
.§ Decima parte das i·eudas da 'U1 1iiio e dos c;;lail"" u 
d c~l 111aua. ~o 1·csgaLe ~º. papel-mo.sela e á an101tizaoão e paga
mcnl.u de. Jm·os da div1cla. da Urnao. - Amei·ico L obo. 

Art. 8°, § 2º - subgtitua- !:ic : 

Em 19~00, ou antes, si as assembléas logislalivas do ,.; 
o s l~llos deli1Jerare1n , ce~ .-;al'ão de l.oclo os direitos de expor
Laçao: e;alvo o que rccahi!' sobl'c productos ·de industr ia ex

. ll·::wtrva. 

§ 3º - 1::ubstitua-se: 

Os estados não podem ll'ilJULal' a il11porLaoãu Je mc1.·
cadurias cxlraugeiras, sejam ou não se.iam · destinadas a cu11-
surno em seu territorio. - Amerlco Lobo . 

A.d. 13 - accrescente-se: 

.l'a1·agTap l10 m1ico. .'\. União nãu poderá concm.lcr sub
vern;;:to, . p1·i vil cgfo ode zona, 011 cru alcrucr uutl'o favor a cm
p1·e~as dt\ via\;ão Jerrea; c0111tuclo, pofleni u011ceder garanl.ia 
de .nu·os, alú o 1)l'azo ruaximo de 10 ai mos. 

Sala da,; sessões do Congl'emr.o Nacional, HJ de dezetnbl'U 
de Ul<VO. -- A.mer'icú Lobo. 

Fica a ·discussão adiada pela hora_ 

O Sn. PnEsmJ~N'rE dá ·para ordem do dia de a11ian 1J fi u 
seguinte: 

Co11Linua1,i iiu ·da !." di scussão do projecto de ConsULuit;iio. 
Levant. a-::;1~ a :; e~;:;ão 1.h 11 'lwras da lardc . 

13" SESSÃ.0, E}VI 20 iD.K lDiE.:ZEMBil!O DE 1890 

PHESID'1'1NCIA DO sn. PHUDEN'l'E DE 1YIOH.AES 

1\ n n1uiu dia, Jaz-se a chainada, ;i qual rcspomte111 us 
J'oãn .\'1.Ji ,·a. ' crzcLlello, Cnsla Iloclrig·ucs, Eduardo iG'.On\ial.v e:;, 
1''nuH.: i;;L·11 :\Iac-liado, 1L cuvigi lclo Goell10, ,Joaquitu SarmcnLo, 
Cunha Junior, José Secun cli no, i\fa11ocl .8a1·ala, A11Lon.io Haena 
;1naqui1J1 Crui, Tl!eodoro Pacheco, JGlyscu LWarti.ns, Joacruiu1 
Cal.uncla, B ezerra Lle· Albuqu erque Junior, · Thcodurelo Soulo, 
J 0::; 1~ Hornarcl1 i, Oliveira Gal vão , Amaro Cavalcanti, Almeida 
Bat'l'clo. Firmino ela SilvBi 1·a, J'osú Hygino, J osú Simciio, .J!n:
dorico ::lc1Ta1tü, Pcdrn Paulino, Tavarns Bastos, Rosa 'Juuior, 
CMI h0 e Campos, 'I'homaz !Cruz, Virgilio Da1.nasio, Ruy Bal'
hos:-i, Sa1·aivu , Domingos Vi.cenl:c, Gil Goulal't. lHonteiro de 
.Ba1:ros. Quintiuo Bocayuva, if.,apcr, B1:az Carncirü', Carnvos 
Sall.ee:; , ·mrnldino ci o Amaral, Santos Anclraclc, <_fonoroso ~!arques. 
-Raulino 1Horn Esteves Junior, Luiz Delphmo. Ramiro Bar
cell os Pin1rni~o ·.Mac'hado Julio Fróta, Cesario A1vim, Eduarclo 
·\Vamlcnko lk . .Saldànha \vlarinho, Joaquim de Sm.iza, Silva 
Canedo, Si lva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mm'-
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tinho, Pinheiro Guedes, Uchôa Rodrigues Belfort Vieira 
Indio do Brasil, Lauro Sodré, Nina Ribei;o, Cantão, Pedr~ 
Chermont., l\fatta Bacelar, 1Casemiro Junior, Rodrigues ,Fer
nandes, Ftenr1c1ue de Gar'valho, .Anfrisio Fialho, Nogueira 
Paranaguá, Pir\)s Ferreira, Martinho Rodrigues Barbosa 
Lima, Bezerril, João /Lopes, Justiniano de Serpa,' l!,rederico 
Borges, José Avelino, José Bevila;gua, Gonçalo de Lagos 
Nascimento, Pedro Velho, Miguel de .Castro, Almino Affonso' 
Amorim Gar'o.ia, Epitacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá'. 
Andrade, Retumba, Tolentino de .Carvalh(), Rosa e Silva, João 
Bar.balho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Almeida Per
nambuco, Annibal •Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira <le 
Lyra, João Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espirito 
Santo, Belarrn,,ino Car'neiro, Theophilo dos Santos, Pontes de 
Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
Yalladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula Ar
,gollo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, Garcia Pires, 
.Marcolino de Moura, Arthur Rios, Santos Pereira, Custodio de . 
:'MeUo, Paula 1Guima1'ães, Milton, Francisco Sodré, Dionysio 
Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Me
drado, Barão de Villa Vioosa, Prisco Par'aiso, Muniz J!'reire, 
Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo 
Peçanha, Urbano1 Marcondes, 1.lanhães Barreto, Cyrillo ide 
Lemos, Oliveira Pinto, ;Viriato de Medeiros, Joaquim Breves, 
Virgilio Pessoa, Franca Carvalho, Luiz Murat, BaptisLa da 
l\fotta, Fr'óes ·da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
Sampaio Ferraz, Furquim \Verneck, Thomaz Delphino, 
Vinhaes, Mayrink, Jacques ·Ourique, Aristides ;Lobo, Conde 
de Figueiredo, Antonio OlynLho, Badaró, . Pacifico .Mascare
nhas, Gabriel Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão, Alexandre Stockler, !Francisco da Veiga, Costa. 
Senna, Lamounier, Gonçalves Chaves, .Americo Luz, Feliciano 
Penna, Viotti, Dutra Nicacio, F err'eira Rabello, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves IRamos, 
Carlos Chagas, :Pomingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, Palleta, João de Avellar, Corrêa Rabello, Bueno de 
Paiva, Ferreira Pires, Luiz ·de Campos, Martinho Prado Ju
nior, Bernardino de Campos, Francisco Glycer'io, Moraes 
Barros, Domingos de Mo;raes, Adolpho Gordo, Carvalhal, · An
gelo P"inheiro, <Mursa, Paulino Carlos. Costa Junior, Ro
drigues Alves, Carlos Garcia, Moreira da Silva, Rubião 
Junior', Floury Curado, João Pinheiro, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Caetano de Albuquer1que, 
Belarmino de •l\fondonç.a, Marciano de Magalhães, Fernando 
Simas, Lauro Mü-ller, Carlos do Campos, Schmidt, iLacerda 
Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da 1Costa, Antão tfo 
Fariá Ju1'io de ·Castilhos, Borges ele Medeiros, Alcides Lima. 
Assis 'Brasil , Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha 
Osorio, Cassiano do Nascimento, Fernando Abbott, J)emetrio 
Ribeiro e Menna Barreto. · 

Abre-se a sessão. 
Deixam de cornparecer, com causa, os .Srs. Floriano 

Peixoto, Joaquim Felicio, João Pedro, Ferreira Br'andão, 
Amphilophio,, Leandro Maciel, Alvaro Botelho, Alfredo Ellis, 
Nelson, Gesar.io Motta Junior; e sem causa o_s Srs. João Se-



veriano, Rangel Pestana:,. E~ne_&· de Souza, Tasso Fragoso, 
Bernardo de_ Mendonça, Lad1sl'.10 Netto, Santos Vieira, AI:.. 
berLo Brandao, Dommgos J esumo Lopes Trovão Fr'ancisco 
Amaral, Barão . de Santa Helena', Luiz Barreto', Rodolpho 
Ml!'anda, Antonw Prado,. Almeida Nogueira e .Ernesto do 
Oliveira. · 

E' lida, '.POSta em discussão e sem debate approvada a 
acta da sessão antecedente. 

iO SR. SEABRA (pela oi·dem) ___, Peco a palavra Sr. Pre
sidente, para apr'esentar á consideracão da Casa u~a moção 
que me parece não poder deixar de ser approvada pelo Con
gresso. Refere-se ella ao facto de haver o Governo mandado 
extinguir os ultimos vestígios da escravidão. · 

A moção acha-se assignada por grande numero de se
nadores e deputados, e espero que ó Congresso, approvando-a 
fará justiça e prestará devida homenagem ao patriolico Go~ 
verno Provisorio, · que acabou de uma vez para sempre com 
aiquillo que m·a a nossa vergonha, a pagina negra da historia 
do Brazil. 

V.em á Mesa, é lida e posta err:. discussão a seguinte 

Moção 

O Congresso Nacional congratula-se com o Governo 
Provisor'io por Ler mandado fazer eliminar dos arc,hivos na
cionaes os ultimas vestigiqs da escravidão no Brazil. 

Em 10 de dezembro de 1890. 
Barão de S. Marcos. - General Almeida Barreto. - Matta 

Bacellar. - Annibal F'alcão. - Luiz Delphino. - Urbano 
1vlanondes. - Fonseca Hennes. - Dorningos Rocha. - D. 
Manhães Barreto. - João Lopes. - José Avelino. - Ba1·bosa 
Vima . .,..~ Uchôa Rodrigues. - Serzedello C01·reia. - Oliveira 
P'irito. - J não de Siqiteira. - Espirita Santo. - Pereira de 
Lyra. · - J. Ourique. - Jesuíno de Albuquer.que. - Pedro 
Velho. - José Bernardo. - Epitacio Pessôa. - Prisco Pa-
1·a.iso -- T!heodu1•eto Soiito . - Fe'1TeJ,ra Cantão. - IPiaes 
de Car?.:alho. - Frederico Borges. - •Costa Rodrigues. - L. 
Miille1·. - Tolentino de Carvalho. - A. Milton. - Santos 
Pfres. - Marciano de Magalhães. - B. Mendonça. - Augusto 
de Freitas. - Rosa Junior. - M. Valladão. - A. Stock.ler. ,..
Amo1·im Garcia. - José Bevilaqua. - Paula Guimarães. ,.
Dionysio Cei·queira. - F1·ancisco Argollo. - A. ()rnellas. -
Conde de Figueiredo. - José 81'.meão de Oliveira. - Frede-
1·ico Guilherme de Souza Serrano. - Vfrgilio C. Damasio. 
- Juvencio de Agiiiar. - A. Aze1•edo. - Joaquim Moutinho. -
Lauro Sod1·é. - Victorino Montefr·o. - Indio do Brasil . .
Laves Tro'l:ão. - C.árlos de Campos. ---... Atl1;ayde Junior. -
Moniz Frefre. - Gil Goular.f. - J. Retumba. - Menna Bar
reto - Marcolino Moura. - S. L. Medrado. - Arthur Rios. 
- i J. Seabra. - Custodio José de M.ello. - Belf?rt Vieira .. -
A. Moreira da Silva. - F. Mayrínlc. - Coronel P.wes Fe1·reira. 
·- Antonio Justiniano Esteves Junior. ,......., Raulino Horn. -
fl.avr!l-.imdo de And·rade. - José Marianno. ,...- Belarmino Car.-
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neiro . - Ped1·0 Americo. - Almeida Pernambuco. ,--- Luiz de 
Andmcle. -- Zama. - Ancfré Cavalcanl'i. - João Ba1'balho. 
J. Mei·1·a de Vasconcellos. 

O Sr. Badaró - Sr. Presidente, não quero que ninguem 
entenda c1ue, ao levantar :para pronunciar-me contra esta 
moçfLO , eu pl'etencla conclemnar a obra meritoria dos abolicio-
11istas . O Que faço é pr'olestar contra o acto de cremação de 
todo o archivo ela es~1·aviclão no Brazil, porque envolve in
teresse::: lüsL01·iuo.s. Nós, cm vez de procurar destruir, o que 
é uma olJra ele verdadeiros iconoclastas, devíamos ter a nossa 
Tone cio Tombo,_ um eclific io ·clestina.clo a re00lher us papeis 
de toclos os archivos do paiz. 

Somos um povo novo, qu e corremos o risco de ter clif
Jiculdades para escrever a nossa historia, porque é deplora
Yel o c1uc se observa em todas as muni-ci;palidades e nas 
rep artições elas antigas prnvin(jias: por toda a parte o mesmo 
ailitw dono, • mesmo descuido, e, p01' ultimo, o facto de mandar
se .queimar grande numero de documentos que podiam servir 
para se escrever com exacticlão a h istoria elo Brazil, no futuro. 

O SR_ LAl\10NIEH GonoFl'IJEDO - A vargonha nunca ha ·de 
deixar de existir'; não é a cr emação que a fará desapparecer. 

O SR. BADARó - Além disso, não se póde fazer apagar os 
vestígios cl::t escravidão, porque, para a tt estal-a, allli 'está a de
biliclacle ela nossa raça. (Muito bem; muito bem.) 

:..\'inguern mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão. 
PosLa a votos, é a moção approvada. 

O Sr. Pedro Americo - Sr. Presid·ente, parece que po 
dmJJOS lJ orn considerar hoje encerrada a discussão do 1 º titulo 
do pl'oj ec\Lü de Constituição. 

:.\'as circmnstancias em que nos achamos, cumpre sermos 
rnrclatos·, patriotas e breves. E' impossível que aos nossos 
collegas escape o estado ànormal em que se acha o paiz. Ha 
no ar, na atmos:ph8ra, um como es.pirito maligno que se ma
nifesta c1ual uma ameaça continua de commoções sociaes, que 
(~ preciso díssi.par e -destruir. A imprensa queixa-se da de
.nrnra que têm ti.elo aqui as cliscu·ss ões . Diziad>e que, ao 
estabelecer - se o regimen r'epublicano, outra orientação to
rrariam as clisc·1_n3:· ões po ld ticas; enLrelain to, 0ontinuan1 a ofl' e
recer pretexto para cada um de nós exhibir o seu t alento 
uratorio, e o debate dessas questões rouba logar ás solrn;õ1· .
Que cumpre tornar. 

,-y~ . Ex . tem visto ·que .i á estamos perfeitament8 illurni
uados; ha mesmo sobre o assumpto tanta luz, que já offusca. 

'l'cm-se trazido par'a o debate autoridade de algarismos, 
qu1c 11ão l:ê1n scrv jclu; a encantadora palavra Llo ~r. 1;\'.l:iui~tr· o da 
l<'azouda n ão trouxe a luz Que o Congresso esperava, e depois 
Yciu o Sr. J:lanüro Ba1·[je lJus por ern duvida oo; algari smos do 
grande reprnsentanlc ela Bahia, por consequencia, até a boa 
Jé de ,' _ Ex. (Apm·tes.) 

:\Ias. o vicio é contagioso; o v icio .das emendas faz com 
que eu, · que sou artista, tambem apresente ·emendas, as si 111 
como o vicio da oratoria faz com que eu esteja agora fallanclo 
em publico. Isto póde fazer com. que este parlamento de-
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?·enóre e trans.fo_rme-s:e em sala de espedaculos oratorio,s, 
\Al?artes. ) Ha mmta gente ;qu e cita o exemplo dos Estados 
Unidos, ela Allernanha e da Suissa; mas, s i esses que citam 
ta,es cxern,plos lá fossem, ou viajassem, como eu viaj ei, haviam 
de Ler grandes . decepções, como_ eu Live, quando fui á Grecia 
depoi s el e ter hdo a sua grand10sa historia nos h istoriad ores 
que n ão a v iram. 

Todos o. es tados desejam entrar em um accôrdo; · aos 
granel e~ cab e mostrar gencrosidaid e, aos pequrnos bôa vo-n tncle 
e resignação. Qual é a pr incipal difficuldade a vencer ? E' a 
elo art . 4º . 

O SR. SERZEDELLO - Parece que V Ex . está cli.scutin cl o 
o artig·o . 

O SR. PEDRO AMERICO - A ·difficuldade maxima esl::í. 
nesse artigo, crue ·diz (lê ) : 

O SR . PREfüDEN'l'E - .Observo ao n obre Deputado que, 
Lendo. perJiclo a palavra p ela orcl em, nã.o yJórl e cli sr.11 1. ir rn <L
ter ia elo ,projcc Lo ele Constituição. 

O SR. Prmno AMERrco - Direi simp"lesmente que a vo
l: ação eles te art igo seria uma calam klacle publica. 

'Obedeço a V. Ex. e requeiro o encerramenfo da di s
cn ssão. 

O SR. PRESIDENTE - 10 requerimento só p ócle ser acreil o 
quando for' annunciacla a discussão do .projecto. 

O Sr. Lauro Müller - Sr. Presidente. preC'i so 'que V. Ex. 
rlê-mc Urna explicação antes de Cll Com eçar: I~ SÍ. aind a 0S
/.amOS n a hora rio fl:Xpediente. 

,a SR . PREsr.mmTE - P.or cinco minutos. 

O SR. L AURO ·MÜLLER - Neste rmso, vo u enúar á i\1.esa 
uma declaração de voto, assignada p or mim e por muitos 
di~t,inctos collegas . 

Peço, ;porém,- a 1V. E:x., ·e peço a loclo·s os que se intere.:;
sam por isto, que não acredit em em qualquer má von tade 
pessoal para com o ciclaidão a ,que se r efer'e este documento, 
n em para com o nosso dist incto collcg;a que prP9idiu á nlt.ima 
srssão ela Camara dos Srs . Deputados. . 

)jJu tomei então o cümlp1r omisso. imp l ici to na dec lacai;: ão 
que fiz, ele crue não julgava hquido o reconhecimento do 
Deputado p e la Ba'hia, de apr esentar provas a resp eito . 
(Apartes. ) 

Se'i que esta. mateii:·i a nã.o se I"efer e ao Co ngresso; mas 
rlPsejo mrviar esta declaração. para que o Sr:. Pr,~s .i-cl en l e 0 1.1 
a mande publicar no Diai"io . Official, ou a r1wie ii Srcrda
r i<L ela Camara rio~ Srs . Depul arlos, paea qni: dia peocluza· 
todos os effeitos. (Avartes .) 

A decla_ração do voto está ass ignada por 54 Senhotes 
DopuLaclos, h ave n.clo ainda outros que nã o a ass ign ararn, mfls 
que votaram contra . (Apartes.) 

Não qu ero perturbar as sessões -do Congresso com as
·nmpto que não lh e cliz respeito (A.partes ), mas pr.l\O ao 

Sr'. Pres·iclí'n/ e qne r! f• rlosl ino a o. la rl Pr.Jarn1.}ín elo YOln, OU 
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'enviando-a ao Diario Official, ou mandando-a iá Secretaria 
da. Camara dos Deputados. (T1·ocam-se muitos apartes.) 

. O SR. PRESIDENTE ~ A Mesa do Congresso não póde ac
ce1 tar,- essa declaração, porque o assumpto é da exclusiva 
competep.cia da Gamara dos Srs. Deputados. 

iO SR. NILO PEÇANHA (pela ordem)_ - Desejo saber qual 
é a sorte da moção do Sr. Erico. 

O SR. PRESIDENTE _, A sorte da moção do Sr. Erico está 
claramente definida. O Congresso decidiu que essa moção 
entrasse na 1 • parte da sessão do dia 19. ·Entrou em discussão. 
O Sr. Erico discutiu, fundamentando a sua moção, e, antes 
de terminar o seu discurso, estando exgottada a parte des
tinada a esta discussão, advirtido pela Mesa, o orador inter
rompeu o seu discurso, e a discussão ficou adiada. O Sr. Erico 
requereu urgencia, pai.'a que a moção fosse dada para a 
ordem ·do dia seguinte, mas o Congresso não a approvou. 

Esta é a · sorte da mocão; ella está adiada, até que o 
'Congresso resolva que entre novamente em discussão. 

Esta mesma explicação de,i hontem ao nobre Deputado. 
O Srt. NILO ,pn:çANHA - Não per'cebi. 

ORDEM DO DIA 

DISOUS8.1Í.O DO :PROJEO'l'O DE CON!STITUIÇÃO 

Continúa a i • discussão do projecto de Constituição com 
o parecer da Commissão Especial e as emendas apresentadas. 

O SR. PEDRO AMERICO (pela ordem) requer o encerra
mento da discuse:ão depois de lidas as emendas e discutida 
a materia de hoje. (1'1'ocarn-se muitos apartes; sussurro.) 

.Vêm á Mesa, são lidas e apoiadas as seguintes 

Emendas 

Ao art. 6°, § 6° 

Si fôr manti<lo, como e~á no projecto, accrescente-se, 
depois das palavras - bancos emissores - sem monopolio. 

Sala das sessões do Congresso Nacional, 20 ide dezembro 
de 1890. - A. Cavalcanti. 

'Ao art . 8º 

Inclua-se onde melhor convier: 

A di~crlminação da oompetencia do 'Governo Federal e 
dos estados para tribntarem a mr.tteria não comprehendida 
nos arls. 6º e 8º da Constituicão, ~rá regulada por lei or
dinaria dp Congresso Nacional €m 1.892. - S. R. 1Sala das 
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:Sessões do Congresso Nacional, 20. de dezembro de 1'890. ;...--' 
Athayde Junior. - Costa Goulart. ,......, Monteiro de Barros. -
Costa Machado. - FranC'isco Nefoa. - Domingos Rocha. -
Astolpho Pio. - Ferrefra Rabello. ,_, Americo Luz. - Bueno 

O SR. PRESIDENTE - Desejo saber se o nobre Deputado, 
o !Sr. Pedro Americo, requereu o encerramento da discussão. 

10 SR!. ALMEIDA BARRETO - Sim, senhor, depois que 
foram lidas as emendas apresentadas e discutida a materia 
de hoje; e, eu, requ.eiro o encerramento desde j;áJ. 

o SR. · ALMEIDA BARRETO - Sim, senhor, depois que 
V. Ex. me informe si passou o requerimento de encerra
mento da discussão .· 

O 1Sft. PRESIDENTE - Ainda não, ;por isso aue elle ·foi 
feito para ter logar depois que f.ossem lidas as emendas e ·no 
fim da sessão. 

O fíR . ALMEIDA BARRETO - E as ,emendas já não foram 
lidas? 

O SR. PRESIDENTE -- Vou verificar si ainda ha emendas 
a apresen.ta.r, porque ainda ha pouco vieram àlgumas á Mesa 

O SRJ. ALMEIDA BARRETO - Bem. 

ro SR. LAURO MÜLLER (pela ' ordem) - '8r. Presidente, 
vou mandar uma emenda á Mesa, para, no caso de mudança 
da iCarpital da União, indicar a zona em ·que ella deve ser 
estabelecida. 

Deixo de fundamentar esta emenda, que está · assignada 
por 88 deputados e senadores, para não tomar tempo ao 
Congresso; e peço a V . Ex. para mandar publical-a conjun- · 
ctamente c.om o officio que a acompanha. dirigido pelo 
Br. Visconde de Porto Seguro ao Sr. conselheiro Thomaz 
.José Coelho de Almeida quando ministro da _ Ag-ricultura. 

Vem á Mesa, é lida e apoiada a seguinte 

Emenda 

Ao art. 3º, ou onde convier 

vfoorescerite-se: 
. Fica pertencendo á União uma zona de 40i0 lcguas qua
dmdas, situada, no planalto central da Republica, a qual será 
ç•pportunamcnte demarcada para nella esLabclecer:.se a futura 
Capital Federal. 

!S. 1It. - Sala das sessões, 15 de dezembro de 1890. -
Mm·sa. - F'. Schmidt. ____:. J;l.odolpho Mlranda. - Lacerda 
Ooi~tinho. - L. Miiller. - Caetano de Albuquerque. -
José Mariano. - Pelfro Amerfco. - Sá Andrade. - Aqv.ilino 
do A 11ia1·al. - Pinheiro Gi~edes. - Alfreclo Ellis. - M oraes 
Barros. - R. Carnpos . - Mo1·efra da Silva. - Arlolp/w 
(],ardo. - Paulino Carlos. - Thomaz Ca1·valhal. - Do
mingos àe Moraes. - Ro!J,rigues Alves. - Arauja Pi
riheir@. - M a-rtinho Pmdo Junior. - Falcão da. Frota . 
Pinheiro Machado . - Victoi·ino Monteiro . - Abreu. -
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R. Osoi·ío. -- Dfonysio Ce1·que'ira. - M. Valladão. - Silva 
Canedo . - Domingos Rocha. - Lape1·. - Silva Pm'anhos. 
- Guimm·ães NMal. - P. Souza. - S . Flff.ury Curado. ----: 
A. . Stocliler. - Francisco Veiga. - Leonel Filho. - J . .Ca
tnnda. - Cassiano do ·Nascimento. - Paula .Guimarães. -
Cm·los Justiniano das Chagas. - João Luú. - Chagafl L o
lH1,to. - Pacifico .i'rfasearenhas. - .falia d e Ca.stilhos .. -
Aristides Maia. - Fe1Tefra iR.ab ello. - Costa Machado. -
Dominaos Porto . - José B cvilaqua. - B ezer?'il . - Ur bano 
Marcondcs. - Raptista da Motta. - .Cai·los Campos . -
Atha.udc htu:i01·. - - B el/'O?'t Vi eira.. - Uch6a Roclrigites . -
L eite O'ilicú:o . - Rou,l/,ino Horn. - Oonçalo d e Lagos. -
rlntonfr> .fnstinfrino Esteves Jtmi01· . - João Avellar. - 1P'o
l ·ycm·110 Viotti. - Alcides Lima. - B. Mendonça - Mar-
1:iu.no âc Maoalhãi:s. -- Gr:neroso JlLa.1·q1ws. - Espfrito 
Santo . -M . J . .! . Sc;·1·rin11 . - Joii.o ViC'im. - .T. Retitinbo .. ·
·-. P1·i.~cn Ponúsn . - Cm·nnel Pires F m"r·eirrr. - R l11sen 

. .lfot'lins. - .l. Nng ·1u:fra J1a1·0:11og·1ui. - Anf1•'is'io ] i''iaJ,h o . 
- 1'lt P.nrlorn Alws Priclwr:n . - JJ r:llnrm:i'liO Car1w'i1'0 . - Gar
l'in Pires. - lú1mil'o Hm·1:1~ /.l11s . - - ill cnno. Barreto . - F er
'1.ruulo Abbott: - 111 rm:i:. ll'1•cúe . - · PePeira da Costa. ~ 
l> n)Jufdn d~ H11lhõcs. - 8 11.enn de P(l'h'll.. - Astolpho Pio . 

COLONfZ/\Ç.:\O 

()rír1i11 do o/'(il'in 11.o Vis comle dr• Portn Seum·o no Ministro rto. 
Arfl·frult11 1·11 . 1·011scil11"iro 1'homr1 z .los r! C1wl.hn .1/1· Al
:11 eida. 

Villa Formosa ria Tmprra l r iz, ·prrwinc ia rfo r:nyaz, 38 
rlE' .iullJ.n rlc rn87. 

Tllnw. r Exmn . Sr. - Para mrlhnr cumpr ir as nrdcnR 
fJtlP \ ' . Ex. so d ignou rl:n- rnr., cru rw iso cl 0s:o.e ~Wini iil.e rio , de 
H r] p .i11ll1n ulli mo, r·omr~. ~ar n i rior r.nns·igm1r por escript.o 
a lg·11mas irll·as cptE'. :\cerca da co lonizacfto cnropéa no Br·azil 
lh:P a, lionf'a dr r.n-Í if.li l' YPrhalmrrnLc llfl.. audirncia. que V. J~x. 
,o;r di.gncm fürncndor-m e, po11ens ilias antcR da rlat:.~ do rn An 
ci nnarlo aviso. 

Vaeios rr!'n 1ll arlos rnl\J1 M favor:wcis a esse rcspeil.o, noi:; 
t ~ lim a.~ tropi caPs ri o nosso litnt·n.I. ·l' ize»rarn c1u o hojr-~ t enha, 
011::i. si 1111anirnrmonlr, 1Tinmphado nu F;uropa. a idéa de que 
para n pl'imeirn cs!.al1clPcin 1P nLo. i10 nosso imiz, elos colonos 
do :'linr l.f'. s.-í são aprupriarln's n clima rl a :pr·nv.incia do Rio 
(; r:i ndt~ rl11 .S 11l. í'. {JllfUHln 11111il o. os dr• alg'urnas p::u·agcns rla ,.; 
rlí' Sanl.:! f'af harina e Paraná; rif' modo q11 c {, q1.rnsi rxc lD si
YamPJlil' par'a o.o; la ':i pmvincias qu e a rlifa co loniznçiio já segue 
r.sr;on l.an Pa, di sprmall(lo a co. Liprndiacla. com a qual não só 
por 1• >:pirif.n rl1• Pquidadt• n jusLir: a. r.nrno J)Ol' oufras muüas 
r·nnsidPr'aCiif'.s bnrn conil ec i clas. V . K x . convil' ia que fossemo s 
fnmhnin pr·osnnl rancln as demais prov incias. 

Ri '' r lima rio llin Gl'anrlíl rio Rui. no liU,nral. r\ mai s 
fre~co r- analogo aos ela. :Eurnpa qti c 'os elas rlnniai s pro
vinC'ias. n1í11 ·1'• mPnns ccrlo rp 1n, no int.or ior deslas n!Lirnas. 
tia r lr::qHJd1-11·~ rn 11i. rlr! YD.1lo s, orn qu f\ a t e.m11er::i. l.ur a ó egun.L 
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1hcnig·na, e cm que, 1Jo inv erno, r.a hr. m até as folhas tt m::üor 
parLe das arvores. 
. E' mu i conheeido () principio, com as ·p roporções até de

stgnaclas por If.umbolclt, de que a quasi iclenLidacle ela tem
neratura se opeea nas baixas latitudes pela. a·sr~enção :nas al
L1tucles; e isto a lal pm1to que, até debaixo ela equinoxial, 
nas imme·d ia,ções elo Quilo, por exemplo, ha neve·s r>crp eluas . 

E b em conhecidos são entre nós, co mo muito mais 
fre scos QlH~ ·o litonal na provi.ncia clo Hio de J-:uieiro, os 
r.,l imas de J) e tropolis e de Nova Friburgo, em paragens· ele
vadas mais de 800 metros, e na de S . iPaulo , mais do sul. 
como muito mais fre scos qnc o 1de Santo s, os da capital r, 
011 tras ci.dacles elo interior, elevadas a-cima de 700 metros. 

Assim, por via de regra, qu anto mais baixa fôr a la
Li lncle elo Jog1ar, maior deve ser a altit nele, para qu e o clima 
.~ rja frr .s r.o r dr natm·.~za n 1cno s trop ical. qurõ 11flo fa r,a 
nsmorccc 1' o eo lono, vrmclo, no cabo rl c algnns rne:l es, clcsbo-
1 n r·rrn -·sr - lhr a.s corns rosacla.s •da·s facr s . 

Ass im. pois. s i na lati tude dr, 2.1, a 22 gr:.í.os são suffi
cientr,s 11 ns · 700 . ou 800 metros proximamente, nas latiLucl cs 
inferiores requerem-se altu r as rnaiorc·s. :'l pro.porçú.o, srnclo 
q u P, ús vczPs. nssas alL1was 1rna is coT1v01ücnte:, sfio · a.ló cl r.
signrrrlas v eios seu s terrenos el e culLura, não só de menos 
matto virgem, mas alü rle m enos cerrndos , e ciu.as i cxclusi
vam enl.e de campos limpos. aos quaes se adaptam. rlc mu ito 
mcll1 or vontade os co lonos rcccm-chcgaclos. som as r>r1wen
cõos ela nossa gente. el e que só são proclnr.1.iYos os rnaLtos 
virgmis, o:;; quaes ellr,s co lonos avaliam r,rn menos p elO' 
';aeriJ icio de t er qu e derrubal - os, e preferem antes. desde 
lngo. plantac e semear cm campos .iá mais ou menos araveis. 

nasraclo n estrs principias, com eçare i nor indi car e rr 
rornmrmlar a V . Ex . uma região ccnl.ra.l das lil'Ovincias de 
Minas r S. Pa11lo, q1rn, pela bondade ri.o c lima e das !erras 
''· prla 'faeiJi.clael e c0 m que a ell a 'rn pMlerú. (}heg·ar. apenas 
n ll imada qur seja a estrada ele forro a Casa Branca. acho 
nrnilo ap ta. narn prirnriro estahrl ee im cnlo elos co lonos en-
1·oprn 1s· rrr.em-vi nclos. 

· Rs'fr1 rrgião, nx:t.0nclrnelo-s r prlos ohfüpadões rln terra 
vrrrnrll1a e qHasi 0.cm arvorr.s, de pa:;t.os de barbas el e horlr, 
rl r:<;dr anlrs rl u. .r,i-cln.flr· clri .Franç:n. alJranl!'·0 os da s rltrns rn-ni·~ 
gr.ns do Ri .o elas Vcllias (affl1 1rntr do Paranahyha ) e eorn
prnhenrl c t:rrnbr,m os rla srrra ela nan as Ira P Pim1hy . 

Os r· ha~narlões ah i são U'io planos q1w, rnm a. intro
r1urr:ão nrllrs rln algnn s arados rrntr:rns a vapor e ele granrlr 
fo1'r:a, de rr·prmLe :e i1ocleriam 11111:· ao : nl. r logo qu eimar 
pa.ra Pstc1111w as tn11 cr•iras rlu rlifo crrpirn. q11 er para nell rs 
srmnar trigos. qum.' prados arLi.fi r-iars rli\ alfa.fa, on, ta lvPr, 
a in:rla rncllrnl'. ele C[lp ·irn gnrclm·a rla r~ t1cciP ::u' roxcarli\ . 

Na rx l ensãn que ar-a:bo dr 11crco1·rr..1·. ha. porém. 0111'. t'a 
J' r,Q'iãn não nrn110.s apropriada ú eolnni7.açàn r. 11ropfa. P 11arn 
u qual nu c1'eio qur nocln1·iarn os ·drsclr. j:\ rlar alurna . ~H'o
v i dPncia;;; . afim rl P a fr prPparando l101vcn a pnncn para a 
m iss fí,n qu r' a P1•ov icl0nria parr.cn lc1'- lhr 1·n;;;m'\·aflo. fazrnclo a 
11111 tempo rlella pad.ir R.g1rns prrra o~ trr::; ri .os rn aiorrs elo 
Brazi l f\ rla 1\ rncrica do Su l, o .'\ rnawna s, o P 1'al.a " o 8. Fran
eisc0. e, ()OTJS!il.uin.do, J) Or ass im dizer, o nnclco que reuni~ 
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'entre si as tres grandes concha:s ou bacias lfluviae.s dd 
Imperio. · 

1 Refiro-me á bella região situada no triangulo formado 
:pelas tres lagoas Formosa, Feia e Mestre de Armas, com 
chapadões elevados a mais de mil metros, como nesta pa
:r:agem requer, para a melhoria do clima, a menor latitude, 
favorecidas com algumas serras mais altas da banda do 
Norte, que não só os protegem de alguns ventos menos 
frescos des,se lado, como lhes fornecerão, mediante .a conve
niente despesa, os necessarios mananciaes. 

Não entrarei aqui, Exn:io. Sr., na questão da alta con
veniencia para o Imperio, e, até, 1Jara o Rio de Janeiro, da 
rrrndança da Capital, questão que me reservo para discutir 
em uma publicação não oHicial. Mas não posso deixar de 
aproveitar essa occasião para recommendar a importanoia, 
em todo o sentido, da mencionada paragem, como sól.o fe
cundo, em que têm de vingar e prosperar muito. quaesquer 
sementes que nella. se lançarem. 

Nestes terrenos de campos e bellas pastagens, limpas e 
sem bernes, nas paragens altas, se criam perfeitamente os 
cavallos, companheiros da civilisação do homem (que se 
pagam hoje apenas por 30$ ou 40$ cada um ), e de bosques 
nos valles e margens dos ribeirões, onde os cafeeiros ao cabo 
do primeiro anno ela planta <la muda já produzem prodi
giosamente (promettendo para quando houver daqui ·. com
municações ser este um novo districto productor deste ge
nero); ne·stes terrenos, digo, se encontram, até para constru
cção, não sómente bons .grés brancos e vermelhos, como, 
tambem, uns· marmores azulados, 'que, hoj e, apenas se destinam 
i{Jara fazer cal, e bastante minerio de ferro; existindo, até, bem 
perto, em actividade, uma fabrica pertencente .ao major José · 
Rodrigo Chaves, que, por meio do modesto processo dos 
fornos catalães, o funde, fornecendo tpara todas as immedia
ções muito bom ferro. 

Para arrebentar a pedra, facil seria fazer-se polvora com 
o muito salitre que fornece a serra das Araras. 

Entre outras localidades proprias .para, o estabeleci
mento de povoações, que ainda poderiam encontrar-se nesta . 
;paragem, unica em relação ao Brazi l todo, reconheço e me 
a trevo desde já a recommendar duas, das quaes deveria me
recer preferencia aquella, que, por exames feitos exp"eS':la
m ente, promette, si vi er a receber com maior facilidade, a 
necessaria abundancia de boas aguas . 

São dous chapadões de facil accesso, qualquer dos quaes 
prestaria assento a uma povoação, desde lógo, com a per
spectiva de poder extend er alé mais de um milhão de almas. 

Qualquer dellos fica acima de mil metros sobre o mar, 
um sólo firme, secco e de faceis escoantes, e o:fferece :á 
vista, de um lado ao menos, horizontes mui dilatados . 

E' o primeiro denominado por alguns - o da Gordura; 
a perto de ,quatro leguas ao O. N. O. desta villa, na paragem 
onde, a menos de um tiro de fuzil uma elas outras, S'e vôeni as 
cabeceiras dos r ibeirõe's Santa Rita, vertente do rio S. l!, ran
cisco, pelo ·Preto, Bandeirin~1a, vertente do Ama4onas pelo 
Paraná- e Tocantins e Sitio Novo, vertente do Prata pelo 
S. Bartholomeu e Grande Paraná. 

Mas, bem que sem estes predicados, que aliás não é 
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10ssehcial :que sejam acceitos tanto ao pé da lettra e diga~ 
mos quasi mathematicamente, se encontra, logo adeante obra 
de legua e meia de Noroéste, outra localidade ai.nda mais 
aHa e muito superior a esta, tanto pela maíor facilidade de 
·conduzir a eJla as primeiras · aguas potaveis, como pela. maior 
ventilação e vastidão de seus horizontes e pontos de vista. 

Fj.ca sobre a chapada e.m declive, que fórma o paredão 
ao nascente da Lagôa Formosa, a menos de uns cento e tan
tos metros antes de acabar a subida do caminho que ahi 
segue para o Norte pelo dor·so da mesma chapada, em direcção 
~í, denominada 1Serra do Cocal. Essa differença de nivel, 
abaixo. do cume da mesma chapada, não .só serviria de abri
gar dos nortes a povoação, permittindo que varram por ·cima 
de!la os ventos deste rumo, que são reconhecidamente os 
Plenos frescos e menos sadios na America do Sul, como ou
torgarão á nossa colonia um assento mais arejado, segundo 
:prome~te a propri1:1- vegetação ahi quasi exclusiva das plantas 
0dcnommadas; aqm, canellas da êma, especi·e das que nos 
jardins da Europa c:l1amam J ucas . Nesta ufüma localidade. 
que flcaria favorecirla, para o estabelecimnto de algumas in
dustrias, pela visinhança da dita Lagôa Formosa, se poderi.a 
logo desde o principio (sem dependencia, exclm·ivé, das aguas 
do Coral ou de algumas da Serra das Brancas, onde outras 
do lado do Norte, .que com mais avultadas despe·sas se 
:Poderiam, talvez, a todo tempo conrluzir para ella ou para a 
;precedencia) encher a <primeira mãe daroa que ahi se fi
zesse, apa,nhando na origem, nas duas abas da pronria cha
pada, as proximas vertentes. não só da mencionada Lagôa 
Formosa, como. do lado opposto, varias das que, ezualrnente 
de bastante altura, vão a1ctualmente buscar o ribeirão do 
Bahú. Em tono o caso, o gasto com a conducção das aguas 
em ab1mdancia deveria nrer,eder a q11a1rruer outro, no caso 
ile re"olver-se a fundação de uma grande cnlonia, não se 
fazendo nr.nhum outro antes de 8er ass.ef\'urada a ahnndancia 
das mesmas aguas. Não falta, Exmo. Sr., quem nutra ap-' 
prehensões de que todos os rnananciaes destas para~ens pro
dmem o bacio -ou papeira, e eu era dos que comparrnhavam 
esse vicio antes de aqui vir. As observações, norém, lque 
'tenho feito e as investigações a que tenho procedido, apoiado 
nM que .iá fi?:era Bonssimgolb na Colombia. me deram a 
intima convicção de que a causa de semelhante enfrrmidade 
nos chapadões seceos e apenas habitados perto de cabeceiras 
de corregos ou olhos dair11a, não é outra senão de ser esta 
cm geral. junto ás nasocntes mui ·carrngadas de saes e ninda 
nfo suffkientPmente hatida e are.iada, condições, nma · e 
outra. que viria a perder com as distancias por meio dos 
encanamentos. Assim a propria exneriencia o comprova, não 
dando papos em individuas q1ie behem, .iá nos ribeirões das 
mesma·s aguas'. crue deram essa enfermidarle aos que a be
lberam nas nascentes, especialmente si estas têm lugar em 
terrenos ele ar!:l'ila schistoc;a. Cinirinclo-me agora no men
cionado aviso de V. Ex. de 1.4 de iunho. cumnre-me tratar 
{las commlmicações e da maneira cómo, desde já, os colonos 
e tndos os aviamentos dr,viam ser até estas parag-ens trans
norf.ados. Nacla mais fa.cil dn que. vnler-se dni:; cnrros, 
·desde o extremo da estrada dr ferro no Estado de S. Paulo, 
que sem demora chegará á Casa Branca. Qnasi todo o ca-
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m inha p or Ub oraba 1ü exccllente, ele rnuüo boas agLrns e erri 
gera l snbrn ch:i:padões, e por onde Yém até esta v il la carros 
r!e sal, ús vezes d e mais de cen to e v inte arrobas, b em po
de1·ão v ir ou tros -carros menos carreg·ados, ·cober tos com 
1.o lclos o p 1wbados p or men os b ois, conduzindo famil ias i.n 
tciras, cmbon~ Lenham os passageiros de a.pear-s·e 1Jara aJiU
dar ·os m c._·mos beiiis n o·s passos :c1iff~c.e i1s .. Umu. junlia :el e 
h on s bois não cu sLa aqui muiLo mai s de 5101$, os pastos n o ca
JJl inho s fio g.ra Ln itos, e os propr ios colon os seri am os car
r e ir os e cond ucLor cs ele .su as :Familias e elos artigos para o 
se 11 pr im e ir o cs l.abclecim ento, antcl os, sementes .. e tc . Os b ois 
rl ' U(}O Uf\'. tH\ se VCllci O'l11 ~H~SLa v i ll a. l l ll S po 1· (ll il l'üS, na r azi\ O 
dr: Hi* a :l81$, de m odo que a carne é mu i bara ta, e a caca 
não foi La . n em o p eixe nas lagôas vizinhas . Não <Creio que 
ri v.::i virú jamais à dar nestas paragens muito bom vinho, 
m as até se p oder ia obt.e r excell en l e el o s mnmo combinad o 
das i11·op1·i ac; :ructas elo pa i"? .. co rno das .i aboLicabas, gaeteir as, 
l:uan,ias e a nanaws rl os valles, competcntementc adoçado 
c11m a 1·n.p ad11n1 n11 com garapa o a l impar e a scccar com 
n nwsrn a il Pcoa li a cio cal qu o so l isa n os engenh os . el e as
s ncar, 0 al 6 .nos p l'ílpr ios Jogares -elos vinl1os ele nva em 
\.r 1·pz 1' na :vrn clei 1·a . . 

Ap r nas ch eguem el a Bah ia 011 de P ernambuco as cs
L1'arlas ck Jccro elo ri o 8. Fr ancisco, os h·ansporLes sorã.o 
Jac.il im os, scn· i11do-se rio m esmo r io e, nos mezos mais 
sadi o~ de ma io e ju nh o. do vall e el e Ur ucu ia .. cujas . ca.b8~ 
r,e i l'ns .~·p ncl1a.m a poucas legu as cl ri"ta v illa, ou , t a lvez, 
l. amlw. rn do ~ cl1apadões do Form osn clrs cl e a J anuaria, em 
nlgnns 01 1 I r·os 11trzPs do anno . Uma paragem , porém, d1a1 · 
i 111 Dfll' la11Ci a clc's la , que po lo seu clima recomn1enclar ia n o 
l"\l r an µ-n iro o Hi·azil l.o dn. e qu e J)e la si m. p osieão favorecia 
nol:w r l111n ln o clesenvolvimenLo elo commer cio' intei ro de 
Lnrlas as provinci as, e at1é · qua11'clo Yiesse a .ser a sé:cle d o 
!{ m·p1·1w, af ianç.ar ia nos sccul os f 1rl-uros a scg·11rança e n ni
rlarl <· do Trnperio, parece- me que dever ia descle j á merncer 
a drv id a a ttenoii. o rl os p uder es publicas do Estado, fa zendo 
eonvr. rgi 1' l1flra ella todas as cornmunicaçõcs, começando 
p 11.l a e ouli1111 at~ão cln rstrarla de Perlt·o liT, polo P ar;\nprba r, 
U rnrn ia . 

Tamli rm a linlrn ela Casa T3 r anca sr. poderia cl es rJ e jft 
J) ar a r'll a nncarn inlrnr , não arhi lrar iarne nte. como at é aqui .. 
] iara . u nir po\·oaçf"cs ai n da insigni.ificanLes, com grandes 
;;:a "l lo'> rir at<'rTo. e rlesat r,r ros, aplanando mon tes e v alles, 
1·orno si· 1 rrn ·f'eil o, mas sim só rn enl.e beiran do os r ios sem 
n nnlrnns g-nsLos rle ni velarni·rnt.os. e se11do nrn .ilo m aior pro
Y<' il 11 Ct cultnl'a grral do pai z, corno Slll('Cecl e ti elo vall e do 
Pal'anally)J a . 

E 1i r r Pin f irnwm e.n.La, Exmo. Sr .. q1HJ nesta qua.si 
1 · xrl 11 '.~ J Ya J)l'f'i'crnn eia rias m arfrnns r]os r i o~. ajud ando, assü11 . 
a N n l.11t·Pzn.. qull sn li m it.011 a a l1rir os l r, i(.os , dr: ixanclo- lh es 
ca-cli ol' iras q11r. mai s e11 :st ar inm q'll cfiirar rlo qun venrer 
lal nr al mr11 (r tw l:ls cs lr arlas de fo r ro . es lú o g·randc segr eclo 
do rl rsenvo lv i 1nr nl o rlrts mes ma .e; ,rs lr ad as 11 0 Br nzil; !)ois·, 
w1yas c ida rh'8, m u iLo mai s impodant.rs que . as ac t.uacs, Yi
·1·i::irn an lad <"1 rldla '-i a s 11 rgi1·. 1' 1>.111 b 1"Pvr. · eoino por -rrn 
r· anto. S rs lP. SPn lirlo .itiJg·o CJlll' o prolonganwnto el a PsLracla 
d r) C:1.c;a Bl.' :rn ca rl iwi n uf"l 'f'ci.trn.r-:se, l)~r ssanclo Lal vcz do a lto 
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do chapadão por oncte ell a cr:irre ant,es ele ch egar á m en
cionacla cidade de Casa Branca, a buscar. atr:ivés db:; l'i0° 
Pardo e Grande, a marg·ein J o Sacl io, rio el as Velhas, do Pa 
ranahyba. aiim el e descer, cl ()pois, por esLe r io e sub ir o 
Cor urnbá ati: as suas cabeceiras, na paragem que, em outro 
cscripto , não ofifieial , como di sse,. tratarei de recomrn entlar 
devidam ente á p os teridrucl e dcs La abonçoacla terra de Santa 
Cruz . 

Deus guarde a V. Ex. - lllmo. , Exrno. Sr. rrhomaz 
Cnr:ll1rJ ele Almeida, Minislro e .'ccretario de ]~stad o dos Ne
gocios da Agricu lt u ra, ele., etc. 

(ExLrahiclo elo Go yaz de f7 e 2Ji de agosto de 1.888. ) 

O 1S1t. PHESWEN'J'E - O Sr. ,'\ lrneida Barreto re;quer 
o encerram ento <la discussão desde já, emquanto que o 
Si- . P'ecl 1·0 Ameri co reque.r1fü o encerramrnto para o fim 
da .sessão; v·ou rnn sultar o Congresso, primeiro sobre o re
querimcnl;o rl o Sr. Almeid a Barreto, que pede o encerra
mentn desde ,já. 

O f;n . Aivrnmco LOBO (pela vrden1.) - Foram apresen
tadas d ivcr::;a s em endas de snmrn a irnporta11 cia; p elo l.lc
gimr 11 lo essas em endas fleven:: sm: m1[)ressas, paTa ser:Cm 
di scntirlas 21 horas depois. e neste caso dar-se-i um con
f li cto c.nt cc o requerimento de crncerramcnto e essas emen
das, qur, t êrn ele ser cliscuticlas clepriis de impressas. 

'º RH,. PRESIDEN'J'E - E' um 
ta 11 Le : o Hr.g·irneJttn só Jalla en1 
qu.anLo ús apresrmtadas no começo 
~a1:mrn da ·J" para a 2" cl i scufJ'são. 

engano do nobre r epre
im1wcssão do emendas, 

cl a ·ch scussão ou na .pas-

O SH. ( ~ A:'\ ' l'ÂO (p ela orde'lli ) - Ha. Sr. Prcsicl cnle, mn 
roqu erimento de encerramento para o :fim ela .sessão e outro 
lHÜ:a ser encerrada a cliscussã.o desd·e jú.; ·p ergunto: Si não 
passar o requerimento para o encerramento desde ,já, l'ica 
prejndicaclo o segundo? 

O SH. PRESID'ENTE - Não. 

10 Sa. ZAMA - Ha de ser reproduzido em tempo op
po1·Luno. 

V07> ES - VoLos! Votos! 

O Sn. C.rn'l'.ri.o J) erg11nta qual dos dous requerimentos 
Lle encerram ento se1·:í snbmcl b el o ~t Yolru;.ão em p1:imeiro 
h gat' . 

O Su. P RESJDK'f't'J;; responcl (~ que o do Sr. Almeida Ba.r
rl:'LO, cruc requ er s0 cnccrrr~ a discu ssão desde· j á. 

O Stt. CANT.:\o ,pergunta ainda si, re.i citado esse recrut;
nwnt.o, ficará prcj ucli caclo o elo Sr. Pedro Americo . 

O Sa. PHEsrmm 'l'EJ responde que não, . assim como não 
:t'icará prejnclicaclo o rlireito de qualquer membro do Con
gresso requerer o encerramento em outra occasião , 

O ·SR . CAN'l'.;\.o dá-se por sa,tisfeibo. 

Sub1n eLtido :í. volao5o, o requeri rn ento do Sr , Almeida 
Baercto é a1Jprovado. 
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iH.avendo duvida soibre o resultado 'da. votação, pro
cede-se á verificação, e reconhece-se ter sido approvado o 
mesmo requerimento por 95 votos contra 90. 

O SR. PRESIDENTE declara Hh'cerrada 1 a discussão do 
titulo preliminar até ao art. i5 do .projecto de Constituição. 

iO SR. GENEROSO MA~QUES (pela ordem,) - São tantas 
as emendas que nesta discussão foram, á u Uirna hora, . re
mettidas á Mesa, que o Congresso não póde votar imme
diata.mente com pleno conhecimento de causa, principal
mente em relação à essas emendas, e por isso requeiro o 
adiamento da votaç-,ão para a primeira sessão, mandando a 
Mesa publicar Gs emendas . 

I._' 

QUES'rÃo D.[j'. ()R,DE:M: 

O SR. SERZEDELLO (pela o1'dern) - '8r . .Presidente, creio 
que está na consciencia de todos do Congresso que passou 
aqui uma emenda pela qual os encerraU1entos de discussão 
·SÓ se fizessem por maioria de dous terços dos votos pre
sentes. (Não a1JOiados.) No emtanto, V. Ex. acaba ele en
cerrar a discussão nor simples maioria. Neste sentido houve, 
até, uma reclamação do Sr. Barbosa Lima (Sussuri'o.) 

10 SR. BARBOSA LIMA (pela ordern) - Devo declarar ao 
Congresso que, realmente, apresentei aqui uma reclamação 
com relação ao artigo sobre cuja redacção se levantam du
vidas . Mas, tendo tido a honra de ser convidado pelo Sr. Pre
sidente para fazer-me ver que não tinha razão, fiquei con
vencido de que, na realidade, o engano era meu e de que o ven
cido fôra no sentido .de ser o encerramento feito por simples 
majoria e n:ão por dois terços. (Apoiados.) 

. ü SH. PRESIDEN'l'E - O ,Congresso acaba de ouvir as 
informações prestadas pelo Sr. Barbosa Lima, aucfor da re
clamação a, que se refere o Sr. Serzedello. Tive occasião, 
como membro ela Commissão de Redacção do projecto de Re
gimento, depois de votado, ele verificar, per.correndo todas 
as emendas, todas as actas e publicações ·do Diario Official, 
crue a rnclamação do Sr. Barbosa Lima não tinha proce
clencia,, tendo sido a emenda, que exigia a votação de do.is 
terços para encerramento da discussão, rejeitada nessa, parte. 
O Sr. ·Barbosa Lima teve oc.casião tambem de verificar o 
que affirmo. 

Ponho á disposição do Sr. 'Serzedello ,e de qualquer 
outro membro do Congresso os originaes ,que serviram de 
base á rcdacão do Regirr.ento, para serem examinados e 
verificarem si a reda;cção está ou não de accordo icom o 
vencido. 

Os SRs. BEVILAQUA E OUTROS -- A palavra. ele V. E:x;. 
basta pa1'a nos convencer de que é essa a verdade. ! (Apoia~ 
dos.) 

O SR. PRESJDENTE - Si algum equivoco ha, a Commissão 
de Reelacção não tem responsttbilidade por elle. Portanto, é 
lei do Congresso, emquanto não fôr revçigada, que basta a 
,simples maioria para o encerramento das discussões, e, mesmo, 
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nii_o. comprehendo que 'Um Congresso . . quo póde ae.ceitar ou 
reJeita_r .o art1_go ma!s importante da Constituição por simples 
marnria, precise dois ten:.os para um simples recruerimento 
de encerramento. (Atpoiados.) · 

'Posto a votos o requerimento de adiamento d8< votação 
apresentado pelo Sr. Generoso Marques, é approvado. 

O Sa. -PrrnsrnEN'l'E designa para ordem do <li<\ 22 do cor-, 
rente o seguinte: 

Votação do titulo preliminar da Constituição e das 
emendas. , 

Continuação da 1' discussão do proj ecto. 
Le.vanta:..se a sessão á 1 hora e i5 minutos da tarde. 

-ili.• SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1890 

PRESIDENOIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES . 

Ao meio dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Sr"s. Prudente de M.oraes, .Matta .Machado, Paes de Car
valho, João Neiva, Serzeclello, Costa Rodrigues, Eduardo Gon
çalves, !Francisco Mac·hado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sa,r
mento, Cunha Junior, José Segundino, .Manoel Barata, An
tonio Baen.a, Joaquim. ·Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Mar
tins, Joaquim Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior, 
Theodur-eto Souto, José iB<ernardo., OJ.iveira Ga•lvão, Almaro 
Cavalcanti, Almeida Barreto, . Firmino da Silveira, José Hy
gino, José Simeão, Frederico- Serrano, Pedro 1:Piaulino, Ta.
vares B::i,stos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgílio Damasio, Ruy Barbosa,, Saraiva, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, 
Braz Carneiro, Campos Salles, Uba1'clino do Amaral, Santos 
Andrade, Generoso Marques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz De!phino, Ramiro BarcmUo,s, 1P inheiro J'lrachatlo, Julio 
Frola, Cesario Alvim, ;Eduardo :wandenlkolk, Saldanha Ma
rinho, Joacruim ele Souza, Silvai Canedo, Silva Paranhos, 
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, 
Uchôa Rodr igu es, Belfort Vieira, Indio do Brasil, Lauro Sodré, 
Nina 1Hibeiro, Cantão, Pedro Chermont. Matta /Hacella.r, Case.
miro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nogueira 'Paranaguá, Pires- Ferreira, Mar
tinho Rodrigues, Barbosa Lim~. Bezerril, João topes, Justi
ni.ano de Serpa, Frederic-o Borges, José Avelino, José Bevi
laqua, Gonçal.o de Lagos, Nascim.ento, Pe.dro V_elhq, Miguel 
de Castro. Almino Affonso. Amorim G'arcra, Epitac10, Pedro 
Americo ·couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino 
do Carvàlho Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves iFerreira, 
José Maria1~no. Almeida Pernambuco, Annibal Falcão, .Meira 
de Vasconcello's, Pereira de Lyra,:João ·Siqueira, João Vieira, 
Luiz de Andrade, Espírito Sa,nLo, Bellarmino Carneiro, Theo
philo dos Santos, Pontes . de. Miranda, _Oiticica! Gabino :J;3e
souro, Iv-0 do Prado, Ohve1ra Valladao, ·Fehsbello Freire, 
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