosouro 
nenhuma qnn.ntu'L a.lém do· subsidio dura.nte 
os trabalhos do Congresso, 

Sala dM sessões, 20 de janeiro do i891. -
/Jclarmino Car11dro. Pn.g, 423. 

Declaro que votoL contra. o sub!ltitutlvo do Sr. 
Borna.rdlno de Cnmt>os e outros nos nrts. 
70 a. i1 das dispOSIÇÕes trtLnsitorias, por 
julgai-o menos equitativo quo. o do Sr, Oa.
bino B!lsouro, n.o gun.l· daria. o meu voto. -
Epitaoio PcsJoQ., Pag. 423. · 

VoLol conlra a emenda suppressiva do a.rt • .2° 
das disposições transltorJo.s, porguo votaria. 
pelo emendo do Sr. UchOn Rodrigues, que · 
dlz o seguiu to : • Os netos do Governo Pro
visor lo serão leis dn. Republica, emqunnto ntio 
revogadas pelo Congresso, que n.s exn.mino.l'á. 
am sua 111. se1sü.o ordinn.rla, · 

Snin dns "''l!ea, 20 de jnnelro de 1891. -
J. ,)oo!lar. Png. •123. 

Declaro que votei poln. dlssoluçilo do Congresso, 
depois de approvo.dn. a Constltulçü.o, e eleito 
oprasldente e vlce-presldente da Re(l:uhlico., 

Sn.la. dns sessões, 21 do Janeliro de iSOl •. -
Erioo Coelho, Png. 423. 

Declaramos que votá.mos pela emenda, que pro .. 
põo n. dissoluoü:o do Congresso, depois dtt. 
elolçiio do presidente do Rópubllco. . 
Sn.la do.s sessões 20 ·de jnnoiro de 1801. -
J •.. Maira dCI Vasoonocllo.t,-João Da~balllo.
B. Carneiro. Png, 423. · · · 

Do 1~coo~do com os meus oolle~:os deputados pelo 
', estado do Rio de Janeiro,. declaro. que nunci'L · 

1olloitel nem recobl tduda de custo. 
Sala· dns sessões, 20 ae_janolro de 1891.-

· li',•anoisoo Viotor da. .Fonseca. G S1'hm. Pag. 
423 , . . 

Ropr~aoÍlta.nto do Esplrit~ .Santo e rCsldento 1 

nosta_Cn.pltt~l Federn.l,~ declaro que ntto re
cebi nem oogltol receber. nonbuma.'P.jnda do 
ousto,-Gil Goulart. · · , . 

, •.. 

. ,, 
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Daclnra.mos ·,ter votado contrn. n. omemln· .do 
&r. ·NUo Poçrmhn. o ontroR, inoompn.tiblJi .. 
snndo. os nctunol'l govot•nndot•es dos oflt!\dos : 

1,0 Porque o CongrosMo ConRtituinto não tinlm 
comJ)iltenc\n. Jlnrn. docrctnr nquolln lncompn. .. 
tibilldndu, qne 6 rln. nlçndn. uxclusivn. do11 

<. estados ; · 
2," Porque o CongrorsRo jú. bavln. posto n. coberto 

cl~ incom~n.ti billdndeli o cn.rgo de preR!dento 
dn Rcpnl.ilicn, n l't'Spel"to do qunl,"ontrotn.nto, 
jlrO\'nlocem, com lUILiorin do ru.:dio1 011 motivoB 
JU&~itlcntlvos dn. cmomln ; 

3 ... Porque já se luwin reconhecido n.o11 0Rtndo1 
o dlroico do l'egtnoom-Ro p11lns leis o con .. 
sLhl!jçõtHI que ndoptMsE.'m, o, potrnnto, m1o 
podtnmosvota.r nquolln. mcomJltltibltldn.do que 
ile,·o ser ol~octo dnqnollns loiR ou consti
tuições, nlgmnnH dosms jú. docretndn.s. 

Almeida llarrcto, - João N'c1va, - li'ii'1»Íno 
da Sl'lvcira, - Epitao1'o Pc~t:loa.- Pedro 
Amcr1'ao.- Couto Carta~o.- J1f, JJc:crra 
fio Sou.&a. - Pedro .Velho.- ,J, Retumba, 
-.J. Cat1mda,- l'irpiUo PaYI'IOa.- .tln
{rilo ]t:{alho~ -- Uli~t:JJ'a Pi11to.- A. Cu .... 
valoatlt&.- Tltcodoi'Cto Souto.- .TosJ J1Ju,. 
riano.- b1t:r-rcira Ctmtão.- .folio Pedro.
lgmun'o ToNta,- J. Bcrtml'do.- tlmorim 
Gai'OÜh- Adol.f_,ho Gordo.- .1loracs Barros, 
.- .Almeida .i.\O!Jileirtt.. - lJ, Cc,!II,PQ$, -
· Domi11gos ele .:llotacs, - Rorlrigucs .. llvcs.

OUvca'ra Galviio.- R. N'ina Rlbcil•o.- Co11ta 
Rodrig11.CB,- A1id1•d Cat•alcami.- J)omin.(JOS 
Vicente.- Lco"cfli~doli'il,Q~tca'ras.- ,.!uqli:Sto 
tft. ·Frc1'tas. - Paula G1#ma1•1Us.- .!llunocl 
Fulgcnoio. - . RHcuo de Pai11u.- Ji'lcwy 

- Curado.- Josd At,clino. Png'. •142. · 
.. Declaramos .quo ''otit.n1oll contrn n proP.ostn tlo 

Sr.·, representn.~nta Qtllntino, por pre(llril•mos 
' ns outrns moçocs npa·esentndnll - z,~ma.

.. Tavares l1a$tO!I,- A11f_riso /l'iullto. - Antiio 
de Faria.- Jl!otttt. J1aocllar.- ])cma"•io 

·' .R11Mi.,.o,- Lme~•o Sorl1·d, Pag. ·IM. . 
Declo.rn.rnos t-or \'Otado peln. moçiio do Sr. l'o
, pre11enttmta Q, Bouttynvn., pot•quo, l10nsido
. radns prejudica.dnB.-ns demnh proposlnfl, nüo 

EOdla.mos de.outrn.- ft'lrmn, oomo mombrOIJ do 
. Congresso,. mnnlfaslnt• n no11sn vcnet'Miio 
}lBIO. rnemorln ilo llonjnmin Consln.nt o n. 

. nossa., gratidito ,Peloll sorvJço& que praston !'L 
pa.trla.- Anmbal Fnloão.- .Alob1do Gu.a-
11abara, Png, 4!'j7. · 

Ft~.ço minhn ~~ omondn. do Sr. A. Stooldor o 
liUtros relntivnmon:to no nlJRlnmonto oleitornl 
~- ft. oloiçiio .fle .cJonutOdOR ln I'IOR!LdOr_m~.-
Ji'ranoa. Carvalho. 1\ng. mm. . 

Ft~.co meu. o seguinte nclditlvo no nrt. :Jn do Sa•, 
:·• .Bnptlsta dn.li!otto. e outrGlll-·l)oyondo, pordm, 

n nn.vognciio do_ cnhotngom tlf)r faltt~ poa• 
nn.vlos nnolonMs. · 

·Sn.ln dna __ SOIISÕt!S, 20 rlo · jn.nnlro dn 1801.-
· J•,ranca Oar,,au,o, Png. o:w. .. 

; Dornetrlo Ribeiro (0 S1•,) -lliRCIIf'OR: . 

·. Sobloo n ,'mooiio fiO Sa•, l~t·lon Coelho, (SliiiRiio 
. am 3.) }Jp,gll. 28·o .2P. 

:-'t,.Aprosentnndo .umn. IHCIQ110. (Sos1111n mn 7.) Pn.gs. 
-- ... \l3oUP. · · 

',Sobro. o pi•ojooto do Con'Rtltnlçii.o, (Snssiio nm 0,) 
. •· Pugs, l7Ud83,. · · 
.'·O rinssnmtmto do S1•: iftniornl Bonjrunln ·Con• 

Rtlln\, (SDRSI\0 orri2•l,) l'ng, 452, 

',, . 

Dlony•lo Cerqueiro (0. Sr.)- Discursos: 
O pns11nmonto do Sr. gonornl Bónjn.mln Con• 

Rlnnt, (ScRBãc cm 2-1.) Png, ·H7. · 
AP.ra11ontn.ndo umn. indicncii.o. (Sossüo om 28 do 

jnncil•o dc180l.) l'ng. 550, · 

outrn Nlcnclo (O Sr.) - Dir;onrRo ; . 
Sobro o prOJecto de Conatltuiciio. (Sassiio cm 

13.) Png~. 250 n. ~G. 

EtyKeu l\lnrtlnN (0 81•,) - Dir;om•soR : 
ObRerVI\ÇÕOR sobro nnin. omoncln. no }H'oiccto de 

ConsLituiçiltl, (SoR&!10 om .20,) Pafl. ·i18. 
Explicn.ÇõoR possonos, (So~siío cm 2l,) Pngs. 421 

n. ·J2G. 

ElllCDflO»: 

,.\o r.roiocto do ConAtituiçii.o.PI\1;3. H'i, 1.7,18, 32, 
·1·, o7, 121 o 128, t:u o 13•1, :l~ti, for, e :100.187 
22l n. :2'23, 23-1 t\. 237, 2·1U a 25(), 268, 280 ~ ~1, 
2os, uso, 331, 330. s.Jo, 3·11, 35·J, :roo, 370, 383, 
38·1, .U3 a ·115, ·111·1, 406, -itiil, •107, •lOS n 49·1, 
51:1 n 5'2::í1 tiüU, üGS. 5<J2 o 5'J1, c G35 n. UM. 

Epltaclo PeM&on (O S1•.) - Dlscueaos: 
Sobra o r.ro,JOcto do Constituição. (Sass:Lo 'oni 

:17 .) 1 n.gR. s::;o n. 3ü2. . 
Idem, Idem. (Scsf!ilo cm 2().) PngB. 008 n.· tU3. 

Erlco Coelho (OSr.)- lliHCnr••: 
Sobra n ndministr:u;tio do csttido do Rio de Jn

ncit•o, (Scuio cm .21.) PagA. •127 o ·128. 

Eaph•lto toilnnto (0 S1•,)- Ulscm•;os: 
Sobt•c o projecto dll Cons.titulçii.l), (Scssii:o em· 

o .) l'ug• 00, 
Sobre o roliltlmo pnllllcn.Uo no Dlario 0/Jloial de, 

um dhtcltrso de mn t•opreRentanto de S. Pnulo, 
(SoHRiio om 10.) Pngs, 3ü~ u Sü7, 

O pasR:~monto do St•. gí!ncl·nl Bllnjnmln Con
llfn.nt, (~ORAiio om 2·1.) PagA. ·lraO a·tM. 

·li:x:pcdlonte: 

Otnclo, dntP.do de 20 do corrente,. Uos cidndfi.OA 
U1•, Vicente da Sou~n., onpitiio 'l'homn~ Cn
\'nicnntl e cnplt1io Sn.turnino Cnrdoso, convi•. 
dnndo OR J•aprcsontnntes do Congrasflo Nn
clonnl l\ cOIU(IP,rOOol'll 'ViRita, t"J.IIO 116ril (oltn llO 
tnmulo do general BonJa.mJn Comatnnt no tlln 
2il do uorrt~nto. Png. 51 • 

Olllcio do Mlnliit.orlo dos NegociaR do Interior, 
do 20 do corronLe, .. trnnamlttlndo, ·por cópln., 
n olllclo 1ln 20 tnmhom. do oorronto, dn. <Urtt• 
otol'ill- dn i\IontoJliO Oorn.l do I~oonomin tloR 
SorvJdorofl, do Estndo. PM:tll. raao O, Ml.. . 

Offiolo do :\linlstorlo do11 NcgooloH do Interior 
' tio 27 du corrente, oommuniunmlo quo foi 

. pL'ttlltHJto ·no chortl do governo ft roRoluc11o do 
Cnni·H~fl~IIO Nncionn.l, npprovndn cm flullsiio do 
2·1 tia~ to, l'O!ntl m :i.R homnnngonR quo dn\'O
·rinln Nt!lr r~rnHI.n.thtM tL mnmorm rio gonorltl 
J.Jenjnmln Co111ttnnt, o Jloclmon.nrlo r1uo o g~ 
Vlll'IU>, nnteulpl\ndo·flo no oonlteolmonto oJII .. 
alnl .. (iOMim ro~llnluclln n· Hollolto 11111 ta•:ulud1• 

.losu' om. Rot.o 'o pntrioUau, petummonto de• 
Coug're11HO, nxpodlu o di!Ol'uto n. 13.20 do 2·1 
do oorronto o n l'Osoluçiio dn mosmndt~.tn, noH 
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qunes procm•ou conct•ctisJLr todn. IL grn.Udiio 
nncionn.l de I'J.Ud ó r.rodor o. nga•cglo cidndilr"~, 
oujn.· mnrto n. rw.triti deplorn..- Ficou .o Con
S'l'tiBRo lntolrn.do. Pn.g. ü:;r., 

Fon•ecn Hermc• ·(O S~>.) - DillcnrHoH: 
Sobra crl11e míni11terlnl. (Sn!!11ii:o om 2l.) Pn.gs. 

·13ln ·1:1:1. , 

Frnncl•co 'Velgn (0 Sa•,) -Dillcm·so'!l: 
SohÍ>~ n. moção nproson~nctn. Jlr.lo Sr •• ToRé )[n
. 'l"in.nn o onta•os,_(Ses.;fi.o em ·1·1,) PngK, 2110 

n. 277. · 
AprcMentfLndo dnn.11 int\icnçiji,R, (So11~õ"io om 28.) 
PngR, 58G t1. 5U2, · 

SolH'n n. indlcncii.o fJilO u.pr•oijllnton nn. I!:RiiRii.o nn-
rnce(lento. (Se11sii.o om :10,) l'n.gR, GH o tl12 • . 

Frúe• dn Ct•nz {O S1•. f- DiAr.m•soH: 
Apa•oRoiHI\nclo nmn. lnclicn~ito, (Sflf!ll;1o l'lll :10,) 

T'ng. tlH. 

Goblnn Dc•ouro (O Sr.)- DiRcurRO!I; 
Projecto do ConRtihtléilo (SoliMão cm !1,) Png. 

3ií. 
Idem, idem (Sc~;~ão r!lll 17). Pn.g,;, :r,2 :~ 3:w. 

. Garcln Pire• (O Sr.}- DiFumr11o: 
Sobro n c1·iAB mlnilltl'lt'ild, (::50MMI1o nm 2t1.) 

l'ngs: 4~9 " ·102. . · 

Gil Goulnrt (O Sr.)- Di"'"''o: 
SolJro o p!•Ojeato dtt Conali~uiçil•:• (Se~são ~m 

28.·) PngR. r.os n. 57S. 

Gonl()nhre~ Chave• (O S1•.)- DiRc:cu~o : 
Sohru o }n·qjecto· tlQ Cou11titnioüo '(SeR~ão om 

fl) • .r.g •. 8~ " 00. 

Guhnnt•iic• Notnl (O 8r,)- UiMcnrHO: 
· Sobt'l' limitei! · nntl•o )lntta OroMIID o Goynl'. 

(SeRRiio em 20 da jn.nolro do lSIJI), Pug. HL. 

·Homero Dnptlotn (0 S1•.)- DIRcurso : 
Soln•C ri pr~.iocto di.' ConJõ~titili~!10 (SfHi~iio ~>m ~.) 

PngR, :lí.15 ~~ 100. · 

lndlcn.çll'eM r 

1Ul 111t., .uum1co ,,ano 

Indico CtUO tiO l'ecjuiiiÜO ua' Gov~~·uo Pc~\·hiorio, 
po1• Jntol'm6tl\O dut Miniflterlo d1L l• n.zondn., 
tlópln dn.B domonRtrM•jeR tni.Í,S"Idnz; pslo du•. 
creto do 12 da Novmnlu•o ult1mo o COI}tn.c!DI5 
ormU~oR anpplomentM•eR ~ ·•ottrn.DI'dtno.rloM 
n.bortoR no exot•clcio dtJ 1800. Pug. 3H'.i •. · 

O ConS're11so intUon.rcJltO o Sr. Jlrcsldontu o~ton:
dt\•ao com o. govtJrno, da .IJUem .regnilutart~ 
os mo lo R naoeaBtrrioR1 pn.,cn n mt~c.lnnon.. du 
odll\olo om CJUU' ot•a. ftmootonn, pt•otorindo nn 
oscolhn. o nntlgo odlUolo lln ·Cttmnrlt. lln.' 

~ I ' . '' 

Deputados, feitn.ft nR ncfJ.nlAicüeR o doRn.pl'o
·, prinçõeR que forom julgncln.R lntlisponRa.vob, 

elevando o. Stmndo funccionn.r .no aou an
tig-o Nlificlo. Pn.g. 2t)7, 

1)0 8ft, J0,\0 All:\"&lllo\.S'O 

O nrn.zll reconliecido n.os ·~~ande" serdço11 tlo 
~llllCI~n.l Dr. Donjnmln Constn.nt Botelho de 
)lni!D.lhãolõi, o immorta.l PMt'in.rchn.- dn. Re
publico., vno Ol'gUeJ'·lhe um ·monumento •. ,·,. 

Sout~ l't!JlroRontn.nteR no Congt'OSfiO ConRtituinttiJ 
n.ht•lrM dellflo jú. D. necellsn.Tin. 11\lbllcripcão • 
nomen.rii.o aommi!IRÕ!!R paro., com.n. mo.xlmn. 
urgouoln, cm todos OR ORto.dai'l e no distrioto 
rOLh!l'ltl, trn.tn.r•SQ dn. mn.Mit'l\ de lovn.l-o f\ 
olli-ito. Pn.g. 4·13, . ' ·• 

J)(t !IJl, .\Rl81'InV.R r,OIIO 

O Con·gl'OR~n No.clonn.l, 'avocnndo n. 111, .~:~:ca ... 
pc\onnlmont.P, todos OR poderotl e'!Uroitos Cjlle 

. lhe co,,l'orc lL Sobtnon.nilL Rrnziloirn. nolle de· 
positn.d1~ decreta : . . . 

1. ° Ficn. dflclnrt~odo. dln. de luto nn.cionnl o do 
l'allocimon to do gonorn.l Dr. Den.jn.ml n 
CoMtn.nt, pn.t\•ln.l'chn. do.. Repu!Jlion. Brn.r.i-
lolr•: . . . · .. 

2. 1' Que no ['lrhneh•o n.nnivcrslwio.- dn.· prooln.
maçi!o tln. Republíon. aejn.m fehos ROlemnel'r 
rnnrlrno~t om nomi! dn. No.ção ·em ·;honro. no 
grande homem.;. : . . · . 

~.u Qne RBjo. .c:ren.do um Po.n'theon em bonrn. 
1\04 ,c;rn.ncles homonR da. Pn.trio. Dradlelrn. 
ande Rcl•ito inbumo.dM ·OR qne,asslm "bem 
merocftrom f\n. Pn.trln., conforme decrota:rom 
o, futm•oR Conr::resBOII, sendo ,desde ijú: indi ... 
r.nclo o Dr. Bcrijrunin Constn.nt, . · .. · 

.J. 0 Que M decl·i!~e uma pensão ú.''.yluvn.·.o .(tfl 
ll\luus tlu Den,in.mln ConsÜLf!t: · ·. . . : · ·· · 

r.. n Levo.nto-so n. lleR!fito do boje, consngrn.nflo·n. 
om honr~ .e homenagem a memoria de Don· 
jnmin Constn.n. - .. triBU'dcs ·Lobo, . 'Pn.gs~ ·t44 li" .. ' . .. . . 
(l 

0
' .... ' ·":,:>: , 1:; ~'I 

' • , O ' " I , ~ , i 

DOR Rl\11, hAnMR.\ LUlA1 RTOO~f,JeR..E.OtrJ:RO". 

Proponho'quo ·o Congroàao.:N~cionD.i inc.~rpo
. mllO nu. Lotalidn.de do ROUR mom'broR prosonLes 
no•tn. capitn.l dirija-ao,. no Rotimo. din.·do't'n.Uo .. 
oimonto elo Bonjn.min ConRtn.nt, om piodoan. 
romn.rio. ao sna-t•n.do. altio ondo.roponRa. o mo. .. 
gnn.nfmo pntr1otn..- Png. 445. 

n011 111\11,, NEJ.SON1 TJIO:OtAZ DEt.l'INO B OU't'n.O'R ~' 

o ConS"l'ÔARo.Nn~i~~~l decrOin.': .: . ·;: .. ::.~··' 
o\rt~ 1.0 : Sork~ n.(lqnlrlclo. n. on.sa em qne fo.llaceu 

. o gt•tuule pntrlo\l\ Denjn.mln .ConRta.nt.e' nelln. 
Rer{t. culloutuln. .uma. •ln.plda oommemoioativn.. 

· Pnragrn.pbo u.nioo. Será. concodidot ú..viuvn. · dn. 
. gt•n.ndo cidndü.o. o:uso•fruc\o · llolla; duro.,nte o 

!'1111\.·\'if\1\., l'li\lfo •1-IG,·: '; '' ., · '·\ : .·~· . 
• ,! ' '1 •: I;, ,• 

no Rlt, ~m)tRTmo ntn~uto .. 
1

. ~.: ~ 

O ConG1•aaso
1
.Nnuiorinl oonálde.t·n.~do.:,; ... ·.' . 

. Qne ·:o. onlto ·da.· nuunorfn.·: doR · grnil.do: eidndiioR " 
UUJI\ ln\ut•vonçlto foi:doolRivn un. avoluoii.o nn.·. 
' • "• !" ' : ·,, lO'~ I:; :, '", •" ; '·', 'o. I • '.'' "'' : ( , I 

I~ .. ·' ' 
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ss INDICÊ 

clonai de ca.da. povo constituo 1'1. liase de todas 
. as vlrtudea clvfcaa ; 
Que ó. Po.trla incumbo n.mpnra.r ns fnmUlns dos 

po.trlota.s que com excapoiono.l nbnego.çiio se 
aovotnrn.m .tto bom pnbUco; -

Que o oidndiio BonJnmin Constnnt Botelho do 
lt!o.galbiics, quo a. Nação o.cnba de perder, 
tornou-se·crei:lor da gr_n.tldão e dos o.pplnuaos 
da posteridade como -Fundador da. Republlcn. 
Bradlelra; 

Quoeaso benomerlto·atda.diio succumbiu no ser .. 
vloo do. P&trla, pela qua.l sa.c:rificou-so1 dei
xando a 11ua. fa.milia na pobreza. e onern.dn. 
em compromissos pecunio.rlos contra.hidos 
p11.ro. a sun. modesta. aubslstoncia.; 

Decrota.: 
Art. i. o Será. levo.nta.do no centro de quo.dri

lo.tero, onde teve legar a proclamn.cão da R~ 
publico., um monumento ao cidadão Benjamin 
Conato.nt Botelho de Mnplhi'tes, ropresen .. 
to.ndo-o no.quello momento doolsivo. 

§ i, o Eate monuinonto será. executn.do modio.ntG 
conourao publlc01 ao qual serão ndmJttidos 
a.rtisto.s no.cionaea o estrn.ngeiros 1 devendo a 
escolha. do projecto ser· renlizn.dn. o.t6 i5 de 
novembro do corrente n.nno, e estn.r o monu-

. monto erigido a ·14 de novembro do a.nno 
proxtmo fu~uro. . · . 

§·2.o Para. a exeoucfio dosao monumonto fica. o 
governo ,dn. Republica a.utorlzn.do a despender 
a. quantiO. que for necessnrin.. 

,Art. 2. o A proprlodn.de dn. cn.sa. orn que f.nlleceu. 
o grondo potriola ser6. adquirido poln Uniiio, 
que o. confiarA A guo.rda. da lllustre viuvo. 
emqt!o.nto osto. qulzor hn.blta.l .. o.. · 

§ 1.o -Fica o governo do.lbpublJco. o.utorlzo.do 
n. despender. a quantia. que for necessarl:~. 
paro. este 11m. · 

§ ,2.0 Será. oollocad& no referido predio umn. 
pla.ca.. commemoratlva.. 

§ s.o No;oo.so de ío.Uecer a. illustro viuvo., ou 
delxe.r elln. do occupn.r o menclono.do predlo, 
aorá. este convertido om museu de documentos 
do lodo Borla, relntivoa ávido o foitoo do ln-

. olylo oldodiio. • 
Ar*· S. o Fica o f)Overno··da. Republica autori

zado a saldar 1mmedlo.tamente todns as di
•idno doixndns poJo Fundodor dn Ropublioo 
Bra.zUelra., ~anae cidadtto Benju.min Consta..nt 

. Bololho do Mogoihlios. Png, 446. · 

%1011 II,Itlfo DA.RDOSA. I.Dt.-\1 DXZBntUL B OUTROS 

de um representante do co.dn uma. das cn.sa.s 
do Congresso Nactono.l, do um membro dn. 
Escola Naoiono.l de Bolina Artes, de um n.r· · 
tlstn brnziJolrot pintor ou csculptor. alheio n. 
essp. esaola1 o ae um ndopto reconbocJdo da 
doutrinn n IJ.Uo ao filinvn. o ínndo.dor da Re
publicn BrP.Zileira. 

Pn.rngrnpho unJco. O membro do. Escola Nn
olonal de Bolina Artes será. doslgno.do polo 
governo da União, e o a.rtistn. alheio n e&sa 
escola. será. indicado peln. ·mean. do CongreSfiO, 

Art. 2. o Antes do referido jury proceder n 
oxamo dos projectos o.presan1ndos, serão es,es 
expostos a. apreciação do nubUco, durante 15 
dlns, em umn das salas do Po.co Municipal (ln 
Onpiml dn.Ropubiicn. Pog. 446, 

DO SR., ANl"R.ISO li'IALDO 

Indico que so cubra. do Juto1 Mó á. corlolusüo dos 
trn.bafboa constituintes, o busto dn Republica., 
que so noha. noBta. so.la., em sls:.nal do mo.is 
proftmdo pozar quo sento n. · Unmo pelo fn.Jle
cimento do SJ:ande cido.dito~lloldado, o ~ncro.l 
do brigada Benjamin Constn.nt Botelho do 

· Mogniliiios. Pag, 446. ' 

DO SR. , JI'RANCIBOO VE(OA. 

Indico que sojn modJQondo o nrt. 67 do regi· 
manto, no sentido do ser a promulgn.çiio e pu .. 
blicnção dn. Constituição ióita petn. mesa (lo 
Congresso, contOrmo oste dacldi'l. Png. 5!)2. 

Indico que du. commissito espacial dos 21 soja. 
tirado. uma outra, compo11tn. do presidente dn. 
mosmn. e dct mnia deus membros da sun. es
colho., para. cmon.rregn.r .. ae da. rodo.eção finn.l 
do proJecto de Const[~lliçit0 1 devendo o. moamn. 
commissiio 1 antes do votnrom .. sa o.a AmondP.II 
oíferecido.s em segunda. dlscussiio1 dar &llU 
parecer sobre quD.es dn.a emendas que, em seu 
conceito, devam ou niio ser tLpprovo.dns. Png. 
592. 

::008 SttS, lrLORtA.ND PEIXOT01 QUINTJNO DOCA.YUV/., 
JOSÉ !IJolBÃ01 ALMEIDA DA.RRRTO _E.OU'fRO& 

Para celebrar o 7° dln do pa.asa.mento do bane· 
merito patrlarohn fundador da. Ropublicn. 
Bra.:dleirn, Dr. Benja.ruin Conatant, ·propomos 
se indique no Governo ProvisorJo, como ju11tn. 
homeno.gem ao pn.triota gonarn.l-oida.diio, que 
soja perpotunmonto con!lervndo no Almnnaok 
Militar, ·no Jogar qu11 lho comp&tia entre os 

d d , ·genera.es do brigada., o sou noma lmmortnl, do 
O ~ongreuo Nacional oonsl eran o • sorte o. moralmente nfto ser P:reenohldo. sua. 
1.' Que o cóncopç~c do um monumento civicc vogo. Png. iSliD, Apprcvoçilo. Png, 55D, 

pelo. aua. complexidade mental e pela nocessl· . · 
· . aodé donallo onrnotorisnr o prodominio dO' .J'oiio Dnrbnlho (O Sr,)-Disourao: 

p~nto do vlaln. soolo.l, deve ser entregue no Sobre o l)rojeCto ele Conatituiolto. (Sessito em 
JUIZO ~e um lrlbnnnl que nllie aoompotono!n 8,) Pngli. lo17 n 154. 
"lhol1on 6. oapnoidndo phllosophion . •uhord•· 
nadas ambo.s·ao aenUmentb patrJoUco; 

2~' Que poro olaboraollo de88e Juizo o npro
oino4o publica 6 um olo'!'onto · ~ndisponsnval: 

Resolve: .. 
Arl, 1'' O jury que houver do decidir sobro 

oacolhn. do prõlecto do monumento a eristr-ae 
na Copilol F'edornl no oidndllo BonJnmln 
Oonstont Botelho de Mngnlhlloo m6. composto 

.J'oilo J.ope• (O Sr.)- Discurso: 
·Sobre um rcqucJ•lmento. do Sr, Bn.rlaró. (Se11aito 

om 16.) Pog. 318, · 

.J'oiio 8everlnuo (O Sr,)-Dlaouroo: 
Sobro o pnssomento do Sr; gonor•l Bonjnmin 

Conatnnt e a.preaontn.ndo umn. indJoa.çito, (Ses
do om 24.) l'og, •143. 
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Joilo do I!!Uquolrn (O Sr.) -Discursos: 

Sobro o projecto do ConatituJçüo, (Sessíio om 
!5.) Pog, 307. 

Sobro n votnçi'io de um nrti,:ro do projecto do 
Constltulçüo, (Sossiio em 15.) Png. ~12. 

E~licncüos pessonos. (Sessii.o om 20,) Paga. 
iJll o 512. ' 

.Joiío Vlelrn (O Sr.)- Discurso: 
· Sobioo o projecto do ConHtltuiçllo, (S~Milo om 

28,) Po.g&, 5iS a. riSO. 

.Jo•ó Avelino (O Sr.) -Dis~urso:. 
Dando explicnçõos HOb1·a umn. roclnmacito do 

Sr, Zoma. (SoBSiio om 10.) Pag. 360. 

..J'o•ó Hsglno (O St•,)- DiRaursoR: 
'Projecto d11 Con11titniçíio, (Sessão ora 5.) Pag-11, 

55 o GG. 
Sobre umn. emenda d11 commlssii.o dos 21 no 

n.rt. 51 do projecto do Constituição, {Sossito 
om 27.) l'ag. !il3. 

Jo•é lllnrlnno_ (O Sr,).- Discursos: 
Projecto de Constituiçüo, {Sossiio em 3.) Pags. 

3h37. ' ' 
AP:re!iont:mdo uma. moção. ( Sessito em 13) Pags. 

240 o 241. . . 
Sobro ns sua. moçiio n.prosentatla. na. dO&Bii.o de 13, 

(S,.são om !4.) Pogs. 277 a 280. 
Sobre o pro,iooto do Constituição. (Sossüo om 

!6.) l'og. 335. 
Sobre o.s indicações O.Jlresenta.dns nas sessões 

do 28 o30, (S.,.iio em 30.) l'og. 6!2. 

Lncordn Coutinho (O Sr).- Discurso : 
Sobro o projecto de Constitulçiio, (Sessüo om 

H.) l'oga. 282'n 287. 

' LnmOunlor Godo~redo (O Sr.)-Discurso: 
Sobre o pl•ojeoto de ConstÜulçiio, (S~ssiio cm 

i2,) l'ags. 22·1 • 229. 

Louro 1\luller (O Sr,)- Discurso : 
Sobre o Pl'Ojooto de Constltltiçii.o '(Sessiio em 

i7.) Pog, 3·11. 

Louro lilodré (O Sr,)- Disanrso• : . 
Sobre o proÃecto dto Constltuiçiio, (Sessüo em 

i3,) Pog •• ·12 • 2.10. 
O po.ssu.mento do Sl•, genornl Bonjn.mim Con• 

otont, (SeBSiio em·2·!.) l'ogs, ·HB o ·1-19, 

' ' Leopoldo do Dulho1o• (O Sr.)- Disonr•' .•.. , . I 
Sobro o projecto de Constitulçiic. (Sesaii.o om 

.5.) Pas•." 45 a M. · • 
Idem, !dom, (Scaaüo cm iO.) Pngs. 371a 38!, 

1 
Lopo• Trovllo (0 Sr,)- D.locurso: 

'O poaaamonto de S1•, gonornl Bonlnmlm Con•( 
atant. (Soaaiio om 2·1.) P•s· 440 o 457, 1 

Lulz Dolfino (O Sr.)- DlscurAo; 
Sobre nm aparto dndo quando orn.vn. o Sr. Mi

nistro da. JusUon, o quo ll1o fol n.ttrihuido, 
mn.~ que niio ó sou. (Sassiio em 19.) Pngs, 367 J 

• 3118. 

l\lnrclnno da 1\lngolbiia•{O Sr)-Diseurso: 
Agradoconclo ao Conga•osso, em nome da l'iuvn, 

li lhos o pPrantos do general Benjamim Con· 
Rtrtnt, n.R provnR de npreço o do grn.nde ncntn· 
monto (L suo. memoria, (Sossiro em 30,) Pllg. 
G-12 • 

l\lortlnho Prado (0 Sr.)- Discurso : 
· Sobl'o o pt•oojocto do CoMtitulçiio, (St"ssito Om 

17.) l'ag•. 3U • 349. 

1\lnttlll\lochndo (O Sr.)-Dlscursos: 
O pn.ssnmoalto do Sr. genornl Bonjnmin Cón

•tont, (Sessão om24.) Pog•. 4·16 o 2·17. 
So!Ja·a o projecto do Constituição. (Sossiioom ZT.) 

Png. ü2G, 

1\lelrn de Vo•conccno• (O Sr.)-Dls
cnrllos: 
Sobra o projeeto de ConaUtulçiio. (Sossiio om 

LO.) Pogs. 190 o 200, · 
Sobl'O a votn.çii.o de o.rts. do projooto do Con

stituiçilo. (So"silo em iS,) Pu.g. 313. 
Idem, idom. (Se:tsíio em 10,) Png. 325. 

l\lcnnn Dorrcto (O Sr.)-DlsCurso: 
Sobro o projecto de Constituiçiio. (Sossiio em 

!9.) Pags. 361" 383. 

1\lenlmgcm.-Congrellso Constituinte dos Es .. 
tadoa Unidos do Brnzll em sua P.rimeirn sos
aiio, nborta o colebrndn. nn cida.do do ftic, de 
janeh·o, nos15 do novembro de iS90, primeiro 
n.nnivorso.rio do. procln.mo.çiio dn Republicn. 
Brnzllelrn.. • 

Resoluçüo aonj1mota 

O Sonn.dn o n Cn.mnrli. dos Deputados dos E:~
tndos Unidos do Brn.zil, ronnidos em Con
gresso Colllitltuinto, t•ijsolvo: 

Expresan.r neBta. mensagem, em nome do 
povo brnziloiro, n.o povo dos Estados Unidos 
dn. Amorlon. o roconhecimcn\o do que se u.oba.
po~suldo polos t~rmos honrosos e nmignveis 
iln. monBngem congt•ntuln.loria. votada e a.do
ptnda pelo Congrosao dos mesmos JUato.dos; 
níllrmo.r ainda nmn. vez, o por esta. f6rma1 o 
sontlmcntc. da. solldnrlodnclB que o liga no 

llOVO n.n1arico.no no empenho do ma.n\Qr o de 
ton1•no a. institulçt1o do governo republicano, 
prounrnndo oom bom esta1• dn. communbt1o 
naoionn.J, n. felicidndtl o a paz parn.· todos os 
povos; . 

S",IO. communicn.tlo o teor desta. rosolnçiio no· 
chofc~ do Govat•no ProvtaorJo para que n fnça 
ohogrH' no n.lto·conhcolmonto do governo e do 
povo dos Estados Unidos da .Amorlcn., . 

Posatn. om dlsonssiio a. redncçllo da monsa~m d, 
aum debnto1 unnnlmamente O.!)provo.dn. Png. 

420. 
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no sn.. Rn.Ico ooBr.no 

O Congresso Constl,nlnto doclnrn. lnconvonlcnto.R 
os onso.los do orga.nizn.çiio dos olltadoA, Jl
cn..ndo n.din.dn ntê set• votndn n. ConRtitnlç:t1o 
Fodornl o ndoptD.dn. pala podot• Jogisln.th•o novn 
lai oleltornl, quo nB'ICiguro n. compo.rtlcipn.ciio 

. do todos os cfdndiLo nn. obrn. dn. f1t11clnçit.o daR 
estados respcetivol!, 

E' rojoitndn. n. primoirn. pn.rto ntd n. pn.lnvrn
fedornl-, lionndo projudlcndoFI, niio 11ó u 
segunda. pn.rtn dn. moç1to. como oR Rnbstit.n .. 
Uvas offorecl~ofl,- Png. ~1. 

no sn .• mmRTnto nummo 

Considornndo fJUO o. politico. rapuLlicann kcl 
bn.aàa no. ma.1s comprotn Jih1mludo Mph•itun.l : 

· que os prlviloglos conoGdidoll pelo podcn• .civil 
no.B ndep\os do qunlquer dontt•lnn., nlóm do 
intquos, }JOr nm lu.clo, e hnmithnnlell, por ou
tro, samprts teom Rervido paru l'tttnrdnl' o 
natural ndvento dn.R ldtin.s o oplniül.'s legitl
ma.s, que procedem n rostmiJI•a.çJ1o dn11 costu
mes; 

quo n.s crencn11 rnliglo~e11 cloRLinndtts n. prn· 
vnlecer nito cn.rocom do npolo tompoJ•n.I 
como n. historia o domonRtl•n; 

que, em faca d!L criao OS)liritunl ~no Cl\t'tlCtnrhm. 
n. pho.so actual da "ociedD.de, ó inutll n v"xn
torln. n. n.ttltnde tutelar do JlOdor pnblico om 
rolnçiio (Ls concepçüeA theo1•icns, ·thnologlcm~, 
motnphyalcns ou Aclentlllcn.ll ; . 

qno nas reformn11 JlOilticns dew~m ABI' prnHlo
. rndns. ns condiçüe11 mn to rins, en1 qno fio 
Mhnrem os Aorvontun.rios dns fltncciiefl que 
forl!lm e li minadn.s : 

O Congresso Nnclonn.l, l'OUnido om AcsRiio, no 
i 0 anniversa.rio do decreto quJ instituiu n. 
septtrnçii.o dn. lgrojn. do hlltndo, toesolvo 
louvar nquollo neto ~ovol'nnmontn.l, n.tnJ•· 
mn.ndo desta arte snn. o!fecllvn. ~oliclurludnclo 
COJl!. o }lridclpio polltico cln. complctJL Ropn
t•n.çu.o entl'e o osph•ltun.t·o o Wmpot·n.l o B\Ut" 
nMurncfl cOnReqnoncilut,- Pag 00, -Adln.ch~ 
R. votaçito na soRsiio do 7 para tJ!mnclo bOilVtll' 

numero.- Png. t10, 

nos SRS, JOAQUI:\t 0,\TUNPA,· L&01'01.1l0 PK uur .. IIÕ\~11' 1 
PAULO A.ROOLL01 l'll.RPRR!Co DOlLOUS, ol0'4~ MA
RIANO, AllSRICO LOUO, l,OPES 't'JI.O\'ÃO P. OUTROS 
RRS,, ll.P.Pil.RfiRNTAN'rRR. 

O CongreiiAO Nncionl'l.l, oon11idarn.mlo que tL 
oleiçii.o dos Congt'ORSOR ConstltulnloR do'4 eR
tndoll ~om de 1101' reltn. do nooordo or.m o que 

'dispf.ie·o dooroto n. 802 do"' do ontuln•o llo 
1890, modlflcudo }lelo do n, -1189 clu 2!1 do da .. 
~embro üo moRmo n.nno, o r1unl eHlnbolouo 
'lue· n.R oonRtitnlçüeii doR ostn.do!! Rerii.o mol· 

· < t\lln.R poln. diL Unlilo Fndot•n.l, lt,mbrn. no 
governo n oonvonlonoln.·do BOI' t'tl&lllzndn. ossa 
um mez, pala 1uonos, depoiR do D.Jtpt•ovndu. IL 

. · Constitulçito dos Estados Unido• do .Bt•nzll. 
- Pag, .2-11.- Approvnda, Pag, 280, 

'' 

1\lornc• Dnrro• (O St•,) - Discurso : 
PrCJjeato de Constitttlçiio. (Sosaiio em 3 do jn

noh•o elo iSlll.) Pn.gs, 33 e 3•1. 

1\lonl:r. Freire (O Sr.)- Diaaurao: 
Snlwo o proioato de Constitulçii:o, (Saasiio om 

12.) PngR. 220 n !?:14. . 

~no Peçnnhn (0 Sr.)- JliROUI'RO: 

Soln•o o pt•ojoclo flo Constltuiçiio. (Sos'lii.o em 
lU.) l'ng•. 370 o 371. . 

!Winn Ribeiro (O 8a•,)- Discurso: 
Suhro o projecto do c'oMtiLniçiio. (SesRiio om O.) 

Prt.!."~~, Wu a. 1135. . 

Nomençiio pelo Sa•, Presidente do uma com
miRMilo pn.r1~ dn.r pnrecor sobro o requol'lmonto 
do Sa•. Ji't•n.nciscu 1-.liuoln. :Sodró Pereira., po
dindo uma Jlcenc1~ pn.t'tl il,..b:n.r de comparecot• 
1i8 sessõuH, por meti vu 1le molo:~~tln. Pag. 38. 

!dom, idem, Rnhro o pnclido elo S\•, lleputn.dCI 
Jos,; RodrlgneAli'orou.ndos. P:tg, 15ti. 

Idom, idem, t~obra o podido do licença. do Sr. 
Mnndor ltuulino llol'll. l'ng. 317. 

Oftlclo•: 

Do Sr, Dr. Hllnt•lo Soa.t•os do Gonvên., dntn.do 
elo 12 do corrente, t•omettonüo o 1° l'u.sciculo 
1lo11 trnbtLlhoR do segundo Congresso Brn.zlloh•o 
do Modlcim~ o Cirm•gin.. t•olil.tlvo no Sll.non· 
monto llestn. cn.pitnl o do ouh•tLB cidndos do 
Ht•nzil. Png. 297. , 

Do St•. RnuUno Hot•n, Ranndor polo Eatn.do do 
Sn.n~n. Cnthn.rlm~, da.tndo do hOJe, podindo li· 
licençu. pnru. rotirm··ae desta. co.pitn.l, por 
nchn.t·~e doente, Pug, 317, . 

Do Gdnet•nliHaimo c boi'" do Governo Provlsorio, 
tliLta.do de 12 do cort•ento, onviiLndo, com o.' 
officio do MlniAtoriri dn" ltolnçõoR Exteriores, 
o texto nriginn.l dtL ·soguinlo 

Qulnquns:oslmo (ll'imoh•o Congresso dos Esta.
tlo" Unidos dn Amerlcn. cm auo. primeira ses· 
siio- Ahot''-U. a colohrncln. nn. cidade de \Vo.s
hlngLon, llliS'IIIHh~ .. felrt~ .2 da dezembro do 
1880. ' 

Congt•u.tul(l.ndo o povo doK E~tri.dos Uatldos do 
Brn.zil pela.·sun. (l.dOJlÇI1u, de uma fórm(l. re .. 
pubhcn.nCJ.. do governo. ~ 

H~11olvido "J)Õlo~Sont~do. u poln. Cnmn.rn. doa Ro· 
pro11ont.u.ntoR 'ÜO!i I!!Rtnd,Ht Unidos do. Amorlcn., 
t•ounidoll om Congresso, que OIS Estn.dos Uni· 
dos (ln Amot•lctL ·t!B congt•ntulu.m colll o povo 
do Br1~1.1J pot• tor jn~m o JlnolliCnmonte n.siiU• 

·mldo 011 podoroa, dovoi'OB o rosponsu.billdn.dos 
do govet•no do Ri mos mo, bnt1oo.do no Uvt•o oon
I'I01Hln1ento dos j,"'vet•nn.dol! o nr~ rnm rocento 
ndopçii.o do fórmn. ropubltonnn do govtn•no. 

.Thomas .IJ, 1lat:d, Pre11ldonto dn C1~mltr1~ dOR 
n.oprulluntn.ntolf, 
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!NDICE 41: 

Leui P, 1\forton, Vlao~Proslclonto doR Estn.doR 
Onldos o Pl'esidonto do. Senntlo. 

Approvodo om !9 do fovoroil•o do ISOO.-Bc11,1. 
Barriason. . 

L. s.-Certifico ~ue osto docnmonto ó cópln. 
fiol do orlglnnl lll'Chlva.do nn. Socretn.rh~ do 
Estn.do, · 

Em fé do qno, Bu, Jn.mos O, Blnino, socrntnrio 
de Esta.rlo dos Est.ndos Unido11 1 snh~crnvi o 
meu no mo o mn.nrlel q no 110 pn'l:OIIIIfl o Aollo 
dn. Ropn.tttlçii.o, 

Falto nn.. chln.do do 'Vn.Rhinglon no 2to rlh~ do 
fevot·eiro A. D, do 1!:190, a contesimo rlocimo 
(J_Uil.l'to dn. Indopondonoin. dn11 Esta.dos Unlrlns 
dn. Amorion..- .Tamcs G, /Jlainc, Png. 33G. 

l\Ilnistorio dasRBlnçõos gx.ttn·ioros-Rio do ,Tn.· 
neiro, 12 de jnnciro do 18tH. 

Oenorn.llslllmo- O Sonndo o n. Cn.mn.rn. dos no
prosontn.nteR cloA BAtndos Unidos dn. Amc
rlcn, l'Oitnidos em Congres11u, deltbet•nrn.m. 
como sa.!JBis, exprimir em nome rto Povo, CJilO 
·tiio dignamente l'f>Pl'O"ontnm, nR RIIM congt·l~
tnlnçoes. no Povo Brnzileiro por hM'AI' MLo 
assumido jn'ltn. e pnolficnmante os RCUR inn.u
feriveis dh•aitos, inAtituindo o go,·orno !lo Ri 
proprio tl ndoptnndo n. J'lirmn. do govarno t•a-
publloonn. · · 

EsRnB cangrntulnçõas foram rormnlnclnR na.l\fan
sngem que ~pport1mnmentB vc.R fni í1ntragua 
P-elo digno rApraRontnnte elo" E"tadoR Unidos 
da. Amorlcn.. · · 

Tanto pela. sun ogregin origem, qun.n to pelaR 
sentimental! ·que OXJJrima, este honroso do
cumento devo Ror, soguncln pPnRo,directnmente 
commnnicndo no Congrflfi!IO N'ncionn.l, ao qun.l, 
como represonto.nto do Povo Brnzilolro e ot• .. 
gito dn.·1mn. sobernnln, ROr1\ cerLnmen~e upr.~
ilnvol mn.nlf 11tn.r os sontlmonLo'l dn grnt1ihto 
na.oionn.l por essn. provn do cstimiL.o do oordl· 
nlldndo quo ·ü um novo tnt~temnnho dns boM 
l'elncões existontcs ontro ns lluns mn.ioroR po
tencias do Continente Amarloo.no. 

. Noase Intuito. o pnt•n. es11o fim, tenho n. hom•n •I c 
, om·inr-voR o Ol•iglnn.l doBRa Monfingom pn.ra 

flUO; Si tnJ for fL VOSRlL OJlinJito, :~ endtH'COOJ'I 1\0 
Congresso Nnoionn.l. · 

Acceitn.l n. expreR'~ào cln mlnhn mnis nltn r.onsl· 
dern.cão.-Q. Roaayuvrt, Mlnl"tro rlal'l Uol:l-

, çõe11. Extol'ioros. · 
O SJt, PJu:smNTI! donlaro. qno n :\!ensagom U 

recebida. com multo oKpooinl ngt•nclo, porque 
olln. nssignnln· A KymiJolilltt n. conf1•n.torn i'lnção 
<lo~ )'lovos n.merlcnnos, Png, :J3i. . . 

Oltlclcn (O St•;)- Dl•cm•Ano: 
Sobro o pt•ojooto do ConRtltnlciio. (Soa11iio em 

20.) P•ll'· no7. . · 
.Pm•n um1L t•oelrunncito •. (SoRRito om .2i.) Pngs, 

52n o a2a. · 
Sobro n11 tnbelln.squo njll'O~entou, (So11siin nm 28,) 

PnS" •. nrw n. r,r.s. . · 

Ollvclrn J>lnt.o (O Sr.)- Pl,ollt'"'': 
Sobro n. mncito tio Sr. l~rloo Cnulhn. (Stlf!Fiii.fl om 

3,) Pngs. 20. 
'ldem, Jdom. (Sossiio om 3,) Pnglt, 2!), 31 n :n. 

Fnzenclo nmiL deela.l•ncito 11obrB n..Jutlnll dft cuRto, 
(SeRsito em 19.) Pngl!l, aSS n 384,, 

OON'OnftiUIO - l\ 

J 
I 

Pnreccrc•: 

Sob1•n n. licnnçn.· podldn pelo Sr. Fra.nelseo 
· ~Inrln. Sodré Per~tlrn., doputn.do f.Blo aRtndo 

d•Bnltln. Po~. 07, Appt•ovodo, Iog. 67. 
Idem, !dom. doS r. doJHltn.do .Tosó·Rodriguos For .. 

nnndeA. Png. 212. Appro,·ado. Png. 212. 
J<lnm, !dom do 81•, U.nnllno JuliO ·Adolpbo 

Ilnrn, Ranndo\' por Sn.ntn. Cnthnrlnn.. Pngs. 
3r,o o 300. · 

Pedro A.mcrlco (O Sr.)- Discursos: 
Pt•ojecto do Constit.uição. {Sm1siio om 2.) Pa.gs. 
IDo~ . · 

Soba•o n. nctn. do. Bci'lfliio do 3). (Sossiio cm 5.) 
Png. :JS. . 

Sohre n t•oquArimnnto vorhn.l dn Sr. Tostn, pnrn. 
nii.o hn.vot• ROAAfio nn dln. O. {Sessão Bm 5.) 
Png. 38. 

Jtoqnm•endn prorogn~iin rln. horn do soRsão. 
(.Sessão em ti,) Png, ·13, Rojelçito, Pn.g. 43. 

Sob1•o o projecto do Con11ti tnlçito. (SeRsii.o em 
27.) Pngs. :Hs o. !i5•1. 

Pe•·e~rn tlu Coatn (O S1•.) ....:.-nlscurllt'l : 
sObro n Jll'Ojeoto de CoORtituh:.ii.o. {SCRIIii.O em 

20.) Png. nua. . 
Pcrelrn •lc Lyrn (0 Rt•.) - Dille\U'AO: 

Sohl'l' o pro,jocto 1.}~ ConBlitniçiio. (Sessiio em 
17.) P1tg. :mo. 

Prc•hlcntc (O Sr.)- Disanl'so: 
ReAponclondo ri.oSr. Elys011 ~In.rtlns. (Sessiio em 

20.) Png. ·110. . 
Idom, !dom, {Sessiio am 21.) Pngo. ·127. 

Projecto o rodnocãn pnrn. n. 2" discnssiio da. 
Constltnlçito. Vngs. 38-1 n -!00~-

Projccto ·de reMOhiQiiO : 

O Congt'O!IRfl Nncionnl, Úllot•nrotO.nclo ·o sonlo• 
menta gln•nl dn ~n.ciio Brndleh•n o de11e· 
jnn1lo oxpl'imlr n sun. s~'ILtldito ti. memoria do 
Sonl,l'nl Bonjn.mln Con•tnnt Botelho de l\Inga• 
JhilOi1 1 fnndn.dor cl1~ ltepnbltcl\ ·Bra.zilelra, 
t•csolvo: 

'conslgnn.t• nn. nctl\ dos ROUR trn.bâlhOs n. oxpros•· 
,ui.o do 11011 proftlndo j)Oi'.n.t' pelo p,assn.~ant~ cl~ 
\llustre l'Oimhllenno tt IJGnamorlto ctdn.du.o , 

R.ocommendm· :~o Go\'arno Provisorlo quo de
crote Un\0. [ICMÜO nn.elonn.l pngn. p,elo '~}teSOUrO 
dn. União i\ t'nmllio. du mesmo .o1dnd1~0, cçmo 
1•eeomponsn llOSthnmn nos t•ale\'ILnte.s -servtçoA 
por ollo pt•ostn.dos t\ /ll\tl·ln, o eqnlvn.lonto (tn.nto 
ctmmto poni vol) U. mportnncln dellos i 

Douln.rnt• o moAmo Governo P\•ovlsorlo que ~odP. 
U qnn.IC[liOI' OUti'IL homanngom t'lllO fO.I' doere• 
tndn om hont'l~ tl momot•ln d"RIIO mo11mo oldn, .. 
rlii.o Oot'l'OIIJlOOdort'L ROR f\61\1\lOOOtOA do Con" 
J.!'I'OARfl Nnclonnl o mo!•ocorU. o son U.IIY0!\1.\monto, 

. p01• ,ittlgn.t• que todnK Aot•ito·· infor1oro11 n.qs
mot•aolmnntos o noR sei•Vit.os. deRRo-omlnonto 
111Ltrloio~ hont't\- r\n smq;ornçito o dn s111~ Pntrln, 
'pulo e,;:omplo de R\Hl.H vir~udo11~ ch•ions o prl• 
\'tulns. . · · ·: ' 

Snht dntt ROIIIIÜOS1 2·1 do jn.noit•o do.!S\11,- Q,. 
/J()OaJJUWf. Png,, •oiúO; Approv~do. Jln.g, 457, 

<! •'' 
• ' 'J,, o': • 
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Quodro: 
Demonstrntivo da.s rendns do. Repnbllon., orgn .. 

nlsodo com n. baao do orçnmcnto feito para 
1890 e corrlg~clo com n. rondn. conhcoldn., já, 
de diversos -~stn.dos, conformo publlcn.ções no 
- .Dicwio OOloia.l, n.proaontn.do pelo Si'. Olti
clca •. Pngs, '507 n. 5t)IJ, 

Quc•tiio da ordem.: 

Sobro o projecto do Constitulçiio. 
Obsorvn.ções dos Sra. Amo1•ico Lobo, Chngn.s 

Lobato, Scrzodel!o, Bn.rhoFia. Llmn., Corrêln. 
Ro.bollo, Vinbnos, CllaRinno do Nn.scimonto, 
Ln.mounlor, l\(ornes o Bnrros, Ln.uro Sodré o 
Dn.da.r6. (Sossii.o em 12.) Pngs. 217 o. 220, 

Serzodollo, Zn.ma.,l\Ieirn. do Vnsconoollos, Sam .. 
pa.io Forrn.z o Vinho.os, (Scssiio cm 15.) Pngs, 
300 a 3!1. 

Assis Bro.zil, Frederico Borges, Epitaclo Po~11on. 1 o Retumbn., (Sessiio cm 15.) Pu.gs. 313 n. 315. 
Ln.uro .1\!ülJor, Serzedello, Amaro Cn.vnlcanti, 

Ubaldlno do Amaral, Alcindo Gua.nnbarn.1 João de Avollnr, Costn.l\lachndo o Fróes dn 
Cruz. (Sessão em !6.) Pago. 327 n S'lll. 

Sobre o projecto de ConFnituiçiio, Observações 
· dos Srs. Rosa Junior, Bnrbo11o. Lima. Tbomo.z 

Flores, Vallndiio, Abreu, Gnbino Besouro o 
José Mo.rinno. (Sessão em 20,) Pngs, •1-15 n 418, 

fdom, idem. Obs.ervo.ções dos Sl'H. Sorzedol!o, 
Amn.ro Cn:vnlcantl, l\lornes o Barros, Guneroso 
Marques. o Epitnolo, (Sessão em 20.) Po.gs. 
·119. 422. 

I dom, i dom, em quo tomnm__po.r~!l os Srs. Moira 
de Vnsconcellos, Zn.ma, Vinhnes e José Mu
rinno. (Sessüo em 2L) Pngs. •133 n. ·135, 

SObro o projecto do Constituição, Observações 
. dos Srs. Pinheiro, Guedes, J~spirito Santo, 

Cnntão, 1\Io.rcolino do !\loura o Belarmino do 
~lendonçn, (Sesoilo em 20.)Pog•. 462 o 403. 

4lulntlno Docayuvn (O Sr.)- Discurso: 
O po.ssnmonto do Sr. general Benjamin Con

oULn\, (So88ilo om 2-1.) Pngs. ·1S5. 

Dnml~o Dnrcello~~& (O Sr,)- Difumrsos : 
Sobre o. moçii.o do Sr. E rico Coelho, (Sessão em 

3.) Pag. 21. 
Sobre o projecto de Constltulcii.o. (Scssii.o om 

9.) Pnga. !lliln i71J. 
Idom,idom. (SoBSãoom 17,) Pag, 3SO. 

ncdoccüo: 

Pa.rn o. 2• dlscussito do projecto do Constltuiçii.o, 
Paga. 435 a 4·li, 

nepre•entn';ÕCM : 
' 

Do n.rcoblspo dÍl. l3o.htn. contra dlvorsuf:l dispo· 
alcõ&s cio projooto cle Con1tltulçll.o. Paga. 
238 • 240. . 

Do omotn.l do rog\11tro dna hypothentu~ o tn.bol
llüos do notaR da Cn.pltnl P:odern.l, contl'n. 011 
decretos ns. _ UH B1 9~5 o U55, do 31 do mn.io, 
5 de novembro o lO do dozomOro do n.nno. 
nndo, Png, 207, 

Illus\ros o d"JgnlssimoA Sr11, membros do Con-
graoso Nnciofilll Loglslntlvo, ., 

Os habllnntos do muniolplo do Snni'Annl< do 
Pnrnnnh)bn, Jilatndo do ~!ntlo Gro,.o, nbnllo 

.• 

tssignn.dos, ameaçados do pordorom n. zonn 
mais habitada, mai11 rica o mais importn.nto 
do sou mnnfc!pfo, cm con11eqnenci~ de um 
neto do uAurpn.çlto praticado pelo governador 
do vizinho os lado do Goynz, voam pressurosos 
1t vo11~n. pl'QIIcnça protostar, ro9poitoso.mont.e, 
contrll. Aomolhnnto csbulho o solioitn.r ao 
moamo tempo n. intel'Vonçüo do Poder Legls- . 
ln.tlvo pv.rn. quo cesso de umn. voz o conUtcto 
aberto pelo moemo governador. 

EmlnontisslmoR st~nhorcR. 
llo. mn.l9 de melo soculo quo ficou assentado o 

foi 110m pro rellpeltndo como divisa ontt•o ns 
duns n.ntigiLB ~rovlnclD.R · do Ooyn.z o Mn.tto 

-Oro!IIIO o ltio Vordo, nntlgo Rio Doce, que 
corro pn.rn. o Pn.rn.nn.bybn., que o rocebo A.quem 
o mniton.bn.lxo do. foz do Rlo Cln.ro. 

Prooln.mndn., pordm, n. Republlcn. B~o.~lloirn., os 
gorn.nos ono sou to govornn.dor, Julgnndo-so 
n.cJmll. do legblador, baixou um decreto. nlo.r· ' 
gando os aeUfl' domlnios até o rio A,f10ró, que 
llcn. nqui n dez laguna do dlstnnoan. de11to. 
villn. • areon logo um distrlcto polJcio.l om ter-. 
ritori'o deste munlolplo, nomoo.ndo em ~aguida. 
ns rospectlvo.s nutoridn.doa o bem nss1m U!U 
ngonte llscn.l, que n.posaou-9e do porto de Sno 
DomlngoR, no Pnrn.nn.hybn., om torrn.s do 
ea~ado âe Mn.tto Grosso, 

Entretanto, Qntendem 011 nbni:ro o.sslgno.doR que 
á do todo improcedonto o nnllo o referido 
ac~.o daquolle guvornndor: to, porque nos go .. 
vernndores fn ltn. compotonciu pnro. legislato 
sobro limites do" ostndos, por sor esto. medidn 
dn cxclusivv. o.ttribnlçiio ao Congresso.Logts .. 
Io.tivo; 2o, po,rquo ,o direito o domlnio dti. 
antiga provinoao. boJO ostn.do de !1-tn.tto GrodB01. 

sobra o terrltorlo om quostiio, fundn .. Bo nn
snl\ cmltivaçiio o posse immamorln.l, reconho .. 
cldoa·por uma aorle de actos do governo ~o 
pnJz o nlli gn-rnnddo3 om ~odn. n. sun. plon!"' 
tude, jó. pela Constituição do ox-impllrio, Jfl. 
pelo. novi11aima Constltuiçiio politico. dos Ell
tados Drn~ileiros ; 3o, Jlno.lmente, porque 
nenhumn. Vl\ntngem poderin. advh• nos ho.fll .. 
to.nto11 dn. suprnoito.dn. zonn. pato tacto de sua. 
o.nnoxnçilo no 011tado do Goynz. 

Por estes fundnmentol\, pois, os reclnmn.ntes, 
tendo cm vi11tn. n lottra dt, o.rt, 34 n. 10. do. 
Con11tltulç11o dn. Republicn, recorrendo, com 
todo o respeito t1 acnto.monto, no Congresso 
LcgiRintivo, pedem pnra que sejam ma.ntldo11 
011 n.ntig_os UmHos entro 011 ostt\d09 do GoytL~ o 
Matto Uros11o, pelo jú. referido Rio Vor-de, 
nnnulhtndo desta modo o acto do que ao tra.tg, 
elo governador da.qnollo estado, como ó do 
t.l.irolto a de • 

-
Sa.nt'Anmí 'dó Pnrnnahybn., 15 do BOtombro do 

1800. 
( Scgucm-so 1·11 a8Nignaturus,) Png. 32·1. 

Requerimento• 1 

no sn, l'RA.N01800 liAR.tA IIODI\It l'Rl\lUl\A. 

Podlndo llaonqn por 20 dlno pnrn dolxnr do 
oompnrooel' ó.a aeBsO'oa por motivo do moleaUo.. 
Pngo. 37o38. 

' 

' \ 
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DO SR., ZA.ld.A. 

Roqnolro quo, por intermodlo do Mlniatorio dp. 
.TustJon, 110 poçn. ú. sooretnrin. d~ policia oor
tldíio do corpo do delicto procodldo sobro n. 
pcsson. do genorn.l Ft•n.nzinl, ferido no. nouto 
ilo 20 do Novombro ultimo por OCOilRiii:o do RS• 
•alto t. 2\'ibuna. Png. 133, Rojoitndo. Png. 
133. 

DO-SR. JOd ltODIUOUBII JrEII.ltBm.A. 

Pedindo liccnco. paro. rotiro.r-~Jo destn. on.plto.l 
por mo~lvo do molestln. cm posson. de suo. 
fnmllla, Pag, 155. 

DO !IR, UAJU,RÓ 

Rcqnolro qno 110 romottn. no CongroiiBO c6pln. das 
informnçõoll que o govorno.dor do )rinns 
GeL•n.oa dou Aoliro nm pt•ivilogio concedido no 
bacha.rel Theodoreto Souto e Olttro, pedindo 
para exploro.r minns de ferro cm nlguns 
munloipioo do Minas. Pag. 318. 

Requerimento verbol 
Do Sr. Quintino Bocnyuvn. P.O.ra. que, cm me

moria do general Bonjn.min Con11tn.nt, se sus
pendo n ao89ilo, Png. 457. Approvado, Pag, 
457. 

-Retumba (o Sr.)- DiBOursos: 
Sobro o projecto def Con~~tltuiçii.o (Sossii.o em 8.) 

Png •. 138, 
!dom !dom. (So88i(o om !6 Paga, 33la 335.) 
Sobl'O o melhor modo de votn.r•se tl.B emendas 

npresento.dns em 211. discussão n.o pro1"eoto do 
Constituiçilo. (So08ilo em 30.) Png. IJ.l • 

Ro•o dunlor (o Sr,)- Discurso : 
Pedindo o encerra.moilte dn. discussão do titulo 

V do projecto do Constitulçiio. (Sossilo cm 
10,) Pag, 38!, 

Seabra (o Sr.)- Discurso. 
Sobro o ·projecto do Consmuic;ii'o. (Sessiio em 

7.) Paga, 13·1 o 135; 

lionto• Pereira {o Sr.)- Discurso: 
Sobro o projooto do Conalituiçito. (Soasiio em 

21J,) Paga, 60·1 o 608 a 629. 

licrzcdcllo (O Sr)- Discursos: 
Projoclo do Constltulçóo (So88iio om 3,) Pnga. 

33 • 34. . o 

O pnssnmcnto do Sr.· gonoro.l BenJamin Cons
tant (So8Siio om 2•1,) 1'ai!!• 4·13 o 4-H. 

Pro_leolo do Constituiçiio (~mno om ~'il.) ·pnga, 
40-l'n 505. . ' 

l!!ltoeldcr (O Sr,)- DIBourHO: 
Sobro a·mendns o.o proJecto do 

(Sosaão om 28,) Png. 559. 
Cont~Utnioito. 

liub•tltuthroa, Pag. 20o 21, 

Tnvnre111 BaMto• (O Sr.)-Discursàa:· 
Sobro o projeCto do Constituiçü:o. (Sessiio cm 2.) 
Pag. 17, 

ldom,ldom. (Scssiio om 7.) Pags.100n107. · 
Sobro a. votnçt1o do nlgunR n.rts. do projecto do 

Con•tituiçiio (ScSAilo om 15.) Pag, 3f3. 
Sobro o. voto.cii.o de n.rts. da Conatituiçfio, (Sessão 

om 16,) Pag. 326. 
Sobro urna emendo. o.prcsontndn. ao prOjecto de 

Constituiciio. (Scssiio om 28,) Paga. ~59 e 560, 

'rheodureto 8outo (0 Sr.)-Dlsouraos : 

Sobro o privilegio que lho foi concedido. (Ses• 
aiio om 17,) Pa~, 337 a 339, 

!dom, Idem. (Se""' em 26.) Paga, 505 e 506, 

Thomnz DelOoo (O Sr.)- Diacursos: 

Sobre n. indicnctio do Sr. Almeida Ba.rrota.·. 
(Sossiio em 5.) Paga. 39 a 41. -:: 

Sobro umn. emendo. npreRonto.dn. no projecto de 
Conatitulçilo (Seasiio om 30.) Paga. 63h 635, 

Thomnz Flore• (O Sr.)- Diacurao : 

Sobre o projecto de Constitulçüo, (Sessii:o tm 
30,) Paga, 637 a 640. 

To•tn (O Sr,)- Dlacuraoa : 

Pnrn. mio haver sessão no dia 6 dejo.ueiro _por 
ser dia aanto. (SoSBiio om 5.) Pag, 38, R ... 
Jolçilo png, 41. 

SoDro a. votnçlLo do nlguns nrtigos do p~qjeoto 
de Constituição, (SoSBito em 16.) Pag. 325. 

lJbnldloo do Amnrnl (0 Sr,)-Dlsonrsos: 

Sobro n. indicnoito do Sr. Almeldn. Ba.rreto. 
(Seosiio om 5.) Paga, 41 o 42, · 

Sobre n. vota.çü:o do n.lguns n.rtigoa·do projecto 
do Constituiçilo, (SoSBiiO em 15.) Pag, 312. 

o 

VlrgiiiÓ Pe .. oa (0 Sr.)- Dloourso 1 

Sobro umu. omendn. no projecto do ConsUtulgiio 
que entendo referir .. se directamente ao go• 
vcrnn.dor do Esta.do do Rio do Ja.noiro. (Se!l• 
alio em 21.) Po.gs. •128 e 429. 

Votaoae•: 

Do proiooto do Constlluloiio, Pngs, 321 .~3, 34, 
35! 36, 37, 44, 135 a 137, 217, 2!_§, ""'· 308, 
31 '312, 313, 315, 324, 3.25, 326, 3.::r, 328, 329, 
417, 4!8, e 41!2 A 433, 

Voto de peza.r 1 

011 n.btLixo tuslgnndos, mombroe do Coó"grosso 
Constituhuo o diBolpuloa do omlnento oliltLditO 
o po.trltLrohn. dn. Ropublloo.,.genora.l Benln.mln 
Constn.nb Botelho du 1\la.go.lhU:ea,.quo noa'ho. do 
deao.p_pa.rooel' dentre oa vivos, juatnmonto 
quanclO a Pu.trlp, mais o-:.rool& dos seus aer-
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v\cos o do sBu·pnh•ioLismO, podem que o Con .. 
groa.so mande lnsoril• na n.ct1~ d1~ sossi'io do h~je 
cato voto de poza.L•, sinoorn. homonn.gum pro· 
Ktndn. U. mcmorln do me~tl'o, cuja perda. p1•nn· 
1oln.m o classUlcam llo um destultl'o pnt•n. IL 
Nõl.cito. . · • 

Sil.ln. 'dás eos11ões, 2-l'rlolu.nüh'o do 1801,..:... .ua~ 
t~oc:l VaUadão.- Gatuno Jlc:;onro.- .FdipprJ 
Solnilidt.- Carlos ÇampO$.-.lJcl.l'bo.~u. Lima .• 
- Scr:~dcllo Corrda.- 4llan.<wl flo.Jcrra rlrJ 
.11lbruJttcrrque.--:- F,•mtoisoo diJ ].Ju.ulo IÍ1'Uollo. 
- .D,ouy:~io Cc~ucir~~>.- Uofuju, Rotlriqur.!4,-
0livcir,.., Gal!luo,- nclla•·mi11o ~!ltJudÕ/IfJ'~·
Pirr:ll F"-rrcira..- Bc:~1·ril Foutcm~ll.J.- Ba
ptilfta da ·J.lotta,- La1wo Sudrd.- Tllomn: 
7i'lo?•ts,- .tlt"avd~ .Ttmior.- ...t. A:crcdo.
L. 'l\Iullcr.-."BIIpirir.o Santo,- .D •• r. Do
mingo,.-· J.· Rewmba.- Jo11d JJIJvilaqua, 
Pag. 4.J7, 

Discursos: . 

. ' 

. Zomu ( O Sr,) Dlsout·sos : 

Apresentando um .roquel'imenlo. pn.t•n,,tnc1 _pL'O 
· inhmnodio do minlstedo da jut~tic~~o, Ro peça t\ 

$ac1•otn.l'it~ du. Policia. col•t\díi:o do flOl'po dct 
deUcto pL•ocedldo Hobt•o ~~ \le&Hoa do gonarn.l 
li,rn.n~hu, re1•ido ntL nolle l e :.>o do novembro 
ultimo pul' occ~U~llio do usMn.lto tt :tribtma. 
( StHuuto om 8.) Pn.gll, 120 u. i33. . . 

Sobt'O n. votncito de artlgoR do projecto do ConSti· 
tnicito. ( Se&Hüo em :15,) Pn.g. 313. · 

Poclindo vn.L'Itul inli:ll•mn~õet~. ( Soti~~o~ em iO.) 
P•s•· 301 a 31l5, , .. 

Sobrd t4 cl'lso 1Uinistoriu.l ( sossiio cm 21.) llu.gl:l. 
420 • ·J3l. . . . . . 

O pnssn.monto 1lo 81•. genel•nl Bonjnmin Con~~tu.nt. 
( So<~&ão em :,H.)Pus.•l4ã. , 

Sob1•o o projecto d!l ConatiLtüçiio. ( Sossüo cm2D.) 
Pugs, Ol3 11 U20. . 

· Ampbllopbio'(sossãoclll 2 dojauoil•o) pags. 3" w: 
·:.:.:·, (Augús~o do.!1"reitUs ( ses~do tlm I)} pngs. 10 u ::m • 

. Assis Bmzil (sessão em 10 ) pags. 33 11· ol2. 
'·''. Ollvei1oa Pio to ( sessilo oin 10) rmg~. •12 a 51. 

Pereira do. Costn (sessão om20) png.; •. 51" 5o. 
'Joüó Vl~ira (ae:isüo óm 28) pags. 53 '' 64. 

~ .... ' ... . ;; 
. ,_.. i • l .• 
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SENADO FEDEEAL . . -~ 

i " ' 

' 

H ISTO RICO . I 

-. 
. ,. "' 

DAS· 

SESSÓES DE 5 DE JUNHO A. i5. DE. JÚLHO DE i89l 

. .No dia 5 do junho de 1891, reunidos no antigo edificio d9Senado;· c~ . 
. 1" sessão preparatoria, sob a presidencia do Sr. Braz Carneiro (vice·presidente). 
19'Srs. senadores, o St•. 1• secretario diL conta do expediente, lendo um officia •. 
do Sr. Alencar Araripé de 22 de janeiro ultimo, communicando que, por Decreto 
daquella data, foi nomeado para o cargo de Miui~tro e Secretario dos Negocies da· 
Fazenda; ôútro. do mesmo senhor· de 23 do. maio ultimo, communicando que • 
naquella data assumiu o exercicio dó· cargo de Ministro de Estado· dos Negocios 
do Interior, ;para que foi nomeado por Decreto de 22 do mesnto mez, e. outro d~ 
Sr. 1 o secretario do Congresso Nacional, de 26 de fevereiro, remcttendo um dos · · 
autographos da ConstituiÇilo da Republica dos Es.tadDs Unidos do Brazil, promul
gada. em sessão do :111êsmo Congresso,· no dia 24 dp ·referido m~z de fev~rei.ro. , .. 

Lê tambem .uma representação do. St•,. -Promotor Publtco do DtstrJct~ · · 
Federal, requerendo licença para denunciar, perante o juizo competente; o senadox.-' · 
Jose Hygino Duarte Pereira, pelo facto que refere. · ' . · . · · 

· OutrosiJil'declara o mesmo Sr. secretario' que se acha sobre a mesa o . 
• ~' j' • . ' ... ~ 

·0''· . • 
.{ PROJECTO· DE REGIMENTO INTERNO DO· SENADO . ) . . . . ' . ·' 

/' 
: · :'Em seguid~ declara o Sr. P~esidente que, nilo se achando presentes nlguns; 
dos membros elettos para as commtss1los que tratam de dar andamento ao trabalhei .. 
. dil. discriminaç!Io dos senadores de,diversos Estados, designava · · 
'Sr. Leovegildo Coelho, na 2• commissao de .inquerito, o Sr, · · · Av .... o •• 

Sr. Joaquim' Sarmento, na s• com!Dissi!o,· o Sr. Bezerra de Albuquerque, 
Srs. Firmino dil Silveira .e Tavares Bastos, na 5" commissiio, os Srs: ·Jru.&·:: 
Hygino e Elyseu Mnrtins.. · ! · · 

I· 

.. 

. · 
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Depois do alguma discussão,' o Sr. Presidente declara que a Mesa, usando 
da autorizaçllo que lhe foi dada, organizou um projecto de Regimento Interno· 
para os. trabalhos do Senado, o qual já foi distribuído aos Srs, senadores para 
o respectivo estudo, e que parece a mesma Mesa ser mais regular, desde que haja 

· ···numero na sessão seguinte, approvar-se provisoriamente esse projecto de regi· 
·. ·manto, para servir de guia as respectivas commi~sões. · · 

Nada mais havendo a tratar-se, levanta-se a sessilo, 

' ,·No dia 6, reunidos 14 Srs. senadores depois do aberta a sessilo, ti lida, posta 
em discussão e som debate npprovada. a acta dn sessilo anterior. · · 

· Em seguida o Sr, Presidente declara não terem vindo ainda ú Mesa os 
· pareceres das commissões sobre as discriminações dos senadores eleitos e reco-

ll' nhecidos pelos Estados da Bahia, Pernambuco, Minas Geraes e Goyaz; declara 

I 
, mais que, nilo havendo numero sufficionte de. St•s, senadores para ser provisorla

~ . ·ment~.approvado o Reg~mento Interno, convidava os que .se. achavam presentes 
:J para comparecerem no dta 8, . 

~ .. 1:·: · No dia 8, achando-se presentes 2~. senadores, depois de aberta a sessiio, 
. , . é lida e approvada a acta da sessilo antecedente. 

Em seguida o Sr. 2° secretario lê os pareceres da 3" commissilo de veri-
~: 1!caçilo de poderes; da 5° e da 2• commissões sobre a discriminação dos Srs. se-
., , . nadares eleitos pelos Estados'' da Bahia, Goyaz e Pernambuco. 
>. , . O Sr, Gomensoro . requer dispensa de dimpEressão para hentrar immediata-
'7' · mente em discussão o parecer sobre a elokito o stado da Ba ia, 
,, . O Sr, Presidente observa que e caso para deliberação do Senado, e, que nllo 
'J .. ha numero para votar-se o requerimento nem tambem o projecto de Regimento 
', Interno. . · · · 
•r . Levanta-se a sessllo. 
! ' 
1 . •.. . 

" : • No dia: 9 de junho, presen~es 22 Srs~ senadores, abre-se a sessiio e lê-se a · 
~ actada sessllo antecedent~, a qual é approvada. 
• . O Sr. ·Presidente declara que. em carta recebida no dia 8, de Barbacena, o 
·j · Sr. Marechal Floriimo Peixoto, Presidente do Senado, lho communicou que com 
'i ' grande pezar nllo tem podido comparecer ás sessões, pelo seu estado do saudo. 
: . O Sr . 3° secretario, servindo de 2<>, lê um parecer da 5• commissiio de po· · 

deres sobre as eleições senatoriaés do ·Estado de Minas. 
· Passando-se á ordem do dia entra em discuss!!o ·o parecer da 3• commissllo 

de verificação de poderes sobro a discriminação dos Srs. senadores. eleitos, reca-
Í · nhecidos pelo Estado da Bahia, 
' . Encerra-se a discusSIIo e reserva·se a votação ,para quando houver nu~ 
: : mero,· 
'': .. · Sàgue-~e a. discussllo do parecer da 5• commissão de vorillcaçllo de poderes 
\: .. sobre a discriminaçao dos Srs. senadores eleitos o rec1111hecidos pelo Estado de 
-{:i · aoyaz. · 

f. 
" . . 
,,Jl:·~. ------------
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Fica encerrada a discussilo e reservada a votáçil:o para quando houver 
numero 

Silo sorteados para a commissa:o que tem de dar parecer, nilo só a respeito da . 
eleiçil:9 da Bnhia, mas lambem a respeito das outras que se achem em identicas 
circumstancias os Srs. senadores: Oliveira Galvilo, Almeida Barreto, Cunha 
Junior, Joilo Pedro e Esteves Junior. 

Vem â Mesa a seguinte : 

Indicaçao 

« Indico que nas sessões preparntorins actuaes subsistam as disposições 
concernentes do regimento provisorio a.doptado pelo Senado, e que na sua con
formidade se discuta o projecto de regimento interno organizado pela Mesa; 
ficando apenas as votações derlnitivas adiadas para quando houver o numero de· 
metade e mais um dos Srs. senadores. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1891.- Amaro Cavalcanti.» 
E' posta cm discussao e approvada. · 
O Sr. Presidente declara que, em virtude da deliberaçilo que o ,Senado . 

acaba de tomar, esta em 1• discuss!lo ci projecto de regimento interno, 
Em seguida o Sr. Ruy Barbosa pede e o Senado approva o adiamento do 

debate por 48 votos. 
Levanta-se a sessilo, · · 

No dia 10 de junho presentes 19Srs. senadores, a~re-se a sessilo.-
E' lida e approvada, depois de algumas observações do Sr. Luiz Delfino, a 

acta da sessilo antecedente.. . 
O Sr. 3° secretanio, servindo de 2o, 18 um parecer da commissilo especial 

sorteada para emittir novo juizo sobre a flraduaçilo dos Srs. senadores eleitos · · 
em15 tle setembro proximo passado, pelos Estados da Bahia, Pernambuco e Minas 
Geraes. · 

· O Sr. Presidente diz que niio se póde votar o parecer sobre a discrimína- · 
çilo dos Srs. senadores pelo Estado de .Goyaz, por nno haver na casa numero 
snfficiente de Srs senadores. 

Levanta-se a sessi!O, 

No dia 11 de junho, presentes 25 Srs. senadores, abre-se a sessi!o. 
Vem á Mesa, ê lida, a seguinte declaraçilo . · 

. «Declaro, para que conste da acta, que ,deixei de comparecer as antece
dentes sessões do Senado. por motivo do enfermidade, achando-me por isso ausente 
desta capital.- Gil Goulart. » 

Depois de algumas observações do Sr. senado~ Jos~ Hy'gina. vem á Mesa a 
seguinte emenda ao parecer da commissilo sobre a disoriminaçil:o dos Srs. senadores 
eleitos pelos Estados de Pernambuco, Bahia e Minas Geraes: ' · 

'· 

. . 
· .. !~ 
I 

• . 
' " ·:! I' 
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. c Proponho que o parecer da commissao especial, sorteada parn dar parecer . 
aobrtl a discriminação dos Srs. senadoras eleitos pelos Estados de .Pernambuco, 
Ba!iia e Minas Geraes, so modifique neste sentido : · · . 

· ·. . As cópias das netas eleitornes, que faltam, serão extrahidns, pelos escrivães 
ae.paz, dos respectivos livros de notas, nos termos do art, 44 §§ 4° e 5° do decreto 
·n.'511 de23dejunhode 1800.- JoséH,!tgino.~ ·· 

· · Na ordem do dia o Sr. Presidente doclarn que não se podia votar o parecer 
.. _ rola.tivo aos Srs. sonadóres pelo Estado do Goyaz por não haver numero. . 

' -Entra em I•' discussão o titulo 1• do projecto de regimento interno do 
Senado, comprohendendo os nrts. 1 a 7, a qual foi encerrada e reservada a votnçrro 
para quando houvesse numero. · 

, . Segue-se em I• discussão o titulo 2', do mesmo projecto, comprehendidos os 
· .arts. 8 a )9. · 

,Não se vota por falta de numero. 
Entra em discussão o titulo 3• do projecto. . _ · 
Veem a Mesa, s!io lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão, as 

seguintes emendas · -
. c Ao art. 31 supprima•se o 1° período.- Uba/dino do Amaral.,. 

«Ao art. 29- Accroscente-se: 
, ·"Todas as faltas, ainda que justificadas ou autorizadas por licença, importam 

perda de subsidio correspondente.- U/Jaldino do Amaral.» 
. Sao lidas, apoiadas . o entram conjunctamente em discussi!o .as seguintes 
·emendas · . 

c Ao art. 32 - Accrescente-se : 
••• ou no nomear o membro da Camara, cuja opinii'lo se approva ou impugna, · 

nllo sendo permittido indicai-o sinilo. por meio indirecto, salvo o caso de verear 
a ~uostão sobre emenda escripta, havendo mais de uma, e sendo necossario dis-
Cl'lminar-lhe o autor pelo nome.- Ruy Bar/Josa. » · . · 

« Supprima-se o art. 35.- Ruy Bar/Josa. • 
. c No art. 37, em voz de" deus terço• dos membros presentou, diga-se cdous 

terços dos membros eleitos.•- Ruy Barbosa. • . 
. c ·supprima-se os arts. 39 c 40.- Ruy Barbosa.» 

·.- ·.· · Nllo havendo mais quem peça a palavra, nem numero para ·.votar-,so, fica 
'· , •eneêrrada a discussão e reservada a votaçllo para quando houver numero; 

Levanta-se a· sess!to, · 

" 

No dia 12 de junho, presentes 28 Srs. senadores,' nbre-so a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessl!o anterior. . . 
. o Sr. 1° secretario lê no expediente o seguinte tc1egramma : _ 

.. . 'Do Governador do Estado de Santa Catharina, datado do 11 do corrente moz; 
communicando que o Congresso Constituinte do Estado promulgou a Oonstituiça:o· 
e elegeu por unanimidade de votos, para governndor, o Dr. Laura Severiano · 
. 1\liiller o pnrn vice-prosidente o coronel Gustavo Richard. · 

- · • . Da Mesa do Congresso Constituinte do referido Estado o ~e igual data, fazendo 
identica communicà~.;lo. 

' I 
I 
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. O Sr. Presidente diz que pelo numero do Srs. senadores ·que toem compare
cido às sessões prcparatorias c pelo dos que toem communicado estarem promptos' 
para os trabalhos legislativos, verifica-se que .nesta capital ncham-se presentes 
::35 Srs. senadores, numero sufficiente para que possa offectuar-se a abertura do 
Congresso no dia marcado pela Constituição ; e neste sentido vai officiar-se ao 
Sr, Presidente da Republica e á Camara dos Srs. Deputados. · 

Na ordem do dia entra em 1• discussiTo o titulo 4° do projecto de regimento do · 
Senado. · . 

Voem à Mesa as seguintes 

Emendas 

Titulo ·1° 

• Ao art. 41 : Accrescento-se antes c redija-se assim- serão permanentes es• · 
peciaes ou mixtas quando, occasionalmente, altos interesses da União exijam o· 
accllrdo das dua'l Camaras do Congresso, dependendo a· nomeação destas ultimas 

· commiss!les de convite do Senado ou da Gamara dos Srs. Representantes.-
Quintino Bocayuva." ' 
' ~ Ao art. 42: Reduza-se o numero de commiss!los às seguintes : Finanças, 
Negocias Internacionaes, Constituição e Poderes, Marinha e Guerra, Commercio 
o Industria, Instruc~.llo e Saude Publica. ' 

• O mais como estti nos outros artigos deste titulo.- Quintino Bocayuva.• 

Ao art. 41 

• Diga-se: 
Art. 41. As commissões serão geraes, permanentes e especiaes. . ' 
Art. 42. A commissilo geral é formada pela Gamara toda; sob a presidencia 

do presidente da commissa:o do or~amento, ou, em falta deste, do senador· que a 
Camara designar por acclamaçilo ou eleição. Nella pode fallar qualquer senador 
as vezes que julgue mister. 

Por vin de regra n commissão geral se constituirá na segunda .discussi!o dos· 
projectos de loi ; mas póde admittir-sc em mataria importante, sempre que a 
Camara o deliberar por indicaçl!o de qualquer de seus membros, para se executar 
immediatamente ou em dia·previamonte aprazado. 

Nas commiss!les géraes se observarão, em tudo que lhes fllr applicavel, as 
·mesmas regras de processo estabelecidas para as deliberações da Gamara. 
. Elias dependem, para deliberar, do mesmo quorum que aCamara, não podem 
adiar os seus trabalhos, que começam e terminam na mesma sessllo, e silo obriga
das a cingir-se no asSUII)pto que o voto do Senado lhes cominotteu.- Ruy · 
Barbosa.» 

·c Proponho a nomeação de uma commiss!lo especial afim .de se entender com 
a .. Mesa·da outra Gamara sobro a reuniilo das duas casas do Congresso no mesmo 
:recinto para n leitura da mensagem do Presidente da Republica, de accllrdo . com 
a Oonstituição, arts. 17 e 48, n. 9.- Ruy Barbosa.» . . .· : 

Encerra-se a discussão do titulo 4°, nilo se votando por falta de numero:· 
'·, ·, 
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Entra em I" discussão o titulo 5°. 
Vem 6. Mesa a seguinte 

Emenda para ser a'nserida onde convier 

c Todo o senador poderâ fazer inserir na acta o seu voto motivado, comtanto 
que se restrinja a uma declaraçllo concisa e breve. Na acta ou no diario, onde 
aejam publicados os trabalhos do Senado, nenhum documento serâ inscripto ssm 
eapecial permissmo do Senado.- Quintino Bocayuva.• 

Fica encerrada a discussão e adiada a votaçllo, sendo approvado um requeri
mento do Sr. senador Luiz Delfina, pedindo o adiamento da discussao dos títu
los seguintes do projecto. 

Levanta-se a sess!lo .!1 

No dia 13 de junho, presentes 25 Srs. senadores, abre-as a sessllo. 
E' lida e approvada a acta da sessão antecedente. 
E' tambem lida, apoiada e posta em discussão a indicaçllo ofl'erecida pelo 

Sr. Ruy Barbosa na sesSllo anterior, a qual a seu podido e retirada. 
Vem 6. Mesa a seguinte 

Indicaçao 

c Fica autorisada a Mesa do Senado a entender-se com a Oamara dos Srs. De
putados e com ella combinar as condições da sessão commum para a leitura da 
mensagem presidencial.-RIIy Barbosa.> 

Na ordem do dia. 
O Sr. Presidente declara que nilo ha numero sufficiente para que Jl088&. 

votar-se as matarias cuja discussão estã encerrada. 
Entra em I• discussmo o titulo 6° do projecto de regimento interno do 

Senado. 
Vem à Mesa a seguinte 

Emenda 

Ao art. 59 

c Em vez de 11 1/2 horas, diga-se - ao meio-dia •. - Quintino Booayuoai• 
Nito havendo quem peça a palavra, nem numero para votar-se, encerra-se a 

disaussmo, ficando a votaçito reservada para quando houver numero. 
Seguem-se successivamente em 1• discusliilo, a gualllca sem debate encer• 

rada e reservada a votaçllo para quando houver numero, os títulos 7°, 8•, 9° e 
lO• do projecto. 

Segue-se em I• disoussa:o o titulo 11 do projecto de regimento interno. 
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Vem 4 Mesa a seguinte 

Emenda 

Ao art. 180 

<·Ou por meio de mensagens assignadns pelo Presidente do Senado em 
e representação deste.- Qtdntino Bocauuva. • 

E' apoiado e posto conjunctamente em discussão. 
N!to havendo mais quem peça a palavra, nem numero para votar•s! 

encerrada a discusslto e reservada a votaçlto para quando houver numero .. 
O Sr. Presidente declara que interrompe-se por alguns instantes a d1 

silo, emquanto se procede â leitura de um offlcio da Camara dos Srs. Depu1 
que acaba de chegar â Mesa, . 

O Sr. 1° Secretario 18 um officio do 1° secretario da Camara dos Sre 
pulados, de boje, communicando, afim de ser presente ao Senadfl, que aç 
Oamarn, reunida hoje, em sessão prep:lratflria, verificou não haver nesta caf 
numero sufficiente de seus membros para encetar os trabalhos !e;rislativos D 
designado pela Constituição,.- Inteirado. 

Segue-se em primeira discus;lto o titulo 12 do regimento, 
Não havendo mais quem peça a palavra, nem numero para votar-s· 

encerrada a díscusSllo e reservada a votação para quando houver numero. 
Segue-se em primeira discussao, a qual fica sem debate encerrada, e 1 

vada a votação para quando houver numero. . 
O Sr. Presidente declara que ~stá esgotada. a mataria da ordem do 1 

como possa acontecer que amanhii aCamara dos Srs. Deputados verinquo q 
numero sufficiente de seus membros para que possa efl'ectuar•se a abertu1 
Congresso no dia designado pela Constituiçllo, convida os Srs. senadores 
comparecer amanhii, âs horas do costume. 

Levanta-se a sessão, 

No dia 14 de junho, achando-se presentes 18 Srs. senadores, abre 
sessllo, 

E' lida e approvada a acta da sessl!o anterior. 
Na ordem do dia o Sr. Presidente declara que nl!oha numero para proce 

à votaÇlto designada para a ordem do dia; e, convidando os Srs. senadores p 
conservarem na casa até que chegue qualquer communicaçao da Camar 
Srs. Deputados, declarando si ha ou Mo numero de seus membros par; 
possa efl'ectuar-se a abertura do Congresso no dia de amanha, quP ó o dia 
gnado pela Constituiçao, suspende a ses;lto por alguns momentos. 

A's 2 horaR e um quarto prosegue a se;são. 
O Sr. I o secretario lê um officio do Sr, I 0 secretario da Camara dos Sr! 

pulados, de hoje, communicando que aquella Camara, r~unida hoje em 1 
preparatoria, verificou haver nesta capitlll numero sufllciente de. se~s me1 
para encetar os trabalhos legislativos no dia designado pela Const1tu1Çlto. 
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O Sr. Presidente diz que, t'L vistn da communicação que acaba de ser lida, 
vae officiar-se no Sr. Presidente da Republica, participando-lhe que a sessão de 
abertura do Congresso Nacional sara amanM, 111 hora âa tarde, no palacio, onde 
se·reuniu o Congresso Constituinte .. 
·[~Achando-se na ante-sala o Sr. Rangel Pestana, senador eleito e reconhecido 
pelo'Estndo do S. Paulo, quo ainda não contrahiu o compromisso constitucional, 
o Sr. Presidente convida os Srs. senadores Ubaldino do Amaral, Lui~ Delfina e 
Esteves Junior para introduzil-o no recinto; o, sendo o mesmo Sr. senador Ran• 
gel Pestana introduzido no recinto, contrahe compromisso e toma assento. 

Em seguida o Sr. Presidente convida os Srs. senadores para comparecerem 
amanhã iL hora e Jogar acima mencionados para a sessão de abertura do 
Congresso. 

Levanta-se a sessão. 
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CONGRESSO NACIONAL 
'I!' ermo de Jiberttrra da 1 n. aess[o da 1 n legislatura· do Congresso Nacional. da 

· · Republica dos Estados Unidos do Ilra:;i! . 
·."I 

Aos 15 dias do mez do junho do 1801, 3° ela Republica, reunidos no recinto 
ela Camara dos Srs. Deputados· os Srs. senadores e deputados, tomam assento na 
Mesa os Srs. Bt•az Carneiro Nogueira ela Gama, vice-presidente do Senado, Elyseu 
de Souza Martins e Jono Soares ·Neiva, 1• e 4' secretarias do Senado, João da 
Matta Machado e .Frederico Augusto Borges, 1' e 3• secretarias da Camam dos 
Srs, Deputados, ·· · 

O Sr. Presidente declara que vai ler· se a mensagem do St•. Presidente da 
Republica. .. 

O Sr. 1' socreta1•io do Senado procede á.lcitura da seguinte 

MENSAQE~I . , .... ' 

Senhores Membros do Congross.o Nacional.- Completada a homogeneidade· 
politica d11 Amarica Meridional pela proclamação da Republica Bruzilcira, c ini
ciado em nossa patria o regímen de governo do povo pelo povo;venho, em cum
primento do dever que me ó imposto pelo art. 48 da Constituição, dar-vos conta 
da situação do paiz, indicando por esta occasião as providencias e reformas que 
considero de necessidade sejam adoptadas COI!I urgencia. · 

Por vós foram Jnnçadas as bases fundamontaos de nossa existencia politica 
actual o consagradas, em sua maior parto, as instituições o leis que o Governo 
Provisorio decretara no presupposto do quo a Naçilo Brazileira, que jil se havia 
manifestado eloquentemente a .J5 de novembro de 1889, elegeria definitivamente a 
Republica Federativa como característico da sua fórma de governo. 

Agindo na esphera que lhe ó propria, tratou o Poder Legislativo de pôr desde 
logo em execução todos os argilas do nosso· systema politico, procurando coorde
nai-os e harmonisal-os em seu funccionamento do modo a nttingir a resultante 
desejada: a manutençiio da ordem social pela garantia dos direitos individuncs. 

Entretanto, vós. o sabeis, atravessamos a phase porventura n mais critica 
· para a Republica, E' chejrado o momento da acção, e pois cumpre traduzir gra

dativamente em realidnde os elementos institutivos da nova organizaçilo politica. 
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Assim, não é estranhavel que, ao implantarem-se as novas instituições so
ciaes, se tenham encontrado naturaes embarnços resultantes da substituição dos 
novos principias nos principias consagt•ados na legislação anterior, succedendo-se 
ã nova ordem de cousas completa aceitação do povo, que vê no regimen demo
cratico o penhor seguro .de sua prosperidade. 

Algumas providencias tomadas na situação melindrosa por que passamos niio 
. deram, quando executadas, os resultados quo era de esperar, mostrando assim 
que convém sejam opportunamente alteradas. Alias, procurou sempre a admi· 
nistraçiio, com solicitude, obviar a todas as difficuldades que por talfót·ma se lhe 

. antolhavnm: quer dissipando inteiramente as duvidas cuja solução se comprehen
dia entre os assumptos de sua compotencia, quer fixando regras provisorias sobre 
os casos controvertidos até que pelo Poder Legislativo sejam devidamente eluci
dadas as questões. 

E' chegado o momento de communicar-vos, com intima satisfação, que o novo 
regimen politico do Brazil foi reconhecido por quasi todos os paizes da Amarica e 
da Europa. 

A Republica està felizmente em paz com todas as nações do mundo, e tudo 
·concorro para quo sejam cordiaes as relações que com ellas mantem. 

A ordem e tranq uillidade da Republica, firmadas no bom senso da população, 
se manteem e se fortalecem cada vai mais, No Amazonas e no Par>\ surgiram 
lamenta veis tentativas rle perturbação, que foram promptamente suffocadus pela 
cooperação da força publica e espontaneo concurso dos cidadãos, os quaes sabem 
que sómente sob o dominio da paz póde o povo gozar das garantias constitucionaes 
que o governo busca assegurar. 

Passando n fazer syntheticamentc a exposição dos actos que occorreram desde 
que me conferistes as altas funcções de primeiro magistmdo da Republica, pro

·curarei salientar os assumptos que, em meu conceito, devem merecer de pre
ferencia a esclarecida attençiio da Assembl<ia Legislativa Brar.ileira na sua primeira 
sessão ordinaria. 

Nos termos e pela fórma prescriptn no Estatuto Federal, os diversos Estados, 
no exercicio legitimo da soberania que lhes e reconhecida quanto aos respectivos 
negocias internos,. toem estabelecido os lineamentos geraes de sua organizilçito, 
preparando-se desta arte para viverem a vida autonoma dos povos unidos pelo 
laço da federação. Alguns delles, os do Piauhy, Alagôas, Sergipe e Santa Catha· 
rina já se acham constituidos ; outros elaboram actualmente os seus codigos poli· 
ticos, havendo ja em varias Estados sido eleitos os governadores. 

Durante este periodo inicial e de accôrdo com o preceito constitucional do 
art. 4° das • disposições transitarias •, tem o Governo Federal occorrido ás neces
sidades dos Estados, desde a nomeação das suas primeiras autoridades até a con· 
cessão dos recursos indispensaveis para se manterem, 

Proclamada a Republica, cumpria ao Governo Provisorio promover, no mais 
breve prazo, a reunilio dos immediatos !'apresentantes da Soberania Nacional; e, 
para a respectiva eleição, é innegavel que nlio lhe era licito, .sem oontradicçilo, 
recorrer ao mesmo processo que vigornvn no regimen decahido, ·e que, como é uo
toria,· significava apenas engenhosa combinaçilo, da qual alias nllo resultava a 
expressão sincera da vontade popular. Nestas condições, expediram·se os Decretos 
do 8 de fevereiro e 23 de junho de 1890, de accôrdo com os quaes procedeu·se em 
todo o paiz a eleiçlio no dia 15 do setembro subsequente. 

/ 

.. 
.\ 

" ' 

I 
I 
.~ 

• .. 



I 
i 
-., HISTOR!CO 1.3 

A' vista, porém, dos reparos que se tccm suscitado, o havendo o Congresso 
Constituinte ostabelocido Mo só o principio da representação das minorias como 
tnmbem o dns incompatibilidades parlamentares, reclama a opinião publica que o 
assumpto seja regulado desde ju por lei especial, tanto mais indispensuvel quanto 
é certo que o livre exerci cio do voto constitue a base primordial dos governos do· 
mocraticos. -. 

Semelhnntemente torna-se necessaria a reorganização da Municipalidade no· 
· Dístrícto Federal, comprehendida a di•criminaçil:o da respectiva renda. 

Tem o governo procurado cumprir o preceito do art. 73 da Constituição, re
lativamente á accumulação de funcções publicas remuneradas. Seria util, porém, 
que nssumpto de tanta gravidade e de tilo variadas faces fosse definitivamente re· ' 
guindo, harmonisando-se a intelligencia que se deve dar áquella disposição consti
tucional, combinada com a do art. 74, quo garantiu em toda sua plenitude o 
exercício dos cargos inamovíveis. 

Procurando elucidar o pensamento do legislador, declarou o governo que ao 
• preceito contido no§ 2° do art. 72 deve attribuir-se o effeito axiomatico do 

todas as leis : o de applicarom-se aos casos futuros, respeitados os direitos · 
adquiridos. . ,· 

• As providencias tomadas pelo Governo Provisorio quanto ú natura!isação de ' 
• cidadãos estrangeiros, precisam de ser consolidadas e modificadas de accôrdo com 
1 os princípios constitucionaes. 

O vivo interésso que ao Brazil tem sempre inspirado a Republica do Chile, 
1 hoje víctimn da guerra civil, induziu-me a offerecer bons officios para o restabo-

lecimento da paz e da harmonia. . 
Foram aceitos por am bns as partes o exercidos pelo ministro brazileiro, em 

commum com os agentes diplomaticos dos Estados Unidos da Amarica e da 
Republica Franceza, mas com pezar vos digo não tiveram o desejado etl'eito. 

No relatorio que me foi apresentado pelo Ministro das Relações Exteriores 
achareis mencionados os nssumptos de que se occupou a Conferencia Inter• 
nacional Americana, celebrada em Washington e na qual esteve o Brnzil ro· 
presentado. 

Concluiu-se com os Estados Unidos da Amarica um accôrdo aduaneiro, que 
esta em execução e de cujas particularidades sereis informados. 

Opportunamonte será submettido iL vossa deliberaçao o tratado dll 30 de 
janeiro âo nnno proxímo findo, que se firmou em Montevidêo, sobre limites do 
Brazil com a Oonfedernçtto Argentina. 

Sob o passado regímen foram assignados com a Bolivia dous tratados: um de 
• amizade, commercio e navegação, e outro concedendo-lhe o uso da estrada de 

ferro qne so construir à margem dos rios Madeira e Mnmorti, para vencer o 
"' obstaculo das cachoeiras. Nao foram, porem, ainda ratificados, dependendo, pois, 
li de vossa npprovaçao. 
j A 31 de janeiro do corrente nnno, firmou-se entre o Brazil e a França uma 
.• convençi!o para protecçito do direito de propriedade sobre as obras lítterarins, 
.; scientificas e artísticas. 
f O Governo Provísorio declarou aos das Republicas Argentina e Oriental do 'I Uruguay que o Bra?.il accedia ao tratado sobre. o exercício das profissões líberaes . 
· ,_ firmado no Congresso de Direito Internacional Privado, de 1\Iontevidéo, pelos . 

respectivos pleni potenciarios, menos pelo do Brazil, cuja ab!tenç!lo tinha sido 
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npprovatla pelo governo do então. :Aquolla nccossilo, pÓt•tim, não se fez ainda 
otfoctivn porfaltur aos governos Al'gimtino o Oriental a approvnçiío legislativa. 

A Confet•Ancia Intel'Oacional Americana, do Washington, rocommondou nos 
governos nolla representados a adopçilo de um projecto do tratado, estabelecendo o 
arbitramento para a rosoluçito do questões que sobrevenham entre .Estudos 
Americanos. Esse projecto que, recebendo fórmt\ t•egular, foi firmado por parte 
do Brazil e do algumas outras Nações Americanas, será opportuimmente levádo ao 
vosso conhecimento. . . . · 

No mesmo caso estão quatro accôrdos relativos à. Unilto Internacional para 
protecção d~ propriedade industrial. · . . . ; ... : . . . . . 

A Justtça Fodoral;creação do rogtmon ropubhcano,: começou a funccionnr 
em 28 do fevereiro ultimo, com a installação do. Súpremo Tribunal nesta capital, e 
immcdiatamente após com o exercício dos· Juizos Sociciànaes nns capitaos dos 
Estados. O pra~o de pouco mais de tres mezos é por certo insufficiontc para que se 
possa julgar com segurança acerca das novas instituições judiciarias. 

A justiça local nos Estados continua sob a acção do Governo Federal, 
emquanto aquelles não se constituem definitivamente. 

' Na organização dos novos juízos e tribunaes, creados para o Distt•icto Federal 
por decreto do H de noYembro do 1890, surgiram difficuldades que foram solvidas 
em parto· por decisões do ministerio competente, dependendo as restantes da 
publicação do regulamento, cuja elaboração foi encarregada a: uma commissiio de 
magistrados. . 

Reclamações insistentes do fôro desta capital convencem-me. da necessidade de 
.ser reformada a respectim organização judiciaria, principalmente no. que respeita 
á distribuição das jurisdicçuos pelas preterias. · . : . 

O governo trata de consolidai' e regulamentar o direito relativo às sociedades 
anonymas e estuda o regímen civil das associações religiosas •. · . · , . ·. . 

Antoriot•monto ao actual regímen, a constituição do ensino publico se fizera 
sem espírito systematico e sob acanhados moldes. . · · . · 

Dado o advento da Republica, forma do governo em· que a ditrus~ó .. do ensino 
se im~ue com o caracter do suprema necessidade, cuidou o. GovernoProvisorio de 
orgamzal-o sob novas bases, por modo completo e harmonico; desde a escola 
primaria até aos institutos suporiot•es, proporcionando aos estudôs a orientação 
que o espirita moderno e as coudições de nossa existencia ·politica· imporiosamenro 
exigiam. . · . 

Certo é que algumas corporações docentes otrereceliam t•eparos· quanto aos 
novos planos do ensino dos respectivos institutos, Taes divergoricias, porém, ' 
versaram mais sobro o desenvolvimento e cxtenslto dds cursos, do que quanto aos 
principias geraos, que constituem o systema da reforma. Entretanto, seria 
prematura qualqum• alteraçlto nesse sentido: convém deixar que funccionem todos 
os apparelbos desse vasto mccani~mo, observando-o attcntamento cm seu conjuncto ; 
a experioncia irti entiio revelando as alternçiles que porventura se tornarem de 
mister: · · 

Seria arriscado estrear n, execução d~reformn do tal magnitude, deturpando-a, 
constringindo-a, reduzindo-lhe as proporções. O que cumpre é praticai-a com 
criterio, e nossa pratica obviar nos inconvenientes que nppat•ocerom, respeitados 
sempre tanto o seu caracter .geral, como· n orientação que presidiu ii :iua ··r 

clabornçtto. 
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. Realizando as mais adiantadas aspirações liberaes, essa nova constituição do 
ensino fez justiça á iniciativa particular. Nilo ó a menos vantajosa de suas provi· 
dencias a que proclamou alibortaçrro do ensino. . . . 

A vastissimaextons!lo dopniz e sua nova fórmn descentrnlisadora do·governo 
impõem a maior solicitude no que concerne no serviço post11l e telegraphico. 
Melhorai-o, desenvolvei-o quanto possível, por modo que delle so utilisem pro
veitosamente a administração publica e os cidadãos, tem sido o empenho do governo 
republicano. E tamanha importnncia ligou-lho a Constituiçilo que o partilhou com 
os Estados, dando a estas a faculdade do est11.be!ecerom seus correios e telagrnphos, 
com o que no mesmo tempo rendou preito no principio federativo, e contribuiu 
poderosamente para a expansão necessariaa ramo administrativo de tanta monta. 

Quer a ndminiskaçilo geral dos correios, quer a dos telegraphos .receberam 
recentemente nova organização, inspirada na cxperiencin de taes repartições, no 
pensamento de corrigir anteriores defeitos e dar satisfação ás novas necessidades 
resultantes da progressiva descnvolução do serviço. . 

Convidado o Brnzil para comparecer ao Congresso Postal de Vicnna 
d'Austria, nilo era possível deixar por preencher· o Jogar que se lhe destinara. 
Assim, foi um delegado da Republica incumbido de promover alli os nossos inter
esses que se prendem as relações internaoionnes, sob o ponto de vista postal ; e o 
resultado desta commissilo vos será opportunamento apresentado. . 

. A rtlde telegraphica do pniz tem tido gradual desenvolvimento ; e, como 
facto mais .importa.nte occorrido neste serviço, mencionarei a inauguraçao da 
linha entre Cuya!J{, e Araguaya, destinada a ligar o longínquo Estado de Matto 
Grosso a esta éapital. 

Estabeleceu a Constituição que ficaria pertencendo <I União, no planalto 
contra! da Republica, uma zona de 14.400 kilometros quadrados pam ser nella 
fundada a.futura Capital Federal. 

Para encaminhar a sua execução este u til projecto, que tanto se recommenda 
por sabia considet•açi!o de altas conveniencias politicas e sociacs, faz-se neccssario 
que vos digneis de conceder os meios precisos à escolha e demarcação do· terreno 
onde terà de ser assentada a nova cidade, sede do Governo Federal. . =-

0 povoamento do nosso vastíssimo territorio é obra qúe não dove ser unica
mente confiada ao desenvolvimento natural da nossa população. 

. A introclucçüo de braços estrangeiros é necessidade a.que cumpre dedicar toda 
a solicitude, aproveitando a experienciaju longa e tão custosamente adquirida •. 

Torna-se,· pois, essencial organizar os diversos serviços da immigraçilo e 
co!onisnçilo, por maneira que o immigmnte recem-ohegado ache prompta o facil 
collocação em terras bem situadas, medidas, demarcadas e constituindo nuc!eos ou 
colonias qno sejam servidos por vinção intemn e externa com que se Jilcilite o 
transporte dos produ c tos para os mercados proximos • 

A direcção de taes serviços por agentes da administt•açilo publica não tem 
dado sinito resultados mesquinhos em relaçilo nos sacritlcios impostos a Nação. 
E' sabido que o augmento de immigrnntes nilo tem ato agora produzido os effoitos 
desejados, porquanto em grande maioria teem alies preferido a vida das cidades, 
ou o .trnbalho por salnrio em estabelecimentos de lavoura, sem que se hajam 
constituído proprietnrios de terras e por tal modo so tenham ligado no solo. E' 
conveniente entregar <i iniciativa particular, sob a inspecç<lo do governo, tudo os 
que entende com este importante ramo de set•viço. 

I 
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A fundação do colonias nacionaes no vasto torritorio da Guyana Braziloira 
constitue tentativa digna de todo o apoio, pois será este o meio do utilisar 
terrenos ferieis, hoje inteiramente inertes, para a formação da riqueza na• 
cional. 

Muito recommendavel e tambem a catecheso das tribus indigenas que, em 
grande numero, vagueiam pelas nossas regi1!0s desertas, e que, Mo raramente, 
invadem terras cultivadas, devastam-as e assim estorvam o trabalho agrico!n da 
população civilisada. Cumpre envidar esforços .para abrandar-lhes os costumes 
selvagens e, quanto possivel, nttrahil-as ao trabalho. 

A industria assucareirn atravessa desde muitos nnnos crise profunda que a 
influencia dos engenhos centraes, em rnziio do seu pequeno numct·o, não tem 
logrado attenuar. Os resultados obtidos do systema de garantia de juros, esta• 
belocido por lei de G de novembro do 1875, ni'ío teem correspondido do modo 
algum à expectativa, visto que os capitaes tcom-se mostrado retrahidos para 
semelhante applicnção, entre outras razões, pelo facto de haverem sido feitas, em 
geral, as concessilos a pessoas monos idoneas, que depois de obterem-as tratavam 
logo de as transferir por preço mnis ou menos elevado. 

Urge, pot• conseguinte, alterar este systoma, convindo que o governo fique 
ltabilitaâo a garantir a bancos bypothecnrios razoavel juro, n!lo cxcodonte de 
o •;. ao anno, sobro os capitaes que fornecerem a lavradores para a fundação de 
novos engenhos centraes, com dependencia de prévia approvação do governo : 
jti. a d~signação da localidade onde devam ser situadas as fabricas, ja ns con· 
d!Qões da operação financeira, 

.p" Invoco vossa sábia attenção para a necessidade de ser autorizado o arrenda
mento das estradas de ferro pertencentes u União, mediauto a clausula de serem 
prolongadas as estradas, e regulados as tarifas, segundo as razoaveis exígencias 
da lavoura, da industria e do commet•cio. A administração actual de taes vias de 
communicação é summamente dispendiosa; o pessoal é forçosamente mais numeroso 
do que seria o!tigido pela administração particular. As licenças, aposentadorias 
0 o montepio representam outros tantos encargos para a Unino, que naturalmente 
concorrem para aggrnvar o de{lcit que tem sempre resultado do trafego das mesmas 
estradas, com a excepção unica da Estrada do Ferro Central do Brazil, que aliás 
está longe de remunerar sufllcientemente, pela sua renda liquida, o valiosissimo 
capital empregado na sua construcÇilo. . . 

Esta operação, auxiliada pelo resgate das vias ferroas de capital garantido, 
outra necessidade que indico no vosso cuidado, devera produzir economia não 
pequena para o orçamento. Seme!lillllte resgato, permittindo à União desobrigar-se 
do rogimen oneroso da gat•antin de juros, tornará possível a roducção das tarifas 
de transporte, de modo que satisfaçam as justas reclamações das classes inter· 
assadas. 

Occupando-me agora das nossas forças de terra e mar, constitutivas das 
classes que mais de perto respondem pela integridade do' solo braúleiro o pela 
manutenção da tranquil!idade nacional, e de cujo patriotismo e civismo é licito 
esperar a continuaçno do prestigio que merecidamente· teem alcançado entro 
nossos concidndnos, necessario se touna que providencieis sobre o preenchimento 
de taes forças, si continuarem 11 ser incompletos os alistamentos para o serviço 
militar, visto que por disposiçllo constitucional foram abolidos o t•ecrutamento 
forçado e o premio para o voluntariado. · · 

' ·' 
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Estil reconhecida a necessidade da reforma da legislação criminal militar, 
inclusive a do Conselho Supramo Militar de Justiça como tribunal de segunda 
instancia, podendo ser tomado por base o projecto j>'• formulado que vos será 
presente. 
. Outrosim, para que tenham andamento mais regular os negocias quo silo 
tratados pelo Ministerio da Guerra, de accllrdo com o espírito moderno e com as 
novas ideas do dever militar, serâ de convoniencia que habiliteis o governo a 
rofo1•mnr as repartições daquolle ministerio. . . " 

E' igualmente indispensavel a creação de um corpo do officiaes subalternos de 
infantaria o cavallaria que tonhar,n o curso das armas respectivas, do qual possam 
ser tirados os of!iciaos que se dcstmem a preencher os Jogares do secretarias, assis· 
tontes,.ajudantos de ordens dos commnndos do armas, corpos do exercito; divisões 
e brigadas, dos inspectores dos corpos, bem como a desempenhar os empregos 
subalternos das repartições militares. . . 

Pelo que respeita: â armadn, ó convonionto que o Poder Legislativo au
torizo medidas attinontes ao preenchimento dos claros no corpo de marinheiros 
nacionaes, que se acha muito desfalcado, ni!o bastando para alimentai-o as 
font~s creadas pela nossa lei fundamental,. sendo aliiLs preciso o engajamento. 
com premio. Taes medidas de caracter provisorio dariam tom po a que com 
o desenvolvimento das escolas do aprendizes marinheiros e a creaÇiio da ca· 
botagem nacional houvesse contingente apto para mais firmar os creditas da 
Marinha Braziloira. . 

Nas mesmas condições estiLo batalhão naval, que dosappareceril si o governo 
não fôr autorizado a engajar praças, omquanto ni!o se fizer o sorteio. 

O materia!Jiuctuante carece de ser renóvado no menor prazo passivo!. 
O Governo Provisorio providenciou, concedendo o credito de 15.000:000$, 

a que se refore o decreto do 14. de fevereiro ultimo; todavia esta providencia ni!o • 
é sufficiente. 

Os arsonaos smo tambem factores importantes para a reconstrucçilo da 
Armada Nacional, e forçoso é confessar que, apozar dos esforços empregados pelo 
governo, elles ni!o produzem trabalho corr·espondente à despezu, 

Urge, pois, desenvolvei-os e melhoral·os, especialmente o desta capital, afim 
de preencher os seus importantes intuitos. 

Convidada a Republica para tomar parte no Congresso Meteorologico, que 
deve reunir-se em Munich no mez de agosto do corrente anno, foi designado um 
official competente para alli representar-nos como convinha. · 

O nosso regimen financeiro teriL necessariamente de soft'rer alguma transfor
mação, logo que fiquem bem delineadas as bases para discriminaçito das rendas e 
despozas federacs, .estadoaes e municipaes, consequentemente com a fórma. de 
governo que adoptamos. " 

. A expansão das industrias, o desenvolvimento do commorcio e as novas rega· 
lias conferidas por diversas leis promulgadas ultimamente aos que veem residir 
no Brazi!, toem concorrido para o progressivo augmento do consumo e, por con· 
seguinte, das rendas publicas, que, orçadas em 140.000:000$ para o exercicio de 
1889, podem ser calculadas para o de 1891 em 200.000:000$, mostrando assim o 
accrescimo annual de 22 °/0 • . 

· Por outro lado, muitas das despezas que actualmente pesam sobre o orça-
. mento.fo!'am creadas em circumstancias anormnes, e poderão,.portnnto, ir sendo 
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annul!adas ou restringidas por vós, agora que entramos em regímen completa• 
mente regular • 

. Tudo, pois, faz crer que, sinlto jit, ao monos dentro de breve período; poder
se-ha conseguir o equilibrio do orçamento, sem novos onus para os contribuintes, 
si houver prudencia na decretaçcro das despezas, p~rseverança em nl!o exceder os 
creditas votados e escrupulosa regularidade na arrecadação das rendas. 

Além desse desidera!um, o cuidado que, estou certo, votareis a este ramo de 
administraçl!o, porventura o principal, traduzindo-se em adequadas providencias, 
dar4 firmeza ao nosso credito, e nssegurarà a riqueza nacional. 

Senhores Membros do Congresso Nacional- Vossa dedicaçílo pela causa 
publica. e vosso esclarecido patriotismo silo penhores seguros de que firmareis 
cada vez mais as bases da prosperidade nacional. 

Capital da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 15 de junho de 1801. 

M.\NOEL DEODORO DA FONSECA. 

Terminada a leitura, o Sr. Presidente declara nberta a I• sessiio da I•Iegis· 
!atura do Congresso Nacional. 

Do que, para constar, mandou-se lavrar o presente termo, que vae assignado 
pelos membros da Mesa. -Bra:: Carneiro Nogueira da Gama, vice-presidente 
do Senado.- Dr. Elyseu de Souza Martins, 1° secretario do Senado.- Joflo 
Soares Nai1Ja, 4° secretario do Senado.- Dr. Joflo da Malta Machado, 1• se· 
cretario da Gamara dos Srs. Deputados. -Frederico Augusto Borges, 3° se
cretario da Camara dos Srs. Deputados. 
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SENADO FEDERAL 
Primeira. sess~o da. primeira. legisl a.tura. do Congresso :N'a.ciona.l 

I• SESSÃO ORDINARIA EM IG DE JUNHO DE 1891 

Ao meio-dia presentes 3! Srs. senadores, ~ob a presidencia do Sr. Braz 
Carneiro, vico-prosidente, abre-se n sesscro. 

E' lida e approvada a acta da ultima sessão preparatoria. 
Na hora do expediente, o Sr. 1 • secretario ltl um requerimento dos empregados 

da secretaria do Senado, pedindo que lhes seja extensivo o monte-pio obrigatorio 
de,que jilgozam os empregados dos.diversos ministorios. 

Na ordem do dia o Sr. Presidente declara prejudicada a indicação do Sr. Ruy 
Barbosa, nu toa•isando a Mesa do Senado a entender-se com n da Camara dos 
Srs. Deputndos e com elln combinar as condições da sessão commum para a 
leitura da mensagem presidencial. · 

Posta a votos, óapprovadn a conclusão do parecer n. 4 de 1891, da 5•com
miSSão de verificação de poderes, relativamente á discriminação dos Srs. senadores 
pelo Estado do Goynz. 

Posta n votos, ,; approvnda n conclusa:o do parecer da commiss•lo especial 
sobre u graduação dos Srs. senadores pelos Estados de Pernambuco, Bahia e Mi
nas Geraes, salva a emenda do Sr. senador José Hygino que lambem ó approvada. 
· E' posto a votos o art. I• do projecto do regimento interno do Senado. 

O Sa. UBALDINO oo AMARAL (pela ordem) requer ao Sr. Presidente que 
consulte ao Senado si consente que n votnção do regimento soja feita por titulas, 
salvando-se as emendas. 

Consultado o Senado, resolve nffirmntivamento. 
Posto a votos, é approvado o titulo I• do projecto. 
E' npprovado o titulo 2•, salvas as emendas. 
N«o é approvadn a emendn do Sr. José Hygino suppressiva do n. 14 do 

art. 14. . 
E' approvado o artigo additivo do Sr. Amaro Cavnlcanti assim concebido : 
« Os secretarias, pela sua ordem, exercet•ilo a presidencia do Senado, na · 

ausencia do vice·presidento, ou na vaga deste cargo, em quanto se nilo effectuar · 
a eleiçilo. • 
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20 HISTORICO 

E' npprovado o titulo 3•, safvns as emendas. 
Silo approvadas as seguintes 

Emenda.~ 

Ao art. 32 

Accrescente.se : 
"' ••. ou nomear o membro da Camara, cuja opinião so approvn, ou impu

gna, não sendo pormittido indicai-o si não pot• meio indirecto, salvo o caso de 
versar a questão sobre emenda escripta, havendo mais 'de uma, e sendo necessario 
discriminar-lhe autor pelo nome.- Rzty Barbosa.~ 

« Supprima-so o art. 35.- Ruy Barbosa. • 
« Supprimam-so os arts. 39 e 40.- Rtty Barbosa. • 
Procede-se ii votaçilo das emendas. 
Levanta-se a sessão. · 

Na sessão do 17, achando-se presentes 32 Srs. senadores, abro-se a sessão. 
E' lida o approvada a acta da sessão antecedente. · 
Na ordem do dia o Sr. presidente lê os seguintes artigos do projecto do regi· · 

mente interno: · 
« Art .. 137. A a• discussilo versará sobre todo o projecto o ;emendas feitas 

na 2" discussno, e ns que forem de novo apresentadas. 
« Art. 138. Si, porém, nesta di.scussito tl'lltar.se do regimento ou projectos 

de lei, que contenham diversos títulos, capítulos ou artigos que envolvam ma terias 
differentes, o Presidente, por bem da ordem, ou .n requerimento de qualquer se
nador, proporá os termos que deve seguir a discussiio, si em globo, si por capí-
tulos, si por artigos, o o Senado decidirá sem discussl!o, » · 

Em seguida consulta ao Senado si se deve discutir o regimento por títulos ou' , 
por artigos. 

O Senado resolve que a discussão seja feitCL por títulos. 
Vem il. Mesa a seguinte 

Emend:r. 

Ao nrt. 7° 

« O Senado o ~ Camara dos sfs. Deputados rounir-se·hi!o em sessiio nos dias 
de installaçl!o dos trabalhos legislativos o naquelles em que tenl111m da exercer as 
funcções creadas pelos arts·. 44 e 47 da Oonstituiçlto. · 

Sala das sessiles, 17 de junho de 1801.- Pinheiro Guedes.~ 
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Voem tambem ti Mesa as seguintes;. 

Emendas 

« Supprima•sc o art. 7' do regimento.- Amm·o Cavalcanti. » 

Emenda suústítutiva do art. 7• do reoimento 

« Pnra a sessão do abertum do Congresso Nacional, como para os casos do que 
tratam os arts. 44 e 47 da Constituiçiio, a Mesa do Senado se entendera com a da 
Camara dos Srs .. Deputados para o fim de elaborarem um projecto de regimento 
commum.- Elyseu Martins.- Joílo Nclva.» ) 'I 

Vota-se o titulo 1 •, 
Entra em discussão o titulo 2', que <i approvado, · 
Segue-se em 2" e ultima.discussão o titulo 3', que é tambem approvado, 
Entra em discussão o titulo 4°. 
Vecm ti Mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as 

seguintes 

Emendas 

Additivo para ser collocado onde convier: 
« Qualquer das com missões, conformo o seu objecto o fins, pódo proceder 

a inqueritos, tomar depoimentos e praticar outras diligencias semelhantes sempre 
que lhes parecer conveniente, .requisitando o comparecimento das pessoas cujos 
depoimentos hajam de tomar ou os documentos e informações precisas il autoridade 
judiciaria ou administrativa que para o cargo for competente.- Amaro C aval· 
canti,,. · 

c Na primeira parte do art, 41- Supprimam-se as palavras- soh apre· 
sidencia do presidente da commissuo de orçamento ou, cm t'altn deste, do senador 
que aCamara designar por acclamaç~o ou eleiçao, » 

« .No final do mesmo artigo accrescente-se: As deliberações da commissão 
geral teem caracterlegislativo.-· J. Hygino.• 

« Substitua-se a ultima parte da emonda·por mim apresentada, pela seguinte: 
No final do art. 41 nccrescentc-se- as deliberações da commiss((o geral serito 

consideradas como deliberação do Senado,- J. H yoino. ~ 
·No§ 4'do art. ~l : 
« Supprima-se' o seguinte pcriodo : -Elias dependem, pnra deliberar, do 

mesmo quorum que a Camara, 
E rodijà-se o restante : 

·Elias nilo podcrao adiar os seus trnbàlhos, etc.- Q, Bocayuva. » 
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Ao nrt. 41 

c Em voz das palavras- do guorum- diga-se- de um terço dos membros 
do Senado.- Ubaldino do Amaral. • · 

Ao art. 44 

« Os negocies concernentes ao orçamento, il fazenda, pensões e ordenados 
tocam a uma commiss~o do nove membro•, presidida pelo que olles do entro si 
elegerem no começo da suas funcções nnnuacs.- Ruy Barbosa. • 

Vota-se o titulo 4°. 
Seguem-se successivamente cm 2" e ultima discuss~o, e sn:o sem debate appro

vados, 08 titulas 5°' 6° e 7°. 
Segue·se em 2" e ultima discussrro o titulo 8° do projecto de regi

mento. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda additiva 

• Os projectos organi•ados e apresentados pelas commissões passarllo por 
duas discussões sómente, correspondentes il segunda e terceira estabelecidas no 
regimento.- A. Cavalcanti. » 

Vota•se o titulo 8° e em seguida levanta-se a sessilo. 
Seguem-se successivnmente em 2• e ultima discussn:o e silo sem debate appro

vados os titulas 9°, JOo, no, 12" e 13° do Projecto de Regimento. 

Aberta a sessn:o do dia 18 com 27 Srs. senadores presentes, entra-se na ordem 
do dia e são approvadas as emendas apresentadas na ultima discussao do pro• 
jecto. 

E' o projecto ndoptado para ir il Mesn, afim de redigil-o de accOrdo com as 
emendas approvadas. 

O Sr. Elyseu Martins (pela ordem) requer verbalmente no Sr. Presidente 
que "consulte o Senado si consente em que se suspenda a sessllo por algum tempo, 
ate que a Mesa apresente aredacç1Io. 

Consultado o Senado, resolve affirmativamente. 
Suspende-se a sessa:o. · 
A' I hora e 50 minutos da tarde prosegue a sessilo. 
E' lido, posto em discussão e sem debate approvado o Regimento Interno do 

Senado.· 
Levanta-se a sessa:o. 

-
No dia 19,.presentes 37 Srs. senadores, abre-se a sesslti>. 
E' lida e aJ>provada a acta da sessa:o anteriot•. 
Na ordem do dia pro~de-se a eleiçllo da Mesa e das commissões permanentes. 
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O Sr. Presidente deixa a cadeira da presidencia, que passa a ser occupada pelo 
I• secretario. 

Corrido o escrutínio para a eleiçao do cargo de v ice-presidente, recolhem-se 
41 cedulas, que, apuradas, dilo o seguinte resultado: · 

Prudente de Moraes . • . . . • • • . • • • 
Braz Carneiro. . . . . . . . . . . . . . . 

24 votos 
14 » 

Quintino Bocayuva, Saldanha Marinho e Elyseu Martins, I voto cada um. 
O Sr •. Presidente proclama vice-presidento o Sr. Prudente de .Moraes. 
Correndo o escrutínio para a:oleiçao do cargo do I• secretario, recolhem-se 

44 ceduias, sendo uma em branco. 
Apuradas, dão o seguinte resultado: 

J o !lo Pedro. . . • . • . • . 
Joa:o Neiva . . . . . • . . . 
J o !lo Severiano. • • . . • . . 

25 votos 
12 » 
2 > 

Elyseu Martins, Paes de Carvalho, Cunha Junior, Ubaldino do Amaral, 1 
voto cada um. 

· O Sr. Presidente proclama 1 • secretario o Sr. Joiio Pedro, a quem convida 
para assumir a_presidencia, naausencia dos Srs. Presidente evice-presidente. 

Assume a presidencia o Sr. 1 • secretario eleito. 
Corrido o escrutínio para a eleiçlio do cargo de 2° secretario, recolhem-se 

44 cedulas, sendo 6 em branco. 
Apuradas, dilo o seguinte resultado : 

Gil Goulart. • . . • • • • • 
Tavares Bastos • . • • . . • 

• 
• 

28 votos 
8 » 

Elyseu Martins e jo!io Neiva, 1 voto cada um. . 
O Sr. Presidente proclama 2• secretario o Sr. Gil Goulart, a quem con• 

vida para tomar assento na Mesa. 
Corrido o escrutínio para a eleiQllo dos cargos de 3• e 4• secretarias, reco• 

lhem-se44 cedulas, sendo seis em branco. 
Apuradas, da:o o seguinte resultado : 

Jollo Neiva. • • 
M. Bezerra. . . 
Baena . . . . . 
Thomaz Cruz • • 
Esteves J uni o r . 
La per.. • • . • 
Barata. o I I I 

. ' . 

. . 
• • 

• 

• 

• ; 

• 
29 votos 
28 ,. 
8 • . .• 8 » 
1 ,. 

• . I ,. 
• • 1 ,. 

O Sr. Presidente proclama 3° secretario o Sr. João Neiva, 4? secretario o 
Sr. M. Bezerra e supplentes de secretaries os Srs. Baena e 'l'homaz Cruz, e 
il!lnvida os Srs • .Joa:o Neiva eM. Bezerra para tomarem assento na Mesa. 
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Corrido o escrutínio para n eleição da com missão de Oonstituiçito, Poderes e 
Diplomacia, recolhem-se 41 cedulas, sendo tres em branco. , 

Apuradas, 'dão o seguinte resultado : 

Ramiro Barcellos. , • • 
, Quintino Bocayuva •• '• 
Jonquim Felicio • , 
Pinheiro Machado • • 
Rangel Pestana , , • 
Ubaldino do Amaral • 
Catunda . • • • • 

· Firmino ·da Silveira· 
Amaro Cavalcanti • 
Rosa J uni o r. • • • 
Aquilino do Amaral · • 
Saldanha Marinho . 
Theodoreto Souto . • • • • . • 
JosO Hyglno. . . . . . . . . . 

• 

33 votos 
29 , 
27 » 
4 » 
3 » 
:-3 » 
3 )> 

2 , 
2 , 
2 , 
2 » 
2 » 
1 » 
1 , 

O Sr. Presidente proclamn membro da commissilo d~ Constituição, PodAres 
e Diplomacia os Srs. Ramiro Barcellos, Quintino Bocayuva e Joaquim Felir.in • 

Corrido o escrutínio para a commissi'io de Finanças, recolhem-se 43 cedulas, 
, sendo 5 em branco. . · 

Apuradas, dão o. seguinte resultado: 

Ubaldino do Amaral . , 
Ruy Barbosa . . • 

·Jos!l Hygino •••. 
Saldanha Marinho • 
Amaro Cavalcanti • 
Theodoreto Souto . 
Esteves .Tunior •. · , 
Braz Carneiro. • 
.Domingos Vicente 
Elyseu Martins . 
Rangel Pestana . 

I. o • 

Coelho e Campos. 
Manoel Barata. • • 
Quintino Bocayuva 
Tavares Bastos. • • 
Ramiro Barcellos. • . 
Thomnz Cruz. . • . • 
Francisco Machado • • 
Luiz ·Delflno •• 
Gomensoro .. 
João Seve1•iano. 

. , . 

'• 

• • 

. 

37 votos 
36 , 

. 36 ,. 
34 " 33 » 
31 » 
30 » 
30 • 
27 » 
11 " 11 ,. 
6 " 6 .. 
ti ,. 
'3 " ·a ,. 
2 .. 
1 .. 
1 ,. 
1 " 1 ,. 
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i 
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O Sr. Presidente proclama membros da commissão do Finanças os ; 
Ubnldino do Amaral, .Etuy Barbosa, José Hygino, Saldanha Marinho, A 
Cnvalcanti, Theodoreto Souto, Esteves Junior, Braz Carneiro e Domingo: 

. cante. 
Corrido o escrutinio para a eleição da commissão de Justiça e Legisl, 

recolhem -se 43 ced ulas, sendo 2 em branco. 
Apuradas, dão o seguinte resultado: 

Gomensoro • . . 
Coelho e Campos. 
Campos e Salles • 
Elyseu Martins . 
'Tavares Bastos . . 
Generoso ·Marque~. 
Rangel Pestana . . • 
Firmino da Silveira . 

• 
• 

• 

33 votos 
30 . " 
29 » 
8 » 

i " 5 • 
3 » 
2 » 

José Hygino, Theodoro Pacheco, Joaquim Felicio, Amaro Cavalcanti, 
maz Cruz e Amarico Lobo, 1 voto cada um. 

O Sr. Presidente proclama membros da commissão de Justiça eLegi: 
os Srs. : Gomensoro, Coelho e Campos e Campos Salles . 

. Corrido o escrutinio para a eleição da com missão de Marinha e Guerra, 
· lhem-se 43 cedulas, sendo 3 em branco. 

Apuradas, dão o seguinte resultado : 

Almeida Barreto. • . . . 
José Simeão. • • . • • 
Eduardo Wandenkolk • 
O li veil·a Gal vão. 
Cunha Junior. • . 
João Severiano • . 
Julio Frota .••. 
Ro~a Junior. • •. 
Frederico Serrano. 
Leovigildo Coelho . 
Cruz . . . . . . . 

. .. 
• • • 

• 
• 

• 

32 votes· 
31 » 
28 " 
28 , 
27 ,. 
13 " 
10 " 
'10 " 
9 " 4 » 

3 " 

La per, Pinheiro Guedes e Neiva, 1 voto cada um. 
· O Sr. Presidente pl'Oclama membros da commissão de Marinha e C 
os Srs.: Almeida Barreto, Josó Simel!o, Eduardo Wandenkolk, Oliveira ( 
c Cunha Junior. 

Corrido o escrutinio para n elei~.tlo da com missão de Commercio, Agricu 
Industria e Artes, recolhom·se 40 cedulas, sendo 2 .em brnnco. 
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Apuradas, d~o o seguinte resultado : 

Lnpor . . . . . . . 
Monteiro de Barros . 
Baena . . . . . . 
Manoel Sarmento . 
Leovigildo Coelho . 
Amaro Cavnlcanti. 

31 votos 
09 . 
~ ~ 

28 ~ 
7 ~ 
5 ~ 
4 ~ 

Silva Canedo, Cunha Junior, Tavares Bastos, Cruz, Luiz Delfina, José 
Bernardo, Francisco Machado, Catunda, Ubaldino do Amaral c Braz Carneiro, 
1 voto cada um. 

O Sr. Presidente proclama membros da com missão de Commercio, Agricul· 
tura, Industria e Artes os Srs.: La per, Monteiro de Barros e Baena. 

Corrido o escrutínio . para a eleiçM da commiss!io de Obras Publicas e Em• 
prezas Privilegiadas, recolhem-se 36 cedulas, sendo uma em branco. 

Apuradas, dãe o seguinte.resultado: 

Leovigildo Coelho ...... ..................... . 
Santos Andrade . ......... , ................. . 

28 votos 
27 ,. 

Paranhos . ............................ , .. , . 26 ,. 
Esteves Junior ..... .... , .................... . 4 ,. 
Oliveira Galvtlo .. ......................... . 4 • 
M. Bezerra . ... , ............ , ............. . 4 • 

Theodoreto Souto, Elyseu Martins, Silva Canedo, .Theodoro Pacheco, 
Francisco Machado, Amarico Lobo, Amaro Cavalcanti, Laper, Frederico Serrano, 
Ubaldino do Amaral e Rangel Pestana, I voto cada um, 

O S1·. Presidente proclama membros da commis~o de Obras Publicas e 
Em prezas Privilegiadas os Srs.: Leovigi!do Coelho, Santos Andrade e Paranhos. 

Corrido o escrutínio para a eleiçito da commissilo de Instrucç!lo Publica, 
recolhem-se 36 ced ulas, sendo uma em branco. 

Apuradas, dito o seguinte resultado : 

Francisco Machado . ................ , . , .... . 30 votos 
Catunda ......... ............ , .... , , ...... . 29 ,. 
Joaquim Murtinho . ..... , ............ , ..... . 
Paes de Carvalho . .... , .... , ....... , .... , .. . 

29 • 
7 • 

Pinheiro Guedes ...... , ....... , ....... , .. , .. 3 • 
Leovigildo Coelho .... , ............. -....... , 2 • 
Ruy Barbosa .............. , ................ , .. o 

~ • ......... ·- .... 
, "tõllll 

Bocayuva, Frederico ·Serrano e Ubaldino do Amaral, 1 · voto Quintino 
cada um. 

O Sr. Presidente proclama membros da commissllo de Instrucçllo Publica.os 
Srs, : Francisco Machado, Catunda e Joaquim Murtinho. 

! 
i 

',, 

'J 
' 
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'" 
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Corrido oescrutinio para a eleiçllo da commissilo de Saude Publica, Estatistica 
e Oolooisaçilo, recolhem-se 34 cedulas. 

Apuradas, rlão o seguinte resultado: 

Luiz Delfina ..•. ...•....................... 
Joaquim Cruz ........ . ; ................... . 
João Severiano . .... , ................ , .. , .. . 
Pinheiro Guedes . ...................... , ... . 
La per . .........•......•..•.......•....•... 
Joaquim Murtinho ..... , ....... , ........ ,, .. 
Joilo Neiva .... .........................•.. 
Rangel Pestana . .........•................. 

26 votos 
24 • 
22 • 
8 • 
7 • 
6 • 
4 • 
2 • 

Leovigildo Coelho, Amarico Lobo e Jose Simeilo, 1 voto cada um. 
O Sr. Presidente proclama membros da commissilo de Saudo Publica, 

Estatistica e Colonisação os Srs.: Luiz Delfloo, Joaquim Cruz e Joilo Severian~. 
Corrido o escru tinio para a eleiçllo da commissno de Redacção das Leis, 

recolhem-se 38 cedulas, sendo uma em branco. 
Apuradas, dão o seguinte resultado: 

Tavares Bastos .. ............................ , ... . 
Amarico Lobo .............................. I .. I., 
Itangel Pestana I I •••••••••• I •••••• I •••••••• o •••• I 

Elyseu Martins I ••• o ••• o •••••••• o o I o , • , •••••••••• 

José Hygino. o • o 1 •• o •• o • o ••••••••••••• I o ••••••••• 

Braz Carneiro . .. o •••••••• o ••••••• o • o •••• o ••••••• 

Ubaldino do Amaral . .••.... o •••• o ••••• o ••••••••••• 

RUy Barbosa .. o ••• I I •••••••• ••••••• o •••• I •• I. o •• 

Firmino da Silveira. o •• ••••••••• I ••••••• o. I I •••• I 

29 
29 
15 
9 
5 
4 
2 
2 
2 

Quintino Bocayuva e Monteiro de Barros I voto cada um. 
O S1•. Presidente proclama membros da commissno de Redacçao dns Leis os 

Srs. : Tavares Bastos, Americo Lobo e Rangel Pestana. · 
O Sr. Quintino Bocayuva acredita ser o interprete dos sentimentos de todos 

os seus coiiegas, pedindo que se consigne na acta um voto exprimindo que o 
Senado reconhece os serviços importantes prestados pela Mesa provisoria que tKo 
dignamente regeu os trabalhos. . 

E por isso pede que se consigne na acta o voto que propõe de reconhecj.. 
mento ilos serviços prestados pela Mesa provisoria. 

Consultado o Senado, foi approvado o requerimento. 
Levanta-se a sessno. 

No dia 20, presentes 32 Srs. senadores, abre-se a sessno; e lida e approvada 
a acta da sessllo antecedente. 

Os Srs. Rangel Pestana e La per pedem: o J>rimeiro dispensa do Jogar de 
membro da commissiio de Redacçao das Leis, e o segundo de membro da .com• 
missllo de Agricultura, Industria e Artes. 

Consultado o Senado, niio concede as dispensas pedidas. 

.i 

I 
.j 

I 
I 
I 
' 
l 
' I 
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O Sr. Presidente declara que acham-se sobro a mesa os requerimentos do 
2° promotor publico do Districto Federal, pedindo licença para denunciar o 
Sr. senador Jose Hygino, e dos empregados dn secretaria do Senado, pedindo lhes 
seja ampliado o monte-pio obrigatorio, e <leclara que V<lo ser remettidos, o 
primeiro à commissão de Justi~-1 o Legislação, o o segundo à de Finanças. 

Vem :i Mesa o seguinte 

Requerimento 

•• ) 

~~· 

• Rcaueremos que sejam nomeadas: duas com missões mixtas de tros mombros, l 
u
1
m.aitpara elabora~.([o dof pdrojocto det !dei, qu~ rogule

1 
as condi

1
çübes c o procos~o 

1
da f: 

e o1ç o para os cargos e ernos em o o. o pn1z, e ou ra para e a onr os proJec os I. 
de lei que definam os dolictos do Presidenta .da Repablica e regulem a accusaçito, ~' 
procesoo e julgamento nos termos do art. lH da Constituição, §§ 1•, 2' c 8' e ~· 
tmnbem tendo em vista o disposto no§ 2• do art. 52 da mesma Constituição,. 

Saln das sessões do Senado, 20 de junho de 1891.- Amaro Cavalcanti.
.Franci.~coMachado.-Josd Bema1•do.- Jose .Hygino.- Ubaldino do Ama-
ral.-Ruy Barbosa.» . · . 

O Sr. Presidente diz que, tendo o requerimento duas partes distinctas, v ao 
sujeitai-as a votos !epnradamente. 

Silo successivamente approvadas as duas partes do requerimento. 
O Sr. Presidente, na fórma do art. 53 do regimento, nomeia para a com

missão que devo elaborar o projecto de lei eleitoral os S1•s, : Ubaldino do Amaral, 
Amaro Cavalcanti o Saraiva, e para ado projecto do responsabilidade do Presidente 
da Republica os Srs.: Jost\Hygino, Campos Salles o Quintino Bocayuva. 

Outrosim, declara que vao da1·-so a Gamara dos Srs. Deputados conhe
cimento da deliberaçito que o Senado acaba de tomar, 

Yem a Mesa o seguinte 

Requerimento 

• Requeiro que pela Mesa do Senado se requisite n apresentaÇão do· tratnd<> 
que regulou a questão das Missões c todos os documentos que o governo entendei' 
neccssarios. · 

Sala das· sessões do Senado, 20 de junho de 189!.- Gomensoro. » 

Vem lambem il Mesa o seguinte 

Requerimento 

. «Requeiro que o requerimento do Sr. senador Gomensoro seja submettido 
í•.commissi!o do Constituiçi!o, Poderes ÓDiplomacia.- Ruy Barbosa.» 

O Sr. Ruy Barbosa requer e o 'Senado approva a retirada de seu re-
querimento. · · 

Posto i• votos é approvado o re'luerimcnto do Sr. Gomensoro. 
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Vem u Mesa o seguinte 

Projecto 

« ~Art, 1. 0 São incompatíveis desde a investidura os cargos federnes e os 
. cstadoaes, salvo em mnterias de ordem puramente profissional, scientifica ou 
technica, que não envolvam autoridade administrativa, judiciaria ou politica, 
na União, ou nos Estados. 

Art. 2.• Perder<\ o cargo federal, de ordem politica, judiciaria ou adminis~ 
trativa, que occupar, o cidadão que nccoite funcçilo ou emprego no gove1•no, ou 
na àdministrnção dos Estados, 

Al't. 3. 0 O cidadão que tivor exercido o ·cargo de governador ou presidente 
nos Estados, antes do sois mezos após o termo dessas funcçiles, não poderu ser 
nomeado para os de ministro no governo federal. . 

Sala das sessões, 20 do junho de 1891.- R11y Barbosa.- Amaro C aval.; 
canti.-GomensOI'o, -Campos Salles.- Ubaldino do Amaral.- Eduardo 
lV andenholk, » • 

Levanta-se a sessão. 

Aberta a sessão do di11 22 e achnndo-so prcsen tos 3·1 Srs. senadores, abro-se 
a sessão, sondo lida e approvada a acta da ultima sessão. . 

O Sr. 1, secretario )ü um officio do S1·, 1• secretario da Camarn dos Srs. De
putados, do 20 do corrente mez, communicando que aquclla Camara, em sessão 
dos dias 18 o 19, elegeu a ·sua Mesa, que ficou com'posta dos Srs.: Dr, Joiio da 
1\latta Machado, presidente; Constantino Luiz Pnletta, Raymundo Nina Ribeiro, 
Eduardo Mendes .Gonçalves e Jose Rodrigues Fernandes, 1°, 2°, 3° e 4• se
cretarios ; o um telegramma da. Mesa do Congresso Constituinte do Estado 
do Espírito Santo, congratulando-se com o Senado pela promulgação da Consti· 
tuição daquolle Estado.. · · 

Vem u Mesa o seguinte 

Reqllcrimc11to 

« Requeremos quo o Presidente do Senado, em mensagem ao Presidente da 
Republica, solicite a remessa da lista dos cidadnos nomeados para compor o 
Supremo Tribunal Federal, afim de ser satisfeito o disposto na ultima parte do 
n. 12 do art, 48 da Constituição , 

Sala das sessões, 22 de junho de 1801.- Ama1•o Cavalcanti.- R11y 
Barbosa.~Eduardo lVandenli0/11.-Jose Be1•nardo.- 0/ivâra Galvao;~ 

E' approvado, 
Vem a Mesa a seguinte 

Indicaçao 

Ao regimento interno do Senado nccroscente-se este titulo: 
« Art .. 1. • As communicações endereçadas no Senado pelo Presidente daRe

publica sobro nomeaçffo de membros do Supremo Tribunal Federnl e minist1•os 
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diplomnticos serão, com os papeis que os acompanharem, enviados logo pela Mesa 
respectivamente ás commissiles de Justiça e Diplomacia. · 

Art. 2.' Inteirada do a!isumpto, a commissão respectiva formulará o seu 
parecer, com a urgencia possível, depois do proceder, quando necessario seja, 
ils inquirições e diligencias, que no caso couberam, concluindo pela approvaçi'io 
ou reprovação das nomeações, ou, quando convenha, pela solicitação de novos 
esclarecimentos no Poder Executivo. 

Art. 3, o Nesta ultima hypotbese, o parecer seril dado para ordem do dia 
imrnodiato, votando-se sem debate sobre a conveniencia da requisiçãc indicada i 
e, si aCamara não deferir esta, clovolver-so-ba o nssumpto a commissão, para 
expender o seu juizo acerca das nomeações submetti<las ao Senado. 

Si aCamara deferir, pedidas n.o Presidente da Republica as informações 
convenientes, será a resposta enviada a commissn:o para dar emtlm o seu parecer 
ácorca da nomeação dependente da acquiescencia do Senado. 

Art. 4, 0 Apresentado o parecer e impresso na folha do dia seguinte, será 
dado para ordem dos trabalhos do immorliato, salvo adiamento justificado por 
algum senador e approvado pela casa, proferindo est~ a outro qualquer assumpto, 
a cujo respeito se não vencer urgencia especial. 
· At·t. 5. o Esses pareceres terão uma só discussão em sessão publica i deli

berando-se, porém, secretamente : 
a) si assim opinar a commissão respectiva i 
b) si o solicitar o Poder Executivo i . 
c) ~i o determinar a casa, a req uet•imeuto de qualquer do seus membros. 
Art. 6. 0 Nas duas primeiras hypotheses e na ultima, si em tempo se 

requerer ao Senado, o parecer não se publicara previamente, mas serà lido 
à. casa em sessão secreta, reservando-se· para outra do mesmo caracter a de· 

.. liberação. . · 
Art. 7.0 Si a deliberação houver de ser publica, os interessados, a seu re

querimento, poderão dizer do seu direito por escripto, concedendo-se-lhes para isso 
o prazo de dous a quatro dias, a contar da publicação do parecer, que, com a 
defesa apresentada, se devolvera à commissão competente, para consultar defini· 
tivamente sobre o assumpto. E, dado o parecer definitivo, se procedera com elle 
na fórmn do nrt. 4°, 

Art. 8.0 Na discussão cada senador podara fnllar duns vezes, debatendo-se 
o parecer euglobadamente, mas votando-se sobre cada nomoaçilo por sua vez, 
em escrutínio secreto, 

Art. 9,0 Si, na sessão secreta, os debates convencerem a casa de nito 
havet• inconveniente na publicidade, poderá resolver-se em sessão publica a 

. que houver principiado secretamente, ou mandar-se publicar a acta dos trabalhos, 
com as declarações de voto, fundamentado, ou nao, que cada senador offerecer. 

Art. 10. Quando se articularem nccusações contra o individuo nomeado, 
tlc11. á discrição da com missão l'espectiva notificai-o e ou vil-o antes de formula!' 
parecer. 

Art. 1!. Os senadores e empt•egados da casa, presentes aos trabalhos se
cretos, são obrigados a guardar sigillo .sobro o nssumpto, pena de demissão pnrn 
os ultimas e de expulsão para os primeiros, votada por tres quartos dos membros 
do Senado . · . 

Do mesmo sigillo serão objecto as communicações confldenciaes do Podei' 

J ., 
' ,, 
\:,\ 

I 

I 
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Executivo ao Senado sobro taes assumptos, emquanto o Senado as nilo declarar 
publica veis. 
· Art. 12. Da de!iboraç~o que adoptar o Senado, approvando ou nilo as 

nomeações, ou commissões, a Mosa enviara immediatamente communicação ao 
Presidente da Republica, 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 1891.- Ruy Bar·bosa.- Amaro Oaval· • 
canti,- O ampos S alles. ~ 

Na ordem do dia entra em 2• discussão o art. r• do Projecto do Senado, 
n. 1, do corrente anno, incompatibi!isnndo os cargos federaes e os estadoae;, 

Seguem·se em 2• discussão os arts. 2° e 3° do projecto. 
Levantn·se a sessão. 

-. . 
No dia 23, presentes 32 Srs. senadores, abre-se a sess~o, 
E' lida e approvada a acta da sess~o anterior, . 
Vem a Mesa o o approvado o seguinte 

Requerimento 

«Requeremos que, por intermedio da Mesa do Senado, se peçam informações 
ao Governo relativamente aos graves acontecimentos que se teem dado em Goyaz 
com o vice-governador e aCamara constituinte do Estado; e quaes as providen· 
cias que deu o Governo, de modo a garantir a vida dos legítimos representantes 
do povo goyano, e o livre exercício de suas attribuiçõos, seriamente ameaçados 
pela força publica. · · 

S. R.-23 de junho de 1891.-Silva Canedo.-Paran/ios.• 
E' lida, apoiada o remottidn á Mesa, para emittir parecer, a indicação otrere

cida pelo nobre senador Ruy Barbosa e outros na sessão antarior. 
Na ordem do dia o Sr, Presidente nnnuncin que vai proceder-se á votação 

do art. 1" do projecto do Senado sobre incompatibilidades dos cargos federaes e 
estndoaes. 

O Sr. Almeida Barreto requer e e approvada a votação nominal. 
Levanta-se a sessão. 

Por falta de numero,.n!io houve sessão no dia 24. 

-
Na sessilo do dia 25, presentes 32 Srs. senadores, abre-se a sessão. 
Silo lidas e approvadas as actas da ultima sessno e do dia 24, 
O Sr. 1 • secretario lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem do Sr. Presidente da Republica, de 22 do corrente mez, decla
rando que, em virtude de disposiç[o constitucional, que lhe permitte, na ausancia 
do Congresso, designar em commissão, ate que o Senado se pronuncie, os enviados 
extraordinarios e ministros plenipotenciarios, designou respectivamente para a 
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liespmiLa, a Bolívia e a Republica Argentina os cidadt!os Ba.ra:o de Alencar, Pedro 
d<3 Araujo Daltr~o o Cyro de Azevedo. 

!dom de 24 do corrente, communicando, om resposta à mensagem do Senado, 
do 22 dosto mez, que antes de recebei-a já havia remettido à Camara dos 
Srs. Deput.~dos o tratado que regula a questão das Missões, que foi requisitado 
para se1· presento ao Senado; . . 

Ollicio do Sr. senador Casario Alvim, de 22 do corrente mez, communicando 
que)assumiu, o pl•Otende exclusivamente exercer, o cargo de Presidente do Estado 
de 1.!inas Gomes, o por isso renuncia, para os devidos effeitos, a cadeira que 
occupnva nesta Camam. 

Otficio do ~!inisterio dos Negocias da Justiça, de 23 do corrente moz, remet· 
teado, em nome do Presidente da Republica, para os fins indicados no art. 48, 
11, 12, da Constituiçl!o, a seguinte 

llelaçllo dos jui::es nomeados pa1•a o Supremo T1•ibunal Federal 

Nomes e nomeações 

Visconde de Sabarõ. - Decreto de 12 de dezembro de 1890 • 
• Toão Antonio de Azevedo Freitas Henriques -Idem idem. 
'Tristão de Alencar Araripe·- Idem idem. 
João S osé de Andrade Pinto - Idem idem. 
Ologario Herculano de Aquino e Castro - Idem id~m. 
Joaquim Francisco de Faria - Idem idem. 
Ignaeio José Mendonça Uchôa - Idem idem. 
Lu i?. Corrüa de Queiroz Barros - Idem idem. 
A.ntonio de Souza Mendes - Idem idem. 
Ovidio Fernando Trigo de Loureiro - Idem idem. 
Barãc. de Sobral- Idem idem. 
Barão de Lucena - Idem idem. 
Joaquim da Costa Barradas- Idem idem. 
Joaquim de Toledo Pisa o Almeida - Idem idem. 
Barão de Pereira Franco- Idem de 29 de janeiro de 1891. ·· 

Observaç/Tes -Por Decreto de 3 de março de 1891 foi nomeado o Barilo de 
Sobra.! Procurador Geral da Republica. · 

Segunda secção da Secretaria de Estado dos Negocias ·ÔIÍ Justiça, 23 de 
junho de 1891.- O director, Alfi·edó Fel"ttandes da Silva. 

O Sr. 2" secretario lê o seguinte 

Parecer 

· • A Mesa !lo Senado, tendo enminado, como lhe cumpria, a indicaç!Io as
signada pelo Sr. senador Ruy Barbosa c outros, que lho foi remettid11 om · sesslio 
tle 22 do corrente msz, õ de parecer q uo entre ella em discussiiO e sejn adoptada, .. 

' . 

;. 
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com as seguintes alterações, pm•a o fim do so1· cJnsidom•la como ndditamento ao 
regimento inter·no do Senado : . . 

• Ao art. 1." Depois da palavra- Fedot•al- nccrcscente-se-do Tribunàl 
de Contas·- e depois da palavra -justiça - accrescente-se - finanças. 

• Ao nrt. 7.0 Em vez de- quatro- diga-se- oito. 
• Ao art. 11. Substitua-se pelo seguinte: 
c O assumpto tratado em sessão secreta e as communicações confideneiaes do 

Poder Executivo serão conservados em .~igillo, emquanto o Senado na:o resolver o 
contrario. 

• Accrescente-se: 
c Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
c Sala das com missões, 24 de julho de 1891.- Prudente de Moraes.- Joao 

Pedro Bel{ort Vieira.-' Gil Dini:: Goulart.- Joao Soar·es Neivà.- M. 
Be::erra de Albuquerque. ~ 

. Voem á Mesa dous projectos do Sr. senador Amaro Cavalennti; sendo um 
sobre a reforma mouetaria e outro sobre disposições legislativas concernentes ao 
orçamento geral da receita e rlespeza. 

Vem à Mesa a seguia to 

Indicaçilo 

« O Senado não faz questão de quo o exame sobre o tratado das Missões seja 
iniciado nesta casa. · · 

c Pelo contrario, limitando-se u manter o principio do sou direito perante a 
disposiçito constitucional, que, não reservando expressamente a iniciativ-a, nestas 
questões, a Camara dos Srs. Deputados, deixa-a indift'erentemente a qualquer das 
duas casas do Congresso, verá com satisfação apresentar-se immediatamente á 
outra Camara o tratado das Missões, a cujo respeito o unico interesse e o unico 
desejo do Senado estilo em ver esclarecido quanto antes o paiz e resolvido. o melln· 
droso litígio internacional. 

c Sala das sessões, 25 de junho de 1891.- Ruy Barbosa. » :· 
Na ordem do dia entra em 3• discussllo o projecto do Senado n. 12 de 1891. 
Encerra-se a discussão. . . 
O Sr. Amaro Cavnlennti requer, verbalmente, que a votação seja por artigos. 
E' approvado o requerimento. . 
Postos a votos, silo, successivamente, approvados os tres artigos do projecto. 
Levanta-se a sossl!o. 

Na sessão do dia 2G, comparecem 34 Srs. senadores e abre'SO a sessa:o •. 
E' lida e approvada a acta da sessão anterior. 
Na hora do expediente o Sr. Presidente diz, que havendo mataria urgente de 

que devem occupar-se as commissões do Constituição, Poderes e Diplomacia, e 
~;special, encarregada de dar parecer sobro a discriminação dos Srs. senadores 
>elos Estados de Pe.t•na~buco, ~ahia o Minas Ge~aes, n_omoia, na fórma do Re!;fi• 
nento, para, na prtmetra, servtrem durante o tmpedtmento dos Srs' Ram!l'o 

SonAdo 3 
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Barcellos e' Joaquim Felicio, os Srs. Campos Salles e Coelho e Campos, o para 
substituirem na segunda o Sr. Joíto Pedro, que faz 'actualmente parte da Mesa, e 
o Sr. Domingos Vicente. · ' 

E' lido e vai a imprimir, para entrar na ordem dos trabalhos, o séguinte 

Projecto ele lei 

c Art. 1.0 E' estipulado em trinta contos de r~is &.nnuaes, pagos mensal
mente, o subsidio que a Constituiç.'lo, art. 44, manda pagar ao Vico-Presidente da 
Republica. 

c Esse subsidio começa a perceber-se desde a data da posse. 
· « Art. ~.· O Vice-Presidente da Republica percebera, outrosim, para as 
despezas do seu estabelecimento, a ajuda do custo de cinco contos de reis. 

c Art. 3. o Vencorà o subsidio de Presidente o Vice-Presidente da Republica, 
quando, em virtude do art. 41 da Constituição, se achar em exercicio eft'ectivo ~ 

. daquelle cargo. ~ 
c Art. 4.0 Quando o Congresso não fixar o subsidio do Presidente e do Vice• ~ 

Presidente para o período presidencial futuro, continuarà a vigorar para este,!_'_' 
o subsidio estatuido para o período presidencial anterior. I' 

c Art. 5. 0 Revogam-se as disposiç1les em contrario. . 
«Rio, 26 de junho de 1891.- Ruy Barbosa.- Campos Saltes.- Eduardo 

Wandel'lllolk.-Jose Bernardo.-Amaro Cavalcanti.-U/Ja!dino do Amaral. 
-Elyseu Martins. -Souza Coelho. -Joakim Catunda.- Quintino Bo
ca!J'Iua.- Ctmha J umor. » 

V em à Mesa a seguinte 

Indicãçao 

c Proponho que o Senado constitua uma commissUo de tres membros e que 
solicite da Gamara dos Srs, Deputados a nomeaç.'lo de outra commissiO Igual para 
dizerem, em parecer commum, si, em faco da Constituiça:o, as duas Gamaras 
devem deliberar conjuncta ou separadamente, quando tiverem de resolver defini
tivamente sobre os tratados e convençilcs com as naçiles estrangeiras. 
· c Sala das sessões do Senado, 26 de junho de 1891.- Campos Salles ·• 

O Sr. Presidente - O que està em discussll:o o uma indicaç~o do Sr. Ruy 
Barbosa. O Sr. Campos Salles oft'erece, como additivo a essa indicação, outra. 

O Regimento do Senado considera as indicações e os requerimentos em ~ de 
igualdade. · 

Nos termos do art. 111, Uito o permittido a nenhum senador additar ou fazet 
seu o requerimento de outro, depois de apresentado e retirado. Assim como ore
querimento, depois de apresentado e retirado por seu autor, nllO póde ser additado 
ou emendado por outro. Si é ou na:o util esta disposiçllO, nllO me compete apreciar 
neste momento; é a lei do Senado, e, em observancia desta, nilo posso aceitar '11 
indicaollD do nobre senador como additiva à que se discute. Fica, pois, sobre a 
Mesa, para ser tomada em consideração opportUilllmente, e continua a discuss~o d11 
indicao«o do Sr. Ruy Barbosa. · 

/ 
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Vem tambem i• Mesa o nilo é npprovndo o seguinte 

Reque1•t'mento 

« Requeiro que a indicaçilo apresentada pelo Sr. senador Ruy Barbosa e 
outros seja remettida a commissilo de Constituição.- Americo Lobo •• 

E' lida e fica sobre a mesa a redacção do Jll'Ojecto do Senado, n.l, do corrente 
anno. , 

Levanta-se a sessilo. 

Na 'sessilo do dia 27, achando-se presentes 32 Srs. senadores, abre-se a 
sessão. 

E' lida e approvadn a neta da sessão antel•ior. 
No expediente, o Sr. 1° secretario lê uma: 
Mensagem do Presidente da Republica, de 2Gdo corrente me~. communjcando 

que na que dirigiu a osta Camara em 22 deste mez, a respeito da nomeação dos 
enviados extraordinarios e ministros plenipotencinrios, deu-se o equivoco de se 
mencionar a Bolivia, em ve~ de Portugal. , 

E mais o seguinte officio : 
Do Sr. ministro do interior, de,2·:! do corrente mez, declarando, em resposta 

ao do Senado de 19 deste mez, que naquella data se expediram avisos aos gover• 
nadores dos Estados de Pernambuco e Bahia e presidente do de Minas Geraes, 
solicitando a remessa das authenticas da eleiçilo a que se procedeu naq uelles 
Estados a 15 de setembro do anno passado. , 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a redacção do projecto do 
Senado, n. I, do corrente anno, sobre incompatibilidades dos cargos fcderaes o 
ostadoaes, que havia ficado sobre a mesa na sessão anterior. 

Vem á Mesa o seguinte 

Requerimento 

" Requeiro que pelos tramites competentes so peça ao Govorno quo informe 
si approvou os actos do seu ultimo delegado no Estado do Paranà, concedendo: 

• Emissão do letras hypothecarias com curso forçado : 
• Privilegio do navegação nos po1•tos do Estado i 
• Isenção de direitos de importação i autorizn~M parn lavra de minas i 
« Privilegio ad eternum para a exploração do riquezas naturaes i 
« Privilegio para a crcaçiio das raças bovina, suina, cavnllnr, muar e 

lanigera ; 
« Fabricas de manteiga, queijos, colln,, botões, banha, conservas, sabão e 

velas, xarqueadns, exportação de carne por, meio do frigoriflcos.-'Ubaldino da 
Ama1•al. • , 

Na o1•dom do dia entra em 2' discussão o art. 1° do projecto do Sonado 
reformando o seu Regimento, que é encerrado. 
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· Seguem-se, successivamonto, em 2• discussão, a qual fica sem dobnto encol'
rada, os arts. 2• e 3° do projecto. 

Segue-se em 2• discu~sl!o o art, 4• do projecto, 
Vem à Mesa a seguinte 

Emenda ao art. 4• 

c Supprimam-se as palavras - e impresso na folha diaria seguinte. 
c Salii das sessões, 27 de junho de 1891.- Amarico Lobo.» 
Na:o havendo mais quem peça a palavra, encerra·se a disoussllo. 
Segue-se em 2• discussão o art. 5" do projecto. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em disousslto a seguinte 

Emenda ao a'l't. 5° 

c Em vez de- publíca- diga-se- secreta-, supprimindo·se tudo mais. 
« Sala das sessões, 27 de junho de 1891.- ilme'l'ico Lobo.• 
Encerra-se a discussão. 
Segue-se em 2• discussão o art, 6° • 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente cm discussiío 11 seguinte 

Emenda 

c Supprima-sa o art, 6°. 
c Sala das sessões, 27 de junho de 1801.- Americo Lobo.» 
Nlto havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussilo. 
Segue-se em 2• discussão o art. 7• com a emenda otferecida no parecer 

da 1\fe.sa. . 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

c Supprima-se o art. 7". 
c Sala. das sessiles, 27 de junho de 1891.- Americo Lobo. • 
Encerra-se n. discusslto. 
Segu~se em 2• discusstto o art. SO. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamento cm discuss!lo 11 seguinte 

Emenda 

« Supprima-se o art. s• .- 27 de junho de 1891.- Amcrlco Lobo. • 
Nao havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussi'lo. 
Segue-se em 2• dísoussno o art; 9•. 

;' 

' ··:., 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussilo a seguinte 

Emenda 

« Supprima·se o nrt. 9'.- 27 de junho de 1891.- Americo Lobo.• 
Nilo havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussilo. 
Segue-se em 2• discussão o art. 10. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

37 

• Supprima-se o art. 10.- 27 de junho de 1891.- AmericoLobo.• 
Nilo havendo quem peça a palavra, encerra-se a discussao. 
Segue-se em 2• discussilo, com a emenda substitutivn offerooida no parecer 

da Mesa, o art. 11. 
Nilo.havendo mais quem peça a ralavra, encerra-se a discussao. 
Segue-se em 2" discussao, a qua fica sem debate encerrada, o art. 12. 
Segue-se em 2• discussão, a qual fica igualmente encerrada, o art. 13, addi· 

ti v o, offerecido no parecer da Mesa. . 
Verificando-se nilo haver numero para votar-se, fica a votaçlio reservada 

para a sessão Reguinte. 
Levanta-se a sessilo. 

No dia 29, prcsen tes 22 Srs. senadores, abre-se a sesslio . 
. E' lida a acta da sessiloanterior, que nilo é votada por nilo haver numero. 
No expediente o Sr. 1 o secretario lê o requerimento em que Francisca 

Amaliu Bittencourt Cardoso Guimarães, vi uva do Francisco Josó Cardoso Guima
rães, juiz de direito aposentado, pede pensão. 

Vom á Mesa o Reguinto 

Reque1·imento 

• Requeiro que pelos canaes competentes se solicite do Governo informações a 
respeito das colonias que o governador do Paraná, na mais criminosa violaçllo, 
esta estabelecendo na margem esquerda do Rio Negro e na estrada que vai deste 
ponto a Lagos, cujas terras pertencem ao município de S. Bento, Estado de 
Santa Catharina.- 29 de junho de 1891.- Esteves Junior.• 

Na ordem do dia o Sr. Presidente declara que, nito havendo na casa numero 
legal, fica reservada, para quando houver, a votação em 2' discussl!o, do projecto 
do Senado reformando o l'ogimento interno, dado para a ordem do dia de lioje. 
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· Entra em 1• discuss:to o projecto do Sonnrlo n. 2 do 1801, autorizando o Go· 
verno n rovere consolidar todas as disposições legislativas em vigor, concornentes 
no orçamento geral dn receita e despezn publica, harmonísando o completando o 
rospectivo texto de.accôrdo.com a ConstituiÇ1!o Federal, 

Encerra-se a d1scuss1!o. 
Segue-se em 1• di1oussno, 11 qual fic11 encerrada, o projecto n. 3 do Senado, do 

corrente anno. 
Levanta.ae a sessao. 

-
Na sessão do dia 30, presentes 32 Srs. senadores, abre-se a sesslto. 
E' lida e approvada a acta da sessllo anterior. 
E' li<la o appronda a acta do dia 27, cuja dlacussno ficou encorrllda nn sessão 

anterior. · 
No expediente o Sr. 1° secretario leu um telegramma do S1·. Lauro Sodré, 

'- datado de Bolóm, capital do Estado do Parà, de 27 do corrente, communicnndo 
que assumiu o cnrgo do governador daquelle Estado, para o qual foi unanime
mente eleito. 

·Posto a votos, são successi vamente approvados os requerimentos dos 
Srs. Ubaldino do Amaral e Esteves Junior, cuja discussi'loflcou encerrada na 
sessão anterior, 

Vem à Mesa o seguinte 

Requerimento 

c Peço que pelo Ministerio do Interior pt•este o,Govcrno as seguintes in
formaçiUls : 

c 1. • O motivo da demissilo do ex-governador do Estado de Sargipo, tenente
coronel Luiz Mendes do Moraes; estando ahi a findar n sua commiss1lo dentro de 
dous dias, quanto bastavam para a promulgaç~o da Constituição, ja approvada, c a 
eleiçilo do governador e vice-governador f . 

c 2. 0 Si essa demissll:o foi pedida, e o teor do otflcio, telegramma ou carta de 
que conste o pedido, e sna data f 

c 3. 0 Si o adiamento da assembléa para 1 O de junho, quando jll votada a 
Constltuic;ilo, foi autorizado pelo Governo bem como 11 reducçi!o desse prazo para 7, 
e que razllo houve para o adiamento naquoll!l.'l circumstanciase redueçilo pos. 
tefior f · 

• 4.• Qual o despaoho ou resposta do Presidente da Hepublica á ropresantação, 
quo pela AS$emblõn lhe foi dirigida por telegramma contra n incompetencia do 
governador para esse adiamento o a inconveniencin dello i , 

• 5. o S1, tendo·so reunido a 8 do junho no palacete da·Assomblóa, doze depu• 
tados apenas, tendo deliberado votando aaceitaçao da renuncia de um deputado up· 
prov'nnuo a redacçilo do projecto de Constituiçao, promulgando osta, e procedendo a 
elolç«o do govo1•nador e vico·govornadpr, como tudo consta dil. acta da sossno 
desse dln, publicada no orgao otflcial Estado, reputa o Governo Vúlida a referida 
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sessão o os actos nella praticados pelos doze deputados reunidos, quando aropre
sentaç!Io do Estado ó do 24 deputados, o o Regimento da Assemb!éa dispõe que n!Io 
pódo haver votação sem a presença da metade o mais um ; a propria Constituição 
assim o determina e requer no primeiro escrutínio maioria absoluta para a eleição 
do governador e do vice•governador ~ 

· « 6. 0 Si, om taes circumstancias, o Governo reputa. eleito o Governador do 
Estado de Sergipe, o coronel Vicente de Oliveira. Ribeiro por 12 votos, e o vice-
governador por 9 em um só escrutínio ~ . 

c E, no caso negativo, de que meios pretende usar para que na:o vingue essa 
usurpação, e garanta-se âquelle Estado um governo legitimo. 

· c Sala das sess1les do Senado, 30 de junho de 1891.- J. L. Coelho e 
Campos. » . 

Na ordem do dia procedeu-se â ·votação, em 2" discussa:o, do projecto do 
Senado reformando o Regimento Interno do Senado. 

Posto a votos em 1• discuss!Io, ó approvado para passar â 2", o projecto dó 
Senado n. 2 de 1891, autorizando o Governo a rever e consolidar todas as dispo· 
siç1les legislativas em vigor, concernentes ao orçamento geral da. receita e despeza 
publicas, harmonizando e completando o respectivo texto, de accOrdo com a 
Constituição Federal. 

O Sr. Presidente declara que, na fórma do Regimento, o projecto vai ser re
mattido á commissilo de Finanças. 

Vem ã Mesa o seguinte 

Requerimento 

« Requeiro que a commissllo de Finanças, aproveitando e . completando 
o projecto n. 2, que lhe sara remettido, organize um projecto que contenhll as 
bases da reforma da administração financeira e contabilidade publica;.;.. Jos~ 
Hygino.» 

Posto a votos, em I• discussito, ó approvado, para passar â 2", Vlndó 
antes, na fórma do Regimento, a commissn:o de Finanças, o projecto do Senado, 
n. 3, do corrente nono, dando curso legal e recebimento obrigatorio nas estações 
publicas e nas soluçlles de quaesquer pagamentos, as moedas metallidás que 
espeaiflca., segundo o peso, valor a condiçõe~ que estabelece. 

Entra em 1• discussilo e ó sem debate approvado para passar á 21
; ihdtl 

antes a commissiio de Finanças, o projecto do Sanado, n. 4, do corrente lii10o, 
estipulando o subsidio para o Vice-Presidente da Republica.. 

Levanta-se a sessiio. 

Na sessllo do dial de julho, presentes 33 Sra. senadores, abre-se a sesslio. 
E' lida e approvada a acta da. sessa:o anterior. 
Na hora do expediente o Sr. I 0 secretario lu um requerimento de Anna. 

Theodolina de Souza. Moura, .vi uva do capitl!o do e:dincto Corpo Militar de PoliCia. 
o tenente honorario do exercito Antonio José Moura, pedindo pensão. 

.. 
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O Sr. 2° secretario lô o seguiu te 

Parecer 

« Ao regimento interno do Senado, nccrescente-se o seguinte titulo : 
· c Art. 1. o As communicações endereçadas no Senado pelo Presidente da Ro· 

publica sobre nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
de Contas e ministros diplomaticos seriio, com os papeis que as acompanharem, en· 
viadas logo pela Mesa respectivamente ás commissões de Justiça, Finanças e 
Diplomacia. 

c Art. 2." Inteirada doassumpto, a commissfío respectiva formulará o seu 
parecer com a urgencia passive!, depois do proceder, quando necessnrio seja, às 
inquirições e diligencias que no caso couberem, concluindo pela approvaça:o ou 
reprovaçl!o das nomeações, ou, quando convenha, pela solicitaÇfío de novos escla-
recimentos ao Poder Executivo. · · 

c Art. 3. 0 Nesta ultima hypothese, o parecer seriL dado para ordem do dia 
immediato; votando-se sem debate sobre a conveniencia da requisição indicada ; 

. e, si aCamara não deferir esta, devolver-se·ha o assumpte a commissão, para 
expender o seu juizo ãcerca das nomeações su hmettidas ao Senado. 

~ Art. 4. 0 Apresentado o parecer, ~erã dado para a ordem dos trabalhos do 
dia immediato, salvo adiamento, justificado por algum senador, approvado pela 
casa, preferindo este a outro qualquer assumptà, a cujo respeito se não vencer 
urgencia especial. 

« Art. 5. o Esse parecer terà uma só discussão em sesSíio secreta. 
« Art. 6. 0 Quando se articularem accusações contra o nomeado, fica à dis· 

criça:o da commisSíio respectiva ouvil-o antes de formular parecer. 
c Art. 7 .• O assumpto tratado em sessão secreta e as communicações cont!den

ciaes do Poder Executivo serllo conservados em sigillo, emquanto o Senado não 
resolver o contrario. 

c Art, 8. 0 Da deliberação, que adoptar o Senado, approvando ou nito as no
meações, a Mesa enviará immediatamente communicaça:o ao Presidente da Re· 
publica. 

c Art. 9. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
c Sala das commissões, 30 de junho de lSJI.- Presidente, J. P. de Moraes 

Barros.- Joao Pedro Belfort Vieira.- Gil J)iniz Goulart .- Joao Soares 
Neiva.• · 

Vem a Mesa e <i approvado o seguinte 

Requerimento 

c Requeiro que, pelo Ministerio das Obras Publicas, sejam pedidas o enviadas 
ao Senado as seguintes informações : 

c 1 •, si estilo completos os estudos feitos para a construcçfío de ramaes que 
teem de ligar as vias-ferroas de S. Francisco, Central o SÍlUto Amaro, no Estado 
da Bahia; ' 

· c 2•, qual a extensllo o preço kilometrico dos referidos ramaes ; 

, 

• 
• 
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~ 3•, si o Ministerio das Obras Publicas acha indispensavol, para o com pie· 
monto das referidas ligações, a acquisiçno dn Estrnrln de Santo Amaro. 

" Sala das sessões, 1 de julho de 1891.- .Tose Antonio Saraiva. » 

Entra em discuss•lo o requerimento do Sr. senador Coelho o Campos, offerc
cido na sessuo anterior. 

E' ence1•rada a discussno. 
E' lido, apoiado o posto em discussi(o, a qual ti encerrada, o requerimento do 

Sr. José Hygino, offorecido na sessão anterior. 
Vem à Mesa o seguinte 

fleque1•imento 

« Requeiro que se peçam informaçnes no Presidente da Republica, relativa· 
mente ao ajuste celebrado entro os govm•nadores dos Estados do Paraná e Santa 
Catharina, para que declnre .si o approvou ou não, quer no regímen provisorio, 
quer no presidencial, e para que, no caso affirmativo, submetta a autoridade do 
Congresso, na fórma do nrt. '18, § 16, in fine, da Constituiç!!o. 

4 Sala das sesscros, 1 do julho de I 891.- Americo Lobo. ~ 
E' encerrada a discussno. 
Levanta-so a sossllo. 

NtL s~ssno do dia 2, presentes 32 Srs. senadores, abre·se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão anterior. 
Na hora do expediente o Sr. secretario l<l os seguintes officios : 
Do Sr. Ministro do lllterior, datado de 30 de junho, em resposta ao officio de 

25, dirigido pelo Senado ao Sr. Presidente da Republica, pedindo informações 
relativas, não só aos acontecimentos que se deram cm Goynz entre o vice-gover• 
nadar e a respectiva Assemblea, como tnmbem sobre as providencias tomadas para 
garantir a vida dos legitimas representantes do povo goynno, declarando que, 
tendo a Assemblén Const.ituinte rio referido Estado sido adiada para o dia 15 de· 
novembro pelo vice-governador entito em exercício, alguns membros da dita 
Assembléa reuniram-se Jogo depois om uma casa particular, o som tornarem o 
acto publico, nem preencherem a solemnidade exigida em casos taos, apresen
taram como promulgada uma Constituição. 

E outrosim, que si o Governo jâ providenciou a este respeito. ,· 
Do Ministerio dos Negocias da Fazenda, de hoje, romettendo, afim de serem 

distribuídos pelos membros desta Cnmat•a, 100 exemplaro.> do Relataria do mesmo 
Ministorio • 

O Sr. 2" secretario Iíl o soguinto 

Parecer 

• A commissuo de Finanças, tendo examinado o requerimento em que os em• 
pregados da Secretaria do Senado pedem que se lhes faça extensivo o monte-pio 
obrigatorio, considerando equitativa a pretençiio, mas parecendo-lhe que as mesmas 
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razões militam em favor dos empregados da Secretaria da Camara dos Deputados, 
olferece à consideraçao do Senado o seguinte 

Projecto 

c Art. 1.• Fica extensivo aos empregados das Secretarias do Senado e. da 
Clamara dos Srs. Deputados o monte-pio creado pelo Decreto n. 942 A de 31 
de outnbro de 1890, com as modificações constantes dos artigos seguintes: 

~ Art. 2. o A declaração, de que trata o art. 27 do citado decreto, será 
entregue na Secretaria da Cnmara a que pertencer o empregado, assignada pelo 
<:ontribuinte na presença do director, e testemunhada por dons empregados. 

•. Esta deolaraçao e as alterações que occorrerem serao remettidas com 
ofllcio do director da Secretaria ao director geral da Contabilidade dó Thesóuro 
Nacional. · . 

• Art. 3.• Para regularidade do serviço do monte-pio, farao os directores 
das Secretarias as communicaçiles necessarias ao director geral da Contabilidade 
do Thesouro Nacional, e prestarão as informações que forem pedidas. · 

• Art. 4,° Ficam revogadas as disposiçõea em contrario. 
• Sala. uas commissões, 2 de julho de 1891. -:o Ubaldino do Amaral.

Esteves Junior. -Domingos .Vicente. - Saldanha Marinho. - Amaro 
Gavalcanti. - Bra:: Carneiro.,. 

E' igualmente lido e, na fórma do Regimento, pos.to em dlscussiiO e. sem de· 
bate approvado, o seguinte · 

Parecer 

• A commis&tto de Finanças, tendo examinado o requerimento em que D. Frnn· 
cisca Amalia Bittencourt Cardoso Guimari!es, viuva de Francisco Cardoso Gili· 
mariles, juiz de direito aposentndo com as honras de desembargador, pede uma 
pensno, allegando que seu marido prestou relevantissimos serviços ao paiz por 
mais de 24 annos: 

• Considerando que a requerente nao provou de modo algnm o qtie allega ; 
• Considerando que .:> estado financeiro da Republica ni!o perinitte a con• 

cessno de pensões: . 
• E' .de parecer que séja Indeferido o requerimento. 
« Sala das sessões, 1 de julho de 1891.- Ubaltl.ino tl.o Amaral.- Esteuea . 

J'unior.- Amaro Cavalcanti.-Ruy Barbosa.- Theotl.oreto Souto.- Do· 
mingas Vicente.- Saldanha Marinho.- Bra:: Carneiro. • 

E' lido, posto a. votos e approvado o requerimento do Sr. Coelho e Cam• 
pos, cuja discussi!o ficou encerrada na. sess!io anterior. 

E' lido, posto a votos e approvndo o requerimento do Sr. Jose Hygino, 
euja discussão ficou tnmbem,,.encerrada. na sessno anterior. , 

E' lido, posto a. votos e approvado o requerimento do Sr. Amarico Lobo, 
euJà discusslto ficou igualmente encerrada. 

... .,. 
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Vem a Mesa o seguinte 

Requerimento 

c Requeiro que se peçam ao Governo informações a este respeito: 
« 1, • Qual a som ma de libras esterlinas vendidas ao commerc10, a cambios 

diversos desde o mez de março deste nnno até hoje; 
« 2.• Qual o lucro obtido pelo Thesouro do agio resultante, em confronto 

com a moeda nacional. · 
«Sala das sessões, 2 de julho do 1891.- Ama1•o Oavalcanti." 
E' apoiado, posto em discussão e sem debate approvado. 
Vem tambem á Mesa o seguinte: 
• Art. 1.• As pessoas habilitadas para os actos da vida civil, residentes na 

Republica dos Estados Unidos do Brazil, podem passar procut•ação por instru
mento publico nos livros dos tabelliilos, ou do proprio punho, ou escriptas por 
outrem e apenas nssignadas, para a gestão de nogocios ou re.presentaçllo em 
actos publicos e particulares. ' · 

« § 1. • O instrumento particular deve ser escripto na linguagem corrente 
dopaiz, mencionar o logar, dia, moz e anno em que e feito, os nomes, por extenso, 
dos outorgantes e outorgados, o ohjecto do mandato, os poderes geraes o os 
espoclaes necessarlos. 

• § 2. 0 A procuraçllo escripta por outrem e apenas nssignadn pelo outor
gante devo ter a assignatura do quem a fez, com a declaraç~o expressa de que a 
subscreve, por havei-a feito. 

• Art. 2. 0 Ao brazileiro em paiz estrangeiro, para os atreitos no territorio da 
Republica, e permittido passar proouraçito na fórma do art. 1 o, §§ 1 • e 2•, sendo 
reconhecidas as firmas e a identidade de pessoa pelos respectivos agentes consula-
res da Republica. . 

• Art, 3,0 Todas as pessoas habilitadas em direito a contractar, salvo o caso 
em que a escriptura publica o da substancia do contracto, podem firmar instru· 
menta particular com força doescriptura publica, comtanto que. além daassigna
tura das partes contractantes, tenham a de duns testemunhas, que as reconheçam. 

• § I. • A escriptura particular, reconhecidas as firmas e não contestada a· 
. identidade das partes contractantes, prova o contracto pnm todos os seus atreitos. 

• § 2." Da lagar a processo criminal, como couber na especie, a negação, em 
juizo, da firma ou da obrigação, para escapar à responsabilidade do contracto, 
nllo havendo a apresentação immediata da prova da simulnçilo ou falsidade. 

• Art. 4. 0 Toem a mos ma faculdade dos arts. 1 • e 3• os presidentes, inton· 
dentes e procuradores das municipalidades; os presidentes, secretarias, directo· 
res, gerentes o syndicos de companhias, sociedades, congregações e irmandades, 
que por suas lois orgnnicas, compromissos ou estatutos, estejam autorizados aro· 
presentai-os. 

• Art. 5. 0 Os que podem fazer esses instrumentos, podem tambem substabe" 
locar os poderes conferidos, conformo a especialisaçiio do mandato. 

« Art. 0, 0 Os interessados no uso dos instrumentos a que se referem os ar· 
tigos antecedentes, aceitando-os, providenciarlto, quando pt•eciso, sobre o reco· 
ubecimento das firmas e Identidade das pessoas, pelos tabolliaos ou quem suas 
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vezes fizer, nas localidades em que tonhnm sido passados, ou onde sejam apre
sentados. 

« Art. 7.0 Abolidos os privilegias relativos ao direito de fazer procuração e 
escriptura com força do instrumento publico, continuam om vigor as outras dispo· 
siçi:íes que regulam a validade, n fórma, o modo e os fins detaes instrumentos. 

c Art. 8.° Ficnm revogadas as disposições em contrario. 
c Sala das sessões, 2 de julho do 1891.- Rangel Pestana.- Ubaldlno do 

Amaral.- Saldanha Marinho.- Quintino Boca!Juva.- Americo Lobo,
Luiz lJel{ino.-Esteves Junior. » 

Levanta-se a sessilo. 

Na sessilo de 3, presentes 32 Srs. senadores, abre-se a sessilo. 
E' lida a seguinte 

lJeclaraçlto 

· • Votando pelo rcquet·imento do Sr. Coelho o Campos, entendemos pedir in· 
formações sobre as occurrencias de Sergipe, enfio sobre a legalidade dos actos a 
que se refere o requBrimento. 

c Sala das sessões, 3 de julho do 1801.- Ubaldino do Amaral.- Rangel 
Pestana.- Americo Lobo., 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta da sessllo anterior. 
O Sr. 2• secretario lê o seguinte parecer da com missão de Finanças: 

Parece1• sobre o projecto n. 4 

c A com missão de finanças, tendo examinado o projecto n. 4, e · 
c Considerando que o art. 46 da Constituição dtspõe: 
c O Presidente e Vice-Presidento da Republica perceberão subsidio, fixado 

pelo Congresso, no periodo presidencial antecedente; 
« Considerando que o subsidio do Presidente jà esta fixado pelo· Decreto 

n. 27 G de 1 de dezembro de 1889; 
c Considerando que o projecto n. 4 pt•ovll convenientemente sobre o subsidio 

do Vice-Presidente ; 
c Considerando, poróm, que cumpre redigir o art. 3° de modo a evitar qual-· 

quer duvida na sua applicaÇi1o ; 
c Otl'erece a consideração do Sanado o seguinte parecer: 
" 1. o Que o projecto entre na ordem dos trabalhos, para ser convertido 

em lei; 
• 2.0 Que o art. 3° seja assim t•edigido:-Vencerà subsidio igual ao do Presi· 

dente, o Vice-Prosidento da Republica, quando, em virtude do art. 41 da Consti-
tuição, se achar no exerci cio do cargo. · 

• Sala das commissiles, 2 de julho1de 1891.- Ubaldino do Amaral.-J oa· 
guim Saldanha Marinho. -IJomingos Vicente.~ Jqse Hygino.- Braz 
Carneiro.- Esteves Junior.- Ruy Barbosa.- Amaro:Cavalcanti .> 
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V cm i• Mesa a seguinte 

Indicação 

« Indico que, ouvida a commissrro de poderes sobre as vagas existentes 
no Senado, se providencie sobre as eleições que as devem preencher, 

Sala das sessões, 3 de julho de 1891. -R·uy Barbosa.» 
Vem tambem á Mesa o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que a índícaçilo do Sr. Ruy Barbosa vá ás commíssões de poderes, 
legislaçno ajustiça, para que reunidas deem o seu parecer e indiquem providencias 
legislativas eleitoraes. · 

Sala das sessões, 3 de julho de 1891.-Americo Lobo. • 
O Sr. Presidente lembra ao Senado que a indicação do Sr. Ruy Barbos"a 

apenas diz que, ouvida a commissão de podeL•es sobre as vagas existentes, se 
providencie sobre as eleiçiles que as devem preencher ; e o Sr. senador Amarico 
Lobo requer que esta indicaçilo va a mesma commissão, e iL de legislação e justiça 
para que indiquem providencias legislativas em mate.ria eleitoral. Entretanto o 
Senado nomeou uma commissilo que deve sar mixta com outra da Camara dos 
Srs; Deputados para elaborar o projecto eleitoral. Assim não é a commissão de 
Poderes que tem de tratar deste assumpto, mas a commissão mixta, e, segundo 
consta, faz parte da ordem do dia na Camara dos Srs. Deputados a eleição das 
commissõas mixtas lembradas pelo Sanado. . 

O Sr. Amarico Lobo, á vista da observaçilo do Sr. Presidente, pede que sub
stitua no seu requerimento a commissão de Poderes pela commissão mixta. 

Na ordem do dia entra em 3• discussão o projecto do Senado reformando o 
regimento; 

Vem à Mesa a seguinte 

Emenda 

"As dispo~içiles supra nilo se applicam ás commissões endereçadas ao Senado 
sobre nomeações feitas para o Supremo Tribunal Federal e corpo diplomatico, 
cujos membros já se acham empossados de seus cargos.- 3 de julho de 1891.
Tavares Bastos. • 

O Sr. Amarico Lobo requer a retirada do sou requerimento. 
O S1•. Presidente declara que na casa não ha numero para votar-se o reque

rimento, e que, portanto, na fórma do regimento, julga prejudicado o mesmo 
requerimento. 

Nilo havendo mais quem peça a palavra sobre a indicação, nem numero para 
votar.so, fica encerrada a discussão o reservada a votaçno para a sessão seguinte, 

Levanta-se n sess!lo. 
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Na sessão de 4, achando-se presentes 39 Srs. senadores, abre-se a sessito, 
E' lida e approvnda a acta da sessito anterior. 
Na hora do expediente o Sr. 1 o secretario lê os seguintes telegrammas : 

do Sr. Jose Gonçalves da Silva, datado do Estado da Bahía, de 2 do corrente, com. 
municando a promulgaçito da Oonstituiçito daquelle Estado e que foi eleito Gover· 
nador, prestoujuramentoetomou posse; e outro de igual data e de procedenciado 
Sr. Luiz Vianna, presidente da Assemblóa Constituinte, fazendo identlca com• 
municação. 

Vem á. Mesa e o approvad,o o seguinte 

Requerimento . 

"Requeiro que na acta dos trabalhos desta Oamara seja inserida a seguinte 
declaração : 

O Senado Federal dos Estados Unidos do Brazil recebeu com profunda magoa 
a noticia do desastroso evento quo poz termo prematuro á existencia do Dr. AD· 
tonio da Silva Jardim, cujos relevantes serviços ii patria e á Republica recom
mendam a sua memoria à estima e à gratidiio nacional. -Quintino Bocayuva. • 

.O.Sr. Campos Salles diz que é incompatível como membro da commissiio de 
justiça, para dar parecer sobre a nomoáção dos membros do Supremo Tribunal de 
Justiça Federal, visto como foi elle o ministro a quem coube referendar ou 
subscrever esses decretos, àexcepçãode um dellea. 

. O Sr. Presidente nomeia para substituir o Sr, Oampos Salles o Sr. Amaro 
Oavalcanti. 

Vem á Mesa o seguinte 

Requerimento 

" Requeremos que o governo mande suspender com toda a urgencia, pelos 
meios mais rapidos, a medição de lotes de terras, que a delegacia das mesmas, 
no Estado do Parant\., está mandando proceder as margens do rio Papanduva, na 
estrada do Rio Negro a Lages, zona que pertence ao Estado de Santa Oatharina, 
porém, contestada para obviar os graves inconvenientes, que estão já e de novo a 
surgir de uma tal ordem do cousas. . . 

Sala das sessões, 4 de julho de 1801.-Lui:: Del{lno.- Esteves Junior. > 

O Sr. Presidente devo informar ao Senado que o requerimento do Sr, Esteves 
Junior foi approvado em sessn:o do dia 30. Com a data de I foi dirigida a Men
sagem no Presidente da Republica, transmittindo·lhe o requerimento npprovado 
pelo Senado. · 

Vem tambem ã Mesa o seguinte 

Requerimento 

c Requeiro como substitutivo•O seguinte requerimento dos senadores de Sant11 
Oatharina, ora apresentado, que se peçam informações directas dos governadores 
do Paraná. e Santa Oatharina sobre as questões· do limites que· existom entre os 
mesmos.- Amaro Oavalcanti.:oo 
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Posto à votos é approvado este substitutivo, ficando prejudicado o requeri· 
menta dos Srs. Luiz Delfina e Esteves Junior. 

E' approvada. a. indicação do Sr. Ruy Barbosa, cuja discussão ficou encerrada 
na. sess~o anterior. 

Na. ordem do dia, posta a votos, não o approvada a emenda. do Sr. Tavares 
Bastos, additiva a.o projecto do Senado, de 1801, reformando o Regimento ln• 
terno, cuja discussão ficou encerrada na sess~o anterior. 

E'· o projecto approvado e remettido i commissão de Redacção. 
Entram successívamente em 2• discussão, a qual fica, sem debate, encerrada, 

os arts. I•, 2' e 3• do projecto do Senado, n. 5, de 1891, tornando extensivo aos 
empregados das secretarias do Senado e da Gamara dos Srs. Deputados o montepio 
obriga.torio, de que trata o decreto n. 042 A de 31 de outubro de 1890, 

E' lida, apoiada e posta em discussão a seguinte emenda additiva ao 
projecto: 

c Art. Fica igualmente extensivo o montepio referido aos mestres, contra• 
mestres e mais chefes das otllcinas da Imprensa Nacional. · .: 

Sala das sessões, 4 de julho de 1891.- Amaro Cavalcantl'.» 
Encerra-se n. diseusslto. . 
Entra em 2• discussão, a qual fica sem debate encerrada, o art. 4• do 

projecto. · · 
São approvados Oll quatro artigos do projecto, bem como a emenda additiva. 
E' o projecto, assim emendado, adoptado para passar ã. 3" discussão, indo, 

entretanto, â commissão de Finanças para rectitlcal-o, de accordo com o vencido. 
Entra em 1" diseussa:o o projecto n. 6, do Senado, de 1891, sobre pro· 

curaçlles. 
Encerra-se a. discussiio, 
Posto a votos, oi approvado o projecto, que, na fórma do regimonto, é remet· 

tido à oommissitO. de Justiça e Legislação para interpôr parecer, . 
Levanta-se a sessão. 

-
Na sessão de 6, presentes 33 Sl'f!. senadores, abre-se asessilo. 
E' lida o approvada a acta da sesllllo anterior. 
Na. hora do expediente o Sr, 1° secretario 18 um telegramma do Sr. J. 

·lgnacio Silveira. da Motta, de 4 do corrente mez, participando que nessa data o 
Congresso Constituinte do Estado do Paranà promulgou a respectiva Constituição. 

O Sr. JoitO Severiano envia à Mesa uma representação de Felisberto José de 
Menezes e Joaquim Mendes Malheiros, professores, o primeiro da Escola. Militar 
e do Collegio Militar e o segundo da Escola Naval, ambos por concurso e por de
creto, protestando contra a interpretação dada pelo governo ao art. 73 da 
Constituição, em relação aos supplicantes, sem attender à disposiçitO do art, 7 4. 
-A' commisstto de Marinha e Guerra, e em seguida â de Finanças. 

Na ordem do dia. entraram sucoessivamente em 2• discusslto, a qual fica 
sem debate encerrada, os arts • .J•, 2•, 3°, 4• e 5•, do projecto do Senado n. 4 tle 
1891, estipulando o subsidio do Vice-Presidente da Republica, com· a emenda da 
COIUilliB8lto de Finanças, substitutiva. ao art. 3°, . 

Slio approvados os arts .• 1 o e 2°, 
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E' approvadn a cm onda da com missão do Finunças ao art. 3° quo fica pre
judicado. 

Slto approvados os arts. 4° e 5°. 
E' o projecto, assim emendado, adoptado para passar á 3" discussão, vindo 

previamente a com missão do Finanças para redigil·o conforme o vencido. 
O Sr. 2° secretario lu o seguinte 

Parecer 

« A commissilo de RedaCÇão offerece redigido para ser incorporado ao regi· 
mento interno do Senado o seguinte 

TITULO 

Da discussão dos netos do Poder Executivo sujeitos á approvação do Senado: 

Art. 1.0 As communicações endereçadas no Senado pelo Presidente da 
Republica sobro nomeação do membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
de Contas o ministros diplomaticos serão, com os papeis que as acomJlanharom, 
enviadas logo pela Mesa respectivamente i•s com missões do justiça, finanças o 
diplomacia. -

Art. 2. 0 Inteirada do assumpto, a commissilo respectiva formulnrá o seu 
parecer, com a urgencia possível, depois de proceder, quando necessario seja, às 
inquirições o diligencias, que no caso couberem, concluindo pela upprovaçuo, ou 
reprovação das nomeações, ou, quando convenha, pela solicitação de novos escla
recimentos ao Poder Executivo. 

Art. 3. o Nesta ultima hypothese, o parecer será dado para ordem do dia 
immedia.te, votando-se sem debate sobre a conveniencia da requisição indicada ; e, 
si a Camara não deferir esta, devolver-se-ha o assumpto a cammissa:o para ex• 
pender o seu juizo ácerca das nomeações submettidas no Senado. 

Si aCamara deferir, pedidas ao P1•esidente da Republica as informações 
convenientes, sera a resposta enviada á com missão para dar em fim o seu parecer 
ãcerca da nomeação, dependente da acquh•scencia do Senado. , 

Art, 4, o Apresentado o parecer, ser!\ dado para ordem dos trabalhos do dia 
immildiato, salvo adiamento justificado por algum senador e approvado pela casa,· 
preferindo este a outro qualquer assumpto a cujo respeito se não vencer urgencia 
especial. 

Art. 5. o Esse parecer terá uma só discussão em sessão secreta. 
Art. 6.' Quando se articularem accusações contra o nomeado, fica à dis

crição da com missão respectiva ou vil-o antes de formular parecer .. 
. Art. 7. o O assumpto tratado em sessão secreta o as communicações contl
denciaes do Poder Executivo serão conservados cm sigillo emquanto o Senado níio 
resolver o contrario. 

A:rt. 8. 0 Da deliberação que adoptar o Senado, approvando ou não as nomea
ções, a Mesa enviarã immediatamente communicação ao Presidente da Republica. 

Art, [),o Ficam revogadas as disposições em pontrario, . 
Sala das commissões, G do julho de 1891,.....; dassianlf Candido Ta~res .' 

Bastos.- F. Rangel Pestana.» 
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O Sr. 1• Secretario (pala ordem) requer. urgencia para a. discussão da 
redacção. · . 

Consultado o Senado, concede a urgencia, 
E' posta em discussão e sem debate approvada a redacção. 

·-
Aberta a sessão do dia 8, ús 3 horas da tarde, depois .de ·concluída a sessão 

secreta dos dias 7 o parte de 8, achando-se presentes 22 Srs. senadores, é lida e 
approvada a acta da sessilo anterior, 

O Sr, I • secretario lG o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio do Interior, de 4 do corrente, communicando, em resposta, que, 

nesta da ta, solicitou do Ministerio da Fazenda a .expedição de ordens, afim de 
serem pagas mensalmente, a contar de 1 de julho ultimo, as gratificações do 500$ 
ao bacharel Marciano GonçalvoR ·da Rocha e de 300$ ao seu auxi!íar o cidadão 
Sebastião de Guimarães Passos, os quaes foram nomeados pela Mesa do Senado 
para executarem o serviço da compilação de todos os actos relativos aos debates 
do Senado, desde 1827 até 1857.- Inteirado. . 

Do 1• secretario (la Camara dos Srs. Deputados, de 6 do corrente, communi
cando, em resposta· ao officio do Senado participando que deliberou nomcarâuas 
commissões mixtas especiaes, de tres membros cada uma, para elaborarem os 
projectos de lei, quo regule as condições e o processo eleitoral para os cargos fe
deraes e que defina os delictos da Republica que aque!la'Camara, accedendo ao 
convite do Senado, elegeu para a primeira das referidas com missões. os Srs, depu
tados : Francisco Glicerio, José Nicollio Tolentino de Carvalho e José Augusto 
de Freitas ; e para a sogunda os Srs, : Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, 
Epitacio da Silva Pessoa e Miguel Ignacio Bclfort Vieira.- Inteirado. 

Do Sr, Barão do Lucena, de 6 do corrente, communicando que nessa data 
entrou no exercício do cargo de ministro de Estado dos Negocies da Fazenda, para 
oqualfoi nomeado por decreto de 4 do corrente.- Inteirado. 

Representação de Camillo de Lellis e Silva, 1 • tenente reformado da Armada 
Nacional, pedindo reparação da injustiça sotrrida com a sua reforma no mesmo 
posto, sem que a houvesse solicitado, ou desse motivo para ella.-A' commissllo 
de Marinha e Guerra. 

Representação de Anna Luiza da Penha Monjardim e sua irmã Lecticia Hor
tencia da Penha :Monjardim, filhas legitimas do fallecido capitão de infantaria o 
coronel das extinctas milicias}ostl Francisco de Andrade e Almeida 1\Ionjardim, 
pedindo providencia no 'intuito de serem embolsadas do soldo que deixou de ser 
pago a seu fallecido pai, -A' mesma commissilo. . 
- Representação de Candido Joso de Araujo Vianna, official dispensado da se
cretaria desta Camara, pedindo seja augmentado o ordenado com q i! e foi' dispensado 
do serviço.-A' commissãode finanças. 

Sona.tlo -o\ 
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O Sr. 2° secretario lê os seguintes 

Pareceres 

· A' commissao de Constituiçito, Poderes e Diplomacia foi presente o officio do 
cidadao Josà Casario de Faria Alvim, communicando ao Senado que, por haver 
sido eleito presidente do Estado de Minas Geraes e pretender exercer esse cargo 
exclusivamente, renuncia o de senador da Republica, como um dos representantes 
desse mesmo Estado. 
· · · A commissa:o, considerando : 

que a hypothese da renuncia está prevista no§ 3° do art. 17 da Constituiçito 
Federal ; e mais : 

que no caso occurrente a perda do mandato seria consequencia necessaria do 
que dispõe a mesma Constituiçito Federal nos arts. 25 e 79, e de parecer: 

que seja archivado o officio do cidadão José Casario de Faria Alvim ; 
. que seja declarado vacante um dos .Jogares da representaçito do Estado de 

Mmas Geraes no Estado Federal. 
Sala das sessões, 6 de julho de 1891.-Quintino Bocayuva.-Felicio dos 

Santos.-Campos SaUes. 

Projecto n. 5 

A imprimir, para entrar em 3" discussa:o na ordem dos trabalhos, 

A commissiio de Finanças apresenta à consideraçito do Senado o projecto n. 5, 
redigido de accOrdo com o vencido, para entrar em 3• discussiio : 

Art. 1. ° Fica extensivo aos empregados das secretarias do Senado e da 
Camara dos Srs. Deputados ·o monte·pio creado pelo decreto n. 942 A de 31 de 
outubro de 1890, com as modificações constantes dos artigos seguintes. 

Art. 2. 0 A declaraçl!o de que trata o art. 27 do citado decreto será entregue 
na secretaria da Camara a que pertencer o empregado, assignado pelo contribuinte 
na presença do director, e testemunhada por dous empregados. Esta declaraçito 
e as alterações que occorrerem serllo remettidas com officio do director da secretaria 
ao director geral da contabilidade do Thesouro Nacional. 

Art. 3,o Para regularidade do serviço do monte-pio, fariio os directores das 
secretarias as communicações necessarias ao director geral da contabilidade do 
Thesouro Nacional, e prestarilo as informações que forem pedidaij. 

Art. 4. ° Fica igualmente extensivo o ,referido monte· pio aos mestres, contra
mestres o mais chefes de serviço Qas olllciuas da Im!lrensa Nacional. 

Art. 5. 0 Revogadas as disposições. em contrario. 
Sala das commissues, 6 de julho de 1891.-Ubaldino do Amara!.-Amaro 

Oava!canti.-Esteves Junior .-Ruy Barbosa.-Bra;: Oarneiro • ..,....Domingos 
Vicente.- Theoàoreto Souto.-José Hygmo.-Saldanha ··Marinho.• 

Levanta-se a sessao. 
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Na sessão do dia 9, presentes 35 senadores, abre•se a soss/io, 
E' lida e approvada a acta da sess/io anterior, 
O Sr. 2• secretario 18 o seguinte 

Parecer 

51 
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A commissfío de finanças ofl'erece para 31 discusslio, redigido conforme o ven· • 

cido em 2", o projecto n. 4 : 'I·.··:';.·· Art. 1. • E' estipulado em trinta contos de réis annuaes, pagos mensalmente, 
o subsidio que a Constituição, art. 46, manda pagar ao Vice-Presidente daRe· 
publica. . 

Esse subsidio começa a perceber-se desde a data da posse. 
Art. 2. 0 O Vice-Presidente da Republica perceberá, outrosim, para as 

despezas de seu estabelecimento, ajuda de custo de cinco contos de ré is. 
Art. 3. 0 Vencerá subsidio igual ao do Presidente o V ice-Presidente daRe

JlUblica, quando, em virtude do art. 41 da Constituiçl!o, se achar no exercício 
do cargo. 

Art. 4. 0 Quando o Congressonl!o fixar o subsidio do Presidente e do Vice• 
Presidente para o período presidencial futuro, continuara a vigorar para este o 
subsidio estatuido para o período presidencial anterior. 

Art, 5 • 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 8 de julho de 1891.-Ubaldino do Amaral.-Esteves 

Jum'or.-Amaro Oavalcanti.-Joaquz'm Saldanha Marinho.- Bra:~ Oa1·· 
neiro.-Domingos Vicente.-Theodoreto Souto.-Josd Bygino. ~ 

Vem á Mesa o seguinte· 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Nenhum officia1 sera reformado compulsoriamente, segundo o 

disposto no art. 1° do decreto n. 193 A de 30 de janeiro de 1890, .sin/io depois de 
ter sido julgado incapaz do serviço militar por uma junta medica, logo que com• 
plete a idade determinada no mesmo decreto, salvo si, tendo attingido a essa idade, 
requerer sua reforma. 

Sala das sessões, 9 de julho de 1891.-Almeida Barreto.-Rosa Junior.
Sou::a Coelho.-Ounha Junior.-Joao Neiva,-Bra:: Oarneiro.-Oiiveira. 
Galvtlo.-Elyseu Martins.-Firmino da Silveira.• 

Vem tambem a Mesa a seguinte 

Indicaçllo 

c Indico que se requisite do Governo oir. Republica informe por que. motivo o 
governo· do Estado de Minas Geraes ainda na:o Jlercebe os direitos de exportaça:o 
sobre os productos mineiros ao contrario de S. Paulo e do Rio de Janeiro, e como 
a Unitto seja interessada no augmenio de suas rendas aduaneiras dependentes da 
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liberdade o do consecutivo desenvolvimento do transporte de mercadorias, indico 
ainda, que se lhe faça sentir a· necessidade que ba delle lançar medidas ou de fazer 
propor as acções de que trata o decreto n. 848 do 11 de outubro do 1890, 
para o fim de se mandar cessar, quanto antes, a cobrança de taxas itinerarias em 
Minas, e o tributo de 3 °{0 pela passagem de mercadorias estrangeiras, de alguns 
portos, para o Paraná, por serem taes actos vexações infringentcs, assim do 
art. 9• § 3°, como do art. 11 § 1 o de nossa Oonstituiça:o. · 

Sala das sessões, 9 de julho de 1891.- Amerioo Lobo." 
Encerra-se a discussmo e ti rejeitada n indicaçiio. 
Levanta-IIC a sessão . 

-
Na sessão de 10, achando-se presentes 38 Srs. senadores, abre-se a sessão. 
E' lida e appovnda a acta da sessmo anterio1·. 
Na ordem do dia : 
Entra em 3" discussa:o e é sem debate approvado, para ser remettido á. 

Oamara dos Srs. Deputados, indo nntes à oommissa:o de Redacçiio, o projecto do 
Senado n. 5 de 1891, tornando extensivn aos empregados tia secretaria do 
Senado e da Oamara dos Sra. Deputados o monte. pio obrigatorio. · 

Segue-se em discussito unica e ó igualmente approvado o parecer da com
missão de Constituiç!to, Poderes e Diplomacia sobre a renuncia do cidadito José 
Casario de Faria Alvim do cargo de senador pelo Estado de Minas Geraes. 

Vem á. Mesa a seguinte declaraçiio de voto 
c VotAmos pela oonclusilo do parecer da commisamo de Oonstituiç!to, Poderes 

o Diplomacia sobre a renuncia do senador José Oesario de. Faria Alvim apenas 
pelo primeiro fundamento adduzido pela mesma commissll:o. 

· c Rio de Janeiro, 10 do julho de 1891.- .Toao Pedro.- .Tollo Nei~a. ,. 
O Sr. PRESIDENTE-Está esgotada a mataria da ordem do dia. Tendo aCamara 

dos Srs. Deputados communicado ao Senado, que, accedendo ·ao seu convite, no
meara. os deputados que devem constituir com os senadores as commissõcs mixtas 
que teem do formular projectos de lei do responsabilidade do Presidente da Re• 
publica e seus ministros, regulando as eleições para cargos federaes, convido aos 
membros.desta Camara, que fazem parte dessas commissões, para abreviar o mais 
possível o seu trabalho, afim de que o Senado possa com brevidade occupar·se 
com· a discussão desses projectos. 

Levanta-se a sessllo. 

·-
. Na sessão de 11, presentes 39 Stf!. senadores, abré•se a sessmo. 

E' lida e approvada a acta da sessllo· anterior. · 
O Sr. Joaquim Felicio manda. à Mesa o projecto do Oodigo Civil. (N; 2°, 

volume dos Annaes.) 
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Vem á Mesa o seguinte 

Requerimento 

• Requeiro que se peça ao Governo, segundo as normas adoptadas, as se
guintes informações: 

" Si considera validas, como o alllrmaram varios Srs. ministros, as eleições 
de 3 de ,janeiro do corrente anno, a que se proeedeu em 1\Iatto Grosso ; . 

. " Si, tendo demittido o goTernador seu delegado naquelle Estado, que, inves
tindo-se de poderes que niio tinha, porque não podiam ter-lhe sido conferidos 
legalmente, exerceu attribuições que não eram de sua competencia, exorbitou 
atteatnndo contra a Soberania do Estado,. conservará naquelle posto de honra o 
actual governador, que acaba de commetter o mesmo attentado, como se vê da 
Gazeta Otficial n. 176 de 20 de junho findo; e com a circumstancia aggravante 
de reincidir em um acto. rerrovado por autoridade superior, cujas ordens deve 
cumprir como simples e fie executor. 

« Sala das sessões, 11 de julho de 1891.- Pinheiro GtUJdes. ,. 
Vem tam bem â Mesa os seguintes 

Requerimentos 

c Requeiro que os decretos do Governo Provisorio de ns. 847 de 11 de ou tu brq 
e 1030 de 14 de novembro de 1890 sejam submettidos ao exame e parecer da com
missão de Justiça e Legislação, para o fim de serem estudadas e indicadas as mo
dificações que a pratica de taes leis ou a boa razão tenham demonstrado de neces
sidade e conveniencia . 

• c Sala das sessil'es, 11 de julho de 1891.- Amaro Cavalcanti. ,. 
" Requeiro quo se peça ao Presidente da Republica uma cópiaauthentica do 

convenio aduaneiro, feito com a Republica dos Estados Unidos da Amarica <lo 
Norte, afim de seremopportunamenteattendidas as suas clausulas econsequencias 
na ordem de nossos trabalhos. 

• Sala das sessiles, 11 de julho de 1891.- Amaro Cavaloanti. • 
E' lido em seguida o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. J.O Na declaração do direito garantido aos indivíduos e confissil'es 

raligiosas pelo art. ·72 § 3° da Constltuiça:o se entendem comprehendidas: 
1) a liberdade de exercerem publica e livremente o seu culto; · 
2) a ·de associarem-se pelos modos, que pareçam mais convenientes, para os 

misteres do mesmo culto ; 
3) a faculdade de adquirirem, possuírem, administrarem e transferirem 

bens, sem dependencia de mnis formalidades ou condições que niio sejam as regraR 
geraes do direito commum applicnveis a taes actos jurídicos. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.-Ama?•o Cavalcanfi·. • 
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E' lido, apoiado e posto em discussao, a qual fica adiada pela hora e oom a 
palavra o Sr. Campos Salles, o requerimento do Sr. Amaro Cavaloanti. para que 
os decretos ns. 847 de 11 de outubro e 1030 de 14 de novembro de 1890 sejam 
submettidos ao e:tame da commissllo de Justiça e Legislaça:o. 

Na ordem do dia entra em 3" discuss!to o projecto do Senado n. 4 de 1891, 
Vem â Mesa a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1.0 Em vez do'-trintacontos de rtlis-·diga-se-cincoenta contos 
de rêis, · 

Ao art. 2. 0 Em logar de cinco contos de reis- diga-se-dez contos de 
reis. . 

Sala das sess1les, 11 de julho de 1891. -Cunha Juna'or.- Amaro C aval· 
canti .- Jost! Be1•nardo.- Elyseu Martins.- Bra:: Carneiro.- Monteiro 
de Barros.» 

Nilo silo approvadas. 
O Sr. Presidente annuncia a votaçllo do projecto em 3" disoussllo. 
O Sr, Pinheiro Guedes (pela ordem) requer que a votaça:o do projecto seja 

feita por artigos, 
Posto a votos, niio e approvado o requerimento, 
E' o projecto approvado para ser remettido â Camara dos Srs. Deputados, 

indo previamente â commissa:o de Redacça:o, 
Vem â Mesa o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional decreta : 
Art, 1. ° Fica creada uma escola de machinistas no Estado do Pará. 
Art, 2. 0 A escola será estabelecida no Arsenal de Marinha, sob a direcçi!o do 

respectivo inspector. . 
Sala das sessões, 11 de julho de 1891.-Antonio Baena. -Amaro Caval

oanti.- J. Sarmento. -Gomensoro.- Elyseu Martins.- Francisco Ma· 
chado. -J. Catunda.-Frederico Guilherme de Souza Serrano.-!. L. de 
Souza Coelho. -Josê Bernardo. -Cunha Junior. -Bra:~ Carneiro.-
Luiz Delfina.• • 

E' lida o fica sobre a Mesa para ser discutida na sessi!o seguinte, depois de 
impressa no jornal da casa, a seguinte 

Redacçao do projecto n. 5 de 1891 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o Fica extensivo aos empregados das secretarias do Senado e da 

Camara dos''srs. Deputados o monte-pio .ereado pelo decretó n. 942 A de 31 de 
outubro de 1890, com as modificações constantes dos artigos seguintes. 
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Art. 2. 0 A declaraça:o de que trata o art. 27 do citado decreto será entregue 
na secretaria da Oamara a que pertencer o empregado, assígnada pelo contrí• 
buinte na presença do director, e testemunhada por dous empregados. Esta de· 
claraçiio e as alterações que occorrerem ser!!o remettidas com ofl!cio do director 
da secretaria ao director geral da contabilidade do Thesouro Nacional. 

Art, 3. 0 Para regularidade do serviço do monte-pio, farlto os directores 
das secretarias as communicaçiles necessarias ao director geral da contabilidade 
do Thesouro Nacional, e prestarão as informações que forem pedidas. 
· Art. 4. ° Fica igualmente extensivo o referido monte-pio aos mestres, contra· 

mestres e mais chefes de serviço das officinas da Imprensa Nacional . 
Art. 5.0 Revogadas as disposições em contrario. 
Sala das com missões, 11 de julho de 1891.- Range! Pestana.- Amcrico 

Lobo.» 
Levanta-se a sessl!o. 

-
Na sessllo de 13 comparecem, 32 Srs. senadores; sendo aberta 11 sessl!o. 
E' lida e approvada a acta da sessão anterior. 
O Sr. 2• Secretario lê a seguinte 

Redacç/lo do projecto n. 4 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o E' estipulado em trinta contos de reis annuaes, pagos mensalmente, 

o subsídio que a Oonstituiçl!o, art. 46, manda pagar ao Více-l'residente da' Re· 
publica. 

Esse subsidio começa a perceber-se desde a data da posse. · 
Art. 2. • O Vice·Presidente da Republica perceberá, outrosim, para as des

pezas de seu estabelecimento, ajuda de custo de cinco contos de reis. 
· Art. 3.0 Vencerá subsidio igual ao do Presidente o Vice-Presidente da 
Republica, quando, em virtude do art. 40 da OonstituiçNo, se achar no exercício 
do cargo. · 

Art. 4. 0 Quando o Congresso nl!o fixar o subsidio do Presidente e Vice
Presidente para o período presidencial futuro, continuará a vigorar para este o 
subsidio estatuido para o periodo presidencial anterior. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 10 de julho de 1891.-Americo Lobo.-Range! 

Pestana.» 
SIIo successivamente lidos, postos 11 votos e approvados os requerimentos do 

Sr. Amaro Oavnlcanti, pedindo que os decretos do Governo Provisorio n. 847 de 
11 de outubro e 1030 de 14 de novembro de 1890 sejam submettidos ao exame e 
parecer da commissiio de J ustiQI\ e LegislaÇilo, e uma cópia authentica do oonvenio 
feito com a Republica dos Estados Unidos da Amarica do Norte. 
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E' lida e posta em discussilon redacçito·do projecto do Senado n. 5, do cor
rente anno, fazendo extensivo aos empregados das secretarias do Senado e da 
Oamara dos Srs. Deputados o montepio obrigatorio, a qual ficou sobre a mesa 
na sessito anterior. 

Posta a votos, ó approvada a redacçitO. 
Vem à Mesa o seguinte 

. Projecto 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Continuam em vigor as disposições do decreto n. ú21 do 26 'de junho 

do 1890. 
Art: 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario, 
Senado, 13 de junho de 1891.-Campos Salles .-Saldanha Marinlto.

Ulialdl'no do Amaral. - Gomensoro. -E. Wandenkolk.,. 
. Na ordem do dia entra em I" discussl!o e é sem debate approvado, para passa,r 

à 2•, indo antes á commisslio de Marinha e Guerra, para interpor seu parecer, o 
projecto do Senado n. 7 do corrente anno, relativo â reforma.comptllsoria. 

Vem à Mesa o seguiute 

Requerimento· 

" Proponho que se peça ao Governo da Republica sirva-ao informar si, à 
vista do decreto n. 438 de 11 do corrente, signanter seu art. 3° paragrapho 
unico, mandou-lhe cessar ipso {acto, ipso jm•e, a cobrança de taxas itinerarias, . 
a que procede a administraçlio da Estrada de Ferro Central, com sequestro das 
mercadorias, e se entabolou reclamações ou acções para se executar jâ e jã a Con· 
stituiçllo Federal, quanto ás ditas taxas e à de 3 "/o de passagem de mercadorias 
de uns portos nacionaos para outros. 
. Sala das sessões, 13 de julho de 1891. - Ame1•ico Lobo,~ 

Vem tambem á Mesa o seguinte 

Projecto 

O·CongressojNncional resolve: 
Artigo unico. Os proprios nacionaes a quo se refere o paragrapho u~ico ~o 

art; 64·dn Constituiçlio da Republjca nlio silo os que pertencem ao patr1momo 
scientifico, .artístico ou industrial d'a Uuillo; revogadas!as disposições. 

Sala das sessões do Senado, 13 de junho de 181)1.-:Americo Lobo.- Cunha 
Junior. -José Bernardo.- Firmino da Silveira. ~Joaquim Felicio.» · 

E' approvado o requerimento' do Sr. Amarico Lóbo. 
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Vem tambem a Mesa e e approvado o seguinte 

Requerimento 

c Re11ueiro que o decreto do Poder ExecutiTo n. 438 de 11 de julho de 1891 
seja submettido ao parecer da commissãodeJustiçae Legislação, para se julgar da 
sua constitucionalidade. -A. Gavalcanli. • 

E' approvado. 
Levanta-se a sessão. 

Na sessão de 15, achando-se presentes 38 Srs. senadores, abre-se a sessão •. 
E' lida e approvada a acta da sessllo anterior. 
O Sr. 1 o secretario 18 o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador Generoso Mar11ues dos Santos, de hoje, commmunicando que, 

havendo o Senado, porintermedio de disposição da Constituição Federal, apropo
sito de renuncia do mandato legislativo, feita pelo senador José Oesario de Faria 
Alvim, declarado incompatível o cargo de senador com o de presidente do 
Estado, opta pelo de presidente do Estado do Paraná, para o qual foi eleito pelo 
respectivo Congresso Constituinte, e que deixa, por isso, de reassumir o logar. que 
occupava nesta Camara. 

Do Sr. Joaquim Murtinho, de hoje, eommunicando que, continuando ainda 
sob a inftuencia da molestia que o impediu de comparecer a ultima sessão, nilo póde 
comparecer a de hoje. . 

Do Ministerio do Interior, de 11 do corrente mez, informando, em satisfação 
à requisição do Senado, de 11 do dito mez, que a s11bstituição do ex·governador do 
Estado de Sergipe foi indicada pela conveniencia de harmonisar as divergencias 
levantadas no seio da Assembltia Constituinte e autorizada pela acquiescencia do 
do dito ex-governador ; que ao Governo nilo competia decretar ou impedir o 
adiamento da alludida Assembltia, visto tratar-se de ass.umpto da competencia do 
governado\' ; que, tendo, em 8 de julho ultimo, reunido-se 13 deputados no paço 
da Assembléa, e constituído maioria, deliberaram sobre a promulgaÇão da Consti
tuiçilo do Estado e elegeram o governador, renunciando entao um dos deputados 
o seu mandato ; e, finalmente, que, achando-se constituído o referido Estado, 
qualquer intervençao do Governo Federal, no que toca a seus negocias internos, 
seria um formal desrespeito â ConstituiÇilo da Republica. 

Representaçao de varios membros do magisterio, na Capital Federal, lentes 
vitalícios, nomeados após concurso, em dous estabelecimentos diversos de instruc
Ção, fazendo considerações no intuito de demonstrar o direito, que lhes assiste, 
ex-vi· das disposiçDes constitucionaes, a ter exercicio em mais de uma ca-
deira. · 
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Alagôas.- Cassiano Cnndido Tavares Bastos. 
Pe;·nnmbuco.- Vago, em consequencia de fallecimento. 
Sergipe.- Thomaz Rodrigues da Cruz. 
Bahia.- Jose Antonio Saraiva. 
Espirita-Santo.- JostiGesario do Mirnnda Monteiro de Barros. 
Rio de Janeiro.- Braz Carneiro Nogueira da Gama. 
Districto Federal.- Joaquim Saldanha Marinho. 
Minas Geraes.- Amarico Lobo Leite Pereira. 

· S. Paulo.- Francisco Rangel Pestana. 
Parana.- Generoso Marques dos Santos. 
Santa Catharina.- Luiz Delfina dos Santos. 
Rio Grande do Sul.- Julio Anacloto Falcão da Frota. 
Goyaz .- Antonio da Silva Paranhos. . 
Matto Grosso.- Antonio Pinheiro Guedes,, 
Senado Federal, 15 do agosto de 1891.- Prudente J. de Moraes Barros, 

João Pedro Bel(ort Viei1•a.- Gil Dini:: Goulart.- Joao Soares Neiva. 
Manoel Be::er•ra de Albuquerque .Tunior. 

SEGUNDA LISTA 

'ação dos Srs. senadores cujos mandatos terminam no flm do segundo 
tr·iennio 

Amazonas.- Joaquim Leovigildo de Souza Coelho, 
Pará.- Mnnoel de Mello Cat•doso Barata. 
Maranha:o,- Francisco Manoel da Cunha Junior, 
Piauhy.- Theodoro Alves Pacheco. . 
Cear:i.- Manoel Bezerra de Albuquerque Junior. 
Rio Grande do Norte.- Jose Pedro de Oliveira Gaivão. 
Parahyba.- João Soares Noiva. 
Alagôas.- Pedro Paulino da Fonseca. 
Pernambuco.- Jose Simeão de Oliveira. 
Sergipe.- .Toso Luiz Coelho e Campos. 
Bahia.- Ruy Barbosa. · 
::::spirito Santo.- Gil Diniz Goulart. 
Rio de Janeiro.- João Baptista Laper. 
Districto Federal.- Joilo Soverinno da Fonseca. 
Minas Geraes .-Vago, em consequencia de renuncia, 
S. Paulo.- Mnnoel Ferraz de Campos Salles. · 

,Paranà.- José Pereira dos Santos Andrade. 

l
i Santa Cntharina.- Antonio Justiniano Esteves Jnnior, 
Rio Grande do Sul.- Jose Gomes Pinheiro Machado. 
Goyaz.- Antonio Amaro da Silva Canedo. 
Matto GrosHo.- Joaquim Duarte Murtinho. 
Senado Fedornl, 15 de agosto de 18\11.- Prudente J. de Moraes Barros • 

Pedro Bel{ort Vieira.- Gil Dini;; Goulart .-João Soares NeitJa.. 
M'a1~oel Be::erra de Albuquerque .Tunior. 
Iii 
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-----------------------------------
TERC!Eil\A LISTA 

Relaçao dos Srs. senadores cujos mandatos terminam no fim do terceiro 
triennio 

Amazonas.- Manoel Francisco Machado. 
Pará.- Jose Paes de Carvalho. 
Maranhão.- J oi!o Pedro Belfort Vieira. 
Piauhy .- Joaquim Antonio da Cru?.. 
Ceara.- Joakim de Oliveira Catunda. 
Rio Grande do Norte.- José BernaPdo de Medeiros. 
Parahyba.- José do Almeida Barreto, 
Alagóas.- Floriano Peixoto. 
Pernambuco.- José Hygino Duarte Pereira. 
Sergipe.- Mnnool da Silva Rosa Junior. 
Bahia.- Virgilio Climuco Damasio. 
EspiritoSanto.- Domingos Vicente Gonçalves de Souza. 
Rio do Janeiro.- Quintino Bocayuva. 
Districto Federal.- E<luardo Wandenkolk. 
Minas Geraes.- Joaquim Felicio dos Santos. 
S. Paulo.- Prudente Jose de Moraes13arros. 
Paraná.- Ubaldino do Amaral Fontouru. 
Santa Catharina.- Raulino Julio Adolpho Horn. 
Rio Grande do Sul.- Ramiro Fortes de BaL•cellos. 
Goyaz.- José Joaquim de Souza. 
Matto Grosso.- Aquilino Leito do Amaral Coutinho. 
Senado Federal, 15 de agosto de 1891.- Prudente J. de Moraes Barros. 

- Joao Pedi'O Bel(ort Vieira.- Gil Dini~ Got1tart.- J oao Soares Neiva.
Manoel Be::erra de Albuque1·que .Ttmior. 

Em seguida e lida a redacção, para passar à 3" discussão, do projecto orga• 
Dizando os serviços de administração fedem!. 

'luo igualmente lidos os seguintes 

Pareceres 

• A' commissiio de Finnnr;us foi roniettido o requerimento da Baroneza de 
Villn Maria, vi uva do BurilO do mesmo titulo, no qual pede a attençilo do Senado 
para uma petição apresentn<la anteriormente, solicitando que fossem . permutadas 
por apolices da divida publica do 13t·azil us que elln recebeu du Hepublica do 
Parnguny, em virtude dotrntndode9 de janeiro de 1872, como indemnisação dos 
prejuizos causados ás suas propriedades, pela invasão paraguaya na antiga 
provincia de Matto Grosso, 

A commissi!o, ni!o tendo conhecimento da petição ncima alludida, e enten• 
dendo mesmo não ter cabimento o.q\LO prutonde a peticionaria, ti de parecer que 
seja indeferido o presente r"querimento. · 

Sala das commissQos, H de ngosto de 1801.- J. A. Saraiva.- Ubald1'no 
do Amaral.- Domingos Vicente.- Esteves Junior.- A. Cavalcantl.- Josd 
H11gino.- Bra;: Carneiro.• 
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« Os abaixo assignados, membros da commissüo mixtn nomeada pelo Senado c 
pela Camnrn dos Deputados pa1·a confoccionarcm os projectos de lei sobro os 
crimes de responsabilidade do Presidonte da Republica e o respectivo processo 
considerando que n parte criminal c a parte processual devem ser objectos de lei, 
distinctas, segundo o que prescreve o art. 54§§ 1° o 2• da Constitui~iio, teem s 
honra de submetter à con$idernção do Senado o projecto relativo nos crimes de 
responsabilidade, o asseguram que a outra parte do trabalho do que se acham 

. incumbidos serú brevemente apresentada. 
Sala das commissües, li de agosto de 1801.-Jose Ily{Jino.- Campos 

Salles .- Q. Bocay~tva, com restricçiles. 

F1·ojcclo 

TITULO I 

DOS CRIMES DE !tESPONSAD!LlDAD!l DO PRESIDENTE DA !tEPUllLIC.\ 

Disposições prcliminaPcs 

Art. I. o São ct•imos de rosponsabilidade do Presidenta da Rep11blica os que 
esta lei especifica. 

Art, 2." Esses crimes serão punidos com a pena de perda do cargo e incapa
cidade para exercer qualquer outro, impostas por sentença do Senado, sem 
prejuízo da acção da justiça ordinaria, que julgará o delinquente segundo o 
direito processual e e1•iminal commum. 

Art. 3. 0 O Presidente da Republica e lambem responsavel por cumplicidade 
nos crimes do que trata esta lei, quando perpetrados por outrem, · 

Dos crimes contra a e:dstencia politlca da União 

Art. 4. o Tentar directamente c por factos submetter a União ou algum dos 
Estados que della fazem parto ao domínio estrangeiro, ou separar da União 
qualquer Estado ou po1•ção de tcrritot·io nacional, 

Art. ti. o Entreter directa ou indirectamente intelligeneias com um governo 
estrangeiro, para provocal·o ou instigai-o a fazer a guerra ou a commcttor hostili
dades contm a Republica; llromettor-lhe assistoncia o favor, ou dar-lhe qualquer 
auxilio nos preparativos ou planos do guerra contrn. a Republica. 

Art. G. • Auxiliar alguma nação inimiga n. far.er a guerra ou commetter 
hostilidadns contra a Republica: 

JO, fornecendo-lhe Rente, armas, dinheiros, muniçilos ou embarcações ; · 
2', communicnndo-Jho o estado das forças, os meios do defesa, os recursos ou 

planos da Repu biica ou dos seus alliados ; 
3•, dundo entrada e auxilio a espiões mandados a pesquizar os meios do 

defesa ou as operações da Republica ou dos seus nlliados; 
4°, fornecendo ou facilitando por qunlqum· modo e intencionalmonte as 

operações do inimigo. 
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Art. 7. o Entregat' de facto ao inimigo interno ou externo qualquer porção 
ilo territorio da Republica, ou que ella tenha occupndo, ou quaosquer objectos que 
lho pertençam ou de quo esteja do posse, tendo meios de defesa ; ou não empregar 
contra o inimigo os meios de defesa que poderia e deveria empregar. 

Art. 8. 0 Revelar negocias politicas ou militares, que devam ser mantidos 
secretos a llem da defesa, da segurnnça c:.:torna ou dos interesses da Nação. • 

Art. 9. ° Celebrar tratados, a justos ou convenções quo coropromottam a 
honra o dignidade ou os interesses da N açilo. 

Art. 10. Declarar a guerra, salvos os casos de invasão ou aggressão do 
na~.ilo estrangeira, ou fazer a paz sem autorização do Congresso. 

Art. 11. Violar tratados legitimamente feitos com as.naçiles estrangeiras. 
Art. 12. Violar a immunidade dos ombaixadores ou ministros estrangeiros, 
Art. 13. Commetter actos do hostilidade para com alguma nação estran-

geira, que compromettam a neutralidade da Republica ou exponham a Republica 
ao perigo do guerra. 

CAPITU!.O I! 

Dos c1•ím~s contl"a a Constituiçiio e a forma do govemo ,fl!deral 

Art. 14. Tentar directamente c por factos : 
1°, mudar por meios violentos a fôrma do governo federo.!; 
2°, mudar, no todo ou em parte o pelos mesmos meios,, a Constituição Fe

deral ou a Constituição de algum dos Estados da União. 

CAPITULO III 

Dos c;•imcs contra o liv;·e c;ce;•cicio dos podc;·cs polilicos 

Art, 15. Oppor-se directamente por factos a quo o Senado ou n Camarn dos 
Deputados se reuna constitucionalmente; dissolver o Congresso ou alguma de 
suas Gamaras. 

Art. 16. Entt•m• tumultuariamente no recinto do alguma das Gamaras do 
Congresso ; obrigar cada uma dollas a exercer ou a deixar de exercer qualquer 
das suas funcçues constitucionaes, ou a exercei-as de certo modo. 

Art. 17. Usar do violencias ou do ameaças contrn algum senador ou depu
.tado para arredai-o da Gamara a quo pertence, ou para coagil·o no modo de 
exercer o sou mandato, ou pelo que tiver dito ou praticado no mesmo exercicio. 

Art. 18. Usar de violencin ou de ameaças contra os agentes do Poder Ex
ecutivo para forçai-os a fazer de maneira illogal um acto officinl, ou a deixar de 
:fazer legalmente um acto official, ou a fazer como official um acto para que nno 
estejam autorizados, 

Art. 10. Oppor-se directamente o por factos ao livro exercicio do Poder 
Judiciaria da União; impedir ou obstar, pot• meios violentos, o atreito dos actos; 
mandaclos ou sentenças quo forem da competencin do mesmo podo r. 
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Art. 20. Usar da violencias ou ameaças para constranger algum juiz ou 
jurado a proferir ou deixar de proferir algum despacho, sentença ou voto, ou 
afazer ou deixar de fazer qualquer acto official. . 

A:rt. 21. Praticar contra qualctuer dos poderes dos Estados da Um~o ou 
contra as administraç(!es, municipaes, ou contra os cidadãos investi~os nas funcçlSes 
desses poderes ou administrações os crimes especificados neste capitulo . 

Art. 22. Intervir ~m negocies peculiares aos Estados fóra dos casos exe&
ptuados no art. 6° da Constituição. 

Art. 23. Vilipendiar de publico as instituições ou alguma das instituiç(!es 
constitu cionaes. 

DISPOSIÇÃO OOl!MUM 

Art. 24. Conspirar, concertando-se com uma ou mais pessoas, para a pra• 
tica dos crimes especitlcado8 nos caps. 1° e 2° e nos arts. 15 e 16, ainda que o 
concerto nil:o seja seguido de algum acto preparatorio. 

CAPITULO IV 

Dos crimes contra·o gozo e exercicio legal dos direitos politicas e indiviàuaes 

Art. 25. Impedir, por violencias ou ameaças, que o eleitor exerça livre• 
mente o seu direito de voto ; comprar votos ou solicitai-os, usando de promessas, 
ou abusando da influencia do cargo, 

Art, 26. Impedir, por violencias, ameaças ou tumulto, que alguma mesa 
eleitoral ou junta apuradora exerça livremente as suas funcções ; violar o 
escrutínio ou inutilisar ou subtrahir linos e papeis referentes ao processo 
eleitoral. 

Art. 27, Impedir que o povo se reuna pacificamente nas praças publicas, ou 
em edificios particulares para exercer o direito de representar sobre os negocias 
publicas; perturbar a reunião, bem como dissolvei-a fóra dos casos em que a lei 
o permitte ou :em as formalidades que a lei prescrevo. 

Art. 2S. Tolher a liberdade da imprensa, impedindo arbitrariamente a 
publicaçcro ou a circulação de jornnes ou outros escriptos impressos, ou attentando 
contra os, redactores ou contra os empregados ou o material das officinas 
typograph1cas. 

Art. 29. Impedir ou perturbar illegalmente as praticas do culto de qualquer 
confissão religiosa. ' . 

Art, 30. Privar íiiegalmente alguma pessoa de sua liberdade individual, ou 
obrigar dolosamente alguem a fazer o que a lei nlto manda ou a deixar de fazer o 
.que a lei permitte. 

Art. 31. Infringir as leis que garantem a inviolabilidade do domicilio, o 
aegredo da correspondencia ou a plenitude do direito de propriedade. 

Art. 32. Tomar ou autorizar metlidas de repressão, durante o estado de 
sitio, que excedam os limites estabelecidos no art. 80 .§ 2• da Constituiç!Io. 
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CAPITULO V 

.Dos a;•lm~s contra a segurança interna do pai:; 

Art. 33. Suspender as garantias constitucionaes, achando-so reunido· o 
Congresso, ou, na ausencia deste, não• tendo havido commoção interna ou aggres
s~o de naç!to estrangeira. 

Art. 34. Provocat• algum crime por discursos proferidos publicamente ou 
por escriptos affixados ou postos em circulação. 

Art. 35. Praticar ou concorrer pa1·a que se pratiquem os crimes especifica
dos no tit. 2', caps. 2', 3', 4' c 5' do Codigo Criminal. 

Art. 3G. Nilo dar as providencias que couberem em suas attribuições para 
obstar a execução desses crimes ou daq uelles a q uo se refere o art. 25 desta lei, 
tendo conhecime1lto dellcs . 

CAPITULO VI 

Dos crimes contra a probidade dn adminislPação 

Art. 37. Expedir decretos, instrucções, regulamentos ou ordens, ou fazer 
requisições contrarias as disposições expressas da Constituição ou da lei. 

Art. 38. Deixar de cumprir as disposições expressas da Constituição ou da lei. 
Art. 39. Nilo publicar ou retardar dolosamente a publicação das leis e reso

luções do Poder Legislativo. 
Art. 40. Tolerar, dissimular ou encobrir os crimes dos seus subordinados, 

ni'io procedendo ou ni!o mandando proceder con trn elles. 
Art. 41. Recusar as providencias do seu offic!o, que lho forem requeridas por 

Farte ou por autoridatlo publica ou determinadas por lei, o nomeadamente as 
informações, esclarecimentos, exhibição de peças ou documentos que uma ou 
outra Camara do Congresso solicitar, nilo havendo segredo. 

Art. 42. Usurpar alguma das attribuiçiles ue outro poder. 
Art. 43. Usar mal de sua autoridade, commettendo excesso ou abusos nilo 

especificados na lei, que tenham produzido damno pro\'ado a algum particnhLt• ou 
ao Estado. 

Art 44. Receber qualquer donativo ou acceitar promessas directa ou indi· 
rectamente para pr"ticar ou deixar de praticar algum acto de officio contra ou 
segundo a lei, bem como receber qualquer recompensa por ter p1·aticado ou dei• 
xado de pt·aticar um neto official. 

Art. 45. Deixar-se corromper por influencia ou poditorio de outrem, para 
procedet• contra os deveres do cargo. 

Art. 46. Subornar ou peitar a outrem para procedei' cotLtra o que deve 
no de~empenho das funcçiles publicas. 

Art. 47. Exigir, pnrn cumprit· o sou dever, que alguom dli ou pro· 
mctta, ou induzir alguom a dar ou n promottcr gratif!caçiEO, emolumento ou 
premio nilo determinado p0r lei, e ainda que seja para a Fazenda Publi•;n. 

Art. 48. Compromott<Jr a honrn e a dignidade do cargo put· incoutÍIWitcia 
publica o escandalosa, ou pelo vicio de jogos prohibidos ou de embl'ia::;-uez re
petida, ou portando-se com i11eptidão notoriu ou dosidin habitual no desempe11ho 
de sut\s funcções . 
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CAI'l'I'ULO VII 

])os Ci'imcs contm a gua;•da c cmp;·cr;o conslilucional dos dinheiros pttulicos 
c conlm as leis orçamentarias 

Art. 40, Dissipar ou gerit• mal os bn)ls da União: 
1 o, ordenando dospozas não autorizadas por lei ou contra n fut•ma, ou antes 

do tempo determinado JlOI' lei ; 
2°, exercendo ou transportando illegalmonte as verbas do orçamento ; 
3°, abrindo creditas sem as formalidades legaes ou fóra dos casos em que as 

leis os facultam ; 
4", celebrando contractos manifostamontc lesivos; 
5", contmhindo empt·estimos, emittindo apolicos ou olfectuando outras opc• 

rações do credito som autorização do Poder Legislativo; 
G0

, alienando os immovcis nacionaes ou empenhando rendas publicas sem a 
mesma autorização; 

7°, apropriando-se, consumindo ou extraviando ou consentindo ou concor
rendo para que outro se aproprie, consuma ou extrayie dinheiros ou valores Jler
tencentes á Fazenda Publica; 

8", negligenciando os moias no sen alcance para a conservação dos bens 
moveis ou immoveis, o arrecadação dos impostos o rendas da Nação. 

Art. 50. Nilo prestar ao Congresso, no prazo legal, as contas da re• 
ceita ou despozn de cada oxcrcicio, devidamente processadas o documen
tadas. 

Art. 51. Não apresentar no Congresso, no prazo legal, n prOJlosta 
geral da lei do orçamento .formulnda o instruída de conformidade com 
a lei. 

Saln das commissões, 15 de agosto do 1891.-José Jlygino.- Campos 
Saltes.- Quintino IJocayuva.- Amp!tilophio. -IJclfo;•t Viei?·a.- Epitacio 
Pessoa.» 

Na ordem do dia continua em 2" discussão, com o parecer das commis
sões de Justiça o Legislação e <lo ConstituiÇ<J:o o Poderes, o art. 1° da proposiçiio 
da Camaradas Deputados, n. 7, do corrente anno. 

O Sr. Presidente diz que, faltando apenas cinco minutos para com pie· 
tar-so a hora regimental, toma a responsabilidade de adiar a discussão para a 
sessão seguinte. 

Levanta-se a sessão. 

No dia IS do agosto, presentes 40 Sl's. senadores, abro-se a· sessão. 
E' lida e appromda a acta da sessão anterior. 
Vem ú mesa a soguin to 

Incl'icaçao 

< Que seja dirigida ao Governo a seguinte Mensagem : 
< O Sonndo, orglo da soberania dos Estados, ú vista dos factos graves 

que se passam cm Matto Grosso, trazidos hoje ao sou conhecimento por tele• 
gramma enviado a um ee seus membros, julga não poder, sem faltar ao seu 
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dever, que é Yelnr poln Constituição, deixar de protestar contra a permanoncin. 
do actual Governador claquolle Estado; pelo quo requer que o Govct·no informe 
si continuarú a manter no goYerno elo Estado do ~Intto Grosso o actual Gover- · 
nndot•, sendo elle o autor da anarchin em que so acha o Estado, convocando a 
assembléa aleita illcgalmonto a 28 de maio, tCiulo demittido o sott nntecessot·, 
por haver annu!lado as eleições de 3 de janeiro. 

Sala das sossues, 18 do agosto de 1891.-Pinhei;·o Gteccles.» 

Fallecimento do deputado D;•, Emesto Alves 

O Sr. Pinheiro Machado - O tolcgrapho acaba do communicar-nos 
n triste nova do fnl!ecimento do Dr. Ernesto Alves de Olivoit·a, illustt·o 
deputado do' Rio Grande do Sul. 

Não foi um brazileiro obscuro, um patriota vulgar esse quo a Patria 
acaba de perdet· 

O Sr. Quintino Docayuva- Apoiado; prestou mlevantissimos serviços á. 
causa da Republica e da sua Patria. (Muito bem.) 

O Sr. Pinheiro Machado- Como acaba de dizer o illustre senador pelo 
Rio de .Janeiro, aquol!es r1ue acompanharam de perto a propaganda republicana 
sabem qnão extrnordinarios, quão excepdonaes e inolvidnveis foram os serviços 
prestados por Ernesto Alves. (Apoiados.) 

Intel!igencia de primeira grandeza, cornçrro onde se encontravam todas ns 
notas nobres c elevadas, nas fi!eims dos tt·abalhndores da lihordadc, cllo sempre 
se singularisou occupando os lagares ando a pugna ora mais animada e peri
gosa, Na imprm1sa o na tribuna deixou um hu·go sulco do luz, em que ficou 
profundamente impressa a sua individualidade notavcl c original. Bem mereceu 
da patria, pois, esse que acaba de desapparecer do meio de nos. Aos seus amigos 
deixou uma saudade infinda o immorrcdoura, e na fileira dos luctadores um claro 
que jiunnis so preencherA. 

Acredito que o Senado do meu paiz, o Senado da RcpuL!ica não poderá 
regatear uma nota de rlôr e de magua it mcmol'ia do illustro morto. 

Eu, pois, requeiro que seja inserido na acta um voto do pezar pelo passa-
menta do Dr. Ernesto Alvos. (Muito bem ; muito bem.) 

E' approvado unanimemente o requerimento do Sr. Pinheiro Machado, 
Passa-soa ordem do dia. 
Continua em 2" discussão, com o pnrccet• das commissües de Justiça o Legis

lação e de Constituição e Poderes, o art. 1' da proposição da Camara dos Sl's. De
putados, n. 7, do cort•ento anno. 

Depois de longa discussão, e encerrado o art. I' dn pt•oposição. 
São succcssivamonte postosom2" discusstio, sendo esta sem debato encerrada, 

os arts. 2', 30, 4' o ti' do projecto. 
São postos n votos e tambom succossivawente npproyndos os referidos artigos, 

sendo a proposição adoptadn para passa!• ú :1" oliscussão. 
O Sr. Gil Goulart (pela ordem) requer dispensa de intorsticio para que o 

projecto entro cm 3" discussão. 
Consultado, o Sonndc concede n dispensa. 
Levanta-se a sosSl1o. 
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Aberta a sess[o do dia 19, com 33 Srs. senadores presentes, é lida e appro
a acta da sessão anterior. 
O Sr. 2' Secretario 1<l os seguintes 

Pareceres 

«A commissão de Finanças, attendendo ao disposto no art. 8' das Disposições 
isitorias da Constituiçzio, é de parecer que seja adoptada a proposição da 
ara dos Deputados, que autoriza o Sr. Pre~idente da Republica a adquirir 
" o Estado a casa em que fa!leceu o Dr. Benjamin Constant Botelho de 
alhães. 
Sala das commissiles, 18 de agosto da 1891.- Joaquim Saldanha Ma

IO.- Jose Hygino.- Domingos Vicente.- Amaro Cavalcanti.- Ubal,.. 
-, do Amaral.- Bra;; Gar•neiro. • 
«A com missão de Finanças, attendendo ao disposto no art. 7' das Disposições 

nsitorias da Constituição, tl de parecer que seja adoptada a proposição da 
ara dos Deputados, que fixa a pensão concedida ao Sr. D. Pedro de A1can-
, ex-imperador do Brazil. · 
Sala das commissões, 18 de agosto de 1891.- Joaquim Saldanha Ma

·lo.-José H.~gino.-Domingos Vicente.- A. Cavalcanti.- U. do Amaral. 
_,ra;; Carneiro.» 
O Sr. Presidenta- Estão sobra a mesa, o já foram publicadas, as listas dos 

tdores distribuidos em kes turmas, na fórma do nrt. 1 • § 6• das Disposições 
isitorias da Constituiçzio. Estas listas foram or~anizadas de accordo com as 
bernções do Senado, tomadas por occasião dn. verificação da poderes, em que 
lussitlcou os senadores e, por'tanto, na fórma do Regimento Interno do Senado, 
dependem de mais approvnçzio. 
Em todo o caso, como osta cln.<sificação.da senadores produz direitos impor

tes, por isso a Mesa tomou a delibe1"açito de submetter as listas a approvação 
3enado. 

Si algum dos Srs. senadores presentes tem observações a fazor sobre as listas, 
~casião ó opportuna. 

Não havendo observações, dão-se as listas por approvadas. 
E' apoiado e posto em discussão o requerimento olferecido na sessão de 15 do 

rente mez pelo Sr. senador Amarico Lobo. 
O Sr. Amarico Lobo {pela ordem)- Os concessionarias do contracto em 

JStão desistiram de!lo e foram até convi< lados pela Intendoncia Municipal para 
im o declararam solemnamente. 

Nestes termos, rotil·o a primeira parte da minha indicação, cujo fim esta pr~
'hido ; mas, como n indicação nilo tinha só mente cm vista o munopolio futuro e 
10 importa a esta Capital, do mesmo modo que a Minas, que se conhoça como 
"az o commercio do carne verde, não retiro a 2• parte da indicação. 

Consultado, o Senado consente na retirada. 
Continua em discussão, a qual fica sem debate encerrada, n 2" parte do 

uerimento do mesmo Sr. senador. 
Posto a votos, ú approvado. 
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O Sr. Amarico Lobo(pela ordem) -Tenho que expor uma quest11o momen
tosa para Minas, e peço urgencia a meus collegns para apresentar o respectivo 
requerimento. 

O Sr. Presidente - Ha deus oradores inscriptos para fallnr na hora do 
expediente. Si o nobre senador requer urgencia, consultarei o Senado. 

O Sr. AmericoLobo- Estimarei poder tratar dessa quest11o, porque é grave 
para Minas e para a Republica. Ha em Minas crise para o commercio e para a 
lavoura. 

O Sr. Campos Salles - Essa crise esta em toda parte. 
O Sr. Amarico Lobo- E' uma crise social, e convem combatei-a. 
Consultado, o Senado concede a urgoncia. 
Y em ú mesa o seguinte 

Requerimento 

« Requeiro que se solicite do Presidente da Republica sirva-se informar: 
I.' Si ainda se cobram em Caravellas taxas i!legaes e inconstitucionaes sobre 

generos exportados do norte de Minas Geraes para a Capital Federal ou para outro 
~~; . 

2.' Si o Governo do Estado de Minas Geraes, fundando-se no texto claro do 
decreto n. 524 de 26 de junho de 1890, arts. 1 ', 2' e 3', reclamou ou niio, 
ad inBtar do governo do Estado de S. Paulo, contra o decreto n. 373 de 6 de 
junho do corrente anno, que concedeu à Companhia de Obras Publicas e Em
prezas do Estado de Minas o privilegio e uso de uma ferro· via entre as duas 
cidades mineiras de Ouro Preto e Peçanha, que lhe cedeu gratuitamente os es
tudos officiaes, ja approvados, relativos 4 dita estrada, sem que precedesse decla
ração expressa da de&istencia do Governo Federal ; 

3.' Finalmente, qual a fiscalização a queestiL sujeita pelo decreto n. 399 de 
20 de junho ultimo a Companhia Geral de Estradas de Ferro para o flm de não 
desviar da ferro-via Central o tr.afogo de mercadorias, com o que irroga projuizo 
irreparavel ao commcrcio e ao Thesouro de Minas Geraes. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1891.- ilme1•ico Lobo i~ 
O Sr. Francisco Machado justifica e manda à mesa um projecto elevando â 

.; 2• classe a administraçiio dos correios do Estado do Amazonas. · · 

-• .. 
:~ 

• 

•• 

Estando apoiado pelo numero· de assignaturas que contem, vae a imprimir, 
para entrar na ordem dos trabalhos. · 

Passa-se à ordem do dia. 
Entra cm 3• discussiio a proposição da Camara dos Deputados, n. 7, do 

·corrente anno, limitando as attribuiçi:!es dos Governadores dos Estados ainda niio 
·constituídos. 

Yeem a mesa as seguintes 
Emendas 

Ao art. 3• 

«O Poder Executivo. dara as providencias necessarias para restabelecer a 
ordem e o regímen da legalidade nos Estados cujos Governadores houverem pra
ticado actos incriminados por esta lei. 
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Ao art. 4" 

Entende-se organizado o Estado, quando o respectivo Congresso, constituído 
com a maioria absoluta dos mombrn~ em rclnç~o ao total da rcprosentaç~o. houvet• 
approvado c promulgado a Constituição o eleito o Governador c Vice-Govcrnador 
do accordo com a Constituição ou antes de!la promulgada, caso o Congresso assim 
tenha deliberado. 

Sala das sessões, 10 do agosto do 1891.- .Tost! Hygino,- Ubaldino do 
Amaral.-FJ·ancisco Machado. -Amaro Cavalcanti. -Amm·ico Lobo.» 

Levanta-se a sessão. 

No dia 20 do agosto comparecem 30 Srs. senadores. 
Abre-se a sessão, sondo lida e approvada a acta da sessão nnterior. 
Voem i• mesa os seguintes 

Requerimentos 

« Requeiro que se peça ao Governo: . 
1. ° Copia das informações prestadas pelo actual capitão do porto do Estado 

do Piauhy, e pelo seu antecessor, referente :l. escala dos vapores da Companhia 
Lloyd Brazileiro, no porto da Amarração ; 

2.° Cópia do ccmtrncto que tem essa companhia com o Governo; 
3, 0 Informação si tom el!a cumprido a clausula desse contracto relativn ~"• 

•escala pelo porto da Amarração, quanto ao transporte de passageiros c cargas 
nesse porto; o no caso negativo, si lhe tem sido imposta pelo fiscal do Governo a 
multa em que ha incorrido por semelhante infracção. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1891.-Thcodoro Pacheco,,. 
«Proponho que se requisite do Govomo da Republica cópia da correspon

tlcncin trocada entre o Ministro da Agricultura e o encarregado de compras, em 
Pariz, e do objectos destinados· ao mesmo Ministerio, da qual resultou o pedido 
de demissão, leito por aquello funccionnrio. 

Sala das sessões, 20 de agosto do 1891.-Americo Lobo.• 
, · O Sr. E. Wandenkolk justifica e manda tL mesa um projecto organizando 

o Corpo de Engenheiros Nnvncs. 
Este projecto fica sobre a mesa, para ser opportunamente apoiado. 
Passa-se iL I" parte da ordem do dia. · 
Continua em 3" discussão a proposição da Camara dos Deputados, n. 7, do 

cot•t•ente anuo, limitando as nttl'ibuiçcres dos Governadores dos Estados ainda nilo 
constituidos. · 

Veem iL mesa ns seguintes 

Emendas 

4Ao art. 4° (si nilo passar a emenda do Sr. Jose Hygino ao mesmo artigo): 
Em vez das palavras - Constituição approvada e promulgada por maior~a 

absoluta do votos om rclnçi!o no total de sua represontnçilo ... - diga-se- Oonsh-

( 
' f': 
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tuição approvada o promulgada ~m sessão do Congresso, formado pela maioria 
absoluta dos seus membros om relação ao total dn. representação. 

O mais como no artigo.-J. L. Coelho e Campos.~ 
«Redija-se o paragrapho unico do art. <1° assim : 
São nullos do pleno direito, para dar Jogar t\ sua repetição legal, os actos. 

contrarias ao disposto neste artigo, e quacsqucr deliberações tomadas sem apre
sença duquolla maioria.-!. L. éoelho e Campos. • 

Encorra·se a discussão da proposição. 
Procede·so 1i votação, com o seguinte resultado: · 
Não são approvadas as emendas do ·Sr. José Hygino substitutivas dos arts. 

3° o 4° do pt•ojecto. 
Não são lambem approvadas as emendas do Sr. Coelho e Campos ao art. 4• 

e ao seu parugrnpho 1°. 
E' a proposição adoptada para sm· submettida i' sancção do Prcsidoute da 

Republica, indo antes á commissão de Redacção. 
Seguo~se em Ja discussão o projecto do Senado, n. 24, do corronto anuo, man-· 

dando prevalecer a preferoncin do que trata o art. 6° das Disposições Transitarias 
da Constituição, sobre nomeações do magistrados. 

2• parte da ordem do dla 

Entram successivamente cm 2• discussão, a qual fica sem debate encerrada, 
os arts. I o a 14 do projecto do Senado, n. 28, docorrenteanno, definindo os crimes. 
de responsabilidade do Pt·esidente da Republica. 

Entra em discuesito o nrt, 15 do projecto. 
Vem à mesa a seguinte 

E manda 

« Ao art. 15.-Antes da palavm dissolver, diga-se :-tentar directamente· 
o por factos.- José Hygino.-Amaro Cavalcanti.> , 

Entram succossivamente em 2• discussão, a qual fica sem debate encermda, 
os arts. 16 a 51 do projecto. 

Procede-se á vota~.i!o, com o seguin\c resultado : 
Silo approvados os arts. I o a 14. 
E' approvado o art. !5, salvo a emenda dos Srs. Joso Hygino e Amaro Ca-

valcanti, que tambem ti approvada. 
São approvados os arts. 19 :t 51. 
E' o projecto adoptado para passai':\ 3• discussão. 
A requerimento do Sr. Campos SaBes foi dispensado o iutersticio para a 

3• discusstto deste projecto. · . , . 
Esgotada a ma teria uesta parte da ordem <lo dm, volta-se á prtmmra. 
Continún a I• discussão .do projecto do Senado, n. 24, ~o c01:rente anuo! m~n

dando prevalecer a prefcrenma de que trata o nrt. 6• das Dtspostções Transttortas 
· da Oonstituiç!lo sobro nomeações de magistrados. 

LQvanta-se a sessao. -
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No dia 21 comparecem 37 Srs. senadores, sendo lida e upprovada a acta 
" sessão anterior. 

O Sr. 2° Secretario lê os seguintes 

Pa1·eceres 

•A' com missão do Marinha e Guerra foram presentes as petições dos lentes das 
.scolns Militar e Naval, Felisberto Josó de Menezes e .Joaquim Mendes Malheiros, 
•ameados por concur'so o decreto, reclamando contra a doutrina do art. 73 da. 
Jonstituição, que, no seu entender, não os alcança, por isso que acham-se com
·rehcndidos nas disposições do art. 74, que lhos suffraga a pretensão. 

Pura habilitar a interpô r parecer sobre assum pto de tanta relevancia, a. 
ommissão requisitou informações que, solicitadas ha muito, ainda nao viera.m. 

Sobre este, accresce o facto de achar-se em 2" discussão no Senado um 
•rojecto de lei, que tem por fim interpretar os arts. 73, 74 e 75 da Constituição, 
,ue cogitam da especie. 

Assim, omquanto não chegam aquel!as informações, e não tem andamento o 
.rojecto alludido, a com missão é de parecer que oe adie a solução desta mataria. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1801.- F. M. da Cunha Junior. -E. 
Wandcnholk.- .Tose Sime{(o, -José Pedro de Oliveira Galvão. » 

•A com missão de Marinha e Guerra estudou detidament eo projecto do Senado, 
'· 8, de 11 de julho do corrente anno, que crila uma escola de machinistas no 
,;stado do Pará, e, 

Considerando quo a creação desta escola, muito embora os benellcios que 
•Ossa prestar a mo.rinha de guerra ou mercante e que comtudo não compensam o 
•nus imposto ao Thesouro, não podera favorecer a toda dilatada costa septen• 
~rional do Brazil, caso em que poderia ser considerada uma necessidade imperiosa 
lo momento actual; 

Considerando que a sua creaçiio trará evidentemente justíssimas reclamações 
•o sentido de instituições nnalogas nos arsenaes de Pernambuco e Bahia, portos 
em que já tem grande desenvolvimento e mais terá de futuro a navegaçno a vapor 
subvenci~nada ou não ; niio devendo, pois, o Poder Publico deixar de attendel-as, 
por ser justo e equitativo, ainda que disso se originem novos e não pequenos . 
encargos ao Thesouro ; 

Considerando, finalmente. que o Poder Executivo, segundo o ultimo relatorio 
do Ministerio da 1\larinha, tem em mira o ·aperfeiçoamento dos estudo~ corr&
lativos ao manejo das mnchinas navaes, reconhecendo a exiguidade do ensino 
ministrado na escola da Capital Federal, exiguidade essa do que sem duvida se 
resentirá a projectada Escola Paraense : 

E' a commissfio de parecer que não seja o projecto presentemente approvado, 
aguardando·se melhor opportunidade e ulteriores estudos. 

Sala dns sessões, 20 de agosto de 1891. -E. Wandenkollt. - Jos4 
Bimeão. -Almeida Ba't"''eto.- F. M. Cunha J unior. - Jose Pedro de 
Oliveira Gal vão. • 

«A' commissilo de Marinha e Guerra foi presente o officio do Sr. Ministro 
da Guerra, transmittindo no Senado, de ordem do Sr. Presidente da Republica, 
o requerimento e mais papeis que o instruem, .Acerca de uma reclamação que 

' ' 
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dirigiram n este D. Annn Luizn da Ponha Monjnrdim c D. Lecticia Hortencia 
da Penha Monjnrdim, filhas legitimas do fallecido capitão José Francisco do 
Andrade Almeida Monjnrdim, 0m r1ue podem pagamento do soldo, que, segundo 
nllcgrun, so ficou devendo a seu pae, desde 1820 a 1884. 

A commissão, cxaminnnrlo detidamente a pretensão das snpplicantes, 
apoiada nos documentos e informações juntos, tcmlo em viHta os pareceres do 
Conselho Supremo Militar, antigo Conselho do Estado, procuradoria da corôa e 
Contadoria Geral da Guerra, e, 

Considerando que jiL foi negado esse direito ao pae das supplicantos, úcerca 
da reclamação que fazem da percepção do soldo do capitão, por isso que, tal 
direito acha-se prescripto, em face da legislação do fazenda, e mesmo porque o 
·dito official sempre recebera o soldo da tabe!la do 7 de março do 1821, sem 
protesto algum ; 

Considerando que, não sendo prorluzidas novas rnzucs que destruam tncs fun
·damentos, nem outras provas que justifiquem a pretensão das supplicantes, tor
·nn-sc a mataria já vencida, cm face do decreto n. Stíi de 12 do novembro de 
lStíl, que, cm seu ar!. 3° estabelece o prazo da prescripção como medida de 
·ordem publica, que deve sm• respeitada. 

Sala das sessões, 20 do agosto rle IS()].- Almeida Ba1•rcto.- Edua1•do 
Wandenholh.- Jose Simeao .- F. M. Cttnha J.tmia1'.-Jose Pedr·o de Oli
veira G~tlcilo. » 

c A' com missão de Ohrns publicas c Em prezas privilegiadas foi presente are
presentação em que o general de bt•igarln reformado Eduardo Josti de Mornes, por 
seu procurador Eduardo .Josri de ~lot•aes Filho, pt•otestn contra o reque
rimento dó Dr. Pedro Souto l\Iaiot· o José Eustaquio Ferreira Jacobina, 
pedindo pl'ivilegio para um plano do navegação a vapor entre a cachoeira do 
Santo Antonio e a foz do Beni, no t·io Madeit•a, nllegando : 

1.0 Que em 1873 Jlublicou unm memoria intitulada Estudos soln·e o rio 
.Madeim e que essa memoria foi reproduzida na que publicou o anno passado 
sob o titulo de Jtmcçilo do Ama;ona.~ ao Prata; 

. 2.0 Que a 22 de outubro de 1890 dirigiu ao governo provisorío um t·~que
rimento pedindo a concessão dos favores indispensavcis para levar a efl'etto o 
projecto de juncçílo do Amazonas ao Prata, requerimento que teve o seguinte des
.pacho :- Dirijam·se ao Congresso Nacional; o que, om virtude desse despacho, 
havia requerido no Ministorio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. que 
1lzesse encaminhar no Congresso Nacional sua petição sobre o projecto de JUU· 
cção do Amazonas no Prata, acompanhado das informações existentes. 

A commissão considerando : 
1.0 Que o general de brigada reformado Eduardo José de Mornos, até 

agora não obteve privilegio algum para navegação no rio Madeira ; 
2.0 Que os favores pedidos pelo referido genoral, Ines como: . 
Privilegio exclusivo,,por 90 annns, para a navegação projectada; gnrnntta, 

por 30 annos, de juros du 5 % sobre o capital do 20.000:000$ ; subve.n
~o ldlomet.ricn das linhas de navegação que forem estabelecidas (de Bolom 
a Montevidéo, 8.454 kilometros); .o~ favores das leis ns. 174G, 3314 e 3340 pnm 
melhoramento dos portos, comprehendidos na linha do navegação projectada; os 
favores do decreto n. 528, de junho do nnno proximo passado, para fundação de 

Sonndo 2 Vol. IH .. 
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róis, a pensão a que tem direito D. Pedro do Alcantnra, ex-imperador do Brazil, 
a contar de 15 de novembro de ISSO.- Sw·aivtt.» 

" Ao art. 1•: 
Substituam-se as palavras- a que tem di1·cito - pela palavrn - de.-

22 de agosto de 1891.- .Toão Pcdm.- .Toão Neivu,, 
Entram em 2n discussão, a qual fica sem debate encerrada, os nrts. 2•, 3°' 

e 4° da proposiç~o. 
O S1· .. João Pedro (pela oPdem) requer a retirada da emenda. 
Consultado, o Senado consente na retirada. 
Procedo-se ,-, votação com o seguinte resultado : 
E' approvado o art. 1°, ficando prejudicada a emenda do Sr. Saraiva. 
São successivamonte approvados os nrts. 2", 3° o 4°. 
É a proposição adoptada para pas~ar iL 3• discussão. 

Bc,1jamin Constant 

Entmm successivamente cm 2• discussão, na qual são sem debato approva.
dos, os arts. 1', 2° e 3• da proposição da Camara dos Deputados, n. 10, de 1801, 
autorizando o !'residente da Republica a dispendor, desde ji•, a quantia neces
snria para, de accordo com a Constituição, adquirir para o Estado o prcdio em 
que falleceu o Dt•. Benjamin Constant Botelho de Magallülcs. 

E' a proposição adoptada 11ara passar ú 3" discussão. 
O Sr. João Noiva (pela o1·d~m) requet• a dispensa de intorsticio, Jlarn n 

3" discussão dns duas proposições du Camura dos Deputados, que acabam de sct• 
approvadas cm 2•. 

Consultado, o Senado conced~ a dispensa. 
Entt•a em 2n discussão, com a emenda. oiTerecida no parecer da commissão de 

Justiça e Legislação, o art. 1° do pt·ojccto do Senado, n. 20, estabelcceudo clausu· 
lns para n concessão de terras devolutas. 

São lidas as seguintes 
Emendas 

Ao proJecto n. 20 

«Clausula 1•-No final, onde se I~- c estradas de ferro fcderaes- diga-se: 
ao leito e rlependencias neccssarins ao trafego das estradas de ferro. . 

Clausula 2" -Elimino-se- e as florestas indispensnvois para conservação
desses mananciaes. 
· Clausula 3•- Diga-se- Em todo tempo serão observadas as restricçiles que 

leis especiaes, quer fedc1·aes, quer dos Estados, quer municipacs, decretarem em 
protecção da la;-oura, da industria extractiva, da caça e da pesca, nos limites de
suas competencias. 

Clausula 4"......; Elimine-se .. 
S. R. -Ramil·o Barccllos.» 
E' tambem lido c fica sobre a mesa, para ser discutida na sessão seguinte, a 

rcdacçi!o elo projecto relativo nos crimes de responsabilidade do Presidente da 
Republica. 
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E' igualmente lido o seguinte 

• As com missões reunidas, de Justiça c Legislação, o de Constituição e Pode~cs,, 
consultadas sobre o projecto n. 18 do corrente anno, são de parecer quo o. 
Senado não pude dat·-Jho sua approvaçn:o, como passam n demonstrar: 

Si trntn-so de interpretar ns clausulas contidas nos nrts. 73, 74 o 75 da Con
stituição Federal, parece inutil o projecto, visto que não pudo dar Jogar a du\'idas 
o texto constitucional, tão claro e explicito e elle, tanto na sua lottm, como no 
seu espirita. 

Si, pol'étn, pretende-se, sob a forma intorpretati\'a, ampliar ou restringir, ou· 
por qualquer outt•o modo modificar o preceito constitucional, então é visto ~ue os 
tramites u scguit· seriam, não os communs i• decretação do uma lei ordinariu, mas 
os que, excepcionalmente, são indicados para que so possam operar as reformas
constitucionacs. 

Do resto, a Constituição deixou tão expressamente traçado~ os· limites que 
separam as osphoras do competoncia legislativa federal e estadoal, que, quando 
niio fosse do palpitante inutilidade, sot·ia cortnmento do gt•aves rerígos o uso do 
um pt•ocesso, que tivesse por fim designar, um por um, os casos em que cabe a. 
cada Estado, como parece do intuito rio projecto, insarir em suas !l)is tacs ou taes 
disposições. Semelhante processo devia conduzir rapidamente ú cottfus:Io, sinüo ;, 
propria supprcssüo da autonomia dos podet•os estaciones. 

Isto qunnto no art. 1 o do pt·ojccto. 
O :wt. 2°, dcclnr:~ndo qno o art. í4 da Constituição modifica o antcríot·, 

reveste-se de uma fórma tão vaga que torna ex.h•emnmente dif!ícil a exacta com-· 
prehensão dos seus intuitos, o que constituo grave defeito em uma disposição 
legislativa. 

Mas si, como parece, o ~uo ahi se tem em vista ú estabelecer que, sendo 
garantidos em sua plenitude o,ç ca;·aos inamovireis (nrt. i•l), deixam JlOr isso 
de se1· ·vedadas as acaumutaçõcs Tamunemdas (art. iS), cm relação n esses 
cargos, pensam as commissuos que urna tnl intolligcncin. afasta-se muito dos intui
tos do le~islador constituinte, tornando contt•adictorias ns di•posiçcros dos deus 
citados ~rtigos. 

O nrt. 73 prescreveu, como pt•incipio regulador de todos os c~sos o sem 
excepção, que siio vedadas as accumulaçues rle cargos remunerados, .rots que, no 
seu preceito, não salvou, como seria mister, o como aconsolhn n pratten constante 
do legislar, caso nl,um que devesse ser considerado como ex.cluido dn sua gene
ralidade, De onde ~e infere que ambas as disposiçile.s se hnt•mo.nisam e concili~m-. 
se desde que se observe quo, no contrario do que cltspilo o proJecto, o nrt. t4 /J 
que solfre n limitaç:lO posta pelo artigo untot•ior q uo veda as accumulaçiles, ~unndo 

_se tratar de cargos romunemdos, 
Daqui resulta que, quando um mesmo cidndito se nchat· investido ~le deus ou 

mais cargos remunerados, ainda que sojam innmovivcis, cm obsorvuncta no pre-
ceito do art. 73 dn Constituição, teri~ de optar por uilt dolles,. . 

Esta é a intolligencin que ús commissilos, parece mais ctll'lnl o mat~ do accordo 
com o ponsmuonto constituci?nnl, da qual, entretanto, afasta-se o proJecto. 
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As outras disposições contidas no mesmo projecto incorrem nos mesmos in
. convenientes já assignalados. 

Concluam, portanto, as commissões reunidas, opinando para que seja rejeitado 
o projecto. 

Snla das com missões, 22 do agosto do !SOl.- Campos Sa/les.- Coelho e 
Campos.- Quintino Boaayuva. -Joaquim Felicio.- Ramil·o Baraellos (com 
restricções) . • 

Levanta-se a sessão. 

-
Na sessrro rio din 24 de agosto comparecem 41 Srs. senadores. 
Abre-se a sessl1o, sendo lida c approvnda a neta da sessão anterior. 
São apoiados e v;1o a imprimir• pam entrar na ordem elos trabalhos os proje

ctos offerecidos pelo Sr·. Eduardo W nndenkolk na sessM de 20 do corrente e 
pelo Sr. Amarico Lobo na de 21. 

E' posta cm rliscussüo e sem dcbrt!e npprovadn a redacção do projecto do 
Senado n. 28, do corrente mez, definindo os crimes de responsabilidade do Presi
.dente da Republica. 

Vem à mesa o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I. o Fica o Governo autorizado a mandar construir nos municípios de 
Campo Maiot•, Picos e Jnicós, S. João do Pinuhy, S. Raymunr!o Nonnto, no Es
tado do Pia uhy, poços artesianos, podendo despender até;, quantia de 200:000$000. 

Sala das sessões, 24 do agosto de 1891.-Joaquim C1·u::.- Theodoro 
Pacheco. - El.~seu Jllar'/ins. » 

E' enviado a mesa o seguinte 

Reque1•imcnto 

«Requeiro que, em Mensagem ao Presidenta da Republica, se peça ao mesmo 
parn informar : 

Si em vista das circumstancias economico-financeiras, notavelmente desani· 
mndoras, em que se acham estas e outt·as praças rla União, pretende o Governo 
tomar medidas no sentido de.abstar os damnosos effcitos da crise que a todos se 
afigura imminente; e si para essas medidas nl1o considera indispcnsavel a coope• 
ração do Poder Legislativo, e no caso amrmativo, em que sentido. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1891. -A. Cavalcanti. » 

Pl\IMI~ffiA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em ::1" discussão a proposição da Camara dos Deputados, n. 8 do cor· 
rente anno, fixando a pensão a que tom direito D. Podre do Alcantara, ex-impe
rador do Brazil. 
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E' lida a seguinte 

Emenda 

•Ao art. 2°- depois das palavras --prestações mcnsaos- nccroscentom·se: 
-ao camllio de 27 dinheiros por 1$000. 

O mais como esttl no projecto. 
Sala das sessões, 2,1 do agosto de 1891-E, TT'andenholh.- OunhaJuníor.> 
E' apoiada e posta conjunctamente cm discussão, a qual fica sem mais debate 

encerrada. 
Posta a votos, e approvada a emenda. 
E' approvada a proposição, ficando n sua adop~i!o adiada para depois da nova 

discu~o<lo por que tem de passar a emenda approvada. 
Entra cm 3• discussão c li sem dcbntenpprovadn c adoptada para ser submet

tídn à sancçrro presidencial, indo ante~ iL commis~fio de Redacção, n proposição da 
Camara dos Deputados n. 10, do 1891, que autorí~a o Presidente a adquirir, 
pura o Estado, a casa cm que i'alleccu o Dr, Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães. 

Continua cm 2• discussão, com as emendas oiTerecirlas, o art. 1 o do projecto 
do Seuado n, 20, de 1891, estabelecendo clausulas sobre concessões de terras 
devolutas, 

Voem u mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente cm discussão as 
seguintes 

Emendas 

«Ao art. 1°, clausula 3•. 
Em voz de- decretarem- diga-se:- decretadas pelos poderes competentes, 

estabelecerem. 
Sala das sessões do Senado, 24 de agosto de 1801.- U. do Amaral.• 
« Ao art. 1°, clnusula 4•, 
Accrescente-se:- e as posses de boa fé nellas existentes, limitadas ao culti· 

vado e outro tanto em matta desde que os interessn<ios provem cultura ctl'ectiva 
e morada habitual antcJriores de 24 do fevereiro de 1801. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1891.- U. do Amm·al.- Gil Goulcwt.• 

SEGU~DA PARTE DA nRDim DO DIA 

O Sr. Josu Hygino justifica um projecto substitutivo reorganizando oR 
serviços federaes. 

Nada mais havendo a tratar-so nesta pnrt~ da ordem do dia, volta-se â 
primeira. 

Continún em 2• discussão, c0m as emendas ofl'erccidas, o art. 1° do projecto 
do Senado n. 20, de 1891, estabelecendo clausulas para a concessão do terras 
devolutas. 

Levantn-so a sessao, 
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No dia 25 do agosto ncham-so prcsenles ,11 Srs. senadores. 
Abro-se a sessão, sondo lida o approvnda n neta da sessão anterior. 
O Sr. 2° Secretario lô os seguintes 

« A com missão do Finanças é do parecer que soja adoptada a proposição da 
mam dos Deputados que concedo aposentadoria com o ordenado por inteiro a 
lio de Lima Franco, 2° oficial da secretaria do Estado dos Negocias da Guerra, 
ma seguinte emenda no art. 1° : 

Em voz do -fica concedido- diga-se- fica o Poder Executivo autori
lo a coucodet•, etc. 

Sala das commissües, 24 do agosto do 18tH.- U. elo Amaml.- J. Sal ela
a Mm·inho.- Domingos Yicenta .--A. Cavalcanti.- Bra:: Carnciro.
sd Jl!}gino. • 

«A' com missão de Finanças foi prosonto o requerimento de D. Annn Thoodo
a do Souza Moura, viuvado capitão do oxtincto Corpo Militm· de Policia desta 
1>ital o tenonto honorario do exercito Antonio José de Moura, no qual pede uma 
tíSão mensal que a liberte, em parte, da extrema pobreza cm quo vivo, o bem 
:im para crlucat• seus cinco lllh0s menores. 

A commbsão, attm1dondo nos documentos apresentados pela peticionaria, com 
quaos prova os serviços pt•estados pelo sou finado mt1rit!o na gu~t·rn do Para

ay, o poste1·iormonto no Asylo dos ln validos da Patrin, .Arsenal do Guerra o 
rpo Milita L' de Policia ; o, cousidot•anclo q uo a peticionaria se acha em ostado do 
.•alidoz o impossihilitncla do prover aos meios do subsistoncia, o qtw se verifica 

nttcstndo modico, e do parecer qnese lhe conceda uma ponsüo mensal o lllll'tl 
~c fim sujeita ú approvação do Senado a seguinte resoluçüo: 

P1•ojccto n. 3 4 

O Congt•esso Nacional resolvo: 

Art. 1. o l<'icn autol'izado o Pocl~r E~ocutivo a conccdet• a pon!iio mensal de 
8 a D. Anua 'l'hoodolina do Souza Moura, vi uva do capiti'io do oxtincto Corpo 
litar do Paliei" desta capital o tenente honorario do exercito, Antonio Josti de 
)Ura. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contt•ario. 
Sala dns com missões, 2,! de agosto dn 1801.- Bra;; Camcil·o.- .1. Ca

lcanti.- .T, Saldanha Marinho.- JosiJ Il!Jgino.- Domingos Vicente.
do 1lmaral.• 
E' igualmente lido, posto om discussão o sem doba to approvado o seguinte , . 

Pa1•ece1' 

«Foi presente ú com missão do Finanças o requerimento de D. Frnnciscn do 
•rros Bellognrdo, Yiuva do capitcro do cavullnrio. FiL•mino Jorge Bollcgardo, 
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no qual pado uma pensn:o com que possa viver c educar seus filhos menores, justi
ficando n pretensão com documentos q uc lll'OYam os serviços prestados por seu 
finado mnrirlo. 

A commissão, considerando que a peticionaria não apresenta documento 
comprohatorio do seu estado de invalidez, e de parecer que seja ouvida a com
missão de Marinha o Guerra sobre' esta petiçito. 

Sala das commissõcs, 24 tlo agosLO r\ c 1891.- Bm::: CameiPo.- A. Ca
valcanti.- .T, Saldanha M(/,j·inlw.- .T osd Iiygino .-Domingos Vicente.-
U. do Amaml. » 

Vem a mesa o scguintq. 
Requerimento 

« Requeiro que do Poder Executivo so requisitem informações sobro o 
seguinte : 

1. 0 Si existo tratado ou con.venção commercial em vigor entro o Brazil e a 
Republica Oriental do Uruguay; 

2. 0 No caso negativo, qual a lei om quo se toem buscado os Governos para 
determinar as disposições da tabella .T, que abre excepções aduaneiras a productos 
similares do Estado Oriental introduzidos no Estado do Rio Grande do Sul; 

3. 0 Si o Estado Oriental tem mantido a esse respeito reciprocidade. 
Sala das sessões, 2ri de agosto de 1891.- RamiJ·o Barcellos. ~ 
Continúa a discussilo, adiada na sessão antcriot•, do reqnet•imento do Sr, Amaro 

Cavalcanti. 
Vem a mesa o seguinte 

Pmjecto 

<O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 O Governo tlca autorizado a entrar desde j:'L em accordo com o 

Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil para reorganizar a adminis
tração do mesmo banco, sob as seguintes bases : 

a) a administrnçcro do banco sorit. composta do um presidenta, um vice
Prosidonto, um director-secretario, um gerente e deus directores do semana ; 

b) o presidente c o secretario serão de nomea~<lo do Governo e tirados dentre 
·OS chefes das directorias do 'l'hosouro Nacional ; o vice-presidcnto o os outros 
directores serão eleitos unnualmente por assemblea geral ordinaria dos accionistas; 

c) a administração do banco sera auxiliada pot• um conselho fiscal composto 
de tres membros, sendo deus accionistas eleitos igualmente em assemblóa geral, o 
de um empregado do Thesouro Nacional, que será. o chefe do mesmo conselho ; 

d) a escripturação do banco fica a cargo o sob n rGsponsabilidndo do director~ 
secretario, que seri• o chefe da contabilidnde do banco ; 

c) os auxiliares da secção do contabilidade serilo nomeados pela administração 
do banco, do accordo com o director-secretario, e, na falta desse accordo, o 
Ministro da Fnzonda pt·ovora os lagares ; 

{) os directores e mais empregados do banco· não poderão fazer transacções 
{:Om o mesmo banco, salvo. s,i estiverem c<> hortas com deposito em dinheiro ou 
conta cot•ronte garantida com upolices da divida publica gernl da União. A 
infracçlto desse pl'eccito importa em crime de peculato para o presidente e demais 
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iunccionnrios de nomeação rlo Governo, o do ostellionato para os directores e 
lemnis funccionnrios eltlitos pelos accionistas. 

Art. 2. 0 O hanco &orá obrigado a creat• o manter caixas filiaes em todas as 
mpitaos dos Estados da Uniüo, organizadas sob o mesmo titulo da caixa matriz e 
10m o pessoal proporcionaria as suas necessidades. 

§ i'. o Uma vez assim organizado o banco, sm•:to foi tas por sou intermcdio 
\adas as operaçiios de fundos por conta dos cofres da União, e quando or<lcnadas 
•elo Ministro da Fazenda. 

§ 2. 0 Ser;to igualmente foi tas pelo l>anco todas as aparações referentes ao 
·erviço da divida extermi ou <lo 'lualquor outt·o encargo publico no estrangeiro, 
•aso o Governo exija. • 

§ 3. 0 Por esscssel'viços o banco percebor;'t a com missão quo for arbitrada de 
•ccm•rlo com o Governo. 

Art. 3. 0 E' oxprossnmento p>·ohibido no banco tomar parte directa ou 
o1dirccta na organizaç:io do cmprezas industriaes, qualquer que seja a sua 
mtureza ou objecto. 

Paragrapho unico. Os lagares de directores do banco, bem como os de 
nembros rlo conselho fiscal, s:io absolutamente incompativeis com quaesquer 
•utros empregos em bancos, sociedades ou companhias anonymas. 

Art. '1. 0 'Si o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil se recusat• a 
·eorganizar a sua administração, segundo as hases da presento lei, sorú obrigado a 
•ntrar immediatnmoute em liquidaçilo, afim de set•em apuradas as suas responsa• 
•ilirlades para com o Governo, cessando desde logo os favores que lhe foram 
.oncodidos. Para este elfoite o Governo nomeará uma com missão de empregados 
o Thesouro Nacional, que collaboral'li com a Administraç:io do banco. 

Art. 5. 0 Na hypotlwse do artigo procedente, o Governo tratarà com o Banco 
o Brazil não só o serviço da omissão, como o do resgate do papel-moeda do 
,;stado. 

Art. 6. 0 O Governo fica autol'izudo a expedir os regulamentos necessarios a 
oa execução da pt•esente lei. 

Art. 7. 0 Revogam7so as disposições em contrario. 
Sala das sessõos, 25 do agosto do 1891.- Elysau Martins.» 
O Sr. Presidente declara que o projecto fica sobre a mesa, para ser oppor

~namente apoiado. 
O Sr. Amaro Cavalcanti (pela m·dem) requer ao Sr. Presidente que consulte 

Senado sobre si concede urgencia por mais meia hora, afim de, continuando a 
iscussão do requerimento, poder responrlor no orador. 

Consultado, o Senado concede a urgencia, 
Em seguida occupa a tribuna o St•. A.. Cavalcanti, ficando a discussão 

•!cerrada, 
E' approvado o requerimento. 
Passa-se il ordem do din. 
O Sr. Presidente- O tempo destinado para a 1• parte da ordem do dia foi 

•cu pado com o assumpto que o Senado acaba do votar, o, por isso, ontra-se na 
· parte. 

O Sr. Baenn (pela ordem)-Oreia que V. Ex. passa ú 2" parte da ordem do dia 1 
O Sr. Presidente- Sim, senhor. · 
O Sr. Baena- Então, requeiro a V. Ex. que consulte à casa sobro si consente, 
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que o resto do tempo da sessão do hoje soja consumido com a 1' parto da referida 
ordem do dia. 

O Sr. Presidente- O ar L GO do Regimento contem umn disposição r1uc 
dispensa a consulta no Senado. 

Diz e~se artigo: 
«A ordem cstnbolecida no artigo precedente o a CJ no tiver sido dada pelo presi

dente para a discu>Scio do dia, não podot·ú sct• alterada, sinão nos seguintes cusos: 
1." Para a loiturn do qualqttel' officio, de cuja mataria SAjn urgente dar 

conhccimen to ao Senado ; 
2. 0 Pura propor urgcncia ou adiamento ; 
:3. 0 Para o!Tcctuar-se a posso rio senador reconhecido.> 
A I" parto <h ordem r lo dia foi altOl"atla, porrtuo o Senado concorlcu nrgencia 

para a discussão do requerimento rlo St·. Amuro Cavalcanti, o qual se achava na 
hora do expediente. 

Entrou cm debato o occupou o tempo destinado, na ordem do dia, ,-.1• parto. 
São 2'/. hot•as, o, por isso, entendo que não pode ser n.cceito o requerimento 

do nobre senadot•, porque, si o acceitnssemos, i riamos violar o Regimento. 
O Sr. Bacna-A' vista dnsconsirleraçucsjudiciosas de V. Ex., peço que 

considero sem o!Toito o meu requerimento. 
O Sr. Presidente cliz que vao onll•ar em discussão o projecto, o!Terecido pelo 

Sr. Amaro Cavalcanti, ~obro moeda motallica, com o substitutivo que o mesmo 
ofl'erocou ao estudo da commissüo de Finanças, a qual ti rlo parecer que o mesmo 
substitutivo sejn adoptado, e, portanto, consulta o Senado si prefere para baso da 
discussão o substitutivo, considerando-se, no caso atfirmativo, retirado o projecto 
primitivo. 

Consultado, o Senado approva a prcfcrencia. 
Enkam successivamentc em 2" discussão, n CJUal fica sem debate encerrada, 

osarts, I', 2', :3", 4", 5', 6", 7", 8", Ü", 10 e li do projecto substituth·o. 
Verificando-se não havet• numero legal para votar-se, fica adiada a votação, 
Nada mais havendo a tratat·-se nos ta parte da ordem do dia, volta-se ú I • parte. 
Entra om discussão unicn, a qual fica sem debato cn.corrada,. e reservada a 

votação para quando houver numero, a emenda do Senado a propostção da Camat·a 
dos Deputados que fixa n ponsiio a quo tem direito D. Pedro do Alcnntarn, 
ex-imperador do Brazil. 

Continua em 1" discussão, com as emendas o!Terecidas, o art. i" do projecto 
n, 20, rle 1891, estabelecendo clausulas para a concesstlo de terras devo! utas. 

E' lido, apoiado e posto conjunctamentc em discussão, a qual fica adiada pela 
hora, o seguinte · 

Artigo additi oo 

« Para ser collocado onde convier : 
Serilo desde jà devolvidos nos Estados, a que pertençam, todos os papeis 

relativos a terras requeridas ou concedidas, pendentes de despacho ou conc!usuo, 
afim de serem resolvidos pelos respectivos Governadores ou Presidentes. 

Snln das sossiles, 25 do agosto do 1891.- Joaq11im Sarmento.- Pacs de 
Carvalho. • 

Levanta-se a scssno. -
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No dia 213, 11rosentos H Srs. senadores, abro-se a sessão. 
E' lida o upprovadn a acta da sessão anterior. 
O St·. 2' Secretario lu os seguintes 

« A commissão de Commorcio, Industria, Agricultura e Artes apresenta o 
seguinte projecto, n. 15, flo corrente nnno, sobro navegação do cabotagem, redigido 
.·para entrar cm 3• discussão, de uccordo com o vencido na 2•: 

Projecto n. :l5, de 18D:l 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. o A navegação do cabotagem só pódo ser feita por navios nacionaos. 
A1·t. 2. o Entende-se por navogaçilo do cabotagem a que tem por fim n 

communicação e o commercio directos en!Pe os portos da Republica, dentro das 
aguas deste o dos rios que JlCrcorrcm seu territorio. 

Art. 3. o Para um navio ser considomdo nacional exige-se: 
l\ que seja propriedade de cidadão bt•azileiro, ou de sociedade ou empreza 

com s0de no Brazil, gerida ou administrada e~clusivamcnte por cidadãos 
brazileiros ; 

2', que seja navegado pot• capitito ou mestre brazileiro; 
3', que, pelo monos, dous terços da oquipagom sejam do braziloiros. 
Art. 4.' Aos navios estrangeiros o prohibido o commercio do cabotagem, sob 

as penas do contrabando, sondo-lhes, entretanto, pormittido : 
1•, carregar ou descarregar morcmlorias e objectos pertencentes iL Adminis

iraçito publica ; 
2', entrar cm .um porto por franquia o seguir com sua carga para outro, 

dentro do prazo regulamentar ; 
3•, entrar por inteiro em um porto c seguir para o outro com n mesma carga 

no todo ou em parte, despachada para o consumo de reexportação ; 
4°, transportar, do uns pam outros portos da Republica, passageiros do 

qualquer classe o procodoncia, suas bagagens, animaes e tambom volumes classi
ficados como encommendas, ou productosagricolas e fabris de facil deterioração e 
valores amàodados ; 

5', receber em mais de um porto goneros manufacturados ou produzidos no 
paiz, afim do oxportal-os para fura da Ropvblica ; 

6', lavn~• soccot•ros a qualquet• Estado ou ponto da Republica nos casos do 
fomo, poste ou outrn calamidade ; . 

7°, tJ•ansportar quaosquor cargas do uns portos para outros, nos casos de 
guerra externa, commoção interna, vexames o prejuízos causados li navegação e 
commorcio nacional por cruzeiros ou forçasestrnngeil•as, embora não haj11 decla
·1•açüo do guerra. 

Art. 5.• As mercadorias, conduzidas por navio estrangeiro de um porto da 
Republica; podem se1• vendidas em outro nos casos de arribada forçada, cerração 
ou força maior. 
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Ar L 0." Aos nuYios das nnçilos limitt•ophes ü permitti<la n na1·egaçt!o <los 
rios o a1guns inturiot'es, nos termos dn~ conroru.:üos e tL·a"t!ttlos. 

Art. 7 ." Solwc matricula dos nnrios o da tripolação, pilota~um o yistorias 
so obsot'l'at·ú o fJUC: for rlotet·mitw<lo nos rogulnmcutos, que o rf'odor Executivo 
expedir paril execução desta lei. 

Art. 8." As disposições tlcstn lei entrnrito cm Yigm· da data de sua pnblica
r.üo a rlons anuas. 
• Art. !l," Revogam-se as disposições cm contml'io, 

Sala das commissiles, 2.'5 de agosto de 1801.- Moll/eh•o de IJco•J•os.- Lapél'. 
-Antonio Bacnrt. ,, 

• As commissues reunidas do Constituição, Pot!cres o Diplomacia o do lnstru
cr;iio Publica, tendo tomado conhecimento da petiç;io dil'ig-ida ao Congresso Na
cional pelo cidadão Dr. Eyar·isto Nunes Pires o cousidera!Ído que, com relação no 
pcticionat·io, uão ~c I'Ol'Ífica n hypothese da accumulação prerista c definida poJo 
art. 73 da Constituir;iío Federal, e do parecer· que ~oja attcnrlida a jutitn recla
mação do peticiomu·io, c neste sentido olftJI'Occ ú consi<lct•nçtio do Scuatlo o seguinte 
projecto do lei n. 36: 

O Congresso Nacional t·osolve : 

Art. 1." Fica o Por!m·Exocutivo autorizado a mnml:n• nbonm· ao Dr. Eva
risto Nuues Pires a gt•atificaç;lo a que tom dit•nito t!omo Jll'Oftlssot• interino de 
geographin, no oxtu·nnto tio Gymunsio Nacional. 

A.l~t. 2." Ficam l'e.wogndus as disposiçGHs em contrnrio. 
Sr. ln das com missões, 18 de agosto dn 1801.- Q,tinlino Booa}JUVa.-.Ton

fjltim F'elioio.- Ramú•o JJw·oellos.-F;·anoisoo Machado.- Joaquim Jliu,·
tinho.-.Torchim de OlicciPa Calu.ndtt.» 

E' lido o seguinte 

Rcquc?•imcnto 

< Requeit·o que •c peça ao Governo pnr•a informar, com n ur•gcncia possiYcl : 
1." Qual n importnncia do grammns rlo pmta cunhada, pot• couta tio Estado, 

<llll'anto o anno rio !8\JO tl o 1° semestre deste; 
2." Qual o preço real mêtlio p01' que J'oi comprada a prata rcferitla,. e o preço 

por que foi realmente omittitln; 
;J." Si niío ó possil·el no mesmo Gororno sntisfazet• o pcdi<lo t!n commisstio do 

Finnnçns úcercn do rlncumen tos citados por esta cm ol!tcio rlt1 G tio Julho ultimo, 
<lirigido ao Sr. Ministl'o da Fazenda. 

Sala das sossõcs,.2G do ngusto tle 1801.-.'imm·o Cavalcnnti.• 
E' apoiado, posto cm discussão o som debate appromdo, 
O Sr. Elysou ~lnrtins (J1elct Oi'dem) -St•. pt·esidonto, pedi n palamt pela 

ordem pnm fazer um pedido n V. Ex., como Pl'esirlcnte <lu Mesa, o u retirar n 
ordem, quo dou nos empregados no upnnh.o.monto t!us nos8as discussües, n respeito 
rln nito puhlicnçtlo dos extmctos dos discur·sos fllW, pot·l·cntura, cu tcnhn do pro
ferir· ainda. 

~onntlu 3 Yol, Ilt 
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Vem,·, mesa o ó lido o seguinte 

P?•ojecto 

« Art, 1." As caixas flliacs do bancos, cuja matriz se acho cm pai~ estran
geiro, ficam obrigadas, quatro mezcs depois da pl'omulgaçiio da presento loi, a 
constituir o capital que estabelece o seu fundo o rosJlonsnbilidnde em relaçilo as 
opcmçilcs q uo rea\iznrom. 

Art. 2. o Para ycl'iflcaçilo do que dispõe o artigo anterior, as rCSJlCCtivns 
goroncias ou dil•cctorias apresentarão um balanço geral do estado do sou activo o 
passivo, do modo rruc fique clara o tor•minantomcn to estabelecido qual o capital 
q•1e passa a constituir o fundo social das dilas instituições • 

.Art. :3. 0 O capital social rlc cada uma elas caixas fllincs constitue, para 
todos os effoitos, uma rcsponsabilidarlc determinada cm rolnçiío ús operações que 
ns mesmns pratiquem no pniz. 

Art. ·l, 0 N:io ficam privarias os Ci'Cdorcs nas rlitas caixas filiacs de qunos
quol' outras garantias q1w, nlem do capital de I'CSponsahiliduda das caixas, lhe 
sejam olfcrocidas pelas das suas respectivas matrizes. 

Sala das sos,iles, 2G de agosto do 1801.- Ramiro Barcetlos. • 
Vem tamhem i• mesa c é lida a seguinte 

lndicaçcio 

• Attendendo ú complexidade de causasrJUC influem sobre a presontosituaçilo 
cconomica do pai~ c à urgcncin do medidas tendentes a tranquillisnr o animo 
publico, que dos pode!'CS nacionnos espera a legitima intervenção para regular a 
nossa vida com moreia!, isentando-a do indobitns pcrturbnçõ~s; 

Considerando quo sl> depois do exactas informações, só na posso da detalhes 
prnticos o no conhecimento dos factos inc1·iminados jwln opinião, poderiio os po
deres publicas doei di r soln•o tão melindrosa qucstlio ; 

Julliando, pol' outro lado, que ao Poder Legislativo compota essencialmente 
dar ao Executivo os meios legnes parn attcnder aos reclamos da opiniiio o às 
nccossiclaclos pulilicas ; 

O Senado rosal \'O : 

1. o Nomear de enü·o sons membros uma commissiío do inquorito, encm'l'e
gnda do colher to r! os os dados neccssarios cm rolnçfio à quostrro economicn, ouvindo 
os lmnquoiros c directorias de hnncos c rlo companhias commorcinos o industrines, 
commorciantcs, industrialistas, o todas as pessoas quo julgar competentes no 
nssumpto om oxposi~ito verbal ou oscriptn; 

2. 0 A commissuo compor-sc-hn do cinco senadores, que entre si escolhorito o 
presidente o dous sccrotnrios ; 

3. • O convite para as exposições vorbaes ou por cscl'i)lto so farilo por meio 
do cnr•tas, a quo Juntarão impressos os quesitos adcnnto consignados; 

4. 0 Quo n mesma commissfio om suas cartas circulares marque o Jll'nzo i 
mnximo do 15 dias para o recebimento dns respostas ils informações podidas; j 

~ ,, 
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5. 0 Que a commissiio mando publicar, na pado do Dim•io Offlcial destinada 
aos trabalhos do Congresso, os quesitos feitos o a lista das pessoas a quem sejam 
dirigidas as circulares ; 

(). 0 Os que.sitos serão os seguintes : 

I 

Quacs as causas da actual situnçiTo economica cm relação ao estado do 
-cambio! 

II 

Entro as causas da baixa do cambio tom acç;To predominante o meio circulrmto 
de papo! inconvertiycl! 

III 

A fórmn pola qual os actuacs bancos de emissão constituíram seu fundo social 
exerce influencia sobre n depreciação do papel cmittido! 

IV 

As operações do descontos e adr.antamontos realizaycis pelos bancos emissores 
com papel inconyertiYel fomm c icem sido feitas sobre transacções realiza veis nos 
prazos de seus vencimentos! 

No caso negativo, cm qtJo proporç<1o rolatiYamenteás emissões são as operações 
de prnzo curto e realiza veis no prazo! 

v 
Qual a pro)JOrção, cm relação ;, omissão, das opcraçilos realizadas com des

tino;\ longa immobiliRação ou cspcculnçiJcs que colloq nem os devedores cm con
dições de niio poder integrar o pagamento do seus debites na época tios respectivos 
wncimontos i 

VI 

Qual n proporção prcsumivcl das cmiss!los envolvidas nus cspeculaçilcs da 
Bolsa e Íllvertida cm titules cotisnvcis! 

VII 

Si houve esses emprestimos sobre caução, de que modo foram acceitos1 
Por somma igual ao capital realizado, ou pol' maior yalor do que nquclle que 

realmente representam i 

VIII 

· Facilitarão porventura os bancos do omissilo desconto do lotrns aos mesmos 
indivíduos a quem emprestavam sobro caução do títulos, afim do que pudessem 
cobrir ns difl'orcnçns entro o custo dos mesmos c o liquido prod11cto elas cauções i 
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IX 

Os pedidos snccossivos do omisst1o correspondmn i• necessidade do mais meio 
c:irculanto pa1·a as necessidades roacs das permutas 1 

X 

Em que consistem as especulações realizadas com o fim de fazer baixar o 
cambio? 

XI 

Tomaram os bancos emissores parte acLiva nas especn!açues da Bolsa? Di1·ecttt 
ou indi1·ecta, 011 ambas? 

XII 

E' exacta a existencia ele papeis caucionarloe. em bancos cminsores com valo
l'iznç'io duas, trcs e mais vezes suporior no capitalrcaliznr.lo i 

Xlll 

E' certo que a facilidade das emis~õel tenha facilitado ú espe~ulação o realizar 
cmprestil•os no estrangeiro? 

XIV 

Quaes os meios mais >Jf!iea~es para regularizar a vida economica <lo paiz? 

XV 

Quaes os meios para o momento actual? 

XVI 

Quaes os rlo transi~ão? 

XVII 

Quuos os definitivos? 
7. o A' proporção quo a emissão viL recobondo ns respostas no inquorito, as 

mnndnriL publicar no Dia1'io Of{idlfl, o nos Ol'gitos du impt•cnsn desta Capital, quo 
se p1•estnrem a fazol-o grntuitnmonto; 

8, 0 Terminntlo o p1•azo do recebimento dos pnrecel'Cs, n com missão lnvrar:l o 
seu, fJUO sorú tct·minndo pelo pt•ojocto do lei ou projectos decol'l·enteJ do estudo quo 
lho ü confindo, · 

Snln dns sessões, 20 do agosto do 180!..;_ Ramú·o Bal'ccllos.• 

I 
I 
I 
~ 
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O pro,iecto fica sobre a mesa para sot· oppot•tunamento apoiado. 
A indica0iio ó lida, apoiada, posta em discussão o sem delmto approvndn. 
O Sr. Presidente, na fórmn do regimento, nomeia para n commissi<o os Srs. 

Il.nmh·o Burcollos, Theodureto Souto, Pnes de Carvalho, Quintino Bocayuva o 
A. Oavalcnnti. 

O Sr. Amaro Oavalcanti (pela 01'clcm) pede aoSt•, P1•esidento quo o dispense 
tla commissilo, visto como outros trabalhos, que jit tem cm mãos, niio lhe deixam 
mnrgom para occu pat•-so com este. 

O S1·. Presidente nomeia o Sr. Esteves Junior 1~wa substitui!· o Sr. Amaro 
\lavalcan ti. 

O Sr. Amarico Lobo (pela Oi·clem) requer dispensa de membro da commissiio 
de Redacçilo. 

Consultado, o Senado nega unanimemente, 
O Sr. Presidente declara que os Sl's. senadores Francisco Machado, .Toaquim 

Sarmento, ltnngel Pestana, .Joaquim CJ•n;: e Pinheü·o ~Inchado suhscrevcl'am o 
rrojccto oO'crccido hoje pelo S1•. Ramit·o Bal'cellos o <]UO, achando-se, portanto, o' 
projecto apoiado, vae, na Jürma do regimento, n imprimir, para entrar un ordem 
dos tra bulhas. 

I'RlllEI!U l'Alt'm D.\ OJ:DEll 110 DIA 

Posta a votos, é npprovndn a emenda do S1•. Eduardo Wandcnkolk :'. pro
posiçfio da Gamara dos Deputados, n. S, de 1801, fixando a pensão a quo tom direito 
D. Pedro do Alcantnra, ox-imperado1· do Brnzil. 

E' n pl'oposiç:io adoptaria para ser dovolvida ú Camara dos Deputados. 
Postos a votos, s:io successivamcnto approvados os arts. 1 a 11 rio projecto 

substitutivo ao projocto do Senado, n. 3, do 1891, sobJ•e moeda metallica. 
E' o projecto adoptado pura passar:'. 3" 11iscussio. 
Continúncm 2" discussão, com as emendas ofl'm·ccidas, o art. 1° do projecto 

do Sanar! o, n. 20, de 18\Jl, eftubelecendo clausulas para n conces~iio do terras 
de\'olntas. 

SEGUNDA PAJ:TE D,\ ORDEll DO Dlo\ 

Continún em 3• tliscnss:io, com o substitutivo oO'erecido, o Jll'ojccto do Senado 
n. 14, de 18!) I, reot•ganizando os scJ•viço.~ fedcJ•aes. 

Vem ú mesa. n seguinte 

H manda ao subsliltttiDo offiJ1•cciclo pelo 81•, Josd lf.•t[Jino ao p1•ojccto n. 1:1 
de i891 

• Ao nt'l;.lO. No> regulamentos e instJ·nc<;iics r1ue fizer o expedir sobro o ser
Yiçotlos varias Minietm•in~, de ncc01·do com ns suns novas neccssidnclos o om con
formidnrle com n pro;entc lei, o Poder Executivo os reorgnniznrà, altm·nndo, rtnnndo 
·convier, a distribuição, divisão o denominação dos serviços nctunos o molhol'nndo 
a clnssificnç:1o do seu pessoal, o fnzondo pam isso ns trnnsforcncias Jll'ecisns, 

I 

,, 
/.' 
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comtnnto qne dahi resulte, sem prejuízo da boa ordem dos trabalhos e dos direitos 
adquiridos por lei, maior facilidade no expediente, ou reducção na clespeza. 

Pnrngrapho unico. Aos empregados dos ministcrios ou repartições cxtinctns 
por esta lei ficam garantidos todos os seus direitos adquiridos, e o Governo é 
obrigado a nproveitnl-os nas reorganizações das secretarias que subsistirem, se
gundo as convoniencías do serviço, mas respeitados, em todo o caso, os seus 
vencimentos o categorias. 

Os que excederem do quadro respectivo em cada uma das ditas secretarias, 
conforme os regulamentos que se expedirem, ficarão addidos a uma e outra, até 
serem aproveitados, attendondo-se ás suas categorias e aptidões nas va"aS que 
forem occorrendo nas secretarias de estado ou cm suas repartições suborâinadas, 
preferindo-se, entretanto, para o provimento das vagas nas secretarias em que 
houverem de ficar addidos os que, por accesso, puderem ser nomeados, attentn a 
pratica do ramo especial do serviço a que pertencia o logm· vago. 

Art. 11. Extingue-se, do Ministcrio da Fazenda : 
a) a Secretaria do Thesouro ; 
b) o Tribunal do Thosouro Nacional, logo que se ache constituído o Tri· 

bunnl de Contas, passando a este as attribuiçilcs de julgar, ora commettidns 
aquelle, ficando as attribuiçiles meramente consultivas ou administrativas da 
corporação oxtincta ao Ministro da Fazenda, que despachara com nudiencia 
singular ou collectiva dos respectivos directores; 

c) as Tlwsourarias do Fnzonda c Collectorias, nos Jogares onde houver 
Alfandegas, transferindo-se part~ estas, nas quaes se augmentari uma secçüo sob 
o titulo rendas intemas, em que se aproveitará o pessoal daquellns repartições 
extinctns por esta lei, o serviço dessa parte da receita federal o sua contabilidade 
geral nos Estados. 

§ 1. • As decisões· que, segundo a competencia e a alçada, pertenciam ás 
Thesourarias ora extinctns, passarlto às respectivas Alfandegas, rejeitada a ma
teria de modo conveniente e conforme as leis. 

§ 2.• O serviço da nrrecadnç~o das rendas itllernas nas localidades onde 
nao haja Alfandegas poderá ser confiado em cada Estado iL repartição ou funccio
nnrios ostndunes, nn f6rmn do nrt. 7• da Constituição, ou ser:'t feito por mesa de 
rendas ou agencias ospecines do Govel"llo Fedet•tll, directamente subordinadas 
às respectivas Alfandegas. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contt•ario. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1891. - Amaro Caoalcanti. • 
Nudn mais hnYendo n tratnr-so nesta parte da ordem do dia, voltn·se iL 

PRIMI~IRA PARTE 

Contínúa em 2" discussão, com ns emendas oO'erccidus ao art. 1•, o pt·~jecto 
do Senado, n. 20, de 1891, estabelecendo clnusulns pnra n concessão de terras 
devolutas. 

Levanta-se a sessão. 

' 

.. 
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Pt·oscntes :19 Srs. smmdot·os, abre-se a sessão do dia 2i do agosto, o lê-se c 
tÍ approvada a neta dn sossão antol'iot·. 

O Sr. 2' Soct•otat•io ltJ os seguintes 

Pa;•eceres 

« A' commis~ão do i\1arinha o Gnot•t•a foi prosetlto o pt•ojccto do Senado n. 22, 
do 3 do agosto do col'ronto anno, ostahelocendo o curso das armas de cavallal'in & 
infantaria na Escola Militar do Ceai':\, e considerando da maior importancia 
a instrucção do exercito, a quom compete a gunrrla o segurança publica, o a 
integridade da patrin; 

Considerando que com o l'Ostabolecimonto elo pt•oposto, pequeno encargo 
pesat•ú sobro o 1'llesom·o, 6 n com missão de parecer qno,logo r1ue o ostarlo finan
ceiro do paiz pol'mittir, soja restabelecido o ulludido curso, do nccordo com o 
projecto. 

Saiu das sessões, 2G rio agosto do 1801.- .TosJ p,,cl;•o de Otioeira Galm'lo. 
-.Tose Simeao.- Cnnha Junio1·.- A.lmelcla Ba1·~e!o.- Ecluarclo TI'an
denkolk. » 

« A comrnissno do Finanças, a que foi presente o projecto n. 13, da Gamara 
dos Dopttt~rlos, concedendo pensão ú vi uva o filho do li nado D1·. Antonio Enzebio 
Gonçalve~ do Almeida, ~ do ptwecel' que o referido projecto soja dado para a 
ordem dos tmbnlhos. 

Sala das sessões, 26 da ag.osto do l8Di. - Ama;·o G'avalactn!l.- Es
teves .Tttnior. - Domingos vicenla. - Bm:: Ca,•neiro. - J. Saldanha 
Marinho. » 

Pnss~-sc ú 

01\DIDI DO DIA 

O Sr. Presidente annuncit\ n votaçilo em 3" discu.silo do projecto do Senado 
n. 14 do 1891, reorganizando os serviços fodo!'llcs, com o substitutivo olforecido 
pelo St•. Joso ~!ygino e emendas do St·. Amaro Onvalcanti a este, c doclat•n que 
em primeit•o lognr sujeitará a votos o projecto tal qual passou Clll 2" tliscusstlo, 
considerando, no caso do sm· npprovado, pt·ojudica<lo o snb;titntivo e consequen
temente as emendas. 

O Sr. Josó Hygino (pela Ol'dem) ruquer pt·efot>oncin para a votação do 
substitutivo. 

Consultado, o Son~do concedo a profllrcncia. 
Postas a votos, siíO t\}l[ll'Ovndt\s as emendas do St•. Amaro Cavalcanti aos 

arts. lO e 11 do substitutivo. 
Pü~to a votos, ú approvado o ;ubstitntivo, flcnndo prejudicado o projecto. 
E' adoptado o substitutivo com as emenrlas, pat•u set• remettido ú Gamara dos 

Deputados, indo antes,·, commissüo tio H.etlncção. 
Continua em 2" discusst10, com as emendas olrorecidus, o a1·t. 1' tio projecto 

do Senado, n. 20, do 1891, ostabe\ecendo clausulas pnrn a concossüo de terras 
devolutas. 
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Vem :i mesa c é lido o seguinte 

Rcquc>·imcnlo 

« Requeiro quo o projecto volte ;, com missão do Finanças pura tlnr parecer 
sobre as noras emendas. 

Sala das sessões, 21 de agosto do 1801.- Amcrico Louo. » 

O Sr. Presidenta ohsot•vn rrnc foi n com missão de .Tustir.a o Logislnc;ão c nito 
a de Finanças que deu parecer sohre o projecto. 

E' npoinr!o, posto em discussão c sem debate appro1•ndo. 
O Sr. Prcsiclontc diz que n projecto com ns emendas volta :i commiôtiilO do 

Finanças, comr,uanto JH1o tenha sirlo csla CJL!Oill esturlou a ma teria. 
Fica acliarla n discu<Stio do projecto. 
Ent1·a orn 2" disc-ussão, com o suhstituti1•o oiTorcciclo no pa1·ecet· cln com

missão de Finanças, o pt•ojccto do Setmdo, n. 11, rle 1801, clefinindo o fJUC seJam 
proprios nacionaos. 

E' igunlm8nto lido o seguinte 

Su~st/lutico 

« O CongTesso Nacional dccpeta : 

Art. Fica o Go1·et·no nulol'ixado a pnssnr, dcsdcj:'t, nos te!'mos do pam-
grnpho unico do art, G·1 rl:t Coastituiçtlo, no clominio dos Estudos, cm cujo tcrl'i
tol'io estiverem situados : 

1.' Os propl'ios nacionncs que ot•nm ucstinnc!os a serl'iços cujn devolução J'oi 
feita aos Estndos; 

2." Os pt•oprios nacionacs, com o onns de quo porventura so acharem gl'a• 
vnclos, rp!O mio osli\'crem ligarias a serviço prcprinmcnto da União e a seu 
cargo. 

Sala elas sessões, 21 elo ngos!o de 1801.- Thaodom Paaltaco.- El!JSe!e 
Jllartins.- Pinhâro Machado.- Joahim Gatune/a.- .Joaquim Cru:::,· 
- Pinheh·o Guedes.- Gcnaro.l'o Jlla>'!Jucs. - Paas ela CaNallw.- Jllanocl 
Ba1•ata. - Antonio Baena. » 

Estando apoiado, ú posto conjunctamento cm discussão. 
V um ú me.-;a o seguinte 

A.dclilieo 

,, Art. (ando convier). O Govot·no Fedot·nl fornccoriL ao Congrcs~o 
cional n t•olação dos Jlt'OJH'ios nneionnos que tenham pnssnr!o nos Es!nclos. 

Sala rins sessões, 2i elo agosto do I 801 ·~Rangel Pestana. » 

E' lido, apoiado c posto conjunc!amcnto om discussüo. 
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--------------------------------·---------
E' om seguida lido o seguinte 

Rcq tWPi;ncnlo 

« !~o~ueit•o que, com suspensão <la di.<cnssiio, su peça informaç,io no Poder 
Exocntlvo sobt·o o numero, valor, situaç:io, renda o <los tino dos lll'opl'ios nncio
uaes existentes om todo o paiz, o qunes sejnm nccc,sarios ao serl'iço dtt União. 

Sala dns sessões, 2i do agosto do 1801.- Ulmlclino elo Amw·al. • 
O Sr. Presidente- Cumprc·mo informal' ao Senado quo na ot•tlem do din, 

f.Ol' cquiyoco, este projecto foi dechwntlo com<l estando cm 2" discnssilo, quando 
cs t:'t om :311 

• 

O projecto foi npt·esentmlo, approl'ndo em 1" <liscuss:'1o, remettido ú com
missão de Legisb<;iio e .Jus tira; com o parecei' desta cntt·ou em 2" tliscussão, na qual 
foi approvnrlo, e foi depois sulJmettido iL 3" discussão. 

Na :J• diseussuo, a roquct·imcnto de um dos Srs. senadores, loi iL com missão 
do Finanr;ns, por entender com proppios naciomcs. . 

De modo que, cm ve~ de ser a continuação da 2" discussão, e n conlinuação 
I '111 

( [t •"I ' 

Fica assim' rectificado o cng·ano qtiiJ se deu lllt or<lem do dia. 
E' lido, apoiado o posto em discussão o l'equel'imcnto do Sr. Ubaldino do 

,\maral, 
E' oncerl'ada a discussão. 
PostG a votos, ó approvndo o requerimento. 
Fica adiada a discussiio do projecto. 
Entl'nm successivnmontc em2" discusstto, n qual fica sem dehnte encct·rada o 

atliada ttvotnção por falta de nnmet•o legal,<>< m·ts. 1° o 2° do projecto <lo Senado, 
11. 10, do 1801, autol'ixnudo o Governo a conceder pl'ivileg-io no Dr. Pedro Souto 
illaiol' o n .Jose Eustnt]uio Fm•reirn .lacobinn pam um plano de na1·cga<;i'io a 
vnpol' no rio Madeira ou para melhoramcn tos uns cnchoeit·as do mesmo rio, som 
o nus pU!'U o Estado. 

Entt•am succcssimmonte em<liscussuo nnica, a qnal fica sem debate cncer
radtt o adiada a votação por falta do numero legal, os pareceres: 

N. Gi, dn commissrro <le Emprezas pl'ivileg-iadas o Obms publicas, sobro a 
representação do general Eduardo Joso de ~lüraes; 

N. (i!J, dn com missão do ~Iarinlta o Gucmt, soht•o a recbmaçito de D. Annn 
Lnixn Monjnrdim c il·mfi; 

N. tiO, <ln mcsmn com missão, sobre ns peti~üos dos lontes dns escolns Naval 
c Militar, Felisberto tle ll!cnezcs o Joaquim Mendes ~lnlhcil·os. 

En trn cm 2• discussão com o pm•ccer da cornmisstio de i.\lnrinhn e Guerra o 
'll't. 1" do pt·ojecto do Senado, n. 8, do 1801, ct•cnn<lo nmn escola de mnchinistns 
no Estudo do PariL. 

Lovnntn-se n scsst'1o, 

-
Nn sossão do din 28 de agosto compnt•acom 32 St·s. senadores, sendo lida n 

neta da sessão anterior,' ficando mlindn n vota0ão, por falta de numero. 
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Stlo lidos, apoiados o vtlo n impl'imir, para cntmr na ordem dos tl'abalhos, os 
pr•ojoctos, quo so achavam •obt•o a mesa, aprcsontados, um pelos Sr·s. senadores 
Joaquim Ot•uz, Theodol'O Pacheco e Elysou Mat·tins, na sessão de 2'i, sobre a con
strucçito de poços at·tcsianos no Estado do Piauhy, e ouh•o pelo Sr. senador 
Elyseu Martins na sessão de 25. sobt•o a reot•ganizaçüo do admillistrnçilo do Banco 
da Republica dos Estados Unidos do B!'azi!. 

E' lida e fica sobre a mesa, para set· discutida, depois de impressa no Diario 
do Congresso, a redacção do JH'ojecto reorganizando os serviços fcderacs. 

Vem t\ mesa o seguinto 
Requerimento 

« Proponho que se requisito do JH'esidentc do Supremo Tribuual sil'va-se in
formar si, compondo-se o dito tribunal de monor numero de juizes que os do 
extincto Supremo Tribunal de Justiça, e augmentudas e engrandecidas ~uus attd
buiçiles, assim permanentes como transitarias, ú vista dos decretos n. 8·18 de 11 
de outubro o n. 1030 de 14 de novembro do JSDO lnrt. 222), teom ou não feito 
falta dous do seus membros desviados pm·a funcção do Podo!' Executivo, do modo 
a. terem sido substituidos poP juizes de secção ou de fól'nm use decidirem os pleitos 
com a celeridade precisa. 

·Saltt das sessões, 28 de agosto de JSD!.- Ame1·ico Lobo. » 

E' apoiado e posto em discussao, a qual fica sOnt debate encerrada e adiada 
a votuçao, pot• falta de numot·o Jogai no recilllo. 

Passa-se li I n parto ria ordem do dia. 
O Sr. Presidente declara que, haYendo no recinto apenas 24 Srs. senadores, 

fica adiada a yotaçüo das matarias encerradas, dadas para esta parte da ordem do 
dia de hoje. 

Continua em 2• discnssiio, com o parecer da ·commissão de Marinha e 
Guerra, o art. ]0 do pt·ojccto do Senado n. 8, de 1891, ct•oando uma escola de 
machinistas no Estado do Pará. 

E' encot·rada a discussão dos urts. 1 o e 2° do projecto, e ndiada a votação. 
Entra om 2• discussão, com o parecer da commissão de Justiça c Legislaçito, 

o artigo unico da proposição da Gamara tlos Deputados, n. 10, de 1891, amnis
tiando todos os individuos que indirectamente tomaram parte nos movimentos 
armados que tivet·um Jogar no Estado do Pará, em dias de julho do 1891. 

Depois do orm· o St·. Puas de Oarvalbo, ilca a discussão adiada pela hora. 

>EGUNDA PAI.L'l'P. DA ORDE.\1 DO DIA 

O Sr. Prosidento-Achn!Jdo-so no t•ocinto twic,unonte J::í Sr.;. s~tladot•ao, e 
dispondo o regimento que as scss/lOs somente so possam abl'ir com n presença de 
um torço dos momll!'os do Senado, isto é, 21 senadores, entendo, de uocordo com 
a iutot•pt•ctaÇtlo que !ta dias dei a estn a pado do regimetJto, que a sossi!o mlo ptllle 
continuar, pot· não estat• presento o numero de senadores exigido, pt•incipalmotlto 
tendo o Sanado do se occupat· ngot•u com n discussão do uma das lois mais impot·
ta~tes, qual a que regula o pt•ocosso das eloiçiles para os cargos fedot•aos. Assim, 
p01s, !oyanto a sossilo. 
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N:J. scss~o do dia 20 de agosto compamcem 31} Srs. scnatlo!'os, sondo lida o 
npprovnda a acta da sessão anterior, 

E' approvnda tnmbom a acta da sessão do clia 28, cuja votação ficou adiada 
na ultima sessão, 

O Sr. 2° Secretario I~ o parecer da com missão de Marinha c Guct'l'<tsobre n 
reforma compulsorin. 

E' igualmente lido e approvado o seguinte 

Pm·ecer 

<A commissão de Marinha c Gucrl'n, a quem foi presente a proposição da Ga
mara dos Deputados 11. 12, autorizanclo o Pt•esidento da Republica n considor:w 
reformado o ex-capitão do exercito Oil!'ispim deMello e Castro, prccist\, par,\ bem 
avaliar do direito do mesmo ex-capitão, que o Conselho Snpromo Militar de 
Justiça inform~ sobre as razões que motivaram o seu parecer de consuiltt, cum que 
se conformara o ex-imperador. 

Sala das sessões, 27 do agosto de 1801. -Ed~1ardo Wande1tí~oll:. -.T osé 
Simeão.-.4.lmeicla ih<l'reto.- .T osi Pecli'o cZ" OliveiJYt Gal vão .-F'. Jl. dr~ 
Cunha Jttnior.• 

O Sr. PPesidente annuncia a votaÇ<lo tio roquerimento do St·, Amol'ico Lobo • 
a qual ficou adiada na sessão antet•ior. 

O Sr. Elyscu Martins ( pelu Oi'd"m)- Sr. Presidente, consulto a V. Ex. 
sobro a sua opinião itcerca da legalidade t•egi mental, por parto do Senado, em votar 
esse requerimento. Pareco-moqueelle se oppile its dioposiçue> terminantes do nosso 
regimento, Jlela fórma em ~ue esta concebido. 

O nosso regimento dotet•mino. a quem o Senado se póde dirigir. Pot·tanto, 
submetto-mo il autoridade legitima o respeitnbi!issima de V. Ex., paPa ctue 
instrua o Senado a respeito do objecto em quesUto, dcsfr\zentlo assim a du-;ida 
que assalta o meu espiri to. 

O Sr. Presidente,- O regimento do Sanado, no t.it. li, art. 183, occupan
do-se da correspondencia do Senado, di; põe o seguinte: 

« Art. 183. O Senado corresponda-se : 
I. ° Com o Presidente da Republica, por meio de com missões ou de monsagans 

assignadns pelo presidente do Senado em no mo o t•epresentaçiTo deste ; 
2. '' Com n Camarn dos Deputados, por meio do cocnmissiles ou pOl' officios cio 

1° secretario dil'igidos no 1° secretm•io da refet•icla Cnnuu·a ;-
3." Com os Ministros de Estado, por intm·medio do suas comcnissues, cm con

ferencias ou por oscripto, segundo n natureza elos negocies ; 
4. ° Com os Governadores dos Estados, por oll1cioc\o I o secretario, em no mo ela 

Mesa.» 
Do facto, o regimento ncro prev<l a hypotheso do Senado correspot\clet·-se 

com outras autoridades ; mns n Mesa tem duvida sobl'C •i estas dispo>ições Stlo 
taxativas, limitando as nutoriclndos com quem o Senado póclo corrosponclül'·Se, 
ou si, nlc!m dessa correspondoncia o Senado pôde dirigir- se n qualquer outra nu to
ridade ou funccionario publico. 

O Senado~ por consequencin, l'esol veri'l si JlÔde req uisitnr do prosidonto elo· 
Supremo Tribunal Federal as infot•muçaes podidas no requerimento do Sr. Amo-
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'l'ico Lobo, ou si essa requisição "j rlevc set• feita l'or intermedio do Presidente da 
Hepu l!Jicn, como chcl"o da Naçito. 

O St·. Amel'ico Lobo (pela O>'dcm)-Estranho o r·erJum·imento posthumo do 
íllustro campeão, fJUOro diw•, o nohro senador pelo Piauhy quo acalm ele fallnr; 

·<ligo Jlosthunw. porque a cliscussTo estava encct•rada. 
O Sr. Elysou Martíns-N:To fiz requerimento nenhum ; soccorri-me apenas 

ú nu toridndc do nobro pt•csidente elo Seumlo. 
O St•. Americo Lobo-A estranheza wto deixa do ter Jogar, pot•quanto a occa

shTo oppol'tunn, pam apresentai' a questão do legalidade do requerimento, era 
quando hontcm o apl'esenteio susteutci. Agora onobl'e senador põe om dUI·ida n 
lo;ralidacle do meut·cqum•imonto, quando u:To posso mais sustou tal-o, por!eudo assim 

·conscguil· do Seundo uma intet·prctação que mutile as nossas attribuiçües. A ma~ 
teria é muito importante, porque ti constitucional. 

Trata-se r lo sabei' si conYem reduzirmos o pessoal do Supl'omo Tribunal. 
O Sr. Presidente-Não posso consentir que o nobro senador dbcula o as

sumpto do rOCJUCl'ÍiliClltO. 
O Sr. Elyson Mal'tins-Fiz apenas uma consulta ;, Mosn, sem discutit• a 

ma teria do re']llüt'imeuto, 
O Sl'. Amol'Íeo Lobo-Ntto continúo. O qno digo (j que, si as commissões do 

Senado podem estabelecer cot'l'cspondcncias com autoridades e funccionarios, não 
\:Oillprehendo como o Senado, quo ti pao dessas com missões, não tenha a mesma 
autoridade; tanto mais quando se conslituo tis vezes em commiss;1o geral. 

O Sr. Pr•csidente-Como disso, o nl't. 183 determina n cormspondcncia do 
Senado por inlcrmedio do pl'tlsirlunle, 1!0 secJ•etario c das commissões, com as 
dívet•sns autoridades, o não menciona a conespondencia com o Supl'emo Tribunal 
Federal, ou com fjltnlquer outra autori•lade além das fjllO estão alli exararlas. Ao 
Senado, pois, cumJH'C rosolvet• si essa disposiçto ,; tnxativn, isto e, si nltlm dossn 
corrcspondencia o Senado niio p•jdc dil'igit• outms, ou si além dol!n pUdo o Sonarlo 

. dit•igir-se n qualquel' funccionnrio pubiico sobro assumpto do serl'iço. 
Posto a votos, ti rPjeilndo o t•oquerimonto. 
E' lidn oposta om discussão a redacção do pt·ojccto do Senado n. 14, de ISO!, 

. reorganizando os serviços fedcraes. 
E'lidn, apoiada e posta em discussão n seguinto 

Emanda 

Ao nrt. 1:i0 

•Onde estivora palavm-direcloria-diga-se-secçõcs,-conformc o original ~ 
. do pt·ojecto substitutivo.-.'!. Caralcanti. » li 

O St·. Presidente-No ot•iginnl rlo pt•ojocto estit, com ofl'eito, m11pt•cgadn n pn-
. lann-socçtTo-no al't. 5." (LrJ o m•t/go.) · 

.A commiss:io do H.ctlacçfio, do accordo com o autor do' suJ,stitutivo, entendeu 
suhiWuit• a pnlavra-sccçt1o-peln pa!nvm-dit•cctoria. 

O St·. A111nro Ca valcan ti pro pile que se rcslaboleça a pnlnrra-sccção-, como 
. estava no pt·ojocto. 

--------- ..• -
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O Sr. Campos Salles-Poço a pal:w m. 
O S1·. Presidcnto-Ntlo posso rla1' a palaYl'n. ao nohre scnn.dor, pül'<JUD o ro"i-· 

monto só pm·mit.to J'allal' uma vc~ na discus>~1o da redacção, 
0 

Depois de orar o Sr. Hangol Pestana, ó lida 11 seguinte 

Emenda 

«:\o m·t. ti" n. ·1-lliga·so-o <lo uma secção do conta bilidnde-supprimindo-sc:. 
qunrta.-Campas 8allcs.> 

Ntia hnvondo nmis <JUCm poça a palavm, enCOl'l'U•SC a discussõo. 
E, nppi'Ovnrla a I'Cdrtcçiio, snl \'ns ns emündns. 
Nilo uappr<ll'nda a emenda riu 81·. Amaro Cnnlcnnti. 
E' npprovadn a omcnr!a do Sr. Campos Sal!es. 
O Sr. Presidente doei ara ostn1' linda a ho1·a rio oxpeilimllc. 
O Sr. Thaodureto Souto (pela 01•dcm) pode ao Sr, Presidente que consulte-· 

o Senado si lho concede, visto esta1· 1m·minacla a hoJ•n elo oxpodiento, uma urgen-
c'a por moia hol'a, para npro.<ontnr um parecer. 

Consultado, o Sennr!o concede a uq:;rnr;ia pcdic!n. 
O Sl'.Pl'Csir!cnte-'l'cm a palnnno S1·. 'l'hoo<lureto Souto. 
O Sr. Theodurcto Souto justincn ~ 111nnt!a ,·,mesa o seguinte 

Pm·cce1· so~1·c bancos de cmisstTo 

• A commiss:To de Finançn•, a ~ucm foi JH'<lsontc o projecto tio Senado, 11. 27,. 
do 1 891, sob1'C b:mcos de embsilo, attendonr!o :\ lll'g-encin de uma prompta so!uç:To 
a esta impo1·tnntc qnestiio, é tio pnrecor que o rel'ol'irlo projecto untro na ordem <i<> 
<lia, reservando-se os seus membros o direito do ofi'el·eccl'Om emendas no dccnrso
dn discussão, 

Sala uns sessões, 20 riu agosto de 180!.-Thcodm·cto Soulo.-Uúaldino d1>· 
Ama.·al.-lir•a;; Cm·nci;·o.-Estcces JunioP.-1Jomin!J9S Vicen!t,,>• 

O S1·. Prosi<lento diz que, na f<'wma <ln regimento, os pal'CCCl'CS das com
missõüs vila a imprimir para Cntl'lll' na Ol'tlem dos traha!hos; mas o que ncal.mdt.> 
ROl' lido tem antes o caracter tio um l'oquorimonto do quo o tio um parece~·. c, 
J>Dl' isso, consulta a commis,To, pOl'quc, ~i o con~iclernt' como l'equel'imonto, teni. 
o Sennr!o de rosoh•or sohre a sua urgrmcin. 

O S1·. Elysou ~lurtins podo a pala v a, 
O Sr. Pl•usi<lontu declara que ntTo ha assumpto cm discussflo. 

. O Sr •. Elyscu M:u•tins diz ~no, si se considoJ'al' o p:u·ecol' como um rcqne-
l'llllOnto, qnm• npresonLnl· um nr!ditamonto. 

O Sr, Prcsidonte responde que o nob1•e senadO!' devo aguardai' a opportunit!nt!c, 
conl'ol'mo a <!eclnl'aç:To fJUO fi~or n commiss:To; c convirln o. um do se::s membro:>. 
J>nl'n declarar si rll'o~uerimento, que devo sm• discutido jú, como de Ul'gencia, ou 
si deve segui I' a marcha tios purccol'es. 

O S1•. Thcot!urcto Souto declnm quo consi<lcrn o pnrccw como tal, sendo o· 
•l.oscjo da commissilo que o projecto entro cm discus>iio o mnis rapidamente pos
:nvcl. 
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O Sr. Presidente responde que, neste caso, v ao a imprimir para entrar na 
ordem dos tra halhos. 

Pnssa-so ú J• parte da ordem do dia. 
Postos a votos, são npprovados os arts. 1 o 2 do projecto do Senarlo, n. 19, de 

1801, autol'ir.nnrlo o Govot•no a conceder JH'ÍV ilcgio para um plano do navegaçfio 
a mpot• na parte oncaclweirada do rio ~Iadeirn. 

E' o p!•ojecto adoptado parn passar ú :Jn discussão. 
Postos a votos, siio successivamento approvados os pareceres: 
N. Gi, da commisSilo de Emprezas privilegiadas o Obras publicas, sobro a 

roproscntação do general Ed uarrlo José do Mornos ; 
N. G9, da commíss;io de l\!al'inha e Guerra sob1·o a reclamnç<io do D. Anna 

Luiza il!on,inrdim o irmã ; 
N. 00, da mesma com missão, sobre as petições dos lentes das escolas Naval 

o Militm·, Folisbe!'to elo Menezes e Joaquim MendesMnlheil·os. 
Postos a votos, si'io npp!•ovados os arts. I o e 2• do projecto do Senado, n. 8, de 

1891, Cl'eando uma escola de mnchinistas no Estado do Pará. 
O St·. Baena (pela o;·dem) l'equcl' dispensa rio interstício para a 3" discussão 

do projecto. 
Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Continua em 2' discuss.io, a qnnl fica sem mais debate encerrada, o artigo 

unico da p!·oposiçiio ria Camnrn dos Depu tndos, n, 11, de 1891, amnistiando todos 
os individuei~ r1ue directa ou inclirectamcnte tomaram parte nos movimentos ar
mados que tirm•am Jogar no Estado rio Parú cm dias de junho do 1801. 

Posta a votos, ti npprovada c adoptada para passar ú :3" discussi'io. 
O Sr. Paes de Carvalho (pela Ol'dcm) rOfJUOJ' dhpensa do interstício para a 

3• discnssiio do projecto. 
Consnltndo, o Senado concedo a dispensa. 
Entra cm 2' discussão, com o parecer da com missão reunida de Justiça o Le"is

lnçiio e de Constituiç:1o o Poderes, o nrt. 1 ° do projecto do Senado, n. J 7, do 1S91, 
intet•pr.~tando ns disposições contidns nos ar1s. 73, 7'1 o 75 da Constituição 
Fedem!. 

Depois do orar o Sr. Virgílio Damasio, flcaarliar!a a discussão. 
Passa-se it 2• pado da ordem do dia. 
Entt·a cm 2• discnssffo o projecto rio Senarlo regulando ns eleições fedor nos, 
Depois de orar o Sr. Vil•gilio Damasio, flca adiada a discussão e levanta-se 

a SCSStlO, 

No dia 31 do agosto comparecem 3:3 St•s, senadores. 
Abro-se ascss:lo, sendo lida o approvada a acta da sessão anterior. 
Passa-se iL 1' parte da ordem do dia. 
,Entm cm 3' discussno o projecto do Senado, cJ•eando uma escola do mnchi· 

nistns no Estado do Pará. 
Depois do orarem os Srs. Wandonkolk o Ubaldino elo Amaral, o Sr. Bncna 

rcquet• e o Senado approva o ndinmonto do projecto, por 24 horas, afim do apre
sentar o plano da escola. 

Entra cm 3' discussfio a proposição da Camaradas Deputados, n. 10, do 1891, 
amnistiando todos os indivíduos que directa ou indirectamente tomaram purto nos 

·--.:::-=~----__,., _____ -~ .. --~------····--·--. 
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movimentos armados que tiveram Jogar no Estado do Pará, cm dias do junho de 
1891. 

Depois do orar~ Sr. Pnes de Cnr1•nlho, ó encerrada n discu~silodn proposição, 
Posta a votos, e npprovndn. 
Continúa em 2• discussão, com o pnt•occt• das eommissões reunidas do Jnstir.ao 

Legisln~ão o de Constituição o Por!ocos, o art. 1° rio projecto rio Senado n. JS,' do 
lSUl, interpt·etnndo os nrts. 73,74 o 73 da Oon,tituiç:lo Federal. 

Vem u mesa o seguinte 

Subslitulii!O ao p;oojecto n. iS de 1891. 

• Art. l. 0 Os direitos jú ad~ n il·irlos por empregarias innmoviveis ou vitn!icios 
o por ll]JOscntados, na confot·mklnrlo de leis Ol'rlinnl'ias nntcl'iores à Constituição 
Federal, continuam garantidos cm sua plenitude. 

Art. 2. 0 O oxCl'cicio simulianeo rio serviqos publicas, comprohondidos por 
sua n:lturczn no detiomp~nho da mesma funcç:1o rlo o!'<icm profissional, :Jcicntifica 
oulcchnica, urro devo sel' contiirlurndo como accumulaçfío de cargos c!ilforcntcs 
pot• applicação do final do art. 73da Constituiçüo. 

ArL 3.° Ficam revogadas as disposições em contml'io. 
Sala rins sessões, 31 de agosto do 1891.- 'Vil·gilio Damasz'o. ~ 
E' apoiado c posto conjunctnmonte cm discussão, 
Depois de orar o Sr, Coelho c Campos, encerra-se n discussão. 
Entram succcs,ivamcnto em 2•discussão, n qual fica sem debate encerrada, 

os m·ts. 2°, 3" c 4° rlo projecto. 
Ficn adiada a Yotnção, visto estar finda a ltol'n designada pnra osla pnl'te da 

ordem do dia. . 

S~GUNDA PAllTI> D;\ ORDEll DO DIA 

Continúa cm 2' discussão o projecto do Senado, n. 32, elo 1891, regulando us 
eleições federaos. . 

Depois do orar o Sr. Campos Snlles, fica nrliarla a discussão, jlOr ter dado a 
nora. 

Levanta-se n sessrro. 

No dia 1 de setembro comparecem 33 Srs. senadoras. 
Abt·o-se n sossi!o, sendo lidn c approvndn a acta da anterior. 
O Sr, 2° Secretario lrJ o seguinte 

Parecer 

. «A commissão do Finanças c do pnrecor qu~ sojn ndoptndn ~ prO)JOsição. d11 
Camnrn dos Deputados, quo mnndn considerar fmln com os vcnctmentos dcvtdos 
nos membros do Supremo Tribunnl do Justiça n aroscntndorin dndn por decreto 

1;:-
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de 21 do fm·oroiro do 1801 ao bacharol Daniel Luiz Rosa, desem!Jargnrlot· da 
Relação da Bahia. 

Sala uns com missões, :JI de agosto do 1801.- U/;alclino elo Anuwal.
:lmaro Cavalcanli.- lJ1·a: Cw·neii'D.- Domiugos Vicente.- Sa1·ai·va. » 

Passa-se ;. 1" pnrto da 

OJWE)l DO na· 

O Sr. Presidente declara quo, pot• falta do numero legal de St·s. se
nadores, Jlc:t adiada, até llavet• esse numero, a votação dada para a ot•dom 
rio dia. 

Entl'a em 2nUiscussão, com o p:tt•oc~t· ela commis:-::Lo tle Finnnçn.s, o urt. ]() 
rio projecto do Senado, n. :.li, de 1801, sobro hnncos do emissão, 

V em ú mesa o seguinte 

Rci]!ICI'imcnlo 

« Rer1ueit•o qutJ o projecto n. 2i, com as emendas, \'olto i• commissrio t'rJspo-
ctira, pam d:u• pnt'OCill' sobro os rlous systemas contt·nrlietot·ios, 

Sala das sessões, 1 rio setembt•o do 1891.- Am~1'ico Lobo.» 
E' encerrada a disctt~$ãu. 
Poeto a votos, nrio ó nppi'Ovnrlo o t•cqucrimento. 
Continún a 2" discuss:1o do urt. 1 ". 
E' lido, apoiado o tlca sobro a mos:1, pnt·n ser opportunamonte posto om rlis

cussão, o seguinte 

Adclilivo 

• Art. Os bilhetes dos clilfet•entes bnneos emissores sot•;to l'abt•icados na Casa 
da Moeda, ou em outt•o oskthulocimento pnhlieo, soh a lisr:aliznr;rlo immcdia/.a 
•lo 'J'hosouro FcdrJt•:\1, pagando cada banco a quota do dospozu da rospoctira 
omiss;to. 

§ 1." Cadn valot• dos bilhete.; tot•ú estampa o rlcsonho rlilfot•entes; mu.q todos 
ollos s:Jrito identicos pam os rlivut•;os lr:uwos, e aponns distinctos pelos cal'imbos 
ou as assignar.urns particnlar·os. 

~ 2." 'l'et•ilo cut•.;o lügal om toclos os Estados da Ropnblica, 
Sala dns :;essües, 1 do setembt•o do 1801.-Amtti'O Cavalcanti,» 

I 

I 
' 

' 

O St•, Presidente diz qno J\\Itnm npenns poucos minutos pura torminat• n t 
hora mnt•cada pat•n a 1" parte ela ordem do din; e, como tl'ntn·so do ma teria im- 1 
port~nto, adia a di~cussão r.lo projecto. H 

Acct•cscõtlin, ouit•osim, que no começo dn snssfto, por falta elo numero legal, 
não foi rotado o pt•ojocto rio Sonat!o, interpl'otnnclo os nrts. 73, 7,1 o 7::i dn Con
stituição Fodornl; mas, como notunlmcnte lm esse numopo no recinto, v no sub
motter :-. votaç.lo o roJfot•idn pi'Djccto; onkctanto, antes rlo fazei-o, consulta 
ao sou autor si quct• rotirnl-o, sct•vindo do baso pnrn a votação o substitutivo 
rJUO olferecou. 

__ ..,...., __ .. ,_ ..•. ~----·--------
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O Sr. Virgilio Dnmnsio (pala Oi'dcm) requer a retirada uo projecto. 
Consultado, o Senado consente na retirada. 

40 

Postos a votos, silo successivamente approvndos os arts. I", 2° o 3o do 
projecto substitutivo, e este adoptado para passar i• 3• discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORD!m DO DIA 

Continúa em 2• discussilo aart. 1° do projecto <.lo Senado, n. :::2, de 1801, 
regulando as eleições fedcraes. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamcntc cm discussão, a qual fica adiada 
pela hora, as seguintes 

Emendas 

4 Ao art. 1. o : 

Supprimam-se os§§ 1° o 2°, por serem roproducçila dos arts. GO c 71 da 
Constituição, quo nilo doYem ser transportados para a lei eleitoral. 

Si nüo forem supprimidos os §§ 1" o 2", accroscento-sc na § 2° o se
guinte : 

c) par nllegaçilo de crença religiosa, com o fim do isentar-se do qualquer 
o nus imposto por lei aos' cir!nd:Ios ; 

d) par acceitaçfio do condecorações ou titulas nobilinrchicos estrangeiros. 
Supprima·sa o § 2°, por ser disposiçito constitucional, que nilo devo ser 

reproduzida inutilmente na loi eleitoral.- S. R.- Campos Saltes.> 
Levanta-seu sessão. 

No dia 2 de setembro comparecem 28 Srs. senadores. 
Abro-se a ·sessão. 
E' lida c posta orn discussão, a qual fica som debate encerrada, e adiada 

n votação, por falta do nnmOl'O legal, a neta da sessão anterior. 
O Sr. 2° Secretario l<l os seguintes 

Pcweceres 

«A com missão do Finanças il do parecer qno sejam adoptadas as emendas en
vindas pela Cumara dos Deputados como substitutivo no projecto do Senado 
fixando subsidio ao Vice-Presidento da Republica. 

Saia das com missões, 1 do setembro do 1801.- Ubaldt'no do .4maral.
Amaro Cavalcantt'.- Bra::; Carneiro.- Josd Hygt'no.- Esteves Junior.-
Domingos Vicente.- Saraiva.» · 

c A commissilo do Finanças e do parecer que soja approvada a proposiçfto 
n, 14, da Camarn. dos Dopntados, que autoriza o Governo a mandar pagar ao 
capiti!o do fragata Olympio Josó Chavantos, lente jubilado da Escola Naval, n. 
exemplo do que foi vencido 'em relação aos lentes cathedraticos Drs. Joaquim 
Valioso Tavares o Luiz Ped1•aira de Magalilítes Castro, o abono da gratitlcnçu() 

Sonntlo o( V~. Ut 

I 
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t 
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nd,licioanl, que n:1u lh:J t;,i l'oit~, "''ido qnn complotou os 2::í nnnos ato iL dat:1 
cm que como~on a l'OC<JIJJ!-a, isto <i, desdo maio do !S~(l nt.<l maio de 1800. 

S;Jla das con11nis~ü,1s, 2!J do ago;to de ISO!.- Ama1·o Cnutloanti.-.fosé 
ll:Juino.- Domin!JOS Vi.:eute.- Ubutdino do .limwal.- Esteves .Tunior. • 

< :\ commiss;io do M:u·inlm o Guel'l'a ó <lo p:u·ocOl' <flW soja appl'lll'adn n pl'O· 
JHlsiçiLo da C;unat•a dos St•.-;. Di:!put.ado~, qno autoriza. o Gnvurno a mandar 
1mgar ao capit:io de l'mg-ata Olympio Jos;i Vluwautcs, lento jnhila<io da J.:scoh1 
Saval, a gl·atificar,•1o a<idicional, que ó rlevilln <iesdo qno comp!oton 2.j :umos 1lo 
))ln.gistcrio, atOU 1lat:l. om qtw começou a l'oco!Jcl-a, do acccH•do com as infoJ•ma· 
çõos da ltllpal'!iç:1o !li;cal. o p:ücipalmonto em 1'ista do :u·t. D2 do docl'Oio 
i1. 10.20!1lo lllnl'\'" rle ISSO, IJilO ti oxprossu o ciai'O. 

Sala das conun issües, I de ~c tem !J1•o do ISO I . ··- Bdtt~tl'cl'J H'anden/.:?lk. 
-José Simeiio,- Cunha Jwu'ol',- .1/ritâda Bwnto.- Jose Ped,·o de Oli
·ceh·a Galcüo. » 

'!'cndo cnlllJlili'Bcido ma i.< 'l'mti'O scnai!OI'03, o pa.;t:l a rotos o appi'OI'nÚ:I li 
acta 1la scss:lo antHl'ÍOt'. 

Posto a roto•, ó nppi'OI'Mio o rcr{IICI'im•J:Jto I'CI'bnl 1!0 Sr. Amol•ieo Lobo, 
nprc:;entadu na sessílO JH'CCCilontu, p:tt':L que s~jam impt·e:-;sas no jot·nnl ollicial 
as iufol'lntl~ii~s Jll'ost:Hlas pelo Minist.cl·io dn :\gl•icnltnl'a, cm l'Claç:io ao pt•:;!on-
gamcnlo tia IMmda tio Fol'l'o Ccntl·nl do Brazil. · 

l'ltlJI~lllA 1'.\R'I'E DA ORDlm !lO DI.\ 

Continúa o:n 2" discussão, com as cmonr!ns olfurocidas, o nt•t. I" elo projecto 
do So:lado,n. 2i, do ISO!, soiH'O hancos do omiss:lo. 

Depois de lll'ar o S1•. Amm•o Camlc:mli, a discuss:io ílc.L adiatl:l JWb hora. 

Cnatim'ul 0111 2' úis:Jns<:1<~ o tll't. 1" dn p:·njo::tu do S;uado, n. !32, de ISO!, 
rüg-nlanrlo as Hloil:õe:; J'edet•aes. 

Il•.:JHli< d1J tu1· '"'ado o S1·, Sarnira, a discll;>s:lo fica adiada. 
LLJ\'a 11 ta ... se a ses~i10. 

!\'a scss1io rlo 1lia 3 do ~otomlii'O co:npn1'Ccom2i S1•s, so:m1lOl'CS. 
Alu·o-su a se~s:io. 
E' lida tJ p11slu orn discns~l1o, n qual fica som rlohnto enecrrnrln, o adiada 11 

vot:H,:ln Jlllt':t tpmndo hnnvnt' uumot·o legal, n actn da sessiTo nnterh>t·. 
v~lll Úlnesa uscguiulo 

Reljael'l'mcnto 

" ltNpleiro qno o rlcci'Ot.n rio Porlor Exocn til'o n. ,133 uo i:í r.lo ag-osto ultimo 
,.,; ;, conunis.<:lo de Justiça o Lcgisla(':io [1:11':1 titll' pa1'0Cl1l' ~OUl'tJ 11 snn cons!Hacio• 
ualirladn, • 

Snlu das sossü:s, 3 de scbniJ:·o de i SOl.- .4, Caval~cmti. » 

-----
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E' uppromclo o rcqlwrimento. 
Dumnto n discusst1o do requerimento comparecem mais~seto Srs. senadores é 

posta a votos e nppromda a neta da sess;lo anteriot•, ' ' 

Pllll!E!R.~ P,m'fE D.~ OHDE)! DO DIA 

Continua em 2" discussão o projecto do Senado n. 27, de 1801, sobre bancos 
de emissão, 

Vem ti mesa o seguinte 

ReqllCI'imento 

• Requeit·o que o.projActo n. 27 e emendas vt!o t\ commiss;!o de Finanças para. 
dar parecer.- Ramu·o Barcello8,> 

E' apoiado, posto cm di,cussão e sem debate nppl'Ovado. 
V tio as emendas iL commiss;1o do Finanças, ficando n discussão ncliada. 
Entra em !• discm;sllO e é sem debate appromdo para passar à segunda, indo 

previamente '" commisstio de Finanças, o projecto do Senado n. 37, do !801, sobro 
caixas filiaes de bancos cuja matriz se acho cm pniz cstt•nngeil•o. 

Continua em :J" discussão o pt•ojecto do Senado n. 8, de ISO!, creando uma 
ilscola de machinistas no Estado do Para. 

Vem tambom iL mesa o seguinte 

Addilivo ao Pl'Ojecto n. 8 do Senado 

« Art. 3. • Sondo o fim da escola prepara1• especialmente machinistas indus
triaes, o curso constará de tres annos, sendo dous tlJeoL·icos e um pratico, o com
prehendor<'• as seguintes matarias: 

a) 1 • anuo- I • cadeira- Mecnnicn geral: estudo das lois geraes, princi
pias e t.heoritls mais indispensaveis ao estudo dus mnchinas, do seu trabalho e da 
transrormnç:1o de seus movimentos i 

2" cadeil•a '- Physica experimental : estudo completo das ditferentes theo
rias que compoem a physica e das suas applicnções mais immediatas e sobretudo 
da npplicaçiln its mnchinas e da electricidade t't i!luminaç<lo i 

::J• cadeira- Desenho detalhado e nomonclatu1•a dns machinas a vapor, com 
especialidade as applicadas ás industrias e navegaç•io ; 

b) 2• anuo- !• cadeira -Mecanicn applicnda: estudo completo das machi
nas a Ynpor, especialmente das applicadas ús industrias e navegaç;lo. 

2• cndeit',\- Desenho: continun~.ão elo elosenllo das machinas e levantamento 
de J•ascunhos it vista das poças u detalhes das mesmno; 

c) ~l" .anno - Pmtica nas officinas do at•senal, a bortlo, oficinas fabris o 
outt•os estnhelocimentos indush•incs, 

Art. 4.• O corpo doconto tot·à dous professores do scioncias, um professor 
<lo desenho, um insh·uctor ele mnchinns e percebot•<'•, bem como os empregados, os 
nncimentos constantes da tabe!laannoxa a este projecto, \ 

§ I • • O cargo dé p!•ofesSOI' podm1\ ser oxe1'Cido pOI' official da a1•mada ou do 
cxc1•cito, com n precisa idoneidade, com missionado pum esse fim. 

~.:j 
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§ 2, • O instructor será o engenheiro director das off!cinas de machinas 
do arsenal. 

Art. 5.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 

TADELLA. A QUE SE REFERE O PROJBOTO 

Professores de sciencias (dous) a 3:000$000 ............ . 
Professor da desenho ................ ,., ......... , ... -..... . 
InstrUctor de machinas . . , .....•.....•.............•... 
Secretario . ............... , .........................• 
Porteiro ............ , .......................... , ... . 
Servente .................... , .. , ......................• 
Expediente, modelos, etc . ............................. . 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1891.- Antanz'a Baena. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

GrntlficaoGo• 

6:000$000 
2:400$000 
1:200$000 
2:000$000 
1:000$000 

720$00() 
1:680$000 -

15:000$00() 

Continúa cm 2• discussão, com as emendas of!'erecidas, o art. I• do 
jacto do Senado, n. 32, de 1891, regulando as eleições federaes. 

Depois de orar o Sr. Joakim Catunda fica a discussllo adiada. 
Levanta-se a sessllo. 

pro· 
•'.' 

No dia 4 de setembro comparecem 25 Srs, senadores, 
Abre-se a sesBilo. · 
E' lida e posta em discussão a acta da sessllo anterior. 
Nilo havendo quem faça observações, dá-se por encerrada 11 discussmo ; e ntro 

havendo numero legal, fica adiada a votaç~o para quando houver esse numero.· 
Depois da leitura do expediente comparecem mais 10 Srs. senadores, é posta. 

a votos e approvada a acta da sess!to anterior. 

Pl\lldEIRA PARTE DA ORDE!d DO DIA. 

Continúa em 3• discussllo, com as emendas ofl'erecidas, o projecto do 
n. 8 de 1891, creando uma escola de machinas no Estado do Pará. · . 

Vem á mesa o seguinte 

Req11erimento 

Senado 

~Requeiro que o projecto n. 8 com o additiyo, vá a commissllo de Finanças, 
para mterpor parecer, consultando as forças do.,orçamento, , ,· 

· Sala das sessões, 4 de setembro de I89l...:::.·'E, Wandenkolk,» . 
Encerra-se a discuss!to. . . . 

· Posto a votos, é approvado o requerimento •. 
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Vae o projecto a com missão de Finanças, ficando adiada a discussão. 
· Entra em 1• discussão, a qual fica sem debate encerrada, o projecto da 

Senado n. 30 de 1891, reorganizando o corpo de engenheiros navaes. 
Nilo havendo no recinto numero legal de St•s. senadores, fica a votação 

.adiada para quando houver esse numero. 
Entra em 1• discussão o projecto do Senado n. 31 de 1891, sobre direitos de 

importação em ouro. 
E' lido o seguinte 

Requerimento 

" Requeiro a r~tirada do projecto em discussão, á 'Vista do art. 29 da Consti~ 
tuição Federal e de projecto semelhante apresentado na Camnra dos Deputados. 

Sala das seseões, 4 de setembro de 1891.- .1mertco Lobo. • 
Encerra-se 'a discuss!ío. 
Posto a votos, <i approva<lo o requerimento. · 
Entra em 3• discussão o projecto do Senado n. 15 de 18i)l, sobre navegação 

de cabotagem. 
Encerm-se a discussão, depois de orar o Sr. Monteiro de Barros. 
Posto a votos, <i approvndo o adoptado para ser remettido á Gamara dos 

Deputados, indo antes a commissão de Redacção. · 
Vota-se cm 1" discussão, e <i approvado para passar il segunda, indo antes a 

com missão do Marinha e Guerra, o pt•ojecto do Senado n. 30 do 1891, reorga
nizando o corpo de engenheiros navaes, cuja votação flc~ra anteriormente adiada. 

Entra cm 1" discussão e sem debate é npprovado' e adoptado para passar á 
segunda, indo previamente às com missões L;eunidas de' Marinha e Guerra e de 
Finanças, o projecto do Senado n. 33 de 1891, autorizando o governo n mandar 
constt•uir poços artezianos em diversos municipios do Estado do Ceara. 

Entra em 2• discussão, com o parecer da com missão de marinha e Guerra, o 
.art. 1' do projecto do Senado n. 22 de 1891, rest11belecendo o curso das armas de 
infantaria e cavn.llarin. na Escola Militar do Estado do Ceari•. 

Depois de orarem diversos srs. senadores, encerra·se a discussito. 
Segue-se em 2• discussilo, a qual fica sem debate encerrada, o art. 2' do 

projecto. 
Procedendo·se á votação, são n.pprovados os artigos do projecto e este 

.adoptado para passar á 3" discussilo; 
Dada a hora da pl'imeira parte da ordem do dia, passa-se á 

SEGUNPA PARTE 

Continúa em2• discussito, com as emendas offerecidas, o art •. 1' do projecto 
do Senado n. 32de 1891, regulando as eleições federaes. 

O Sr. Virgílio 'Damusio (pela ordem) -Pedi a palavra pela ordem, porque, 
quero mandar sem justifical-o·um substitutivo ao projecto em discussão, decla~ 
rando apenas ao Senado que entendi dever fazer o substitutivo, porque divirjo d() 
projecto em pontos essenciaes ; o, como em muitos outros pontos no correr delle 
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era ainda necessariD fazer retoques, preferi dal·o integralmente, si bem que, 
confesso que, em grande pnt•te, na forma, o em muitos dos seus artigos, tal\'er. na 
maior parte, seja a adopçito apenas do projecto da commissito. . · · 

Sao lidas; apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

~ Ao titulo 1°, capitulo 1°-Dos eleitores: · . 
Art. 1." .Silo eleitores osc;dadi!os bruzileiros maiores do 2! nonos, jit qunli· 

ftcadoso alistados conformo lei anterior ou que se qualificarem e alistat'CIU na 
fórma desta lei. 

§ I. 0 Não poclem alistar-se eleitores : 
l. • Os mendigos ; . 
2." Os anal pbabetos ; · · · . 
3.' As praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas militares de ensino 

superior ; 
4.• Os religiosos do ordens monasticas, companhias, congregatões ou com· 

munidadcs de qualquer denominnçilo sujeitas n voto de obedieucia, regra ou 
estatuto que importe a !'enuncia da liberdade individual.- Vi1•ylllo Damasio. ,. 

«Ao nrt.- I•: 
Slio eleitores os cidaditos brazilei••os, maiores ele 2lannos, não comprebcndidos 

nas excepções constantes do art. 79 § 1' da Constituição, que estivet•em no gozo· 
de seus direito~ civis o políticos e foram alistados na forma do decreto n. 200 A de 
8 de fevereiro de 1800, ou se alistarem na fOrma desta lei. · · 

Sala das sessões, 4 de setembro de ISO!.- Ame1•ico Lobo. ,. 
A discussão fica ndia'da pela hora. 
Levanta-se a sessilo. 

-
No dia ú de setembro comparecem 24 Srs. senadores. 

· Abre-se a sessilo. 
E' lida e posta cm discussilo, a qual fica sem debate cncermda, a acta da 

sessilo anterior. · 
Ntto havendo numero legal, fica adiada a ·votnçito para qMndo houver esse 

numero. 
O Sr. 2• Secretario lU o seguinte 

Pa1'cce1• 

c A com missão de lnstrucç~o Publica, tendo examinado a pt•oposiçrro da 
~ Camnra dos Deputados n. 16 do corrente anno, qne manda prot•ogat• pm• mais um 

anno a licença concedida no Dr. Nuno de Andrade, lente dai• cadeira de clinicn. 
medica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ci de pa~ecer que entre e!Ia na • 
ordem dos trabalhos e seja adoptada. · . · 

Sala das ·Commissões, 4 de setembro de 180!.- F1•anàisao .Macha!1-o.-
Joaqtdm M·urtinllo.- Joak•'m Cattmda. • ' 
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l'ntl!BlllA 1'.\llTg ll.~ OltPllll DO DI.~ 

Entrnm succcssivnmonto orn 2' uiscnssilo, a qual flca ~om debato <mcorr~tla o 
reservudt\ n votação para quando houver numero legal, o• nt·ts. 1' e 2'dn 
projecto do Sanado n. 31 do 1891, concedendo JlOnsão ti vi uva do tenente Antonin 
Josti ele Mout'!l. · 

Entt•a om 2• discussllo com n ementb offorecicln no parecer da commiss:lo do 
l•'inllnt;ns, o nrt, )'tia prnposiÇt1o da Gamara dos Doputudo's, n. !) de 1891, coa
cedendo nposentadorin n Julio de Lima Franco. 

Vem a mesa a seguinte 

Emenda 

« Diga-se :'ordenado proporcional no tempo de ser1·iço- em vez do- ordc
nado,por inteiro. 

Sala das sessões, 5 de setembt•o de 1891.- 1lmm•lco J.ol,o. • 
. E' lido o seguinte 

Requm·imcnto 

c Requeii'Oque fique at!iat!a a discussilo do projecto n: 36 at~ qno seja votado o 
projecto n. 18. , . 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1891.- Gil Goulm•t. ,. 
E' a~oiado o posto em rliscnss~o. 
Niío luwenrlo quem peça n pnlnvrn, encerra-se a discussão. 
Nãe> havendo numero para votnr-so, conside1·a-se prejudicado o rcquet•imcnto. 
Continún 112° discussão do art. 1° do pt•ojecto. 
Encerra-se a discussão. 
Segue-se cm 2• discussão, 11 qual fica sem dehnte encerrada, o art. 2' da 

proposição, 
Fica a votação adiada para quando houver numm·o. 
O Sr. Presidente diz que no correr dn sessão, além dos 24 Srs. ·senadora~. 

com os quaes foi e lia aberta, compareceram mais II, dan<lo-so, porém, o ~1cto do 
nunca haver no recinto numero legnl, por isso C[Ue, quando entravam uns, sabiam 
outros, o que occasionou nilo s~r votada n neta da sessão anterior ; e veritlcando-so 
que presentemente hn apenas no recinto o mesmo ftim delle 14 Srs. sonndm•es, 
declara, de nccordo com a intot•pt·etnçr.o anteriormente dada ao Regimento, ele não 
poder continuar n sessüo, m~smo cm discussilcs, sem a pt•esençn tle um terço dos 
membros· do Senado. 

Levanta-s~ n sossüo. 

No diaS d~ setembro compnl'ecom 25 Srs. sonndot•cs. 
Abre-se a sossno., ' 
E' lidn e posta em discussão a acta dn sessão anterior. · 
Não hnvondo quem faça observações, dú-se por enc~t·t•ndn a' discussão, ficando 

adiada a votnçiio pal'n quando houver numero legal. · 
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PRD!EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero legal da Srs. sanadores, fica adiada, para quando 
houver osso numero, a votação dada para esta parto da ordem do dia. 

Entra em 3" discussilo, a qual fica sem debato encerrada, o projecto do Senado 
n. 19, de 1801, sobre privilegio para um plano do navegação a vapor na parte 
oncachoeirada do rio Madeira. 

Não·havendo numero legnl,ficn adiada n votação. . 
Entra em discussão unica, com o parecer ua commissão do Finanças, a . 

emondn da Camarn dos Deputados, substitutiva do projecto do Senado, que fixa o 
subsidio do Vice-Presidente da Republica. 

Não havendo numero legal, fica adiada a votação. 
Entra em 2• discussilo, com o parecer da com missão do Finanças, n proposiçl!o 

da Camara dos Deputados, declarando que a aposentadoria dada ao bacharel 
Daniel Luiz Rosa, desembargador da Relação da Bahia, considera-se feita com os 
vencimentos devidos aos ministros do Supremo Tribunal de Justiça. 

Fica encerrada a discussão, e adiada n Yotaçn:o por falta de quorum. 
Entra em segunda discussão, com os pareceres das commissilos de Marinha e 

Guerra o de Finanças, a proposição da Camara dos Deputados, n. 14 de J.891, 
autorizando o governo a mandar pagar no .capitão do fra"nta Olympio José 
Chavnntes, lente jubilado. da Escola Naval, n grntificaçilo addicional que lho é 
devida desde que completou 25 annos de mngisterio até á data em que começou 11 
recebel·a. · · 

Nilo havendo quem peça n palavra, encerra-se a discussão. 
Comparecem mais oito Srs. senadores, depois da l• parto da ordem do 

din, o havendo numero legal procede-se ii votação das mnterias, cujas discussões 
t!caram encerradas. · 

São approvadas as actas dos dias 4 e 5 do çorronto mez. 
S<'!o approvados os nrts. I• e 2• do projectado Senado, n. 34 de 1891 con

cedendo pensão á vi uva do tenente Antonio José de Moura. 
E' o projecto adoptado pa1•a passará 3" discussão, 
Nilo é npproyado o nrt. I• da.proposição da Cnmara dos Deputados, n. 9 de 

1891, concedendo aposentadoria a Julio de Lima Franco. 
A proposição vae ser devolvida à mesma Camara. 
Annuncia-se a Yotação do projecto do Senado, n •. 36 do 1891, mandando 

abonar gratificação ao Dr. Evaristo Nunes Pires, como professor interino do 
Gymnasio Nacional. · 

O Sr. Gil Goulart (pela ordem) pediu a palavra para apresentar um reque-
rimento, que passa a ler. . 

Justificou este roquerimento na sessão antecedente, declarando que o·projecto 
n. 18 tem intima relação com este, e firma a interpretaçiip do art. 73 da Consti-
tuição, que prohibe accumulações remuneradas. · · · 

Si for npprovado o projecto n. 18, autorizando as accumulações para cargos 
. technicos, scientitlcos e profissionaes, está claro que o Senado procederá coheren
. temente mandando pngnr os vencimentos qlie roclama·o peticionaria, interessado 

no projecto que se discute. Nestas condições, ó que o orador pede adiamento para 
que se. possa firmar uma regra, e ao mesmo tempo para que seja coherente a 
deliberação do Senado, em ambas as hypotheses. · 
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Requerlmento 

•Requeiro que a votação do projecto seja adiada, ntó que se vote o projecto do 
Senado n. 18, que jil so acho. na ordem do dia. 
· Sala das sessões, 8 de setembro de 1891.- Gil Goulart, » 

E' apoiado, posto em discussão e sem debate npprovado, ficando ndiadri. a 
:votação. . 

São approvados os arts, 1° e 2' da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 13 de !SUl, concedendo a D. Anolina Gonçalves de Almeida, viuvado Dr. An
tonio Euzebio Gçmçnlves de Almeida eu seus filhos, a pensão annual de tres contos 
.e seiscentos mil réis, 

E' a ·proposição adoptada para passar a 3" discussão. 
O Sr. Gomensoro (pela ordem) requer dispensa de interstício para a 3• dis

.cussão da proposição. 
Consultado, o Senado concede a dispensa. 
E' npprovado cm 3• discussão o pt•ojecto do Senado, n. 19 de 1891, concedendo 

privil.egio para um plano de navegação a vapor na parte oncachoeiradn do rio 
M~~. · . 

E' o projecto adoptado para ser remettido a Camara dos Deputados, indo 
antes ilcommissüo de Redacção. · 

E' approvada e adoptada para ser remettida á sanc,.ilo do Presidente daRe
publica a emenda da Camarn dos Deputados ao projecto do Senado, que fixa·o 
nbsirlio do V ice-Presidente da Republica. 

Silo approvados os arts. 1° o 2° da proposição da Camara dos Deputados, 
·n. 15 do ISO I, declarando q uo aaposentadol'ia dada no bnc!mrel D:micl Luiz Rosa, 
desembargador da Relação da Bahia, considera-se feita com os vencimentos devidos 
aos ministros do Supremo Tribunal de Justi~a. · 

E' a proposição adoptada para passar il3" discussão. 
Silo approvados os arts, 1° e 2° da proposiçilo da Camara dos Deputados, ' 

n. 14 ~e l8l!l, autorizando o governo a mandar pagar no c~ pitão do r:ngata 
Olympto José Chavnntes, lente jubilado da Escola Naval, a grattficnçi!o addtc10nal 
que lhe ó devida ~osde que completou 25 annos de magisterio ·ató iL data em ·que 
<:omeçou a recebei-a, · · · 

E' a proposição adoptada para passar a3• discussão. 
Entra em 2• discussão o art. 1° do projecto do Senado, n. 21 de 1891,. 

l'Corganiznndo o Supremo Tribunal Militar. · 
Vem á mesa a seguinte 

Emenda 

' o ' «Suppl'ima-se a ultima parte do art. 1°, onde diz: tr~s juizes togados, e· 
·diga-se: om vez de 15 membros, 12. 

E' npoinda e posta conjunctnmente em discussno, a qual fica som mais debate 
·encer~ada. · . ' 

·. r 
. I 



lUSTORICO 

Emendas 

• . • Sopprima-$ea ullima pnt·te do nrt. 2•, que diz -senda trcs jui?.cs togadas 
i~rndos riu Corte flll A ppeJinç;lO. · 

Sllll'a d••s :IC9lli00s, 8 do setembro de 1801.- Gmnan.<Di'O, » 

« Subslituám~soas pnlavm~: -d" Corte de Appellaç,lo- polns ~eguintos:
~]e-entro os diplomado~ em scicncins sociacs c juritlic.1s .- Campos Salles., 

A illscuSSiio ficu. adiada poln hora. 

SEGUND.\ p,u;TE D.\ O:lDE~l DO DIA 

Havontlo no roci1llo apenas 13 S1•s. sanadores, o Sr. Presidente levanta a· 
.aessno. 

No dia 9 do setembro comparecem 32 Srs. scnnrlore~. 
Abre-soa stl\'Jsllo, sendo ]ida -e approvarla n acta dn sessão anterior. . 
O Sr. 2" Secretario lú a rodacç:lo flua! do .projecta sobre_ mwegn~ão do· 

c:ibotagem. 
V cem á 111esa os seguintes 

Rcq!IBl'imcntos 

.. Propoullo que n commissiio de Fazenda examine si é legal o decreto n. 49!J' 
ele 22 de ngoslo de l81ll que concodou num particular o uso o gozo trinta na rio do 
um proprio nncionnl,eo produclo do 10() lotel'ias pnra construcçlo de um tbent1•o 
:lyri.co. . ·· 

· · Saladns$1lssõcs, 9 do $1llcmbro de 1891.- Amepic~ Lobo. • · 
E' lido, apoiado,· poslo em discussão e sem debate npprovndo. . 
" Proponho que so requisite do Presidente da l~epnblica~o sirva info1•mar 

porque nno se liquidaram os emprestimos feitos pelo Jgovet•no do Brnr.il no ela Re-
publica Orierrtal do Uruguay. . 

Sala-das sess~. ll do solem bro do 18()1.- AmePico Lobo.» 
E' IIJlJ'fOfado o requerimento. 

PRillF.IRA P.\RT!l D.\ Olt!)F.ll DO DI.\ 

Entra om 3" disoussilo a proposição da Camm•a dos Doputa.los, n. 13 do 
1891, concedendo a D. Anolina Gonçalves. do ·Almeida, vi uva do Dr. Antonio 
Euaebio Gonçalves tio Al10cidn, a pensão annual do 3: ü00$00(). . 

Encorra-so n discufsão. . .,. 
· · Posta. a 'I'Óios, õ nppL'ovadn o adoptada · n proposição Jlllr:t ser snbmettidn iL 

aDeQllO do Presidente da Republica. . :. ' 
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Continua em segundn discnsscro, com ns emendas offcrocidns·,.o nrt .. 2• do
pt-Ojecto rio Senado n. 21 de (g\JI, l'OOl'fl'Uilizahdo o Supremo 'l't•ibunal Militnr.

E' lida, apoiada c posta conjunctnmcnte em discussilo a seguinte 

Em~nda 

c Ao art. 2• paragmpbo unico: 
Entre esses officiaes genet•aos coatar-se.biio ~esdo i• os chores do scrriço · 

sanitario do exercito c da nrmnrln. 
Sala das ~essüos, O de setembt•o do 1891.- Joaquim Cru;.~ 

. O Sr. Joíln. Nei vn, expondo as suas opiniõos contm!'ias no pt•ojocto, justifica c: .. 
mnndaá me;a dtversas emendas. . 

E' lida, apoiada o postn conjnnctnmonte cm discussão, a qunl fica sem mnis-
debntc encerrada, a seguinte . 

Emenda suiJslituliva 

« Art. 2.0 Este tribunal set•i• composto de. quinze mcmht•os, •los q1inos •lo7." 
pertoncor<to ao oxercito e cinco t. nrmndn, nomeildos pelo Presidente tln Republi~n, 
do entra os officines genoJ•aes offoctivos de nótoriu instJ•uc~<io, prudanci:t '). 
c1•i terio. · 

Sala dns sessões,() de setemh1•ode 1891.-Joao Neiva,» 
Segue-se em sogunda discussão o nrt. 3". 
E' lida, apoiada c posta conjunctamente em discuss~o a seguinte 

Emenc!rt suiJstlluliva 

« Art. 3.• Compete a este tribunal: 
1.0 Estabolecm· a iilrnm pt·ocessunl militar, omqunnt() n mnteria nltv· 

for regulada em lei ; · 
2.• Julgnr em segunda e ultima instancia todos os crimos'militnres, comC> 

tnes capitulados nas leis em vigot•; 
3,0 Reve1•' os processos findos, do nccordo com o cstntuido no art• 81. dn ... 

Constítuiçilo, quando lei Jlosteriot• úecrotnr pena .mais. brnndn no facto cri
minoso que motivou a condemnnçcro no domínio dn lei rin·ogndn; . e tamhom 
qu~ndo provas novamente colhidas puderem nttenuar n ponn ou innocentnr o . 
pnCLonto, . 

Esta revisão scrtt reqt1eridn poJo serllencindo óu qunlqucr pessoa do povo~ 
ou ex-of{iaio pela autoridade militar mais gradundn do exet•cita e armada •. 
conform<i pertenco,: ,o sentenciado n esta ou hquclln col'pomçüa; . 

4.° CommumcaJ• ao governo pnrn esto pt•occdct• nn füt·mn dn lc1 contl·n 
os individuas que, pelo ·exumo dos processas, se ''eJ·iftcnr ·estarem inicimlos·· 
em crime militar ; . 

· 5." Processar e julgar as officines gencrncs do torra c ·mar nos· cl'l
mes militares ; 

f •• • I 
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6.° Consultar com seu parecer as questões que lhe foram affectas pelo 
Presidente da Ropublion, sobro economia, disciplina, direitos e devores das 
forças de terra o mar o classes annexas ; 

7,0 Passar as patentes militares dos. officiaos oll'octivos, reformados, ho-
norarios o do classes annoxas. 

Sala das sessões, 9 de setembro do 1891.--João Neiva. 
Não havendo quem poça a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue em 2• discussão, a qual fica se1n debate encerrada, o art. 4° 

·do projecto. 
Segue-se em 2• discussão o art. 5• do projecto. 
O Sr. Gomensoro manda á mesa a seguinte 

Emenda, 

« Supprima-se a ultima parto do art. 5• que diz: e dous juizes togados. 
Sala das sessões, 9 do setembro de 1891.-Gomensoro. » 

E' lida, apoiada o posta conjunctamonto cm discussão, ficando esta sem 
-debate encerrada. 

Segue·se cm 2' discussito o nrt. 6° do projecto. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamonte om discussão, a qual ilon sem . 

. debate encerrada, a seguinte 

Emenda 
« A1·t. 6°: 
Su pprima-se com os respectivos paragraphos.- João · Noiva.» 
Segue-se em 2• discussão, a qual fica som debate encerrada, o art. 7° 

. do projecto. 
Segue-se em 2~ discussão o m•t. 8° do projecto • 
. E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão, a qual fica sem 

. do bate encerrada, a seguinte 

Emenda 

« Art. 8, 0 Accrescento~so: dous ser,•entes, praças reformadas. 
Supprima-se o paragrapho unico,-Joao Neiva.~ . 

Segue-se em 2" discusstlo, com a emenda da commissão de Marinha e Guerra, 
·O art. 9• do projecto. 

O Sr. Gomensoro manda á mesa. a seguinte 

• 

Emenda 
• 

« Supprima-se n ultima parte do§ 2• do art. 9° que diz: e juizes togados. . ' 
Sala das sessões, 9 do setembro de 1801.;_ Gomensoro.» · . . ' 
E' lida, apoiada e posta conjunctamento em 'discussão, ficando esta encerrada. 
Segue-se em discusstlo. o art. 10 do projecto • 
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E' lida, apoiada'eposta conjunctamente em discussão, a qual fica sem debate 
encerrada, a 1eguinte · 

Emenda 

« Art. 10. Accrescente-se in fina: qunndo o sigillo for resolvido pelo Tri• 
huna!. . . 

Paragrapho unico. Redija-se assim : o Tribunal firmará o que se vencer· por 
maioria de votos, declarando-se vencidos os que discordarem da sentença. Tra
tand?·se, porém, de cons~ltas, os pareceres divergentes poderão ser escriptos 'em· 
sua mtegra.-João Na1va. » 

Segue-se em 2' discussão o art. 11 do projecto. 
E' !ida, apoiado e posta conjunctamente em discussão, a qual fica sem debate· 

encerrada, a seguinte 
Emenda · 

« Art. 11. Accrescentem-se: 
§ abrir e encerrar o livro do ponto dos empregados; 
§ confeccionar a minuta da acta que, depois de approvada em sessão, será 

lançada em livro especial por um dos officiaes; tanto o original como o lança-· 
mento serão por este authenticados. . . 
· § haverá um protocollo onde serão lançados todos os documentos e pareceres· 

que transitarem pelo cartorio ; 
§ o secretario ser/i substituído nos impedimentos tcmporarios por um officiál 

previamente designado pelo presidente do Tribunál; 
§ 7 .• Redija-se assim: fiscalizara o cartorio do Tribunál, que ficara a cargo o 

sob responsabilidade de um dos officiaes, fazendo com que todos os papeis e livros 
sejam ahi conservados com maximo cuidado.-Joao Neiva,» 

Segue-se em 2• discussKo o art. 12 do projecto. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussilo, a qual fica sem debate. 

oncerrada,.a seguinte 

Emenda 

« Art. 12. Os ofllciaes da secretaria farilo a promessa de bem cumprir os. 
seus deveres no serviço da secretaria. · 

§ 2. • Accrescente-se:- cabendo a um delles; por designação do secretario, ·a 
gu~~:rdn do archivo, todos os moveis e utensilios pertencentes ao Tribunal.-Joao · 
NeuJa. » 

Segue-se em 2• discussilo, a qual fica sem debate encerrada, o art. 13 do· 
projecto. ·~ ' ' · . · 

Segue-se em 2" discussilo, com a emenda da commíssilo de Marinha e Guerra, .. 
o art. 14 dà projecto. . 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussilo a seguinte 

Emenda 

•rtA. 14. Suppríma-se.-Joao Nei~a .... 

. i 

: '· 
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·O Sr•. · Gomensoro manda a mesa a seguinte 

Emenda 

.., SrÍpprima-~e o art. 14. 
Sala das sessões, O de setembro de 1801.-GomMsom. ~ 
N1lo havendo quem peÇ!l a pnh1rra, encerra-se a discussão. 
Se.,.ue-se em 2• discussao, a qual fica sem· debato encer•r•adll, o nrt. 15 do • o 

i!'r'OJOCtO, 
'S•io lidos, npoia<los o postos ern discussao, a qua111cn som debate encerrada, 

<JS soguintes 

Additioos 

« (Accr•escent.c-se onde com•io1•) 
Art. O Supr•emo 'l'1•ibunal Militar orgnnilarli n sua respectiva secretaria, 

'l'll7.0ado M nomeações rlos respectivos empregados; e confeccionará um l'egula
wento inteL•no pa1•a seus trabalhos, 
· At•t. Os v~ncimentos rio pessoal da secretnria serao, em quanto nilo al-
terados, os mesmos que hoje percohem, 

Art. São respeitados os direitos adquiridos pelos actunos membros do 
~onselho Supremo Militar de Justiça, e eli1pregados da respectiva Hocretaria; 
passandr• todos, nos cargos que occnpnm •. pnrn o Supremo Tribunal Militar, mns 
oom os titillos'nobiliarchicos ou os de conselhó' que por ventura golem, 

Snlu dn~.sessões, O de setembro de 1801.-.Toao Neiva.• · 
' .. · · 'l'ondo.dndo.n li ora designada para esta parte dn or·dem do dia, fica n votal}ão 

·:Uiliada. 
. . 

SEGUliD.~ PAUTE D.~ O !IDE~! oo·niA 

Continua em 2" rliscussao, com ns emendas oiToroci•las, o art, 1• do projecto 
. ·~1o Sonndo n. 32 de 1891, regulando ns eleições federaes, 

A discu•srio fica adiada. 
Levanta-se .a sess!lo, 

No dia I de setembro, presentes 29 Sr•. Renadores, abr•e-se a sessão, 
. .. E' Jirlno posta em discuss!lo, a qual fica sem debato encm'l'adn, a neta da 
~essão nntcrior. . 
· O Sr. 2" Secr·ctnrio 1ô n seguinte 

'. · Rcdacçao· 
. r· 

... "O.Con.;rcsso Nacional resolve: , 

A1•t, I.• E' o Gover•no nuturir.ndo n conceder privilegio, por 21i nonos, no 
:Dr· •. Pedro Souto !11nior• e 11 José E11Staquio Ferreira .Jacobinn pnl'll estl\belecercm 
-u !ll pl,LillO de mwegnçito n. vnpor entr·e ·Santo 'Antonio· no rio !\ladeira e ·o 1ognr que 

" ' 
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fica JY.W!O UI\ foz do rio 13Jni. n. I o· e 2° d3 . Jn.tiltlllt! sul, (III p:tra melhOt'lllllllllt~t 
m1s cachueit•ns existentes no mesmo espaço, •em oouR algum (l:u':l. o E~tado. 

Art. 2.0 Ro\'ogam-se ns rlispusiçõe~ dlll cunlt'at'io. 
8ala dns commis•ões, O <lo ~etembt•o de !S!ll.- Ta~:tU-es: Ba.lllos. -AmeriCIJ 

Lobo. - Rangel Pestantt. • 
E' igualmente lido o projecto sobro o pl'<lccsso cjuJwtmen!Q do Presidenta d& 

n~pnhlic.L. . . . . 
Vem ii mc~n o seguinte · · · · . 

P1•ojecto 

• Artigo unico. Os Itens doados pela Nação ã. Condessa d'Eu, CJ.:•~,tr.iacor:& 
impm•ial do Brnzil, que est!veram em sua pos~o, contil1~m11clln. e .pa.~sat•ão, por 
Hnn mort<l, a sous hct•detroi conformo as regr • .s d.'L succe'ISli~. 10gn.l, ·Jlll'o 
}totlen<io a dountarin dispôt• dellos por acto inlc1• oiDOS Otl do ultima ront::t.do ; 
l'C\'ngndus as disposições om contmrio. · 

. Sala das sessões do Scn:t:lo, 10 do sstembro de 1SIH •. - <bui"ico L91Jo~,. 
Ficn sob1•e a mesa para ser opportunnmente apoiadu. 

Rcquc1·immúo 

. · • Propanho que so requisite do govomo rL'L Roptlblica olpia rl<nl<litd cm que 
n lntend~n.~!nMunicip:tl destn capital abriu concurtoeuci::t. para o ~tabelecimente 
de um monopolio pnt•ct a venda de cartws ~et·des, o'qua1 rõra nipndiado pela& 
concessio:lnl•ios om vista da npiniilo rovehtdll pebL · imprensa e pelo ConJÍTI!S.>o 
Nacional, o conh•at•ia não só i1 1t bardado do C<lmmercio, como á di8poaiçlo lit.tot'&l 
do docretu n. 50 A de 7 de dezembro de 1889 c rn11i~ decretos ulteriores. 

Sala das ses~õos riu Senado, 10 do sJtemb:·o do 1891~-Âlllerieo Labo.·• 
1~· apoiado e posto om, discussão, 
E' encet•t•acla a discussão som debl\te e nppro\Tlld::t.. 
'l'untio campnl'Ocido mais tres Srs. ·senadores, ti approvad::t. a acta da. SIIBS~ 

anterior. · 

I'Ril!Elll.\ I' ARTE llA O&DEU IJO DIA 

·En trn. em discussão o~ sem debato npprovadn, a r~dacção do prej~ do Solllld<t 
11. 15 riu 1801, so bt•o na rcgnçclo do cabotagern. . . ' · . .. 

Procedo-se ci vutnçilo, om 2• tliscussãu; do projc!ciG do Senado ft. '2t ile ·1·801. 
t•cot•gnniumdu u Snpt'lltr,o,'!'ribunnl Militar, com.o seguinte l'l!llult .. ulo: · 
· E' nppt•ovnrlo o m•t. 1' do projQcto, salva a emellda do Sr. GomOIIIIGl'ct,qua 
nüo ô n pprovnda ~ · 

E' nrprol"n<lo o m·t. 2', salvas as emendas dos Srs. Goment;tN"a,· C&m.!IQS 
Sul!cs e Jonquitn Ct•u?.. · . . . . . . . 

E~ considerndt\ prejudicada n ,emenda 1!0 Sr. Gonum~ro. · 
J"t1o silo appt'OI'nda• iis emcndus dos Sr~. :CIÍtnJ!OS Snllcs e Joquim Cr<acz. 

l 
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. · Annunciadaa vota~o do art. 3', o Sr. Jofio Neiva, pela ordem, requer pre
ferencia na votação para a emenda substitutiva que ofi'ereceu. 

Consultado, o.Senado concede a preferencia. 
, ' E' approvada'a emenda do Sr. Jollo Neiva, substitntiva do art. 3', o qual 
fica prejudicado, 

E' approvado o nrt. 4'; 
E' approvado o art. 5• e considerada prejudicada a emenda do Sr. Gomensoro,.' 
E' approvado o art. · 6•, ficando prejudicada a emenda do Sr. João Neiva. 
E' approvado o art. 7•. . 
E' approvado o art. 8', salva a emenda do Sr. Joiio Neiva, a qual é taro-

bem approvada. . . 
E: approvada a omenda do Sr. Joilo Neiva, suppressiva do paragrapho unico• 

deste artigo. . 
Sllo approvados o art. 9• e seus paragraphos, salva a emenda das commissões 

·de Marinha e Guerra e de Justiça e Legislaçllo, que tambem é approvada. 
Considera-se prejudicada a emenda do Sr. Gomensoro ao§ 2•. . 
E' approvado o art. 10, salva a omenda do Sr. Joilo Neiva, que tambem ó 

approvada. 
Annuncinda a votllÇ~O do parngrapho unico do mesmo artigo, o Sr. JofiD 

Neiva, pela ordem, requer preferencia na votaçilo para a emenda substitutiva que· 
otrereceu. · 

·E' approvada a emenda, ficando prejudicado o paragrapho unico. ' 
Siio approvados o art. 11 e seus p_aragraphos, salvas as emendas do Sr. JoiiG· 

Noiva, ' as 'quaes · si!Ó tambem approvadas, ficando prejudicado o § 7' deste 
artigo. · .• . · 

E.' approvado o art •. 12, ficando prejudicqda a emenda do Sr. Jofio Neiva. E:: approvildD o § 1' deste artigo. · 
: E apprDvadD o§ 3•, salva a emenda dD Sr. Joiio Neiva, que tambom ó appro·· 
vada. · 

E' approvado o art. 13. ' 
Annunciada a votllÇiio do art. 14, o Sr. GDmensoro, 'pela ordem, requer a. 

retirada da sua emenda suppressi va deste artigo. · , 
Consultado, o Senado consente na retirada. , . 
Niio é approvada a emenda do Sr. Jolto Neiva, suppressiva do mesmo artigo., 
E' approvádo o artigo, salva a emenda das com missões de Marinha e Guerra e· 

de Justiça e Legisla~o, a qual ó tambem approvada. · · · 
. . E' approvado o art. 15. 

, Silo approvados os additivos do Sr. Jofio Neiva, relativos à organização da 
. secretaria do Supremo Tribunal Militar e á garantia dos direitos adquiridos pelos· 
actuaes membros do Supremo Tribunal de Justiça. · · · · 
. Considera-se prejudicado o additivo, do Sr. Jollo Neiva, relativo aos venci· 

mentos do pessoal da secretaria. , . · 
É o projecto, assim emendado, adoptado para passar à 34 discussllo, indo pre~, 

viamente ás com missões reunidas de Marinha e Guerra o. de .Tustiça e LegislaçltD 
para redigil·o de accordo com o vencido, . . · , , 

Continua em 3" discussllo, com as emendas oferecidas por diversos Srs. sena• · 
dores e pela commissa:o de Marinha e Guerra,, o projecto ·do Senado n. · 7, 
de 1891, sobre a reformacompulsoria. · · " 
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São lidas a~ seguintes 

Emendas 

c Supp1•ima-so o nrt. 1' do substitutivo ao projecto, por inutil, visto come> 
acham-se em vigor os decretos ns. 103 A de 30de uezomb1•o ele 1880 c lU:J A dlil' 
30 dcjanciro do 1800, que não foram revogados; c soja substituído pelo a1•t. 1" 
do projc~to primitivo que foi approvado cm 2• dis·;ussdo.- .1lmeida Bcm·eto. ,.. 

• O m·t. 2' seja assim redigido: ' · · 
Art, 2.• Os otlicincs do exercito c dn armada que deixarem os qunrlroscff~r 

ctivos, por fo1·ça da presente lei, e os que el~ixur·am por força dos citados decreto:> 
c que contarem mais de 40 am10s ele se1•.viço elfectivo sel'11o reformados no posto· 
immediato, com a graduação do subsequente, desde a data cm queJbram 1·efor
mados compulsoriamente . ...:. Almeida .Bari'CtO. • 

O Sr.· Presidonto diz que tem duvidas em acceitnr a emenda relntim ne> 
nrt. 1', visto referir-se e!la no projecto substitutivo, quando o que serve de'bns;."' 
para a discn~s~o é o pt;ojecto primitivo, 

O S1•. Almeida Barreto retira a emenda. 
E' apoiada ·o posta em discussúo n emenda relatin\ no art. 2', 
V cem it mesa os seguintes . 

Raque1•imentos 

c Roqueiro que o projecto n. 7 volto à com missão de Marinha o Guer1•a pnr:l 
qne,cstudanrlo-o do novo, harmonise entre si os decretos ns. 108 A de 30 de do· 
zcmbro de !SOO e 193 A de 30 de janeiro de 1800, para cujo fim proponho: 

1•, quesejaoliminndooart.2'dodocreto n. 103 Ade 1890; . 
2", que sej1t igualado o art. 11 elo decreto n. 10~ A de rlO do dezembro de l88i'J 

no art. 4• do decl·eto n. 103 A de 30 de janeil•o de 1890 e vice-vet•sa; 
a•, que sejam igualados os annos de serviço dos otficines genornes e dos officiaes 

superiores pat•a a percep~.'!o elus· quôtas ou baixando as daquelles ou elevando as-
destes, como melhor entender a com missão ; . 

4', que s~ja consignado no parecer da com missão que, alteradas as condições 
dos artigos. precedentes, o direito sti é adquirido da datn àa pt·omulgnção da lei on• 
doanto. · 

··Sala: das sessões, 10 de setembro ele 1801.- E. Tl'andenkolk. • 
E' lido, apoiado e posto Qlll discuss11o. 

. Requeiro que o projecto com ns emendas vilo a uma commissiio especial de
·cinco membl'os para dar parecer, harmonisando-os.- .<llmcida Barreto, • 

· E' npoiuclo e flc11 sobro :1 mesa ·para ser tom111lo em considoraç1l0, depois d~ 
resolvido, o requeyimento em discussilo, 

Fica n discussão udiadn pela hora. 

S~GUNDA: P.\RTE, DA ORDF.~I DO DIA 

Continú~ em zi discussllo, com as' emendas olferccidns' no. a;•t. 1 o i ~ pl'Ojcct~ 
.do Senado n. 32 de 1801, regulando ns eleições fodernes, . .. 

Não bllYendo quem peça a palavra, encerra•se a discussilo. 
Vol, Ifl 

''\: 

' '· 

'' \ ···: 
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Entrn em 2• discussão o art. 2°. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em disctissi!o a seguinte 

Emenda substittetiva 

"Art. 2.0 O alistamento de novos oleitores, com revisão de alistamento an
terior, seriL feito em cada município por com missões, nn fórma do art. 3°, e defini· 
tivamente organizado pela commissão municipal, de que trata o art. 22.
Virgilio Damasio. » 

O Sr. Virgilio Damasio justifica e requer verbalmente o adiamento da 
discussl!o por 24 horas. 

Não havendo numero legal para votar-se o requerimento, fica este preju-
dicado. · 

Continua a discussão do art. 2°. . 
A discussão fica adiada depois de orar o Sr. Q. Bocayuva. 

. O Sr. Presirlente diz que a mataria que tem sido dada. para . a 2• parte da 
<lrdem do dia ó de summa importancin, e como tenha notado que durante a 
discussão dn mesma mataria, ni!o só na sessão de hoje como nas anteriot•es, 
toom-so retirado diversos Srs. senadores, ficando apenas no recinto o numero 
inferior a um terço, o que o tem obrigado, conforme a delibernç!lo que tomou, a 
levantar a sessão, rosolv~ inverter as duas partes da ordem do dia, 

Levanta-se a sessao. . 

No dia 11 da setembro comparecem 33 Srs. senadores. 
Abre·~o a sessão, sendo lidn e approvada a acta da sessão anterior. 

· O Sr. 2° Sect•otario lô o seguinte · 

Pa1•ecer 

, "'A commissão de Justiça e Legislação, tendo presente a. representação do 
Senado do Pernambuco, fazendo sentir a necessidade do restabelecimento das 
disposições contidas no decreto n. 3103 de 7 de julho do 1883, e, julgapdo 
attendivel a mesma represontaçilo, o!l'erece o seguinte 

Projecto 

"Art. 1.° Continuam em vigor as disposições do decreto n. 3103 de 7 de. 
julho elo 1883. · 

· Art. 2.' Revogam-se as disposições om contrario. . 
Sala das commissiles, 10 âo setembro de 1891.- Campos Salles.-J. L. 

CocU1o e :Campos.- Gomensoro, » · 
Vem à mesa o seguinte· 

j?equel'ip!CIIto 

. "",Requeiro que se poça ao governo informo com urgoncia: 
·1.• Qual o fundamento quo teve para passar no domínio 

. =tjgos palacios.}lresidenciaos que e;ain do domínio nacional, · 
dos Estados os · 
. -

·., 
~· ' . . .,., ... 

• 
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• 
2.• Quaes os bens pertencentes iL Naçito, quando constituida sob o regimeu 

monarchico, situados nos difi'eL·entes Estados e a que se acham ligados os serviço& 
.da Unii!o .. 

Sala das sessões, 11 do setembro de 181H .- Theodoro Pacheco." 
E' apoiado e posto em discussito. 
Depois de orar o Sr. A. Cavalcanti, a discussão fica adiada pela hora, 

PRDIE!RA PARTE DA OI:DE~l DO DIA 

Continúa em 2" discussiio, com as emendas o!l'erecidas, o art. 2• do projecto 
·do Senado n. 32 de 1891, regulando as eleições fedemos. 

O Sr. Presidente- No correr da discussão do art. 1° deste projecto, o 
·Sr. senador Virgilio Damasio apresentou um substitutivo a quasi todo elle. 

Comquanto as emendas devam ser ofi'erecidns a cada um dos artigos a pro· 
porção que entrarem em discussão, como so trata de um substitutivo, vou sub
mettel-o om globo a apoinmento para que o Senado possa acompanhar a discussi!o 
·criticando o substitutivo e o projecto ao mesmo tempo. 

O substitutivo foi dist1•ibuido impresso aos Srs. senadores na sessão de 
.hontem. 

Silo apoiadas o ficam sobre a mesa para serem opportunamente postas em 
discussão com os artigos a que se referem, as emendas substitutivas. 

Nilo havendo quem peça a palavra sobro o art. 2• do projecto, encerra-se a 
discussito. 

Segue-se em 2• discussão, com a emenda substitutiva do Sr. Virgilio 
Damasio, o art. 3° do projecto. · 

São lidas as seguintes 

Emendas ao art. 3• 

« Substituam-se as palavras - do 'ultimo anno da legislatura- pelas se• 
guintes - de cada anno. 

Supprimam-se as. palavras- em numero nunca inferior a quatro. 
Sala das sessões, !l de setembro de 1891.- Generoso Marques. :. 

Additivo 

«Na falta de numero igual de immediatos em votos aos membros do governo 
municipal, seniri!o os que existirem, e, na falta absoluta de immediatos, a divisíio 
do ,municipio .em secções e a eleição das commissiles seccionaes, serll o feitas só
mente pelos membros do mesmo governo. · .· ·.. . 

Sala das sessões,, 11 de setembro de 1801.- Generoso Marques; ,. 
Silo ~poiadas e postas conjunctament? em discussilo._ · ·. · . 
Dcpo1s de orar o St•. Gil Goulart, a d1scuss!Io fica ad1ada pela ho1·a •. 

. ' : ' ·. ! 
' ' ····.: :;: ! 

'. ·.:1 
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SIWU:\llA i'AR1'll D.\ úRDEl! DO DIA 

Entra em discnss;io e é soml!ebate npprovnda n redacção do projecto do
Senado n. 19 de 1801, autorizando o governo a conceder pt•ivilegio no Di·. Ped1•o 
Souto Maior e a Josó Eustn~ ui o Ferreira Jacobinn pura estabelecerem um plano 
de navegação n vapor no rio Madeira. 

Continua a discussão do re~uel'imento do Si•. Eduardo Wnndenkolk para 
que o projecto do Senado, n. 7 de 1891. sobre roforma compulsoriu volle à com
missão rle Marinha e Guerra Jllll'a que, estudando-o de novo, harmcmise entre si 
os decretos ns. !OS A de30d o dezembro de 1880 o 193 A do 30 de janeiro de 1800. 

E' Iitlr. n seguinte 

Emenda 

« Ele1·o-se a 30 o numero de annos de serdço pm•a a percep~ão. tlas quotas a 
que tiverem direito offlciaos reformados nos postos suporioi·es e suhalteruus, í~ 
aemolbança do que está estatuido pnra os postos tio general. . 

Sala das sessoes, II do setembro de 1891.- Joao Neh·a. ~ 

E' apoiado. e posta conjunctamonte em tliscussiio. 
Encerra-se a discussiio, flcaitdo r.tlinda a votar,Io por falt:1 de numoi'O. 

· Entra em 3' discussão, nqun1 fica sem debate encm•t•adn. o projecto dn Senad,J, 
n. 18, de lS!H, interpt·etando os arti.·73, 74 e 75 da Constituição Federal. 

Fica a votação ndiada pam quando houver numero legnl. 
Entram successivnmonte em~· discussão, a qnal tlca sem tlobnte encerrada, 

e adiada a votaçao pot• falta de numero legal, os arts. 1° o 2° dn proposição da 
Camara dos Deputados, n. 16, de 1891, mandando prorogar por mais um nnno" 
licença, som vencimentos, concarlidn. ao Dr. Nuno de Andrade, lonle da 1" 
cadeira de clínica medicn da Facnlrlade de Motlicilll\ do Rio do Jnuoit·o. 

Entram succossivamente em :l" discus~ito .• a flUa! ftrn igualmente enccrrntla 
sem dehnte e adiarias nsvotaçües, as proposições tla Cnmal'i\ do~ Deputados n. 14. 
de 1891, mandando pagar ao capitão do ft•agatn Olympio Chavantes, IL grutif!caçüo 
nddicional que lho é 1iovida desde quu completou 25 annos de magistm·io at:i á 

.. data em que começou a recebei-a, o n. Hí de 1891, declarando que a aposentl\
tloria do desombnrgador Daitiol Luiz Rosa considern-sa foi ta com os vencimentos 
devidos ao ministros do Supremo 'l'l'ihunnl do Justiça. 

Sogue-sa cm 3" discnsslto, a qual fica tambem sem debato encerrada o a.Iiarla 
a votaçito, o projecto do Senado, n. 3·1, de 1801, autorizando a concessão de pensão 
a D. Anna'l'hcodolinn ele Souzn Moura, . ,,; .· . 

Esgotadas as mntorins desta parta da ordem do dia, voltn~se ú primeira rarte. 
Contínúa em 2• discussilo, com as emendas offereci!las, o nrtigo :l0 do projact() 

do Senado, n. 32, do 1891, regulando ns eleições federnes. 
· Nilo havendo quem peça a pnlavra, encerra-se a discussão. 

Entram su~cessivamente em. 2" discussi'ío, com as emandns offorocidus pel1> 
Sr, Vírgilío Damasio, os artigos 4• e 5° do projecto, 

· Nilo bnvondo quem peça a pnlnvra, encerra-se a discussão. · 
Lovnntn·sa n sessilo, 

•.• '! . ' .\ \ . 

\.'• ,,',!. 
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No dia 12 de setembro, presentes 33 St•s, senadores, abre•se a sessão, sondo' 
lida o approvada a acta da sessão anterio1•, 

O Sr. 2• Se~retario lG os seguintes 

Pareceres. 

" A com missão de Justiça e Legislação, a quem foi presento o pl'ojecton. 26, 
reconhecendo sm• o seu objecto de summo inteL·osse o que attencle a uma indecli~ 
naval necessidade, é do pa1•ecer que continue na ordem dos trabalhos. 

Sala das C<lmmissõos, 11 de setembro de 1891.- 'Gomen~oJ•o, -Campos 
.Salles.» . 

"'A com missão de Finanças, mandada dizer sobre a ma teria do projecto 
n. 20 do Senado, é de parecer que seja o mesmo adoptado com as clausulas e 
emendas nprese1ltadas pela maneira seguinte : 
· 1) Que o nrt. 1• e a clausula 1" sejam appl•ovados com a emenda do Sr. 

senador Ramiro Barcellos sobre a mesma clausula ; 
. 2) A clausula II do artigo, como está no projecto ; 

; 3) A clausula III com a em~nd~ do Sr. senador U. do Amaral, autor do pro· 
jacto ; · 

4) A clausuL1 IV com a emenda do Sr. ~enador Gil Goulart; 
5) Que seja igualmente approvada a emenda additiva dos Srs. senadores 

Sarmento e Paes de Carvalho. 
Gamara do senado, 8 de sstembro de 1891.-A.. Cavalcanti.- Domínaos 

l'icante.- Esteves .Ttmior.- J. Salclanlta Mm~'nlto.- Saraiva.- Bra:: 
Carneiro.» 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. · · 
Continúa a discussito do requerimento do Sr, Theodoro Pacheco, Jllll'll que se 

peçam no Gove~no diversas informações sobre proprios nacionaes. . . 
O Sr.Pres1dente- O Sr, sem1dor AmericJ Lobo mandou nma emenda addltlvn. 

ao requerimento do Sr. Theodoro Pacheco. A Mesa Mo póde acceitar esta emenda, 
porque os arts, 111 e 147 do Regimento nito pe1•mittem um senador addital' reque· 
rimerítode'ontr-o, excepto quando se tratal' de quost~o de ordem, e como não SEI' 
trata disso no reque1•imento, prevalece n prohibiçilo, . . · 

O Sr. senado!' Elyseu Ma1•tins pediu a palavra; mas S. Ex. JiÍ fallou uma 
vez, ~o Regimento só permitte a cada senador fallar uma vez em cliscussão de re~ 
~uerJmcntos. 
. O requerimento do Sr, seunclor Cruz fica sobre a mesa e opportunnmente será 
submettido a apoinmonto e ent1•nri• em di~cussllo, · · 

Nilo havendo !Unis quem peça a pnlaVl'n sob1•e o requerimento dó S1•, Thciadoro 
Pacheco, encerra-se a discusstlo. 

Posto 11 Yotos, ti approvado o requerimento. ' 
O Sr, Presidente -o Sr. senadot• JosóSimeilo, na sessão dehontem, pediu a 

sua domissilo c a ele seus dous companheiros os Srs.Eduardo Wnndenl•olkoCunha 
Junior, de membros da commissiio de Marinha e Guerra. Vou consultar no Senado 
sobro o referido pedido do·ex.oneraçiio. · 

Consultado, o Senado recusa unanimemente aexonera~.ilo. 

I. 
. ' . 

. ', ·,, 

'' 
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PRI!!EIRA PARTE DA ORDEM DO DI,~ 

Entra em 2• discussão, com a em onda substitutiva offerecida pelo Sr. Virgilio 
Ilamnsio, o art. 6° do projecto do Senado, n. 32, de 1891, regulando as eleições 
federacs. 

Nilo havendo quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue-se em 2• discussão, com a omondn substitutiva do Sr. Virgílio Da

lllasio, o art. 7°. 
Veom á mesa as seguintes 

Emendas 

Ao :irt. 7• 

« Supprimam-so as palavras- om toda a Republica om virtude do decreto.> 
Accroscente-so ao mesmo a1·tigo o seguinte : 
« Paragrapho. A' divisão do município cm secções o à eleição do que tratam 

estes o os artigos antecedentes se procederá, ainda que não esteja completo o nu• 
mero ~.os cidadãos convocados, com tanto que se achem presentes, pelo menos, cinco. 

Na fnltu c\osto numero, os p!•osontes convidarão tantos eleitores quantos 
sejam precisos para completai-o. 

Sala das sessões, 12 de setembro do 1891.- Generoso Jlfal'!/!leg ... 
E' approvada e posta conjunctamento em discussão. 
Não haycndo mais quem peça a palavra, encerra-se a tliscussilo. 
Segue-se em 2• discussão, com a omondtl substitutiva ·offorecida pelo Sr. 

Virgilio Damasio, o art. 8°. 

Ao art. 8° 

« Em voz do -lti de junho, dign-so- 21 do abril. 
Sala das sessões, 12 de setembro de 1891.-Jlnlonio Baena .• 
E' lida, apoiada o posta conjunctamente em discussão. 
Niío havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue-se em 2• discustião, com a emenda substitutivn olforecida pelo Sr •: 

Yirgiliu Dnmasio, o art, 9°, 
· E' lida, apoiada e posta conjunctamonte om discussão a seguirlte: 

Ao art. 0', § 3° 

«Eliminem-se as palavras:- como ainda sempre que parecer conveniente o 
~eu concurso ao serviço do nli;tamento. 

Sala das sessões, 11 de setembro do 1891.- Gil Goulart.» 

Ao art. O• 

" Accrosconto-se o seguinte: 
§ Nll falta dos supplentos, os membros da commissão nomearão quem os sub• 

stitua dentro os eleitores dn secção. 
Sala das sessões, 12 do setembro do 1891. -Generoso Marques.> 
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E' lido, apoiado a posto conjunct:imcnto om discussão. 
Segue-se em 2" discussão, com n emenda substitutiYa do Sr. Virgílio Damasio, 

o nrt. 10. 
São lidas as seguintes 

Emendas 

« § Compete á commissão da s.ecçi'ío indicar o local que devo servir nos seus tra· 
balhos, em caso de ~or a mudança reclamada por motivo de força maior.-
Laper. » . 

E' lida, apoiada e posta conjunctamento om discussão. 
Segue-se um 2" discussão, com a emenda substitutiva offcrecida pelo Sr. Vir

gilio Damasio, o art. 11. 
São lidas, apoiadas o postas conjunctamentc cm discussão as seguintes 

E mandas 

«Ao art. 11 paragrapho unico: 
· Accresconto-so: Na falta de copia authentica tlo alistamento, surviril qual
quer cópia manuscripta ou impressa, ató que possa ser substituída ou nuthenticada. 

Sala das sessões do Senado, 12 do setembro da 1801. -Gil Goula1•t. " 
• Ao§ do nrt. !1: 
Para tn1 fim rcccberi1 da autoridaue competente (o mais como se segue).

Lapcr.• 
Soguo-so em 2• discussão, com a emenda substituti;-a offerccidn pelo Sr. Vir-

gílio Damasio, oart. 12. · 
Segue-se em 2• discu~são, com a emenda substitutiva offorecidn pelo Sr. Vir

gilio Damasio, o art. 13. 
E' lida, n1'oiada o posta conjttnctamento cm discussão a seguinte 

Emenda 

«Ao nrt. 13, Accrescento-se: 
Na falta deste liVl'o, sm•vil'i• qualquer outro aberto pelo presiuonte das com

missões e rubricado pot· cs\o o pelo 5° membro <ln mesma commissi1o, 
Sala das sessões do Senado, 12 de sotcmbt·o <lo 1801.·- Gil Gmelart,,. 
Segue-se cm 2• discussão, com a omondu snbstitu tiva oiTorecida pelo Sr. Vir

gilio Dumnsio, o nrt. 14. 
S1to lidas, apoiadas o postas conjunctumonto cm discuss•to as seguintes 

Emendas 
\ ' ' 

c Ao nrt. 14, Accresconto·so a pnlnvra- habitual- do pois de- domicilio. 
Supprimn·so o§ 4°, CJUO coutem o mesmo llOUsnmonto uo urt. 14 cm sua pl'i

mcira put•to. 
Snlu das sosslíos do Senado, 12 do setembro do 1891. -Gil Go!tlm•t.~ 

. i 

,., 
' 



., . 

IIISTORICO 

"'Ao nrt. 14, § 1": 
Diga-se: seis mezcs- em vez do dous. 
'Snln. rlas sessões, 12 do setembro do 1801. -Amei'! ao Lobo. • 
E' lida, apoiada o posta conjunctamonto em discus~iio a seguinte: 
"' Ao :u·t. Hí- Acc!'escente-so no final: 
T:unhem não poderiL eliminar-se o nonw.do cidarliio que se acho na antcriOI' 

qunli/lene:in, · 
Sal& das sessões do Senado, 11 do setembL•o do 1801.- Gil Goze!a;·t.• 
" Supprima-se o art. 15. 
Sala das sessões, 12 do setembro de 1891. - Amcl·ico Lobo.~ 
E' lida, apoiada e posta conjunctamonte em rliscnss:to. 
Segue-se em 2" discussão, com a emenda substitutiva offcrccida pelo Sr. 'Vir. 

gilio Damasio, o art. 16. 
~ Ao art. 16: 
Elimine-se o paragL•apho unico. 
Sala das sessues, 12 de setembt•o de 1891. -Antonio Baenre.• 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discus>iio. 
Fica a discussão adiada pela hora. , 

SEGUNDA PARTE D.\ OCDEll DO DIA 

I' otaç•to das mnterias encerradas. 
'Votar,ilo cm :J• discuss~o do projecto sobra n L'ofot•ma compnls01·ia. 
E' lido c, sendo posto a Yotos, uiloe npprovado, o projecto HubJtitutiva ofi'ero

cido p:lla maiat'ia da commiss:to de Mat•inha e Guct·ra, tlcawlo prejudicadas ns 
emendas dos St•s, Almeida 13arl'Oto e João Neil'n ao mesmo snb•titutivo, 

E' lido"· sendo posto a votos, mto ti apJH'OI'ado, o substitutivo offel'Ocido pelo 
St· •. Toi!o Neh·a. 

s,ro lidas e, sendo postas a votos, não são appl'Ot'tlllns as emendas do Sr. Vir-
;,;ilio Damasio no proj<lCto substitutivo. · 

g• lido o, sendo posto a votos, não ó npprovndo o pt•ojecto, 
Vota-so'om 3" disJussilo e,; appt'OI'ndo enrloptndo p:m; ser romottido :'t Camnra 

<los Deputarias, indo untos it commiss1to de Hedncçilo, o pt•ojocto rlo Senado n. 18, 
<lo lS!JI, interpretando os ar!s. 73, 7·1 e 75 da Constituiç[() Federal. · 

S:lo sncccssivamonte approvados os nrls. 1° c 2° da proposição da Cnmnra do~ 
Doputn<los, n. 16, de 1891, mandnnrlo prorognr por mnisum nnno u licene-n con
l:erlitla ao Dr. Nnnode Andrnrle, lente da I• cadeira tlo clinicn medica da Facul
d:vle rln ~l<lllicina do Rio de Jnnoil'o. 

E a proposição adoptada para passai' it 3• discussão. 
·V otam-so succossivamente om ::J• rliscussuo o são appt•ov1lilas o ndoptndns para 

~et'eln rcmottidns :i snncç,to do Presid"nte d11 Ropnhlicn, ns ]ii'Oposiçues da mesma 
Cnmnra '"'· H o I::i, de 1801, n primoit•a mandando pagat• no cnpitrro do fragata· 
Olympio .Tosó Chavantes a gratitlcnç•lo adrlicional que lho ti devida desde que com· 
]>lotou 25 nnnos do mngistol'ia at<i u dntn om que começou a rocobc1-n, o a segunda 
rlcclnt•nndo qno a aposentadoria do rlcsembarg·ador Daniel Luiz Hosa considera-se 
f<Jita com osvcncime!Jlos devidos aos ministros do Supremo Tl'ihunal do JustiÇil. 
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V o ln-se om 3' discuss;to o ú approvado o ndoptndo para sct• rom~.ttido à Ca1111~r11 
dos Deputados,, indo antes ú com missão de Rt•dacção, o projecto dn Smmrlo, n. 34, 
do !80 I, autorizando n concessão do pensão a. D. Anna Tbeodolina de Souza 
i\Iou ra. 

Entram successivnmonto cm 2• discussão, a qual fica sem debato encerrada, 
os nrts. J o a 13 f!O rl'(>jecto do Senado, n. 38, de 1801, regulando o pt·o~essG c o 
JUlgamento do Presidente da rtcpuhlicn. 

Scgll(o-se em 2" discussão o a1·t. Hi. 
E' lida a seguinte 

Emcndr~ 

Aonrt.14 

« Substitua-se pelo seguinte: 
Nos crimes de responsabilidad~ do Presidente da Republica :silo juizes todos os 

sõnadores. 
Exceptuam-se : 
1°, os quo tiverem parentesco com o accusado cm linha recta nscenrlentc ou 

rloscondcnto ou por sogro ou gem·o elo 1Ms1no; 'cm linha collateral- os h· mãos, 
cunhados, cmquauto durm• o cunhndio, c os primos·co.irm>ios; 

2", os que, como tcstcmttnhas do processo, tiverem dCJlOSto de scionci>~. 
proprin. 

Snla dns sessões, 12 de setembro de 1891.- Gi( Goulart.-.Toão Ped1·o . .,. 
Encerra-se a dif'cussfto. 
Entram successivamento cm :2• discussão, a qual fica semdc!Jate encerrada, os 

•u•ts. 11:ía 20. 
Entra em 2" discussão o art. 21. 
E' lida, apoiada o posta coujunctamcntc cm discussão a seguinto 

Emencl:t 

Ao nrt. 21 

•Acct·escentl.l-se: 
Paragraplw unico. A com missão accusadora e o accusado on seus advogado~ 

podcrao : 
1°, contestar e arguir as toslomunhas, sem com tudo interrompei-as. 
2°, re~ uerer acureaç;lo dàs testmnuu hn•. 
Sala das sessões, 12 rio sctcmbm do 1801.- Gil Goular!.-Joao Pcdo·o." 
Entram succossivamonte em 2" discussão, a qual fica sem debate CDCCI'rndn, os 

urts. 22 n :30. 
Entra cm 3" tliscussilo o nrt. 31. 

"i 
; 

' ! 
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E' lida, apoiada o posta conjunctamcnte cm discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 31 

« Em voz do-titulo 3', capitulo 3' do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Forloral-diga-so-do titulo 3°, capitulo 3° do Regimento ln torno do Supremo 
Tribunal Federal do 8 do agosto de 1891. . 

Sala rlns sessões, 12 de setembro de 1891.-Gil Gotelart.-Joiio Pedro. ,. 
Nilo h:wendo quem peça a palavra, encerra-se a discussão. · 
Entra em 2" discussão, n qual fica som debate encerrnda, o art. 32 c ultimo do 

projecto. 
Não havendo no recinto numero legal, ficn adiada a votação. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 14 de setembro comparecem 33 Srs. senadores, abre-se a sessão, sendo 
lida e a pprovnda a neta da sessão an teria L'. 

O Sr. Eslavos Junior justifica, lU o manda u mesa um ro[!ucrimcnto e dous 
projectos. 

Os projectos ficam tnmbom sobre a mesa, pa1•a serem apoiados, depois de ven
cido o tl'iduo. 

E11tra cm 2• discussão, com n emenda substitutiva do Sr. Virgilio Dnmasio, 
o art. li do projecto do Soando, n. :J2, <lo 18Jl, regulnnrlo as eleições folioraes. 

Stlo lidas, apoiadas c postas conjunctamcnto em discussão as seguintes 
emendas: 

Ao art. 17, lcLtm A. 

«Elimine-se o que segue depois da palnvra-?•equcr·imcnlo. 
Sala dns sossüos, H do sotombra de 189!.-Gil Goula;•l. » 

«Ao art. li: 
Su ppt·imnm-so as palavras :-c perante c lia provem. 
As Jett,·us a e b sejam assim redigidas: ' 
a) que saibam ler c esCt'OI'el', servindo do prova qualquoL' meio ; 
b) quo tenham 21 annos do idade ou qu·o os completem na data da orgnniznçãr> 

defini tira do alistamento, seL·vin<lo do JlL'OVa n respectiva cortidilo ou qualquer 
documon to supplotivo. 

Sala das sossucs, 14 do setembro do 1801.-:imc?'ico Lobo.» 
Encorrn-so n discussão. 
Soguo-so om 2" discussão, com a emenda substitutim do Sr. Virgílio Duma· 

sio,om'l.lS. · 
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------------------------------------------
E' lida, apoiada e posta conjunctamonto cm discusstto a seguinte 

Emcndu 

Ao art. 18 

« Accresconto-so no final: ~ou certidão do huvor sido qualificado cm outra 
secção. » 

Sala das sessões, 14 do setembro de 1801.- Gil Goulart. » 

Encerra-soa discussão sem debute. 
Segue-se r;m 2• discussão, eom a emenda substitutiva do Sr. Virgilio ·Dama

sio, o art. 19. 
Encerra-se a • liscussi'io sem debute. 
Segue-se em :·3" discussão, com a emenda substitutiva de Sr. Virgilio Dama

sio, o art. 20. 
São lidas as seguintes 

Emendas 

Ao art. 20, 2' parte 

« Acet•esccnte-se depois da palavra-domicilio -o seguinte : • com declaração 
do novo domicilio.» 

Sala das sessões, 14 do setembro do 1891.- Gil GoulaTt,:. 

Ao art. 20 

«Accrosconte-so t.!opois do-mencionando as inclusões :-o as não inclusões 
que forem sendo decididas. -La per.» 

E' lida, apoiada e post:~ conjunctamontc cm diswssão. 
Encerra-se a discussão. 
Segue-se cm 2• discussão, com a emenda sul,stitutinl do Sr. Virgilio Damnsio,. 

o art. 21. 
E' lida, npoiadn o posta conjunctamento cm discussão n seguinte 

Emenda 

Ao nrt. 21 

« Depois rln palavrn-olcitores-nccrcsccnte-so:-em ordem nlphabclica. 
Sala das sostiilas, 14 do sotombro do 1801.-ilnlonio Bacna., 
Encena-se a discussão. 
Segue-se om 2' uiscussfio, com a omomla substitutiva do Sr. Vit·gilo Dn

musio, o al't. 22 a ultimo !lo capitulo 3'. 

! 
t~ 
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S.io lida~. apoiadas o po>tns conjunctammlte cm discussilo as seguintes 

Emendas 

• Ao nrt. 22, 1" parte : . . 
Accrcsccnte-se no Jinal- sendo em seguida conferido com os documentos 

·~ue lhe serviram de base e nutlwnticudo Jlolo secl'otario da com missão. 
Sala das sessões, 14 de setembro de 1801.- Git Gotll·J1'l. » 

« Ao mesmo artigo, 2" parte : 
Substitua-so pelo seguinte: . 
Do alistamento farii o presidente extt•ahir duns copias, uma que scriL pu· 

.. 1,Jicada pelo jornal que sa imprimir mais proximo da secção o Otlli•a qurJ scriL 
nllixn~a no Jogar mais publico, no prazo do tres dias, o rem~ttcr;i,. na mesma 
<>ec:tsiilo, no pt·esidente do govet•no municipal os livros do lançamonto do alista

.mento e elas actas. · 
Sala das ~ossões, J.! do setembro de 180 I.- Gil Goula1•t. » 

« Ao art. 22, § 2", ultima parte: 
Accrescentc-se- assim como pelas substituições ou alterações dos nomes 

dos cidadãos nelle qualificados. 
Sala das sessões, 14 de setembro de 1801,...;.. Gil Goulart. » 

• Ao at'l. 22, membro 1" : 
Em vc1. de tt•es dias, diga-se- oito dia~. 
Sala das se,sões, 14 de setembro do !801.-An!onio Bacna. • 
Encert·n.-se a discussão. • 
E' lido, apoiado e posto em discussão, a qunl fica sem debate encerrada, o 

·-serruinte o 

.lddilivo 

• Ao capitulo II : 
Titulo L" At•l. Set•ão manticlos no n.Jistamcnto os eleitores nnnlphnbetos, 

qnn\itlca<los em vit•tu<lo da lei n. 3020 c],J O do jancit•o de 1881, salvo si tive
rem perdido os rliNitos politicas, ou dellcs estiyercnl suspensos por alguma 

•i1as causas especificadas no art. 71 da Con~tituição, 
. Sala das sossu~s. H de setembro de 1801.- .-1ntonio Baena .• 

Sogue-so em 2• discussão, com n emenda substitutiva do Sr. Vit·gilio Da· 
ma~io, o nt·t. 23. 

StiO lidas, apoiadas e postas conjnnctamento em discussão as seguintes 

Emendas 

-< Ao nrt. 2:) : 
Accresconte-so depois das palavras- sauJll'ast'llen!a- as seguintes :-do 

~1" juiz do pl1. ou sou substituto leg-al. 
O mais como <l~tá uo urtigo. 
Sala das sessões, 14 de setembro do 18(ll.- Gll Gaula1·t. • 

\ . 
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Enc~rrn-se n discnssilo. 
Soguc-se em 2" discuss:io a omcn,Jn substitutiva do Sr. Virgílio Dnmasior· 

no art. 2·1, 
S1io lidas, apoiadas c postas conjunci~mcnto otn discussão ns seguintes 

Emendas 

" Ao § :J·· do mesmo artigo : 
AccL·cscentc-so depois da palavra - a ela :-cm li n·o especial. 
O ma h, como csti'L no 111esmo paragrnpho. 
Sala <las sessões, H de setembro de !SUl.- Gil Goularl.» 
« Ao § 5• accroscente-se : 
Estas corti<lõcs podam soL' passadas imlcpendentemcntu de rcqucl'imento c-

despacho do presidenta. 
Sala das sessões, 14 de setemi>L·o de !SUl.- Gil Goulad.» 
• Ao nrt. 2,1 : 
Em voz das palavras -3::í dias pL'Ccisnmcnte depois, etc., diga·sc :-no· 

dia lO do junho do ultimo anuo da legislatura. 
Ao § 1': 
Dopois das palavras- goovcrno municipal, ace~·oscentcm-se :-ou qualqueL• 

outL•o i'Lu>ccionario municipal designado pelo presidente. 
Ao § 3': 
Em \'ez 1lo- commi::;::;ões soccionacs, dígu-so- como as commíssües sec-

cionao~. 
Sab das sessilos, 14 de setembro do 1801. - .lntmaio B:.tena. » 

Bncel'l'n.-so n. 11iscus-:ffo. 
Sogno-so om 2" discussão, com a emenda substitntiva do Sr. Yirgi!io Da-· 

mnsiu. o nt·t. 2j. 
S:\o Jidns, np11indns o postas cOLijuncta>nclllO em discussão as seguintes 

Emendas 

« Ao art. 25 ~ 1 •: 
Dop<>is <las palavras- todas ns, accL•esconte-se:- rcc!amaçücs. 
Sala das sessões, 14 do solem hL'O do I SOl.- Gil Goulm·t. • 
« Ao UL'I.. 25 § 3• : 
Depois elas pnlnvL·ns - ultimo, diu, accrosccntem-so :-ou ntü no decimo· 

quinto dia subsequente. 

Sub,,titulico ao § .1' 

,Conclni<lo o Innçamcnto, será conferido e nssignncio pelos membros pre
sentes, cxtmhindo·so immedinlnmento cópia, que devm·il ser publicada dentro do· 
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tres dias, pela imprensa, e na falta, por edital firmado pelo presidente devendo 
constJLr do tnes publicações, que aos interessados oabo intorpDr os' recursos 
legues. 

A cópia do alistamento será nssignnda pelo secretario e rubricada pelo pre-
sidente, cm todas as folhas. • 

Sala das sessões, 1-:1 do setembro de 1801.- Antonio Bacna.» 
« Ao art. 2::;, alinca, redija-se: 
R?vor _as listas _dos alista~ento~ feitos pelas commissõcs soccionacs, po

dendo mclmr c exclUir cx-offiato os c1dudãos que tenham ou não tenham as Qua
lidades do eleitor, etc. 

Resolver sobro as reclamações que forem apresentadas contra as nãO' inclu-
·aões ou contra as inclusões indevidas. 

Sala das sessões, 14 de setembro do 1891.-Amel·ico Lobo •• 
Segue-se a 2• parto da ordem do dia. 
Silo succcssivamente approvados os arts. 1 o c 2° do projecto do Senado n. 36, 

de 1891, m_andnndo abona\ gratill_caçüo ao Dr. Evaristo Nunes Pires, como pro
fessor íntermo do Gymnas1o Nac10nn1 e esto adoptado para passar ú 3• clis
cussão, 

O Sr. Luiz Doltlno (pala ol'dam) l'equer dispensa de interstício para a 3• 
·discussão do projecto. 

Con>ultndo, o Senado concedo a dispensa. · 
São succcssivamento approvados os arts, 1 a 13 do projecto do Senado, n. 38; 

·de 1891, regulando o processo e julgamento do Presidente da Republica. 
E' approvadt\ a emenda dos Srs. Gil Goulart e João Pedro, substitutivn do 

.art. 14 do projecto, o qual fica prejudicado. 
São successivamente npprovados os nrts. 15 a 20 do projecto. ·· 
E' app1•ovado o art. 21, salva a emendados Srs. Gil Goulart e João Pedro, a 

·qual iJ tambem approvnda. 
· Silo succ~ssivamente approvados os arts. 22 n 30 do projecto. 

E' approvndo o art. 31, salvas as emendas dos Srs. Gil Goulart o Joilo Pedro, 
cn qun1 <i tambem approvada. 

E' approvado o art. 32 o ultimo do projecto. · .. __ ,k 
E' o projecto, assim emendado, adoptado para passar iL 3• discussão, indo 

.antes á com missão que o elaborou, para redigil-o de accordo com o vencido. 
En\rn cm 2• discussão o art. 1° do projecto do Senado, n. 39, do 1801, 

declarando quo continuam om vigor as disposicües do decreto n. 3103 do 7 de julho 
·de 1883. 

Depois de orar o Sr. Gomensoro, encerra-se a discussão. 
Stio successivamento approvados os arts. 1° o 2° do projecto e este adoptado 

·para passar ti 3• discussão. ' · 
O Sr. Campos Sallo3 (pela ordem) requer dispe)1sn do interstício para a 3" 

discussão do projecto que regula o processo o julgamento do Presidente da Ropu
'blicn. 

Consultado, o Senado concedo a urgoncia. 
Nada mais havendo n tratar-so, nesta parto da ordem do dia, votta-seá 1•. 
Continua a discussão do art. 25 do projecto do Senado, n. 32, do 1801, ragu· 

lnndo as elciçOes fedoraes, com ns emendas olforccidas. · 
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São lidas as seguintes 

Emendas 

" Ao art. 25: 
2.0 Substitua-se o que diz- s~nrlo ·quo estas só poderão- ato o fim- por: 

c havendo para este recurso, ex-ofllcio, bem como pnrn aquellns cm que cabe a 
.qualquer eleitor do município intervir, fazendo por escripto. •- Lape1·. » 

Encerra-se a discussão, 
Segue-se cm 2• discussão, com a emenda subsLitutiva do Sr. Virgilio Da-

masio, o art. 26 do capitulo IV do projecto. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamento em discussiio as seguintes : 
• O capitulo IV do tiLulo I do projecto comece assim : 
Art. 1." Na capital dos Estados haverá uma Jtmta Gm•al, composta do juiz 

seccional, como seu presidente, ode quatro membros, dous nomeados pelo Senado 
o dous pela Gamara dos Deputados, tendo a com potencia exclusiva do tomar conhe
cimento o decidir os recursos do alistamento eleitoral, do quo trata o presento 
capitulo. 

§ 1. o As nomeações referidas deverão roca h ir om oloi tores residentes nas 
capitaes dos Estados, e serão feitas mediante propostas dos representantes dos 
Estados, cm uma o outra casa do Congresso, respectivamente. 

§ 2,0 Os nomeados exercerão as suas funcções gratuitamente, o por tempo 
que corresponda ao período do duas legislaturas do Congresso Fodornl, 

§ 3. 0 Na sua primeira reuniao lavrarão a competente acta do posse, desi
gnando qual dolles deverá servir de secretario da Junta. 

§ 4,° Celebrarão as sessões precisas scmpt•e que forem convocadas pelo seu 
presidente, o em todos os seus actos prevalecera a deliberação tomada por una
nimidade ou maioria dos presentes, votando sempre o presidente em primeiro 
lagar. • · 

Achando-se reunidos o presidente o dous membros, podera a Junta func
cionar. 

§ ti.• Os trabalhos da Junta serão publicas; suas sessões terna· lagar no 
mesmo cdificio em que o presidente seccional dor as suas audiencias; serão sempre 
.annunciadas pela imprensa. 

§ O. • Ao governo municipal incumbo fornecer os livros o mais objectos 
ncccssarios ao expediente, 

Os livros serão abertos, numerados e rubricanos pelo presidente da Junta o 
guardar! os sob a responsabilidade do secretario desta. 

§ 7 ,' Os membros da Junta Geral são considerados funccionarios publicas, 
Q neste caracter responsaveis por qualquer acção ou omissão, sujeitos iLs penas 
criminaes, segundo o caso.- Ama1•o Cavalcanti.- J osd Bernardo.» 

«Ao art. 26 : 
Ao § 3•, em vez de 3 dias, diga-so- 8 dias. 

· Sala das sessões, 14 do se tom bro do 1891. -' Antonio· Bacna. » 
\ . 

« Substitua-se o § 5• pelo seguinte : . . , 
O juiz seccional convocartl sou substituto o o ·procurador seccioual para 

constituírem-se om junta revisora que podertl funccionar sempre. quo reunirem 
dous do seus mem bras. » · · 

.. 
'' 

i 
' 
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F..sta jnnL1 é obrignda a d~cidir os recursos que forem entregues pelo 
·corruio no juiz socciomtl dentro do prazo <lo 10 dias. 

« Sala das sossõos, 14 de setembro de lS\Jl.- Git Goulm·t. >• 

c Ao at•t. ~G: 
Em vez das palavras- para o juiz seccional do Estado -diga-se : ]>um 

uma ,junta superior, como séde nn cnpit:tl do Estado, composta do rcspoctivo juiz 
seccional, como pt·esidentc, e de quatro cidadãos cleitot•es, dos quncs <lous scr:lo 
indicados pelos membros do governo municipal da mesma Cttpital, o dous pela 
tarmn <los immcdiatos em votos. 

Accresccn te-se : 
§ . A eleiçito dos membros da junta scrt\ feita pot• maioria do> ''o(os 

presentes, votando cm !•lagar os membros do governo municipal, e em 2', os da 
turma dos immodiatos. 

A junta se reunirit na sala das aurliencins do jniz seccional 20 r] ias pt•ecisn
mente depois daquelle em que se devem tet· instn!lado as con.missues mnnicipnos, 
e traballmri& em di!&S consecutivos, das I O horas ela mnnhti :is 4 tia tat•dc, pelo 
tempo nocesario para a decistio de todos os recnrsos interpostos. · 

§ Ao juir. seccional incumbe fazer as commuuicaçues ou rcquisiçõe~ c dtll' 
as prOI'ir!encias iudispensaveis para a composiç1o c installn~.ão da junta. 

O mais como no projecto. 
S. R.- Campos Sutles. ~ 

« Ao art. 26: 
Diga-se, em voz de - para c juiz seccional: - pura o Tribunal Su per!or de 

Justiça. · 
§ 1. • Redija-!IC assim : 
O recurso ser-l intorposto polo cidadiio intGressndo ou pot' qualquer eleito!' 

do município. . . 
§§ 4", 5•, G• e 7•, c art. 27 diga-se: Tribunal Snl'erior de Justiça, em vez 

de- juiz seccional. . 
St1lt1 tias sessu(lll, 14 do sotombro do 1891.- .!mcrtc7 Loba. • 
Levanta-se a sessão. 

No dia 1::> do setembro compareceram 3:> Srs, senadores. 
Abt·e·sc a sesstlo, sendo lida e npprovntln a neta dn sessão an tol'ior, 
O Sr. 3" secretario SCl"Di11do de 2' lê o seguinte 

·c A' commissüo de Obras Publicas o Em prezas Pt•ivileg"illdas foram prosentes 
os re.1ueritne11tos ctn que João Josli Fagundes do l~•lzendo c Silva não so pede pro
rogação, pot• mais 20 a unos, do prazo que lhe foi concedido pat'a, por si ou compa
nhia que orJ,'IInizar, oncclat· os trabalhos do lnvm nn uron comprehondida pelos 
rios Cayapó, Mnranhilo, Aragunya o Xingú, como tnmbem que sejuin declarados 
nullos todos os decretos, leis c resolu~ões concedendo perrnissilo pnra cmpL·ezns na 
meswa ú.rca... · 
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A commissão tendo verificado : 
1", que, por decreto n. 2002 de 2·1 do agosto de !Si!, foi o governo autor!· 

zado a conceder ao supradito Rezcndo o Silva privil~gio exclusivo por 00 annos, 
para lavrar os rios Cayapó, Maranhiio o seus antuentes ; 

2', que esse privilegio lhe foi concedido pelo decreto n. 2815 do 25 de janeiro 
de 18i0, com a condição, porém, de caducar si o concessionado ou companhia quo 
organizasse não encetasse os trabalhos de lavra no prazo de cinco annos ; 

3", que o decreto n. 2095 do 28 de setembro de 1880 prorogou este prazo 
por mais dez annos, o qual, portanto, finda a 25 do janeiro de 1801 o não a 28 
do setembro de 1805, como diz o roqueronto ; 

4", quo nenhum dos decretos acima moncienados falia nos rios Al'aguaya o 
Xingu, até aos quaes o requerento parece quorm· estender a àrea de seu privile· 
gio ; o, considerando não sei que ainda faltam mais de dous annos o quatro mezes 
para so concluir o prazo concedido ao requerente para, por si ou companhia que 
organizar, encetar os trabalhos da lavra, tempo este quA parece sufficionte, o 
tambem que as concessües feitas pelo decreto n. 802 de lG de outubro de 1890 
ao engonciro Francisco Murtinlw e ao Banco Conslructot• do Bt•azil, no enge• 
nhoiro Vicente Alves rlo Paula Pessoa Filho o a Francisc oMondes da Rocha e ao 
engenheiro Joaquim Rodrigues de Moraos Jardim, são para linhas ferroas o 
ftnvines ; o si bem que o governo, por esse decreto, tenha cedido gratuitamente 
aos respectivss concessionm•ios uma zona do 20 kilomotros para cada lado das 
mesmas vias, comtudo, salvo os direitos de terceiros- cl a com missão de parecer 
que não deve ser prorogado o prazo concodhlo pelos decretos de 1870 e de 1880, 
nem declnraclos nullos os actos concedendo permissão para o estabelecimento de 
linhas ferroas e fluvines na :'troa limitada pelos rios Cayapó, Maranhão e seus 
affiuentos. 

Sala dascommissões, 12 do sotombt•o do 18!H.- .Joaquim Leovigildo do 
Sou::a Coelho.- .Tos~ Pereim dos Santos And1•ade.- Antonio da Silvtt 
Pa1•anhos. • 

E' lido, apoiado o posto om discussão o requerimento offerecido pelo Sr. Este• 
vos Junior na sessão anterior, o que so nchnYa sobro a mosa. 

Yom :'t mesa o seguinte 

Reqzll'eime11to 

< Índico que se requisite, do governo da Rajiuhiicn; pat•n llel execução do 
art. 07 do decreto do 24 de outnllro do 1832, a lista dos bens que foram con
fiscados aos inconfidentes de Minas Gemes, com especificação do sun. natureza, 
sott domínio e Yalor, corJorine às autos ariponsos no processo existente no 
Archivo Publico, o n. infot•mação tlnquollos quo acaso fomm rendidos cm hasta 
publica, por que préços c ont que datas, o dos outt•os que foram, e quando, incor• 
porndos no dominio nacional. 

Snln das ses~õos, !ti elo setembro de 1801.- Amc1•ico Lobo. • 
E' approvado o rcquorimonlo. 
~nnn1ln ti Vol, ]11 
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E' cm seguida lido o seguinte 

Requel'imento 

« Requeiro que, pelo Ministerio do Interior, informa o govarno si conhece e 
slto exactos os factos referidosn o Jat•naldo Camme1·cía de 13 do corrente, relativos 
aos mandatos a quatro deputados da assamblóa do Estado da Sergipe, e a pro
videncia tomada pela mesma nssembléa para a cussaçrro de mandatos de outros 
deputados. 

• Amcajú, 11 de setembro (1•etardado): 

A assembléa illegalmcnte cassou o mandato dos deputados Luiz Freire, 
Alexandre Tclles, Matbeus Machado e Queiroz, funccionarios publicas, por nl!o 
terem comparecido us sessilcs da mesma assembléa. • 

• Aracaju, 12 de setembro: 

A assambléa approvou o regimento interno consignando a disposição de perder 
o mandato o deputado que mto comparecer âs sessões durante 30 dias con-
secutivos, . 
· - O govemndor marcou o dia 13 de outubro para proceder-sa u eleiçllo para 

preenchimento das vagas de quatro deputados, cujos mandatos a nssombMa cassot1 
hontem, dictatorialmenta. 

Ha indignação geral contra esses actos. . 
A imprensa da opposíção responsabilísa o chefe do policia da Capital Faderal, 

irml'io do governador, • 
. Sala das sess11cs, 15 de setembro de 1891.- J . L • C oel!lo e Campos . » 

Fica adiada 11 discussl!o do requerimento. 

PRilmiRA PARTE D,~ ORDE!I DO DIA 

Continúa em 2• discussito, com as emendas oll'erecidns, o at't, úG do projecto 
do Senado, n. 32 de 1801, ragu\ando as eleições fcderaes. 

S~o lidas as seguintes 

Emendas 

Ao art. 27 

• Substitua-se na parte 1• as palavras-juiz seccional- por- junta see• 
cio na!. 

Sala das sess1íes, 15do setembro da 1801.- Gil Goulark> 
Encerra-se a discussao. 
Entra em 2" discussao, com a emenda substitutiva do St•, Virgilio Dnmasio, o 

art. 28 (1" do capitulo ti") • . · 
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S~o lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguinte~ 

Emendas 

Ao§ 2' 

83 

c Supprimam-se as palavras- rubricados os talões pelo presidente da com· 
miss~o municipal. Depois da palavra- titulas- accrescente-se - pelo pre· 
sidente da com missão municipal - o mais como no paragrapho. 

Ao§ 3° 

Depois da palavra- eleitores - accrescente-se - no mesmo ediflcio em que 
funccionar a commiss~o seccional, das 9.horas da manhã âs 3 da tarde. O mais 
como estã. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1891.- Antonio Baena. » 

« No final do § 5' accrescente-se : 
No caso de demora ou recusa do presidente da commissiio municipal, o eleito!' 

terâ recurso para o juiz seccional do respectivo Estado, a quem as commissões 
revisoras dever1io remettet• cópia authentica das qualificações logo que n• 
concluírem. 

Sala das sessões, 15 de setembro do 1891.- Gil Goulart. » 

Encerra·se a discuss~o o fica adiada a dos outros artigos por ter dado a hora 
marcada para esta parto da ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 3" discussão o projecto do Senado, n. 36, de 1801, mandando abonar 
gratiflcaç~o ao Pr. Evaristo Nunes Pires, como professor interino do Gymnasio 
Nacional. 

Encerra-se n discussão, ficando adiada a votação por falta de numero legal. 
Entra em 3• discuss~o. tal qual passou em 2", o projecto do Senado, n. 38 

de 1891, regulando o proces~o o o julgamento do Presidente da Republica. 
Encerra-se a discussão, ficando adiada a votaçiio por falta de numero legal. 
Continúa em 2" discussão, com as emendas ofi'erecidas e com o parecer da 

com missão de Finanças, o art. 1° do projecto do Senado, n. 20 do 1891, estabelecendo 
condições para a conces~o de terras devolutas. 

Vem á mesa a seg)linte 
' ' 

Emenda 

« A' emenda dos Srs. senadores Ubaldino do Amaral o Gil Goulart ao art. 1°, 
clausula 4": 

Em vez das palavras- posses do boa f<i - diga-se- posses de mais de anno 
e dia_._- J •. L·: Coelho c Campos. » 
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E' lida, apoiada e po~ta conjunctamente em discussllo. 
Segue·se em 2• discussão, a qual fica sem debate encerrada, o art. 2•. 
Fica a votaçno adiada por falta de numero. 
Entram successivamente em 2" diseussão, a qual .fica sem debate encerrada, 

os arts. 1 a 9 do projecto do Senado, n. 26 de 1891, sobre titulos ao portador. 
Achando-se no recinto sómente 17 Srs. senadores, numero inferior a um terço 

dos membros do Senado, o Sr. presidente adia a discussa:o do projecto, 
Levanta-se a sessao. . 
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Sobr1• o proJecto elo Sonndo n. 3l rola.Uvo nos 
diroitoll dB imjorLnção Bm ouro. (Seaaíio do 
·i dtl sotombt•o, Png. 218. 

Sobt•e um requerimento do St•,· Amarico Lobo, 
(SotiliâO do ·1 do solomllro.) Pu.g, 221. 

Sobro oloiçüeli lodernos. (Seuiio de U de so• 
tollllll•o,) Pag1:1. ,:!;)j u ~8. 

Sobt•o a rofot·mn. compulaorlo.. {So111iio llo 10 d.t 
satemiJL•o,) Pu.gli, 272 e 2'13, 

Sobro um reqnnrimonto do Sr, 'l'heodor.l Pn
checo, {So•aüo de ii de setembro.) Pag. 285, 

Sobre olclçõeti fotlerncs. (Sossii.o do t~ elo folt1-
lombt•o,) Pags. 3l;o 3Jti, 

Jlmc••leo Lobo (O Sr,)- UilicUl'&o~t: 

Suhre umu. lndictlÇ!io do 81•. Pinboh•o Onoth•s. 
{S~Ilaão do18 do ngolito.) Pug. 11. 

Ptulindo infuL'Il\UtÜoR. (SOI:IIitio do 19 do agollto,) 
Pngli. 20 u. 32. 

.AtlroaanttLUdo um Nqnorimento p~Jdlndo infur· 
mnçôel:l du. L'OrL'CKpomlo ncia trocada eu,re o 
min!Ktro do. ILga·lcul\url\ o o oncn.rregndo do 
.compt'U.M om Pn.l'i11, (S0111iio do 20 do ngosto,) 
PllSI\. 30 u 40, . 

.Aprosenlu.ndo um projecto, (Se11süo tlo 2l du 
o.go11to.} Pl\8"· r:iã eM. 
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Sobre o pa.recer d~ commis~tlio do justice. e le• 
glolao~o n. 52.) (Semíio do 2i d .. goolo) Pag, 
67. 

Sobre terraR devolutas. (Sossito de 22 de agosto,) 
Pa gt. 84 e 85. 

Sobro torra~ dovoluttu, (Seado do 27 do agosto,) 
Pa.gs. i35 o. 138, 

Sobre um roq1111rimontodo Sr. U. doAmo.ral, 
(Sooalio do 27 do agosto,) Pug. HB, 

AprCMont!\nda um roquorimonto do lnformnçüo'l, 
(Sor~sii.o do 2S de ngosto.) PD.gs. 155 n. 157, 

Sobro o projooto crcando uma (ISOoln. do mt\
oblnisto.R no Estado do PtmL (SoaRão do 28 do 
agosto.) PugR, 150 o !67. 

Re11pondondo no Sr, Prosidonto. (SoR11iio do 29 
do agosto,) Png•. 105 .o 166, 

Sobre publJcacõoR de documentos no Diatio do 
Congresso. (SaRsiio de 1 ds sotembro,) Pag. i8·t, 

Sobre obsorvnçüea foitM pelo Sr. Prosidont.e. 
(SeB6lio de I de satombro,) Png.l89. 

Aprosonto.ndo um req,uorlmonto sobro bn.ncoR 
da omi.,aíi.o, (Sossu.o do 1 do sotembro.) 
Pngs, !90 ~ 194, 

Sobra direitos do importo.ç~o cm ouro. (Sessii.o 
do 4do ••<ombro,) P•S"B· 2!~ a 22!. 

·Sobra ~ proposlçii.o dn. Ca.mnrn. do11 DcpUtndo" 
n. 9. (~'OIIIJil.o de 5 de aetembro.) Pag11. 230 
• 231. 

Sobre o projecto do Sono.do n. 36. (Seesii.o do 
5 do sotombro.) Pug. 233. 

Sobro a propoalçiio do. Cnmara dos Dcputo.dos 
n. {3, (Se1aito de 5 do setembro.) Pns-. 234 
a 23~. 

Aprosentn.ndo um requerimento. (Sessão de tl do 
agoato,) Pngs, 2l9 o 2:.0, 251• 2~2. 

Sobro a proposição dn. Cnmara. dolf Deputn.dos 
n. ta. (Sotniio de Ddo aetcmbro.) Paa. 2!'H. 

Sobro olclçõoa fcdoro.cs. (Sesaü.o do 1J da t;O• 
tombro,) Pags, 258 a ~132. 

Apresentando um projecto. (Sosaão de 10 do 
ao lembro.) P•S"B· 26s a 201. 

Sobro ololcüca fodoracs, (Sessão do 10 tlo se .. 
tombro,) Pug, 274. · 

R~uerendo prorogo.çíio dn. horn. do oxpedlonto. 
(::Sossão de ildo so!embro.) Pag, 2SU. 

Sobro um rcquorlmenlo do Szo. E. 'Vn.ndonkolk. 
(Scsstiodo li do aotdmi.Jro.) Pug, 303. 

Sobro um requorlmonto· do Sr. Thoodoro Pn.· 
ohooo, (Ses80.o de 12 dn f!Otembro,) Pngs. 30:i 
a ~01. 

Aquilino do AJDaral (O Sr.)- D!aoursos: 
Sobre a. pro~oslcito da Camo.rn. dos Depu\tl.dos 

n. 7. (S..,ito de19 do ogosto,) Pog, 87, 

Daena (O Sr,)- Disourooa: 
n.ecln.mn.ndo sobre suo. nsslgnn.tura. om um 

projecto. (Soasii.o do 21 do u.gosto,) PDg. 5!1, 
SobrA o :projeoto cron.ndo umn. oRcoln do mDchl 

nlstns no Par(L. {Se!lsii.o da 27 de ngosto. 
Pngs. 1·18 n i52. 

Uequerondo disponsn. ela iutoratlcio. {Sossüo d) 
29 do ngosto,) Png. !68. 

Roqnorondo por 24 horas o o.diamonto do. dis .. 
cussilo do projecto cren.ndo umo. oscoln. do 
mncbinilltt\8 no Po.râ, (Sassiio do 31 da llb"'Sto.) 
Pag, 173. 

AptelfOntando um o.ddJtivo o.o projecto do Sa. 
nn.do n. S. (Scssuo d<l 3 da setembro,) 
Pags. 212 a 214. 

Sobro o projecto crco.ndo nma escola do mn. .. 
chinl~tns no Estnclo do Pn.rú.. (Sessão de4 da 
setembro.) Po.g. 218, 

Sobre cleic;ões fedftrttoS, {Sessüo de 12 d" ae
\ombro), Pogs. 3!4 a 3!d, 

Sobre eleições ferlaracs. (Sessilo do 12 de lle
tombro,) Pog, 320. 

Cnmpoa aalle• (0 Sr,) - Díeounoa: 
Requerendo diaponsll de JnteriJUclo para o prd· 

jacto do Sonz~do n. 28 paunrA3• dlaoua.Sllot 
\Sossiio de 20 do n~osto.) l'ng. G1. 

Sobre~ o pt\rocar da c.ommisaü.o de juRtiço. e le• 
,-.:i~Jlnçito n. 52. (Sossa.o do 21 do ngoslo.) Paga. 
1)7 o 68. 

Sobro terrM dovolutns, (Sosaüo de 22doo.gosto,) 
l'nga, 88 n 90. 

Sobt'o n. rcdo.açüo do projí!cto rcorganlznndo os 
Aervicos fodornos, (Sosaão do 2U do ngosto.) 
Pago, 166 o IU7. 

Sobro M clelçõea foderaos. (Scssilo do 31 do 
ago~to,) Pags. t7·t a 182. 

Sobro n. np011entadorio. do bnchnrel Dnniol Lnh: 
n.oaa (Sessü.o de 8 do sotombro,) Pu.gs. 230 
a. 2·11. 

Sobro o '{'ll'qioclo do Senado n. 2!J, (Sot111iio do 
8 do sotomi.Jro,) Paga. 24-t c 2·15, 

Sobre o projecto da Seno.do n. 38, (Seasito do 
!2 do sotcmbra,) Pag-. 322. 

Sobro olciçücs fetlcrnell. (Sessíio üo 14 dosa~em• 
··hro.) PngR, 3'J:.! n:tro. . 

Sobro olot~õca fodorllori, (Sl'sl\ito do 12 do 110 .. 
· tombro,) Pugs, 316 o 317, 31U o 320. 

coelho cComJln•(O Sr.)- Dlsoursoa: 

Reclamando sobro incDrreoçÕbR em um dl•curao 
aen. (Sesruio de i4 d~ setembro.) Pnna, 323 
o 324. ' ' o 

Sobro ~lolçõ•o fodoroos, (So•s/io do 14 do •o· 
toll)bro.) Pogs. 32il o327, :l:JOrq~Gn·338, 

Apro~tonto.nda nm. roquorlmonta. (SillldQ do 
· !ti<\• ootomhrq.') Pngs,'340e3U'. · • 

I •' IJ ' ' 'l 

Sobro n. propoRição cltL Cnmnra. doR Depu~adoq 
.,, 7. (SuBSóo do 20 do ngosto,) Pngo, ~~o .ju, 

Sobro o projecto do So'no.do n. !7. (Scaatlo do 3! 
do ngoRto,) Png, LN, · · 

Sobr.o um requerimento do Sr. Amorloo Lobo, 
(Sussü.o d~:~15 de ao1tJq)b,t1Q,) Pt~.81 1 3·U o 342, 

l3oht!o ololoüc" fodero.os. (S~ui\q d~ i~ dn lU,, 
· tnm!Jro,) Png. 3·\G, ·.. · '· · 

' ' ... 
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Crua (O S•.) - D!acurooa : 
ApNllento.ndo um projoeto. (Souito do 2! do 

ngo!'to,) Pu.gs. O:S a. 97. 
SobrB (;~r.ontlM d 'l l~~~ot:\.do d:-. Pinuby, (Se,slto do 

i2de sotcmbro.) Pog,, 307n3l3. 

cunha .Juulor (O Sr.) - DisDUt".SOS : 

Sobro o projt~oto do Senado n. 22. {SCR,[o do ·1 
do sotembL·o.) Pag. 2~2. 

Don•lnfl'oe Vlcente{O Sr,)- Dia·cltrsos: 
Sollre n. proposi:11o dn. Cn.mn.rn. dos Dopntndo.11 

n. 7. (.S!!Rsfi.o do 2J dongo11to.) Paga. ·iG :L 4~. 
Sobro erraiS om um discurso sou pnbllcn.tlo no 

Dia,•io do Cm,us•callo, (Sessiia Uu 21 de 
ngo•to.) Png. :;a, 

~<lunrdo Wnn<lonkolk (O S1•,)- Dls· 
our1o": 

Apresentando um projecto rognlnnclo o corP.a 
da engt>nbeirn.~ nn.mcs. (Sa111111a do 2o do 
ngo<to.) Pog<. 4~ o 4{. 

Sobro a. ptlnsiio no ox·lmp3rn.dol'. (So11111i.o do 24. 
4• 11go•to,) Pag. 101. 

Ro~lntlondo M Sr. AI moido. B:wrato. (Sesosü.o do 
2.J do ag.ld?.} Pag. 11~1. 

Sobro o Jlrojccto crennclo nml eaooln. ele mn· 
ehinlatnR no Jo;R,ttdo do Pará, (SctRsiio do 31 
de a.go1.1&o.) flags, i70 1~ t7~. 

Sobra o proj!!cto cron.ndo umn Moo ln. rle mo.
chinistnJJ n,. E<Jtndo do Pnr{l, {Si'J.<ulo de 4 do 
~et'lml.lr:l,) Pa.g~. 216 n. 21S, 

Sob:·n a. ruCormn. compulsorin. (Scsaiin Llo 10 do 
secembr.:>,) Pa.g-11, 271. c 21.2. 

H.e1p()ntlendo no Sr. Men~dor Almeldn Bnrretfl, 
(SI!BM"i:o da H da setom1l1'o.) Pngs. S0.2 e 303, 

Ell•cu lllartln• {0 Sr.)- Di~Jcnu•..to!l : 
Slbro Uffi'l. in•Ucnciio dos~·. rinbniro Guodoll. 

(8eHao elo lS d~ ngolto.) Png. U. 
Sohre a \)rt'tposleão da Camnt'l~ do<J Uapttta

do\ n. i, (Stt~hü.o llJ 2) t\e ngo11to,) Pug, .I'J, 
Sobro um ro1~nerim('nto do St•, Amnr•l Cn ... 

valcnntí. (Só~aii,n Je 2j do agosto.) Pa.:;li. 
114.n IW, 

Solwo um rorp~erhnento elo Sr. Amet•íoo Loho, 
{S~aa:i.D de 2) do o.gof;to.) PnJ;. lú;j, 

Sobro um requerimento do Sr, Thaodoro Pa• 
choco. (Se11aito do 10 de flotcmbro.) PaB•• 
2dG o 286. 

Sobro um requerimento do Sr. Cruz, (SoS'iiO 
do 14 da ••t•mbro), Png. 324. 

Sobro alolcti(ls Cedornes, {S3stii.o de 15 do lO• 
tombro.) Po.g. 3t5. 

E•tavea dunlor (O Sr.) -Discurso: 
AprcRontn.ndo um rnquerimonto o dona projo. 

cto11, (Se11~iio de H do !!Clttmbro.} Pag11, 32:; 
c 320. 

f'rancrl•co Mnclando (O 81•.)- Di.scur. 
80S ; 

AJlrc,ontnnrlo 11m projecto, (Soss~o do 19 de 
ugosto,) Pags. 32 u. 3G. 

Sobrn o projecto do Sonn.do, n. 313. (Se11são de 
G de sotom!Jro,) Png, 233, 

Gcncro•o Jlnrquo• (O Sr,)- Discursos: 
Sobrfi 1\ JlropMição dn. 01\m:l-rn do .. D~putada1, 

n. 7. {:Son11o dtt :18 da ngosto,) Pngt:. 18 
tl 27. 

Sobre t(mn" dovolnt·1s, (S&Ifsõo• do 24 e 2V do 
n~oSIO,J Png•. iQJ o 110, 13! o 132, 

Sobro o. propMloito d11. Co..mara dos Deptuado". 
n, 9. (SJssü.o do 5 de sotambro,) Pag1. 231 
(j 232. . 

Sobre elel~ôel!. fcdarno'!, (Se.nüea de :U o 12do 
BOiombro.) Pagl, 2J:; n 298, 314 o SlO, 

Gil Goulnrt (O S1·.)- Dlocurao• : 
S)bra tcrr•:tR c(C\'Oh1tn'l, (SMRÜ:O do 213 da nsos

to.) Fngo~. 127 n.120. 
Sobro o Jlrnjacto do SonnJo. n. 3(), (Sessão de 

5 do setembro,) Pag:~. 231 o 231, 
Apras:mta.ncb nm rcquorlmonto. {Scuüo de 8 

du tiel.emhrll.) Png, :?-1'?. 
Sohre cleiçUes fll(\tll'llOR, (SessãD do H d:'l IJQ .. 

tomfwo.) P:tt,rs. 2!H n. 3D), 

Sobra o [ll'.)j0.3t:1 do Somulo, n. 381r~Jiuln.ndo o 
pt•ocos,rJ a j!llt;lUllonto do Pro~dd!!ntc da. Re .. 
publicn.,) (Sds'l;io do i2Lto setembro.} Png11. 
32l a 322. 

Sobra "lel;üa'l! f.schtrau. (S~s:.1ü:o do 15 do 11;:, .. 
temhro,) Pt\gR, 3Ha 3i5. 

S.Jhr3 hnnco~ do cmhudn, (S~'i"i:io do 1 do Rn~ 
tamf1ro,) Pagi. lS5 a '!.:iS. 

Gomen•nro (O Sr.) - DlscnrKos ; 

So!Jt'6um r11qnarimonto t{o Sr. :\.mori::lo Lnho, 
,sos~~oão do t do oct•mfu·o.) Pag;;, HH o 
1\);j, 

SoOr:t banco11 de omisfJiio. ~StiS!!oti:o Ue 3 tio Rc .. 
tombro.) Ptll;i. 20U 11 .. U, 

Sohr-J o pr11jcrcto do Sonndo, n. 30. (Sostuio 
do ri do soLomiJro.) Pug. 232. 

Sobro nposontntlorin. do haclmral D:mJàl l..rrlz 
Ro11n., (Sos1:ia d•1 8 doaotumhro,) l1;tg, 2:3~. 

Sohro um requnrlm:mt1 do Sr. Amorbo Lnbo. 
!1~e1uaq ~(l Q' 4q ~tJt~n~l!~o,) rn~;•. 2:iO o 
~v 1 • • · 

Podíndo díspMso. do intcrsticio, {SllsRãD do 8 
{\o sutomi.Jl•o,) Pag. 243. 

So:n·e o projo::to d' SonMh, n. 29. (Se~~o~ilo do 
8 do sMJmhro.) P:\gil.. 213 o 24!, 245 o 2!0. 

Sohro mur;i'\tl•o.do~. (Stll~ilo d:) H do Rotl!m!)ro.) 
P:\ss. 3~! () :J2S. 

Soht•e o proioc'o do Sonad'l, n, 3~, (Sosst1ó do 
U do s.~tomUro,) Pag. 331, 

ln,tlcn~i\o a 
Sobro quo..-tõot~ oconomicn.a (aptoo"entlldP. pato 

Sr, 11onn<1or 1\u.mirD UarooUos, nt\o so•~~q ~" 
~a <lo ~~o·to). 1'11gs. 1~5 o 1~0 1 · • .. . . . ' . ' 
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.Joii.o Nelwu (O Sr,)- DiscurAos : 
Sobro n. refot•mn compulaorio.. (Sossii:o do iO do 

aetonaba·o.J Png. !!7:!. 
Sobro um rcquorilnnnlo do Sr. lt 'Vundonlwll~. 

(SostuLo do 1t da so~cmba•o,) Pn.g. :103. 
Aprosonln.ndo um!\. cmondn, (Sessão do il du 

RO!On>~l'O,) l'ng, 30J, 

• Joiio Mo~crlnno (O St•,)- Piscurao: 
Sobre n. ~ropos1~.iio da Cnmnra. dOR Doputnllos, 

n. O. (Seniio doá do setembro,) P1~g. 232. 

.Jooklm Cotundo (0 S1•,)- DibCUrsos: 
SobrA o proJecto crcando timo. escola do rnnclli· 

nistn.R no Purú.. (Sossü.o tlo 31 do ngoato.) 
Png. 173. 

Sobro cloicõos fudct•n.o~. (Soiisiio do 3 do Rolo ln• 
~ro.) Pag. 214. 

Sobt'O o projocb do Senado, n. 22. (Sos~iio do 
4 de sotomLro.) Par; •. 222. 

.Jooklm Jtlr.trUnlJo (O 81',)- Discurso: 
Sobro o projecto u, 7, da. Cnmn.I'IL dos llopu· 

tlulos. (Soss;lo do ·W do agosto.) Pag, :JG. 

.roat'!o BJ~sln" (O Sr,) - Dlscu""" : 
Sobro n twor.osicü.o dn Cnmn.r,l r!os llopntn.do", 

n. 7, Jhmtnndo o.s n.ttrlbuiçõos dos govot•nn.• 
doro111 doi J~stn.dos n.indn. mio cotHI~itnídoiJ. 
(Sossilodo iOdo ngoRto,) Png,;, 36 o 37, 

Sobre o proJecto. ronrgo.nizi\.udo GR SOl'Viços fo· 
dorn"s• (Soas.io do 22 de ugosto,) Pag, 8:1, 

Apro~('ntnndo um pt•ojec,o. (~ossiio do 2..! do 
agORto,) Pags. lOS o 100. 

Sobro o pru,ioC!to roorganiznndo oR Mrvíços fo
doracs, (~cssii.o do 2fi do agosto.) Pagt~.130 
o 131, 

.Jo•é 81nam1o (O Sr.)-Discursos: 
Sobro ttm requerimento elo Sr. g, \Vi~Jlílonlcolk. 

(Se1tsilo do 11 do IIOtombro.) pa.gR, 300 1~ 
302. 

Pcdlndo dls~<~nsn. do cn.rgo <la mombrn iln. 
commiBSilO do mnrinhn. e g-uol'rn. (Sos1u1o 
~o ti do •o~umbro.) Png, 304. 

Loper (O Sr,) - Dl•cm•so : 
Sobro oloiçõos federnoll. (ScAIIÕns do 12 o H do 

sotombro.) Pílf:.,.,.., 3181 328 o 33{. 

lUcnaogcm : 
Do Sr. Proddanto d1t Ro[miJJian, do .'1 do cor"' 

ronta moz, ro11p.:mdondet t\ cetmmuntcaçiio du 
11110 o Sonntlo, ú. \'intn. dn.s de~nnimatlor.nli 
circUmRtP.nchUI flnnnceh•afl da prnçl~ dcstll 
Clll)itn.l c do ontrns dn. Unliio1 dcH~jn. Rab1H' Iii 
o .Governo protondo \omM' mcdidati JlO.rn 
obatnr 011 dnmno"ow oll'oito~ da imminl,nlu 
crlso o ·~;i nilo conRidtJt•a. mtli8Jlíll1!1avoi n cl)-o 
OJI!ll'i\ÇI10 do PorltH' J..ogJHlativo i o lottvnndo o 
pn~riotbmo do Senado, cor,cot•Ut~ ont quo o~IUl.R 
oiroumsttllloitta sii.o dlgnns da mnlor pondo· 
rnc;t1o, o, por illllohdcclnt·u. que o Governo tom 
n. concluir tNLbnl o t•oiOronto n. tnl ni:Uiumpto, 
quo, om bt·evL•, Rubmetterú. no Cnt•pol Lu~is· 
lnth·o. (SOII!Iiiodc•l do IH•tomLro,) l'ttg, 21:1. 

l\lontelro de Dort•o• (0 St•.) - DillcursoR: 
Sobra navognçl10 do r.alwLn.gom. (So~~osii.o do 21 

do ngoRto,) Pttgll, 71 o 72.. 
SobNl t~t'l'nll dnvlllllliUI, (S.osHiio U.ll 27 do n.gol1 o,) 

Pngll, 1:1:1 n t:J:i. 
S::.~brn Hl\.\'O~::u;iio do cJ,hotn.r;om, (Sos01Jo do 4 

do sotombro.) Po.gli, 2.21 o 222 • 

omclos: 
Dons tlet Mini11torlo da lnfltrnoçii.o PttlJlico. 

Cotroioll o 'J.1olcgrnpho11, do ta do orrrrentn 
moz, rcnltuindo, lln.nccionndt, 011 n.ntogt'tL"" 
pho~ dn.s \'OIIolu~ões do Con~ra11!1o Nncionn.l, 
n.utoriznndo o Oovcrno n. conCedot· ao profoo;Rot' 
de zoologin. o hota.ntcn. dn. Faculdade dft ~lo
diclna. dn. Dahin, Dr. Amn.nclo Joiio Cardoso 
do Andrade, um nnno do lioonQI\. com o 
l'D!J~c:tivo Or<IBIHI.IlO, o 1t0 lorlto catbodratfco · 
1ln I~ucuhlado do lJiroito do 8. Paulo, D1·. · 
Ptldro Augusto Caro10iro Lcaso., um a.nno do 
licença, 11om ordonndo, 

Do Mln!Rb1•io das H.olar;üos ~~~ltwioros, dntn.tlo 
do U do cllrrtmfa nttJZ, Rn.tís(u.zondo n. úoli
borattfío do Senado do 31 dn junho ultimo, 
t•umnttondo M informaçõcl'l p(l(Hdi\.1:1 a ro11polto 
do }l:lg'amonto n crc(\Ot'tlli pnrLicnln.ro!l do Pn· 
rnguay pot• tn•ojulzo~ do guorrn. cn.nsndo11 p()lo 
dictador LOJI07.. (Sessão do 17 do ago~to,) 
l'ng. 1. 

Do MiniRtorlo doJJ Negocias do Inlot•lor, tlntndo 
do 1:; do corrente mo1., om llntlsft~ciio ú. deli· 
hornciio do Sonn.do, tlo 5 do aot•t•on te mo1., 
docl;wnndo (jtto, liohro ~~ l'CIJ11i~lçl1o, qna o 
moMmo Sunndo foz no Qo,·ci'IW1 llo nm~t rõln~ii.o 
dos con \'entes OlõÍ'Itr, n tCJII, com oApociHcnçilo do 
nmuoro do ft•ndo11 ou do fl•c'!ia•í\1\ rJUO tom cn.dn. 
um. o n ctlp\1~ doH títulos de 111\nR MquisiçõaR 
immobilinriM, RomC'lbtlt\tofl ttr\uollos a qno Ro 
t•ol'oro o n.vjKO du 1\lin\RI.OI'ÍO l r, lntoriol', do 
:.!:; rio julho, nii.u lho ó pos'livol ncmnlmt.!nto 
Jlrostar llR ullndidas infol'llltL\Õos, visto como 
OK rludnR du quu dlRpõ~' n. Rocl'etnrin. doRI<t 
miniRtorio, ROill'o nii..o FWrom completaM, oa.ra· 
com da t•octlllcnçiio, IL \'i..t,n. do lap!lo do tempo 
decorrido depoi~o~ du. ~'"lCIL om quo fot•nm 
colllgidos, (SOIHI:~o .Jrt iS ,1 .. :•gosto,) 

Dous do 1° aocrotado dn. C:1.mt~rn dos Depu· 
to.dos, da 18 llO corronto moz, J•omcttondo M 
lloguintos propMições! 

«O Congro11Ro NMionnl docrotn. : 
ArU:;ro llnh:o. l1'1cn.m runnlstin!los todos o~ 
indlvhiuo~ quo dh·octn. Ctll indiroctnmonto to
n\1\rnm parlo 11011 mo\' i mentoR n.rnmdod que 
tivora.m lngnt• no E·tnrlo do Pará, om dlllli 
llo JllOZ do 11111h0 do Cf)l'l'OI\tO 1\000, O Olll JlOI'• 
pot110 14iltu\cio Ull PI'OC•~Rli ·R CJIIO por CRSO ln0'" 
tivo h1IHtt11 ~ido inRtn.ut•;I(IOH, 

Ca.mn.ra du11 Oupnlados, t8 1lc ngo11~o Ue i81JJ .
Dr. Jat1o d(~ ..:l[.;ltr' .U~talt"rla,- ConNtautitU1 
L1â: p(,/cwr..-lluymuwJa Nimt RibtJil•n,.,. 

1,( OCongrl'RRO Nnolonnl rcifiaiva: 
Art, j.u 1'1 lc:~ o ]'Jrosidenlo da R<~pnbllon. nu

torlt.ndo 1\ con11hlorar t•eformndo, doRdo ~~ 
tll\ll~ di\ nro11outn loi n elo nccol'do com o 
nrt. Ou § ~~~ d1~ ln i n. 0·18 do iS de ngoatet do 
i8:i2, o ox-cnpltii.o do exercita Cbrnrim dl.l 
Mo\lo c Cnstro, 
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Art. 2.0 l!!RLII. ,!CfiOiução nii.o tl:í clh•oito nlgnm r 
Uo l'nelnmu.çnn, quor qtmntJ n voncimoutoR 
t~nt~t·loro~t, qttAr qnnntu ticonlagoan elo •ompo 
om f{UC, pat• oJI'ollo (lt~ p:mn. u. fJ.IIO foi cnn .. 
domnaUo, cll!tovo o t'Jibrido cx--c:~plti~o f,)ra 1lo 
sorvlc:o milltnr. 

Art. :1. 0 l•'ioam rOvogrdaR 1\fl <llstlosleõo~ om 
cm a~ 1'1\1' lo. 

Cnmnt•:Hios u~~utnrlO!I, 18 do :lg'O!ÜO fiO tR\ll.
Ot•, Ju<Io du Uattt' Mnohado.- Clll~lltantino 
Ltu'; Pa.lcttrr..- Raymundo Nina Ribctro.• 

Dn Minl11torto dn. Agriculturn., do i7 do corronto 
mez, romettondo, om aolti~·ilo U. rorJ.nb1içiio do 
Sanado, do O dmiLc moz, c1ipin da inrormnç:lo 
prn!ltad.1. pelo. dlroctoritL do. gstrn.d!L d, l1'nrro 
Contrai do Brazil cm rolllCito ao BollU serviço, 
~01pmunicnndo qno n11 informa~ü~R rnlntivns 
lL l~stt•adn. do Fcrt•o l.oopoldinu. ROriLo oppot'• 
tunnmonto prol:ltadu.s, · 

Do Miniátorlo do Interior, do 18 do cort'onto 
1noz, commuuicandu, em resposta 110 olllcio 
do 12closto mo:r., que nossa datn. tn•ovidouo\()lt 
nllm dn rtuo sejam rl'mottldas li. l!ocrott\rln. 
tlosta. Ctnm\rn. ta•os colloeciicR doK docrc~os do 
uo,·erno Pt•ovlsot·io cort•esponclontoi'lnOfl t:I.RUOl:l 
tio 1830 o 1800, j1t puhlic:uloS, o IJOin nRsim, 
pnro. quo (\O ora. om donnte su onviom {~ mcSillt\ 
<'!ecrcto.rin. 70 collecçõoR, em vc~ do 63, do11 de
creto-, ttmto do Governo Pt'O\'isorio, como dos 
Podoro~ Let;l"lntivo e l~XI.'C\ltivo. (Sossiio do 
19 do ngn,tn.)Pnga. 28o 29. 

Do i\Unh1torio cb. FL\zendn, do 19 do cOrNmtu 
mcz, communloa.ndo, do ot•dom elo St•, Pt•o .. 
s~d~nte dtL Republlcn, o em 1•esposta á l'OfJ.Ui
tuçao do Sanado. elo 27 do Jlllho ultimo, ctno 
fornm ndgtdos dns tho,;out·arias df3 fazmdn. 
t\"1\bnlhos complomonta.rea que ba.bilitom o 
'l1ho11out•o Nncionnl n. or;:nniznr o quadro ile 
quo trn\:\ o refot•itlo officio. o qual Kor:.i. 
opportlmnmonto romottido, (Se~s.:to tlr' 21 dtJ 
ngo11to,) Pn~. ti2 o 53. 

Do Sr. 11onn.dor Joaquim de Souza, elo hoio, 
C0'9lffit1nlcando quo, por inuommoclo do anm.ln, 
drnxon dB nssi11tlr lia sos~üos i lu 2.J o 21 o niio 
)lóclo cotnP.arecer bC'Ijo, pelo mc.smo motivo. 
(SAs~iio de 22 do o.gosto,) 1'11g. 7r:i. 

Dn l\!osn da. As"ombldl\ Lagisll\tivo~ do ERtl\do 
llo E11pirlto Snnto, 1ti! S do oJrt•onto, rept•c· 
Rcntnndo, om nomo J.l\ mesma n.'laombl~o., nn 
t{it•mn dn 1\elihornçii.o tomndn om Rossiifl de 31} 
do julho ultimo. ~obrtt_l\ nooo~Rifll\(lo ut•gont:l 
de ~or d~orotnclo. n.lel n. •tllB se rofet•o o tH't, 13 
dtL Cnnfltit~licüo l•'mlot't\1, de mmlo quJJ Oq•ul 
gnt•n.ntido 1\ OllliO Eat tdn o dirohn do logialu 
IIOht•o n vlacão forr.m, n.ttondondfl no~'~ :;t•nnclos 
intorossllS ligado11 n. oi'\Sil lmportl\nto mo\ho
t•nmcmto, do qual dopondom o~lioncilllmonto o 
fiOU pt•ogroaso o d~sen\'Olvimonto, 

Do governador do RRtn.do Uo Pin.nhy. do 2B do 
jullio ultimO, nccusn.nrlo o r~'ouhimcnto do 
oll\clo tlo S<~nncln comrriunlcnndll o rosnltn.do 
1\n. oloicii.o dn ~tosn quo tom do lllriglr os tro.· 
lmlhl)s dostn. Cu.ma1•n. 

Do 1° Rocrotu.rlo do Congrow11o do Esta.do do 
Amn~onns, do 29 do julho ultimo, romottondo 
dons oxamplarea imtlrassos do. ConsUtu\çii.o 
polillcn d"'o Eotodo, 

Do viM"\lro~iclonto do R~tatlo do Amu.zonnll• 
dt, :11 1 o julho ultimo, l'omottcndo um oxem" 

llitU' impl-e'I!'IO diL Constitniçli:o politica doSIUl 
~l{tn.do, promulgtul!~ pelo Cottgros!lo Consti
tuinte. 

DiL t\ssc,cinção 1:ommcrcinl dn Baldn., do 8 do 
COl'I'Onto moz, romattondo ~~ t•oproAontn.çiio ont 
ttno o.<l commorclantctt imuortn.dores de11so. 
]trliCif\ pedem IL revognciio do decreto n. 804 
d•' •I tio outub'ro de 181JO, que tom occn.sionado 
incnlcu1M'ois mnlos o 'Qt'oJnl:.:os no oommercio 
o tl. popnlaciio dos Estados do Drazil. (Se!lslio 
do 24 1lo agoato.) Pag. CJ5. 

Do Sr. senador Antonio dil. Sllvn. Paranhos, dõ 
bojo, llommnnicllndo qno, por motivo do 
r:oni1do o do negocias 1\o fnmilin, U obrigado~~ 
l'otlr:u· ... ao dcsm capital pm• 15 t~ 20 dlo.s.
lntoit•ndo. 

Dons do iD soct•otario da. C:unara <lo" Dopu t:ulos, 
do 22 do cot•ronto mt':r., romettcndo n.s SO· 

guinteH propowit:ões : 
et. O Congresso Nacionn.l docrat:L : 
At•t, t,u l~ic:L ooncedid;t 1\ D. Anolinn. Gon~o.)vos 

tl~ Ai moida, viuvu. do Dr. Antonio EnBObiCI 
GnncalvOII do Almaidn, o n. scuR li lhos n. pcn11ii:o 
Jmnual de 3:UOOSOO:l. 

Ar L. 2,11 Ro\'o;:n.m~o as diflposlcõOR em contrn.rio, 
Ct1marn. do::s Doputn.doR 1 22 de agosto do i89L.

Dt·. Joiio dt~ Matta. J.laohe~clo.- R:.~!)lnJmdo 
Nina.lUfi~Jiro.- Dr. Jonquim ;.{flgucita Pa• 
1'U,11tJ01ttL ,» 

" O Congresso Nncionnl roaolvu: 
Art. i,O r~· o Go,·erno anlorizo.do "' mnnd.'Lr 

pa!;P.'t' l\0 onpitiio do fragata Olymplo Josú 
l~hn.vo.ntM, Jenro ,;nbllo.do i:la Escnln. Na.,•al, 1\ 

graLillon.çiio o.ddicionnl quo l11o ó devitln de!ldtl 
q.uo compltltOtt os25 nnnos de mag!Btorio atU 
1 ~ dntt~ om quCJ começou n. recei.H.\I•a., de 
nccordo com M inlêwmacüeH do. l'OPP.rticilo 
fisctLI, concedido Jlítl'n isso o crodito no· 
ccssn.l'io, 

,\t•t . .2,u Rovoga.m•KOM diRJlO!IÍçüeR em contrn.rlo, 
C:umn·a. elos Uuptttt~dnR,22 Jl\ a!:osto do i8tH.

Dr. ,/oti.'l da .olluttn. Jllacllaclo,- Rayrm~1Hlo 
Nina Rib:iJ·o.-:- Dr • • T9:r.quim :Yo,qucira l'a
l'ttJiagiiiL,• (Sossu.o do 2.1 do agO!Ito.) Pags. 
110. lll. 

D:l Minifltorio do Interior, do 21 do corronto 
mn, intilrmandll, om rospMta.. que o Oo· 
vamo i"' nora si o Oovot·nndot• d~t Ooya.z a.in1ln. 
julga tl3 mesmo mo~o t•olutivnmento uo11 24 
tloputnUns ú. Cons~ituint·.1 dos'l<~ Er'ltt\dO, os 
~uaos no cnluntlor !.lo meRmo Governador, 
hn.vil\ffi renunciado o mn.nUu.to, de{loi'l dn. 
doclnt•açiio pot• olles t'elln. i quo i!!tm.lmont~ o 
Govr1rno não tom conhoclmcnto de luwor o 
mcBmo Govorn11dor oxpod\do ot•doM em oon· 
trndo Ú.'l do decreto do tO do julho, que 
m:mdott so tlroco~lOI't'lo ,;, oloiçilo pti.r;~ prnon
ch\mnnto elo tl\u!l vng;ul; e quo, nn. h)·pothcRO 
do quo ee tra.trL. mto CUt•n. lllllto no Oovot•no n 
fllltl. intot'V(.>IIÇÜO om O!\ uogodOil internos 
daq_uollo Estado i tn.nto mn\9 qua.nto o" no tos 
t\o O::.vornndor oRtii:o dentro dn. ospher.\ do 
11UrLB a.ttrlbuiçÕOI e IIÔ no OMO de reC\U'IIO 
oo.berlllm romedlo11 legaes do. a.t~ado. do Pode L' 

Judicinrlo, 
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Do Governador do E•ta.do de Mtt.tto Orouo, de 
17 de julho ulUmo, u.coula.ndo o recebimento 
do oM:cio do Sanu.a.o, oommunioando o resnl• 
tndo da. eleição do. · l\leiUL qut tem de dirigir 
aetlll trn.balbos. (SeB!IIio de 2t1 .do ngosto,) 
Pag. 121. 

Do 1° aecretllrlo da. Cn.mnrn. dos Doputa.do", de 
25 do oorrento moz1 romottondo a soguin~ 

Proposiçúo 

c O Congresso Naelonal resolvo: 
Art. t,u A nposBntD.d.orin, dado. por decreto do 

2l de favoroiro do 1801, no bacharel Dnnicl 
Lniz Roa!\, dasambn.rgndor dn. Relaçílo dn. 
Ba.hin., coosldora .. so feita com oa vonolmontos 
devidos nos ministros do Supremo Tribunal 
d~ Justiça. 

Art. 2.o Rovognm-se as disposições om con· 
trp,rio, 

Sala. dn11 aoRsões, 2S do agosto do 1801.- Dr. 
Joüo da Macta Maohad(),- Comtantino Lui= 
Palctta.- Joãa dt~ Silva llc:W-mbt~.» 

Do Alinl11terio do lntJrior, de 25 do corrente 
mez, romettondo, cm refarcncia. no ameio do 
Senado, do 14 d~ nhrU ulLlmo, diversas a.utbon
tica.R da. olelc;iio o. quo ISO procedeu em 15 d ~ 
Rtnombro do nnno pa.s5ndo no Esta.do da 
Bahln. 

D> ~~"" do Senndo do Eot..Uo Fodornl dn 
Babia., de ts do carrento mez, communlcnndo 
quo ossn. corpornç!io dflllibnron qno ao fizoR"e 
constnr ao Congresso Federnl que nlio páde 
permittir qua.lquer dc11mombrnmento ou ao .. 
pn.rnçiio de torritorlo sou pa.ra. ser nnnexado 
ao E5tn.do de Sergipe, como so deprehoud~ do 
um projocto que ii Cama.ra. dos Dtiputa.dos dn. 
Uniu.o roi npre!Jontado poloH rep:caontanto!l 
deuo li:stndo. 

Do.11Icaa. da. As~emblón.ConatituinL&o Legislnti\'tL 
do ~sta.d•'> de Mo.tto Oro&so, do 30 do julho 
ultimo, romettondo o nutogrn.J:lhO da CoMti• 
tuiç!io do mesmo Esto.do, PL'omultrula. ntLqnolln. 
do.tr1 om ·acsai'Lo solem no da. mos ma nssomblún.; 
o o•ltl'OIÜm. communicando q·1e foram oleitoB 
os cldadiios ca.pltiio do fragab Honrlqun Pi
nheiro Ouedea o coronal Luiz B:modlcto 
Poruirn. Leito, Oovorna.dor do C:stn.do. por 
unrmlmidndu do votofl. (Sos,iio do :1 do 
ngoBtO,) Pa.gs. 132 o 133. 

· Da Mesa. do Senado do Estado do Riotlo Jnnoiro, 
de 2G do corrente moz, m:mlfostnndo n.o Cnn
gre'IBO Nacional, em nome do•sa. corporaçii.u, 
o seu. pezu.r por niio ter o parecor nprosontndo 
ti. Cama.rn. Vetiera.l dos Doputndo!l contom• 
piado, no nirandt'go.mento do vrwios portaR do 
mesmo l~..tado, o 11orto do Gar;cnhú, alttmtlo 
om s. Joilo du. Do.rro.; o so:1tin<lo n c:mvicçii.o 
de quo, roconalderadn a q•1estii.o, o Senn.tlo 
},et!Jrnl, fazondo a dovida. justiçn. tLO.i nlto'l 
inLua·t'BIInsquo rccla.mcun euo nlto.ndcgr~monto, 
dot!lrÚ. o 8011 ~ttado, o osllmitrophoB iio ~Unas 
Oor.lOII o Espirita s~\l'l.tD, cnm tli\IIB molborn
moll to, que na.da. ousta.rt\ a.oa carros do Eatn.do 
Gumlnon~~e. 

Doua do ~!lniote•lo do lntorior, do 20 • 27 "do 
oortton\o m11~ romottondo cóp\n. do diVOllflllll 
~u~~ontjoa~ ~u!~ly~~ ~ 1"" ~· prooodoq ~· 

dln. Ui de setembro do o.nno pa.saado no· E•
tado do Porna.mbuco, (Sossiio ao 28 de agosto.) 
Pag, 1ti3. 

Dous do 1o eoorotnrlo dn. Cn.maro. dos DeputMtos, 
de 27 do corrente mez, remettondo M 
soguintoa 

ProJ)osicü~s 

• O Congre11so ~o.clonnl resolyo: 
Art. t.o E'autorizn.dD o Governo n. ooncoclor no 

llr. Nuno dd A.ndrndo,lontn da. t11. cadeira do 
clinioa. modica. da Fnctddn.do do 1\ledloinn. do 
H.io de Jnnt>h•o, prorogaçii.u, por um n.nno, Rem 
vencimentos, da lictmça. em 011jo aozo ao nabo.. 

Art. 2. o Ravoga.m-se ns dispollic;:õos om con· 
tro.rio. 

Sn.la das IJOBSÕOII, 2; rio o.gosto do t801.- João 
· Lop~ll Fcrrdira Filho, 1° vjoR-pr'!sidcnte.

Cou.l~ancifao I~11i: Pttlctta., to &ecretario.
Raymundo NintJ Ribeiro, 2° sooretarlo,» 

«O Congraaso Nnoional docrotn : 
ArL, t.o Ficam fixados, pn.ra o p~>rlodo presL· 

danclnl de 15 elo novembro do 1894 n. 15 dA 
novembro tlo i81J3, om t20:0005 n.nnunos o 
Rnb!\idio do PrtJsirlonte dilo Rooublica. e em 
3Q:Ol~S o do Vics-Praslllonto, -pago'l monsa.l .. 
monto, desde n. do.tn. d.\ p=..aso·- do reapoctlvo 
co.r~o. ~r 

Art. 2. 11 Voncerd. o ftllbsldtordo Proaldente o 
Vir.d·•Prcsid!)ntd, q11an1lo, fim vlrtndo do art. 
41 da Con~tl\lliolio, oxeroOl' o1l't.divantent1 n. 
presldenr.\n da Republica. 

Art. 3,o No p•rlodll prellldenolat vigente con
Unli.a. om vigor o decreto n. 27 G ele t de de
zembro do 188), q1tnnto no subiSLdio do Pre· 
Riclonle, p:!l'cobenclo o Vloo-Preddttnto o dn 
00:00()$ annun.ed, nn.S'OI monulmonte, dos to 
n p?BRo elo rosp~ctl\'O oarJro, 

A.t't •• l,o E' n.u~flrizado o PQ{ler Exocntivo n 
nhrh• o crcdho nocns:~.rlo p:l.rl\ p:~.gn.mento, 
no actual otorcialo, dll subal!Ho vencido pnlo 
Vlco-Prasidente do. Ropuhlico.. 

Art. :;,o Rllvog:..m-ao aR diRp~slçõ.!s em con• 
tr:lrlo. 

Sa.la. das sosaiia!, 27 do D.A'Osto ele 18'Jl.- .Toúo 
l.rJp:.f b\•I'I'Cii'Q Jnlfa,, 10 v\oo•proaidento.
C.:Huta.ntino Lui; PalcCtll, 111 aocNtnrio.
ll ,ymundo Ninfl Ra'b:Jiro,21) aecroto.rlo, •- A' 
comml!\'li'io do Uno.nçn.11. 

Do ~Unis ta rio da Agric11ltnrn., de 2G do corrdntil 
ma~:, romettendo, l'm Rl~tilfadlo a.1 podido elo 
Senado, c6piil do otllch do director da gll. 
tradn. do F•1rro Central, informn.nclo aobrs o 
c:11tado cm que se u.chn a oon'ltrltoçüo dtl pro• 
longammt:> d:.. mttsma e~trada, nlóm dB Sn.nt:\ 
Lu :r. la. 

Do ~Unlstorlo da.a Roln.çüa'l l~xteriore11, de 28 do 
oorr:mto ffi:!Z 1 infrJrm:\lulo, om nome do Pro
flltlt~nte tb ltopnbllc:t., plt'.lii.Lliif<~z•n• n.det\-. 
bu:oo.<;ii.o do Sonadll, am AO'IIIií.o dA 25 tlflRto 
mez, Robro aa relo.çõo11 commorolafll l'm vigor 
entre o Urazll o a. RopubHol Orionta.l do 
\Jru~uo.y. 

Do Mlnisterlo da Inter\or, do 28 do corL•entll 
mez, oommunlcando, om nome do Sl'. Prolll .. 
dento da Republica., o em rofal'oa.~it' 'o offi. 
e!~ 4• ~~~~·to ll)•l• ~··• q~ "l''"l~ 4ft'~ q •l~ . ' . 
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acoordo oom o diBf'OSto no nrt, 37 § flo da. 
Cont~tltlliçii:o Fodornl, devolve á Cam'lrn. dos 
Deputa.clos o nntogrnpho (\o dt'croto do Con .. 
gro11110 Fodern.l, Hm1tando 011 podl•ro'l dos 
go,orna.dorea dos Eatn.doR nindn. nfio organt .. 
zados o csL!lbolocondo outrnR provldencins 
nobre o moamo n•~>umpto, no qual dCison do 
tlo.r o. IIB.ncçfio pelos motivn11 q11o o ncom .. 
ro.nharnm.- (Sossíi.o do 20 tlo ngos1o,) 
Pago. !Gl o 102. 

Do MiniRtorio do Interior, do 27 do corront~ 
moz, devolvendo, em nome do Pt•osldon•o da 
R~publicn, ll<l.ncclonn.!\o, um dos n.Htogrnphos 
di} decreto do CougroRBO Nucionnl, quo auto
riza-o n. diRpondcll' n. ~uant.ia nt>CC'ssnrin com 
a ncqnisiçiio, pnrn o l..:a\n.do, dn. ctum om que 
fallocou o DL•, Donjn.min Con8to.nt llotclho 
do •Mogolhiies. 

Do Ministorioda Asricultul'a, fle 2(} do corrente 
mcz, h•o.nwmiUlndo, cm Mntisfa.c;llo no officio 
de i do julho ultimo, cópia du.s informncõcs 
prestadas pela. ln!!pectorm Gernl daR '1\m•M 
o Coluniso.çü.o, í~cercll. da flBt:J.holccimc ntll do 
colonill!l nn mn.r!:om CIIIJ11Crdn do l'io Negro, 
no Est.a.do do Ptwaml. 

Do mesmo Minh•terio, de 2S do mesmo mez• 
remottondo, nf\m do sorom prosonto.i no ~
nndo, iOO exomplnroR impNSliOII do ot'(nm~>nto 
desse 1\IIniRtorfo para o exorciclo do t8'J2, 
(Sessão do 31 do ngoslo.) Pn.g. 170. 

Do Ministorlo da. Agricultura, de 28 de agosto 
ultimo, devolvendo, do ordem do Sr. Prosi· 
dente dn RO(JUblic!l, um dos rmtogmpbo~ d1~ 
ro11olução do ConsrMu;o Nacional, Manccionadn 
pelo mesmo Sr. Presido •to, que 1\Utorizn. o 
Go,•erno a conceder {L Rociodndo Acndomin do 
Commercio d•' Juiz do FOr/\ lsoncão do di .. 
reitoR do importaçiro o tran10porto grn.mito na 
Estrn.dn. do Forro Central do llrn.zil pnra o, 
mntoriUCii de COnBtl'llC!;Ü.O O obJOCLOS UOC08113.'t'I08 
ú. ln11tnll.:u;üo do ost.n.holocimcnto escolar, 

Do l\Uniat(!rio do Interior, do 31 do mez lindo 
communlcnndo que, 110r trutn.r-Ro do nsstlmpt~ 
dn compotoncin do Ministorio do. Fuzondn., 
romett~' nosso. datn no mesmo Mlnitlt.crio c6pitl 
do otllcio do Senudo rt•lutivo no n!mwro, 
VtLlor, situação, rcndn o dc11tino dos proprios 
naL:iono.cs í'J:iatontoa en1 todo o pail., bem como 
llOIIIjllo !'ejn.m nec 'II'I:Ll'ios pnra o ROrvl~o da 
Uniao, (SuaRiio-dc 2 dt! setembro.) Pag. tOG. 

Do Ministerlo dn Agricultnrn, d.o 2 do corronto 
moz, pro!\tando, cm !'iUtist'ut;l1CI ú. req•!lRlçii.o do 
Senndo, do 21 do moz tlndo, inl'ormt~çõos rola· 
tivnmt~nto ú. entrado. doR vnp::~roa do Lloyd Bra .. 
ziloiro no porto do. Amnrrar,íi:o, no l~stu.dn do 
Piouby. (Sosaão do 3 <lo sotombro.) i'og. 202. 

Do Sr. to s~crotarlo dt~ Camarn dos Doputn .. 
dM, do 3 do corrente mc'/.1 romctt~nilo a 
seguinte 

Prop·:Micü-o ~ 
O Congresso No.cionnl r~:~soh·o: 

Art. i. o W conccdldn. no cidadão Dollnr
rnlno Urullilionto Pe11son. do Mollo a Bill\ 
npo•ontudorla no cargo do director da. Ct~sn. 
do Corrocciio do~tn. cnpltal, oom os voqc· 
!!11'~~·~ o ~)~O llyo• di~oitq: · • · 

Art. 2, 0 Rovoga.m·sc o.l dhpoaiçlres om oon
tra.rio, 

Ca.mnrn. dos Dcputnd011, 3 de aetombro do i801 
-Dr, JoiJa drr. Macta.l\lac11ado,- Co»leanti
nn Ltti= Paletta.- Raynlul!do l\"ina. Ri• 
1Jcita,'11 ( So11siio de 5 do so\ombro,) Png, 230. 

Do Sr. to secretario do Sl'lnndo do Estado de 
Pcrnnmbuco, de !?O do mm~ findo, rcm"tt<:>ndo 
nmn. r{•preMontal;ilo quo ao Conl.,'reBf!O Federal 
dcl1bercm a)'lr~Rontnr eflso Senado, rocla.mando 
contr:~ n c.lill(losiçüo da 111 pnrto do § 2o do 
nr1.. 407 elo Cod\go Pcnn.l ep:•clindo o rcstnbe
lccimonto do Uocrclo n. :ilG3 tio 7 do j~lho 
do 1883. 

Do j\{inislcrio dn. Guorrn, do 3 do corronto 
moz, rDmoltondo, Uo. ordem do Sr, Prosldonto 
dn. Uopnblico., cm satiRrnçiio no podido do 
Scnndo, do 31 do moz findn, cdpia do paro .. 
cror omittido pela sccçi'i.o do ~err:~ o marl
nh:~ do oxtincto ConMlho do C:stndo sobro o 
prordã.o que p~din o cx·caplt:1o Cbri11plm do 
_!\h•llo o Castl'O o com o q•tnl n:io concordou 
o ox .. imp'!rnclor; ·O communicn.ndo, outros 1m, 
que Ú.CCl'CO. c\n. t'í'fOl'ffi3. ÜCBIIO Officin.\ nU,o roi 
~uvido o Consoi11o Supremo Militar de Jus
t•çn. 

Do pr:ls\donte do Esto.do do :\Jinnfl Oora.es, do 
4 do corrente moz, r~mottendo 05 exempla
't'llB da ConRtitnir:iio Jjromnlgndn nosso Estado, 
afim tlo Rcrom distd lmidot~ pelos Srt~, eona.
dorcs o pn.ra nso da socrotnrtíl. desta Cnmn.r~~o. 
( So11siio tlo O do s~tomLro.) Pag. 248. 

Do Sr. presidente do Supramo Tribuno. I Fe
deral, dA 5 do cort·~'nlo mez, remottonrlo 
pa1·:~ p, soerfltarin elo S:mndo drns exempla
res elo r~glmconto intt~rno tln~ucllo tribunal. 
{ So~aii.o dtl 1l do setembro,) I ng. 280, 

]),') 81•, senado1• Generoso Mn1•quos du~· Snn
tos, 'lo llrJ}l, comnmnictmdo tJlio1 1 prccii'\:J.OdCI 
nusontnr·:~o dostn. capital por n\guns tlins, 
dolx?" por isso do compn-rcccr tÍR proximo.ll 
SORSUC!J, 

Do g.'lvernnclor do 1~"1ti\do do "Plnuhy, do .2·1 
do ngosto ullimo, dl•scrcvondo u. angnstlcAa. 
siluncilo do po\"o piu.uhy~·nso motivado pelo 
sccu quo t\O\'tLIIt.:l. o l!:stn.do c solici•n.ndu. a. 
n.ntilio do Conga•osso NnciCinnl, fnndndo nn. 
pt•umosso. d(l n.rt, t~o lia Coustltuir:iio Fo
ilornl. 

Do Oovornndcr do ERtndo dn. Pn.rnll)·bn, do 
31 do n~osto findo, rcmottcndo dous osompla
rcs dn Conatituiçiio tlesso Estado. 

Do to Rocri!tar lo do Senado do Eatndo l\O Ri 0 

d~ Janoil"O, ll(' 11 do corrente moz, commu" 
nico.nUo q11e ossa corporação dolihcr011 dlrl· 
gir•sB a o11t3. Cn.mP.ra rogando que seja crondn. 
nmn nl fttn!\ogn no porto ela Amarra~ iro cloB 
Url.!jOR1 conuuocu. do Cabo l1'rlo. 

Do Minllltorio do [nterior, do !2 do corrmto 
moz, rosLiLnindo J~ancoionndo, om nome do 
Sr. Pt'Csldento d1~ Rcpnblica, um do11 tluto
~raphoR do doc1'ato Uo CongJ•ossn Nnolono.l 
lixando pa.rn." pt•ttlodo Pl'CRhlcncln.l do i5 do 
novembro do i89·1 a. !:i ao novom bro d() iS~ 
ns yonolm~niO• dn sr. p,..•l4ont• • VI••• 
' . " ' . ' . ' ' ' '' ' 
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Pa•osidentll tl!~ Republica, o n.utorhmndo n 
n.bortnt'l\ •lo erudito P.arn p;~gn.monto •lo 
!ilth:!lidio 1lo Vicc·PrMhlnnto no c.ctunl oxoa·
cicio, ( SoHaiio do U do :;otomht•o,) Pa;.;, 
:123. 

- Do 1° sccrl'ttWio tln Cnmnrn do.~ Dopntn•loa1 
1le 1·1 do coa•a•,mto moz1 commnnicnndo qnn 
m1o londo obtido orr. senão tln dia O do~to 
mo1. n. maioria doii dnns torcoa elos voto~ 
Jlrosentoa a cmonda auhstitntlva dt~Rsn Ca .. 
nmrn no Jll'~jocto tJ,, Sonndo, rotativo ú. 
incolnpad()Ulitallo entro cnt•gos fmlornc!l o 
cnto.dono1, 'n. 1 os!lo projecto sJr dirigido á 
annQí'"Lo proaidoncinl, tal qnnl foi ndortndo 
J.!Oio Senado, ( Sessiio de 15 d.u setembro.) 
l'ag. 338, 

Pnc• de Cnrvnlho (0 Sr,)- Discursos~ 

Soht•o o projC'dO cr(mndo nma C!lcola d6 ma
c:hiniatns 'uo Estudo do Parti. tSess:Lt• do :?S 
elo agosto.) Pag. 150, 

Suhro IL prc.poait.;Lo n, 10 da C;mmrn doR De .. 

!mtndo!i (amni~:~tja), (Scss;Lo do 2S do agosto.) 
1ag. i fiO. 

H.oquorondo displlRIIO.Llo intcrsticio, (Sossüo do 
2:.1 de agosto,) Pug, t09, 

Sobro o }lrojecto cron.ndo uma oscoln. de mncbi· 
nistnll no gst1ulo do Pnt•ó.. lSoss1Lo do 3L do 
ugo•t>,) Pag. 173. 

J•Jnheh•o Gaactle• (O Sr.)- Di.icnrt~o: 

ApreRo~tnndo ~tmn. inJicnção sobrll nogocios 
l'clnti\'OR ao hfltado do ~{U.tto ÜI'US!iO, lSO!I!li10 
do i8 tio nsosto,) Pa:;H. 10 o H. 

J•lnhela•o 1\lncllndo (O Sr.)- DIBcurso : 
Subt•o o fnllooimt'!nto !lo doputu•lo Dr. gt•nesto 

Alvns. (Soss;1o do 18 do agosto,) PnS". 11, 

Pr•l•ldente (O St•. Pt•nd•mto dn Mornos)
Discnrsoa: 
Sobre 11.11 listaH dos Holltl.tloroll, (S~tsr.ii.o do 10 

do ugosto,) Png • .20, 
Sobro um t•oquot•imonto tlu. ex•Dnrono1.n do 

Villn. i\ln.rln. {Sossii.o de 2L do agosto.) Png~t. 
ri! 1.1 ri~. 

Sohro n. ot•;l6m do din, (Sos~iio do 2l elo ngosto) 
Png11, 65a 111.1. 

H.o11pondanllo no S1•, Almeida Bart•oto, (Ses11iio 
dc 2~ du ngo!lto,) Png, 113. 

Dando oxplicaçõ:!ll li Obro o P.l'Ojocto roln\ivo no11 
proprio.i nnclonn.oth {Se!l!u'io 'de 27 do ngoNto,) 
Png, H7. 

Declat•nndo tulindn. n votaçiio dAR matBt•inR on
currnd:l.s Jnt• rnltn. cln quo!'lllll (Sa~siio do 
2~ do ngotno.) Pug. 157, 

DMdo os motivos P')l' qno lovnntou 1' aos11iio. 
{:Sua·ulo Ue 28 do ugosto,) Pug. JtJO. 

Sobro cot•rosrondcncln do Sonndo, {StUI,iio de 
20 de ugo&to,) Pug'l, 1tl5 e 160. 

Sobre p!U'ece,•ell do oommluões. (Sesal\o do 20 
tio ogosto,) Pog, 108, 

Uo~ponduntlo n.o Sr. Rona.dor Amo1•ico Lobo 
1wbro }JIIblicacüc~t do docnmnntos no Dirwio 
rio Conw.:ll:w, (S1w1:t 1 tl•l 1 do setembro,) 
Pag11. HU e JS:J. 

Ito!!p:tncll!lulo no Sr ~lllllttlor J~lh~ou ~lnrti011 110• 
h1•e tlpro.;tHltltçii.o do emondnN, {S"sru1o do 1 
do Notumht•o,) Pngs, Hltl o 180. 

Suba•o um ruqnorimonto apt•osonto.•lu rolo S1•, 
NomuloL' Amarico Lobo, lSo!lsiio do do so .. 
Mnbro.) Pag. JSU, 

Dttndo ns rnzõos por 'I uo \HLSSa :t· 23 Jlnt•ta da 
ot••lem do diu.. {Sesstl.o lo 1 do sotambro,) 
Png. tO;j, 

Doclnrn.ndo qnnl 1\ mll.tllrlrt qui) R~ nohn om 
disoussüo, {8ossiio do ·1 do setombro.) Pn.g. 
I}Vol .......... 

Dnndo as rn.züos poa•quo vno lovo.ntnr 1\ Bosaiio. 
(Sessão do 5 do aotombro.) Pags, 2311 o 237. 

Sobro um reqnnrimento \'erb1Ll do Sr. Amo• 
rico I .. obo, (St1~>1Hto do JO do setembro.) Pag. 
2ü8. 

Sohro IIIIHL nmcntla n.prosontu.dtL pelo Sr. AI
moida. Bnrrtlto, (Soss1Lo d3 10 do so~mbro.) 
Pns11. :?71 o 272. 

Obdervn.çüoK ROhl'e a or•lom do din.. (Snsaão do 
iO de sotvmbro.) Pe&:;s. :no a 280. 

Sohro 11m R!lbstltnth'o npresontado pelo Sr: 
Virgilio DnmnAlo n.n Jlrojocto (f!IO r"gnl& ns 
oloiçõoB fdderacs, {SoRr110 do t 1 de slltombro)• 
Pag. 2SG, 

Hoiltmndonlln ao Sr. Josó Shno11o. {Sosoiiio de 
11 do Hatombro.) Pnp;, 3~-1. 

Sobra uma omoncl;L ndllitiv:t n.pro11ontndn pelo 
Sr. Amea•ico J .. uho, (So&lli'io elo 12 do Betomliro.) 
Png, 313, 

Subro n dis\1onsn poditl1L tmlo Sr, Joaú Simeão 
n on~ro.~. {o nulmbrofl du. commiHHíi.o do Mn .. 
rinha. o GuorrtL. (Sesf:liio om 12 do setembro,) 
Png, 3H. 

Sobro n. 'votn~iio do JWojoi!tO •lo Sono.do, n. 7 
(r~t'ormn. crHnpulllorhLt) (Sessilo t.lo 12 de ao
tomhro,) P;ag, 3~0. 

Il.o~polldondo no Sr, Amarico Lobo, {ScaiiãO de 
14 do ootornbro.) Pag, 324. 

Ro~;pondondo no Sr. Uomonslla'o. (Sessii~ do H 
du sotomLro,) Pag, :J2G, 

Sobro um requot•imonto vor!Jnl tlo Sr • .\morico 
Lobo. (Sess110 do 15 do 11otumbro.) Pag, 341. 

Projecto• : 
Sobro iLdminllltt•ação l'otlol'Jl. (Sosaão do t7 do 

agosto,) Pngs, 4 n ü. 
Sob1•.:~ CL•imos do rosponllnbllillndo elo Presidente 

dn Ropnbllct~. (Sessão dll 17 do ngosto,) Png'll. 
ti n O, 

l~lovatldo tl2n clnsso u. n•lmin\strn.çito elo~ cor· 
raios elo Amnr.onns, (Aprof!entndo pelo Sr. 
li'rnncisoo Maohndo na. e~~tt1o de 10 do nso11to, 
indo n Imprimir flnM ontrtu• nn orll.om doti 
trnba.lho~t,) Pag11, 3·1 ~~ s:s. 
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llegnlnn1lo o corpo d.:l onJ:ronholroll nnvnM.(AJll'O .. 
sentado pelo Sr. g, 'Va.ndenkolk nr~ RClllllíi.u 
dõ 20 do ngnstn o flMll 11obrl'! n. mo.~n. pt~.rn. 
11or o.polado oppor,unnmonto,) PagB. ·10 n •H. 

Sobro M elo1cõos fodornos, (S11sRao do 21 de 
agosto,) Puga. 00 n. 6.1. 

Autorhr.n.ndo o governo n. mandnr conAtrulr no11 
munlclpio8 do Cn.mpo 1\Inlor, Picou Jaycú11, 
S. Joilo do Pla.nhy, S. Rnymunrlo Nonn.to, no 
Estn.do do Pln.nby, poços nrtcRio.nos. (SuMíi.o 
d02·1 do ngoALOo) l'ng, U7, 

SubRUtntlvo sobre roorgnnhmçilo 1los serviços 
fodernes. (Apredonta.do no. IUlRtii:o de 2t do 
n.goR\0 pelo Sr, Aonadol• Jo11ú llyglno.) Png11. 
108 o 100. 

Sobro bancos do cmíFIR[o, (Aprt!llontn.clo pelo 
Sr, Monndor ll:lyHon 1\lru•Lint-~ nn. !IOSHiio do 
25 do :agosto.) Png. 110. 

Sobre o procos11o o julgamento da Pt•flsiüanle dn. 
RopnbUcn, (Lido n:L RDB!ií'LO de 10 de setembro.) 
PngiJ, 203 a 205. 

Sobro bens doudoa pol11 Naciio :í. ComiotuUI. 
d'Eu, o:r.-princo7A imperinl do Hra~U. (Apt·e
aentn.do na aessii.o do tO do R.tUomhro Jlelo Sr. 
Acna.dor Amarico Lobo.) Pag. 267. 

Sobro cobrnnça. em ouro e omissão tio pn.pBJ
mooda. (AprescntndoR nn. BCRAiio do 14 do ltl'
\embro,) Paga, 325 o 320. 

QoiQtlno Docowuva (O St•,) - DiRcnrRoA: 
Sobro o P.rt, to du. proposlçii.Cl da Camnrn. doll 

Deput.!LdoiJ n, 7. (Se~t~fio tio 1~ do ngo11to.) 
P•sa· 11 • 1~ .. 

Sobro lmnoos de cmiij~fio, (Sossiio de 22 do 
agosto.) Pngs 75. n. 77, 

Sobro torrnB de\·oluUul. (So.•~üo do 2::i do ngo11~o.) 
Png. {20, 

Sobre eleieOOs f~dorl\os, (So&!!i'i.o de i tlo flotombro.) 
· 11ag. to::;. 
Sobro oloiçõos fodàraoR, (Sea:iio elo 10 do ao .. 

tombro,) Pa.gs, 274 a. .27U. 

llamlro Darcello• (O Sr,) - Discnrao11 : 
Sobro banco!ll do omi11são, (Sossilo do 21 do 

ngoolo.) P•g. 72. 
Sobre terras devoluta~~. (So11BÕOII do 22 o 2·1 do 

agosto.) l'ago, DO o DI 100 e 107, 
AP.resontando nm rOfJUerimento. (Sos11Ges do 2:i 

do ugoalo,) Pnga, Ulo ll2, 
.\proaento.ndo ump.lndica.oii.o, (SeSsão de 26 de 

ngooto,)Pngs. 123 n 127, 
Sobre proprlos nnr.lonu.es, (Sessão do 27 do 

agoato.rPog, Hl. 
Sobra um rcquorlJnon~fl o.presonta.do .pelo Sr. 

110no.dor Amu.ro Cuvu.lormtt, (Sos~Jilo il.e 3 do 
sotcmbro.) Po.b"'l, 20·1 o 20:i, 

Apl'Oseuto.ntlo um raquoL•imonto, (Soilsl1o do ,31 
do dotomhro,) P11g. 211. · 

Sobre um.rccjtlflrimonto do Sr, Amcrlco Lobo. 
(SoAsii:o tlo 4 1ta Bo\embro .) PU.B'• ~21. 

Sobre o. propOBiçiio dB Camn.rn. c.Ía11 DeP-ulndoA 
n, 9, (Se11siio de r; de 11otem bro,) Pn.g, 232. 

Sohr~ o projocl() di) Senado n. 3ü, (Scs~ao de 5 
do setembro.) Png, 231. 

Sobt•o R. propo~içíi.o d!\ Cn.mnrn. doa Dopntntlo.s 
n. 13. (Sos11iio do G do setembro.) Po.g. 2:J•J, 

Subrn a nposentadorio. do hncbnrol Dnniol Lnlr. 
Ro11a. (Ses110:o de 8 do Rotombro.) PngR, 230, 
:!H o 2t2. 

Sethl'O um roqn<!rimonto do Sr, Amorleo Lobo. 
(SO!\Aiio tlo O do llotombro.) Png, 252. 

Sobro a. propo!liçíi.o da. Cama.ra. doa DeputucloH 
n. 31. (Sessão do Q do Rolombro,) Pnga, 25:! 
o. 2:;.a. 

Rnnacl Pcotnnn (O Sr,)- DlacursoA: 
SobL•c n. JWOJIO!\içii.o dt~- Cn.mara do" Depntndoá 

n. 7, (Scs!\iio do 20 do ngosto,) Pngs. 44 c 45. 
Sohl'O a poMii.o n. quo tom direito D. Poclro doJJ 

A(ca.ntn.rn, (SoHiuio do 22 do ngo11to,} Pags, 71 
a. 82. 

AlJI'OACntn.ndo nm ndclitlvo no projoeto 11obro 
propriott no.clonao.o~, (Sessii.o do 27 do agosto,) 
Pngs, 1·13 e i H. 

Sobro o projecto cren.ndo uma. oacolo. dA macht .. 
níatal:lno'J~IItado do Parti., (Soasüo do 28 do 
agosto,) Pags. 1:i7 a 150. 

Sobl'o:l n. rodnccíi.o do projeolo roor~nnli'.O.ntlo oA 
11orviçnR t'odorMR, (ScsRtio do 2U do ngosto.) 
Pogs, lil7 o 108. 

Sobre o. t•ofOL'ffit~ comenlsorin. {SC.!If!ilO do 10 tltl 
sotllmhro.) Pngs, 21:1 e 2H, 

Repre•entnQ•"ic• : 
- doA morndm•os do Curato i.l11 Sunt:L Cru;:, ~6• 

dindo provillenciM contru. us porturlmçuo!l 
a quo cstô. 11ujoüa tL popuhtçtio da.quoUe di• 
11~rlcto ot•lginacla.fl polo m·rondnmcnto dos 
\I>L't•onoA d:~ Fn.1.onda. Naciona.l do Sant!l, 
Cruz. 

- dali Uoputndos c>loHos ~~ u.ssomlJI~a. coMLi· 
tilinto o tu Jogislp,tura. do Estn..tlo do Mo.tto 
GroiiKD, contra. o nUenttulo elo cttl~ está. Rtmdo 

· victima nquolln ]~B~tula, com a. inata.llnç~o 
de uma. corparaçlio, rtno, com o muto de 
AMsombló;L Constttulnto1 Ro rnuniu o fnnc· 
Oiont\ lndovidtunento, (So~silo do 31 do 
ngusto.) Png. !70. 

Requca'lmento•: 
- do cnpltilo rofm•mntlo o cot•onol honDl'll.1'iO 

do e~orclto Lníi'. JoRó Üt\ li'onsoca. Rnmo11, 
f!Otllndo molhorruuonto do roformu. no posto 
tlo mu.jot• com o soldo dn. tabelln nctunl, ali 
onUio umn ponsiio corroapontlante a. as11n. 
Uill'oronQR.. (Scaaiio do tS llo agosto,) Pu.g, !), 

- do Joüo Josó Fngnndos do Rozonde e Silv&, 
pedindo q uo lhe 11ojo. prorogndo pol' nml11 
20 nnnos o prnm 1lo Hi, que lho foi conco .. 
dido )l!H'O. dO.\' t:omoco uo~ \rnbnlbos da 
oxplot·nciio, om vh•tutlo llo }lriviloglo c1no 
obwve pll.rn ln.vru.t• 1~ út•oa. comprohontluhL 
ontt•o os riús Maranhão, Cn'np•i, XingU 
e seus nffitumteR; o bom nsshn •1110 t:~ej;~m 
Uocla.radotl nullos todos o11 decrotoa rnln.
UvoA (L ooncosRiio na.quolln. ti.rot\ prlvilo
gln!ln.. (So~sfio do 2·1 do agonto,) Png, (15, 
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- do Pedro Ignnclo do Miranda, u.manuonsc 
u.poRento.do du. sccrotn.rla. da. nctuo.l Côrte 
do Appollo.çito, pedindo molhornmonto du 
sul\ n~sontndorla, (Sossii.o do 20 de ngosto.) 
Png, !02. 

- do João .Tosú Fa.g1mdoa do Rozondo e Silvo.• 
mostrando as gnrnntlns do &o'! privilegio, 
o pedindo não só n. prorognçllO do prazo 
dosto, como ninda quo por achar-se docnto 
o .11onndor Paranhos, que foi p!U•a Cntnli~o, 
so nomeio roln~or da. commissiLo do obras 
pttblicns o omprnzn.s privileglndns o B~· 
nndor Caolho o Campos quo, qm:mdo do· 
putndo, votou n favor do t•eqnol'Uncmto, 

- Uo Tborozp, do Lima oSil\'lL Carva.lho, viuvn 
do tonouto-gonornl Barão do S. Sepê, po· 
dlndo ponsiio. (Sossiio do 10 do so,umbro.) 
l'ng, 263. 

- llo Joii.o José Fagundes do Itozondo o Silva, 
pedindo roatituiçíi.o dos seus documentog 
nctualmonta cm nndrunonto ncatn. camnrn. 
(Sessíio do H do setembro,) Png, 323. 

Roan dunlor (O Sr,)- Dia cursos: 
Sobro um roquorimonto do Sr, EstO\'OB Junior. 

(Sesaíio do til do aotombro.) Pu.gs. 339 u 340, 
Sobro um reqllorimento do Sr. Coelho o Campo3, 

(Soasíio de 15 do setembro.) Pagso 342 a 34·1, 
•arolvo (O Sr.)- Discm•soa: 

Sobro a ponfiíi.o do ex-Imperador. (Sessão do 
22 do agosto,) Pn.gs, 82 o 83. 

Sobro ololçõos fodcracfl, (Soa~ão do 2 do SO• 
lembro.) Pogs, 107 o 201. 

Ta'Vare• oa.:to• (O Sr,)- Discurso: 
Sobro o t>rojcoto do Senado n. :u. (Sessão do 

20 do agoSio,) Pago, 40 • M, 
Telearammoa: 

- do 2o vice-prosidonto do Estndo do Rio 
Gro.ndo do ~orte, datado de 17 do ngosto do 
i891, communicando que uostn data insta.l
lou-ae a Uolução daquollo Eatndo. (Sessão 
doiS de ogoslo.) Png. o. 

- Jlroc"dente de Cuyo.bá, de 2 do corrente, dõ 
1\tanool Josó Murtinbo, communicnndo qno 
eleito plll!~ Assombléa Cons11tuinto do Erstado 
do 1\lalto OroJ~;;o, pr~sid~nto dosso grstado, 
tomou posao, o rsa.uda o Sonndo dn. Repu• 
i.lllc:~o, (Scsgii.o liB 3 do Mlcmbro,) Png. 202. 

- procedente do Cuyo.bú, do Dt•. Josú l\lo.ria. 
M~tcllo, pt•osidottt~ do Congre~~so Consti
tuinto do Estado do Mo.Uo Grosso, commu .. 
nicando que foi promulgada n. reRpectivo. 
Constltuiçllo, e eleitos p,rcaidente Dr. Mo.nool 
Josó Murtlnbo,tu, 2o o 3u vice .. preslduntcs OB 
cido.diioa coronel Gonoroao Paeg Lemo do 
Souza Ponce1 Josó da Silva Roudlno1 Pedro 
Celestino Corrôn do. Costa., oa quae11 contra.· 
biram compromisso. (Sorssüo de 5 do se
tembro.) Pug, 230, 

._ do Dr. Tbauma.tnrgo do Azevedo, p1•ocodonlo 
de Beldm, com dMa da õ do corr••n'o mo:.:, 
communicn.ndo CJ,Uo ne11s1t Unta. tomou poRfiO 
do cargo do presLdonto do }!;1uo.do do Amn· 
zona.a, pnro. o qual foi eleUo om 27 do julho 
ultimo. (Sessão de O do sotombl•o.) Png. 246. 

Tboodoro Paoboco (O Sr,),.- Diocursos 
Aproaontando um roCJUerimonto J?Odindo infor• 

mações ~tobro nogocloa do ~atailo do Scrglpo. 
(Sosgiio do 20 do agosto,) Po.ga. 38 e 39, 

Aprcsonta.ndo um tiUbsUtutlvo no prOJecto aobro 
proprios nacionaes. (Soaailo de 27 de agosto,) 
Pnga. 130 c 140, 

Apresentando um roquet·hucnto. (Sesgúo do 11 
do aol<lmbro,) Pngs, 281 n 28:;, , 

Tbcoduroto Bouto (.0 Sr.)- Diacuraoa) 
Sohro o proJocto do Sonndo n. 29, (Seesiio de 8 

do sotomb•·o,) Pngs, 246 o 247. 
Sob1•o bancos do omlsaiio. (Scseíi.o de 22 de agosto. 

l'ag. 75. 

Ubaldlno do 4maral (O Sr.) - Dio• 
cursos: 

Sobro o parecer dn. commlssfio do juatiç!). o lo• 
gislaçao n. 52. (Sostõão do 21 do agosto.) 
l'uga. 66 o ll7, 

Sobro o projecto do nnvegação do cabotagem. 
(Sc,.iio do 21 do o gosto.) Pngs, 68 n 71. 

Soht•o n. pensüo no Ol:•imp_orndor. (Sessão de 22 
elo ngoato,) Pags, 83 o ~t, 

Sobro o projecto do torras do•olutas. (Soseüo do 
22 do u.gosto.) Paga. 85 a 88. 

Sobre torras devolutas. (Sessiio de 2t de agosto.) 
Paga, \01 n 106, 

ApL'csentnndo um t•equcl'imonto sobro o projecto 
t•ola.Uv I nos proprlo~ nacionno!l. (Sessno de rr 
de agoalo,) l'aga, !H n 147. 

Sobro o projecto croando umn· oscoln de mn• 
chinis\u.s no Estado do Parú, (Sesaão de 31 de 
ngoBio.) Pngs, 172 o 173, 

Sobro olciQõoa fudero.o!J, (Sceaio de 4 de se• 
tambro,) Pags. 223 tt 220, 

Sobra n propoaicüo dn. Cama.rn. dos Depu.tados 
n, 9, (:Ses~iiu do 5 do sotombro.) Pags. 231 o 
232. 

Sobro n: nnosontadorlo. do llllchnrel Daniel Lub: 
RoBn.. {Soss1io do t:l do setembro.) Pags. 238 o 
230, 2·it u !H3. 

Sobre oloições fodernes. (Sossiio do i2 do se• 
lembro.) Pogs. 317 o 318. 

Vh•glllo Dnmaalo (O Sr,)- Dlscuraoa: 
Sobro os projectos do Sdnado na. i7 o !32, (Soa.; 

•õos do 2\l o 31 do ngoato.) Pnga,!69 e174. 
RollTICNndo _a rolii-a.dn do nm pt"ojooto, (Sessão 

de I do 8Biombro,) Png, lU~. 
A}>rcsan,nildo um sublltitnUvo no projecto que 

regule. urs eleições fedornes. (So1siio de 4 de 
HOiombro.) Pugs. 2lll! o 223. 

Sohro n propo11içiio dn. Camarn. doa Deputndost 
n, t3. (St~ssii.o da 9 do aotembro.) Pag, 253 • 

ll.ectuorondo adiamanto da. diaoussiio do projecto 
l'Ofl'lllando llll UltliÇÕOII f~doru.efl 1 por 24 hora1. 
(Sedsiio du to de tlotemllro.) Jlag, 274. 

Sobro olelçõo11 foU.ornos, (Soasõoa do 14 o 15 do 
aelombro,) P•gs, 3271 330 o 346, 



SENADO FEDERAL . 

H ISTO RICO 
DA,S 

SESSÕES DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE· {891 

No dia 16 de setembro, reunidos 34 Srs. Senadores, abre-se a sessão, 
E' approvada sem debate a acta da sessão anterior. . 
O Sr. presidente- o Sr. João Jos~ Fagundes de Rezende e .Silva pede que lhe 

sejam restituídos os req6erimentos e documentos annexos, rola ti vos á sua con
cessão no estado de Goyaz, afim de poder recorrer á Camara dos Srs. Deputados.· 

Informo ao Senado que esses requerimentos e documentos annexos, a que se 
refere o Sr. Fagundes e cuja restituição pede, foram á com missão de obras publica~ 
e em prezas privilegiadas, que deu parecer concluindo pelo indeferimento da pre
tençiio do mesmo Sr. ·Fagundes. 

Vou, pois, consuftar o Senado sobre o pedido da entrega desses documentos, 
Consultado, o Senado consente na entrega. 
O Sr. 2' Secretario lê as seguintes 

. Redacções 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. 1.' Os direitos já adquiridos por empregados inamoviveis ou vitalicios e 

por aposentados, na conformidade de leis ordinarias anteriores á Constituição 
Federal, continuam garantidos em sua plenitude. . 

Art. 2. • O exercício simultaneo de serviços publicas, comprehendidos por 
sua natureza no desempenho da mesmaJ'ttllcçilo de ordem profissional, scientiftca 
ou technica, n!lo deve ser considerado como accumulnçi'io de cargos dilferentes · 
para applicaçilo do final do art. 73 dn Constituiçno, 

Art. 3. o Sao revogadas as disposições em· contrario. 
Sala. das sessões, IG de setembro de 1891.- Americo Lobo,;_ Rangel 

Pestana. · · 
Sanado i • ••, Vol, IV 



HISTORICO 

) Congresso Nacional resolve: 
il:rt. 1 . • E' autorisado o Poder Executivo a conceder a pensão mensal de 30$ 
~nna Theodolina de Souza Moura, vi uva do capitão do ex:tincto Corpo Militar 
licia desta capital e tenente honorario do exercito Antonio Jose de Moura. 
l.:rt. 2. • Revogam•se às disposições em contrario.- Sala das sessões, 16 de 
.boro de 1891.- Americo Lobo.-RangplPestana, · 
bntinúa a discussão, ·adiada na sessi!o anterior, do requerimento do 
nelho e CampoR, pedinrln informações relativas aos mandatos cassados a 
11 tl~-·pntndos da a:.;.~•.:'tltbl~·~a d11 E.;tatln .11\ S~"r; .. dpe. 
ldpu;s d·.! o1•:•• o .-;r, !J•HHillo·o~ V' i..: ui.u unct:H'l'U•:m a dhlcussào, eondo appro-
o l'equ~l'illleato. . 
1 Sr:-. Amaro Cavalcanti justifica e manda á mesa um requ~rimento pedindo 
,,~gencia ao Governo os dados necessarios para elaboração do orçamento da 
! o despeza federal. . 
J Sr. Ramiro Barcellos obtem 20 minutos de urgencia para.apresentar um 
·t~autorisando o Governo a arrendar a Estrada de Ferro Central. 
J projecto foi a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 
·:-ssa·se à 1" parte da . 

ORDEM DO DIA 

ontinúa em 2• discussito, com as emendas oft'erecidiiS, o art. 30 do projecto 
.~do n. 32, de 1891, regulando as eleições federaes. . 
>ocerra•se a discussão sem mais debate. 
·~lle·se em 2" discussao, com a emenda substitutiva do Sr. Virgi!io 
!io, o art. 31 do projecto. 
:• lida a seguinte 

Emenda · 

:n•pprima-se o§ 2• do art. 31 e no§ 3° em vez da palavra: faculdade. 
'"' :- privilegio. 
'a.J& das sessões, 16 de setembro de 1891.- Gomensoro. 
lDtram successivamente em 2• discussão, com as emendas substitutivas 
idas pelo Sr. Virgilio Damasio, os arts. 32, 33, 34 e 35. 
~:f!lle·se em 2" discussão, com a emenda substitutiva do Sr. Virgilio 
•io, o art. 36. · 
en ã. mesa a seguinte 

,oart. 35 substitua-se pelo seguinte: 
.r:-1.- Para eleição de deputados os estados da Unia:o seriio divididos em· 
~~os o1ditoraes de trus deputados cada um, equiparando-se aos estados, para 
•., a Capital Federal. · · 



HlSTORICO 5 
---·-·----

Nesta divisa:o o eleitorado sera distribuído proporcionalmente em relaçllo ao 
numero do deputados que der cada districto. 

§ I.' Os estados que derem cinco deputados para menos, constituira:o um 
só districto ele i tor11l. 

§ 2.' Quandó o numero do deputados Rito for perfeitamente divisível, para a 
formaçllo dos districtos, juntar-se-ha fracçllo ao d1stricto dn cnpital do estado. 
Assim se um estado der sete deputados, sera dividido em dous districtos, sendo 

' 
! 
I 

um de tres e outro do quatro, tendo por séde a cnpital; si o numero for de 10, 
haverã tres districtos, cabendo ao da capital quatro deputados ; quando ·o numero J 
for de.l7, o districto da capital dará cinco deputados; e assim successivamente • 
adjudicando-se as fracções excedentes de tres ao districto da cnpital de estado. ·.I 

§ 3. o Cada eleitor votará em 2/3 do numero dos deputados do districto. . • 
· § 4.0 Nos diMtrictos de quatro ou cinco deputados cnda eleitor votara em ·I 

tres nomes.- Campos Salles. I 
E'· lida, apoiada e posta conjunctamente em discussl!o, a qualllca adiada 

pela hora. 

SEGUNDA PARTJi: O.~ ORDJi:M DO DIA 

Votaça:o das matarias encerradas. 
E' approvado e adoptado para ser remettido a Camnra dos Srs. De(lutados, 

indo antes á commissl!o de redacçl!o, o projecto do Senado n. 36, de 1891, man-· 
dando abonar gratificaçllo ao Dr. Evaristo Nunes Pires, como professor interino 
do .Gymnasio Nacional. 

E' tambem approvado e adoptado para ser igualmente remettido á Camara 
dos Srs. Deputados,indo antesácommissa:o de redacção, o projecto do Senado n. 38, 
de 1891, regulando o processo e julgamento do Presidente da Republica. 
· Prucede·se por partes com o seguinte resultado A votação, em 2' discos~ 
do projecto do Senado n. 20, de 1891, sobre a concessl!o de terras devolutas. 

E' approvado o art. I o. 

E' approvada a clausula I•, salvo a emenda do Sr. Ramiro Barcellos, a qual 

. I 
i 

ó tambem approvada. · 
· E' approvada a clausula 2", salvo a emenda do Sr. Ramiro Barcellos, a qual ... 

nllo oi approvada. . · 
· E' ap~rovada a clausula 3•, salvo as emendas dos Srs. Ubnldino do Amaral 

e Ramiro Barcellos; sendo approvnda aquella e prejudicada esta. . 
Nilo é approvada a emenda do Sr. ltamiro Barcellos, suppressiva da clau-

sula 4". .· 
E' approvada a referida clausula 4", salvo as emendas dos Srs. Ubaldino do 

Amaral e Gil Goulart; com a sob-emenda do Sr. Coelho e Campos; as qoaes alo 
igualmente approvadns. , 

Annuncia-se a votnçllo do additivo offerecido pela commisst!o de justiça e 
legislaçllo, 

O Sr. C11mpos Salles (pela ordem) requer, em nome da commiss!lo, a retirada 
deste additivo. 

Consult~o, o Sonndo consente na retirnda. 
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Encerra~se a discussiio sem debate. 
Segue-se em 2" rliscuss•io, com a emenda substitutiva do Sr. Virgilio Dama· 

sio, o art. 41. 
Silo lidas, apoiadas e postas conjunctamente .em diacussiio as seguintes 

Emendas 
I 

Ao art. 41 -'Depois da palavra- extrahir:... accreacente-se- cópias au
thenticas do alistamento das secções, segundo a divisiio feita, para serem remetti· 
das a um dos membros das respectivas mesas no dia immediato ao da sua e1eiçlio, 
supprimindo-se tudo mais. . 

Sala das sessões, 17 de setembro de !891.-Francisco Machado.-Gomen· 
_ soro.-J. Sarmento. 

Ao art. 43, § 3' - Accrescente-se no final : No dia da eleiç«o, si nenhum 
dos mesa.rios houver ainda recebido a cópia do alistamento, a eleiç«o se realizará 
fazendo-se a chamada por qualquer cópia que será posteriormente authenticada, 
ou mesmo na falta de cópia, se procederá á eleição, sem chamada, sendo admit· 
tidos a votar todos os eleitores que se apresentarem munidos dos seus raspe· 
ctivos titulos. 

Sala das sessiles, 17 de setembro de 1891.- Gil Goulart. 

Ao § 17 lettra b do mesmo artigo: Substitua-se pelo seguinte: 
O numero dos eleitores que não comparecerem. 
Sala das sessiles, 17 de setembro de 1891.- Gil Goulart. 

Ao art. 43.- Em vez de- 10 horas- diga-se-9 horas. 
Depois da. palavra-presidente - a.ccrescente-se -e secretario aquelle- o 

rnais como no artigo, alterando-se porem, as palavras- lavrando-se imme· 
dia.tamente, etc.- para dizer-se -lavrando o secretario immcdiatamente, ete. 

Ao mesmo artigo§ 19, 2• parte. Depois da palavra- serventuario de jus~ 
tiça- a.ccrescente-se- ou escrivão aà hoc nomeado pela mesa.. · 

Additivos 

. b) a transcripÇiio da acta por es~riviio aà. hoc será feita ·em livro. espe
Cial aberto pelo presidente dn comm1sslto secc1onal e rubricado por um dos 

· rnernbros da minoria ; 
c) a distribuição dos tabelliiles e serventuàrios de justiça pam servirem nas 

c:ommissões seccionaes, incumbe ao presidente da commiss!!o municipal, .o que 
fará publico por edital, com a.ntecedencia de 10 dias pelo menos; · · 

à) a transcripçao da acta quer nos livros de notas, quer em livro especial, 
de~erâ ser assignada. pelos membros da mesa, fiscaes e eleitores presentes que 
q uuerem ; · 

e) terminada a acta e nlio comparecendo o tnbellilto ou serventuario de 'jus
tiça, por motivo justificado ou nlio, a Mesa tem competencia para nomear 
. escrivão ad hoc, fazendo minuciosa declaraÇiio nn mesma acta. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1891.-Anton!'o Baepa., 
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HISTORICO 9 

Ao art. 43, § 21. Depois da palavra -justiça- accrescente-se- ou· 
escrivllo aà hoc. 

Sala das sessões, 17 rle setembro de 1891.- Antonio Baena. 

Ao§ 19, art. 43. Na falta de tabelliiio ou de serventuario de justiça, a 
Mesa nomeará serventuario aà lloc que lavrará a acta referida em livro pro· 
prio, o qual será logo depois recolhido U. secretaria da municipalidade para os 
fins convenientes.-A.maro Ca~:~~tcanti. 

Emendas 

Ao art. 43. Supprimam-se os §§ 4° e 5° e substituam-se pelo seguinte: 

Art. A eleição será por escrutínio secreto. 
A urna se conservarú fechada á chave emquanto durar a votação. 
Art. Em cada circumscripçiio eleitoral os eleitores votarão em cedulas 

impressas e perfeitamente iguaes quantó ao formato, ,;. qualidade e côr do papel, 
aos typos de impressão, e com todos os característicos externos e internos. 

§ Para o fim de estabelecerem essa uniformidade o governo municipal da · 
séde de cada districto ou circumscripÇilo eleitoral formulara, com a antece· 
denoia de 30 dias, pelo menos, do designado para a eleiÇilo a que se tiver de 
proceder, o modelo de cedula e~pecialmente adoptado para ella. 

§ Adoptado o modelo, o me~mo gove1•no municipal o tornará publico pela 
imprensa, expondo-o na sala das suas sessões, e dello dará imrnediato conheci· 
mento a todas as municipalidades da circumscripçiio para que cada uma por sua 
vez, e do mesmo modo, o torne publico e conhecido. 

§ Deixariio de ser apuradas as cedulas que sA ditferençarern ou que possam-se 
distinguir do modelo adoptado por quaesque1• signaes ou caracteristicos exteriores 
ou interiores. · · 

§ A disposição do paragrapho anterior ser•i. textualmente transcripta nas 
actas, pelas quaes se der. publicidade li adopção do modelo das cedulas. 

§ As cedulas, que deixarem de ser apuradas por qualq)ler vicio externo ou . 
interno, serllo l'ernettidas pela Mesa ao poder verificador respectivo. 

§ As cedulas serão fechadas de todos os lados, tendo o rotulo conforme a 
eleiçiio a que se proceder. . 

§ O governo municipal da serle de cada circumscripçllo eleitoral rnandarà á 
Camara e ao Senado Federal, conforme n eleiÇilo de que se tratar, um exemplar 
do modelo que tiver sido adoptado. 
· Seguem -se os §§ 6°, 7° e 8° corno estão no projecto. 

Ao § 9° """ Supprimam-se as palavras finaes- sendo rubricada a lista do 
presidente por um dos mesarios. 

Ao§ 10-Supprimarn·se os§§ 11 o seguintes como no projecto.- Campos 
Saltes. 

E'. apoiada o posta conjunctamento em discussão. · 
· Entre os membros designados para examinar os titulas s~rão cornprehendidos 

· o ti0 ou 7° a q\lj\se refere o § 1° do art. 7. 0 - Laper. · 



lO IUSTORICO 

E' lida, apoiada c posta conjunctnmonte em discussão, a qual fica adiada pela 
hora. · 

SEGUNDA PARTI~ DA ORDEM DO DIA 

Entt·a om discussão, a qual fica sem debate encerrada e adiada a votaçuo, 
por falta do numero legal, o projecto do Senado n. 39 de 1891, declarando que 
continuam em vigor as disposições do decreto n. 3163 do 7 de julho de 1883. 

E11tra em 1" discussão o projecto do Senado, n. 40 de 1891, sobre bens 
doados iL ex-princeza imperial do Brazil. 

Fica a discussão adiada pela hora, 
O Sr. 2° secretario 1~ o vao;a imprimir o seguinte 

Pai·ecel' 

A commissão de finanças ofl'erece redigido para a 3" disoussuo, conformo o 
vencido em 20, o projecto do Senado, n, 20 do 1891. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1,0 Nas concessões de terras devolutas até agora feitas pela União ou 

pelos estados e nas que os estados fizerem de om cm deante, serão havidas por 
implicitas as seguintes clausulas, quando não estiverem expressas: 

1. n E' sempre reservado o direito da União li porção do terreno que om 
. CjUalquor tempo venha a se reconhecer indispensavel para a defesa das fronteiras, 

fortificações, construcções militares, e ao leito o dependencius necessnrias no 
trafego das estradas de ferro ; 

2." São reservados os manauciaes do agua pota velnecessarios ao abasteci
mento das populações e dos estabelecimentos publicas e as i! o restas indispensavois 
parn a conservação desses mananciaes ; 

3. • Em todo o tempo serão observadas anestricçõos que leis especiaes, decre
tadas pelos poderes competentes, estabelecerem em· protecção da lavoura, da in-. 
dustria extractiva, ua caça e da pesca; 

4. n Serão respeitadas as servidões constituidas sobro terras devolutas o as 
posses, de mais do anno o dia, nollas existentes, limitadas ao cultivado e outro 
tanto em matta, desde que os interessados provem cultura efl'ectiva e morada 
habitual anterior a 24 de fevereiro de 1891. , 

Art. 2. o Serão, desde já, devolvidos aos estados a que pertençam todos os 
papeis relativos a torras requeridas ou concedidas, pendentes do uespncho ou 
conclusão, afim de serem resolvidos pelos respectivos govornal!ores ou lll'e.-
sidentes. . · 

Art. 3. o Revogam·so as disposições em contrario. 
Sala das commissiies do Senado, 17 do setembro de 1891.- A. Cavalcanti. 

·- Josd Hy[Jino.- Domingos Vicente.- Saldanha 1\far•inho.- Estei:es 
J unior.- Ubaldino do Amaral. 

Levanta-se n sessão. 
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Na sessão do dia 18 comparecem 32 Srs. Senadores. 
E' lida o approvada a neta da sessão anterior. 
O Sr. 3" secretario, scrl'indo de 2", lô os seguintes 

Pal'ecares 

11 

A com missão de finanças, examinando o officio do governador do Pinuhy em 
que pede, nos termos do urt. 5" da Constituição federal, um auxilio para acudir 
ii calamidarle da secca que alllige aquello estado, ti de parecer que o governador 
precise o valor do auxilio, visto como, no theatro do acontecimento, melhor o 
póde determinar. 

A commissão de finanças pensa que o Congresso deve agu:n·dar essa in
formação para resolver· o pedido, tanto mais quando sabe·se que o Poder Ex
ecutivo trata de solicitar um credito sob a verba- Socorros publicas'- no qual 
serilo, sem duvida, attendidas as necessidades a que se refere o officio. 

Com missão do Senado, 18 ·de setembro de 1891.-Dominaos ·Vicente. 
- Ubaldinodo Amaral,- Ama~o Ca!lalcanti .- Bra:: Carneiro.- Joaquim 
Saldanha Marinho. 

Da commissilo de saude publica e colonisnçuo, sobre o officio de 24 de agosto 
de 18\11 do governador do estado do Piauhy, solicitando ao Congresso federal, 
como preceitua o art. 5° da Constituição dt\ União in fine, soccorros no mesmo 
estado. · 

O estado do Piauhy, que occupa uma aren de 459.884 kilometros qua
drados, segundo Block, do 465.000 segundo Macedo, ou do301. 797, segundo 
A. Mnrc (Le B1•ésil), dependendo naturalmente essas divergoncias dos limites n1io 
definitivamente assentados entro a Bahin, Goynz e Maranhão, tem por seu vasto 
territorio o sexto Jogar entre os estados da União brnziloirn. 

· Sua população tl de perto de 270.000 almas. 
Vastissimos campos, cobertos do pastagens, semeados do palmeiras, consti. 

tuem a peripheria do seu sólo. Sua configuração irregular, ampla, extensa para 
o sul, dtminue muito para o norte e acaba sobro as costas do oceano, tendo apenas 
33 kilometros, com uma sabida unicn pelo delta do Parnahyba. 

Natural desdobramento do Ceará, com que confina pelo nordeste, agarrado 
e confundido com o Maranhão em quasi toda a bacia lluvial, alonga-se pelo 
Parnahyba até as vertentes da Serra Duro, a traz da qual apparece Goyaz e atti iL 

.serra do Piauhy que limita a Bahia o o valle de S. Francisco. 
Sua. populaç~o, rara, desapparece nesse pequeno mundo. Suas rendas, in

sufficientes para acudir à metade do suas despezns, obt•ignram todos os governos 
do imporia, e em todos os tempos, a it· em soccorro dessa parto integral do 
imperio. . , 

Pinuhy, como qunsi todo o llrazil, foi victima de sua ma divisão ndministm
tiva, nunca tmtando o impe~io de uniformisar e regulal'isnr o territorio, do 
dividil-o melhor, jti pelos limites impostos pela natureza, j<'t pela commodidndo 
das populações. 

A unidade do imporia teria facilitado essas divisões. Foi isso um ct•imo. O 
· outro foi ter soquestrado o nosso paiz do mundo civilisado, e não ter preparado 

com tenncirlnde o'Nlothoclo a to1•rento de uma colonisaçilo suporior. 

I 
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Hoje o nosso dever ó dar os recursos de que carecer qualquer estado, como 
acontece com o do Piauhy, preparai-o para a sua autonomia, desopprimil-o, aju
dai-o a emancipar-se, de modo que em poucos annos deixem de onerar a União. 
· .E' naturalmente a aspiraçilo de cada estado deste grande paiz. Em relação 
ao Piauhy, a commissão entendo que ha os grandes meios, os meios definitivos 
que devem pôl-o 11 seguro dos desastres da secca, e os urgentes e temporarios, 
que devem allivial-o na crise que atravessa. O Piauhy tlum estado creador, 
antes que agricultor. Os seus vastíssimos campos dilo-lhe esse cunho peculiar. 
E' um paiz riquíssimo, como e o Rio Grande do Sul, o Pará o o Amazonas, 
porque a industria ahi depende mais do trabalho natural da terra, do que mesmo 
do homem. O gado brota da terra, como a gomma dos seringaes, Uma boa admi
nistração intelligente, activa e continua terà em poucos annos mudado a face rio 

. Piauhy. 
A commissi!o entende. que os grandes meios silo estes: estradas de ferro de 

tarifa mínima i rasgar as entranhas da terJ•a por meio de poços artezianos ; le
vantar barreiras peJos meios que a engenharia aconselha, para roservatorios de 
agua; preparar nucleos c~loniaes ao longo das.estradas de ferro. 

Qualquer demora na execuça:o destes grandes meios só trará prejuizos ao 
Estado e maior prejuízo a Uni<lo. . 

A renda de exportação e importação do Piauhy, segundo o orçamento geral 
do ox-imperio, de 1886, foi de 2:077$954; e a despeza de 568:803$379. 

A sua renda provincial, em 1887, foi de 272:180$144, e a despeza de 
3!9:127$460. 

Tem ainda a conta de juro de 6% de sua divida consolidada, de 152:000$, 
sendo o total de!la em 1888 do 262:52::!$239. 

Ora, si o Piauhy ha de ainda por annos onerar a Uniiio, parece que a União 
desde jli deve dar a esse estado os elementos com que elle possa melhor. ganhar a 
sua autonomia. 

Entre esses elementos encontram-se as fazendas da União, centro do estado do 
Piauhy. 

Essas fa1.endas constituem tt•es grandes divisões: a deGanindtl, que se sub
divide em cinco estabelecimentos ruraes com o nome de S. Pedro de Alcantara, 
onde estilo recolhidos os orphiios, e os filhos dos antigos escravos i a de Nazareth, 
que se subdivido em 11, e a do Piauhy que se subdivide em 13. 

Ninguem pode administrar melhor tudo isto do que o proprio estado, só e!le · 
póde tirar dellas o melhor pt·oveito. Isto relativamente a Uniiio. O Estado nao 
deve sOl' socialista, O Estado, que tem em seu poder o imposto illimitado, de que 
usa e abusa constantemente, nilo deve ir ao mercado, nem concorrer nas m
dustrias. Em regra geral o preceità parece-nos este. Temos dado os grandes 
delineamentos, tt·açado as linhas syntheticas do que nos parece convir e açon
selhar, para que o Estado do Piauhy possa resistir de futuro·us c~tastrophes da 
secca pel'iodicn, que tão cruelmente offende a alguns dos ·estados do norte. 

A!Jm disto, somos de opinião que o Poder Executivo procure chegar ao 
conhecimento perfeito, esclareça com precisno as causas que detormillllm os males 
presentes, e peça ao Congresso Nacional os meios de acudir com rapide?. possivel 
ao estado do Piauhy, quo, por intormollio do seu governador, pede os soccorros 
que lhe silo de1•idos nos termos do art. 5' da Constituiç1to Feder.al. 

Sala das sessões do Senado, 16 do setembro de 1891.- Luiz Delfino.
Cruz.- Joao Sevrm'ano. •• 

' . 
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E' I ida a redacção do projecto que regula o processo o julgamento do Presi
dente da Republica. 

PRIMEIRA PARTE DA OIIDE!rl DO DIA 

Vota-se em :3' 'discussão, e u approvado e adoptado para ser remettido 
a Camara dos Deputados, inrlo antes ii commissão de redacção, o projecto do 
Senado, n. 39, de 1891, declarando que continuam em vigor as disposições do 
decreto n, 3163 de 7 de julho 1lo 188:l. 

Continua em 2" discussão, com as emendas substitutivas do Sr. Virgilio 
Damagio, o art. 43 do projecto do Senado, n. 32, de 1891, regulando as eleições 
federaes. . 

Silo lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

§ 4.0 O eleitor chamado para votar entregara sua lista aberta, escripta ou 
impressa em qualquer papel, cujo voto seru logo lido em voz alta e apu
rado. 

§ 5. o Diga-se e- as listas- em vez de:- os exemplares das listas- e 
- remettidas - em vez de- remettidos. · 

§ 25. Diga-se- excepto -em vez de -ainda mesmo. 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1891.- 1lmerico Lobo. 

Sub-emenda additiva : 
Ao§ 1° do art. 45 do substitutivo por mim otl'erecido ao projecto n. 32, 

· accrescente-se : · 
Si ate a occasi~o de proceder-se il apuraç~o na:o tiverem comparecido mais 

dous mesarios, conviMril a Mesa a um ou dous dos· eleitores presentes, afim de 
occupar o legar ou legares de secretario e escrutador. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1891.'- Virgilio .Damasio. 
Depois de orarem os Srs. Virgilio Damasio e Gil Goulart a dlscussuo fica 

adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. OontinuaQi!O da 1• disoussao do projecto do Senado, n. 39, de 1891, sobre 
bens doados il ex-princeza imperial do Brazil. 

A disoussao fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessllo. . 

Na sessa:o do dia 19 de setembro comparecem 33 Srs. Senadores. 
E' lida e apl';ovada a acta da sessa:o anterior. 
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:\"o expediente o Sr. !0 secretacio !ô uma Mensagem do S1•, Presidetltc da Re-
publica sobro a situação Jlnanceira. · · 

O Sr. 3° secretario (servindo de 2°) lôoviio a imprimir para entrarnaordam 
dos t1•abalhos os seguintes 

Pareceres 

As commissões reunidas do finanças o de obras publicas e emprezas privilo-
r giadas, tendo examinado a materia do projecto n. 33 do Senado, que autorisa o 

governo a disponder até a quantia de 200:000$ oom a construcçiio de poços at•te
sianos no estado do Piauhy, toem a considerar duas circumstancias qtie lhes 
parecem de importanciaa respeito do assumpto: ,. ·. . 

I •, que, tratando-se do assumpto de despeza para o Thesouro Federal e n«o sendo 
. para mister urgente e inadiavel, seria mais prudente que não se tomasse resolução 
alguma definitiva antes de conhecidos quaes os recursos disponíveis do orçamento 
da receita da União, trabalho que ainda nno veio ao conhecimento do Senado ; 

2", que a materia do projeto referido só póde ser admittida como sendo da 
competencia do Congresso Nacional, ex vi do n. 2 do art. 35 da Constituição ; mas, 
bem parece quo essa oompetencia do mesmo Congresso, nos casos a que o artigo 
se refere, deveria antes que tudo ser claramente especificada e regulada por lei 
ordinaria, afim de evitar conflictos de attribuições com os poderes dos estados. 

A' vista, pois; do exposto, as commissões siio de parecer que a discussão do 
projecto fique adiada. 

Sala das commissões, 18 de setembro do 1891,- A. Oavalcanti. - Bra: 
Carneiro. - Ubaldino do Ama1•al. -Saldanha Mari1~1to. -Paranhos. 
-Domingos Vicente. - Santos Andrade. 

· A commissiio de justiça e legislação, satisfazendo a deliberaçilo do Senado, 
passa a emittir ·.o seu parecer sobre as emendas ao projecto n, 6, em 3• dis· 
cussão: 

Sete foram estas emendas: quatro ao art. !0 e tres ao 2°. . : 
Nas emendas ao primeiro artigo do projecto, de parte outras medidas adeante' 

apreciadas, ha o pensamento commum da necessidade do reconhecimento da firma 
do outorgante para quo valha o mandato por instrumento particular, . 

Si se considerar que o mandato pelo direito vigente póde já, em varios casos, 
sor conferido por instrumento particular, sem a obrigaçllo do. reconhecimento da 
firma, que fica ali/1s a juizo dos interessados, sem que desse reconhecimento fa· 
cultativo tenha provindo inconveniente na pratica dos negociós,, é para ver que 
não ha por que exigil·o nos outros casos a que o projecto estende a procuraçilo por 
instrumento particular. . . . .· . . . 

Semelhante exigencia, sobre prejudicar a situação daquolles ·quo jli se acham · 
na posse dessa faculdade, dif!lcultaria consideravelmente o exercicio do direito, 
que o projecto quer facilitar, por ficar em todo caso o instrumento dependente da 
presença e fé do tabellião; o que nada quasi adenntaria quanto à reforma que se 
pretende. · 

Isto não quer dizer que esse reconhecimento nllo seja por vezes uma necessidade 
jurídica imperiosa, mas que seja elle facultativo a juizo dos interessados;· quanto 
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basta, ao ver da commissiio, para desfazer as apprehensões dos autores das emendas 
sem os' atropellos o vexames do reconhecimento obrigado. 

N.ão destôa o art. 1° do projecto da segunda parte da emenda do Sr. senador 
Elyseu Martins, porque nilo cogita lambem o projecto dos analphabetos, quando 
permitto o mandato por instrumento particular as pessoas habilitadas para os 
actos da vida c i vil. - -

,Como,- porém, ha analphabetos que assignam os nomes, entende a com missão 
que nilo ha inconveniente, antes vantagem, em eliminar~se do art. 1 o as palavras 
-alheio e tão somente assignado, para que om todo caso o instrumento par-
ticular seja feito o assignado pelo proprio outorgante. , 
- A ultima parte da emenda desta Sr. senador fica prejudicada pelas observações 

jit feitas sobre a desnecessidade do reconhecimento prévio. 
Presta a com missão sua annuencia a emenda do Sr. senador Cunha Junior cm 

sons tres pontos principaes : 
1°, nliD ha por que não continuar a protecção à mulher casada pela ord., liv. 

4° tit. 48, por_ contra possíveis suggestões em acto de alienação do immoveis ; 
2", porque para actos naturalmente importantes, como compra o venda, hypo• 

thecas, caução em geral dependentes de escriptura publica, ti curial o porventura 
conveniente, que o instrumento particular do mandato tenha a publicidade, 1i não 

· authenticidade pelo registro; 
3•, porque som o t•econhecimento da firma, precedendo ao registro, pouco 

adeantaria este quanto à existencia válida do instrumento. 
Discorda, porem, da exigencia, r1ue faz a emenda, do reconhecimento das firmas 

das testemunhas do instrumento antes do registro ; porque, não sendo pelo pro
jecto necessaria a presença do testemunhas no instrumento do mandato, não ha 
como impor esse reconhecimento. 

As- emendas ao art. 2. • 
-A emenda do Sr. senador Amarico Lobo 110 sentido do reconhecimento das 

firmas das testemunhas nos instrumentos particulares dos· documentos civis não 
parece aceitava! pelos mesmos fundamentos por que opinou a com missão contra o 
reconhecimento da firma nos mandatos ; sendo que o art. 3° do projecto cogita delle 
como um modo de authenticar a data do instrumento, para que valha contra ter
ceiros, sem excluir o reconhecimento facultativo, sempre que assim entendam os 
interessados. 

·Tambem,naopareco procedente a emenda do Sr. senador José Hygino fazendo 
dependentes de .escriptura publica, para sua prova, os contractos que teem por 
objecto bens ou quantias alom da taxa de 2:000$000. 

Além de que o direito actualju por si abre indefinidas excepções à prova dos 
contractos por escriptura publica para permittil-a por instrumento particular, a 
mesma pratica dos negocias se encarrega de mostrar ser essa taxa uma desneces
sidade, porque em geral si a não observa, mesmo porque ainda neste caso não ó 
oscriptura a 1mica fórma da prova de taes contractos, O que não impede que, ú. 
vontade das partes, seja preferido o instrumento publico, quando assim o jul-
garem. -

Afinal a emenda do Sr. senador Ubaldino do Amaral, a qual aft'octa somente 
11 fórma, melhorando a redacção do· projecto,· é portanto no caso do ser aceita. 

E, pois, entende a commissão. 
1°, quo sejam attendidas a emenda do Sr. Ubaldino do Amaral, a do 'Sr. Cunha 

Jun!or, excepto a,~arte final, e a 2• parto da emenda do Sr. Elyseu Martins; 
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2•, que, altim das partes excluida8 destas ultimas emendas, sejam mais rejei· 
tadas as outras emendas jà mencionadas. 

Sala das commissões, 19 de setembro de 1891 .-.T. L. Coelho e Campos 
(com restricções ao projecto e emendas).-Gomensoro.- Campos Salles. 

Redacç{fes 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. ° Continuam em vigor as disposições do decreto n. 3163 de 7 de julho 

de 1883. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. ·~ 
Sala das commissiles, 19 de setembro de 1891.- Americo Lobo.- Rangp.l 

PBstana. 
O Congresso Nacional resolve : 
Art. I. 0 E' o Poder Executivo autorizado a mandar abonar ao Dr. Evaristo 

Nunes Pires a gratificaçã:o a que tem direito como professor interino de geographia 
no Externato do Gymnasio Nacional. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 17 de setembro de 1891.-Rangel Pestana.-Americo 

.Lobo • 

Vem à mesa a seguinte 

Indicação 

Requeiro à Mesa do Senado para que se dirija à da Gamara dos Deputados 
solicitando que se digne de dar prompto andamento ao projecto de lei que, niio 
tendo sido sanccionado pelo Presidente da Republica, deve ser de novo submettido 
à approvaçllo do Congre~so Nacional, attenta a importancia e urgencia da ma teria. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1891.- Pinlieiro Guedes. · 

E' lida, apoiada e posta em discussito. · · · · · 
Depois de orarem os Srs. Amaro Cavalcanti e Pinheiro ·Guedes, encerra-se a 

discussito, sem mais debate, ficando a votaçllo adiada para quand~"houver nu
mero legal no recinto • 

. Vem à mesa o seguinte 

Projecto da lei 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica revogado o decreto n. 804 de 4 de outubró de 1890, que 

manda cobrar em ouro os direitos de importaçi!o, . 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1891. -Ramiro Barcellos.- Santos 

Andrade. -Francisco Machado. -Souza Coelho. - Theodoro Pacheco. 
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Achando-se apoiado, vai a imprilnir para entrar na ordem 'dos trabalhos. 
E' lido o seguinte 

17' • 

Roqueiro que se peça ao goi'Cl'llO da Uniito que providencio no sentido de im
pcllir a lnteudencia Mnnicipnl a fazer o monopolisador da limpeza publica 

. cumprir o seu tlever, nito só e'!lrelaçtlo ús horas qno são espaçadas até ao meio
dia, quando pelo contrncto devm ~er das G ús 8 horas, no invemo, como tamhem 
prevenir a mesma lntendcncia contra o que <C propala a respeito da elevação ao 
duplo, ou t1•iplo do quo J<agaYam os moradúl'es aos diversos carroceiros que so 
encarregavam da limpeza tla cidade; e outrosim para que esta altero a clausula X 
do contracto rlo 11 de maio dtJ1801, para ~ue sejam pelo que antes pagavam os 
particulares o que tivt•rem de cohml' agora. - Esleces Jnnim•. 

E' apoiado o posto em discussão. · 
Depois de orar o Sr. Gomensoro, n discns~;Io do rcqucriwento ftca adiada pela 

hora. 
Passa-se it 

Pl\ll!EIIU I'AI\'l'B DA ORDlm DO DIA 

Entra em discussão o ti sem debate app1•ovndn a redacção do Jll'ojecto do Senado, 
·n. 38 de 1891, t'ogulando o processo e julgamento do P1·esidente dn Republica. 

Continua em 2" discussao, com as emendas offorecidas, o at•t. 43 do projecto 
do Senado n. 32 de 1891, regulando as eleições fodel'aes. 

E' l,ido, apoiado e posto conjuntamente em discussão o seguinte 

Additivo 

Os lil'ros. e mais papeis concernon tos it eloiçfio <lul'om sol' 1~emettidos, no prazo 
rle 10 dias, no pl'tlRirlento tlo govOI'Ilo mnnieipnl, afim rle ~Ol'om l'ecolllidos no 
nrchivo do mesm<l gm·cl'llo. · 

Sala dns sessões, 19 do sot.ombl'O tlo 1891.- Antonio JJaena. 
E' apoiado o posto om discussão, a qual fica som mais rlebatc encorrntln. 
Segu~~se om 2• discussão, como emenda suhstitutil'n do Sr. Virgilio Dn-

masio, o nrt. 44. 
São lidas, apoiadas o postas conjuntamente em discussão as seguintes 

Emendas 

Aonrt. 44. Diga-se- 30 dias-cm vez.de -20dins .. 
Sala dns sessões, 19 da setembro de 1891.- Antonio Baena. 
~anP.do 2 • • IV 
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Ao art. 44. No§ t• depois da palavra- imprensn-nccresente-se: • o por 
edital affi:cado na porta do editlcio da municipalidade. • 

O mais como segue no mesmo paragrnpho. 
Sala das sessões, 19 do setembro do 1891.- Gil Goulart. 

Ao § 7.• Eliminem-se as palavras: • o com as fo1·mnlidados prescriptas nesta 
loi. » 

Sala das sessões, 19 do sct.ombro do 1891.- Gil Goulart . 

Entram successivamente em 2" discussão, a qual encerra-se sem debate, os 
arts. 45 a 48 com as emendassubstitutivas do Sr. Virgílio Damasio aos arts. 45 
a 47. 

Entra em 2• discussão o art. 49. 
E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 49. Na ultima parte, em vez de- por dous a quatro annos, diga-se 
-por quatro a oito annos. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1891.- Gil Goular·t. 

Encerra·se a discusão sem mais debate. 
Entra em 2• discussão o art. 50. 
E' lida, apoiada o posta conjuntamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 50, Na ultima parte, em vez de -do usa quatro annos- diga-se
de quatro a oito annos. 

Saladas coll'missões, 19 de setembrode 1891.-.Gil Goulart. 

Encerra-se a discusslto sem debate. 
Entra em 2• discussa:o o art. 5 I.. 
E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussao a segu,inte 

Emenda 

Ao art. 51. -Na ultima parte, em vez de- dous a seis mezes do prillão-
diga-se -de seis a dezoito mezes de prisa:o. 

Sala dascommissões, 19 de setembro de 1891.- Gil Goulart. 

Encorra-so n discussllo sem debate. 
Entra em 2" discussa:o o art. 52. 
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E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 52. - Na ultima parto, em vez do - seis mc?.es a um anno de prisão-
diga~se- de um a tres annos de prisão. 

Sala das commissões, 19 de setembro de 1801. -Gil Goulart. 

Encerra-se a discussão sem debate. 
Entra em 2" discussilo o art. 53. 
S1io lidas, apoiadas e postas conjuntamente om discussão as seguintes 

Emendtts 

Ao art. 53.- Na ultima parto, em vez de- prisão por dous a quatro rnozos 
-diga-se- pris1!0 por quatro a doze mezes. 

Sala das commissões, 19 do setembro de 1891.- Gil Goulart. 

Ao art. 53.- Paragrpho unico. Seru punido com a mesma pena todo cidad4o 
que se servir de um alistamento multi pio para votar na mesma eleiçllo ou em 
mais de um Jogar. 

Sala das commissões, Hl do setembro de 1891. - Ame,·ico Lobo. 

Encerra-se a discussão sem mais debate. 
Entram successivamente em 2" discussão, a qual encerra-se sem debate, os 

arts. 54 o 55. 
E' lido, apoiado e posto om discussão, a qual encorm~se sem debate, o se

guinte 

Artigo additi vo ao titulo 3° 

Será punido com as penas de seis mezes a um anno de prisilo, e à suspensão de 
direitos politicas por tres a seis annos, o mesario que subtrahir, Rccreseentar ou 

,:-~ alterar cedu1as oleitoraes, ou IOJ' nomes rlifl'erentes dos que forem escriptos.
;.i · .1mm·ico Lobo. 

Entra em 2" discussão o art. 5fi. 

~ 
1) 
:··r 

Ermnda 

\ · Ao art. 56. -Substituam-se as palavras seguintes a direitos: <sondo gratui
::1 tos o reconhecimento de llrmas e a leitura de quaesquer certidões ou documentos, 
:• com tanto que se declare por oscripto o des~ino especial. 
.'1 Paragrapho unico. Aquelle que se servir de taes documentns ou certidões 
:! para outro tlm, serâ punido com a multa de 100$ a 500$000. i Sala das sessõà!, 10 de setembro do 1891.- Amarico Lobo. 
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Encorm-sea discussão sem mais debato. 
Entram successivamente em 2" discussão, 11 qual encerra-se sem doba te, os 

arts. 57 e 58. 
Entra em 2" discussão o art. ti9. 
E' lida, approvada o posta conjuntamente em discussão a seguinte 

... , 
Emenda "'•' ··-···· 

Paragrnpho nnico do art. 59. Nos estados ou mUDIClp!Os, em que nüo tenha 
liavitlo oleições 1mrn a constituição do governo municipal pol' occasii!o do so1· 
executada a presente lei, competir:'L aos membros das ultimas c:unams municipaes 
eleitas o desempenho de todas as attribuições que na mesma vão especificadas. 

Para preencher as vagas ou impedimentos existentes, poderão ser chamados, 
depois dos supplentes dos vereadores, os juizes de paz da séde do município o dos 
districtos mais vizinhos, guardada a sua ordem successiva.- A. Cavalcanti.
.T osd Bernardo. 

Encerra·se a discussão sem debate. 
Entram successivamente om 2" discussão, a qual encerra-se sem debate, os 

arts. 60 e 63 do ultimo do projecto. 
E' lido, apoiado o posto em discussão, a qual encerra-se sem debate, o seguinte 

Additivo 

A's disposições geraes: 
As mesas eleitoraes teem com potencia para lavrar auto de flagrante delicto 

contra o cidadi!o que votar ou tentar fazei-o, com titulo que não lhe pertença, e 
apprehender o titulo suspeito, devendo livrar-se solto independentemente de.tlança 
o delinquente, logo que estiver lavrado o auto, que será remettido com as provas 
do crime a autoridade competente. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1891.- Antonio Baena. 

O S;•, Presidente declara que a votação fica adiada, por fi1Ita de quorum. 
Na forma do regimento, cu deveria dar do preferen<iia para a ordem do dia · 

da sessão seguinte a votação deste projecto om ·2" discussão ; mas o Senmlo 
comprehende a impossibilidade de o fazer·. , , 

O projecto foi discutido e muito emendado desde o primeiro nJ•tigo. 
Ha uma emenda que substitue todo o projecto, com cxcepçiio apenas de um 

dos seus títulos, o que contUm a parto pessoal. 
Para q uo o Sanado possa votar com regularidade e perfeito conhecimento do 

todas as emendas, podendo confrontai-as com as disposiçõos do projecto o do 
substitutivo, o escolher o que for preferível, a Mesa resolveu mandar fazor um 
trabalho igual uquel!e que se fez no Congresso em relação no projecto da Consti
tuiçilo, isto é, a publicação em tres columnas, contendo 11 primcim o projectQ da 
commissão, a segundo. o substitutivo e a torcoira as dil'orsas emendas. (Mw'to 
bem.) 
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Este trabalho estit adoantado e póde ser distribuído na se~unda ou terça
feira; mas, sendo necessario algum tempo para ~ur. os Srs. so;adorr.s possam 
clotidnmentn oxnminal-o, ou •laroi a votaçiio pam n m·•lom •lo dia rlo tot·ça ou 
~unrta-fail'U ria proxima semana. (Muito bem.) 

SEGUNDA PARTN DA OllDE~I DO DIA 

Continua om 1" discussão o projecto rlo Senado, n. 40 de 1801, sobre bens 
doados i. ex-princeza imperial do Brazil. 

Encerra-se a discuss•lo. 
Levanta-se a soss•la. 

\1 Na sessão do din 21 de setembro comparecem 36 St•s. senadot"es. 
·~. E' lida e npprovada som debate a acta da sessão anteriot•, 

O Sr. 2• Secretat•io W e vão a imprimir os seguintes 

,, 

.: 

! . 

Parecems 

A commiss~o do finanças, a quem foi presente, para dar parecet•, o projecto 
n. 29, elevando ;, 2" classe a administraç•lo dos correios do Amazonas, do 3" : 

Considerando que na reforma do 1890, effectuada pelo decreto n. 3G8 A do 
1 do maio d~ 1890, foi a administração dos correios do Amazonas classificada em 
3• classe, quando outras administrações com menor renda o movimento o foram 
cm 2•; 

Considerando que essa renda c movimento augmentnm progressivamente; 
Considerando mais, que a vida no estado do Amazonas ti notaria o reconhe

cidamente r.ara, como se verifica das tnbollas organizadas para a etapa dos ofliciacs 
e praças de mar o terra que ahi sorvem : 

E' do .parecer que u mesmo projecto e respectiva tabella ontrom na ordem 
dos trabalhos. 

Sala das commis•ões,' 21 de setembro do 1891.- Theodttreto Souto.
Bra:: Cameh·o.- Esteves Junio1·.- Saldanha Marinho.- Josd ll!f{}ino.
Domingos Vicente. 

A commissi'ío rlo finanças ti de p:u·ocor que soja adoptada a proposição da 
Cnmnra dos Deputados con~odondo pensão a D. C1am do Faro Mantos, com a 
seguinte 

Emenda ao art. 1 o 

Em YO?. do- flca concedida- dig!L·SO: fica o podar cxocutivo autorizado a 
concedo r. 

Sala das com m issõos no Senado, 10 do setembro do 1891 . - Esteves Junior. 
-A. Cavalcanti.- B1•a:: CarneiJ·o.- U. do Amaral.- .Tosd 'Jlygino.
Theodw·eto Sov~o.- Domingog Vicente.- Pm•an/ws. 
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O Sr. Presidente annuncia a votação do requerimento do Sr. Pinheiro 
Guedes, cuja discussão encerrou -se nn soSs!lO anterior. 

Continua a discussilo do requerimento do Sr. Esteves Junior, cuja discussao 
ficou a~iarla na sossilo anterior. 

A requerimento de seu autor e retirado o requerimento. 
Vem á mesa a seguinte 

Proposta 

Proponho que se J•equisite do goveriiO da !topublica sirva-se informar si as 
terras incorporadas aos proprios nacionaes pelo Governo Provisorio, provenientes 
do doto da ex-princeza imperial Condessa d'Eu, e si tos na pa~·te meridional de 
Brazil, foram ou não concedidas pelo mesmo Governo, a quem, em que data, o 
sob quo condição, o si o concessionaria transferiu ou niiO a terceiros, o quaes 
sejam, e o respectivo contracto. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1891.- Americo Lobo. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem debate approvado. 
E' lido o seguint~ 

Projecto 

O Congresso Nacional dec1•eta: 

Art. I. • Fica adoptado com o codigo civil da Republica dos Estados U.nidos 
•ln Hra~il o projecto apresentado pelo senador Joaquim Felicio dos Santos. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Snla das sessões, 21 do setom bro do 1801. -. S,tldanha Ma••inllu.- Ame· 

'I'ÍCO Lobo.- Pinheiro Machado.- Pamnltos . ...:. Ramiro Barcellos. 

Estando apoiado pelo numero de assignaturas, vai a imprimir para entrar 
na ordem dos trabalhos . 

ORDEM DO DIA 

Entram successivamonto .em discussno, a qual encel'I'a•se sem debate, 
ncando adiada a votaçno por falta do numero legal, as redacções dos projectos do 
Senado ns. 39 e 30 rle 1891, declarando que continuam em vigol'llS disposições 
do decreto 11. 316~ de 6 de julho de 1883; e autorizando o governo a mandar 
abonar ao Dr. Evaristo Nunes Pires a gratitlcaçao a que tem direito como pro· 
fessor interino do Gymnasio Nacional. 

Continua adiada, por falta do numero legal, a votaçao das matarias, cujns 
discussões ficaram oncorJ•ada~ na sessao anterior, e dada para a ordem do 
dia de hoje. 
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Entra em 3• discussão o projecto do Senado n. 20 do 1891, estabelecendo 
·clausulas para a concoss1lo do terras devolutas. 

Encerra-se a discussão. 
Vota-se o sendo approvado vaiá commissfio de redacção. 
Havendo numero legal, procede-se á votaçiio das matarias cujas discussões 

ficaram encerradas na sessao de hoje e na anteriOl'. 
São successivamente approvadas as redacções dos projectos do Senado ns. 39 

e 36de 1891. · 
Vito ser remettidos il Camnra dos Deputados . 
Vota-se em I' discussão e,·, approvada para passarem 2•, indo previamente 

ús commissões reunidas de justiça e legislação e de finanças, o projecto n. 40 
de 1891, sobre bens doados a ex:-princeza imperial do Brazil. 

Vota-se em I• discussão e é approvndo para passar à 2•, indo previa
mente à commisSilo de finanças, o projecto n. 41 de 1891, sobre o resgate do 
meio circulante . 

Continua em 3" discussão o projecto do Senado n. 3 de !891, sobre 
moeda metallica • 

Emendas 

Art. 1° e seu pnragrnpho.- Substitua-se: 

A unidade basica do systema monetario brazileiro serlt o cruz:eiro, equiva
lente á moeda actual de 20U reis. 

Paragrnpho unico. Esta unidade se subdividirá em decimos e cenUmos, cor
respondendo o valor do centimo, nos termos desta lei, a 0,00146 (cento e quarenta 
o seis decimos millesimos do gramma) de ouro puro ou 0,00776 (setecentos e 

. setenta e seis decimos millesimos de gramma) de ouro amoedado. . 
Ao art. :-l", alineu I. •- Substituam-se as palavras 10$, pelas seguintes-

5 cruzeiros ou meia dobln - e supprimam-se todas as palavras desde- isto 
é, etc. · 

Alinea 2. n -Substituam-se as palavras- 5$, pelas seguintes- dous e 
meio cruzeiros ou dous cruzeiros e cinco decimos. 

Alinea 3."- Substituam-se as palavras-20$, pelas seguintes- dobla ou 
dez cruzeiros o 

Ao art. 4', alinea f o.,- Substituam-se as palavras- 2.~ e 80 reis, pelas 
seguintes - cruzeiro e quatro centimos o • 

Alinea 2 o"- Substituam-se ns palavras- 1$, pelas seguintes - 0 cinco de-
cimos ou cincoenta decimos. \ 

Alinea 3 .•- Substituam-se as palavras- 500 reis, pelas seguintes- vinte 
e cinco centimos o 

Substituam-se as palavras do período final- 10$, pelas seguintes- cinco 
ct•uzeiros ou meia dobla. 

Ao nrt. 5°, lettra a, ali11ea 1. n- Substituam-se as palavras- 200 reis, 
p~las seguintes -1 decimo ou 10 contimos, 

Alinea 2. •- Substituam-se as palavras- 100 réis, pelas seguintes
cinco centimos: • 
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Lettra b, alinea 1. n- Substituam-se ns palavras- 40 reis, pelas seguinto.i 
- rlous centimos, 

Alínea 2."- Substituam· S•' as palarm.< -:?O· !'.'ds (1•intem), polns soguin· 
tcs- I contimo. 

Ao nrt. O."- Substituam-se as palnvras- I 8 o 200 ruis, pelas seguintes 
- cincoonta centimos c dez ccntimos. 

Ao art. i. 0 - Substituam-se as pnlavms- à I'nz:to do 4$il7i,ll, poJas se· 
guintes- O ouro, 53,i79 (ou ci:!Coonta o Ires centimos, setecentos o setenta e 
nove millesimos). 

Supprimam·Sll as pnlavras- ou à de I'cal, l,3i7,9. 
Ao art. 8°, lottra a.- Suppl'imam-so ns palavras- 5$000. 
Sala elas sessões, 21 de setembro de I Sfll.- ..tme••ico Lo/Jo, • 
Silo !irias, apoiarlr.s o postas conjunctnmontc om discuss:io, 

Emendas 

Ao art. 3° A- Em vez de libi'a bz·azileirn- ci·uzoii•o com o valor de 10$000 
ne!la ostnmpado, posando 8,065. 

2, 0 Em vez de moia libra- diga-se: meio CI'UZoi!•o, 
a. o Elimine-se. 
Ao nrt. 4° n. 3- Substitua-se o ar•n:::ado ou 400 reis. 
S. R. -Ramiro JJw·celloN, 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente om discu~são. 
A discussão fica adiada ]leia hora. 
Levantn•so a sessão. 

No dia 22 de setembro ~omparoceram 33 Srs senadoi'es. 
Lê-se a neta da sessão antei•ior, a qual é apprornda. . 
O Sr. 2° secretario lu e \'ai a imprimir pai'Il ontmr na OI'dom dos trabalhos o 

seguinte 

A eommís.lf!o do flnnuças, ú qual foi pre,onte a proposiç:To n. lil, 1·indn ela 
Gamara dos S1·~. IJopul.:ulo.<, l'ngu !ando o direi I. o da "po.<on t:ulol'ia do m;- iÚRjloctoz• 
da all'an•leg" "" Bahia, achando proeodonl.r.s as I'axuos om rplll se lmsoou a com
miss:lo rio J'nxenrla daquella Gamara, enustanl.es rln t·espnctivo )lrtrocor, opinai' 
ignalmonto, quo soja nppmvarla a mesma proposiçtTo, assim redig-ida: 

Art. ].'Fica o g-ovCI'IlO autorizado a roror,n aposcntudoria concedida a Anto
nio J>m·<•ÍI'n Hnsto" po1· <l••ci·oto do 31 <Ir d••zonll<I'O rio 1800, pUI'n I) Gm do consido-

! . 
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ral-o aposentado no logar de inspector rla alfandega da Dahia, ~uo então exercia, 
o com o ordenado desse omprogo. . 

Art. 2." Revogam-se as disposições cm contrario. 
Camarada Senado, 21 rlo sotembt•o do lS!Jl.- A. Cn~alcanti.- .Toslf lf;ij• 

gino- B,•a: Carneil·o.- Domingos Vicente.- .foaquim Saldanlut "lfa
rinlto. - Ubaldino elo Amaral. 

Passa-se ,·, 

ORDinl DO 1>1.\ 

Continua om :3• discussfio, com as emendas o!Tet·ccidas, o projecto rlo Senarlo, 
n. 3 do 1801, sobt•e cunhagem de moeda. 

E' lida a seguinte 

Emenda 

Emenda ao art. 3" n. 3: Em vez de -clobla- diga-se- duplo crlt;eii'O; 
o om vez de libra - diga-se- cru;ei'I'O. 

Sala das sessões. - Elyseu 11! artins. 

E' apoiada e posta coujuntamonte em discussão, a qual encerra-se 11em mais 
debate. 

Procedo-se ú votação com o seguinte resultado: 
Nfio ú appt•ovada a ~monda do Sr. Amarico Lobo snbstitutiva do nrt. 2° do 

projecto, considerando-se prejudicadas as outras emendas do mesmo autor. 
Silo appt•ovadas as emendo s do Sr. Ramiro Bal·cellos aos ns. I e 2 do art. 3". 
Nilo ri approvada a emenda do mesmo Sr. Ramiro Barcel!os suppressiva do 

n. 3 do art. 3°. · 
E' approvnda a emilnda do Sr. Elyseu Martins a este numero. 
E' approvada a emenda do Sr. Ramit•o Bnrcellos ao nrt. 4° n. 3. 
E' o pt•ojecto, assim emendado, approvarlo e remettirlo à commissito de re

dac~.ão. 
Entram em discussão unica os pareceres das com missões do t!nnuças, sande 

publica e colonisação sobra o officio de 24 rle agosto do cot•rento mm o, do govcr
narlot• do estado do Piauhy, pedindo auxilias. 

Yom 1\ mesa o seguinto 

Requer•imento 

Ror! ueiro .: 
1." Qno se poça no governador do estado do Pinuhy, pot· intormcdio da Mesa 

do Senado, e por teiogrumma informo qunln qunntin que julga indispensnvolj•nru 
occoi·rcr 1\s prim'r~rns necessidades oriundas da seccn que assola nquello estado ; 
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2. 0 Que seja adiada a discussão dos pareceres das com missões de finanças e de 
saudo publica e colonisaç~o, ·sobre o oflicio rio 24 de agosto do governador rio 
Piauhy, até que seja prestada a informação supra indicada. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 18!11.- Thcodoro Pacheco. 

E' lida, apoiada e posta em discuss1io. 
Encerra-se n discussão. 
Vota"se e ti approvaclo o l'equerimento, ficando adiada a discussão dos pareceres. 
Entra em 1• discussão o p1·ojecto do Senado n. 42 de 1891 autorizando o go-

verno a mandar suspender immediatamente, nas repartições fiscaes da União, a 
cobrança em ouro sobre os generos nlimenticios de producção estrangeira, e a 
tomar outras providencias. 

Encerra-se a discussão, 
Vota-se c não ti approvado o projecto. 
Segue-se cm l'rliscuss~o o projecto rlo Senado n. 44 de 1891, revogando 

o decreto n. 804 de 4 de outubro de 1890, que manda cobrar em ouro os direitos 
de importação. 

São lidos diversos pareceres, que vão a imprimir para entrarem na ordem elos 
trabalhos. (Vide pags. 102 a 105.) 

Levanta-se a ses silo. 

Na sessão do dia 23 de setembro compareceram 36 S1•s. senadores. 
Foi lida o approvarla sem debate a acta da sessão anterior. 
O Sr, 2° secretario lê e vai a imprimit• no jm·nal da casa, para entrar na 

ordem dos trabalhos, a seguinte 
I 

Redacçíio 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Nas conces•ões de terJ•ns devolutas attl agora feitas pelá Uniiio ou 

pelos estados e nuquellas que os estados fizerem de ora em rleante, serão havidas 
por implicitas as seguintes clausulas quando não estiverem expressas: 

1. • E' sempre reset•varlo o direito da União ;, porção rle terreno ·que em 
qualquer tempo venha a se reconhecer inrlisponsavol para a defesa das fronteit'IIS, 
fortificações o construcçües militares e para o leito ·e as dependencias uecassarias 
ao trafego elas estradas de ferro ; · · · 

2. 11 San re!ervados os mannnciaes rle agua pota\'el neccssnria ao abasteci
monto das populações o dow estabelecimentos publicas e us florostas iuclispensavois 
pa1•a conservação rlosses mnnanciaes ; 

3, 11 Em todo o tompo serão observadas as resll•icçilos quo leis especiaes, de
cretadas pelos poderes competentes, estabelecerem em protecção da lavoura, da 
industria extractiva, da caça e da pesca ; 

4. 11 
• Sorno rospoitudnA .as servidões constituiclns sobJ•o torras devo! u taN e as 

posses de mais do um anno e dia nellas existentes, limitadas ao ~:ultivo e a outro 

' I 
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tanto em mattn, desde que os interessados provem cultura elfectivn e morada ha
bitual anterior n 24 de fevereiro do 1891. 

Art. 2. 0 Serão, desde já, devolvidos ao estado n que pel'tençam, todos os 
papeis relativos a terras requeridas ou concedidas, pendentes de despacho ou de 
conclusão, afim dn serem resolvidas pelos respectivos governadores ou presidentes. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições cm contrario. 
Sala das sessiíes, 22 de setrmlll'o do IR!ll.- Amer·ico Lauo.- Rangel 

Pestana. 

<JRDI~M 1>0 DIA 

Vota-se, em 1" discussão, e e approvado para passar à 2•, indo antes á com
missão de finanças, o projecto do Senado n. 44 do 1891, revogando o decreto 
n. 804 de 4 de outubro de 1890, que manda cobrar em ouro os direitos de impor
taçllo. 

Em seguida, procede-se com o seguinte resultado á votação, em 2• discussão, 
do projecto do Senado n. 32 de 1891, regulando as eleições federaes: 

O Sr. presidente annuncia a votação do art. ]0 do projecto. . 
O Sr. Amaro Cavalcanti (pela ordem) requer preferencia na votação para a 

emenda do Sr. Virgilio Damasio, suhstitutiva da !• parte do art. 1°. 
E' concedida a preferenoia. 
E' approvada a referida emenda. 
Consideram-se prejudicadas a I" parto do art. I" do projecto e a emenda do 

Sr. Amarico Lobo, substitutiva do mesmo artigo. 
Naos!lo approvadasas emendas do Sr. Campos Salles suppressivas dos§§ 1° e 

2° do ref'~rido artigo, os quaes são approvados, salvo a emenda do Sr. Campos 
Salles, additiva ao§ 2" n. 2, n qual ó tambem approvada. 

E' approvada a emenda do mesmo S1·. senador suppressiva do n. 3 do§ 2° . 
E' approvado o § 3° do a1•t. I" do projecto, fi canil o prejudicada a emenda 

substitutiva do Sr. Virgilio Damnsio. . 
E' approvado o art. 2" do projecto, ficando prejudicada a emenda substitutiva 

du Sr. Virgilio Damasio. • 
E' approvado o art. :J" do projecto, salvo as emendas do S1•, Generoso Mar

ques,. ficando prejudicada a emend11 substitutiva do Sr. Virgilio Damas i o. 
. Das emendas do Sr. Generoso Marques ••lo rejeitadas as quo supprimem e 

substituem palavras; sendo approvada a additiva. 
Silo successivàmente upprovados os arts. 4", 5° e 6° do projecto, ficando pre

udicadas as emendas substitutivas cio S1•. Vil•gilio Damnsio. 
E' appl'Ovado o art. 7°, sah•o a emenda do Sr. Generoso Marques, que tambem 

llapprovada, llcando pr~judicada a substitutiva do S1·. Vit•gilio Damasio. 
São approvados o• §§ I 0 e 2° do mesmo artigo, flcandc• pr~ju<licadas as emon-

rlas substitutivas 'do Sr .. Virgilio Damasin. 
E' approvada a emouda additim do S1•. Generoso Marques. 
O Sr. Presidente annuncia n votaç~o do nrt. 8•. 
O Sr; Baena (pela urdem) requer a retirada da sua· emenda a este artigo. 
O Senado consente na retirada. · 
Nao é appr~v,~do o art. 8° do projecto. 
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E' approvndn a emeneln do SI', Virgilio Dnmnsio, substitntiva do mesmo 
artigo. 

S:to approvados o m·t. 0" do pt•ojocto o seus paragraphos com as omondas elos 
Srs. Gil Coulnrt o Generoso Marques, Ucando prejudicada a cmouda substitutiva 
do Sr, Virgilio Damas i o. 

E' npprovado o art, 10 do projecto, salvo a emenda additiva do Sr. Lnpur, a 
qual não c approyada, ficando prejudicada a emenda substitutiva do Sr. Vir
gilio Dnmasio. 

Não silo approvndos o art. 11 do projecto e sou parngrnpho unico. 
São npprovadas as emendas do Sr. Virgi!io Damasio substitutivas deste at'• 

tigo e pnragraphos, salvo as emendas dos Srs. Lapér e Gil Goulart, que tambem 
sílo npprovadas. 

E' npprovndo o art. 12 do projecto, ficando prejudicada a <lmendn substitu-
tiva do Sr. Virgilio Damasio. , 

N110 é approvado o art. 13 do projecto, sendo approvndo a emenda substitutiYa 
do Sr. VirgilioDamasio com a omendaadditiva do Sr. Gil Goulart. 

São approvaclos o art. 14 do projecto e seus paragraphos 1° a 3°, salvo as 
o mandas dos Srs. Gil Goulart o Amarico Lobo, das quaes é approvada a do Sr. 
Gil Goulart e rejeitada a do Sr. Americo Lobo. 

E' ápprovada a emenda do Sr. Gil Goulart suppressiva do § 4" do mesmo 
art. 14. 

Fica prejudicada a emenda do Sr, Virgilio Damasio su bstitutiva do referido 
artigo e seus parngraphos. · 

Nilo é approvada a omenh do Sr. Americo Lobo snppressiva do art. IG elo 
projecto, o qual e approvarlo com a emenda additiva do St•. Gil Goulart, ficando 
prejudicada a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. 

A requerimento do Sr. Baona ó retirada a sua emenda supprossiva do para· 
grapho unico do m•t. lG do pt•ojecto o concedida preforoncia para a votação ela 
emenda do Sr. Virgilio Damasio substitutivn do referido artigo o parngrnpho. 

E' approvada esta emenda, ficando prejudicados o artigo e paragrapho. 
Fica prejudicada, em virtude de votação anterior, a emenda do St•; Americo 

Lobo :i !"'parte do art. 17 do projecto, o qual <i npproyado, considerando-se 
t~tmhom prejudicada a emenda substitutiYa do Sr. Virgilio Damasio. 

E' apppovada a lettra-a-deste artigo, salvo a emenda elo Sr. Gil Goulart que 
ni'io ó approvada, ficando prejudicadas as emendas dos Srs. Amarico Lobo e Vir
gilio D:unasio substitutivas desta lettra. 

Não ú approynda nlettm -b. 
E' approYada a em onda substitutiva do S1•. · ,~merico Lobo, ficando prejudicada 

a do Sr, Virgilio Dnmasio. · · 
E' npprovndo o art. 18 do projecto com a emenda nd,Jitivn do Sr. Gil. Gou

lnrt, ficando prejudicada a emenda substitutivn do Sr. Virgi!io Danmsio. 
E' approvndo o nrt. lO do·pt•ojocto, ficando prAjudícndn n cmcn<lrt substítu-

ti va elo S1·. Virgílio Dnmnsi<l. ' 
E' ap]ll'Ovado onrt. 2" cio projocto com a~ c meneia~ ad<litivas dos St•;;. Lap;'n• e 

Gil Goulart, ilcnn<lo projudicne!n a suhstitu tiva do Sr. Vírgilio Dnmnsio. 
E' approvndo o :wt. 21 do pt•ojecto com a omend11 additil•n elo S1·. Bnenn, 

ficando pl'Ojltdicnda n substitutiYn do Sr. Virgillo llamasio. 
I • 
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E' approvada, com a emenda adrlitiva do St•. Gil Goulurt, a 1• parto do art. 22 
do projecto, ficando prejudicada a substitutiva do St•. Virgilio Damas i o. 

Não <i approvada a 2• parte do mesmo artigo, ficando prejudicada a emenda 
substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. 

E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, substitutiva desta 2" parte, e bem 
assim a do Sr. Baena, considerada como sub-emenda. 

S;1o approvados os §§ 1 o e 2° deste artigo com a emenda additiva do St•. Gil 
Goulart ao 2°, ficando pr~judicadas as emendas substitutivas do Sr. Yirgilio 
Damasio. 

E' approvado o artigo additivo do Sr. Baena, capitulo :.!•• titulo 1'. 
O Sr. Baena (pela ordem) requer n suspcns;1o da sessão por 10 minutos, 

afim do os Srs. senadores tomarem algum repouso. 
E' approvado o requerimento. 
Suspendo-se a sessão ús 2 horas o 10 minuto5 da tarde. 
Dez minutos depois reabre-se a sessfio c continúa a votação. 
São approvados o art. 33 do projecto e seu• paragraphos, salvo a emenda 

additiva do Sr. Gil Goulnrt, a qual não e approvada. 
Fica prejudicada a emenda snbstitutiva do Sr. Virgilio Damnsio. 
A requerimento do Sr. Baena é retirada a emenda ú 1• parte do art. 2·1. 
Silo npprovados este artigo e seus paragraphos, com as emendas additivn• do 

Sr. Bacna no§ 1" ·c additiva c substitutiva do St•. Gil Goulnrt nos§§ 2• c 3°. 
Ficam prejudicadas as emendas substitutivas do Sr. Virgílio Dnmasio. 
São npproyados os ns. 1• e 2° do nrt. 25 do projecto, salvo a emenda do St•. 

Lapér ao n. 2, ficando prejudicadas as emendas substitutivas dos Srs. Virgílio 
Dnmasio e Amarico Lobo. · 

Não é approvada a emenda do Sr. Lnpel', 
Suo approvados os §§ 1 o, 2° e 3° do :n·tigo do projecto com as emendas addi

tivas dos Srs. Gil Goulart e Baena, ficando prejudicadas as substitutivas do Sr . 
Virgílio Damasio. 

N:to e approvado o§ 4° do artigo, assim como a emenda substituth·a do 
Sr. Virgílio Damas ia. 

E' approvada a emenda do Sr. Bnenn substitutivn dosto artigo. 
E' approvado com a emenda additiva do Sr. Gil Goulnrt o § 5", ficando pro· 

judicada a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. 
São approvados os §§ 6• o 7•, ficando prejudicatla a emenda do Sr. Virgílio Da

masio substitutivn do~ 6". 
Nua e approvada a'emcnda do Sr. Virgilio Damasio additiva ao capitulo 3•. 
A requerimento do Sr. Gomensoro votn-so om primeiro lagar e ti approvada 

n emenda do Sr. Cnmpos Snllcs, snbstitntiva do art. 26, ficando pt•ejudicndos o 
artigo e as emendas substitutivns dos Srs. Virgilio llnmasiQ, Amarico Lobo, Gil 
Goulnrt, Amaro Oavnlcanti c José Bernardo. 

E' approvado o§ 1" do referido art. 26, ficando prejudicadas as emendas 
substitutivas dos Srs. Amm•ico Lobo o Virgilio Damnsio. 

E'npprovado o'§ 2° com a emenda substitutiva do Sr, Virgilio Damasio. 
E' npprovado o § 3" com a emendn additiva do Sr. Baena, ficando prejudi· 

cada a subst.itutiva do Sr. Virgilio Dnmnsio. 
A requerimento do Sr. Virgilio Damasio votam-se em primoiro Jogar e silo 

approvrirlas ns suas emendas substittttivas dos§§ 4", r, o, 6° e 7", ficando pt•ojudi· 
cudus as emeu~ns substitutivus dos Srs. Amcrico Lobo o Gil Goulart. 
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E' upprovndo o§ 8", tlcando pr(ljudicndus as. o mondas substitutivas do 
Sr. Virgilio Darnasio. . . . . 

A requerimento do Sr. Gil Goulart vota-se em pr1me1ro Jogar e" npprovada 
a emenda do Sr. Virgílio Dnmasio, substitutiva do art. 27 e seus paragraphos, 
ficando prejudicados o urtigo e pa1'agrapho do projecto e bem assim as emendas 
dos Srs. Amarico Lobo e Gil Goulart. 

Silo approvados o art. ::8 e seus pnragmphos, salvo as emendas dos Srs. Baena 
aos§§ 2° e 3° e Gil Goulart ao§ 5°. 

Destas emendas não é approvada a do Sr. Baena ao § 2°, sendo as outras 
approvadns. · 

Ficam prejuclicadns as emendas substitutivas do Sr. Virgilio Damasio. 
São approvados os ai· Is. 29 e 30 do projecto, ficando prejudicndns as emendas 

substitutivas do Sr. Virgilio Damasio. 
E' approvado o art. 31 com o numero l". 
E' approvada a emenda do Sr. Gomensoro suppressiva do n. 2 do mesmo 

artigo. 
E' approvado o n. 3 com a emenda do Sr, Gomonsoro. 
São approvados os ns. 4 e 5. 
Ficam prejudicadas as emendas do Sr. Virgílio Damasio, substitutivas do 

referido art. 31 e seus numeros. 
São approvados os arts. 32 a 35 do projecto, fican<lo prejudicadas as 

emendas substitutivas do Sr. Virgilio Damasio. 
A requerimento do Sr. Amarico Lobo vota-se em primeiro Jogar, e mio ó ap

provada a emenda do Sr. Campos Sa!les substítutiva do art. 36 e seus paragra
phos, ficnndo prejudicada a sub-emenda do Sr. Amarico Lobo. 

A requerimento do Sr. Virgilio Damasio votam-se em primeiro Jogar, e não 
slio approvadas as suas emendas substitutivas do art, 36 do projecto, o qual ó ap
provado com os seus paragraphos, ficando prejudicada a emenda do mesmo 
Sr. senador substitutiva do § 3°. 

Sa:o approvados o art. 37 e paragrapho unico do projecto, ficnndo prejudi
cadas as emendas substitutivas do Sr. Virgílio Damasio. 

A votação fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

Na sessão do dia 24 de setembro compareceram 32 Srs. senadores. 
E' lida e approvada sem debate a acta da sessão anterior. 

O Sr. 2" secretario lê e vão a imprimir os seguintes 

Pareceres 

As commissões reunidas de justiça e legislação, constituiçno o poderes, consi
derando que da lett1·a o do espírito do art. 6' das Disposiçues Transitarias da 
Constituiç1!o nilo se pode inferir a conclusão de que o legislndor quizesse impedir 
a acçiio livre dos estados na organizaçiio dus suas l'espectivns magistraturas; quo 
o referido artigo estabelece apenas uma razão de preferencia, cuja satisfação fica 
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inteiramente dependente do criterio daquol!os a 'luem competir a organização, c 
que esse cl'itel'io, não tendo sido restringido na lei fundamental, não o póde ~e1· 
igualmente essa lei interpretativa, é de parecer que não seja adoptaria o projecto 
n. 24. · 

Sala das commissões, 23 de sotemhro do 1801.- Q, TJoca!JWJa.-Ramiro 
Baroellos.-Campos Sallas.-.Toaquim Felicio.-.f. L. Coelho e Campos, 

O projecto 11, •li do Senado, sujeito ao exame da com missão, envolve materh• do 
tamanha importuncia, que nem uina aprccinçiío, assaz reflectida, de varias outros 
misteres e condi~.ões concernentes, não podo decidir com critcrio sobre a co11ve
niencia das medidas que o mesmo projecto consigna, 

Tratando do arrendamento do um proprio nacional, que é o melhor, o mais 
rendoso e acreditado que possuo a União, ainda mesmo 110 intuito lonvavel do 
concorrer para o resgate do papel-moeda, ou para melhorar as condições do novo 
meio circulante, muito importa attendor e pesar as vantagens e dosvantagens que 
de semelhante acto possam resultar, ja para as circumstancias actuaes do nosso 
credito publico, já para as exigencias da reorganização financeira, que o momento 
requer, de modo imperativo, 

No entender da commissiío, seria de bom expediente reservar a discussão do 
projecto n, 40 para quando o Senado tivesse de conhecer das condições reaes do 
orçamento, da receita e despeza f'edoracs, a menos que nilo se julgne de melhor 
acerto proseguir na discussão do projecto, como meio de obterem-se, desde logo, 
esclarecimentos parciaes, que possam, por uma vez, auxiliar a boa elaboração do 
referido or~.amento, 

Tal é o parecer que a commisstlo póde dar, para mlo prejulgar mataria de 
tanta monta.-Theadoreto Souta.-Damingas Viaente,-.-1, Cavalcanti.-U. 
da Amar·al.-.T. Hygina.-Brt;t:: Carneira. 

O Sr, Gomensoro (pela ardem) requer dispensa de impt·essão do parecer em 
avulso, afim de ser dado para a ordem do dia. 

Consultado, o Senado concede a dispensa 1•edida. 
Passa-se á. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação em 2• discussão do projecto do Senado n. 32 de 
1891 regulando as eleições federaes com o seguinte resultado: 

E' approvado o art. 38 do projecto, ficando prejudicada a emenda substitutiva 
do Sr. Virgilio Damasio. 

E' approvada a primeira parte do art, 39 do projecto, ficando prejudicada a 
emenda substituti va do Sr, Virgílio Damasio, 

E' approvado o§ I•·deste artigo, salvo as emendas dos Srs. Baena e Gil Gou-
lart, ficando prejudicada a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. . 

A t•equerimento do Sr, Virgilio Damasio vota-se em primeiro lagar e e appro
vada a emenda do Sr. Gil Goulart additiva ao referido § 1 o, considerando-se 
prejudicada a ~menda do Sr. Baena su bstitutiva de parte dcsto paragrapho. 

São approvaclos os §§ 2° e 3° do mesmo art. 39, ficando prejudicadas as 
emendas substitutivas do Sr, Virgilio Damasio, 

• 
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São approvados o art. ·10 o sou§ 1°, ficando pr~judicadas as emendas· suh
stitutivas dos Srs. Vir•gilio Damasio c Elyseu Martins. 

:'iilo o approvado o § 2' do mesmo art. 40. . 
E' appt·ovada a emenda do Sl'. Virgílio Damasio sulJslilutiva (lesto paragrapho, 

salvo a emenda do Sr. Goulart, que não c approvad~. . . 
São npprovados os §§ 3' e 4' do artigo do proJecto, ficando preJudrcadas as 

emendas substitutivas do Sr. Virgílio Damasio. . . . 
São approvados o art. 41 e seu paragrapho muco, salyo a emenda subs!ttullva 

dos Srs, Francisco Machado, Gomensoro c J. Sarmento, ti primeira parte do refe
rido artigo, sendo ella lambem approvada. 

Fica pt•ejudicnda a emenda do Sr, Virgílio Damasio aos mesmos artigo c pa-
ragrnpho. . . 

E' appt•ovado o art. 42 do projecto, ficando prejudicada a emenda subst!luttvn 
do Sr. Virgílio Damasio. 

E' approvado o art. 43 do projecto, rom a emenda do Sr. Bacna, ficando pre-
judicada a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. . 

E' approvado o§ 1 o rlo referido artigo, ficando prejudicada a emenda subshtu· 
tira do Sr. Virgilio Damasio. 

Como additivo a este pnragrapho, e approvada, salvo a redacção, a suh-emenda 
do Sr. Virgilio Damasio. 
· E' approvado o§ 2°, ficando projudicada a emenda substitutiva do Sr. Virgilio 
Damasio. 

E' approvndo o§ 8' com n emenda additiva do Sr. Gil Goulnrt, ficando preju
dicada a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. 

Como paragrapho additivo o approvado o§ 4° das emendas substitutivas do 
Sr. Virgílio Damasio. 

O Sr. Presidente diz que, contendo mater·ia connexaos§§4'c5° do projecto, 
vai sujeitai-os conjuntamente a votos. 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela ó1•clem) requer votação nominal. 
E' approvado o requerimento. 
Procede-se it chamada c respondem sim, isto ê, pela npprovaç!io dos para

graphos, os seguintes Srs.: Francisco Machado, Paos de Carvalho, Manoel Barata, 
Antonio Baena, João Pedro, Joaquim Ct•uz, Jos:, Bernardo, Amaro Cavalcanti, 
Tavares Bastos, Coelho o Campos, Thoma~ Ct·n~. Saraiva, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Monteiro de Barros, E. 'Vandenkolk, Amarico Lobo, Joaquim do Souza, 
Joaquim Murtinho, Pinhoit•o Guedes, Ramiro Darcollos n Pinhoiro Mnchnrlo (22). 

Respondem narJ, isto 6, contra os paragraphos .. os seguintes Srs.: Leovigildo 
Coelho, Cunha Junior, Gomensoro, Theorloro Pacheco, M. Jleiorrn, Theodoroto 
Souto, Almeida Barreto, João Noiva, Firmino da Silveira, ·José Hygino, Rosa · 
Junior, Virgilio Damasio, Q. Bocayuva, Braz Carneiro, Saldanha Marinho, 
Joaquim Folicio, Campos Salles, Silva Canedo, Paranhos, Aquilino do Amaral, U. 
do Amaral, Esteves Junior e Luiz Delfina (23). · · · · 

Em vista do resultado dostn votação, não s11o approvarlos os referidos 
paragraphos. 

A requerimento do Sr. Virgílio Damasio, ,., retirada n sua emenda 
substitutiva. 

N!to são approvadas as emendas do Sr. Amcrico Lobo aos referidos§§ 4" 
e 5°. 
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E' approvado o artigo olferecido pelo St·. Campos Sqllcs como substitutivo dos 
suprncitados §§ 4" o 5", o 'lua! estnbeloco quo n eleiçilo ser i• por oscl'utinio secreto. 

N1i0 são approvados outt·o artigo o seus paragt·nphos oJI'orocidos pelo 
mesmo Sr. senador, tambom como substitutivo desses )JUt•agt•aphos. 

E' approvado o § 0° do art. ·13 do projecto. 
Como· udditivo ü igualmente approvado o § 0' das emendas substitutivas do 

Sr. Virgilio Dnmasio. 
Considornm~se prejudicados os §§ 7", 8" o 0° do !ll'tigo do projecto o bom 

assim a emenda do Sr. Campos Salles no § 0°. 
São approvados os§§ 7°, 8° e 0° das emendas substitutivas do Sr. Virgilio 

Dnmasio. 
E' approvnda a emenda do Sr. Campos Salles supprcssiva do§ 10 do projecto. 
E' approvado o§ 11 do projecto, llcando prejudicada a emenda substitutivn 

do Sr. Virgilio Damasio. 
Como ndditivos são approvados os§§ 11 e 12 das emendas substitutivas do 

Sr. Virgilio Damasio. 
Silo approvados os §§ 12 e 13 do projecto, ficando prejudicadas as emendas 

suhstitu tivas do Sr. Virgilio Damasio. 
A requerimento do mencionado St•. senador, vota-se de preferencia e e ap• 

provada a sua emenda substitutivn do§ 1•1 do projecto, o qual fica prejudicado. 
São approvados os§§ 15 o 10 do projecto, ficando pre,iudicadns as emendas 

substitutivas do Sr. Virgilio Damasio . 
E' approvado em todas as suas partes com a emenda do St•. Gil Goulart o 

§ 17 do projecto, ficando prejudicados os substitutivos do Sr. Vil•gilio Damasio. 
E' approvado o § 18 do projecto, ficando prejudicada a emenda substitutiva do 

Sr. Virgilio Damasio. 
E' approvado com a emenda do Sr. Baena o § 19 do projecto, ficando prejudi· 

cadas as emendas substitutiyas dos Srs. Virgilio Damasio e A. Cava1canti. 
E' approvado em todas as suas partes o additivo do Sr. Baena ao referido 

§ 19. 
E' approvado o § 20 do projecto, ficando prejudicada a emenda substitutiva do 

Sr; Virgilio Damasio. 
E' approvado com a emenda do Sr. Baena o § 21 do projecto, ficando prejudi· 

cada.a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. · 
Silo approvados os§§ 22, 23 e 24 do projecto, ficando prejudicadas as emendas 

substitutivas do Sr.·Virgilio Damasio. 
E' approvado o § 25 do projecto, sah•o a omonda do Sr. Amarico Lobo, a qual 

nito é approvada, ficando prejudicada a substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. 
· E' approvado o § 26 do projecto, ficando prejudicada a emenda substitutiva do 

Sr. Virgilio Damasio. 
Silo approvados os paragraphos additivos dos Srs. La per o Baena ao art. 43.-
0 Sr. Baena (pela ordem) requer que se susponda n sessão por 10 minutos. 
Approvado o requerimento, suspende-se a sossilo ás 2 horas c alguns minutos 

da tarde. · 
Dez minutos depois reabre-se n sessão e continúa n votação. 
Silo approvados o art. 44 do projecto e seus§§ l' a 8' com as emendas do 

Sr. Baena ao artigo e Gil Goulart aos§§ 1° e 7', ficando prejudicadas as substitu
tivas. do Sr. Virgilio Darimsio • 

• ::"I:N.\Do ~~ VoL. IV 
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E' approvndn n 1 • parte do§ 9' do projecto, ficando prejudicada a emenda 
substituuva Jo Sr. Virgilio Damasio. 

A requerimento do mesmo Sr. senador vota-se de preferencia e é approvada a 
sua emenda substitutiva da ultima parte do paragrapho, a qual fica prejudicada. 

E' approvado o§ 10 do projecto, ficando prejudicada a emenda substitutiva do 
Sr. Virgilio Damasio. 

São approvados os arts. 45 a 48 do projecto, ficando prejudicadas as emendas 
substitutivas do Sr. Virgilio Damasio. 

E' approvado o art. 49 do projecto, salvo a emenda do Sr. Gil Goulart, a qual 
niio é approvada. 

O Sr. Gil Goulart (pela orácm) requer n retirada das suas emendas aos 
arts. 50,51, 52 e 53. 

Consultado, o Senado consente a retirada •. 
São approvados os arts. 50, 51, 52 e 53 do projecto com o paragrapho additivo 

do Sr. Amarico Lobo ao ultimo artigo. 
S!io approvados os arts. 54 e 55 do projecto. 
E' approvado o artigo additivo do Sr; Amarico Lobo ao tit. 3•. 
E' approvado com a emenda do Sr. Amarico Lobo o art. 56 do projecto, ficando 

prejudicada a emenda.substitutiva do Sr. Virgilio Damasio. 
São approvados os arts. 57 e 58 do projecto, ficando prejudicada a emenda do 

Sr. Virgílio Damasio, substitutivadoart. 57. 
E' approvado o art. 59 do projecto com o additivo dos Sra. Amaro Cavaloanti 

e José Bernardo. 
· Como additivo é igualmente approvado o § I • das emendas do Sr. Virgilio 
Dt~Qlasio, substitutivas do referido art. 59, ficando prejudicadas as outras. 

A requerimento do Sr. Virgilio Damasio vota-se de preferencia o ~ approvada 
a ~11a emenda substitutiv:a do art. 60 do pr.ojecto, o qual fica prejudicado. 

Silo approvados os arts. 61 e 62 do proJeCto. 
A requerimento do Sr. Virgílio Damasio vota· se de preferencia o é approvaila a 

sua emenda substitutiva do art. 63 e ultimo do projecto. 
~· approvado o additivo do Sr. Baena ás Disposições Geraes. . 
E' o projecto, assim emendado, adoP.tado para passar à 3° discussl!o, indo antes 

á pa~!P da c~mmissilo mixta, eomposta de senadores, para redigil-o de acaordo com 
o vencido. 

Entram suacessivamente em 2• discussão, a qual ence~ra-se sem ·debate, fi
cando adiada a votaçllo por falta de quorum, os arts. 1°, 2° e 3° do projecto do 
Se11adp, o, 29, elevando-se á 2• classe a administração dos correios do Amazonas. 

Continúa em 3" discusBIIo, com as emendas offerecidas e 'com o parecer da 
CQlOmii!Blio de justiça ~legislação, o projecto do Senado, o. 6, sobre procuraçiles 
de proprio punho. 

E' ~ido o seguinte 

Additivo 

§O mandato póde tambem ser conferido por tolegramma, ·cujo teor authen
tioado produzirá os mesmos effeitos jurídicos conferidos ás procurações de propri o 
punho. · . 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1891.- Gil Goulart. 
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E' apoiado e posto conjunctamente em discussão, a qual fica adiada pela 
hora. 

Levanta-se a sess!Io. 

Na sessão do dia 25 de setembro compareceram 32 Srs. senadores. 
E' lida e approvada som debate a neta da sessão anterior. 
O Sr. 2' secretario Me vao a imprimir no Diario do Congresso, para entrar 

na ordem dos trabalhos, a. redacção do projecto sobre moeda meta!lica. (Vide pags. 
122 a 123.) 

E' lido um p1·ojecto aproscutado polo Sr. senador Campos Salles sobJ•o justiça 
federal. (Videpags.l31 a 144.) 

Passa-se em seguida a 

ORDE~! DO DIA 

Votam-se, em 2• discussão e são successivamente approvados os arts. 1°, 
2' e 3° do projecto do Senado, n. 29, elevando a 2• clnsso a administração dos 
correios do estado do Amazonas. 

E' o projecto adoptado para passar a 3" discussão. 
Entra em discussilo e é sem debate npprovada a redacção do projecto do 

Senado, n. 20, que estabelece clausulas para a concessão de terras devolutas. 
O projecto vae ser remettido á Camara dos Deputados. 
Segue-se em discussão unica o decreto, n!Io sanccionado, sobre incompatibili

dades entre cargos federaes o estadoaes. 
E lido o seguinte 

Requerimento 

Proponho qne se adio p11ra aproxima sese!Io do Congresso qualquer delibera-
Çilo sobre o projecto a que foi negada a sancç!Io presidencial. 

Sala das seseões, 25 de setembro de 1891.- Tlteodureto Souto. 
E' apoiado e posto em discussao. 
Depois de orar o Sr. Amaro Cavalcanti, nlto e approvado'o requerimento. 
Encerra-se a discussllo do decreto nilo sailccionado. 
O Sr. Presidente diz que na fórma da Constituiçilo e do regimento interno 

do Senado, vae-sa proceder ü votaç!Io, a qual ó nominal, e os Srs. senadores que 
votarem pelo decreto responderilo - sim - e os que votarem contra - na o. 

Procede-se ü chamada e respondem sim os Srs. Francisco Machado, Jo!Io 
Pedro, Cunha Junior, Gomensoro, Cruz, Theodoro Pacheco, M. Bezerra, José 
Bernardo, A. Cavalcanti, José Hygino, Jose Simelio, Coelho e Campos, Virgilio 
Damasio, Sar11ivn, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, E. 
Wandenkolk, Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, Amarico Lobo, Campos Salles, 
E. Silva Canedo, Paranhos, Aquilino de Amaral, Pinheiro Guedes, Santos An· 
dJ•ade, Esteves Jpnior e Luiz Delfina (29). 

I 
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Respondem wio os Srs. Souza Coelho, Thooduroto Souto, Almeida 
Banoto, .Jotto Noiva, Podt·o Pauli no, Tavni·os Bastos; Rosa Junior, Thomaz Cruz, 
Quintino Bocayuva, Dmz Carneiro, João Scvcriano, Joaquim do Souza, Ubaldino 
do Amaral, Ramiro Bnrcollos o Pinheiro Machado ( 15). 

O SI•. Presidente declara r1ue o decreto não foi approvado por não tor obtido 
a maioria dos dons terços dos membros presentes, como preceituam a Constituição 
Federal o o regimento interno do Senado. 
. O Sr. Aquilino do Amaral (pda o;·rlem) -Pergunto a V. Ex. qual o re• 

sultado da votação do decreto ? 
O Sr. Presidente- Foi rejeitado. 
O Sr. Aquilino do Amaral- Por que diffct'ênça de votos ? 
O Sr. Presidente -Responderam sim 29 Srs. senadores, c não 15, mais do 

qne o terço. 
O Sr. Aquilino do Amaral -Logo, a differenr;a foi do um voto. Nos to caso 

~areco·mo razoavel fazer ao Senado a seguinte consideração : Ha, ontt·o nós, um 
:Sr. senador que, absolutamente, não podia votar, por isso quo, sondo govet•nador 
de um dos estados, a incompatibilidade o alcançava, o, po1· consoquencia, o son 
voto nilo pódeser computado no numero daquelles que concorreram para que o 
decreto fosse rejeitado. 

O Sr. Pmsidente- O art. 181 do regimento dispõe o seguinte (lendo): 

« Nenhum senador póde escusar-se de votar, estando dentro da sala : fica-lho, 
porem, livrefazol-o, quando nilo tiver assistido á discussão. Nos assumptos om 
que tiver interesse individual não poderá votar. » · 

Vozes -E' o caso. 
O Sr. Presidente-Si, entre osSrs. senadores, ha algum que esteja com• 

prehendido na ultima parte do art. 181, ó o caso de denunciar·se, porque o regi· 
menta veda que voto sobre o assumpto, em que tenha interesse. 

Depois de fallarem os Srs. Ramiro Barcellos, Rosa .Junior, Aquilino do 
Amaral e Josti Hygino, o Sr. presidente diz que su ha 29 Srs. senadores no recinto, 
por consoquencia não póde submetter á votaçilo o requerimento do Sr. senador 
Aquilino do Amaral, pedindo a prorogaçãode hora, 

Parece-lhe que a questão poderá sor, sem inconveniente algum, submottida it 
discussão do Senado, na sessão de amanhil. . · 

A questão DitO é annullar ou DilO a votaÇão feita; cujo resultado foi annun· 
ciado pela Mesa; e sim que,ao annunciar-se esse resultado, um Sr, senador re· 
clamou, com fundamento no regimento, contra a validado de um· dos yotos, 
contestando que osso voto devesse ser apurado. Conseguintemente, amanhã o 
Senado podara manifestar-se sobre este ponto, si se deve ou não contar esse voto. 

No caso affirmativo, o resultado ó que o decreto não sanccionado não ubteve 
os dous terços nesta casa ; no negativo o resultado ó que o decreto obteve os 
dons terços e serà remottido á Gamara dos Srs. Deputados. Amanhil, a Mesa sub•. 
metterli esta questilo ao Senado. · · · 

Levanta-se a sessfío. 

-

i 

~ 
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Na sr·~silO do dia 2G tle :-;duu;LI'II C•liii!J·ll'l!CtHII ;;a ;~I'S .. '1l:JIULiurc:;. 

E' lida eapprovada som debate a acta da scssiío anterior. 
O Sr. 2' secretario lil e ~iio a imprimir no jornal da casa, para entrar na 

ordem dos trabalhos, os segumtcs 

A commissão do finanças, tondo examinado a proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 18, do corrente anno, que concedo ao cidadão Belarmino Brazi
lionse Pessôa do Mollo aposentadoria do cargo de director da casa de correcção 
desta capital, com os vencimentos n que tiver direito, o de parecer quo entre el!a 
na ordem dos trabalhos o ~eja adoptada, com a seguinte emenda : 

Em vez de- E' concedida- diga-se- E' o governo autorizado a conceder. 
Sala das com missões, 24 do setembro de !891.- T!tcorlw"clo Souto.- Bm:: 

Cw·IWil'o.-Estcrcs .Tunio1·.- Sltl'ail;a.- U. do Amaml.-.Domingos Vi
cente. 

Parecer da commisstto de sauda publica, cstatistica c r.olorti:açl!o, sobre o requerimento c 
projecto ele coloni:açao, agua o mesmo .'io refere, apresentado ao Senado pelos Srs. Drs. 
Jacintho Alvares Ft.Jrreira da Silva c F,·ancisco Atllart..'s da Silva Campos, por self pro
curador, cm 23 de SIJtvmbro da 1801. 

A commissão pede licença ao Senadó, no sentido de cumprir o seu rigoroso 
dever, para transportar, a este parecer, os preceitos constitucionaes, que so referem 
n tão importante ma teria, como é n colonização do nosso paiz. 

No capitulo IV, das attribuiç!lcs do Congresso, art. 34, n. 29, encontra-se o 
se,uinte preceito :legislar sobre terras e minas de propriedade da União. 

0 
O art. 35 n. 2 estatuo o seguinte : « Animar, no paiz, o desenvolvimento 

das lettras, artes e scioncias, bem como a immigmçilo, a agricultura, a industria 
e o commercio, sem privilegias que tolham a acçlio dos governos locaes. » · 

O art. 04 da mesma Constituição Federal ainda esta tua o seguinte: • Per
tencem ao estado as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos terri
torios, cabendo iL Uniilo sómente a porção do territorio que for indispensavel para a 
defesa das fronteiras, fortificações, construcçuos militares e estradas de .ferro 
federaes. 

Assentados os preceitos constitucionaes, vê-se que, apeznr do art. 34 em sou 
n. 29 dar ú Uniilo o direito de legislar sobro terras e minas, que lhe pertencerem, 
o art. 64 declara que as torras devolutas e as minas pertencem aos estados. 

A União não tom, pois, nem terras devolutas, nem minas. 
De tudo isto se infet'e claramente que n União, nüo tendo terras devolutas, 

nilo tom n mnteria do primeira necessidade para a colonização, que u a torra 
devoluta. . 

São os estados, que teem as suas torras devolutas, que podem legislat• sobre 
colonização, nüo podendo n União immiscuir-se no quo diz respeito á sua economia 
interna. 

O Congresso Federal só podo legislat• para animar a immigração em sentido 
gorai, llilo oíl'ondandoa autonomia do nenhum estado, nem preferindo nenhum. 
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E' a immigraçlio que tem relaç!lo indirecta com a coloniza~.llo nn:o contendo uma 
idéa absolutamente outra. 

A com missão á, pois, de parecer que o requerimento dos Srs. Drs. Ferreira 
da Silva e Silva Campos, com o projecto, a que o mesmo requerimento se refere, 
não póde ser objecto de deliberação do Senado, por sua inconstitucionalidade. 

Sala dascommissões, 24 de setembro de 1891.-Lw:Z. JJalflno.- João Se· 
·variemo.- Cru:;. 

Passa-so à 

ORDE~I DO DIA 

E' consultado o Senado sobre a validade do voto de um dos senadores, em 
relação ao decreto não sanccionado regulando a incompatibilidade entre os cargos 
federaes e estadoaes. 

Depois de longo debate encerra-se a discussão. 
O Sr. presidente- Vae-se votar sobre o incidente. 
Os senhores que entendem que o voto do senador governador deve ser contado 

para a veritlcaç!lo do resultado sobre o decreto que estabelece as incompati· 
bilidades entre os cargos federaes e estadoaes, queiram levantàr-se. 

Os Srs. 1 • e zo secretarias procedem á contagem dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram no sentido de dever ser contado o voto, 21 

senadores, e contra 23. 
Consequentemente, por deliberação do Senado, o. voto n!lo é contado ; e, n!lo 

sendo contado este, o decreto sobre as incompatibilidades foi approvado pelos 
dous terços, porque votat•am a favor 29 e contra 14, menos do terço. 

O Sr. Q. Bocayuva faz uma consulta a Mesa. 
O Sr. Presidente- O Sr. senador Quintino Bocayuva suscita uma nova 

questão incidente : si, em vista da deliberação do Senado mandando não computar 
o voto do senador governador, a consequencia deve ser aquella que a Mesa tirou, 
ou devo ser a annullação de toda a votação, g.ara.se proceder a nova. . · 

Na fórma do art. 168 do regimento, na~· parte, submotto esta nova questão 
à deliberação do Senado. 

Está em discussão a nova questão incidente. 
Depois de longo debate encerra-se a discussão. . 
O Sr. Presidente- Vae-se votar a questão proposta pelo Sr. senador Quintino 

Bocayuva : si deve-se considerar nuila a votação ·sobre o decreto nito sanccionado, 
relativo a incompatibilidades; ou si se dove simple;monte descontar o voto do 
senador considerado impedido para dai-o em relação a este decreto. . 

Os senhores que silo de parecer que a votação, a que se procedeu hontem, seja 
considerada nulla, devendo proce(ler-se a nova votação sobre odecreto Ílllo sanccio-
nado, queiram levantar-se. · 

Os Srs. 1 o e 2• secretarias procedem a contagem dos votos. 
O Sr. Presidente- O Senado resolvou por 25 votos contra 18 que nilose 

deve prnce<in!' a I!IJl'll l'Ol:tÇiln, prnvaloc"rH!o a d.r hontem. 
A Mesa, consequentemente, nada tem que alterar na deliberação anteriormente 

tomada. 

I 
I 
' 

.... 
' 
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, ....... ,.
1
: Entra em discussão e é som debate approvada a redacção do projecto do Senado 

n. 3 sobre moeda metallica. 
:;~1 O projecto e remettido à Camara dos Srs. Deputados. 
:••] Entra em 2" discuss!to o art. 1 • do projecto do Senado n. 46 sobre bancos de 
'rjl emisslto, acompanhado do projecto da minoria da com missão de finanças. 

-:t.l 
i!o\o 

.,,. ' E' lido o seguinte 
,.:•:) 
j·::. 
,,•,j 

··t-:::·! 
·i~ Reque~imento 
·:;·, 

« Requeiro que fique adiada a discussão do projecto n. 46, ate que o projecto · .< sobre o mesmo assumpto daCnmara dos Srs. Deputados seja remettido ao Senado . 
.. 'X Sala das sessões, 26 de setembro de 1891.-Josd Hygino.~ 
:,:i;;·r~· 
.,.,~l 

;:·;• I 

·:.A~: -·.1 
~·::; 

E' lido, apoiado e posto em discussão • 
Depois do orar o Sr. Jose Hygino encerra-se a discussão do requerimento, 

ficando este prejudicado por nllo haver numero legal para votar-se. 
Continúa a discussão do art. 1" do projecto. 
A discusMo fica adiada pela hora, depois do orar o Sr. Theodureto Souto. 

Levanta·se a ses silo. 

' 
Na sessão do dia 28 d~ setembro comparecem 33 Srs. senadores. 
E' lida e approvada sem debate a acta da sessão anterior. 
O Sr. 2• secretario lê e vão 'a imprimir os seguintes 

Pa~eceres 

A commissiio de legislaç!to e justiça o de parecer que deve ser adoptada a 
proposta da Gamara dos Srs. Deputados, relativa ao accordo feito com o ministro 
plonipotenciario da Republica do Peru, sobro a execução de cartas regatarias. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1891.- Campos Salles .- Gomensoro. 
-: J. L. Coelho e Campos. 

A commissf!o de legisluçllo e justiça, examinando a proposição da Camara 
dos Sr>. Deputados, ralativa a licença por um anno concedida ao e~criv!lo da 7• 
pretoria Antonio Olavo Rodrigues du Costa, e de parecer que seja ella submettida 
à deliberaçao do Senado. 

Sala dns sessilos, 2G do setembro do 1801.- Campos Saltes.- Gomensoro. 
-J. L. CodlltO e Campos. 

E' lida a rodac~.n:o para 3" discussao do projecto regulando as eleições fc
deraes, apresentada pela commiss!lo especial. (Vide pags. 177 a 188.) 

'• 
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Vem ti mesa a seguinte. 

Indicação 

« Proponho que a Mosn do Senado seja autorizada n contractar para prox:ima 
sessão um serviço plwnogrnphico ; visto que n stenographia nito póde satisfazer 
plenamente o intuito desse serviço. 

Sala das sessiJos, 28 de setembro do 1801.- Pinheir·o Guedes,~ 

E' lida, apoiada e Jlca sobre a mesa para ser submettida ii discussão na sesslío 
seguinte, por so ter esgotado a hora do expediente. 

ORDEl! DO DIA 

Gontinuaçito da 2' discussão do projecto do Senado, n. 46, sobre bancos 
do emissão, 

E' lido o seguinte 

Requerimento 

« Requeremos que n commis>lio do finanças do Senado se entenda com a 
commissão que a Gamara dos Srs. Deputados nomear sobre reforma bancaria e do 
meio circulante, afim de elaborar um projecto do commum accordo. 

Sala das sessões, 28 de setembro do 1801.- .T. Hygíno.- Saldanha Ma· 
rinlw.- Theodureto Souto.- Domingos Vicente.- Bra:: Garneiro.-,'l!Js· 
leves .r unior. » 

Estando apoiado pelo numero de nssignaturns, e posto conjunctamente om 
discussão. 

E' approvado o requerimento. . 
O Sr. Prc.n'dente declara que tlcn adiada a discussão do projecto n. 4G.sobre 

bancos de omissão, por ter de ser estudado por um~ commissiio mixta do Senado e 
da Gamara dos Srs. Deputados, a quem se vae officiar. · 

Seguindo-se em 2" discussão o projecto n. 41 sobre o resgate do meio cir•. 
cu Janto, o Sr. presidente declara que fica tambem adiada a discussão deste projecto, 
por ter relação com o anterior. 

Segue-se om 2" discusscro o pt•ojecto n. (] do Senado sobro procurações,' 
E' lida a seguinte 

Emenda 

Ao nrt. I. o Supprimam-so as palt\Vl'as-judiciaes o-e accroscentom-se estas 
outras: -excepto para receber quaosquct· rtuantias ou valores do Tliesouro 
Fcdor:tl. 

Ao nrt. 3, 0 Accrescoutcm-.le ns pala\'l'ns-do conhecimento do qunlrtuer im
posto. 

Sala das sos,üos, 28 de setembro do 1801.-Amcrico Lobo. 

i. 

i,· 

'· ' . 

L) 
~·. 
' ' 
" '; 

j '-.• :_~ 
~ ·.- ., 
1""·.' •.,,., 
,• ,I ~ 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente om discussão. 
Encerra-se a discussão, 

41 

A votaçao fica adiada por falta de numero legal. 
Segue-se em 2• discussão, a qual o sem debate encerrada, a proposição da 

Camara dos Srs. Deputados, n. 21, concodendo pensão a D. Clara de Faro Montes, 
ficando a votação adiada por falia de numero legal. 

Segue-se em 3" discussão o projecto do Senado n, 2G sobre titulas ao por· 
iador. 

Veem à mesa as seguintes 

Emendas 
'';'j 

~ ' . 
,· 

:'i Art. As trnnsferoncias do domínio sobro os titulas do que trata o art. lG, 
·~ lettras ú e c, só produzirão ofl'eitos contra terceiros, depois de registradas em livro 
!:' de corretor. 
'':! Para esse fim os corretores terão livros proprios, sellados e rubricados, em 
i'• que farilo o registro, dando aos adquirentes desses titulas certificado das transfe· 
· ,.,: rencias realizadas. · .,,r 
:" Sala das sessões, 28 de setembro de 1891.-Gil Goulart, 
"'.•. 

}\i Art. 7.0 Em vez de: por mais dons annos, diga-se- por mais um anno. 
; ~: Em vez de: o prazo sera de nove annos, diga-se - o prazo será de cinco 
·) annos . 
. j Sala das sessões, 28 de setembro de 1891.-Gil Goulart. 
,;·t 

~.i 
:·_'.~ 1 

'::·e 
t\1 ,,., 
· .. :~ 

,;i. .,, .... 
··~ " .~i 

''l· .I 

Art. 14. Em vez, de: tres annos, diga-se-dons annos. 

Sala das sessões, 28 de setembro de. 1801.-Gi! 'Goulart. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctame11te em discussão. 
A discussão fica adiada pela hora. 

Levanta-se a sessão, 

Na sessão do dia 29 de setembro comparecem 35 Srs. senadoras. 
E' lida o approvada sem debate a acta da sossilo anterior. 
O Sr. 3° secretario servindo de 2' lil o seguinte 

. ' Profeclo 

~ 
·~ O Congresso Nacional rosol v e : 
::l Art. 1. • A pensão concerlidn, por decreto ue 24 <lo junoit•o do corrente anno, 
·., a D. Maria Joaquina Botolho da Magnlhites, vi uva do general Dr. Benjamin Cons
j tant Bàtelho de 1\!ugalhães o suas filhas, Mo prejudica o dit•eito que lhes assiste 
~ do meio soldo da pr\tonto e dos montepios que tenham sido por elle instituídos, 
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Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Senado Federal, 29 de setembro de 1891.- Rosa Junior. 

-João Neiva.- M. Bc::erra.- Antonio Baena.- Almeida Barreto.- E. 
lVandenl;olk. 

Estando apoiado pelo numero de assignaturas, vae a imprimir no jornal da 
casa, para entrar na ordem dos trabalhos. 

E' posta em discuss~o a indicaçito do Sr. senador Pinheiro Guedes, apoiada 
na sessão anterior. 

Depois de orarem os Srs. Elyseu Martins e Pinheiro, cl encerrada a discussão 
e r~jeitada a indicaçno. 

Vem a mesa a seguinte 

Moção 

O Senado federal, resolvendo, como resolveu, o incidente parlamentar que 
deu causa á renuncia do seu cargo por parte do digno representante do estado de 
Alagôas, o Sr. senador Pedro Pauli no da Fonseca, não tijve o intuito de cercear, 
por nenhum modo, o seu direito nem tampouco p•lr em duvida a honorabilidade do 
seu caracter e a isenção do seu animo na aprecinçM dos negocios publicos. 

O Senado julga, pois, que tendo sido a renuncia do nobre senador fundada na 
presumpção de oft'ensa resultante da sua deliberaçito, nilo ha motivo para que ella 
se torne eft'ectivae convida-o, por esta moçiio, a continuar no desempenho dos 
seus altas deveres. 

Sala das sessões, 29 de setembro de IS9l.- Quintino Bocayu·va. 

E' lida e posta em discussit(). 
Tendo-se esgotado a hora do expediente, o Sr. presidente declara adiada a 

discussão da moçno. · 
Passa-se á 

ORDBM DO DIA., 

Procede-se á votação do projecto do Senado n. G sobre procurações, com as 
emendas oft'erecidas cm 3" discussão, a qual ficara encerrada na sessa:o antel'ior. 

E' approvada a emenda suppressiva da commisslio ao nrt, I•. 
Nilo é approvada a emenda substitutiva do St•. Elyseu Martins, ao mesmo· 

artigo. 
Nitoóapprovadoo§2° da emenda do mesmo Sr. senador, ficando. prejudi· 

cado o § I 0 dessa emenda. 
E' approvada a emenda do Sr. Cunha Junior ao mesmo art. 1°. 
Nilo ti approvado o § I 0 da emenda do mesmo senhor, ficando prejudicado o§ 2• 

da mesma emenda. 
Nilo ó approvado o additivo do Sr. Generoso Marques ao urt. I• e§ I•. 
Nilo silo approvadas a emenda supprcssiva do Sr. Amcrico Lobo c o additivo 

do Sr. Gil Goulart ao art. I •, 
i ,, 
,, 
" I 
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E' approvada a emenda substitutiva do Sr. Ubaldino do Amaral ao art. 2°, 
ficando prejudicada a emenda do Sr. Amarico Lobo ao mesmo artigo. 

·Nilo é approvada a emenda dos Srs. Jose Hygino e Saldanha Marinho ao mesmo 
artigo. 

Nilo o approvada ~.emenda do Sr. Americo Lobo ao m·t. ao, 
E' o projecto approvado em a• discussilo, ficando as emendas offerecidas nesta 

para 4• discussão . 
E' posta a votos e !IPProvada em 2• discussão, que ficara encerrada na sessão 

anterior, a proposição da Gamara dos Sra. Deputados, n. 21, concedendo pensão a 
D. Clara de Faro Montes. 

E' o projecto adoptado para passar à a• discussl!o . 
. ) Continua em 3• discussno o projecto do Senado, n, 26, sobre títulos ao 
r. ! portador. 
Yd Silo lidas as seguintes 

i;~t·:t 
'::· .. ,.~:·~ 
'· ''' ' ' i·~-~ ' .... 1 

::.1:1 ... , ... 
•,,,.,, 

' ::~ ,:.·:: 
' ... ~ 

i :i·,)':.· 

:),:.lf 
. '::.1 ... ( 

Suo-emendas 

No final do artigo additivo accrescente-se: -ou nos livros das 
sociedades ou corporações devedoras. · . 

companhias, 

Sala das se;sões, 29 de setembro de 181ll.- Gil Goulart. 

Inclua-se na primitiva emenda que ofl'erecí tambem a lettra d do art. 16. 
Sala das sessOes, 28 de setembro de 1891.- Gil Guulart. 

Silo apoiadas e postas conjunctamente em discussão . 
E' encerrada a discussão e adiada a votaç~o por falta de numero legal. 
Segue-se em 1• di•cussno o projecto do Senado n. 45, adoptando como codigo 

civil o projecto offerecido pelo Sr. senador Joaquim Felicio. 
Encerra-se a discussi\o, ficando adiada a votaç!lo. 
Levanta-se a sessl'ío. 

Na sessllo do dia ao de setembro·, comparecem a4 Srs. senadores. 
E' lida e approvada sem debate a acta da sessllo ant~rior. 
Continua a discusslio da moçiio apresentada pelo Sr. senador Q, 

na sessão anterior. 
Vem à mesa a seguinte 

Moçt!o 

Bocayuva 

O Senado federal, considerando terminado o desagradava! incidente que 
motivou, por parte do Sr. Pedro Pau!ino da Fonseca, a renuncia do cargo de 
senador; e lnmontundo ~facto, uiío acceitu a refm·idu renuncia e convida o illustre 
cidad:to a cou Lin uat• no oxot·cicio do •eu mandato, e passa :í ot•dom do dia. 

Sala das ses•lles, 30 de setembro de 1891.-Elyseu Martins.-Pinlleiro 
Machado.- Saldaillia Marinlto.- Bra:: Cm•neiro.- Domingos V!'cente.-• . 
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Antonio Baena .-Santos Andrade.-Lui.:: De/fino. -.Tosê Berna~do.-Vh·· 
[Jilio Damasio.-Trtvares Bastos.-Almeida BaJ'J'eto.-Firmino da Silveira. 

E' apoiada e JlOSta conjunctamento em discussão. 
Vom tambom :'t mesa a seguinte 

Jlloçiio 

Vcritlcando·so da di~cussão havida sobro as moções dos senadores Quintino 
Bocayuva e Elyseu Martins, que não houve a menor intenç>Io de olfensa ou do 
censura á honorabilidade e procedimento do honrado senador por Alagôas, o 
Sr. Pedro Paulino, cuja renuncia deu causa ás referidas moções: 

O Senado dá por tlndo o incidente, sem coarctar o direito daquolle senador 
quanto ao seu cargo, o passa á ardem dos trabalhos. 

Salll das sessões, 30 de setembro de 1891.- A. Cmmlcanti. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussito. 
Posta a votos, ó approvada a moção do Sr. Elyseu Martins, ficando prejudi

cadas as dos Srs. Quintmo Bocayuva e Amat·o Cavalcanti. 

ORDEM DO DIA 

Procede-se á votaça:o do projecto n. 26 sobre titulas ao portador, com as 
emendas ofi'erecidas om 3" discussão. 

Não sa:o approvadas as emendas do Sr. Gil Goulart ao art. 7'. 
Não é approvada a emenda dv mesmo senhor ao art. 14. 

, Não ti approvado o additivo do mesmo senhor ao art. IG, ficando prejudicada 
a subemenda ao additivo. · 

E' o projecto, assim emendado, approvado e adoptado para ser remettido á 
outra Camara, indo antes a commissão de redacção. , · 

Vota-so e é approvado em l" discussão para passará 2•, indo antes á com• 
missão de justiça e legislnçi!o, o projecto n. 45 que adopta como codigo civil, 
o projecto ofi'erecido pelo Sr. senador Joaquim Felicio. 

Entra em 1' discussão eu encerrada ~em debate o projecto n. 47; modificando 
as disposições do decreto, que roge a organização" e processo da justiça 
federal. • 

Posto á votos ,; approvado para passar a 2" discussl!o, indo antes á com• 
missão de justiça o legislação. 

Seguem-se em 4• discuss1to, a qual fica sem debate encerrad!l, as emendas 
oJTorocidas em 3" ao projecto n. 6, sobre procurnçl!o. 

E' approvada a omenda da commiss1to ao art. I o e bem assim a do St•, Cunha 
J unia r ao mesmo artigo. 

E' approvado a emenda do St·. U. do Amaral ao art. 2°. · 
E' o projecto, assim emendado, approvado e adoptado para ser romottido à 

Camara dos Srs. Deputados, indo antes á commissilo do redacção.. 

I. 
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'··'i Entra em 2" discussão o projecto n. 2•1, fixando a intelligencia do art. 6• das 
".::] disposições transitarias da Constituição Federal. 
, ··:~ O St•. Virgilio Damas i o envia a mesa um substitutivo do projecto n. 24. (Vide 
'•> pags. 236 e 237.) 
lj~ O Sr. Tavares Bastos envia â mesa o seguinte 

·''f'' 
~(:·~: 
·:,;: SHbstilletivo ., ,",) 

''' 
.:.:·:!<>~' 

': ·'·j O Congresso Nacional decreta : 

O art. 6. 0 das disposições transitarias da Constituir.Uo Federal scra exc
, , ,: cutado pela forma seguinte: 

,,,:1 § 1." Os magistrados quo na hypothese do§ 1• do referido artigo G• não 
~'\'; forem admittidos na nova organização e tiverem mais de 30 annos do magistra
::;;;') tura, serão aposentados com todos os seus vencimentos. 
':iii § 2.' Os que niio tiverem 30 annos ficarão om disponibilidade o porcebortto 

· ''·' iodos os seus vencimentos, emquanto não forem aposentados pelo governo federal 
:.!·i ou pelos Estados. 
c;;; § 3." Si depois do cinco annos não forem aproveitados, serão aposentados 
;,'A com todos os seus vencimentos os que tiverem mais de 15 annos do magistratura, 
:.'i't o com o ordenado do sou cargo os que tiverem menos de 15 . 
.. ,. § 4. • Contar-se-ha para os effeitos da aposentadoria o poriodo em que o ma· 
·,:,~ gistrado estiver em disponibilidade. 

,,~·~ Sala das sessões, 25 do setembro do 1891.- Tavares Bastos.- .Tosd Anta-
'.-:,:/ nio Sw,.aiva, 

E' apoiado e posto conjunctamente em discussllo, 
A discusst1o fica adiada pela hora. 

Levnu ta-se a sessão. 

Nn sossfio do dia 1 de ontubt•o comparecem 33 Srs. senadores. 
Em seguida o lida o approvada a neta da sessão antoriot•. 
O Sr. 3° secretario (se1•vindo de 2°) líl o vae a imprimir no jornal da casa 

para entrar na ordem dos' trabalhos o seguinte 

A commiasilo de justiça o legislnÇrro, examinando o projecto n. 47, que or
ganiza a justiça federal, ti do parecer que o mesmo soja su bmottido u 2" discussilo, 
devendo ser approvado. 

Sala das commiss1ios, 1 do outubro do 1891.- Campo,1 Salte~.- .r. L. 
Coelho e Campos . • 
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ORDEM DO DIA, PRIMEIRA PARTE 

Entra em 3" discussao o projecto do Senado n. 32 da 1891, regulando as 
eleições fedoraes. 

O Sr. Presidente- O regimento em sou art. 137 dispõe que, quando na 
3° discuss!'io tratar-se de projectos, quo sejam divididos em títulos ou capitules, 
o Senado, sobra proposta da Mesa ou do qualquer senadO!', resolvera sobro os 
termos da discussllo, si por títulos, si por capítulos. 

E' o caso de applicnr-so esta disposição. 
O projecto n. 32 estü. dividido cm tl'cs títulos o diversos capítulos. 

o· 1 o trata dos eleitores o do alistamento em geral, o 2° trata dos elegi veis o das 
eleições, o 3• contêm disposições penaes o as disposições geracs. Parece-me que 
a discussão correra bem, discutindo-se o projecto por títulos. O titulo 1• trata 
de todo o processo do alistamento eleitoral, de sorte que os Sra. senadores podem 
referir-se a qualquer dos artigos apresentando emendas ; a si níio houver recla
mação cm sentido contrario, a Mesa iniciarà a 3' discussão unicamente por esse 
titulo, o I• do projecto (pausa.) 

Não havendo reclamação està em discussão o titulo 1• do projecto n. 32. 

São lidas as seguin tas 

Emendas 

Ao titulo r• do projecto do Senado n. 32regulando as eleições federaes. 
Ao art. 3•- Em vez de- 3 de maio, diga-se -5 da abril. . 
Ao art. 5°- Supprimam-se as palavras- dia e hora. · 
Ao art. 8•- Em vez das palavras- 10 dias depois daquelle em que forem 

eleitos, diga-se -No dia 21 de abril. 
Ao § 2• do art. 9• -Accrescente-se- No caso de empate considerar-se-ha 

eleito o mais velho. 
Ao art. 20 - Accrescente-se -Bem r.omo . as faltas de comparecimento,· 

justificado ou Mo, e substituições dos membros da commiss~o. 
Ao art. 22 membro 2•- Accrescente-se:__ E todos os documentos que ser

virem do base all alistamento. 
Ao art. 25 - Em vez de - 35 dias precisamento depois, etc. -diga-se 

- no dia 10 de junho, para darem principio aos seus trabalho.s. . 
Ao art. 26 n. 1- Diga-se- devendo, em vez de -podendo.- Termine 

o período na palavra- artigo, . 

Substitutivo 

Ao§ 3° do mesmo artigo -Durante o prazo dos seus trabalhos a commiss!Io 
farâ a revisão do alistamento em livro especial para cada secçilo, e no ultimo dia 
ou ate o 15' dia subsequente, fará o lan~.amento geral em livro proprio, aberto, 

I. 
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rubricado e encerrado pelo presidente, guardando-se a ordem numerica das 
secções e a ordem alphabetica e numerica constantes do lançamento das com· 
missões seccionaes. 

Ao art. 27 - Em vez de -indicados, diga-se - eleitos. 
Ao art. 27 n. 2- Em vez de- 20 dias - 35 dias. 

· Substitutivo 

Ao art. 29 § 2'- Depois de assignados os· títulos e rubricados os talões 
pelo presidente da commissão municipal, serão aque!les remettidos, pelo 
meio mais seguro, nos presidentes das commissões seccionnes, para que estes 
façam a entrega aos eleitores ou nos seus procuradores, devendo para isso ser 
indicado por edital o Jogar onde poderão os eleitos recebei-os. 

Ao art. 39 § 5o membro 2" -Termine o período na palavra- Estado -, 
supprimindo-se as seguintes ate ao fim. 

Sala das sessões, I de outubro do 1891.- Antonio Baena. 

Ao art. 14 § 2°- Depois das palavras -alistados na ... -, accrescente-se: 
-secção. 

Ao art. 16 - Redija-se a· primeira parte pela forma seguinte:- Até o ultimo 
dia do prazo do art. !O a commissilo recebera os requerimentos para inclus~o no 
alistamento. Em cada requerimento nilo poderá figurar mais que um cidada:o. 

Ao art. 21 - Redija-sa assim: 
O alistamento geral será organizado por secções do município, co!locando-se 

os nomes dos eleitores em ordem a1phabetica, numerados successivamente, com a 
indicação da idade, estado, proflss~o e filiação. 

Ao nrt. 22 (segunda parte)- Substituam-se as palavras- outra que será. 
affixado- outra por edital affixado. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1891.- Gil Goulart. 

Ao art. 17 lettra a: 
Eliminem-se as palavras -e nchanclo-sepresente o requerente, a propriaMesa 

fara este reconhecimento. 
·Sala das sessões. 1 d~ outubro de 1891.- Gil Goulart. 

Ao art. 26- Sub'stitua-se pelo seguinte: 
Das decisões da com missão munici)lal, incluindo ou nilo incluindo cidadãos no 

alistamento, eliminando ou ni!o, ca:-olficio ou a requerimento de eleitores, haverá 
sempre recurso, sem offeito suspensivo, para uma junta na capital dos estados, 
que se compara do juiz seccional, de seu substituto o do procurador seccion11l. 
Esta junta funccionará sempre que se reunirem dous de seus membros. 

Sala das sessões, 1 de outubr~ :" 1891.- Gil Goulart. 

Ao art. 36 §5°- Substitua-se pelo seguinte: 
Os 1ivios e papeis das commissões seccionaes e da com missão municipal ficam 

sob a guarda dn commissi!o municipal; e dellos serão dadas as certidões pe· 
didas independentp de requerimento e de despacho de seu presidente, sendo 
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licito aos socrctnl'ios cobl'at· pot• tnos certidões os mesmos emolumentos que 
cobrarem os oscl'inios do cível. 

Sala das sessões, I de outubro de 1801.- Tl10ma:: Ci·u::.- Glt Goulm·t. 
Ao art. 26 § 7"- Substitua-se polp seguinte: 
Do alistamento scrilo extrahidas duas cópias o rcmottidas uma ao gover• 

nador do estado e outrn ao respectivo juiz seccional. 
Sala das sessões, 1 do outubro do 1891.- Gil Goulal't. 

Ao art. 28 § 1°- Em vez de: duas copias, diga-so- tres o accrcscento-se 
no final,o seguinte: o outra ao juiz seccional. 

Sala das sessões, I de outubro do 1891. -Gz1 Goulart, 

Ao art. 29-No § G•, ultima parto, supprimam-so as pnlavms que so seguem 
depois da palavra -estado. 

Sala das sessões, I de outubro de 1891. -Gil Goulal't. 
Ao art. 3°- Em vez de - No dia 3 do maio do ultimo anno da legislatura, 

diga•so- No dia 3 de abril de cada nnno. 
No mesmo artigo, á palavra ultima - aoverno, accrcscente-so- municipal. 
Ao art. G0

- Accrescento-so- tendo o presidente o voto de qualidade em caso 
do empato. 

Supprirna•so o at•t, 6°, 
Ao art. !O-Em vez do-não poderi• mudar o local, diga-se-não podara, 

salvo caso de força maior o fazendo as necessarias notificações, mudar o local. 
No paragrapho unico do art. 11-Em vez do-recebera da autoridade, diga-se 

- requisitar• da autoridade. 
Ao art. 14-Em vez de-o cidadão que reunir as qualidades do eleitor, diga-

so-o cidadão que requerer a sua qualificação como eleitor. . 
Ao art. 15-Em vez de-alistar para conhecimento proprio, diga-se-alistar 

sem requerimento ou por conhecimento proprio. 
Elimine-se por escusado, ú vista do disposto nos arts. 1 e 11, o final deste 

mesmo artigo, a começar das palavras-lambem não poderá. . 
Ao art. 16-Em vez de-quo pedirem a sua inclusão no alistamento, diga-se 

- quo pedirem a sua qualificação o consequente inclusão no alistamento. . , 
Ao art. 17-Em vez do-sei· incluídos para corÍtmissão, diga~se-ser qualifi· 

cados e alistados pela commissilo . , 
Supprima-so o art. 23. 
Ao art. 29 § 2°-Supprimam-so, por contradicção com o final do§ 3° do mesmo 

artigo, as palavras-ou aos seus procuradores. 
Ao art. 29 § 4°-Em vez do- as mesmas, diga-so-a mesma-; om vez de-na . 

camara, diga-se-na municipalidade. 
Ao art, 20 § tí0-Em voz de-2odendo mandar cxpedii• nova, diga-se-podendo 

o:tpedir para si mesmo novo titulo. 
Ao zo período-Em vez de-juiz seccional, diga•so-junta eleitoral. 
Sala das sessões, 1° do outub1•o de 1891.-Virailio lJamasz'o. 

Art. 1. 0 São eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, não exco· 
p~u.ados p~l? nrt. 70 § I 0 da Con~tituição, que estiverem no go~o do seus direitos 
CIVIS o polltlCOS, o que foram altstndos na fórma do decreto n. 200 A de 8 de 
fevereiro de 1890 ou se alistarem na fórma desta lei. 
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Art. 2.0 'l'odos os annos proceder-se-1m cm toda a Republica a I'evisão do 
alistamento geral dos eleitores, a qual sorú feita "imento para os seguintes fins: 

1.0 De serem eliminados, no primeiro anno, os analphalJotoH o os estrangeiros 
que, se tentlo encontrado no Brn1.il nos 15 do no\'cmhro de 1889, tloclarnram, 
dentro de seis mezos depois do ter entmdo om vigor a Constituição, o animo de 
conservar a nacionalidade de origem, e, todos os annos, para o fim de serem eli
minados os eleitores que tiverem fallecido ou mudado de domicilio parn fora do 
districto e os que tiverem incorrido na suspensão ou perda de seus direitos civis 
e politicas. · 

2.0 De serem incluidos no dito nlistamen to os cidadãos quo o requererem ou 
provarem perante a commissilo : 

a) Que estilo no gozo de seus direitos civis c politicas; 
li) Que sabem ler oosci·over, serl'indo de prova o reconhecimento da lettm o 

firma do requerimento, c, achando-se presente o requerente, a propria Mesa 
farà esse reconhecimento; 

c) Que teem 2! annos de idade ou que os hão de completar na data da organi
zaçilo definitiva do alistamento, servindo do prova a respectiva certidão ou outro 
qualqum• documento suppletivo. 

3,0 lle serem incluidos os eleitores mudados para o districto. 
Art. 3.• Continua em vigor o decreto n. 200 de 8 de feve1•eiro de 1890, salvo 

as seguintes restricções: 
§ 1." As commissões districtaes começarão a funccionar em toda a Republica, 

no dia 21 de abril de cada anno, e tanto ellas como as com missões municipaes 
ti·abalharão durante 20 dias necessarios, sem exclusão dos domingos e dias de festa 
nacional. · 

§ 2." Nos estados onde nilo haja quaesquer das autoridades que compoem as 
mesas ou commissiles de alistamento, o governo federal designará a autoridade 
afim de que a deva substituir ou nomem•à outro mesario. 

§ a. o Os recursos contrarias as deliberações da commissilo municipal serão 
interpostos para o juiz seccional do estado que os julgara : haverá lambem 
recursos da inclusão ou da nilo eliminaç:lo devida. 

§ 4. 0 O art. 22 do projecto, menos as referencias aos ilrts. la o 20. 
§ 5.0 O art. 26 § 7" do projecto. 
§ 6." O art. 28. 
§ 7.0 O art. 29, ultima parte do§ ti". 
::laia das sessiles,'l do outubro de 1891 .-Americo Lobo. 

E' apoiada o posta conjunctameute em discussão . 
. Vem á mesa, é lida, apoiada o posta conjunctamonto om discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 26 § ao - Supprimam-se as palavras - depois do alistamento em 
livro proprio.- Thoma:: Cru::.- Gil Goula1•t • 

. Ao§ 2° do art. 1 °-Nos casos do§ ao do art. 1 o accrescentc-se- os banidos. 
-Elyscu Martill$. 

Sonado ·I . Vol, IV 
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Ao§ 2° do nrt. 50-Rodija-se assim : 

Rubricados os talões e assignados os titules pelo presidente da commissilo 
municipal depois de feita, etc. , . o mais como esta. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1891.-Fl·ancisco Mac!tado.-Elyscu 
Martins. 

Estando esgotada pela hora a 1" parte da ordem do dia, passa-se ii 2", 
Continua om 2• discussão, com as omoudas olfm·ecidas, o projecto n. 24, que 

fixa a intelligencia do art. 6° das disposições transitarias da Constituição. 
E' apoiado e posto cm discussão o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro a retirada do projecto n. 24 por mim olferecido, bem como pelo 
Sr. senador Amaro Cnvalcanti, acceitando·a emenda susbtitutiva do Sr. Tavares 
Bastos. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1891.- Gomensoro, • 

Depois de orar o Sr. Coelho e Campos a discussão fica adiada pela hora. 

Levanta-se a sessão. 

No dia 2 de outubro comparecem 34 Srs. senadores. 
Abre-se a sessiio. 
E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta da sessão ante

rior. 
O Sr. 3' secretario (servindo de 2') lê e vão a imprimir no jornal d11 casa, 

para entrar na ordem dos trabalhos, os seguintes 

Pareceres 

Não tendo aCamara dos Srs. Deputados approvado a emenda do Senado que 
manda pagar ao cambio de 27 dinheiros por mil róis u. penslto concedida ao Sr .. 
D. Pedro de Alcantara, e subsistindo os motivos que determinaram a emenda, é 

· de parecer a commiss~o de finanças que o Senado mantenha o seu voto, nos 
termos do art. 30, § 1 ", da Constituiçao. 

Saiu das sessões, 1 de outubro de 1891.- Joaquim Saldanha Marinlto.
Ubaldino do Amaral.- Domingos Vicente.- Bra;; Carneiro.- J ase Hygino. 
- 'l'heodureto Souto.- Esteves Junior. · 

' 
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Sobre o requerimento dos officiaes o amanuonses do Archivo Publico, pedindo 
augmonto do vencimentos, é de ptu·ecet· a commisti~D do finanças 'i" · :1;ln pode 
ser deferido nas circumstancias actuaes. 

Sala das sessões, l de outubro de 1891.- .TouiJ''i"' ::;,tt..t.u.itu Marinlto.
Ubaldino do :lmaml.- Domingos Vicente.- B1•a:: Carneiro.-JosdiHygino. 
- Tlteodureto Souto.- Esteves .Junior; 

A com missão é do parecer ~ue seja adoptada a proposição da Camara dos 
Srs. Deputados, autorizando o Poder EJ.:ecutivo a conceder ao 1• porteiro do 
Arsonal de Marinha da Capital Fedet·al, Joaquim Mnrcellino Lobo tle A vila, um 
anno de licença, com todos os vencimentos, para tratar do sua saude onde lhe 
convier. 

Sala das sessões, 30 de setembro de I 891.- .Joaquim Saldanha Marinho.
Esteves Junior.- Domingos Vicente.- Ubaldino do Amaral.- Theodureto 
Souto.-Bra:: Carneiro.- .José Hy[Jino. 

Por officio de 15 de julho do 1891, o Ministorio do Interior submetteu iL 
aprecinçilo da Camara dos Srs. Deputados, por occorror duvida sobre a competencia 
desse Ministerio, a pretens:lo de Artidoro Augusto Xavier Pinheiro, que, tendo 
sido aposentado por dect•eto de I de dezembro de 1880, com todos os vencimen
tos, no Jogar hoje extincto de sub-director da secretaria do interior, ficou redu
zido a perceber só o ordenado, em vit·tude do aviso d~ 4 de fevereiro de 1890. 

A commissão rle fazenda da Camara foi de parecer que a questão devia ser 
resolvida pelo Poder EJ.:ecutivo. 

A Camara, porem, resolveu considerar em in toiro vigor o decreto de 1 de 
dezembro de 1889, que aposentou o reclamante com todos os vencimentos. 

A com missão de finanças do Senado tambem entende que ao Poder Executivo 
compete conceder e liquidar aposentadorias aos funccionarios publicas, nos termos 
da legislação vigente. 

Portanto, é de parecer que o Senado nilo póde dar seu assentimento à propo
sição da Camara. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1891.- Joaqttim Saldanha Marinho.
Ubaldino do Amaral.- Domingos Vivente, -Era:: Carneiro.- José Hygino. 
- Theodurelo Souto.- Esteves Junioro. 

ORDilM DO DIA 

_Continua em 3• discussão o titulo I' do projecto do Senado, n. 32, regu-
lando as eleições federaes, com as emendas oft'erecidas. 

N~o havendo quem peça a palavra encerra-se a discuss:to .. 
Segue·se em 3• discussão o tituh> 3' do projecto. 
Veem il mesa, são lidas, apoiadas o entram conjunctamente em discussão 

com o projecto ns seguintos 

Emendas 

Elimine-se a 2• parte do § 13, por estar em desaccordo com o§ Ü', ambos 
do art. 44. 

Sala das sessõps, 2 de outubro de 1891.-Bra:: Carneiro. 



I 
I , 

~ i 

52 IJlS'I'OlUCO 

Ao art. 37- Substituam-se as palavras- votando o cleitm·, etc., por estas 
-votando cada eleitor om um nome sómonto, o sondo considerados oloitos os cida
dcros mais votados, ou o mais velho, em caso do empate. 

Substitua-se o art. 44, § 5" : 
O eleitor chamado para votar ont!•egará a sua lista aberta, escl'ipta ou 

impressa em qualquer papel, cujo· voto será logo lido cm alta voz o apu
rado. 

Ao art. 44 § 27- Substituam-se as palavras- ainda nlio, etc., por estas 
·-salvo à requisição da Mesa para manter a ordem. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891 .-Amci'ico Lobo. 

Ao art. 45- Substituam-se as palavras- nas capitaes dos Estados -
pelas seguintes- nas s:Jdos das circumscripções eleitornes. 

Sala das sessões, 2 do outubro do !891.- Campos Salles .- Ame rico 
Lobo. 

Ao art. 44 § -As cenulas serão fechadas e poderão ser manuscriptas ou 
impressas. 

Sala das sessões, 2 do outubro de 1891.-Campos Sallcs. 

Ao art. 13- Substitua-se pelo seguinte: 
Art, Para a eleiçiio de deputados os Estados da União serão divididos em 

districtos eleitoraes de tres deputados cada um, equiparando-se aos Estados, para 
tal fim, a Capital Federal. 

Nesta divisão o eleitorado será distl'ibuido proporcionalmente em relaçlio ao 
numero de deputados que dor cada districto. 

§ 1.• Os Estados que derem de cinco deputados para menos, constituirão 
um só districto eleitoral. 

§ 2.• Quando o numero dos deputados não for perfeitamente divisivel, para 
a formaçl!o dos districtos, juntar-se-1m a fracção ao districto da capital do Es
tado. Assim, si um Estado dor sete deputados, ser:i dividido em dons districtos, 

. sendo um de tres e outro de quatro, tenda pOl' séde a capital; si o numero for de 
dez, haver:i tres r!i:;trictos, cabendo ao da capital quatro deputados; quando o 
numero for de 17, o districto da cu pita! dariL cinco deputados; o assim succes
sivamente, adjudicando-se as fracções excedentes do tres ao districto da capital do 
Estado. 

§ 3,• Cada eleitor votara om dous terços do numero dos deputados do 
districto. 

§ 4." Nos districtos de quatro ou cinco deputados cada eleitor votara em trcs 
nomes. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891.- Campos· Sallcs. 

A' emenda do St•, Gil Goulart ao art. H § 8, accrescentc-se 110 final
salvo o caso previsto no art, 23, 

Sala das sessilos, 2 do outubro de 1891.- Fh·mino da Sitvei·m, 

Ao art. 60- Substituam-se as palavras- pelo presidente do Tribunal civil 
. e criminal, por:- juiz seccional, seu substituto e. pelo sub-procurador gorai da 
Republica. 

Sala das sossües, 1 de outubro do 1801.- Gil Goulet7·l •. 

I .,, 
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Art. 31- Seja substituído pelo seguinte:- Nilo poderito ser yotados para 
senador ou deputado : 

1." Os governadores ou presidentes de Estado c chefes de policia; 
2.• Os commandantos de districtos militares, c os de forças do terra ou mar, 

superiores ou equivalentes; 
3. • Os commandantcs de corpos de policia ou milícias, e os com mandantes 

superiores da guard11 nacional; 
•1." Os membros da magistratura fedet•al ou· dos Estados, salvo si estiverem 

avulsos a mais de um a uno. 
5.• Os funccionarios administrativos federaes ou cstadoacs dimissiveis inde

pendente de settlença. 
Sala das sessões, 2 de outubro do 1801.- Vh•gilio Danwsio. 

No art. 32- Em vez das palavras- Os fctcorcs a qtw sa l'C{CI'a- diga-so 
- Poderito ser votados para senador ou deputado os cidadaos quo fizerem parte 
de directorias de bancos, companhias, ou em prezas quo gozem dos favores do 
governo federal, definidos no parng-rapho seguinte; mas, caso sejam eleitos, não 
poderão ser reconhecidos, salvo si fizerem renuncia de taes encargos oftlcialmente 
por declaraç11o esct•ipta remettida i• respectiva Gamara antes dn reconhecimento 
de poderes. 

Paragrapho unico. Os favores concedidos neste artigo aos quaesse refere-o 
mais de entcro em deante, como no projecto.- Virgilio JJamasio. 

No art. 37-Em vez das palavras-Capital Federal, votando o eleitor-diga-se 
-Capital Federal, quando a NLHt deputação não exceder a 10, votando o eleitor. 

No mesmo artigo-A.ccre•cente-se no§ 1 '-0 estado que der 11 a 20 deputados 
formará duas circumscripçõcs oleitoraes, o CJUO der de 21 a 30 teri• tres circum
scripções, e o que der mais de 30 á quatro. 

No § 1° do mesmo artigo-Em voz de-divisível o numero do deputados, diga· 
se-divisivel por tres o numero de deputados do estado ou da circumscripção. 

Depois do § 3° accrescente-se - § 4. 0 Quando as circumsripções de um estado 
mio puderem dar numero igual de deputados, daril maior numero aquelle que 
comprehender a capital do. estado. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891.- Virgílio JJamasio. 

Supprima·se por desnecessario o§ 29 do art. 44, it vista do § 25 do mesmo 
artigo. 

Como epigraphe do capitulo 4', diga·se-da apuraç~o geral das eleições. 
No art. 46-Accroscente-·w á palavra-Foderal-o seguinte: o nas cidades 

designadas pelo governo da União como cabeça de circumscl'ipçito, nos estados, 
que tiverem duas ou mais.- O mais como no projecto. 

Ao 2° poriodo do art. 61, depois da palavra-na conformidade destas lei- ac· 
crescente-se o seguinte: Essa eleição, nos estados que tiverem dua ou mais 
circumscripções, far-se.ha naquello em que esteja comprehendida n capital. 

Sala das sessões, 2 do outubro do 1891.- Virgílio JJamasio. 

Ao art .. 38 § 2•-Dcpois da palavra oito-accresccnto-se -ou sete. 
Ao art. 44- Em voz de rubricado, diga·so- aberto, rubricado e encerrado. 
Ao §) • mem b1•o 2"-Torminc o período na palavra-vagos. 
Ao § 3'-Diga-se-§ 13, em vez do§ 11. 
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Ao § go -Em vez de-logo em seguida à entrega de s~a lista, diga-se-logo 
que tenbn depositado na urna sua cerluln ou cedulas. Dupms da palavra-aberto, 
accrescente-se-rubricado: ornais como está. 

Ao§ 10-Accrescente-se: 
Nessa occasiilo votarão os que compuzerom n mesa o nilo tiverem seus nomes 

incluídos na lista da chamada, por acharem -se alistados em outra secção. 

Ao§ 11- Elimine-se. 

Substitutivo 

Ao§ 12- Aberta a u1•nn pelo presidente, separadas e contadas as cedulas, o 
mesmo presidente design:u·á um mesario para proceder á leitura dellns, decla• 
rando em alta voz que vao ter Jogar a apuraçilo. 

O presidente tirara da urna uma ccdula do cada vez ou om maços do dez ce
dulas, si nisso concordarem os mesarios o ilscaes, ab1•indo·a, lendo e passando ao 
mesario designado, o qual a lerá em alta voz, sendo pelos outros mesarios tomada 
a apuração, fazendo·se em alta voz u addição dos votos que tocarem aos nomes 
que se forem lendo. 

Substitutivo 

Ao § 13-As cedulns poderão ser escriptas ou impressas om qualquer papel. 
Apurar-se-hão em separado: 
a) as ccdu!as marcadas interior ou exteriormente ; 
ó) as em que o nome de algum dos cidad;lus votados estiver alterado por 

troca; augmento ou suppressilo do sob1·enome ou appellido, 
Não sorllo apuradas: . 
c) as que CDntiverem nome riscado, alterado ousubstituido; 
d) as que estiverem juntas dentro de um só involucro, sejam todas escriptas 

em papeis separados ou uma dellas no proprio involucro; 
e) as que contiveram, sob o mesmo involucro, nomes para deputados e sena· 

dores, ou presidente e vice·presidente da Republica; 
f) as que nfio estiverem rotuladas com individuação ; 
g) as que nl!o estiverem fechadas por todos os lados ; 
li) as que forem apresentadas por eleitor, cujo titulo for impugnado, no 

momento da vota~iio, por outro que exhibir segunda via do mesmo titulo. . 
Ao§ 14-Supprimam-se as palavras- e lavrado o termo de encerramento 

no livro de presença-O mais como est1l. 
Ao§ 19-Accrescente-se: . 
[!) todas as occurrencias que se derem no pi'Ocesso da eleição. 
Ao § 24 - Accrescen te-se: 
Não serão permittidas aos mesarios discussões prolongadas. 
Ao § 25 - Em vez de- nrt. o• §§ 2' e a•, diga-se - nrt. 9' o seus 

pnragrapbos. 
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Ao art. 45 § 10- Diga-se - 1° secretario do Congresso Nacional, cm vez 
de - secretario da Camara rios Deputados. 

Additivo ao titulo 2°- Nuo se podendo realizar a organização da mesa eleito
ral ato às 10 horas do dia , não terà Jogar a clei~.ão. 

·Sala d!ls;sessões, 2 de outubro de 1801.-Antonio Baena. 

Ao art. 40 § I 0 
- Accroscente no final deste- com antecedencia pelo menos 

de oito dias.- Em I" de outubro de 1801.- Gil Gtulart. 

Ao art. 44 § 8"- Accrescente-se no final deste§- Não podorit votat· o elei
tor que uno puder assignar o seu nomo no livro de presença- Em 1" do outubro 
de 1891 .-Gil Goulart. 

Ao art. 41 § 2"- Redija-se assim- Vinte dias antes de qualquer eleição o 
presidente do governo municipal, e na sua f'a.lla qualquer outro membro d9 
mesma ,qoverno on o secretario, fará convocação dos outros membros e seus 
immediatos por meio de editaes e cartas officiaes convidando-os a se reunir, 

Em 2 do outubro do 1801.- Gil Goulw·t. 

Supprimam-se o art. 48 e os seus paragraphos, que serM substituídos em 
tempo pelas disposições da lei organica do município federal. 

Saladas sessões, 2 de outubro de :sol.- Luiz Delfina. 

Diga-se : 
Art. 36. A eleição de senador serà feita em todo o estado, votando o eleitor 

no nome, que tem de substituir o senador, cuja cadeira ficou vaga em conse
quencia da lei. 

§ 1," Si na mesma occasião houver vaga de uma ou de ambas as cadeiras 
dos senadores federaes representantes desse estado, a cleiçilo se fariL na mesma 
occasião, mas em separado, designando cada voto o Jogar do senador a substituir. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891 .- Lui;; Del{ino. 

Substitua o art, 37: 
A eleição de deputados será igualmente feita por estados, equiparando-se a 

estes e para tal fim a Capital Fedem!, >otando o eleitor em tantos nomes quan- a 
tos forem os representantes a eleger, 

§ 1. 0 Será considerado eleito o candidato que obtiver os suffragios equiva
lentes ao quociente do numero de eleitores que concorrer à elci~.ão pelo numero 
de deputados. · 

§ 2.' Si o numero dos eleitores que concorrer às urnas não for exactamente 
divisível pelos dos representantes a eleger, considerar-se-hão eleitos os candidatos 
que obtiverem a maior fracção de votos. 

§a.' A' proporção que oscarididatos inscriptos no começo das listas forem, 
ao proceder.se iL apur<lç.ão, alcançando o quociente eleitoral, serão proclamados 
eleitos e os votos que lhes forem dados, dahi em deante, serilo contados em favor 
do candidato cujo nome vier immediatamente inscripto após o do que jà fOra 
considerado o leito. 

Sala das sessões, 2 do outubro de 1891.- PhJlteii'O Machado.- Elyseu 
J'\f artins. 

Em vez do- mezos, diga-s~- annos, 
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Ao§ 2• do m•t. 56: 
Acct·cscente-se- excepto os m·imcs JWevistos no ut•t. 54, os quaes serão jul-

gndos no fOro commmu. · 
Ao nt•t, iiS: 
'J'ormino o pm•iotlo na pala l'!'a- n r ma. 
Elimino-se o J•uragmpho unico. 
Sala das sessões, 2 du outuiJro do 1801. -Antonio Baena . 

A discussiio fica adiada pala hora. 

SEGUNDA PAI:l'B DA ORDgJI DO !liA 

Continúa om 2" diseuss;io o projecto n. N, fixando a intelligencia do art. 0° 
das disposições transitarias du Constituição Federal, com as emendas substitu• 
tivas. 

Depois do orarem os Srs. Hosa Juriior e Ramiro Barce!Ios, a discussão fica 
adiada pela hora. 

Levanta-se a sessilo. 

No dia 3 comparecem 3() Srs. senadora>. 
Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão A som debato approvada a neta da sessilo anterior. 
O Sr. 3° secretario (servindo de 2') lti o manda a imprimir no jornal da casa 

para entrar na ordem dos trabalhos as seguintes 

RedacçíJes 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J.• O propriotario de titulas ao portndot• quo <lolles for desapossado por 
motivo ostranho à sua vontade e 11 disposiç11o da lei, poder;\ obter no\·os ti tu los, o 
impedir que n outrom sejam pagos o capital e os rendimentos. 

Art, 2.' Poranto o juiz ou tribunal do domicilio do devedor o pt•oprietnrio 
allegarà em petição as cit·cumstancias em que foi desapossado, declarando a qunnti· 
dado, natureza, valor nominal onnmoraç;1o dos titulo.~; a serie, si houver; e, 
quanto Jlassivol, a opaca o Jog-ar em rJLtO os adquirim, e om que recebera os ulti
mes juros ou dividendos. 

Art. 3.° Concluit•i\ pedindo a intimnç110: · 
Do do1·edor ou seu reproscntnnte, pat·a que mio pnguo o capital nom os jut•os 

ou di1'idondos ; 
Do presidente da Juntn do Cot'l'otoros, pm·a que não ~ojam admittidos os ti tu los 

em negocinção c.ln praçn ; 

• 
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Do detentor dos titulas, ou de qnem interessado for, pnm allcgar o quo lhe 
convier. 

Art. 4.' O juiz mandara immcdintnmente fazer as intimações e expedir 
edital, marcando aos terceiros interessados o prazo·de um anuo para dizerem 
de sou direito. 

Art. 5. 0 Decorrido o prazo do um anno sem opposição o si houverem sido dis· 
tribuidos dous dividendos, poder•\ o requerente ser autorizado a perceber os juros 
o dividendos vencidos o que se forem vencendo, o o capital que se tornar exigível, 
modeante caução. 

Art. 6.0 A cauçi!o comprehendora o capital oxigivol e a importancia das an· 
nuidades vencidas, sendo a do ultimo anno computada em dobro. N<'IO será julgada 
em audiencia do ministorio publico, ou de um curador it lide. 

Art. 7. o Dous annos depois da autorização póde ser levantada a caução relativa 
nos juros ou dividendos, permanecendo, quanto ao capital, por mais dous annos. 
Para as apolicesda divida publica o p1·awscrá do nove annos, contados da autori· 
zaç;lo, salvo a disposição do art. lG lettra d. 

Art. 8. 0 Si o requerente não puder ou não quizer prestar caução, serão 
depositados o capital e rendimentos exigi veis, os quaes só poderão ser levantados 
depois de decorridos os prazos do n1•tigo antecedente. 

Art. 9. o Si so tratar sómonte do coupons destacados dos títulos, o prazo 
será o mesmo marcado para juros o dividendos no art. 7°. 

Art. 10. Os pagamentos feitos de accordo com esta lei importam quitação ao 
devedor, o os torcoiros que so julgarem prejudicados só terão acção contra aquolle 
que som justa causa se tiver apresentado como proprietario desapossado. 

Art. 11. O devedor a quem foram apresentados os titulas denunciados ti 
obrigado a approhendel-os o communicar a occurroncia ao juiz. 

Art. 12. Si um terceiro se apresentar portador dos titulas denunciados, terà 
vista para contestar, ficando suspensa qualquer autorização concedida para o 
recebimento do capital e ,juros ou dividendos. 

Art. 13. E' nulla a negociação de titulas furtados ou extraviados, feita 
depois da intimaçlto á Junta dos Corretores e da publicação do edital, e o adqui
rente só terá acção contra o vendedor e o corretor que tiver intervindo na 
operaça:o. 

Art. 14. Si nao houver contestação no prazo de tres annos contados da pu· 
bliceção do edital, poderá o juiz ordenar que no proprietario desapossado sejam 

. passadas duplicatas aos ti tu los reclamados. 
· Art. 15. Independente de despacho, podará o proprio interessado, por si ou 

por official de justiça, fazer no devedor o à Junta dos Oorretol'es a intimaç~o do 
art. 3", por meio de notas em duplicata, em um do cujos exemplares serã lan· 
çado o scitinlc dos intimados ou certidão do otficial. Tnes intimações, portim, deverão 
sor judicialmente ratificadas dentro de sois dias, sob pena de nullidado. 

A!'t. 16. As disposições desta lei se applictlm aos seguintes titulas, sempre 
que forem ao portado1· : 

a) recibos e choques ou mandatos passados para sarem pagos na mesma praça 
em virtude de conta corrente; · 

b) ns acções e obrigações do companhias, observadas as d'1sposições das leis 
sobro sociedades nnonymas; 
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c) letras hypothccarias emittidns por sociedades de credito real, nos termos 
da lei; 

d) apolices da divida publica, quando não regidas por leis especiaes, 
Art. 17. Revogadas as disposições em contrario. . 
Sala das commissilos, 2 do outubro de 1891.- Amarico Lobu.- Tavares 

Bastos. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. o Todas as pessoas habilitadas para os actos da vida civil podem 

passar procuração por instrumento particular de proprio punho para actosjudiciaes 
e ex:tra-judiciaes, com poderes de representação, salva a restricçi!o de que trata a 
ordenaÇi!o, livro 4°, titulo 48, in pn'ncipic. 

§ 1. 0 O instrumento particulal' deve ser escripto no idioma do paiz e men
cionar o Jogar, a data, o nome do mandante e mandataria, o objecto do mandato, 
a natureza e extensão dos poderes conferidos. 

§ 2.' Este direito é extensivo: 
l. o Ao cidadão brazileiro, que, residindo no estrangeiro, constituir procura· 

dor para o representar no paiz, com tanto tJUO a firma o a identidade de pessoa sejam 
attestadas pelos J'especth•os ngontes consulares da Republica. 

2. 0 Aos funccionarios competentes para a representação das municipalidades, 
conforme sua organização, directores, syndicos, administradores de sociedades, 
congregaçil"es, irmandades, que estiverem autorizadas a representai-as na con
formidade de seus estatutos o compromissos. 

§ 3. 0 O substabelecimento da procuraçao se Jará pelo mesmo modo que esta. 
Art. 2. 0 As pessoas que podem passar procuJ•açilo do proprio punho estão 

igu.almente habilitadas para contrallir, por instrumento particular fe!to e 
ass1gnado de seu punho e com rluas tostonmnhas, obrigações o compromissos, 
qualquer que seja o valor da transacção, 

Paragraphu unico, O disposto neste artigo nua comprehende os casos em que 
a escriptura publica é da substancia do contmcto. 

Art. 3.' Os documentos civis feitos por instrumento particular s6 valem 
contra terceiro desde a data do reconhecimento da firma, do registro om notas de 
tabellião, da apresentação om juizo ou repartições publicas, ou do fallecimento 
de algum dos signatarios. · 

Art. 4. 0 Revogam-seus disposições cm contJ•ario. · 
Sala tlas sessões, 2 do outubro do 1891. -Tavares Bastos. -Americo Lobo. 

O mesmo Sr. secretario lrl e vae a imprimit• no joJ•nal da casa para entrar na -
ordem dos trabalhos o seguinte 

Parecer 

' 
A commissuo do obras publicas e em prezas privilegiadas é de parecer que soja 

adoptada a proposiç~o da Camara dos Srs. Deputados, sob o n. 2S, nutorizan~o o 
Presidente da ltapublica a mandar delinear um plano geral de linhas telegrnplucas 
para a Republica. · 

Sn!a das com missões, 3 de outubro de 1801.- Joaquim Leovigildo de Sou::a 
Coelho.- Jose Pereira,- Santos Andrade.- Antolllo da Silva Paranhos. 

·~ 
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Vem á mesa a seguinte 

Indicação 

«Indico que n Mesa do Senado se entenda com a Mesa da Gamara elos Srs, De
putados para o fim de assentar o meio pratico de tratar e resolver a prorogação da 
actual sessão legislativa do Congresso, pelo tempo que for de mister.- Amaro 
Cavalcanti. ,. 

E' lida, apoiada e posta cm discusst1o. 
Nilo havendo quem peça a palavra encerra-se n discussão. 
E' approvada a indicação. 

ORllE)l DO DIA 

Continua em 3• discussão com as emendas offerecidas o titulo 2° do projecto do 
Senado n. 32, regulando as eleições fedoraes. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamcnte cm discussão as seguintes 

Emendas 

Ao § 13 do art. 44 - Su pprimam-se as palavras - nilo sel-o-hiio •. , ate 
ao fim. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1801.-FJ•ancis~o Machado.- Elyseu 
Martins. 

Ao art. 34 n, 3- Substitua-se- O V ice-Presidente que, de conformidade 
com a disposição do art. 41 §§ I o e 2° da Constituição, entrar em exercicio no 
segundo anuo do ultimo periodo presidencial. · 

Sala das sessões, :3 de outub1•o de 1801.- Ramii'O Bm·celtu.- Pinheiro 
Machado.- Etiseu Ma1·tins. 

Substitutivo ao a1·t. 61 e seu § 

Art. Nas eleições para deputados e senadot·cs dn proxima legislatura e o 
preenchimento das vagas quê, até entl!o se derem, as mesas das secções eleitoraes 
em cada município serão nomeadas por uma commissão de seis membros, composta: 

dos dous cidad:los queoxistirem mais votados para vereadores, c dos dous que 
na turma dos immedintos existit·ern mais yotados na eleição municipal do qua
triennio findo ; 

do cidadilo que oxistir mais votado pam juiz de paz e do que existir mais vo
tado na turma dos supplentes na eleição do dito quatl'iennio no districto da séde do 
município. 

§ 1. • Cada membro da commiss~o serit substituído pelo cidad~o que succes
sivamente se lhe seguir em votos na respectiva turma, e, não havendo nesta 
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substituto, sori• n substituição por um eleitor, nomeado pela maioria dos membros 
presentes da commissiio, em cada falta ou vaga que se der, 

§ 2. o Nn nomeação e funccionamento das mesas "eccionncs se ohsorvariL o 
que dispõe o titulo !• capitulo 2", o titulo 2° capitulo 3°, 

Sala das sessões, 3 do outubro de 1891.- José Lui::; Coelho c Campos. 

Ao art. 4'1, § 1°, 2• parte- Substituam-se as palavras- o Jogar ou Jogares 
vagos do secretario o escrutador, pelas palavras- afim de occupar os Jogares 
vagos. 

Ao art. 44, § 13- Supprirnnm-so as palavras-não sel-o-ltão igualmente 
aque!las cujos nomes excederem ao numero dos candidatos que devem conter, de 
accordo com o edital publicado na fórma do§ 2• do art. 40. 

Ao art, 46- Substituam-se as palavras- resolvendo-se pela sorte no caso de 
empate, pelas palavras- no caso de empate considerar-se-ha eleito o mais velho. 

Sala das sessões, 3 de outubro de !SUl, -Domingos Vicente . 

Não havendo mais quem peça a palavra encerra-se a discussão do titulo 2" do 
projecto. 

Segue-se em 3n discussão, a qual ti som debate ence1·rada, o titulo 3' e ultimo 
do projecto, 

Fica encerrada a discussão do projecto. 
(j Sr. Presidente- Como o Senado é testemunha, no correr da 3" discussão 

foram offerecidas muitas emendas. Destas emendas, apenas foram distribuídas 
impressas as relativas ao titulo I•; as relativas aos títulos 2' e 3• ainda o não 
foram, por11ue não vieram da Imprensa Nacional. 

Estando as cousas neste estado, parece-me conveniente que a votação fique para 
a ordem do dia de segunda-feira; assim as emendas impressas poderão ser distri
buídas e a votação se fara muito mais regularmente. 

Si nínguem reclamar, ficara a votação adiada para. seguncla-feira. (Pausa.) 
Visto ninguem reclamar, fica a votação adiada para a ordem do dia de 

segunda-feira. 

SEGUNDA PA!lTE DA ORDEl! DO DIA 

Continua em 2• discussão o projecto do Senado n. 24, com as emendas substi
tutivas, fixando a intelligoncia do art. 6' das disposições transito rias da Consti
tuiçiio Federal. 

Vota-se e não ú approvado o requerimento do S1·. Gomensoro, apresentado na 
sessão anterior, pedindo a retirada do projecto por elle offorocido, e accoitando o 
substitutivo do Sr. Tavares Bastos. 

Vem à mesa a seguinte 

Emenda 

O art. 2·• rodija.-so assim: Os magistl·ados não admittidos nas novas organi
zações judiciarias só serilo aposentados quando o requererem ou quando não a.ccoi
tarem novas nomeações na magistratura. No caso de aposentadoria sora esta 
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concedida de accordo com·a ultima parte do art. 6° das disposições transitarias da 
Oonsti tuiç:1o. 

Sala dns sessões, 3 de outubr·o do !SOl,- Gil (ioularl. 

E' lida, apoiada o posta conjunctamcnto om discussiio. 
N:1o havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão, ficando a 

votação adiada por falta de numero legal, 
Levanta-se a sessão. 

No dia 5 comparecem 36 Srs. senadores. 
Abro-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão c sem debate approvada a acta da sessão anterior. 

01\DEll DO DIA 

Entram succossivamento em discussão o são sem debate approvadas a8 reda
cções dos projectos do Senado : n. G sobro procuração de proprio punho e n. 26 
sobre titulas no portador. 

Os projectos vão ser remottidos :i Gamara dos Srs. Deputados. 
Em. seguida procede-se com o seguinte res~ltado ú votação da 3" discussão 

do prOJecto do Senado n. 32 regulando as clerçues federaes. 
Não e approvnda a emenda do Sr. Amarico Lobo, substitutiva do nrt. ! 0 do 

projecto . 
Não é approvada a emenda do Sr. Elyseu Martins; additiva ao§ 3' do mesmo 

art. 1•. 
Não são approvadas as emendas do Sr. Amarico Lobo, substitutivas dos 

arts. 2• e 3". 
A requerimento do Sr, Baena vota·so do prefereneia e é approvada a sua 

emenda ao art. 3°, substituindo as palavras - 3 de Maio por 5 de Ab1·il, ficando 
prejudicada ao monda do Sr, Virgílio Damasio u ~ssa mesma parto do artigo. 

E' approvada a ,emenda do Sr. Virgilio Damasio mandando accrescentar no 
fim do artigo a palavra-municipal • 

. E'approvada a emenda rlo Sr. Baena ao art. 5•, supprimam-se as palavras
dta ehwa. 

Não é approvada a emenda do Sr. Virgilio Damasio arlditiva no mesmo artigo. 
ConsJdera·se·pr·ejudicada a emenda do Sr. Virgilio Dnmasio, suppressivn do 

art. 6•. 
E' approvada a emenda do Sr. Baena, substitutiva do par•te do art. 8". 
E' approvada a emenda do mesmo senhor, additiva ao§ 2• do art. 9°. 
Silo approvadas as emendas do Sr, Virgilio Damasio, substitutivas de partes 

dosarts. 10,11 ~ 14. 
E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, additiva ao§ 2° do art. 14. 
E' approvada a emenda do Sr. Virgílio Damasio, substitutiva a emenda de 

parte do art. 15. 
Não o approvada a emenda do mesmo senhor supprcssiva do final desse mesmo 

artif(o, 
E' approvada a emenda do Sr. Gi!Goulart, substitutiya da J3 parto do art. 16. 
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Não ti approvada a emenda do Sr. Virgílio Damasio, substitutiva de parte do 
mesrno'nrtigo. 

Não são approvadns as emendas do Sr. Virgilio Dnmasio e Gil Goulart, aquella 
substitutiva do parte do art. li, o esta suppressiva de parte da lettra A do 
mesmoart. li. 

E' approvada a emenda do Sr. Baona, additiva aoart. 20. 
E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, substitutiva doart. 21. 
São approvadas as omendas rlos Srs. Gil Goulnrt e Baena, aquella, substitu-

tiva de algumas da 2• Jmrto do art. 22, e esta, additiva da referida parte 2". 
N,ão e approvada a emenda do Sr. Virgilio Damasio, suppressiva do art. 23 . 
E' approYndn a emenda do Sr. Baenn, substitutiya de parte do art. 25. . 
E' approvada a I• parte da emenda do Sr. Baenn que substitue no art. 26, 

n. I, a palavra- devendo- por- podendo, 
Nilo e approvada a 2' parte da mesma emenda. 
E' approvada a emenda do Sr. Baena, substitutiva do§ 3' do mesmo art. 26, 

ficando prejudicada a emenda dos Srs. Thomaz Cruz e Gil Goulart, suppressiva de 
·partes do referido § 3•. 

Considera-se prejudicado, em virtude da approvaçiio do substitutivo do 
Sr. Baena ao§ 3•, o n. I do art. 20 do projecto. . 

E' approvada a emenda dos Srs. Thomaz Cruz o Gil Goulart, substitutiva .do 
§ s• do art. 25. 

E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, substitutiva do § 7° do mesmo 
artigo. 

E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, substitutiva do art. 27, ficando 
prejudicada n emenda do Sr. Baena, substitutiva de parte do mesmo. artigo. 

E' approvada a emenda do Sr. Baena, substitutiva de parte do art. 27, n. 2. 
E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, substitutiva de parte do art. 28, 

§ 1•. 
E' approvada a emenda do Sr. Baena, substitutiva do§ 2° do art. 29, ficando 

prejudicada a emenda do$ Srs. Francisco Machado e Elyseu Martins, substitu
tiva das primeiras palavras do referido pamgrnpho. 

Considerada como sub·emenda a emenda aubstitutiva do Sr. Baena ao 
referido§ 2° do art. 29, vota-se e nilo ti approvada a emenda do Sr. Virgílio 
Damasio, suppressiva das palavras - ou aos seus procuradores. 

E' approvada a emenda do Sr. Virgílio Damasio, substitutiva de partes do 
art. 29 § 4•. . 

E' approvada a emenda elo Sr. Virgilio Damasio, substitutiva de parte do 
§ 5° do art. 29. 

E' approvada a emenda do Sr, Baena para que o referido § s• termine na 
palavra -Estado, ficando prejudicada identica emenda do Sr. Gil Goulart . 

E' approvada a emenda do Sr, Virgilio Damasio, substitutiva de parte do 
2° período do referido § 5°. · 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela ordem) requer q11e se Ruspenda a sess!'io por 
10 minutos. 

Posto a votos, é approvado o requerimento. 

Suspende-se a sessão â 1 hora e 50 minutos da tarde. 

i 



:1· ... 
.. ,. 

• 

I 
• 
I 

HISTORICO 63 

A's 2 horas da tardo reabre-se a sessito o continua a votação. 

Não silo approvadas as emendas do Sr. Virgilio Damasio, substitutivas dos 
arts. 31 o 32 • 

Nilo e approvada a emenda dos Srs. Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado o 
Elysou Mm·tins, substitutivas do art •. 34. 

E' approvada a emenda do Sr. Lurz Dolflno, substitutiva do art. 36. 
A requerimento do Sr. ~lys~u ~lartins, vota-se do preferéncia e nilo ó 

appt•ovada a sua emenda u do Sr. Pmhmro Machado, su bstitutiva do art. 37, 
E' approvada a emenda do Sr. Campos Sallos, substitutivarlo mesmo art. 37. 
Considerada como sub-emenda a emenda substitutiva do Sr. Campos Sallcs, 

nilo ri approvada a emenda do Sr. Amarico Lobo, substitutiva de parto do 
referido al't. 37, 

Consideram-se prejudicadas as emendas dos Srs. Virgilio Damasio o Baena 
ao referido art. 37 e seus§§ 1', 2" o 3" . 

Sa:o approvadas as emendas do Sr. Gil Goulart, additivn ao § I o do art. 40 
o substitutiva do§ 2'. . 

E' approvada a emenda do Sr. Baena, substitutiva de parto do art. 44. 
E' appronda a emenda do mesmo Sr. Bacna para que a 2•parte do§ I• do 

art. 44 termine na palavra vagos, ficando prejudicada identica emenda do 
Sr, Domingos Vicente. 

A requerimento do Sr. Bnena fica adiada para depois da votação da sua 
emenda substitutiva do § 1:3 a votação da sua emenda substitutiva de parte 
do§ 3•. 

Não é approvada ã emenda do Sr. 'Amarico Lobo, substitutiva do§ 5'. 
E' approvada a emenda do Sr. Baena, substitutiva de parte additiva ao 

§ 8', 
Não e approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, additiva ao referido § 8', 

ficando prejudicada a su h-emenda do Sr. Firmino ria Silveira. 
E' approvada a emenda do Sr. Baena, additiva ao § 1 O, 
A requerimento do Sr·. Bnena fica adiada a votação da sua emenda sup· 

pressiva no § I I para depois da votação da sua emenda substitutiva do§ 11. 
Não é npprovada a emenda do mesmo Sr. Baena, substitutiva do§ 12. 
E' approvada a emenda do mesmo Sr. Baena, substitutiva do § 13. 
Consideram-se prejudicadas as emendas dos Srs. Braz Carneiro, Domingos 

Vicente, Francisco Machado e Elyseu Martins, substitutivas de parte do referido 
§ 13. . 

São approvadas as emendas do Sr. Baena, suppressivas de partes dos§§ 14 
e 25 e additivas aos§§ 11 e 24. 

Niio e approvada a omondn do Sr. Amarico Lobo, substitutiva de parte do 

§ 
2~,' approvada a emenda do Sr. Virgilio Damasio, suppressiva do § 29. 
Considera-se prejudicado o paragrapho additivo do Sr, Campos Salles ao 

art. 44. 
E' approvada a emenda do Sr. Virgilio Damasio, substitutiva da epigraphe 

do capitulo 4'. 
E' approvada a emenda dos Srs. Campos Salles e Amarico Lobo, substitutiva 

de parte· do art. 45, ficando prejudicada a emenda do Sr. Virgilio Damasio, 
additiva ao mesmo artigo. 
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Nilo ú approvada a emenda do S1•. Baena, su!Jstítutil•a do Jlarto do § 10 do 
nrt. '15. 

E' approvada a omonda do Sr. Domingos Vicente, substitutiva do parto 
do art. 46, considerando-se prejudicada a 2" parte deste artigo. 

E' approvada a emenda do S1·. Luiz Do! fino, suppressiva do m•t, 48 o seus 
paragraphos. 

E' approvada a emenda do Sr. Baena, additiva ao tit. 2'. 
Não são approvadas as emendas do Sr. Baena, substitutiva de parto do 

art. 44 o additiva ao§ 2" do árt. 56. 
E' approvada a emenda do S1·. Baena, para que o art. 58 termino na 

palavra -firma-, e elimine-se o pnragrapho unico. 
E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, substítutiva do parte do art. 60. 
E' approvada a emenda do Sr. Coelho o Campos, snbstitutiva do art. 61. 
Considerada como sub·omonda a emenda substitutiva do Sr. Coelho e Campos 

ao art. 61, vota-se e à approvada a emenda do Sr. Virgilio Damasio additiva à 
segunda parto do referido art, 61, 

O Sr, Presidente diz que as emendas approvadas passarão, na forma do regi• 
monto, por nova discussão na sessão seguinte. 

Verificando-se nilo haver mais no recinto numero legal de Srs. senadores, Jlca 
adiada a votação, em segunda discussão, do projecto do Senado n. 24, Jlxando a 
intelligencia do art. a• das ~posições trausitorins da Constituição Federal. 

Entra em segunda discussão, com a emenda substitutiva oflerecida pela com
missão de finanças, o art. 1' da proposição da Camara dos Srs. Deputados n. 19, 
declarando que a aposentadoria concedida a Antonio Pereira Bastos, no Jogar de 
inspector da Alfandega da Bahia, o com o ordenado do mesmo emprego. · 

Encerra-se a discussão sem debate, 
Segue-se em segunda discussão, a qual fica sem debate encerrada, o art. 2° da 

proposição. 
Fica a votação adiada por falta de numero legal. 
Entra cm segunda discussão, com a emenda offerecida no parecer da commissão 

do finanças, o art. 1" da proposição da Camara dos Srs. Deputados n. 18, conce
dendo aposentadoria a Bellarmino Braziliense Pessoa de Mello, no cargo de director 
da Casa de Correcção desta Capital. 

Vem u mesa, é lida, apoiada o posta conjunctamert!e em discussão a seguinte 

Emenda 

Em Jogar das palavms- com os vencimentos a que tiver· direito- diga-se
com todos os vencimentos, por ter mais de 40 annos de serviço publico. 

Rio, 5 de outubro de 1891.- .r. Saldanha Marin/10•;- Gomensoro. 

Encerra-se a discussão sem debate. 
Segue-se em segunda discussão, a qual encerra-se sem debato, o art. 2' da 

proposição. 
Fica a votação adiada por falta.de numero legal. 
Entra em primeira discussão, a qual fica sem debate encerrada e adiada a 'VO· 

tnçao por falta de numero, o projecto do Senado n. 48, declarando quo a pens!lo 
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concedida ú vi uva o filhos do general Dr. Benjamin Constant ó sem preJUlZO do 
meio soldo e montopio. 

Entra ern discusS!lo unica, a qual flcfl. sem debate encerrada o adiada a votação 
por falta de numero legal; o pm·ccer n. 104 da commissão de colonização sobre o 
requerimento c projectos olfei·ecidos pelos Drs. Jacintho Ferreira da Silva o Fran
cisco Alvares da Silva Campos, 

Entra em 2" discussão, com o parecer das com missões reunidas do finanças o 
de obras publicas e em prezas privilegiadas, o artigo unjco do projecto do Senado 
n. 33 autorizando a construcção do poços artesianos em diversos municípios do 
estado do Piauhy. 

Encerra-se a discussão sem debato, ficando a votação adiada por falta de numero 
Jogai. . 

Entram em 2" discusstio, com o parecer ria com missão de justiça o legislação, os 
arts. 1" e 2° da proposição da Carnara dos Srs. Deputados n. ~3, npprovando o 
accordo feito com a repuulica do Porá sobre isençfío de cartas rogatorias. 

Encerra-se a discussão sem debato. 
_Segue-se em 2• discussão, a qual fica igualmente encerrada, o art. 2" da pro• 

pOS!ÇilO, · 
Fica a vola~.ão adiada po1• falta ele numero legal. 

Levanta-se a sessilo. 

No dia G comparecem 32 srs. senadores. 
Abre-se a sessão. 
E' lida, posta om discussão o sem debato app!·ovada a nela ela sessão anterior. 

Ol:DP.ll DO DIA 

Votam-so successivamonto om 2• discussfio, e não são approvados, os arts. 1° 
e 2° do projecto do Senado, n. 24, fixando a intelligoncia elo art. 6° das disposi
ções transitarias da Constituiç<io; ficando prejudicada a emenda do Sr. GilGou
lart, suhstitutiva do art. 2°. 

E' approvado o substitutivo otferecido pelo Sr. Virgílio Damasio, ficando pra• 
judicado o dos Srs. Tavares Bastos e Saraiva. 

E' o projecto, assim substituído, adoptado para passar n 3" discussn:o. 
Votam-se successivnmente em 2" discussilo, o são approvados, os arts. 1° e 2° 

da proposiçiloda Camara dos Deputados, n. 19, declarando que n aposentadoria 
concedida a Antonio Pereira Bastos, no Jogar do inspector da Alfandega da Bahia, 

' ri com o ordenado do mesmo empi·ego, ficando prejudicado o substitutivo otfe-
recido pela commissn:o de finanças. 

E' a proposiçilo adoptada para pasSai' a 3• discussn:o. 
O Sr. Virgilio Damasio (pela ordem) req ue1· dispensa do i11tersticio para a 3° 

discussão da proposiçlto. 
Consultado, o Senado concedo a diSjJensa. 
Sonll.do 5 IV 
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Vota-se em 2• discussao, e é approvado, salvo as emendas da commissao de 
finanças e dos Srs. Saldanha Marinho e Gomensoro, o art. 1° da proposiçlto da 
Gamara dos Srs. Deputados, n. 18,. concedendo aposentadoria a Bellarmino Brazi
liense Pessoa de Me!lo, no cargo de director da Casa de Correcçiio desta Capital. 

Nilo é approvada a emenda da commissilo de finanças, substitutiva das palavras 
-c concedida, pelas-c o governo autorizado a conceder, 

E' approvada a emenda dos Srs. Saldanha Marinbo e Gomensoro, substitutiva 
das palavras-com os vencimentos a que tiver direito, pelas-com todos os 
vencimentos, por ter mais de 40 annos de serviço publico. 

E' approvado o art. 2• da proposição, e esta adoptada para passara 3• 
discussa:o. 

O Sr, Coelho e Campos (pela o1·dem) requer dispensa de interstício para a 3"" 
discussllo deste projecto. f 

Consultado, o Senado concede dispensa. 
1
; 

Vota-se em 3• discussiio, e ó approvado para passar a 2•, indo antes a com- / 
missao de finanças, o projecto do Senado n. 48, declarando que a pensilo concedida 
á vi uva e filhas do general Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhlles é sem 
prejuízo do meio soldo e monte-pio. 

Vota-se e é approvada a conclusiio do parecer n. 104 da commissilo de eaude 
publica, estatística o colonizaçlto, opinando niio ser objecto de deliberaçao do 
Senado, por sua inconstitucionalidade, o projecto de colonizaçlto offerecido pelos 
Srs. Drs, Jacintho Alvares Ferreira da Silva e Francisco Alvares da Silva .' 
Campos, · 

Vota-se, e nilo é approvada, a conclusilo do parecer das commissões reuni• 
das de finanças e de obras publicas e emprezas privilegiadas, a conclusao opinando 
pelo adiamento da discussílo do projecto do Senado, n. 33, autorizando o governo 
a mandar construir poços artesianos em diversos municípios do estado do Piáuhy. 

E' o projecto approvado e adoptado para passar a 3• discussllo. I 
O Sr, Elyseu Martins (pela ordem) requer dispensa de interstício para a · 

3" discussilO do projecto, 
Consultado, o Senado concede a dispensa. .

1 

Voltam-se successivamente em 2" discussílo e silo approvados os arts. 1• e 
2' da proposiçiio da Gamara dos Srs. DeputadoA n. 23, approvando o accordo feito 
com a republica do Perú sobre execuçlto de cartas rogatorias. 

E' a proposiçllo adoptada para passar a 3• discussiio. 
O Sr. Baena (pela ordem) requer dispensa de intersticio para a 3• dis• 

cusslto desta proposiçilo, . 
Consultado, o Senado concede a dispensa. 

. Entram conjunotamente em nova discussílo, com os 11rttgos a que se referem, 
as emendas approvadas na 3• discussllo do projecto do Senado n. 32, regulll!ldO as r· 
eleições Cederaes. ·: 

Encerra-se a discusslto sem debate • 

O Sr. GilGoulart(pe!a 6rde~)- Sr. presidente, ebgrandeonumerodes-

1
~ .. 

tas emendas sobre que V, Ex. abr1u discussllo, e que aca a de encerrar porque 
ninguem pediu a palavra. · 

Estas emendas foram apresentadas em 3• discussllo e nella approvadas ; · 
deviam ter agora uma discussllo especial. Mas o Senado viu que ellas nl!o soffre• 
ram a mínima impugnaçllo ; de Córma que me parece que o Senado prooederia 1 
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acertadamente dispensando a votação especial de cada uma das emendas, o 
votando-as englobadamonte, resolução esta que te1•á a vantagem de poupar bas~ 
tanta tempo, e igualmente de formar precedente para casos futuros. Peço, pois, a 
v. Ex. que consulte o Senado sobre si consentJ que a votação destas emendas 
seja feita englobadamente, visto que ellas não soffreram impugnação. 

O 81·, l'rcsidente - Entendo que, em regra, as emendas offorecidas em 3• 
discussão e que na forma do Regimento teem uma discussão especial, devem 
ser votadas uma por uma ; mas attendendo as considerações feitas pelo Sr. 1 o 
secretario, vou consultar o Senado sobre si concorda que a votação das emendas 
seja feita englobadamente, 
_ Consultado, o Senado resolve quo a votação seja em globo. 

São approvadas as emendas e o projecto assim emendado, adoptado para ser 
remettido á Camara dos Srs. Deputados, indo previamente á commissiio de 
redacça:o. 

Vem à mesa n seguinte 

.Declaraçao 

«Declaramos ter votado contra a deliberação' do Senado autorizando a votação 
em globo das emendas offerecidas em 3" discussão ao projecto n. 32, 

Sa)a.das sessões, 6 de outubro de 1891.-Francisco Macltado.-Pinlteiro 
Machado.-Souza Coelho.» 

Entra em discussilo unica a emenda do Senado rejeitada pela Camara dos 
Srs. Deputados à proposição da mesma Camara, fixando a pensão do ex-imperador 
do Brazil. 

Encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente diz que, na fórma do art, 39 § I o da Oonstituiçilo Federal c 
do art. 91 do Regimento interno do Senado, a emendá só sara considerada appro~ 
vada si obtiver 2/3 dos votos dos membros presentes, e neste caso ser à remettida 
com a prnposiç!l:o a Oamara iniciadora, que só podara reprovai-a pela mesma ma~ 
neira; no caso contrario a proposição ser1i submettida sem ella à sancçiio, e para 
maior clareza e veritlcação da votação delibera mandar proceder ú. chamada, 
respoJldendo-sim-os Srs. senadores que approvarem a emenda, e-nao-os 
que forem contra ella. 

Procede-se à chamada e respondem-sim-os Srs. Francisco Machado, 
•Souza Coelho, AntonioBae11a, Gomensoro, Cr•1z, .M. :Bezerra, Josli Bernardo, A. 
Cavalcanti, Almeida Barreto, Joilo Neiva, Firmino da Silveira, José Simeilo, 
Tavares Bastos, Coelho e Campos, Virgilio Damasio, Saraiva, Gil Goulart, Quin· 

, tino Bocayuva, Laper, Eduardo Wandenkolk, Joaquim Felicio, Amarico Lobo, 
.Joaquim de Souza, Sil~·a Canedo, Paranhos, Aq·uilino do Amaral, Pinheiro 
Guedes, Santos Andrade, Raulino Horn e Luiz Deiflno (30), 

Respondem-nd'o-os Srs. Theodoro Pacheco, Ely~eu Martins, Rosa Jnnior, 
1 Rsiniro Baroellos e Pinheiro Machado. 
1 · O Sr. Presidente declara que a proposiçilo vae ser devol:vida á· (!amara dos 
• Srs. Deputados com a informaça:o do occorrido. 
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Entra cm 2" discussão com o parecer da com missão de finanças o art. 1 • da 
proposiçUoda Gamara dos Srs. Deputados n. 20, considerando em inteiro vigor o 
decreto n. 1, de dezembro de 1881J, que aposentou com todos os vencimentos do 
cargo o cidadão Artidoro Augusto Xavier Pinheiro, sub-director da Secretaria 
do Intel'ior. 

Encerrou-se a discussão sem debate. 
Segue-se em 2• discussão, a qual encerra-se sem debate, o art. 2•. 
Fica a votação adiada por falta de quorum • 
Entra em 2• discussão, com o parecer da commissiiode justiça e legislaçilo, 

a Jlroposiçllo da Camara dos Srs. Deputados n. 24, autorizando o governo a con
ceder ao escrivão da 7• pretoria desta Capital Antonio Olavo Rodrigues da Costa 
um anno de licença. 

Encerra-se a discussão sem debate, ficando a votação adiada por falta de 
numero. 

Entra em terceira discussão o projecto do Senado n. 29, elevando a 2" classe 
a administração dos correios do Amazonas. 

Vem â mesa a seguinte 

Emenda substitutivtt 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. ° Fica el~vada á 2• classe a administração dos correios do estado do 

Amazonas, a contar da data da promulgação desta lei. 
Art. 2. o Os funccionarios perceberão os vencimentos marcados na tabella 

ora em vigor. 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 6 do outubro de 1891.-Eduardo Wandenkolk. 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão. . 
Entram successivamente em 2" discussão, a qual encerra-se sem debate, os 

artigos I•, 2' e 3o do projecto do Senado n. 47, completando a organização e o 
processo da justiça federal. 

Entram em 2" discussão o art. 4°, 
Vem à mesa o seguinte 

Additivo 

(Para ser collocado onde convier) 

Art. Silo mantidos .os Jogares de avaliadores privativos creados pelo 
decreto n. 391 de lO de maio de 1890, e serllo nomeados pelo Presidente da 
Republica. . 

Paragrapho unico. Para esses Jogares serilo aproveitados os actuaes ava
liadores, cabendo-lhes as vantagens estabelecidas pelo regimento de custas em 
vigor.- Elyseu Marlins. 
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E' apoiado e posto conjuntamente em discusscro, a qual encorra-so sem mais 
•:• debate. 
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Entram successivamente em segunda discussão, a qual encerra-se sem debate, 
os arts. 5 a 81 o ultimo do projecto. 

Fica a votaçao adiada por falta de numero legal. 
O Sit. 2° SECRETA mo lu e vão aimprimi1• paraentrarnaordemdos trabalhos 

os seguiu tes 

A commissilo de finanças, li vista do telegramma do governador do Piauhy, 
calculando em 500:000$ a quantia indispensavel para occorrer às necessidades 
resultantes da secca, ú do parecer que o governD fiquo autorizado a conceder 
dentro da verba Socc01-r0s Pubticos, o auxilio que se tornar preciso na fórma do 
projecto seguinte, 

Sala das com missões, 3 de outubro de 1891.- Domingos Vicente.- A. Ca
"alcantí.- Bra:; Carneil•o.-lTiteodurcto Souto.- U. do Amar·al.-
J. Hygino. · 

Pr•ojecto n. 49 

O Congresso Nacional resolve :· 
Art. 1. • Fica o governo autorizado a conceder, dentro da verba Soccorms 

Publicas, o auxilio indispensavel ao estado do Piauhy para acudir ás necessidades 
produzidas pela seeca. · 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 3 de outubro de 1891.- Domingos Vicente.- Bra:; 

Carneiro.- Esteoes Junior.-.1. Jlygino.- Theodureto Souto.- U, da 
Amaral.- A. Caoalcanti. 

Orçamento das despe:;aN da Ministerio do Intm•ior 

No relataria do Ministerio do Interior foi orçada n despeza para o exercício 
de 1892 em 7. 796:072$500, conforme os respectivos mappas e tabella 
explicativa • 

A Camara dos Deputados ~:eduziu a proposta a 5.028:942$500 ou menos 
2, 761 : 130$ do que o pedido. 

E' de parecer a commiss!lo de flnanças do Senado que seja adoptado o projecto 
da Camara, quanto li somma votada, mas com as alterações seguintes : 

§ 2, 0 Em voz de- despeza extraordinarias com o estabelecimento do Pre
sidente da Republica, etc., diga-se- Despeza com o palacio da presidencla da 
Republica, inclusive a illuminaQ!IO e objectos para o eltpediente da secretaria. 
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§ 4. 0 Supprima•so a dospoza do 24: 000$ com o estabelocimento dos minis· 
tros, visto que jli foram elevados ao dobro os vencimentos desses funccionnrios. 

§ 6. 0 Sccl·ctaria do Senado.- Em vez do-195:300$, diga·so -227:100$, 
e!Ovndas ns consignaçõo,i : quanto no pessoal, em II :800$, augmento de venci
mentos votado ; e, quanto ao matel'ial, em 20:000$, augmento na despeza com o 
serviço tachygraphico e de redacção dos debates em cinco mezes a 4:000$, con· 
forme o contracto de 2 de junho do corrente anno. 

A elevada despeza deste para9:rnpho inhibe a commissilo de pedir conslgnaçilo 
para a publicnçilo dos annaes do Senado de 1827 al857 e augmento das verbas 
para a bibliotheca e para impressões. 

§ 9.• Ajuda de custo a senadores e deputadas.- Em vez de- ]00:000$, 
diga-se 90:000$- por ter esta verba deixado sobra do mais de 10:000$ no exor· 
ciclo de 1800. 

Oonvetri autorizar o governo a rovor as tabellas organizadas em 1883, 
comtanto que não exceda da verba concedida, 

§ 10. Secretaria de Estado.- Diga-se- 172:320$, em vez de 174:600$, 
· mantida a consignação do 7:920$ para serventes e ordenanças, conforme n 
proposta; mas redu~ida a 8 :OOO$n consignnçilo para imprcssau de leis, relato rios, 
etc., eliminada a de I :000$ para moveis e a de I :200$ para fornecimento da leg.is· 
lação a diversas repartições, mantidas as outras reducçõos feitas pela Oamara dos 
Deputados. 

§ 11. Pagamento aos serventua1•los, etc.- Em vez de- 500:000$, 
diga-se- 300:000$, por se1• pequeno o numero de parocllos collados e estarem 
findas as provisões dos encommendn,dos obtidas antes do decreto n. 119 A, do 7 de 
jal)eiro de 1890 • 

§ 15. La::aretos e llospitaes marl'tlmos.- Em vez de- 53:102$500, 
diga-se- 71:702$500, incluída a despe~a de 18:540$, para a manutenÇilo do 
hospital marítimo da ilha de Santa Barbara. 

§ i7. Insiituiçaes subsidladas.- Ern vez de- 29:000$, diga-se-
39:000$, restabelecidna quota de 20:000$ em Jogar de 10:000$, para o Asylo dos 
Orpha:os da Sociedade Amante da Instrucçxo, visto que esse subsidio provém de 
impostos creados pela lei n. 3396 de 24 de novembro de 1888 com applicaçllo 
especial aos institutos ,de assistencia, entre os q uaes foi moncionado o referido 
asylo, que tem prestsao relevantes serviços a sociedade. _ 

§ 18. Quinta da Boa Vista.- Supprima-se a despeza de 30:000$, visto 
que esse proprio nacional foi transferido para o Ministerio da Fazenda; conforme 
o.aviso de 25 de maio do corrente anno. 

§ ]9, Ass1'stencla aos Alienados.- Soja redu~ida de 60:000$a!O:OOO$ 
a consignação para as obras novas, nas colonins da ilha do Governador, e nppli· 
qu0-,se à conser~açilo dos predios existentes e despezas eventhnes, llcnbdo o tot~l 
de 391:800$ reduzido a 361:800$000, 

Obras.- Em voz do - 20:000$, diga-se - 265: 940;~, Só o pessoal 
technico vencs 24;040$, havendo alóm disso necessidade de acudir à conservaçao 
dos predio• em serviço deàto ministerio nesta cnpital e ilos estados (inspectorias 
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do saude dos portos), do realizar obras nos odificios do Sonndo, pnlacio do Presi
dente da Republica, Ropartiç~o do Estatistica, Archivo Publico, hospitaAs, deposito 
do material da Assistencia Publica, otc. 

Additivo.~ 

A commissilo é do parecer que o Laboratorio Nacional de analyses continue 
como repartiçl!o federal, passando do Ministerio do Interior para o da Fazenda, 
visto achar-se en~ravado na Alfandega, que não póde prescindir dos seus serviços. 

Quanto a extincçao de Jogares na Secretaria de Estado, a com missão propõe 
que se modifique a redacção do ndditivo, para maior clareza, adoptado, porem, o 
pensamento da Camara dos Depu tnrlos. 

Em conclusi!o, a com missão de finanças submette á consideração do Senado o 
projecto assim emendado: 

Projecto 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. I.• O Presidente da Republica e autorizado a despender no exercicio de 
1892, pela repartiçl!o do Ministerio dos Negocias do Interior, a quantia de 
5.028:942$500 assim distribuida: 

1. Subsidio do Presidente da Republica ................ .. 
2. Despeza com o palacio da presidencia da Republica, inclusive 

illuminação e objectos para expediente da secretaria .•.•• 
3. Subsidio do Vice-Presidente da Republica ..•••••••••••. 
4. Subsidio dos senadores . ................. , .... o • o o o , o 

5. Secretaria do Senado o ·o o •• o • o •••• , , o •• o •• o •• o • o ••• o • o 

6. Subsidio dos deputados ... o • o , • , • , •• o • o ••••• o ••• o o ••• 

7, Secretaria da Camara dos Deputados •••..•.••••..•..•. 
8. Ajudas de custo a senadores e deputados •••.••.••.•••.• 
.9. Secretaria de Estado .... o o .. o •• o o. o. o ••• o •••• o o ..... 

10. Pagametlto aos serventuarios a que su rererc o rlecreto 
n, 11~ A de 7 de janeiro dé 1830 .. , ................ . 

11. Rep!ll•tlçlo GaraJ d~ Estntistic~. , ....... , ..•....... · · · 
12o Archivo PnblicJ, ... ·· ......... , . , ........ , , ........ o 
13. Inspectoria Gm•nl de Snurlo rlos Portos.,, .............. . 
14. Laznrotos o hospitnes mn!'itimos., ... , ............. · · · · 
15. Soccorros publico~ . .. , , .... , , ...................... . 
16. Instituições subsidiadas.,., ..... ,.,, ............ ···· 
17. Assistencia dos alienados. , .. , , , ............ · · ... · .. · 
18·. Obras .................. o ••••• o o o •• o • o • o o o • o • o o ••• 

19·0 Eventunes. o •• o •• o. o. o o •••••••• o o. o •• o ••• o o o. o ••• o. 

120:000$000 

20:000$000 
36:000$000 

567:000$000 
227: 100,000 

1.845:000$000 
293:000SOOO 
90:000$000 

172:320$000 

300:000$000 
139:180$000 
:l3 : 8:10$000 

337:070$000 
71:702$500 

1 00:000.3000 
39:000$000 

351:800$000 
265:940$000 
20:000$000 

Art, 2.• Ficam pertencendo a Municipalidade do Districto Federal ~s ser
viços concernentes a hygiene e policia sanitaria urbana, limpeza da c1dade e 
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praias, hospital do S. Sebasti~o, desinfectorios, assistencia â infancia, compre• 
hendidos os menores empregados nas fabricas e oseducandos das casM de S, Jose 
e Asylo dos Meninos Desvalidos. . 

Paragrnpho unico. A dospeza com a assistencia 11 infancia sará levada u conta 
do productodos impostos especiaes a que se refere o art. lO d11lei n. 329fl do 24 
de novembro do 1888 e a receita dos asylos fará parto da ronda municipal. 

Art. 3. o Passarão para os estados as despezas com os governadores ou presi· 
den.tos e ~ocretarios, e com o serviço do hygiene terrestre .nos respectil•os terri· 
tor10s, 

Paragrapho unico. E' autorizado o Presidente da Hepublica a abrir os precisos 
creditas, de accordo com o orçamento vigente, para occorrer às despozas com taos 
serviços emquanto a cargo da Unicro. 

Art. 4. 0 Pnraexecuçãododact·oton. 2de24.dejaneiro do 1891, o Poder 
Executivo apresentará na sessão legislativa do J892 o ot•çamento da despeza. 

Art. 5. o Não sora:o providos os Jogares que vagarem na secretaria do interior, 
o de um director de secção, um 1" otficial. um 2° otficial e dous amanuenses. 

§ I.• Vagando um dos tres Jogares de director de secção, sara esta supprimida, 
sendo o serviço que nella ó desempenhado distribuido pelas outras duas secções, 
onde passarão a ter exercicio os empregados que delle se occupavam. 

§ 2. o As vagas dos outros dous Jogares de director de secção set•i!o preenchidas 
por accesso. 

§ 3. • E' prohibidaa admiss:Io de empregados addidos ou extranumerarios. 
Art. 6. 0 Nilo serilo providos na Repartição de Estatistica dous lognreR de 

1° official e dous de 2° otficial quando vagarem. 
Art. 7.• E' o Poder Executivo autorizado a rever a tabellu das ajudas de 

custo a senadores e deputados, sem augmento de despeza. 
Art. 8.' E' mantido como repartiç:Io federal o Laborntorio Nacional de 

Analyses na Alfandega da Capital, tlcanrlo sob a administraç:io do Ministerio da 
Fazenda. 

A:t. 9.• O governo transferirá a Gamara •los Deputa1los para a cnm em que 
funcetonava a Gamara do extincto rogimen, ou p:\l'a a do Mu:seu Nacional, ficando 
autorizado a despender aMá quantia de 200:000$000 . 

. Tosd Hygino.-U. áo Amara!.- Estem•s .Tunivl'.- Domingos Vicente.
Braz Carneiro.- Tlteoáureto SiJ!úO. 
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