
urr;cnte necessidade - entendendo-se que a indicação U'B
fore-sc apenas ao . Poder Executivo. 

·Sala das Sessões, 18 de novembro de 1'890. Almino 
Affonso. 

Nada mais havendo a tntLar, o f."1'. Presidente clá pal'a 
amanhã a seguinLe ordern elo dia: 

Discussão do proj.eclo de Re,gimen to do Congresso Na
cional, com as emendas of>ferecidas. 

Eleição da Mesa . 
Levanta-se a sessão ás .2 1,1:; ela tarde. 

2ª SESSÃO, EM ·19 DE NOVEMBllO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. JOAQUIM PELICIO ... 

Ao meio dia acharn.- se presentes os Srs. Joaquim Fe
licio, Matta Machado, Theodurcto Souto, Alvaro Botelho, 
Franr,isco Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim 1Sarmento, 
J'oão Pedro, Cunha Junior, .José Sccundino, Mello Barata, 
Antonio Baena, rrl1codoro Pacliceo, Eliseu Martin s, Joaqu irn 
Katunda, Bezerra de Albuquerqu.e Junior, José Bernardo, 
Oliveira Galvão, Amaro Cavalc::ml.ij Almeida .Barreto, ,João 
Neiva, Firm ino da Silveira, José Hygino, José Simeão, Fre
derico Serrano, Florianno Peixo to, Pedro Paulino, Tavares 
Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, 'rhomaz da Cruz, Virgí
lio Damasio, H.uy Barbosa, Domingos Viccnlc, Gil Goulart, Mon
teiro de Barros, Campos Salles, Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade. Generoso Marques, Rau hno Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delp'hino, R. Barcellos, Pinheiro Machado, Jnlio F1·ota, 
Cesario Alvim, Arnerico Lobo1 Eduardo Wandeokolk, João 

1Severiano; Saldanha Marinho, Joac1nim de Souza, Silva Ca
nedo, Silva Paranhos, Aqu ilino elo Amaral, Pinheiro Guerfos, 
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Bras il, Lauro So
dré, Serzedello Correia, N irrn Ribeiro, Cantão, Pedro Cher
mont, Motta Bacellar, Costa Rodrigues, Fernandes, Henriqutl 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelsou, 
Pires Ferreirn, Martinho H.oclrigues, Barbosa Lima, Bezer
ril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, Jos.3 
Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Al
mino Affonso, Miguel ele Cas·tro, Amorim Garcia, Epitacio, 
Pedro Americo, C9outo Carl;axo, Sá Andrade, Retumba, Tolen
tino de Carvall~o, H.osa e Silva, João Barbalho, Almeida Per
nambuco, Juvencio ele AgLliar, André Cavalcanti, Annjba.l 
Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Si
que ira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espirita Santo, Belar
rni.no Carneiro, Theophilo dos Santos, Oiticica, Gabino Be
zouro, Ivo do I1rado, Oliveira Vallaclão, Fel.isbello Freire, Au
gusto de Freitas, Paula Argiolo, Tosta, Seabra, Euzebio de 
/\ lmeida, Arthnr Rios, Zarna, Garcia Pires, iVIarcolino Moura, 
Santos !Pereira, Paula Guimarães, Milton, Amphi.lophio, Dio.-
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nysio' Cerqueira, Leovigildo l"ilgueiras, Ba1:ão clé S . M~I'C'<)S , 
Mcclrnclo, •l\funiz Fre i r<' . IA tliaycle :1,u ni or. Fonscc<1 e 81 lva., 
Fm1 scca Herrnr .~ . i\iln Pc1.;anha . Urbano 1\íal'Condes, Manbãns 
Dal'l'eLLo, ·Cyr illo Ll c Le111os. Alherln Bran dão, VmaLo ele Mc
ciciros. Joaquim Brnvcs. Virg-ilio Pe;;soa. França Garvallt o, 
Lui:r. Mural , Bapti s La da Mol.t::i . Alcincln Guanaüarn. Ei·ico 
Coolho. Ln pes 'l'roviin, .lacquos Orn·iqn c, ,-\ r ist ides Loh?, F1r~'·
qui111 \Vol'neck. Dorningo.s Jesuí n o, Vinhaes, T homaz .üc lr1 h1_
n o, Con de el o Figueiredo, Antonio Oly ntll o, Francisco Bad~ro, 
J oão Pin h eiro, Pao.iJ ico Masca,renhas. GalJ r iol do .M _agall 11.a.n;;, 
Chag,1s Loba to, J acob da l)a,ixfi.o, Alexan dre Sl.ockler , l' 'raucist;u 
Veiga, Ferreira Brandão, Lamounier Goelofr eelo, . Gonçalves 
Chaves, Ame6co Luz, Feliciano Ponna. IPolycaepo V1ott1, Dul.ra 
Nic::wio, Ferre ira lua·bello. Manoel Fulgicnc10, AsLolp h o lP10, 
Aris tides i\faia, Gonçalves Ramo: , J•'rancisco Amuai, Domi11gos 
Riocha., Costa ·J\fac]J atlo, Dom ingos Por to, Pall eta, Jo.ão :ele 
Avelar. Cor rêa Rahbllo, Bncno rle Paiva. Frrrcira P ires, Lu iz 
de •Carn·pos, i\1arLinl10 Prlliclo Junior, Bernarclino ele Campos, 
Francisco Glycerio, Moracs Barros, Lopes Ch aves, D,1mingos 
ele Moraes, AcJ.olpho Gordo, Carvalhal. Angelo 'P inheir(J, .Mnrsa . 
Hodo1'pho llo Nfüai1ela , Paulin<1 fürlo s. Costa Jun inr. Jl.,)(frigu cs 
Alves, Alfredo E lli,,, Car los Garc ia., More ira da :Silva, H.•11bião 
Juniol', Hlcury Curado , Leopo ldo de Bulhões, Guiinarãns Na i·al. 
Caetano ele Albu qu erque, Belarrnino de Mendo nça, EcluardJ 
Gonçalves. Heruancl o Siruas, Lauro Mlill er, Cal'los de Campos, 
Schrn icll, Lacrrcla Coutin l10, VicLorino Monlc iro, Pereira ela 
Cos La, Antão cl Faria, JHlio ele Cust.ilhos, Borge: elo Mecleiro ~ , 
Alcidcs Lima. Thom::i:1; F l01·es. Abreu, Homero Baptist.a, 'Ruclia 
Osorio, Cassi-ano do Na~cimcnto, Dcrneírio Ribeiro e Mcnna 
Barrelo. 

Ab1·e- se a sessão. 

Deixam de compar,~ ccr ns Srs. Paes 1lP Carva lho, Joa
qu im ela Cruz, Saraiva, Pruclenle ele Mnl'ae:-;, Jnaq 11 im J\fo r
tinho, _;Ennes rlc .Souza. 'J.'ass11 Fragoso, Peclm Vellio, Gon
çalves . J; errcira, Jo:é '.Mar:iairno, /Hlaymunrln Bando.ira , Bcw
narclo Castello D1'anco, Pontos rle Miranrla, Ladislún N nLI n, 
J,camli 'o :vracicl, Santos Virira , Cttsl.ocl io do Mell ri, J<1 i·ancisen . 
Sodré, Oli veim Pin Lei. F1'líos rla Cruz, 'Sampaio l•'e1Ta7., J\fay
rink , Cos i.a 'Se.una, Barão de Sanl a Hel ena, Luiz Bv.JTcLo, 
Cesario Motta Juniol' , Artl' onin Prado, Almeida Nogurirn, An
tono Azerecln, .lúmes to el e Oliveira, Ass is Bras il e Fernando 
Abott .. 

E' lida e posLa en1 di scussão u acLa ela. sessão antece
dente. 

O Sr . Ar istides M-afa -- Sr. Prcsidcnk, na acLa que 
acaba .de_ ser l irla. bein corno na pub!il5acla no Diario O//"icial, 
ha om 1ssao na h sta elos presentes ele muitos nomes rle co llcgw;; 
nosso. que aqm estiveram, oni ro os cru aos o meu. Na J'e laçi'io 
daqu ellcs que votaram a moção do iS1' . UJmlclino du Amara l, 
clá-se a me~ma omissão . 

. :'fa ·Comn:rissão quo :foi cncarrflgacla d e iHLrocluzir n o 
recm to os representantes qu e não tinharn p11estaclo suas af:fir
rna(;ões na scs·são so l omn e, foi omi !.tido tai11bc111 o rnnu nome, 
b~~rn como o 110~ meus companheiro s, ele sort0 que a Comrn is
sao for compler.a.mente substitu icla na SccrcLar ia. 



Piwu, poi s, a V. ]];x. q1t c niancl e corrigir cs~cs erros da 
acta. 

Vêni i -Mesa as segu i n I l'S 

n l'clara(:ões 

Tendo cl eixaclo dr. ser insm:icl u na acLa ela sessão t.l c 
ltonLcm a con1mu.ni ca\;ãu, CJUC' J'iz. rle nfto havei· comparceiclo 
por achar-me enierm11, rnclC:1rn r1 co 11 tra essil omi.ssão . - Vi
ctur inu jl!fontefro. 

Dccl;:rnmos que, p1·eso 11 l:.es ú ,5cssão de ho nLem, vo Limos 
pcl~mo(jao ~presentada pelo Sr. Ubaldino do Amaral, tendo 
hav1clo onrn;sao dos nosfi o ~ nomes na acla ele hoje. 

Sala das sessõe~. J9 de novnm !Jro ele 1890. - Manoel, F ill
r1enc'io . - Ferteirn Rabello.- Antonio Olyntho . - Lamouniei· 
Gollofrcdn. - João Pin h cfro. - Astolpho P fo . - .folio L wiz . -
Dom,inaos P orto. - PaC1fico MascaTenhas - - Palleta. - Joúo 
1t vcllai ·. ~ Dutra JV'icacio. - Chagas L obato . - r:w·los Chaga:; . 
-- D om:mgos Rocha. - Gonçalves Rwnos. - Gabriel Maaa
lh6.cs . - l"en·eira B1·anctão . - Prnncisco Veiga. 

llcc lamo ·conLra a omissão r.lo mou nome na volar<\ãO da 
rn.oção apre.sentada pel o .Senador LJbaldino cio Amaral . , 

Sala elas sessões. 19 ele novembro cfo 1890.-Em•ico Coelh,; . 
Declaramos que es tavanios presentes e votámos a favor 

moção a1wesonLada pelo Senador Ubalcli no elo Amaral. 
Sala das sessões. JIO rle 11 ovombro ele 1890. -- Coelh o e 

C1l'm1ios. - A. Milton. - J. Avel'i1w. 

Roclmno ~• inclusão do meu nome na lista elos clerml.aclos 
JJL' Cscn Les t't sessão ele honlom, bem como na lista da votação 
1~ominal Sllbre a mot;ão approvacla. de que fnl um elos signa
Larios, af im de .ser i11cl11 iclo na ac t,a . 

Sala ria s sesões, 19 el e novembro ci o 1890. - PeTnando 
Si·rnas . 

O Sn. :ElDuARDO GONÇALVES (pela 0·1·dcm,) reclama conL1·a 
a inl·lnsfio cio sou nome na li sLa rio s quo não co rnpm· t•cl'1 ·am. 

ü iS'L\ . Z AtVIA (pe la ordern ) pode ao Sr . Pres iden Lc que, 
pur sua VllZ. pc.ça ao Sr. Sccrrta1·io que incl ua o sü11 nome 
entro aq 11elles que subscrevc 1.··am a declaeação manclacla á Mesa 
·pe lo Sr. Cusl.rnlio .Josr\ ele Mrllo, Ampl1ilopl1 io e Santo::; Pe
r i ra. 

O S11. CARLOS GAncrA (v ela onlc·m) obser va qnc. pclf1 
leitura que fez no Dia1··io Of'f'icial, notou haver exclu são do 
todos os nomes ela cl cput::i.<;ão pauli sta, com excepção do Sr. 
Mar.bnbu Prado. 

Trata-se de uma cruestão importante - a moção do !Sr . 
Ubaldi no do Amaral, polo que pede á Mesa mande consignar 
na acta a decl aração ele QllC Locla a cl eputar;ão paulista votoH 
a favor ela moção Ubaldino. 

O S R. LACERDA Cou-rrn1rn (pela ordem) nota que foram 
omitLiclos na acta os nomes dos cleputa·dos _por Santa Catha
rina, que votaram a m0ção apresenlad::i, figurando sómente 

iô 
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os do·s senadores. Pede, portanto, que sejam consignados na 
acLa os nomes dos referidos deputados. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é dada a acLa por 
approvada. 

O SR. ARISTIDES MAIA (pela oi·dem) lJede á Mesa que 
seja nomeada uma ConmJis·são para introduzir no recinto do 
Congresso o Sr. Dr. Leonel Filho, Deputado por Minas Geraes, 
afim de prestar a promessa regimental. 

O SR. PRESIDENTE nomeia uma Commissão para introduzir 
no recinto o Sr. Dr. Leonel Filho, Depulado reconhecido pelo 
Estado da Minas Geraes, o qual conLrahe perante a ·Mesa o 
compromisso regimental. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DO PRO.JEC'l'O DO HEGIMENTO PARA O CON1GRESSC 
NACIONAL CONSTITUINTE 

Entra em discussão o capitulo primeiro do projecto de 
RegimMto para o Congresso Nacional ConstituinLe, e que trata 
da - ReLmião do Congresso. 

Art. 1.º A Reunião do Congresso Nacional terá logar na 
sala destinada ás sessões da Gamara dos Deputados, servindo 
provisoriarnenle de Prr.sidenle o Senador que houver presi·
dido ás sessões preparaLorias do Senado, e do Vice- Presidente 
o Deputado que houver presidido ás da Gamara. 

Art .. 2 .. 0 Sel'virão provisoriamente de secrel P.rios os que 
houverem servido nas sessões prcparatorias das duas camaras, 
ciccupando os lugares de 1• e 3° os 1° e 2º da Camara dos 
Deputados e de 2º e /~º os 1 º e 2º do Senado. 

Art. 3.º Esta Mesa presidi11á á sessão solenne de inslal
lação do Congresso e funccionará até a eleição da Mesa de.fi
niLiva, que terá lagar na sessão immediaLa á de installação. 

Entrou eonjunctamente cm discussão a seguinte emenda 
do Sr. Moraes e Barros ao art. 3º: - «snpprimam-se as pa
lavras: que terá logar na sessão imrnediata á ela inslallação » . 

Ninguem p edindo a palaiVra, foi encerrada a discussão. 
sendo successivamonte posLos a votos e approvados os artigos 
1 º, 2º, 3º e a referida emenda. 

Entra em discussão o capitulo 2'' - Da Mesa: 
Art. 4.° A Mesa definitíva ·se comporá de um Presidentr ~ 

e de quatro secretarias, que serão eleitos para servirem pelo 
tempo que durarem as sessões elo Congresso Nacional. 

' Além destes, serão eleitos um Vice-Pr.esiclr.nte e dois 
suppl entes dos secretarias. 

Art. 5.º Esta Mesa será eleita por escrutinio secreto re
cebendo-se cedulas especiaes para os cargos de Prr.s ide~te e 
Vice-Prc·siclenLe englobada e especialmente, procede.ndo-se do 
·mesmo modo com relação á eleição dos quatro secreLarios, 
dividida em duas turma.s, sendo uma para 1 ó e 2º e outra para 
3º e 4º. 

·. , Os immediatos em votos a estes ultimas serão supplentes, 
)la ordem da .votação. 
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§ i." Si nenhum dos votados para Presidente e Vice-Pl'.c
.;;!d~uto oblíver maioria absoluta, pro.ceder-se-á a ,z0 escrn..., 
umo entre os Llous mais votados. 

§ 2.º A eleição dos secretarias será feita á pluralidade de 
votos. · 

§ 3.º No caso de empate, decidirá a sorte. 

Do Presidente 

Art. 6.º Ao P tesidenLe compete, além do mais que lhe 
é commettido por este Regimento: 

1.° Abrir e encenar as sessões nos dias o horas marcados; 
Jazel' lc.r ·e assignar as acLas, designar ·a ordem do dia; esta
belecer o ponto da qucsLão vara a discussão; propor a vutaGàO 
e dcr;Jarar o seu re::;ullado. 

!-.º Gonvoear sessao, cm caso urg·enlc ·e extraordinario, 
fóra das hor·as e dias marcados. 

3.º Suspender a sessã.o ou lcvanlal-a, quando não puder. 
m anLcr a ordem, ou as cucu111sLa11c1as o exigi rem. 

Art. 7 .º Nos casos cm que algum r epresenlante infringir 
as disposições deste 1\.egim ento, ou i'alLar á consideração ao 
.Uongresso ou ;qualquer de seus m embros, -0 Pre&iclenLe o 
adverLira, usando da for rnu la -Attenção. Si esta advertencia 
não bastar, o Presidente dirá -S1'. Dep·ntado (ou ::Jenadoi·) 
F .. .. AUenção; e, si ainda for infructifera e>ta advertencia 
11(1.minal, o h -c's1dcnte consu ltará a Casa si consente em que o. 
membro do Congresso seja convidado a retirar-se. 

Art. 8.º O rcprescnLantc assim convidado a sahir Lloixará 
irn111 edialarne.nte a sala; e, não o fazendo, o ·Pr esidente con-
sultaní. de novo o Congresso sobre a providencia que deva ser, 
adopt,ada. 

Al't. 9." O Presidente páde discutir e voLar, quando julgar 
r;onveni.enLe ao cxercicio do seu mandato, comtant,o que para 
o· fuzer deixe a prosidcncia, que será exercida interinamente 
pelo Více-lJresidenle, o, na falta deste, pelos secre.taríos se
gundo a sua ordem uumcríca . O mesmo se pralicará quando, 
cluranle a sessão, que deve ser conlinua, .o PresidenLe por~ 
qualqu er m otivo deixar a cadeira. 

Art. 10. O Presidcn Le suspenderú a sessão, declarando-o 
de viva voz, ou, não podendo ser ouvido, deixando a cadeira. 

Do Vice-Presidente , 
Art .. 11 . O Vice- PresidenLo substituirá em. todas as suas 

a ttribuicões o Pres ident e, cm seus empedimentos, e nãQ po
derá fazer parte do comrnissão alguma. 

Dos Secretm·ios 

Art. 12 . Ao secre tario compele: ler os . offi cios d iri-
g-iclos ao Oongre.sso e quaesquer . out.rc>'s . papeis . presenles á 
lVIcsn; subscrever a corresponclcnc1a offic1al; ass2gnar, depois 
do Presidente, as aetas elas sessões: Ler a cl1recçao e a f1scE-
lizacã.o dos trabalhos e despesas ela Secretaria durante a ~essa.11 
do Cong.resso . 



Art. 13. Ao 2° 'secretario incumbe-. ler e assigiíar, dep'üiS' 
elo 1 º secretario, as actas das 'sessões. que serão ·escriptas, sob 
sua inspecção, por um dos officiaes da Secretaria, o quai, 
pal'a esse fim, terá na saJa uma mesa especial, em logar que. 
:for designado. 

"\.rl. 1 '•. O 3'' e !1" sec.l'e Lariu:o conlai:ão o·s votos nas de
liberações, havendo duvida, e servirão de escrutinadores na 
votação secreta; farão a lista das pessoas que obtiverem vot os 
e tomari'\.o nota. dos rep~· sentantes que pedirem a palavra. 

Art . 15. Não ha-rnndo sessãu , por falta de numero legal, 
o 3º e o 4° secretario::- farão a chamada para notar os que fal 
tarem r,om participa\:üo de r-au s2. ou sem ella, e assim se de
clarará na acta do dia, que sempre se lavrará. 

ArL . 16. A substitu irão dos secret.arios será feita confor
Jne a orcl cm regulal' da iÍmrn~.ração; o, para supprir as faltas 
momentaneas delles e ele seus supplentes, 'º Presidente con
vidará qualquer dos membros elo Congresso presentes. 

Entra conjunctamentc em discussão a emenda elos Srs . 
José Hy3ino e outros ao art. 5º: Supprimarn-se as palavras 
-por escrutinio secreto - e accrescente- se ao i'inal elo artigo : 
- e devc1 1 clo as oedulas sel' assignadas pelos respectivos 
votantes. 

O Sr. :Elyseu Martins - Sr. P1·osicl enLe, na confecção deste 
Regimento ou tomei parte como representante do Senado; fui 
membr·o .ria Comrnis'sáo mixLà cio revisão do projecto que. nos 
fo i remetticl1) ·pelo Sr . i\iinisl ro do Interior, e aceitámos a re
dacç.ã.o do art . 5" IYH' ser a q11e estava de conformidade com os 
usos, os esl.ylus ·e a dignidade do parlamento. Entretanto, vejo 
·crue se o:ffercce uma emencla cu j o alcance não posso cornpre
hender. (Apofodos. ) Desejava ouvir a respeito clesta emenda 
o 1seu illus Lre auc tn c, a quem muito respeito e considero, mas 
em cuj o flCnsu mentn não po ·so penetrar, desde .que .e.lle não 
justificou ele aní.ernão esta subversão de todos os estylos e 
regimentos elos parlamentos conhecidos, obrigando o Congresso 
a uma pressão que não me parece que a ep iderme de nenhum 
de nós possa supportar facilmente. 

Diz a emenda (lê) : 

« Supprimam- se as palavras - por escrutinio \secreto -
e n ucrr~scente- se ao final elo artigo : - e devendo as ceclulas 
ser af:signadas p olos respectivos votantes.» 

Isto é uma inversão completa e absoluta de todos os 
eslylos, e desejava saber por que motivo se exige uma medida 
des las, qne vem rrlterar toclas as praticas. A ra:i:ão pratica 
disto é que -eu •queria que me dessem. Eu falia. por mim e 
.iulgo escusado declarar que tenho bastante coragen::i para sus
tentar os rnc~. 1s aclos e dizer que votei contra ou a :favor, c.1n 
qualquer assurnptn. Mas a emenda é inconveniente e contra 
os estylos de todos os parlamentos. (Apoiados. 1 

Cr eio que não tomos necessidade de ostenLat' aqui cora
ge1n. Coragem das nossas cpnvicç:ões todos nós temos. 

O SR . ZAMA - E quem a não tiver natu ral embora em
pregue meios artificiaes, ha de ser s:empre cova{'de. 

O Sn. ELYSEU MARTINS - Devemos le.gislar tendo em 
vista as razões praticas- elas cousas. 
· UMA voz - Todos pensam assim . 



- 245 -

•O SR . ELYS~u rM.~RTINS - Si t odos pensam assim creio 
que ·a emenda ca:hirá. Peço desculpa á .Casa de ter-lhe to
rnado tempo (Não avoiados ), .provocando esta manifestacão 
da qual me lisonjeio bastante, rporque voto contra a emenda'. 

O SR . JosÉ AVELINO - E vota muito bem . 

O S'f\. ANNIBAL FAwíi.o - ·Sinto não ter ouvido perfeita
mente as palavras do Sr. Senaclor pelo Piauhy; todavia, julgo 
depr.ehender que S. Ex. nota nifo haver razão pratica para 
acceitar-se a emenda. 

Pó de ef~ectivamente ntLO haver razão praLica para isso; 
mas ha r aza.o moral (Apoiados) . Estamos ·em um regímen 
novo, que se caracter iza pela lilierdaclci e pela l'P.SJ}nn<>nbil ·i
dade .. . (A partes chversos. ) 

O Sr. Espírito Santo - Sr. Presidente, em additarncnto ás 
considerações .do meu illus:Lre collega vor Pernambuco, elevo 
dizer que julgo muito natural, muito 1'egular o systerna da
quelles que na pratica ele seus actos não deixam a menor du
vida a res.peito da responsabilidade Que sobre si eleve recahir. 
(Apoiados; ti·ocam-se apartes .) 

Parece-me inteiramente con~cntaneo com as p1'aticas do 
reg irnen livre, e especialrnenl,.3 elo regimen republicano, da
quelle que pretende os fóros do systema politieo m.ais ner
f'eito, v iver ás claras . (Apw:tes diversos.) Não ha mzões 
sérias qu e possam esl:abeler.er o systema ele sig·illo para certas 
manifestações. (Apai·tes. ) 

Vozr<: s - Votos ! Votos ! 

iO SR . EsPrnrro SAl\'l'O - E' preciso que cada um accentúe 
a sua posição, sem a menor vacillação, sern recear a menor 
responsabilidade, que clahi .Jbe poss·a provir. 

VozEs -- Votos ! Votos ! 
O Sr. Barbosa. Lima - Sl'. Peesiclen te, oud ·com o respeito 

que rn 0 merecem as cliv.ersas opiniÕPS expenrlirfas a prnposito 
rl a votação ela emenda cio art. 5º elo ·Reg imento, que se discute. 

Si 1! verfütd e ;qLrn alguns dos dig no·;;; p1·eopinanl.f.'.B não veem 
razrw pratica ele ríaLurcza alguma nessa emenda, é Lambem 
verdade que eu não ve,io l'azão para que mantfm1h·amos o re
gimen do systerna secreto, qnalQuer que seJa a natureza da 
votaç~o a que s;e tenha de proceder. 

Vorns - Votos ! Votos ! 
O Sr.. Almino Affonso (pela orclem ) - Ped i a J)alavra, . 

Sr. Preside11te. para pergunlal' a V. Ex. si. l.enclo o Pres idente 
rlo Congresso tomado parte na discussão, na fórma do Regi
mento proposto, voltar~t a presidir :'t Mesa emquanfo se trntur 
rlo obj ecto por elle discutido. . . . 

O velho Regjmento declarava qne o Presidente podia, .srn1, 
tomnr parl;e no debate. mas, ernquanl.o se tratasse do ?hJec~o 
que ellc se propnzessr cli·sc,ul ir, niio. Yoll'.nria Ct pros1dencut 
dos Lr::iba lhos. J~ l o não 1" s.i'á no Regunenlo rrur rllscut1rnos. 

o Sr .. Josú: AvELJNo-Está s11hte.ncliclo. 
O SR. MATTA MACHADO (1° Sem·etai·io) ---, E' preciso man-

dar a emenda . " -- · ~ · 
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o SR. ALMINO AFFONSO - Posso ainda mandar á Mesa 
a emenda? 

0 8R. PRESIDENTE - . Pó de. 

O SR. ALMINO AFFO~so - Então vou redigil-a. 
Vêm á Me"ª· são lidas e e11trarn conjunctarnent.e em dis .. 

cu s:ão as seguintes 

Emendas ao art. 9º 

Depois da phrase - deixe a presidencia - accrescentern
·se as palavr:rs - em quanto se tratar do objecto ,que se pro
po'nha discutir. 

Sala dai? sessões, 19 de novembro de 1890. - Almin· i 
'A(f onso. 

Supnrimam-se as palavras - e votar. - A. Euzebio. -
'Arth111· Rins . 

Ning11cm mais- pecl inrlo a palavra, é encerr ada a discussão. 
São snhmetticlos successivamento :i votação os arts. 4º a 

16, qn e são approvados. 
São el'nal men/ e apnrovacl:i.s as emendas offerrcidas aos 

arfs. 7º, pelo Sr. José Hygino e outros, e 9º, J)elo Sr. Alm ino 
Affonso. 

'l\'i'ío sii.o nnprovadaR as c.mcmlas offerrcirlns ao nrt. 5° 
-p elo Sr. Josn T-TYgino e outros, e ao art. n• pelos Srs. AnLOnio 
:Enzehio e Ari hm· Rios. 

Entra rm diRcus,:ii.o o capitulo 3º - Do~ Rcnre.:;entan/co;. 
Art. 17. Ocrnparlos m rrsnecfivo·s Jon:·arcs nela l\fo,:a pro

visnria. o. Presirlnntr convirlarirí os rnomlwos rlo CongresRo a 
aonfrahirrm o formal comprnmisso de hrm cumprir os seus 
Glcvercs prlo moclo por qnr rllc passa a faze-o; e lrw:rntn.nrlo·
se, no rrnn Rrd acompanhado nnr f.orlos quantos so acbarem 
na sala, proferirá a seguint.c affirmação : 

P1·omPttn qurwrlar· a Crmstit11irã0 Federrrl que fór adn
]Jforln. rlesPmpenhnr fiel e lPrrnlmcnte o carqn qne me fr>i 
corl.fiarlo prla 1\Taf'iío, P su .. ~tenta'I' a imião , a intea1·idade e a 
inde'!?endrmr:irt da RemibliC'a. · · 

"Parag-r:mho unico. F.m seznirla mnnrl:n~. f::izrr a c'ha
m:irfa. 8 caria llffi clns l'8])T'f'SCíli.:rr.i PS, comeranclri ")1P]ns OllfrOS 
mrmhros da Mnsa. rJid. á proporcão que fôr proferido o sen 
nome: -- A.ssim promettn. 

Arf.. 18. O renrrsr>11t antc mie compar0crr rler>ois sr.rá 
rnr.rhirlo nor uma r.ommi c;o1\n ffp rm~tro mr,n1hro,;. n0r1i.r8rla 
pelo P1·rsirle11tc, A nrnfrrirft pnrantr r .ot.e. ;:J, mrnr.ionnrla fMmulf\ 
ele affirn1 ri Gfí.o . não sendn nr.rA s•~rio crun lrnia na Casa o 
nnm."ro exi-girln para as rlPliberacõe~ rlo Conzresso. 

Art .. 19. O rewrc·ent8nte quA ft1r nbrigrrrlo n. falf:ir rior 
m:ii~ ele trrs rfo1s. clará parte ao 1º 'sr:cretario do impeclime·nto 
l e~dtimo mrn tiver. 

Art. 20. Si carr:cer de ·lirPn~a . rlrvPr~ rr;rrn err:r por 
·esr.rinf,o ~o Cnn<:!"rns,:o: r: . nnme.arh pelo Presider>t.f' uma ('.orn
m i s~?ío de trPs memhrns n::i ra rlar paT'crer r. lido rstn rm 
se~siin. scr{i cl8no para orclcm elo dia r srm cfücu"'füi nost.ri 
a vot os. ent.ernlendo-8e que foi approvado si tiver a seu fRvor· 
um terço elos votos dos membros do Congresso· p1~esentes. 
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Art. 21. Nenhum representante poderá fall ar sem pedir 
ª· ~a l avra .ªº Presidente; .e. concedida esta, fall ará de pé .e di
nglrá o di scurso ao Presidente ou ao Congresso. 

Art. 22 . Ao pedir a palavra, deverá declarar si pretende 
fallar pró ou contra. . 

§ Lº .um elos secretarias fará a relação dos representan
tes CJl!e ti verem pedido a palavra; e, de .accôrdo com a lista 
orgarnzada, será a palavra conce.dida alternadam ente . 

§ 2.º Quanclo muitos .pedirem a palavra ao mesmo tempo. 
o Pr.es1clente dará precedcncia a quem lhe parecer ficando. 
porém, a sua deci são suj eita á approvação do Congress:o, si 
algum representante o requerer. 

Art. 23 . O autor ele qualquer indicação ou requerimento 
terá preferencia sempre que ped ir a palavra sobre a sua ma
l:~ ria. Os relatores clao: cornmissõcs serão para este fim con
siderados como audores {los respectivos pareceres . 

Art. 24. E' prohibido. aos oradores usar de expressões 
desrespeitosas para com os ouLros membros do 1Congresso ou 
o Chefe cio Estado, bem ass im fazer referencias individuaes. 

Art. 25 . Nenhum representante poderá servir-se de !in
p;uagem inconveniente em rAlação ás deliberações do Con
gresso, que não podem ser objecto de censura ou protesto da 
parte de seus membros. 

Art. 25. Qualquer membro elo Congresso tem direito de 
insistir pela obse.rvancia clesle Hegiinen lo; e ao Presidente 
cumpre sati sfazer irnmodiatamentc semelhante requisição, sem 
acl mitLir reflexões ou debate, salvo si houver duv ida em ser 
~l disposição do RegimcnLo applicavel ao caso. 

Art. 27 . J\ão poderão ·sei' dados para ordem elo dia, nem 
constituir o olJ,iccto ele discussão assumptos que não sejam 
irnmecliatamenLe ligados ao fim do Congresso como consti
tuinte. 

Art. 28. Si depois que o Congresso começar a funccionar, 
comparecer algum Deputado ou Senador cu jos poderes ainda 
não estejam reconhec idos, a Gamara ou o Senado pro cederá ú 
competente verificação, reunindo-se para ee:se fim separaqa
menf.e, cm horas cliversàs das marcadas para os trabalhos elo 
Congresso . 

Entraram conjunctamente. em discussão as emendas já im
r1ressas e o:fferecidas : 

Ao art. 20, pelo Sr . Pinheiro Guedes; ao art. 22, . § 2º, 
pelo Sr. l\Iuniz Freire; ao art. 24, pelos Srs. José Hygmo e 
outros e Erico Coc111o; ao art. 25, pelos .Srs .. José Hygmo e 
out~·os: duas ao arl;. 27, sendo uma arnpl iando~o, pelo Sr. José 
HyginÓ e. outros. e ouLra suppriminclo-o, pelo Sr. Chagas Lo
bal.o e outros. 

lO SR . SÁ ANDRADE - Peço a palavra . 
O Sr.. PnESTDENTE - Tem a palavra. 
O Sr . Sá Andrade - Pedi a palavra para justificar a pre-

sente emenda. t . ' 
Parece crne o pensamento do Rcg!rr:iento por es e roei.o e 

expurgar o Parlamento de todo o csl)!1'~to ele mdependenc1a ~ 
subordina<;ão que trouxe das urnas. E assim que por um 
medida jesuitica, nfto elo ,j uramento, mas el e pr.omessa, seL q~e:: 
conhecér do penrnmento que aqm trazem os represen an e:o 
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ela Na(;ão ; P, por r·sLr meio . si acaso a Nação houvesse man
clat.lo para aqui um seu representante que não commungasse 
a~ mesmas kléas r epublicanas. seriamos forçados ou a 
cxpellil-o. si cll e ousa3sc conti-ahir este compromisso, ou 
en tão a -contrahir um compromisso contra o qua l a sua can-
sei encia protestava. · 

Comprehend endo o alcance cio § i7 do arL. 18, proponho 
urna emenda suppressiva ele parte do arL. '1 8. 

Vém 1:í 'Mesa. são lidas e enLram orn discusstio as se-
guintr.s · 

Emendas 

Proponho a suppressão ela: parte cio art. 17 qu e se refere 
á promesrn ou compromisso elo arL . 18, ,que, por esta fórma, 
ficar{t pre.iuclicaclo . 

Sala elas sessões, 19 de novembto de 1890. - Sá And1•ade . 

Substitua-se a nJfirmação ali -contida p.ela seguint e. : -
pronrnL I o gu ardar a Constituição que fôr adaptada, des:empe-

11 li a e f iel e legalmente u cargo que me foi confia-cio, e sus-
1.enJar a mi ião, a integridade e a inelependencia ela '.Nar,,ão. -
H7l'i lacio Pcssôa . 

O Sr. Zama - Sr. Presid ente. acabo de ouvir a leitura 
rle clifforen tes emen da& mar1daclas ' ú Mesa. Entendo que os 
arts . 17 e '18 podem, sem inconveniente algmn, ser suppressos; 
Hfto ternos nocossiclade desta formalidade. 

Quem r,nt ra aqui pela porta larga do suffragio popular 
,i ú .~abe a linha de proceder que eleve ter neste recinto e não 
precisa de rneia ·cluzia de palavras para proceder -conforme o 
rlídame de sua conscicncia. de conformida·do com os com-
111' 11 m isqcs que assumiu pe1;anto o eleiLorado. Supprimamos 
1'.4a Ji'1rnrnla, .qrn~ foi -rio antigo reg,irnen ; os molrles ho.ie sãu 
11u l l'll s; o n epnLnrlo Lo ma a rcsponsabilidaclo fle seus actos 
Ji Cl'a 11 l e Drns e a opinião publica . (Apar·tes. ) 

:~i os JJ ohrr~s DcpuladoO? não crenm cm Deus, cu cre io, 1~ 
q11a o . .;qurr r1uo sc:Jam as .suas opiniões nes te sentido, nã,o 
riorl om 11ôr pcias ús minhas crenças r eligiosas . (Apa1·tes.) 

Perdoem~rne os nobres DopuLaclos ; quando seus cabellos 
hl'anri1warem no esLllCln rDflccLi clo rlas consas lrnma.nas, l1ão 
rir 1wcc~ss ariarn cn !.o rncon lt ecer crne lia algum a cousa superior 
e um u11 Lro meio onclr o hornom erspo nclerá pelas fali as que 
commC'ltCl' ll ( Stc', mundo . 

o Sn. ~\!!LO p E(;.INHA dá UHl aparte . 

O SH. ZXM A - Nã.o t ive in Lm1ção rl e o magoar; prco ao 
11 nh1'r. Dc'trntarlo que me clt• sCJ ulpr si nas minhas 1rnlavras 
lto11ve algmn a qu e o pudesse li ge iramc:mte offcn.rJer (Apartes ) . 
Eu quem o r espcilo complelo a todas .as opiniões e a todas 
ns crenças; quero cxpencler o meu modo de ver com a maior 
l'ranqueza; eu creio em Deus, e nes.sa crr.nça h ei. dr rnorreT, si 
Deu s não me fal Lar com ·a sua grac,a . (Trocam-se rrmitos 
apartes. ) 

:Senhores, eu não sou um Estado; sou uma creatura in
,telligente, pensante e liv:t:e, e não_ quero peias em nome de 



cousa alguma, nem mesmo em nome de conveniencias de Es
tado. (A.partes.) 

:Mas, senhores, isLo é uma queslão incidente, que está 
lermmada\ por sua natureza. Entendo que podemos votar pela 
e:uppressão deste artigo ... 

O SR. JosÉ AVELINO _, Ficando Dous onde está. 

O SR. ZAMA - ... ficando a cada um de nós a conscien
cia de que se não pôde fugir á linha recta elo caminho do 
dever. 

O SR. Josi~ AVELINO - E cada um com as suas CI'.enças. 
o. Sn. ZAMA - Peço desc11lpa si o meu temperamento 

sangumoo e nervoso se exaltou em um momento em que não 
ha".ia Jogar para exaltações. Estamos apenas procurando o 
me10 de estabelecer um rnodo regn.Jar para as nossas cliscus--
sões e deliberações. ·· 

Esta_ndo, porém, com a palavra, Sr. Presidente, vou pedir 
a attençao ele V. Ex. e elo Congresso para alguns artigos;, e 
entre esses o art. 22. 

U:M Sn. rmPRESEN'l'AN'r.E - Não está em discussão. 

O SP.. ZAMA - Todo o capitulo está em discussão; eu 
exponho as lYlÍ'nhas idéas; o Congres·so as apr&cia e depois 
resolverá como entender. 

O art. 22 impõe ao Deputado a obrigação ele declarar si 
Jalla contra ou a favor; isto, Sr. Presáclente, ó uma posição 
forçada para nós. (.1poiados .) 

Ha muitos assumptos sobre os quaes tomamos: a palavra, 
não para fallar contra ou a favor, mas simplesmente para 
cluci·dar a materia ou para s.uscitar duvidas. (Apoiados. ) 
Cornpro·l10ndo o pró e o conlra no regímen francamente parla
mentar e nas questões políticas, porque então é necessario 
J'azcrorn-sc as inscripções, porque a-e: conve.niencias ele par
Lido impõem aos chefos elas maiorias ou das minorias a ne
cc?:siclad e de escolher pessoal para os comhatos do dia. 

Para esse caso, o pró o o contra são inclisponsaveis; sem 
isso é i 111 passive.! obter a ~)alavra '110 r.egimen parla1rnintar. 
Eu conheco o mecanismo destas casas e posso affirnml-o; 
Jnas os rl'obre ~~ representantes parece 'lJUe nào .querem a 
continuação deste regímen, que são absolutamente contra
rios a ell e, opinião que eu não sigo absolutamente, i1orque 
não compre·henclo regimen de liberdade sem mi.nistros respon
saveis. 

Acho que esse artigo póde ser muito bem supptesso. 
Não temos questões politicas do que nos possam resi1ltar 

a crnéda cio Governo; não ternos falla do LhEono, crecll.tos, 
moções, etc., ma terias em que · essas for.mulas. sao yecess:aria3~; 
ternos simplesmente que approvar urna Const1tmçao, mas nao 

queremos senão concertar, emendar e melhorar o t·rabalho que 
fôr submetticlo á nossa apreciação. (Avoiaclos. ) 

Lembrarei t arnbern mitros artigos, elltrc os c1uaes os 24 
e 25 (Avartes) . Nào farei, porérn. grande quesLão de~ses ar
tigos. Em cruasi to elos os i'egimentos lia essa 'Chs.'pos1çao, mas 
t enho notado aue ellas são ociosas e crcte raras vezes tem 
applicação .. • _ " 
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Elias faze rri. parte de todos os 

.O SR. ZAMA - ... porque nen'hum do nós ba de empre
gar phrases inconvenientes desacatando uma corporação do 
que nós mesmos fazr.mos parLe. 

Ha um outro artigo, porém. para o qual chamo muit·:1 
ospecialmenle a atlençi'ío do Congresso . 

Ec;se artigo tem por força denLe ele coelho. E' o arL 27, 
que cliz (lê) : 

«Não pndcr{1 ·ser dado pnra ordem -do rfüt. nem consW.uir· 
oh.ire! o de cliscnssfío as~umpto que nã0 sr.ia immediatamcntP 
ligado ao fim elo Congresso como consf.iluinte. » 

O Sn. Joslf: AYELINO - E muito bom artigo . 

.O Sn . ZAMA - Lalet anaiiis in hei·bis. (Não apoiados.)' 

Qnero crer que nenhnm membro da Cornmissão teve pensa-
mento reservado ao escrever este artiim; 111as o Congrcilso, por 
i:;so qne é constitninle, tem as atJriln1icõcs mais latas cme 
n rn lmnrn corporação desta ordem póde exercer sobre o só lo. 
IA71oinrlos.j · 

Nós devemos todo o temno crue trnbRlbarmos com o Con
f::TP.;,rn ter o ampla nltribnicfío rlo tratar de todo e qualrpirr 
a.qsnmptí) rr11e na noss8 opinião at.tenda aos inlercsse nncio
rrnes. (Apninrlos .) 

Não acccito peias nrs.fe terreno. nfío sujr.ito as attribni -· 
rõrs mm rt:cohi ria R()hrr~nia. m1cional a clispnsir.ífos reg-i
rnenb rs. Nãn n hrlico dns clirrit.os aue o novo me cle11. · 

Onorn cnnhrr,e o rnecrmi smo cJpqfa R casa.<\ . f!lH'ID r.stfi. ha
hilm1rlo :'i virJn nolifica , C.Omprrhr.níle CT118 nfí.n RC' póclf.J traçar 
n li mi1r :'i acr:'io rlr. um~ corporar?ío rlesta ordem. ;'lf~o . se-. 
nl1nrrs. houvr nm Denutnrlo que r oprf)Scnfava a minha p1·0-
vincia. rn1r rlizia: - «Rui cidrrn-mo os sr,nlrnrcs, porque·. nor 
minhns rn1fos. e11 n::lo mr snirirlo». F.u não rlou o mr.n voto a 

· r.sta rli.:;poRir,ãri; e 3or.rrrlito. rrne nsla morirlarle, rrue ni'ío prrcisa 
r]o ex-rmnln dos meus cah0llns hranr.M. mas rrn cn.io corari'í.o 
lia o drse.io rlr, qnc o systema repnblicano seja o svstorna da 
lihrrdarTr e rxpansfín rle fodn.s a~ forr,as com CJ11P Deus rloton 
n 'hornf'Tn. nfío se deixará amorrl.aonr por uma cfo;pnsicfío qne 
prírlr, sor muito simn]PS', mas rme sem cl11virla nenhuma tem 
veneno na cauda,, 'T'enho conclui.do. (Muito bern.) 

Vf.m :\, Mr .~a. são li rl::is e. entram farnhcm em discnssiío 
as seguintes emendas: 

«Ao :wt. t7 - Rnnnrima-'sr, a f0rrnnla - rn·0metto, et.o .. P. 
n rararrrflpho irnico do dito art. 17 : snnnrima-sc o art. 22 
s0m nrc.iuiw rlos paragraphos; supprima-se o art. 27. -
?:aina. » 

O Sr. Elvseu ll!Cartins - Sr. Presidenfn. ainda ·nelo mesmo 
·motivo .iá al]PQ'[l(lO. Orf\llDO lJ. tribuna afim de r esnonrlrr ·:Í.S 
ohscrvn.ç:õPs fritfl~ ;:i f1l<:rnns artigos elo projccto de Regimento 
pelo S\r. Dr>n11tarln 7.ama. 

Dr,vo dir,.01', por mim" e prlos me11s ,romm<nl1eiros rln Com
missfio. c11rn nh~nlntamrnt.e nfío tivemos intencfío _ Rcnfío rl e 
fa7.0r um trrib::ill10 ·rrne rshvr·ssr nct f!Hnr R dri, flignichlrle rlo 
pnrl::imento r das suas neccssiclacle;i. 
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O SR . JosE AVELINO - E da liberdade de cada um de nós. 

. iO SR. ~LYs~u l\IL1R'rt.:vs - Absolutamente. não poíliarnos 
ter, como nao 1;1v~mos, intenção occulta de Crear obstaculos 
ou e;11baraços a Justa expansão da liberdade de cada um 
de nos. · · 

DHo isto, qne servirá de escusa e justificação pela parto 
que. tenho neste tra~alho, · deanie do Sr. Zama, a quem muito 
considero; passo a dizer o cruc penso sobre o art. 17 . 

. · Confesso. que d<'~nte do meu, espirita esta 1'órma T1fio 
tem valor e ~mp ortancrn .. a lg·uma, e que clla figura aqui, creio 
eu, pela razao ele close.1rir a Comrnissão pôr-se ele accCIT'!lo 
·com os esf.ylos cstabelrciclns pelo nosso parlamenLo, como vor 
t odos os parlamentos cio quo tonho conhecimento. 

A Commissno, por cons0quencia. não faz disso uma 
q1rnstifo primnrcliul, nem elcvar::í ú altura dr, um principio 
esla fórrna, porque todos nôs sabcrnoe. riue a promessa ou o 
.:iurarnento não tem a verdadeira intuicão no curnprimonlo r!n 
seu dever. -

Portanto, om nnme da Commissfio, posso dizer que ef
fodivamente estnu elo aceôrrlo com o Sr. Zama, o nada tenhn 
que onrôr absolutamrmlo á suppressfio elo art. 17. 

Quantn ao art.. 22. acho que o Sr. Deputarlo Zama int.or
profrrn mal o pen s,n,mrnio ela Cnmmi~sãn. vendo alli a pre
tenc:\o rlc coarclar a liberrhlde clrJ prmsrrn1rmto elo orarlnr; mas. 
a Commissão nfío t eve f::ll inlençi'ío. e foi nnicanirnte parri 
mr!.hnrlizar o ITaba lhn, para qne a r11os a rn;aniza!';SQ cluas listas 
de orndoros, º" fJUans se inscrovem pró ou contra. 

O Sn. JosÉ AVELINO clCt nm aparte. 

O SR. ELYSEü MARTINS --- Quanrlo o nobre Drnntado 
tomflr a palavra. ,não p::n'a onn1'.ir-so. rnfls para offerec.0r 
emonr1as , prírlP fozrl-o sem infri ni:r ir n Rr.gimenrn . 

O arf!:2·0 da Commissiío foi simrlr.srnent.e p::tra methoclizar 
e d::tr ordem no trabalho rle manrirfl IJUI' se pucleso·e conhr.ccr 
crn ::ies os oradores rr11c crnrrinm fallar a favor ou contra, para 
dar-lhfl a palavra all:ernadamente. 

Não "'".io motivo rle fazer crue:::lão de 11m artigo desta 
orrlpm, e nfío posso deixar do levant::ir nm :irof,esto co~fr~ a 
injustiça enorme rruc o Sr. De1rntaclo Zama fez a Comm1ssao. 

O Sr... ZAMA - Não fiz injustiça alguma ::í ·Commissão . 
O Sn. ELYSEU i::lfoRTIN8 -- A Commissão rnhta, tendo do 

ol ~hor:w um nrojrcto elo Ror:·irncnfn 11ara o rnn)2'rr.sso. na sna 
f1rncriin r,on~tifninfo. não podia deixar do araufpl::ir o intcrr:>ssc 
elo oronomia elo tomno, afim ele cn1e pllf1Pssr.mos . entrar nn 
reg-imcm lrgal Pílla approYaç.iio da Constituicão, noséto pac~o 
funrlamrnfal; nfio foi, port:rn lo, a inlcn.rão de coarei.ar.ª li·
hrrr-Jaclo do quílm quer que s;Pja1. fl .mmto .m<mos. de anrnlia:· 
um penf;amr.nto que pudesse preJucl1car a !Jberclacre do parla-
mento- absnlutamrntc nã.o. . . 
· · ,o ' Con!TT'Psso PSl.á rmrnidn com o c:irrwter rlP Constih1.rnt?. 

e 0 no.ooo ·fr8balbo. exclusivo e unico. é e1i:Pndar o rro;ioci,o 
r1 0. Crmstit11iç1\n, i1 oi.o; tndns nós trmos necess1dacle ele salnr do 
rou·imcn cm crue estamos artualmente. . 

·- Somos l1111 noder ~oberano, nãc ha duv1Ela alguma., ma'>·: 
não para anarchizar. Temos liberdaclc ele acçao para elaoorm 
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e emendar o projecLo que nos foi apresentado, mas, acima de 
nossa soberania, temos o interesse de acautelar os interesses 
de nossa P.atria, tratando quanto ante·s de clotal-a oom urna 
ConsLi tuição . . 

O SR. ZAMA - iSi eu entender amanhã de apresentar um 
projecto l'ev ogando o decreto :que restr inge a lib erdade de 
imprensa, posso fazel- o ? 

O Sn. ELYSEU MAR'rlNs - Pócle, mas deve ahs l.cr - se nii;"~o . 

O Sa . ZAMA dá um aparte. 

O Sn . EiiY SEU l\1A.wrrns - Não é do ,congresso essa 
i'uncoão: e peço licenca ao nobre Deputado para cl'iscor1dar. 
clesse principio subversivo . 

O .Si:t. ZAMA-Assembléa Const ituinte com fun coões 
limi t ada·, is Lo é :que é novo em Dire.ito Co11 stituci o11 al . 

O SR. ELYSEU MARTINS - As nossas fu11 cções estão li
miLadas a foncc.ões ele Constitu inte. 

o .SR. J!'HEDETU CO BoRG'F.IS E OUTHOS SEN HORES - !Não 
a11o i a elo. 

O Sn. ELYSEU l\iV.rmNs - Oh! Si os senhorr,s contestam 
o proprio facto, não sei o crue mais não contestarão . Si não 
somos aqui urna Assernhl éa C:onsLilu in le. nã o ~rn i então o .q ue 
·somos. 

o SH. FREDERICO BORGES - Por isso é que somos tudo. 

O SR. ELYSEU MAwrrns ~ Está enganado. Isso seria anar
cl1 ico, seria subvers ivo de toclos os principias ·do Direito mo
derno . Estarnos aqui em funcção constituinte . A inda não 
organizámos a nossa lei pr imordi al. 

o .SH. FHEDEH!GO BORGES - Então . !imi tados os poderes 
da Conslitnintc, qtwes são esses poderes ? 

O Sn. Er;ysEu 11\1'.'\RTTNS --Ji~s l.á enganaclo; não lern logil:a 
nnnl 1uma cm seu aparlc, , permil1a- mc CJll C lhe di ga ; não t em 
conn exão nenhuma, 1Jorque não r1uerern CJllC se lim item os 
)Jorlr~.res rl c comti Luinles, qur: tem os . 

O S1{. F11.1wm11cn Bono1>s - O 1n1egi rn e1 1to os linlitou . 

O Sr1. ELYSW l\IAít'l'IKS - E~tá enganad o, não limitou. 

o Sr. . FHEDERICO BORGBS - o ·que d ispen samos é a lição 
ele :r.ogica, porque não csLamos numa aul a de Philosopl1ia. 

O Sn. ErJYSEU MARTTNS - Mas argumentamos aqui com a 
Logica . 

. o SR. FREDE11rco Bon{rns - O nobre Depu tC1cl o não cH~á 
::irgu 111cn. Lando com ella, 

o Sn . PH ESID E!'iTB - Attonvão ! 

O Sn . ELYSEU l\'1AR'l'TNS - Estou argumentando, sim; digo 
c1ue o sou aparte não foi Jogico, porque cffcctivamente não 
qu eremos liJUitar os poderes da Constituinte, 

O SR •. ZAMA dá U!!l aparte.. ·· · '; 
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' O Sn. 1ELYSEU MARTINS -:- Mas, Sr. Zama, o Sr. 'é bastante 
calmo e sabe que eu o respeito e considero muito .. 

O SR. ZAMA - Muito obrigado. · 

_O Sn. ELYSJfü lVIA1wrns - .. . e que não tei·ia para o Sr. 
senao tod as as provas de conside.ração. · 

: . Ç> Sn . ZAMA - As nossas pessoas não estão em discussão. 
(Apowclos .) · 

O Sn. E_LYSEU i\1AR'J'INS - Bem; não ha qllestão nenhuma. 
O que digo e que a nossa faculdade de poder constituinte não 
est.á li mitarla, nem pcderia ser . 

O. Sn . ])rrnsmEN'l'E - Peço ao nobre representante que 
se diriJ a á Mesa . . 

O Sn. Er.YSEU MAH'l'TNS - Sim, senhor; e:tou respondendo 
a um aparte . 

O SR. ZAMA - Estamos, Sr . .Presidente no terreno mais 
parlarnentarrnente <lelicado . (füso.) ' 

O Sn. EL YSEU MAR'l'INS - Bem; a nossa faculdade de 
poder constituinte não está limitada pelo artigo; o ·qu e que
remos ah i é circumscrever a discussão. 

O SR ZAMA- •Pois 1b em : ·em ve7. de dizer só, diga ele 
1J1'e/'erencia, e edá tudo acabado. 

1 

· ,o Sn. Jl;LYsrm '[MtTil\'S - ,OJ.1 ! Isto assim é abrir as 
portas a:os abusa.s. Vamos ; tem,o.s n:cce,ss idade de discuUr 
quanto antes a nossa Constituição. 

UM ,Sn. HEPRESBNTAN'l'E - De discutir muitas cousas 
mais. 

O Sn. TGLYSEU MAH'l'INS - Quando readquirirmos o nosso 
caracter ·de poder legislativo orclinario, ser.á então occasião 
de apreciarmos to elos os actos elo (Governo Pr ovisorio; mas, 

como poder üonstituinte, descmrnos á .analyse de autos não re
ferentes a nossas funcções constitucionaes, me parece urna 
perfeita subversão dos bons principias. 

O SR. BAnBOSA L IMA - Entretanto, ha urna clispos:ição 
transiLoria ela · Constituição, que prevê isso. 

O Sn. Tr-IEODUHETO Sou•ro - íLeia o art. 118, § 3º, :que diz 
o sef~ui ntc: (lê ) «·por escrutínio secreto nas eleições e nos 
negocios de interesse particular.» (Ha oidros apartes.) 

.O Sn . J:tiL YSEU i\fon:rrns - Quando chegarmos á cliscus
sã.o desse a1' t ig-o, darei a expl icação que o Sr. Secretario pede. 
No que insisto, e chamo a a~tenção da Casa pal'~ esta obser
vação, .q u e ;julg·o ser da mais alta transc.en~lencrn,_ é no. se
guint e: a n ossa facu.J.dacle ele poder ·constitumte nao esta h
miLada pelo art. 27, c orno parece ao Sr. Zama. O qne queremos, 
1prura -e sirnplesmen1Je, é corLar os obs·Lacylos, ·os 'embar.a9os que 
possam ter effectivarnente a ·2.ppl'ovaçao da nos~a lei orga
nica, para que todos os poderes en~re.m effectn'.amen~e no 
regimen l egal . E ' claro que, s1 adm1tt1rrn os .a chscu~sao 9e 
todas a.s mat.1xias, a menos_qu·e m~1 al~o mberes:se pubhco n~o 
possa justificar a excepçao, dal11 pode provir perturbaçao 
para 0 primeiro tmbal~o de qne estamos enc8:rregados : votar 
uma lei organica, cleba1;x:o ela qual possamos viver legalmente, 



- !251-

O Sr. Costa Machado - Sl'. Pres idente, latet anguis úi 
he1·bis, disse o noLre Deputado pela Bahia, o Sr. Zarna, apre
üiando a disposii;iio do art.. '37 do pruje.clo de Regimento que 
:;e acha em di.:Jcus:>ão. Aohou o nobre DepuLaclo alguma cousa 
ele cxlranhavel no fundo dessa disposição .e, por iss_o, r ecor
rendo aos puderes que devo Ler uma Oonstituinte, elle re
cm1hece a ucc.essidad·e da suvpressfuo desse artigo. 

Sr. 1->'residentc, não ha ue.ste Regimento uma disposição 
mais curial que exprima Lanta lJl'ev idencia da Commissão, 
corno ess·e. (A1JoiC1Glos e 11iio apoiados; rumo1'.) 

E' preciso, meus s.enl10res, calma, e cu reclamo vossa 
aUenção, si uão em con:;illeraçao au meu meriLu, em consi
deração ás minhas cans . 

Quero collocar a questão no sou verdadeiro terreno. 
:::>r. Pre.::>1de11Le, csla doutrina .q ue recuilhece ·uma Consti

Lu inLe ornnipoLenlc, só tem vrocluzi<.lu na HisLoria ca lamida
des. Uma Cunsliluinle não póclc ser omnipolenLc, porque clla 
tem a espllera do sua accão niarcada pela propria soberania 
do povo (Apoüulus). ,Q povo nfto delega seus direi Los, delega 
cxe.rcit;iO de cliroiLus. De que u111a Cun::;LituinLc possa sor umui
pulcmLe, o que se segue é ·q'H' nesta oeca.•iii.o podemos· legislar. 
em todos os sentidos, e cnlão p.orgunLu : Coru a ConsLiLuinLc:, 
si quizossemo.s al.1usar, não pudoria!llos Jazer o conJisco do 
t.oc!G a propriedade do Brazil cm nO:):j:J beneficio ? (O h / Oh !) 
Perdoem-me, estou mosLrando que uma ConsliLuinte não é 
urnnipoLeute (C1'ttzam-se a1Jw·tes). Elia Lem 'PO·jeres dolirni
Lado::;, relativa1110.nLc ús suas aLL1·ibuições, relaLivarnenLe ao 
rnandaLo. De que Lralamos? Tratamos de valar uma ConsLi
Luição; Jogo, Ludo quanto fô1· aléfn clesLa csphel'a nã_o no·-; 
v e1'Lence. 

O SR. ELY~n:u MARTINS - Essa é a verdadeira doutrina 
de Direi Lo Publico moclerno, despido de jacobinismo. 

O Srr. COSTA MACHADO - Si nós, no cumprimento de 
nosso -dever, olhando para o estado da sociedade, quizessernos 
legislar como poder ordinari0, pergunto : Poderi::.mos faz!~r 
isso ? '.\ão poderiamas, po1·c1ue a intla não somos poder legis
J ativo (ilpoiaavs e nc"io apviallos); e, si não somos poder lc
gisl:iLivo, devemos cingir nossa acção ao obj ccLo do mandato. 

E, dcrnais, cucaremos a qucsLão pelo lado real. f)uppo
nhamo,; que haja necessidade de uma medida exLraordinaria, 
como bem ponderou o Sr. Zama; perg·unLo: a Assemblóa Con
sLituinle não podel'á tornar providencias a respeito ? 

JJo cerLo. Logo, não ha inconveniente nenhum no art. 27, 
que existe para dirigir nossos Lrabalhos, como principio de 
ordem. 

E, de.mais, quem limita a ,ConsliLuinte somos nós mesmos, 
nós, que csLabclccemos lei s preci sas para rnarcliar convenien
tomen Le. Logo, 115.0 se deve e.xtranhar este artigo, que ó .filho 
da no sa vonLade. 

Ha sumrna vantagem do não confundir materias diversas. 
Supponcle, é um exemplo que vou aprc5·onlar, que esla 

Assembléa, tratando da Cun::; LiLuinte, a vote em 15 dias. Sup
ponclc agora que se trata do ohj ecto extranho e que, enLão, 
para volul-a com essa materia extranha, se gastam 30 jias; 
pergunto: Que se lucrou ? Assim, discutamos e voLemos a 
Con;;Lituição nos 1;5 di as e, depois, tratare111os dos assu111p Lo,?. 
_extranhos. 
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r . J;ogo, prati.camente, não 111a vantagem n enhuma em sup-. 
pr11111r do Reg11:!1cnto o al't. ':!,7, o, 1·espei lando a soberania 
nacional, que nao deu p oderes para tudo, não posso deixar 
de voLar a favor do art. 27. 

VozEs - Votos ! Votos l 

São lidas mais as seguint0s 

Emendas 

Sej a subs liluida a fórmula da affirmação do art . 17, pelo 
segmnLe: - l:'romclto cun1p1·11· JiolrncnLe. e de accôrdo co1n a 
minha conscierwia, os devor.cs do manda~o de que me auho 
invesLido. 

Sa la das sessões, 19 de novembro de 1890. - Frede1'ico 
Guilhenne de Souza Sen·ano. - /Jleirn de Vasconcellos. -
Bcllunn'ir!O Carneiro. - Joüo Bm:balho. 

Ao art. 20 - Supprirnam-se as palavras - entendendo- se 
lJ.u•c foi approvado, aLé - presentes. - l!}pilucio l'es:;ôa. 

Ao art. 22, § 1" - Em logar de um elos secreLarios, diga-se 
- o 1 º Sccrelario·. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - F'1°ancisco 
Veiaa . - Ji'elicúino Penna. - F'rnnC'isco Amaral. ,_.., Dutrn 
Nicacio. . · 

Ao mesmo artigo, § 2º - Dará precedencia ao mais velho 
ou, 11a egualdade de ecladm;, designará u sol'Le. (!::luppriu1arn-so 
as outras palavras.) 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - Alrnino 
Àffonso. 

Ao final do art. 24 -·· Diga-se - referencias individuaes 
offens ivas. 

Sala elas sessõ•es, 19 do novembro de 1890. - Almino 
Afj'onso. 

Ao art . 27 - Não poderá se1' dado para a ordem do dia, 
l1ern consLiluir objedo de discussão, assurnpto crue não soja 
i.rnrnodiatamente ligado ao fim do Congre;;;~o, como GonsLJ
tu inle salvo requcrirnenLo devidamente a;;iprovado em sessao 
anterior pela maiória dos membros prosenLes. - A. Ca-
valcanti. . 

Ao art. 27 - Proponl10 que o art. 27 seja subsLitmdo 
pelo seguinle: -Dividir-se-á .cm duas parles a ordem do dia; 
a i" consagrada á ma teria couslitucional, e. a 2" ao exercrc10 
do Poder Legislativo ordinario. 

Sala das sessões, 19 de novemln~o de 1890. - Arnerico 
Lobo. 

Ao arL. 28 - A.ccrescente-se: - perante a Mesa que serviu 
nas sessõ es prcparaLorias . 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - Generoso 
Maia. 

o sn. ARISTIDES MAIA (pela o1'dem) requer o eneer:r:a-
mento da diseuªsão. 
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Consultado. o. Cong·re,;so nfio ap.prova o enoerramento 
p edi clo. ' 

QUESTÃO DE OHDEM 

O Sr. Correia :R'abello - llecrueiro, Sr. Presidente, c1uc 
submetta separadamente á approvação elo Congresso o artigo 
e seus paragrap'hos, porque são materias por sua natur·eza 
distincvas, {jlle precisam ser appl'ovachis ou r·cjcitada·s scpa
rad.amente . 

o SH . ELYSEU lVIAHTlNS -- Mus, si t udo jú foi rejeitado 
cm globo, cnmo havemos de voltar atraz ? 

O SR. CORREIA RABELLO - ~VI a· o St'. P res i deo.ite ia sub
metter á votação. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Eu não vi que o requer im ento de 
.V. E x. se r ei:l:'e.ria á emenda {J•u;e j.:.\. t inha sido volaida . 

A .materi.a é vencida, e eu não pos.s.o de novo. consulLar 
sobr e ella o iCong1•esso. O requerimento elo nobre Deputado 
servirá para as votações seguintes em que s:e der o caso a 
que S . Ex . ·Se referiu. 

O Sn . CORREIA RABELLO (pela O?'de1n ) diz qu e a palavra 
aUenwdarnente refere- se ao art. 22, que diz que o Deputado 
é obógaclo a declarar si pede a palavra -1Jró - ou - contra. 

Oric\ , si fo i rcj eit!ado o arL. 22, o § 1º não t em mai::; 
razão d e ser . 

O Sll . l\IA'J'' L'A iVL~CHADO Uº Seci·etai·io ) - Tem razão o 
nobre Deputado; cu vou offerecer uma emenda. 

F,' 1 ida a segu in'Le o-monda ao art. 22, § 1 º: 
Na ordem em ·que tiver sido inscripto. - Matta Machacio . 

O S H. ALMINO APFOl\SO diz rque enviou á lVlesa uma ern cncla 
ao § 2º -e pede que ena seja lida. . 

O Sn.. Pfü;smEN'l'E r esponde que a emenda acha-se sobre 
a nwsa o 4ue será lida .qnancl o t iver ele se v,otar o§ 2º . 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a di scussão. 
Procede-se á votação .successiva dos arts . . 17 a 28' . 
E' approvado o arL . 17, sendo rcj eitaclas todas as emendas 

offerecidas ao mesmo artigo. 
São .egualrnente approvados os arts. :LS e 1. 9. 
:E' 1Jambern approvado o art. 20 e .sãio rej eitada·s as ·emendas 

oi'Ierecidas ao mesmo artigo. 
· E' approvado o art. 21 . 

E' approvada uma emenda suppressiva do art. 22, of
fcreci.da pelo Sr. Zama. 

E' ·appro:va.cJJo o § 1 º do mesmo artig.o. resa:lvada a ·emo-nda 
do Sr. '.\.fatta Machado, a qual é tambern approvada, ficando 
;prejudicada a emenda ofJerecida a este mesmo paragrapho 
pelos Srs. Francisco Veiga, F.eliciano Penna e outros. 

E' em $'eguida approvado o § 2º do mesmo artigo, sendo 
reje:it ada a .emenda que ao mesmo paragra1p1ho -off'ereceu u 
Sr. Alminio Affonso . -

E' approvado o art,. 23 . 
E' approva.cto o art . 211, sendo retirada a emenda que ao 

mesmo artigo o:ffereceram o Sr. Jos·é Hygino e outros .. a re
querimento elo Sr. Alcindo Guanabara . 
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E' approvada a emonda substiLutiv.a do ar:t . 25, o1'1'e-
recida pelo Sr .. José Hygino e outros. 

B' approvado o art. 26. · 
E' posLo a votos o art. 27. 

O Sn. Fmmrmwo BoHm:,s diz que traLando-se de uma 
•CJUC'sLão irnportanlissima, quo al'Ior;La 'os poderes l'ecebidos 
immocliaiamentc elo povo, é o caso ele se proceder á :votação 
nominal, que requer, · 

l16sto a votos, é approvado _o l'equerimenLo. 

O Sr._ Ma,rtinho Prado (1Jela 01'dern) diz que, entre as 
emendais impressas ~OJe no Diar-io Of/"icial, em relação 'ªº lle
gunento em d1scussao, encont1:am-se duas s:obre o assumpto 
em questão. 

. .São ellas as seguintes: a pl'imeira, ass ignada pelo Sr. José 
Hyg1uo e ouLl'Os, accresccn.La: - salvo requerirneülo devida
rnenLe approvado em sessão anterior pela maioria ,dos pre
sentes; a segunda, do Sr. Chagas Lobato e outros, supprime 
o art. 27. 

O SR. PRESIDENTE - Foi posta cm :volação esta. 

O SH.. ii:l.AR'J 'INIIO PaADO diz que foi; porém, pergunta á 
Mesa si a approvação ,desse artig·o ,se faz. inde.pendenLe da 
appl'ovac;ão elas emendas. A approvação desse artigo não im
porta a rejeição das r.rnendas, quo devem tambe.m ser sujeitll.S 
á vo Lação do Congresso . 

O 1SH. PrtESIDEN'rE - Bupprimido o ar.Ligo, f ic,am prnj u
dicaclas lo elas as emendas. 

O Sn. l\1AR'l'INIIO PRADO precisa rponderar Ct Mesa c1 uc 
daquollcs collegas que vot~ram por esta emenda, muitos o 
l'izeram persuadidos ele ,que as oull'.as teriam tambem :votação. 

O Sn. PRESIDENTE - Foi . requerida a votação nominal. 
O St\. MAH'T!NJ-TO PRADO voLará pela 'Suppressão do artigo, 

mas preferia o artigo com a emenda substitutiva. 
Si a cmencla fôr acceita, vota por ella; si não fôr, vo tará 

pela suppressão complela do ar tigo. Assim pensam muitos 
memibros do Congresso. Por consequencia, pede á Mesa co111-
su ltar ao Congresso. s:i consenLe que ·seja posta em votação 
a emenda, que nãu 5upprirnc, mas c1uc amplia o artigo. 

O SR. 'l'HEODUflE'l'O SouTo (2º Secretario) pede aos nobres 
roprosontanLcs qiue consiçlerem, que reflictam sobre o pedido 
foi Lo pelo nobre Deputado por S. Pan1'o; eHe é absolutamente 
impassivo!· de scl' attendiclo. (Não .apoiallos.) 

Supprirnido o arLigo, supprirnija.s serão. tam:bem a s 
en wndas. ú>slo 6 cv1denLe como a luz meridiana. A l\1c.su 
clelihc·rO'l:JJ que as emendas fossem votadas de prcferencia ao 
todo· e si o Congresso não es !J~t ele accôrclo, 1.em o remeclio 
cm sua~ inüos - que 6 deslituil-a. 

O S P.. RosA E SILVA diz que insiste pelo requerimenLo 
apresentado pelo seu collega representante de S. PaUilo, 
aúundanclo nas mesmas considerações expendldas por S. Ex. 

O SH. PRITSIDEN'l'E - De conforrnicla,jc r.om os prece
dentes jú esLabelecidos p1ela M·esa e com a praxe .consbante elas 
assembléas onde, 1havendo uma emenda suppressiva, essa tem 
rpreferencia na votação, _os mem:bro~ da !Mesa ,entendem que 

f7. 
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deve prevalecer essa prefercncia. E os:. Srs. i·cprescntanLes que 
qu izerern que subsista o arti;;o com a trnenda substitu t iva, 
L0m l'ecurso :faci l para uonscgui 1· o seu desejo, voLando contra 
a emenda suppress.iva . . 

EnLendo ·que esta decisão é lcgiLima e verdadeüa, mas, 
como ainda não Lemos 1-leg imenLo nem le i eseri1JLa, não {fuero 
interpôr a minha aucLoridade ci o Presiclente, e, acreclil.ando o 
i·equerirn<CI1to do nobre Derput·aclo por S. Paulo, vou appellar 
para a decisão do Congresso . (ilin'ito bem; m'llito_ beni. ) . 

O SR. ZAMA (pela ordem) diz que se deve pôr um termo 
a isto; fo i o orador o autor ela c111enda, e o seu i11tuito ern 
não querer que o CongTes:so se visse tolhido em sua soberania; 
desde, porém, que ha urna emenda conciliaclm:a dos seus in
tuitos com a opinião do Congresso, acce iLa o J'eq uerimento 
do nobre Deputado por S. Paulo e pede para re tirar a sua 
emenda. (M'llito bà n; mu'ito bem.) 

Consultado, ·o Cong:resso eonse.ntc na retirada da emenda . 
\ . 

O SR . CHAGAS LOBATO diz que a pl'imeira emenda sup
pr esS1iva apresentada sobre o assurnpto foi offorecicla pelo 
orador e por outros co llegas ; e como elles ge conformam com 
o airtig·o · subsrtitutivo, retira a sua erncn=la, para ser votado 
esse artigo. (Nfitito bem; rniiito bem. ) 

Consulta;da, a 'Casa oonsente na retirncla ela emenda. 
O SR. ihl'AT'i'A MACHADO (4° Sec1'elario) - Foi apresentado 

agora um substitutivo ao art. 2.7. Diz o seguinLe !(lê) : 
Art. 27 . Não poderá ser clacl a para ordem do .clia, nem 

constituir obj ecto de discussão, assump to que não seja im
mediatamente ligado ao fim elo Cougrcsso ConstiLu inte, sa lvo 
requerimento de.vida1nente appi·ovaclo em se·ssão anter ior pela 
maioria dos membros presentes. - A. Cavalcanti. 

Corno substilutivo, o. Sr . Pres idenLe póclc fa:o.cl-o votar 
em primeiro lagar. 

o SR. RAMIRü BARCELLOS (pela ordcrn) diz que pediu a 
palavra para uma questão de ordem, porque está p1·csen 
cianclo um facto anormal, e, assim sendo, não voclerentos cl is
cuti;r o Regimento nestes trc; ou quatro dias. 

Parece que a M.csa poz em discussão ]"Jrimej ramcnte as 
emendas . 

Ora, exgotl.ac! a a cl isc us~ão , enccrrnda lia, nã (} :;e pódc 
estar apresentando emendas por occasião da voLação. 

Posto em discussão o capitulo, quem 'CJ uizer que apre
sente errwndas : mas, enccrruda a rliscussão, deve cnssar o 
clireiLo ele api·csen:l.ar emendas novas no correr a voLação . 

Pede, poi&', que sej a esta a norma a segu ir na continua
ção ela ·discussão elo Regimento. 

O SH . BEVILAQUA (pela orclcrn ) :diz que, anLes ele passar - se 
a Lra·Lal' cio capitulo VI, pede á 1\fosa que faça cons ignar na 
acta o que occorrcu, para que clla seja a expressão fiel elo 
que se passar no Cnngresso. o que não Lem sido, nesta Casa. 

O Sn . PH!ESIDEN'l'E declara ao orador que poderá fazer 
est as observações em occasião opportuna . Agora, ellas não 
têm cabimento, mas s11.1 1 na hora do expedjenLe.. . 

10 Sn. ARIS'l'IDES :11.AIA (pe la 01·lle1n) diz que, já estando 
vobado o capi lulu IT (lo· Flegimen lo, que fl 1ú -org1a·nização á Mesa 
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deJ'iniliva. parnce f!LW 11üu se rl l'\' 1 ~ p1·oscg1.1ir nos LralJaihu:; 
ante· ela sua olei(;ão. 

E' ncs lc senti-do qu • ma ruJa ú .\fosa o seguinLc reque
rimento: 

« Requeiro que se arJie a diseussão elo eapiLulo IV até 
que seja .eleita a !YJesa definitiva. 

Sala das sessões, 19 de 110vembro de 189;0 . - Aristilles 
M~iia. - lrlan~i~es Bai're to. - Gonçalves Ramos. - F'er1·efra 
Í''tres. -- Pacifico LVlascarenhas .» 

l'osto a votos, l: este r·eq1.Lcri111cntn rejeitado. 
. •E' approvacla a emenda substitutiva do art. 'l.J7, offorc

.c1da pelo Sr. Amaro Cavalcanli , fieancl'O pl' cjudicada a lJUe 
ao mesmo artigo of'fereceu o Sr. Amel'ieo '!Lobo . 

E' appeovacla a em enda subsl i L11 t.i va cio ai·t. .?.7. offere-
ferccida pelo Sr. Generoso M.arques. · 

Entra cm discussão o capitulo IV -- .Das acLas. 
Al'L. 29. As actas devem conLel' descripção succinla dos 

trabalhos do Congresso durante cacla sessão e serão e:cmpre 
ass ignadas pelo Presidente e doi · secreLarios . · 

Art. 30. Qualque1· membro do üo ngresso póde fazer in
serir o seu voto na acLa. som mo ti val-.o, com tanto que mando 
ú Mesa, anLes dn approvacla a acta, a competent.o ·declaração, 
por escripto . 

Art. 31. A Mesa do ·Congresso proüclcnciará ·sobre a 
publica(;õês das act.as e mai's traba!11os das sessões, sua reco
r>i lação cm annaes, o contracLar:i o serv iço ele stenographia 
dos debates. 

V cm ú :\1esa e é lida a segui nle emenda: 
Ao art . 21 · accrescenLe-se - devendo os trabalhos: das 

ses ·ões serem publicados em resumo. 
Sala das sessões. HJ ·de 1rovernb1·0 de ·J:S!JO. -- F c·1··rwim 

fl1•a·1ulúo. - Chaqas Lobalo. - - J,eonel Filho. - Slockle1·. -
Alva?'O Botelho. 

Ninguem mais pedincln a pniavra, é encel'l'acla a dis
cussão. 

São approvados os arls. 2U, 30 e 31, s;endo approvacla a 
emenda off'erecida ao ar!:. 30 pelo Sr. José Hygino e outros, 
e rejei taclas a~ offerccicla$ a.o art. 31. pelo Sr. (Fcrrnira 
Brandã-o, Amaro Cavalcauli e outros. 

o Sr. Elyseu Martins diz (!UO (lrec isa dar um esclucci
mento á ·Casa sobre esta emenda, apresentada ao art . 31. 

O SH. PRESIDEN'l'E - O 11 0 1J rc .srnador prírlc fallal' · pcl<i 
ordem para encaminhai< a votac,:,ão, mas não discuti!' a emenda. 

o Sn.. ELYSEU INl•AHTlNS rnspo nLlc. .que. não vai discut ir a 
L'.rnend,a, vai dizer simplosnrnnl o an Congresso que o serviço 
ele sLenographia foi contractaclo po r· a1nbas ~s rnc~·a;i, 1quer· ela 
Camara dos Deputados, quer elo Senado, mmto leg1L1mamente; 
por ,ionsequcncia, não pócl rna1 s ser regulado este serviço, 
que .i á está feito e contra.ctaclo ._ . _ . . _ 

Por i.sso, pede á Mesa ver1f1caçao da vo taçao sobeo a 
emenda . 

Procede-se á verificação da votação, sendo approvada a 
emenda. 
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O Sa. JoÃo SIQUEIRA (.pela 01·dein) pede á Mesa que 
mande fazer a chamada, porque nfio 'ha mais numero na !Casa. 

O Sa. PRESIDEN'rE declara 1que não ha actualmente dis
posição alguma sobre tal assumpto; ass'im, conbnúa a discus-
são com qualquer numero. · 

Entra em cliscussão o capitulo (Y. - Da ordem dos tra
balhos: 

Art. 32. Ao meio dia em ponto, o Presidente tocará a 
campainlia, tomará assento e, verificando que se acha pre
sente a ·quarta parte dos membros do Congresso, abrirá a 
sessão. · 

Art. 33. 1Si até ao meio dia e um •quarto não se achar 
reunido numero legal para a abertura da sessão, far-se-á a 
chamada e, logo de.pois, se procederá á leitura do exp.ediente, 
dando- se-lhe destino; e, si ainda depois de finda a dita lei
tura não •houver numero, .o Presidente annunciará que não 
póde haver sessão. 

Art. 311 . Far-se-á egualrn ente a chamada, quando, no 
meio da sessão, reLirando-se . ailguns dos membros do Con
gresso, conhecBI'- se que não ha o numero legal do art. · 32, 
caso em que será levanLada a sessão. 

Art. 35. Si, por motivo de demora, a sessão começar 
depois da horn reg·imental, durará o temp.o ne.cess:ario para 
completai' e.inca horas de effectivo trabalho. 

Paragrap1ho unico . Por -deliberação .do :congresso, <to
mada a requerimento de algum de seus membros, poderá . a 
sessão ser prorogad11. . 

Art. 36. Aberta a sessão, mandará o Presidente ler a 
acta ela sessão antecedente, e, não havendo observações con
tra a reclacção, entender-se-á CJUC foi approvada. 

Paragrapho unico. Si, porém, algum membro do Con
gresso notar alguma inexactiélão, o 2º Secretario, ou ,qrual-quer 
dos outros, dará· os necessarios esclarecimentos; e, quando, 
apesar delles, o Congresso r econhecer a inexacticlão indicada, 
será emendada a acta, conforme se vencer. 

Art. 37. Depois da acta proceder-se- á ·á 1leitura da cor-
1~espondencia official, dos pareceres de commissões especiaes, 
seguindo-se a apresentação de requerimentos ' e indicações 
que tiverem por fim : 
· Pedir dispensa de qualquer lagar da Mesa ou de com-
missão; 

Reclamar a ordem; 
Propor a nomeação de alg·uma commissão especial; 

. Pedir' que se levante a sessão por motivo de luto .ou re
.gosij o publico. 

Art. 38. Estes requerimentos ei indicações, depois: 'de 
apoiados e postos em discussão, que não excederá da primeíra 
meia hora da sessão, serão .postos a votos, si não houver 
Quen1 sobre ell es peca a palavra. 

Art. 39. As sessõ'es serão publicas, excepto quando o 
Congresso, a re(juer imento, resolver que sejam secretas. 

Art. L10. O r epr esentante que pedir sessão secreta deve 
dirigir ao Presid ente a competente proposta assignada por 
elle e por rnai s se te representantes, á vista da qual o Pre
sidente, consu 1 Lado o Congresso e depois de deliberação deste, 
affirmativa, dec larará que a sessão secreta terá lagar no dia 
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iltil seguinte, segundo lhe houver sido pedido pelos propo«· 
nent.es, cujos nomes ficarão secretos. 

Art. !i 'l . .;Havendo sessã.o secreta, o Presidente :fará sus
pen~Ier a sess:ao publica, 'C[uando ten·ha come(,~ado, para fazer 
sah1r os espectadores . 
. Art. 1.2 . Reunido o Congresso em sessão secreta de-

hberar-:-se-á em primeiro Jogar si o ass:umpto deve o~ não 
ser assim tratado; e, segundo se resolver, a sessão continuar-á' 
secreta ou se far'á publica. 

§ 1.º. Concluída a s:essão secrc~a. o 1Congresso resqlverá si' 
n sou ob,1ect.o e resultado devem ficar sccrct.os ou ser notados 
na act:a pu~lica; _ r.g-ualmr:nl e clecidirH, po1' simples votaoão, e 
sem d1scussao, s1 os nomes· elos proponentes devem ficar se-
cretos. · 

~ 2.° As actas respectivas serão lavradas nor um dos' 
sBoretarios e lidas e annrovadas a1J1trs . el e cncr,rrâda a sessão. 

Art.. 43. E' permitt.iclo ass.ist.ir ás sessõe a todas as 
11essoas ,cJecentornente traja·clas, uma vez crue ni'í.o tragaim ar
mns 8 se ·conA0rvem no maior sil encio. 

Art.. 44. Os espectadores que pcrt.urbarern a sessão serão· 
obrigados a sahir immediat.arnente; e em caso extraordinario 
a ~lfesa determinará a providencia que ·eleva ser tomada. 

Art. 45. Si no crl ifi cio algum e·spr,ctador praticar ex
cr,sso ou clelicto, o .Presi.rlente o far6. pôr em custodia, e, pas
sando a averiguar' o facto , si resultarem motivos sufficientes 
para se proceder eontra o anctor. o cnvianá' á au·ct.ori·clacle com
p el,ente, para proceder na fórrna ela lei. 

O Sr. Cantão - Sr. Presidente, parece-me qur, a dis-
posiçã.o do art. 31~, a qual c!Ptermina riue. feit.a a chamada no 
meio ela sessí'i.o e verificando-sr, que não ha numero le'.!:ral, 
sejam encerrados ns trabalhos. vein trazer-nos algumas dif-
ficulrlades e embaracos nestes trabalhos. · 

V. Ex. deve recordar-se ele que. em outros tempos, 
quando se clava o facto ele, no meio ela ússão, não liaver nu
mero dr. drmutarlos cru0 cornpm:rssem ::i. mainria nara que 
houvesse votaçãn. continuava a rliscussfio da mat.eria já en
ent.arh r: fin1vn. enrrrrncla a rmnsma rli srmssfín: continuavam: 
os trahal'h os. isto 1:1, JWMi>guia a rli.~e11ssfin dr. outr'OS assumpt.os 
rladrrs pnra a nrrlrm rlo rlia e, sórnr.nf P .. firava arliurla a votação 
p::tr8. o clh .s0rrninLP . (Annin.r/ns. ) 

Isto facilitava os trahalllos d:i, sessão. o aue nãoi acon:-' 
tece cnm o que dispõe o Reginiento que dis-cutimos, porque. 
rlarlo o facto r1 c ni'í.n haver iiumero legal. lcvants-se a sessão e 
fie.a. pnr asc;im rlizer. pE'rcliclo esse dia, e nós nfio temos tempo 
a prrcler. Sr. Prrsidr:nte. . 

Pnr isso. r:n cn i.rncl in CJllP rsfR nrliE!·n rlrvifl ser modifi
rndo no sentido que acabo de expor, isto é. que co.ntinue a 
disrmssi'ío, ni'í.o só a r.n crt.ad;i., m:rn a rlns 0111T::is matnnus dadas 
])ara nrrl r.rn rl.n diA. rmhnra nfío 11Hj a nn Gnsn rmmrro leFral 
para as vai.ações. ficando estas adiadas ·para ·o ·dia. s.eguinte, 
n,firn rlr tr•r Jo!rn.r qn::wrlo 11onvrr n nnrncrn l r~n.l cx1g1rlo pnlo 
Hngirnrnl n. M11nindns .1 . 

Ainda outra disposição diz, Sr. Presidente, que a sessão· 
r1ôrlr sBr aherl::i cnm (si hem rnr rrrord·o) fl rrnart.a parte dos 
mcrnhros dn r:ongrrs,n: clrrlarn mais CJlH' o nrimni;n tr8balho 
qnr sr snirnc r a Jnitura ela artn , a 11nnl sr1':í cons1cler::irla ap
provncla, si i1ão 11 onvr r 0hsenaçfi0 nl gnrnn; ma$, no caso rlc 
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ser ella conf.r.sfadn, rlc havrr -CJLHllqucr ob'servaoão, enj,ão .s~rá 
e111endalla no S<''ntiào .da .nbs1'r·vação ou íla rrclamaçao 1c1la, 
scnclo esta ap·pl'ovada ri rlo Congresso. Ma , para haver_ ap
·provaçãn. é prec iso que J·1aja vota(;ão sobre a reclamaoa.o, e 
vara ilaver voLa.ção, é necessaria a pr esença ela maioria abso 
lnt.a, isto é. mdarlc o mai~ um dos membros que compõem o 
Congresso. · 

Ora, pergunto cu , :iJwrla a sessão com a quarta P.arte dos 
membros. como determina este artigo, e li-ela a acta, s1 h ouver 
alguma .rec lamaofi.o e qu ando .se tivm· rle voLar esta recla
maçã o, uincla. não hou·Ynt' num crn legal,. is to ó, rneLade e mais 
um, como se ha de pr oceder? 

A r e.clamação sü tf<'1·e spr allrndida pelo Congresso para, 
no senti do rle ll n, ser r n tilo redigida ou alterada a a-cta; mas, 
c;i, como ê pos.sivcl .Cfll e aconteça o () nrovavel meRmo, '!lãa 
houver numero legal, si não houver maioria absoluta, .eu de
sejo .que V. Ex . me diga como ha ele proceder a 'Mesa, como 
será .c rm sicll'rnrla a ~wLa? será a riprovada Rern a roclarnação ou 
será a.pp ro Yarla a rcclama(;iío JJ elo numero que. es Liv.e1• pro
sontr . embora as votacõcs nfio p(··ssam -ter Jogar clcsclc rrur. 
não haj a •n11<1ioria absoluta? 

Dese.i n, portanto, c1un V. E x . me explique como proce
flor:í a Mesa TJ essa hypotlrnsc. r, vou ap resen tar urna emenda 
allrrando o art. 3!1, no sen ticln CJllA expuz . 

!Foram lidas as snguinlt'S cmrnclas : 
Ao a.l'L. 31, - Quanrlo, no meio .da sessão, rcLiranrlo- se 

nlgum .d o .~ memhl'ns do Congresso, reconhecer-se que não ha 
numrro lr·gal. continuará a discussifo das rnaterias dadas vara. 
ordnm do rlia, fi cando a votar,i\ci adiada para o dia seguinte. 
- S . R . - Cantão. 

Ao art.. 3'í - No fin.a 1, ,r]i gn.-sr - até r,ompl el.ar· qu,aíro 
horas elo cffeetivo trabalho . - A . Cavalcanti 

Ao art.. 3õ - Dcpnis elas pa lavrn.s - i:i ecrs;;ario i1ara 
r.nmplri.ar - accrescen le-sr - qua tro horas el e effecLivo tra
·ri alho - ~unpl' i rnidas ª" palaxras qnc formam o rrslo rlo nr-
1. igo. - Crtsirrrifo J·11nio1· . 

« .Prnponho .que 1á omencla apresentada ao arL 3,7 accres
cr.nl.r.-se :.- r. qualquer rr.qucrimcnt.n n,Ja l.ivo ao assurnp l~ o tlr. 
orclr·rn nu in t.<'rrssc rmbliro . - Sr:i·zrrlello . 

« Ao ~ Jº rlo arf . ~2 - Rm Ycz de - concluirla a . ÔS"siío 
sr.crr.l.a - d iga- st' : - anf r·s cl r. r11crrrar-se a sessão !"ecref.a.» -
s. R. -· Artlwi' mos. 

O Sn . Pnr.:s1m:':"'l'E - -: Niío ha1·rnclo mais -c1ucm nnça a pa
lavra. rncr,rro a cl.iscthsno. para proccdrr-se á yotacão. Ha 
gT::tlld<' 1111rnc1·n rlc <'rn<'ncJ.as sohrr a mesa: r, no intoresse de 
n?ín sr razrr uma vol ar.iín rll' snrpr<'sa. péço ao;; Sl':::. r<'prc
s011 fanf'rs o frwor de r eclRrn arrm quando f'ôr ncccs:oario. 

V_o1.1,;s -- '!"nz<' rnns .iust.ica ao prnccdi mcnto rJr, V. Ji3x. 
San .~ 1 rnr·. r,s1vamen 1·. r. p0stos r m voLacii.o e approvados os 

nrl.s. 32 e 33. 
Sfto l.rtmbr,m apprn vados os domai;:; ar t igos. com as c.rnien

rlas ·rrur. lhPs f~>ram offorecidas, .srncln rn'r,,iurhcarlo o art. 34 
cm r1onsNJll<'ncia da anprovaç;ão da onwnda rlo Sr. Cantão. 

Rnl.ra rm rliscussiío n r· npilulo VT - na vofaçií.o . 
. 1\1 t . Hi . Nnnlrnm as,:;umpf-.o SPrú i1os Lo rt votos som qu e 

rsL1'i:1m p•·rs r'llf l's 1nr• lnrl<' r• 1rn1i,.: 11111 dos mrmh1•os rlo r.on-
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.gresso, t endo pri0ricladc na vot ação as qucsl;õos cu.ia dis
cussão tiver ficado encerrada na sessão anterior. A falta de 
nunrnr"o para as votações não pr· r ,iucljcal'ú a discussão ela~ rnn
teri as incluiclas na oJ'dem cio clia, a qua l conlimia t'ú emcin:rnlo 
houver para isso numero, :nos 1.errnos elo art. 32 . 

Art. 117 . Sempre que deixar de realizar- se .crualc1uer vo
tação por não se achar presenLe numero legal de represen
tan l~ es, procede.r-se-ú a nova c'lrnmaí.la. nwnr·ionan clo- >; r' na 
acta os nomes dos c1ue se lrnurnrPm retirarlo ·cnm cau sa par
ticipada ou sem dla. 

Art. !18 . Pnr Ises maneiras se l1cícle vo lar: 

1", pelo methodo symboli1c;o, nos c;asos ordiuarios; 
2", por .oscru tin io SC'crcl.o, na . r lc icnes e n os ne.goc;i os ele 

maior imporfancia; 
3", por escrul.in io se0r clo. na·s e l ei ~õ rs r nos negocios rle 

inLeresso .particular. 

Art. 119. O methorlo syrnbolico se .prati ca dizendo o Pre
s idente: - Os Sr.s. que são dr. parecer . . . queiram levaiitar-se. 

Art. 50. Si o r eRulla.do rlos votos ·fôr tun mnnifostn qur· 
á primeira vista sr conli eca a pluralidade, o Presid r·nte o pu
hlicarú; mas, si esta ni'ío se evidencia r.' cl escle logo. ou si ·p:1-
recer a algum representa1ito qur. n r osult aclo publicado 11elo 
Presidente ri;w ó exacto, podená pe'.lir que se 1contem os votos. 
Em qu alquer cl esLe" casos. dirá o Presidr11Lr : - Queiram 
l evantar-sr~ os senhnrr s cru e volal'am conl.ra; - os 2º e 4.º se-· 
cretarios. cada um ele seu lado . conlari'io ns votns nara sr.rem 
combinados com os primeiros.' -

Art. 5t. Para sn pr :it i c ~.r f\ votação nominal. ser:í precisn 
que algum repr esentan lr a rrqueira e o Congr essn a :1ílmitta 
por meio de votação . 

E ste rr.cruer imento ser·it feito vrrbalmr.nte. na oücasiao 
de proceclor-se á yo facão e não srr:í s1i.ieíln n ~di srnssã.o . 

Art. 52 .. Dclrrminacla a vo lação nominal . o i º Sr,cre
tario, pela li s ta gP.ral, ir:\ r hamanrlo ca cla um dus mr,rnbrns 
cio Congrosso rlr· '1wr si. ('\ rlnis rios Olltr.ns cl'rrdarios rn1 ·1'í n 
·Cacla um sua l i.:; I a: umn rom n;; nome":; <los crnr wi l arr111 -
sim, A onl rn com ns nornt~s rlns qur. Yn tarr· rn - nrio. 

Paragraph o uni co. Havendo rm pal e nas vr1lações rk que 
tratam ns art s . . rn r 5 ! . fi carâ a rna l rr ia achada para a scs
sfw sP.gu inl·. r. "· s i honvr•r ainrla sr.gunrlo r• mpatr. eonsirlr1•ar
se- á rr..iPii·nda. nwnos CJli::tnro :í. primri ra pa l'tr rln ~ 3º rln 
arL. tf8 . 

Art. 58. O escrutinio ser.reto se rratir,arú por meio de 
r,cdulas rscriptn s. sen do PS[as l anç:arla .:; r•m in·n as. cp1 e os con
tinuos cnn'Prão por tndos os rr•1wrsrn l.ant.r s.: r.· Dfl'rJsenl.a.clas 
na mf'sa as ccrlul as . depois dn conlarl as r !iria" carl a l l ll1<1 rir' 
per ·si, tomarã.n o. srcl'f~larins ns r·.omnrlrn l.Ps nol.as, pelas 
cruaes se far (J '.t apurar,ã.o. naro. sr. n11hli c:w o rr"sultaclo. 

Havendo ernpatr, pror'.crlrr-sr.-:í. a sorl r'in . 

Art. 5!i·. Nr.nlmm memhrn rln Cnngrrsso. estando pre
sc.nte, poderá r.xrusar-sr rlr. Yotar. salrn si niín livce ris·s isbr1o 
ao debate nu tratar- se dr eausa nrnprja. ou r.111 qur. for sm
neito ; r: cs l. 0;o; ra~os não tr.r(t voto .- pnr!rnrln , lorbv ifl. a'."S il' t.ir 6 
rompc1~6 . 

Art. 55. .'\ votação, 11111a vez comer;ada, não se inter
rn rnp r. 
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O Sr. Barbosa Lima dir. que entre as emendas apresen
tadas aos artigos do capitulo VI existe uma do orador, em 
que pede a suppressão do art. 5!;, que resa (UJ) : 

«Nenhum membro do Congresso, eslando '{lresente, po
de.ri excusar-se de votflr, salvo s i nfio tiver as·s1sL1clo ao .de
bate ou tratar-se de causa propria ou em :que fôr .suspm to; 
nestes ca:;·os nfw Lerú voto, podendo, todavia, assistir a dis
cussão . 

Apresentou ernencla su ppressiva, primeiro, .porque en
tendo r1110 não ha mBdidG, a não ser alguma ·de caracter ty
rannico, que obrigue qualquer representante a votar. quando 
entenda que não o eleve fazer; segundo, porque o artigo r!acla 
rro·vidcncia, uma vez que, trai.ando-se de votações symbohcas, 
qualquer represenlantc pódc votar em branco, e, ipso facto, 
deixa elo votar . 

. Pensa ter justificado assim a emenda suppressiva que 
-apresentou. 

'O SR. THOIDURETO SouTo (.2º Seci·etai·io) declara que a 
3" llarle cio art. !18 trata de negocios de interesse particular, 
e que . como estes não · podem ser ob.iecto de uma constituinte, 
rwopõe a eliminac.fio desta disposição. 

E' lida a seguinte emenda áo art. 48, n. 3 - SupTJrimam
se as palavras --negocio.q de intercs·se particular. - 'l'hco
cln1'cto Souto . 

O Sr. Elyzeu Martins, pedindo a palavra, pela ordem, 
ob.0 erva que o Sr. 2º Secrr. f .. ario nfin tem raz1in. Os negocios de 
inl.cr0ssc particular, dr. crue falla o artigo. referem-~c, pura e· 
sirnplesmenl.r., segundo o nraclor poudc cnl l1 cr nn scio rla ·Corn
miss::to . aos nr.gocios rr.fcr.r.ntm; ;í pr$Soa elos Srs. Dcp11tar'los 
ao Congresso; não se trata, pois, de negocios de interesse par
tirmlnt· ele pesso a rx f.ranha. mas rlos Srs. rerresen.hrn tes, lima 
licença, por exemplo, ou tima deliberação q:ualque1· Que o Con
gresso tenha de tomar cm relação a seus membros . E stá ex
plicando o pensamento da Comrnii:;são r., por isRo, r.lla 115.0 
ponde deixal' ele incluir isto . 

{} SR. Josi~ AVELINO - Apoiaclo . 

O SR . ELYSEU MAiWINR conclu e, dizendo que foi este ·o 
:rrnnsnmnnto clR Commis.'ifio. dfl oual fo i o relah)l'. 

Nin1n10m maiR pr,dinrlo a nal:rvra , é cncerrarla a discnssão. 
Subrnnt.ticlo,; s1rncessiv:i.rnêntc {1 vot.açfí.o, sfto approva,dos 

fnclos os artigos e rc.ieitarlas as omcndas suppressivas dos Srs. 
Th coclnrrto Souto P. .B-Rrbosa Linna. 

. En!ra em rliscussfio o capitulo VII chi Const.ituiçft o. sua 
rl1 seu~sao P. ::ipprovação. 

Art. . 50 .. l,o~o qur frir rr.r.rhirla a mens::tgem dn r,hP,fe do 
Governo 'Proy1sor10. acnmpnnhanrlo ;:1 Constit n-ir;ifo orl refcren
d~rm .. o P~es1.cl8nt.r, .. rn.andar.á !êr 8 puhhcar a mesma Comtitui
rao no D1ano Of/1cwl 1\ cm avnlso, para ser clisl.ribuicla por 
todos os membros do Congresso . · 

ArL. 57 . 10 CongresRo o.legorfi uma Cornmi ssfio Esp eci al 
ele 21. membros, para dar parecer sobre a Constitui(~fí.o . 

§ 1.º A representa''º de cada Estado elegerá · separacla-
nwnte o men~bro que eleva fazer partc eles La Comrnissfío. 
, 

1 
~ ,:·º E!crta cda Commi s'.s fio , i:10rne.ará clla nma on l:i·a. L1-

1 ac.n. o,, seu se10 e c~mpo..:c;ta flC r ;nco rncrnlJ1·os. para rlm· rn
.rccer sobre a Conshtmçao . 
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~ 3.° Co nc!uiclo o parecer, s0rá ost.e lido perante a Com .. 
missão ele 2'1 membros, e, depo is ele discutido e a.pprovado, 
será por Lodos el!es assignaclo. 

§ !1. º Os votos rliv ergentes, s i os houver, serão designadog 
J)elas palavras - vcnci~lo, com. ou sem, restricr;ões - ou em 
parnceres em separado. . . 

§ 5.º Este parecer será impresso no Diario Of(icial e dis
tr ibu.iclo em avulsos pelos membros do Congresso . 

§ 6.° Emqu anto não fôr apresentado o pare1cer, ficam 
su spensos os trabalhos do Congresso. 

~ 7.º Tres dias depois da di stribuição avul sa, será o pa
r cr.or rlarlo para oeclom rio dia, conjunctamcnte com a Con
s Li l.uioifo dricretacla. 

Art. 58. O ::iarecer e a ComtiLuic.ão soffrerão duas cHs
cussões, ::;onda :i primeira por l.i fnlns r. a vot,ar,ão por rtrtig·ns, 
o a 2", di scussão r: votaoi1n c nglnbarlam ent r., salvo as emendas 
cruc; Rrr:'\n Yoi'.arlaR cada uma de TJer si. 
- ~ 1.º Tr•rrninada a primeirn discussão, haverá um inter
sf. i ,~in de dois rlias,,. n qual r,nmec.ará n ser contado do dia em 
mm tiver ln1mr a cli sLrihuirjão ela Con stituioão com as emen-
das. · . 

§ 2.º Na 2" discu ssão poderão ser apresentadas ain da novas 
Pn1 cnrla:::, as quae:::. si forem approvaclas, soffrerão uma 
trr~r.nir;i rliscnssão, :finda a rrual sr.rãa approva·das ou rejei
ta das sem sub-emendas. 

J\rt. 5!J. Cflrla membro rio Gongresso só poderá fallar u1na 
VP.111. cm cada dis·r.uwd.o. BX("Anto na prirn!lira, 1-:m cruo n oclP.rá 
Fallar tan tas vezes quantos forem os titulas da Constituição. , 

Parng,..:iphn nni-r.n. A rli ~cu~são ~·erá rnstricta ao pro
.i rr.I n. srnrlo ahsnlufamrnfo vrc!ado ao membro do Congresso 
Lratm· rl r. míl.trri[J. o:ztr::inhn an rlr:h::tf.e. nodnnclo o Prns iclento 
ca~snr-lh r n palavra. drpois d.e advertido duas vezeR . 

Arf .. f .(l. A. rnrmerimrn Lo rio nm r'lr, seus mr.mb1'0S. o r.nn
.g-rr. s"º · por' m:1ioria dos prec;rinl.es . pnder·á encerrar a dis
rmssão . cJr,p,rJr, rrnA julg:nr snffic irmtern entc discutidn a ma
l'cria. 

0 nr:dirlo rlc encerramrntn n5.n soffrer:í. discussão. 
ArL. G'I.. AR mnenrlas anr()scnfadas entrarão em di s·crn;são 

ronj1mctamrntr. com a Constituir,ão . depois de n.poiadas por 
nm l rrço d,os mrmhrns 11rrsrn[r.~ rlo Cnngres<:n. 

Parngrapho unicn . Serã0 consideradas emendas, suppres
sõrs. nrl di lnrnrnl.o<: 01.1 r,orrecoõeR. As primeiras preferem :'ís 
sep-nndn s r. rsb.s :'i.s tcrer. iras . As mais amplas lerão o pri
moiro lnirar na classe . 

.Art. fi? .. Si. durante a discussifo. vier á Mes::i. algum pé
didn dP adiamento dn mnteria em deba te. o Presidente o snb
met.ter:'i n npprovacií.o elo Congresso, independentemente de 
clisr,m;são. 

Ni'ín hnvr. n.rln nu.mf'rn para clelil:Horar, -rrmsider ar-sr.-á 
TJ rP.j ndi i:rnrlo o rr:cruel'imento. 

No m1sn rle anprova0fio. r:ntPndcr-sr-:'1 m1r: a m:üeria fie.a 
arlin.rl:'\ ai f' :-\ ,qps ,;;fio .~P.g;uinf P . , 

.'\1'f:.. Ciil. 'T'r:rrni.nadf\ a rlisr;nss iío e. npprova rln a r::oml.i 
ti!i~f\ o. n T'r'r 0 irlrn tr a r r n1rUrrú. ('.()111 as rm rmrl:ls a pproY:1 -
rln, , :'1 l;ommi ."sfío E.qprcia l. ,par:t r0rlir-·iJ-a cni1fnrmr n Yf'l1-
cido . 

. '\ 1·1. fl '1 . P. rrli p: iiJa n {;ionsliJ11icfin ·srTá n:prrsPnUi.rln :'i 
i\fosa, qnc a fa rn lrr e imprimir. suhme Urmlo clepnh á rc· 
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dacr;ão r rcv1 ::;ao do CongTr S'SO , qu o sómenl·p podrmí. ~rnen
dal-a si J'cconliecrr que rmvolve incoheroncia, contracllcçao ou 
absur do m anifcs to . 

Nc.s io ca.-o. o _Prcsirlenle abrirú di scussão, .que será unica. 
Art.. f\5. ·As emenclas anresonLadas nesta revisão, de

pois elo annrovaclas separadarnonte, serão do novo enviadas (t 
Commi s .~ i'io Esprcial,· para prococlr.r ele a-ccflrclo r.om o ven

:c iclo. 
Art. G6. Revista a redacção, serA pelo Presidente suh

meLticla á approvação do Congrosso . 
A.pprovacla a rerlaeçãn •Píll' maioria abwluf,a cloS' mem

bros presentos, o Presidente dec-laral"ál adaptada a Constitui
cão cht nrnnbli ca dns Rstados UnirJos do Brazil. 
• Art. · 67. Da Con sLil.ui ção assim a-doptada se tirar~í.o tres 
autographos. qu e, de poi s rir. as:-;ignaelos por todos os mem
bros ela l\fosa elo Con gre;so, serão onviados ao chefe -do Go
verno Provisorio, por intermeclio -do :\1[inistro rlo Jnterior, 
para sua pr.omnlgação . 

Art. 68 . Os a-utographos mencionados no artigo ante
cedente sorão, depoi s d0. promnlgacla a Constituição, r.nvia
clos um ü Secretaria elo Senado, outro á ela Gamara cios Depu
tados e o 1ei-.r. eiro ao Archivo Publico. 

,Q Sr. Costa1 Machado cli7. qnr. lhe nccorr e o clrvcr de s11s
ton.Lar dua s r.mendas crue apresr,nt.ou . uma ao art. 57 e outl'a 
ao art. fí·9 elo pro_jecf.o clP P.eg·imr11Lo om rli scussR.o . /\ pri 
meira é snpprossiva. a segunda arnpliativa. 

O art. 57 não póclc rnhsisti r . F.sto artigo pecca, não só' na 
fórma , corno no fundo , i1ortfuo r.nvol vc 11ma vcrrlarleira .conLra
rli ccão. 

O artigo diz o segui·n Lo (lendo ) : «O Congres o cleg·erá 
uma 1Commi s'si'ín Rsp ec ial dr. z·t membros. para dar parecer so
bro a Const.ituiçã-o . » 

Pois bem ; o ~ · 2º cfü ( l enrlo ) : 

« El eiLa rsta Comrni ssã o. nnm0ar :1 ella urna onLra. tirada 
do seu seio. composta rle cinco membros para dar parecer 
sohrr a í:onsLituic1ío .» ' 

Quo si gnific::i:· isto? 

,o Sn . . Frrnm-:.mco Brrnrms - Apoiado. 

. . O SR. CosTA MACT-T.\no pergunta si são duas com-missões 
d 1stmctas. .Parece: mas, ao mrsmo i·rm110. a Cnmrni s'são rlos 
cinco mrmbros f\ tirada rl a el e 21. -

1()< 81-\. Fr.imrrmco P,rn~rms - F. ' filha da maioria . (Riso. ) 

· O. Ri:. f;o sT.-\ MACTL\nn - Ora. si j:í. está encravada a 
r:o1:1m1 ~ sao rl r. crnro 11a rlr 2'1. ·narrco aquella uma supor-
flmdadr. · 

TTM SI-\. HEPRESENTAN'l'E - E' para clar-se a divisão do 
trabalho. 

08.n.:. CoFm\ M,\CHAD observa que não ha tal trabalho; a 
.Com1rn ~s11.0 nornea..:la. rlP 2.1 nw.rnbro·s. in·rurnb8 el e torlo 0 tra
lrn_Jh'2 n Cnrnm1ssao rlos cmrn; is to r claríssimo: si ft Gorn
:111s_;,·ao rlos 21 lrm dr r~s l11rl<11' r rlnr srn par Pcr r. rlr snccr.ssftrio 
1
1
1 1._irn r rl r sru srrn cm ,·o mrmbros prrra r <: I uelarem a ma-
·-or1n. -
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... 
O Sn . Fmm1fü1co Bono1Ls - J\po i.ado. 

O S11. CosT.-1. iVIACHADO diz - o crue J:bc parece é que os 
encarregados ·r.le confeocionar .e> Regimento, traLando de crcar 
esta Comn1i'ssão, quizeram rsndcr bomsnagern a todos os c.s
tados, não CJuizeram offender susceptibilidacl.es, foi urna es
pcci c de dip lomacia . Mas r~ preci so .que se corn.prehcrirla uma 
cou·sa : é que nós, na ConsLiLuinte, não somos rleputa,dos ele 
Estado algu m, somos deputados de to.dos os E stados Uni·dos 
do .Brazil. (A.voiaclos o cqwrtes . ) Que importava ao orador 
que a Commissão fosso tirada deste ou daque.lle Estado ? 

Somos, diz o orador, m embros ele urna Con sLitui.ntc. Ha 
medo do ciume? Não IJócle h aver, IJOrquc, ac1ui e cm Lodos 
os Lcrrcnos, que represent amos'! A Na(;ão Brazilcira. 

E' preciso prescin dir mos dessas suscept'ibilidades. 

Vamos agora ao fundo da qucstão. Si. se trata de fazer o 
estudo por cinco, então sejain--os logicos, ])ara que os 21.? Si 
todos devem estudar, então haja uma Com mi ssão só ele 2:1. 
Por isso. o orador jú disse que via c,onLraclicção no ,c.onteúclo 
dessas palavras . 

Quanto ao fundo, não ·ha vantagem nonbe,Jma n essa Corn
missão dos 21; rie lo con.trario, ba "in c,onvenientes, com o vai 
dernons Lrar. 

Essa Gornmissão rlos 2t recebe ou não as emendas 
apresenLada.s 11clas cleputa,çõcs el e Lodos os estados ? tülra, 
ele duas uma --ou ·são acccitas todas as omr.nclas, ou são ac
ceitas algumas; na primeira J1ypothese, o que tem de fazer a 
depnta(;ão r apresen Lar . para serem di scut.iclas, as eme11das : 
em ségunclo logar, si s ão cxc luidas algnmas emen da5·, lrn de 
:se dar o fac Lo seguinte : a rcpreseot,a;ção .de cada Estado 1ha 
de repro.dur.ir com mai s insi.sLcncia as suas emendas . Logo, 
nã:o t emos vmüagen;;, temos inconYenientes; 6 claro que a 
(liscuss5.o t em de apparecer cleant c elos 21 rn cmlwns da Corn 
m issão e que es l;a discussão não so dec idirá cm uma hora 
nem em duas : cada crua! ha de cru erer su stentar os dir eitos ele 
se ll E s h:ufo, isto 6, seu rnnclo rir pensar rclativri.mcnle ás 
.emendas ; C'. que acontecerá ? 

Teremos de gastar tempo clesnocessari o durante tres t;•\ 
quatro dia s : (\ o que vai rlr1monstrar. 

D epois dessa discussfo cluranLc tres ou quatro dias, te
rAm os a interrnpçã.o el e Lres ou quatro dia s pam se publicar; 
já o il1 ustra.rlo ·Congres;,o compr p·h enflc ffu c rw ssa Comrnissãe 
<:!e 2 '.l f.rrcm os de gastr1r, cm irnra perd a. sei·s ou oi lo dias. 
porque, afina l, rrne vantagtirn !.iramos. si essa discussão ha de 
r enrorlur.ir-sc perante o Congresso? Todo osse . tempo é per
di do. Si o Congresso tivesse de subscrever em poucos minu
tos a opinião clns 21. enlão o orador .iu lgava procedente a no
·mcação cle·ssa Commi ssão. ma.o não ·11a de acnnl e.crr assim. 

Além desse in conveniente .. é prec.iso argume·ntarmos com 
a natureza humana. Cousa a mais rlifficil é achar um hn
rnem •quo confesse estar em erro: temos entranhado amor ás 
opin iões ; sflrn1we presumimos qÚe . temos a ra7.ãn do nosso 
l aclu ; t' ssa :rraqueza humana é que nos leva a su s tentar de 
um modo !'rrrr.nho nosrns convicr;ões . 

Esta Commi~·,i[n cln 2 :1 i r:í , po1'v rnt1ll'a, rl1' sist ir rlas sn ns 
opin iõr!s ? 

Nfo. Rm rrgra o pai ar-J1a bcll<i a s im filha n s em 0 me-
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nor d efeito: logo, a Commissão, perfilhan~~ essas emendas, 
ha de consideral- as o prototypo da perfe1çao . . . _ 

E' uma grande rli fficuklade discutir a_ Const1t~11çao .com 
toda a imparcialidad e, extreme de prevençoes, ele 1déas pre
concebidas isenf.as rlr uma convicção antecipada; mas !)la ne
cessiclacle de a .cliscuLirmos com toda a calma, e para isso é 
cmwenientc, desde que cstudamm; o projecto. que de ha 
rnu i lo corre imprcs~o. que, poupando o tempo ao Congresso, 
snja lo irn rlaclo .f\ cliscu . 3ão, send o, pois, não ~ó qi.rnp.to á 
J'órma , como r:rnanto ao fnnclo , inacceitavel a cllspos1çao do 
art. 57. 

E sf e nrf igo procura coarctar o mais possível a palavra, 
mas ele moela que se aproveite o tempo. O orador não quer 
rlizcr rrue a ·Cornmissãn f,eve em vista matár a liberdade de 
tr ibun a, mas, suppon rlo qne a discussão pudesse ser longa, 
procurou- se um rnei.o para crn e os traba lhos corressem com 
summa rapidr.z. . 

Por isso lhe narcce que a su a emenda deve ser a"Cce1ta •. 
Quer cl iz0r - o mernhro rio Co11gr0.ssn . auctor rla emenda, 

eleve ter o direito rl e fallar duas vezes. E vai justificar. 
Quem apresenta a proposição precisa sustcntal- a depois 

rlc cnnf.rariarla . E' ncccssaria a. réplica, cm beneficio da pro
nria rlis.nrnsão. E nor isso rrue é um beneficio de todos. o 
nrarlor a Rnj ciLa. conjunctamcnt e com a primeira, á delibe
ração da ·Casa, esperando que sejam approvadas. 

O SR . .Jo!'l1~ Avm,rNn envia ú Mesa o se·gu in te requeri
mento: 

«Rnqu e iro qu e · sr,.i a submetticlo á vo tação o Regimento 
cm globo, a contnr elo arL. 56 cm deante, salvo as emendas 
im1;rcs%s . S. R. 

Sr.la elas sessões, 19 de novembro de 1890. - Jo sé Ave
lino .» 

O ~~R. RAMTRO BAHCELLOS sente não estar de a·ccôrdo com 
n clig110 roprr~r!ntante elo Congresso, que se oppoz ao artigo 
om cl~s:cusi::ão , 1anto mais quanto tem apreciado os seus ar
gurnr-ritos nm re!a0ão a outros assumptos. 

Ep relaçft.o ao dehat.e. parece- lhe · rrue o seu nobre cal-· 
lega nao attend~u verdadeiramente ao espirita que levou os 
ancLnre·s cio pro.ice to a ·ronsign:urm rsl e art.ürn . 

.O seu nobre coll cg·a sabe qne o nosso Úaiz é muil.o ex
tenso e ·qu ~, em geral, o pessoal de um Estado não conhece 
rl~ s n ecessicla rl e.~ do outro , e. mr.srno, est.as nrcrssirl::irlrs nãu 
s;io Mmrn uns a todos os estarlo;:;. 

Ora, para· rruo possarnO's organizfU' nma Cornmiss5o rlr. 
~1orlo oo nvr.niontc. aos in l:ernsses nacionaes, a solução está 
.111sl.arn rrnte no arl:! go do nro.i ecto . Cada Estado terá seu re
proson{anl e de rornpP.lencia r hahilila0õr.s, para tra lar rle as
snmplns cnnsfdnr.inn~rs. •Drs lA rnocln rrmnir-se-fi. um pes
soal. para ~ elaborar.ao rlo nma Conslitrri riío rr.pnhli c::rna fc
rlrral. Tnm1la-sc a prdi r a eli m inac.flo elos paragrapl1os \'2 º 
e ~", VJ.s l-. n qu ~ parel·r,-Jlrr: 'C[ur. a propria Commissão 6 cmo 
Irra a vnrrlarlr1ra ríl rnpntrncia. i1ara rlrsignar o numero rla
riuollrs qur 1f·m r]r rerligir o i1arecrr sobrr a .Con;;tilniriio 
(1\wnnrlos) . " 

Volrt. porl.nnto. pelo artigo rlo pro.iecto com a su npressfio 
el os J) aragrn1)hos 2º e 3º. ' 



Vem á Mesa e é lida a seguinte 

EMENDA 

Supprimam-se os §§ 2º e 3º do art. 57. - S. R. -
!í. flm·cellos. - L. Müller. 

O SR. AMEmco LOBO envia •á 1i\fosa a seg·uinte emenda, 
como consequencia mlJtU:ral da votação, .que ·ap{J>rovou a, 
en1cnda ao art. 27: 

Indi.co que se supririma o § 6° do art. 57 do Regimento. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - A'merico 
Lobo. 

O SR. MN1·rA MACHADO (1° Secretario) diz que o reque
rimento que acaba de ser lido, apresentado pelo 'Sr. Depu
tado José Avelino, não pódc ser acceito. (A.po·iados.) Ht.;morn 
deliberou-se, a requerimento do Sr. Deputado Alcindo Gua
nabai:a, que o Hcgimento fosse discuti·do capitulo por capi
tulo <3 votado artigo por artigo (Apoiados) ; e por isso pa
r ece-lhe que osLc requerimento altera a deliberação já to
macla. (Apoiados. ) 

O SR. JOSÉ AVELI,".\IO (pela ordern) - Sr. Presidente, 
apresentei o meu requerimento como meio de abreviar o 
tempo da cliscussfw; mas, desde que ha vontade de o dis
cutir, peoo a ·sua retirada. 

Consultado, o Congresso consente na retirada do reque
rimento. 

Vem á .Mesa a seguinte emenda: Supprimam-so as pala
vras - em cedulas assignaclas. 

Vozr:s - Não póde ser acceiLa essa emenda . (Apoiados 
e não avoiados; ciouzarn-se diversos apartes.) · 

o SR. ELYSEU MARTINS - Peço a palavra pela Ot'dem. 
ü SR . PRESIDENTE - Tem a palavra. 
O Sr. Elyseu Martins - Sr . Presidente, tomo a liber

dade ele recordar a V . Ex. que este substitutivo ele que se 
trata é uri1a subversão da ordem aqui éstabelecida. , (Apoia-
do.) . . 

Nós estarnos votando as emendas, e, portanto. não po
demos prolongar este processo . (Avoiados.) 

V. Rx. cornprehonde, corno toda a 'Casa, que a escolha 
ele um dos mernbros que re1wesen i.am os differ:entes estados 
vóde ser feita camarariamente entre elles, e por isso não ha 
11ecessiclaclo ele prolongar· estes trabalh os fastidiosos, qur~ 
cada vez mais nos vão afastando do nosso fim primordial. 
(A21ofoâos.) · 

Além disto, temos o vencido na Casa . Não •devemos votar. 
não temos mais que apresentar emendas e sub-emendas. 
, (Apoiados.) 

10 Sr.. PH lôSTllEN'l'B - Vou pór a votos a sub-emenda. 

VozEs - Não se pódc votar a sub-emenda. 

:VozEs - Não póde ser mais acceita. 
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O Sn . MAT'l'A M11CHAD0 (1° Secretar·io) - O. Sr. Itamiro 
Jl::ll'(,; cllos reclamou c.a ntea a ·dc li bPJ'aç:.ão que h:ivia, da 1Vl.esa, 
e r eclamou muüu bem. Curnn. porém, uão ilia H.cgirn cntu a inda, 
que regule os trabalhos, a Mesa não quer to lh er a 11bcr cladc 
dos S 1·s. il)epuLad.os, e por isso llão du vidou acccitar 'l_lllla su9-
crncnda ·para unicamcnLc servil' cio esclarecimento a voLacao 
e faci lil.al-a. 

O SH. ELYSEU i\1,11l'L'lNS -- i'füo ha ne·cessidade deste es
c larecimento. 

O '81-t. íWA'lvl'.\ MACHADO - Nã.o Lcrn nenl1um inconvc
ni cm Lc. •Aquel!cs 11uc não aic·u •ilarnm a eu 1encla, votern con_tra; 
aqu e 11 es que a quizerem, votem a :favor, por·qne ella restrrnge 
a emenda. 

O SH. S1>H:&E:1JELLO ConHE1.1 (v ela oi·dem ) - ~.\. Mesa sup
T>rimiu urna crnencla ele grande imporlancia, não só para a 
Commiss5.u, qu e vai elaborar o parecer sobre o prnjecto de 
Gonsti tuição, como para cru a l·quer representante cru e. cLueira 
algum csclarccime11Lo a respeito da mesma Const1tmçao; a 
emenda diz o seguinte: (lê ) . 

O SH. J osÉ HYGINO, all egando que houve equivoco na 
vula1.1ã o da emend a addi Liva ao art. '{)7 , pede que a mesma 
votac;ão seja r echfi cada. 

O SR . ·PHr"JSIDEN'r E doi}.éa -ele aLtenc\er a esse pedido, por 
Lralar-sc de ma teria vencida. V cm .á Mesa e é lida a ·se
guinlc emenda : 

«Ao vrimeirn lJCriodo do art. ;)·9 accrescente- so : -não 
podendo foliar por mais .cJc 20 minutos, salvo si pedir e lhe 
fôr co nceclicla a prorogação pol' mais 20 m inutos . 

Sala das ses. ões, 1D cio novembro ele 1890. 
Brandão. - Chaaas Lobato. - Leonel Filho. 
c/âe1·. - Didra !Vicacio. - Alvai·o Botelho.» 

Fc1'1·eim 
A. Sta-

. O SH . fiANilllO R\llCELLos observa que t em 0 seu espi-
1·.Lto ·p~cpa1~ado para dar ".'o Lo . obre as . emendas apresentadas, 
mas nao pude, e, l> cm ass im, nenhum cios seus co lleg:as, votal' 
consc10nLeimmtc e:sas ome:1das apre'S entadas dep ois de en-. 
cerrada a clisc~1ssao . (Apoiados e não avoiadus) . 
. -Requer, pois, .que se ponham a votos as .emendas conhe-

cidas da · Casa. · 

O 1SR:.. MATrA -MAGI-IADo (1º Secretario ) - Sr. ·Presidente, 
a Mesa na·o tem o cl'lreito ·ele n egar a verifica,ção da vobação 
e nem o tem feito. 

. Entendo, porém, que não é regular, depois de declarar-se 
vot~cl~ uma .. emenda ~ t er-se pa~sado _a outro assumpto, os 
nobres _depuLaiclos pe.c\ircm a vcriflcacao de uma votari'io J . .,, 
anuunc1ada e frnclà . ,, <L 

o SH. ,MEIJU DE_ VASCO~C l~LJ10S - lllsis to no req uerimento 
.que f iz, para qu~ seJa venfwada a votação da emenda (Apa . 
tes. O Sr. Pr·eside'l?te 1'eclarna attenção.) · i -

A Mesa não tem interesse por esta ou a.quell a m d 
tem cu mpr1clo o seu dever . L e en a, 

O Sn. B.mBOSA LIMA - E' st1scept · J l .ive e e enganar-~e .. 

·I 
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O Sr. . MAT'rA M ACH ADO (1° Scci ·clai ·ia) · ,.-- Como membro 
ela Mesa, far ei cxcep ção . .. 

O Srr. BAHBos,1. L nvL1. ----, 'Exllcp1;ão, não; V. Ex . tem o 
dever ele attencler aos nosso ~ pl'Dleslos . 

10 SH .. MATTt\ MACHADO ('/ º Secretario ) - . .. s uj eitando 
á verifi cação a votação ria emenda, sobre a qua l os nobreti 
deputados reclamam . (Apartes e reclamações . ) 

O Sr. Antão de Faria - Parece-me, Sr . Presidente, que 
os trabalhos não Lêrn corrido regularmente, em vista das 
diversas reclamações qu e aqui têm hasiclo sobre a votação e 
verificação de algumas emrmclas . 

O arL 59, sujeito a debate, diz o seg•uinte: (lê ) : «Ca.da 
membro elo Congresso só p oderá fallar uma vez em cada dis
cussão, excop Lo na p rirne ira, 1~m qu e poderá fa ll ar tantas 
v ezes quan tos for em os titulos da Constituição» . 

Parece-me q ue esta emenda üev ia ter sido· votada antes 
dos Le artigu . A Mesa, por ém, on Lendou que devia pôr a vo tos 
em pr imeiro Jogar o artigo, depois a emenda . Tendo s ido 
subrnettido á votação o artigo, a Mesa parece es tar conven
cida de que' foi appmvaclo o artigo, salvo a emenda . 

Ac1u i é que ha divergencia : a llfosa entendo que a em enda 
foi r 0.ieitada, mas a m aioria elo Congr esso affirma que não 
foi re.)ei lacla. (•Apartes . ; Nes te caso, 11eço tambem a verifi
cação da votação . 

~ 

O Sr . Sernedello Correia - St· . J:ln.:siclrnLe, a emenda 
comprehendc duas partes : a pr ime ira, relativa Lambem á 
p r imeira parto do art . 59, que diz (lê ) : 

«Cada membro do Congresso só i1oderá fallar u ma ve:i: 
em ca,,da d iscussão, cxllepto na primeira, cm cru e poderá fal
lar tantas vezes quantos forem os titulas da Constituição." 

A esta parte apresenta- se uma emenda ( lê) : 

«Cada membro elo Congresso só poder·á fa llar duas vezes 
s-obrc a materia em discussão, não podendo exceder de uma 
hora cada vez .» 

:Mas o art. 59 tem urna segunda parte impor Lante e que 
jmtamenle na seguncla par te ela emenda ó suppri1mida (lê) : 

«A discu ssão será restr icta ao projccto; sendo absoluta
mente vedado ao membro do Congresso tratar de materia es
tranha ao debate, podendo o Presiden te cassar-lho a palavra, 
depoi s de advertido duas vezes .» 

Ora, esta parte é imp ortante . .. 

UM Sn . HEPRESEN'l'AN'l'E - Já foi approvacla . (Apades .l: 

o SH. t8EHZEDELLO COHREfA- .. . iMtts, s i foi approvada. a 
·Mesa não Lom razão aprese'ntanclo 1á votaçião toda a emenda . 

P oço, 'por conseguinte, a V . Ex . , Sr . Presidente, que rc
ctifiC]ue a votação sómente quanto á ·Segunda rrnrte. 

:E' enviad a á Mesa a seguinte emen da ao paragrapho uni,co 
do art. 59: · 

«A discussão será r c.3 lricla ao pro joclo, salvo a d ispo
sição j á votada do art. 27. - Evitacio · Pessóa . » 

E' approvaclo o arL. 56 . 
.São egirnlmenl n a1Jprovadas as emenr.las dos iSrs . Ramiro 

B:ucell os e J,am·o Müll ct' s11ppT iminclo ns §§ 2º e 3° elo ar-

' ;r' . 
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tigo 57, e a que accrescenta ao § 1 º do me~ino artigo-: =--- e dp 
DisLricto l•'ederal . .. 

Não é approvado o § Gº do refer ido .artigo, h ca.ndo pre
judicada a emenda do Sr. Amci·ico Lpbo e sendo. approvados 
os demais paragTaph os. 

E' approvado o art. 58 ieom a emenda d() Sr •. José Hy-
gino e outros. . 

São rej eitadas as cm elldas do Sr. Epitac10 ao rparagrapho 
unico do art. 59 e do Sr. Ferreira Brandão e outros. 

São approvaclos Lodos os ou tros artigos. 
· 10 SR. PRESIDEN'l'E annuncia que vai enLrar em discussão 

-0 capitulo VIII - Da eleição do Presidente e do Vice-Presi
dente da Republica . 

O Sn .. ARIS'rIDES MAIA (pe la 01'dem) - Sr. Presidente, a 
hor a está adeantada; o capitulo VIII trata de assumpto im
portante e não póde passar sem discussão. Assim, requeiro 
que seja adiada a discussão desLe capitulo para amanlhã; mas 
pec;.o tambcm rque a ordem do dia seja invertida, afim de que 
esta discusf3ão tenha lugar depois ela eleição da Mesa. 

10 Sn. JosÉ . AVELINO (ve la ordem) - S1•. Presidente, 
fal Lam poucos ar ti gos, e por isso requeiro prorogação da h ora, 
para ultimarmos este trabal ho. Assim, peço a V . Ex. ,qne 
consulte a Casa si consente na discussão elesLe capitulo, pro
rogando a hora, porquanto eu me opponho ao requerimento 
do nobre Deputado. 

O SR. THEODURETO SOUTO (.2º Sec1·etario) - Sr. Presi
dente, ju lg·o convenienLe ad iar a discussão do 8° e ultimo ca
.'Pitulo cio Regimento, por.que elle se refere a assumpto im
porLan Le, e nós esLamos cm hora j>á muiLo aãeantada; e por 
isso não podemos entrar agora na discussão deste capitulo. 

Posto a votos o re·querimento de ,prorogacão ela hora, é 
approvado. (Ap a1·te:; e ?'eclmnações.) 

Fica pr ejudicado o requ erimento de adiamento. (Apar
tes e reclamações.) 

Entra cm discussão o capitulo VIII. 

. O Sr. Badaró - Sr. Presidente, eu não pretendia tomar 
J10Jc parle na d1scussã_? do nosso projccto de RagimcnLo; nias, 
cm v1sLa da del1b craçao que se acaba do tomar e apesar do 
cansaço que se noLa nos membros desta Assembléa vou cum-
pnr o meu de-ver, amda que com sacrifício . ' 

o SR. Fn.EDERICO B .OHGES - Peço a palavra, em seguida 
ao nobre Deputado. 

. O Sn .. BADARÓ - A maLcria consiguaela no eapiLulo VIII é 
1mportantrns1rna e merecia ele nossa parte detida aLtenção · 
cuLreLanLo, temos de cliscuLi l-a e votal-a ainda hoje. ' 

. Sr. Prcsid~nte, é_ muito possível que o .processo estabe
lcmdo pelo cap itulo "VIII não tenha occasião de ser posto em 
P}'atie_a I?ºE ·este Congresso, por.que depende da approvacão da 
Oonstitmçao nesta parLe. ~ 

O SR. JosÉ AvELl)[O - O nobr·e Deputado dá licença 11ara 
um aparte? · 

rO SR. BADAR.Ó - Pois não ? 
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O $rr. J osÉ AvELlNO - V . Ex . cst.rt, falluncl o conLra o 
venci cio; a Gamara jú cl ccre tou GJtW se· continuasse a discussfto. 
(Ha oul1·os a2J(trles .) 

O Srt. R\DAHÚ ·--;- O nob1·e :o r.;·,utado quer iqu e a sua olJea 
passe sem discussão, mas não ha rle ser assim ; nós aqui v ie
mos para dis trntir tu do. 

Como ia dizendo, Sr . Pres idenle, é possível que es lc pro
cesso não .seja post i en 1 p·atica, porque depende da appro
va(ião da Conslitu i(ião na t1a!'le r~orresponclente. 

Acho ox traorcl i naria a d ispos ição contida no art. 7 4. 

Diz o § 2º c1uc nenhum membro do Congresso púde 
abster-se de votar. 

Penso, Sr. Presidente, que 1.oclo., os mernlJros deste Con
gr esso apreciarão devidamente o dire ito que tiverem de ele
ger o primeiro represe ntante da Nação, o pr ime-iro Presidente 
da Ilepubli ca elos E slados Unido:-; do B.razil. (Aiwiados ; muito 
bem. ) Tratar- nos como q,uer es te arti.go é .querer ;comparar 
os membros deste Congresso a . collegiaes . (Não apo'iallos .) 

Que quer dizer, Sr . Prcs icl entc, precauções mato1.·iaes? 
O 1SR. Er..,Y1SEU iVlARTl >lS - Não cntencl eu o Regím en Lo. 
O 811. 13AoAnó - Attenda- rne, Sr . DormLado . .Si precau

oões matm;i aes qu er dizer .que dentro deste edificio nos serão 
prestados aquelles r ecursos nccessarios :í satisfação ele ne
cess idades inadiaveis rlo organismo, como al imentação e a 
reparação do sornno, eu compeehendo; mas . si 6 trancar as 
ri orlas cleste es tabelecimento, isto é um horror. 

O S I{. EL Ys1m MAH'l'JN S - Quem fa llou nisso ?! (H a ou
tros apw·tcs.) 

O Sn . B ADAHú - E' o CJllO se póde entender. 
O Sn. l '~LYS 1::u ;vLrnT1Ns - Não se pód e cnl enclcr us~ i1r1, 

aJJsolu Larnon Lc, sem -razol' inj uria ao COJ 1gresso . 
O SH. H.\iDAHó -- Si não se enlcncl c assim, nús uucrernos 

saber o .que que1; dizer a expressão - precau\,ões malcl'iacs. 
O Sn. .F'mmEmco Boncms - Isso 6 urna ameaça . 

:O SH. ]l;LYSEU M All'TJNS - Não é Lal ameaça. 
o 8H. FHEDERICO BORGES - As palavras valem o {)Ue ell as 

.~ i gnificarn; cnlão a Comrnissã11 Joi i nl'el iciss irna. (Ua 0·1ll·1·us 
apm'tes .) 

.Q Sn. :B.\DAR6 - Esta parle do Regimen to é importante; 
n ão podemo,· acceitar sem di scu.ssão, sem a convenien te ex
·µtica \;ão, \lma nJcclida {JUe pócle \razer até cl esar para nós 
oulros . 

.Por tanto, Sr . Presidente, emquanLo não fi car explicado o 
sentido vercladeiro des ta phr,ase, eu voto contl'ia este pa
ragrapbo - bem como contra o segundo, cruc consigna a obri
ga toriedad e do voto . 

Por rrue razão, vindo eu a este Congresso no dia da elei
ção cio 11l'irneiro magistrado da Ilepublica, não ·posso a.bster
me ele votar? Eu só r espondo aos meus >constituintes, só res
pondo ao povn . que me deu a delegacão . 

18 



O SR. ZAMA - E não ha meio de obrigar · nenhum <le 
11ós a votar, desde · que não o quizermos_ fazer. .(Cruza,m, ... se. 
apm:tes.) 

O Sa .. BADARó - Por consequencia, ou retirem estes pa
ragraphos, ou, no caso conlrario, votaremos contra e!Jas . · 

O Sr. Mendonça Lobo - Sr . Presidente, tive a honra de 
enviar á Mesa duas emendas, preenchendo lacunas, que me 
parece existirem neste l:legimento . Vou mais ligeiramente 
tratar de justificar essas emendas, uma. vez que foi posto em 
discussão o capitulo VIII. Peço desculpa, meus honrados col- . 
legas, de vos tomai· lempo nes La hora tã o ad eantada . 

UM Sn. nrnPH.ESEN'l'ANTB - Elles são os culpados. 
O SR. MENDONÇA Loao - Para a eleição do Presidente . e 

Vice-Pres idente uão Joi cog'itacla :t . hypothese, que se poderrn 
dar, de que entre os dois cidadãos mais votados houvesse 
empate. 

Urna de minhas emendas prevê este caso, indicando que 
se proceda a nova eleição · entre- os dois nomes mais votados e, 
si houver ainda empate, se ·decida pela sorte, o que já está 
resolvido em relação a ouLras eleições . Penso que não careço 
jus li ficar mais esta emenda . 

A outra emenda é em rc la1;iin ao acto sulomn e, que forço 
sameu te ha de Ler logar , qualquer que seja a Constituição ada
ptada, isto é, de vir o Presidente da Republica eleito prestar 
sua affirmação perante o Congresso. 

Parece-me que esta emenda não precisa de justificação, 
é de p.ecessida:de absoluta . 

O Sr. Frederico Borges (vela ordem,) - Chamo a escla
recida attenção de V. Ex . para a disposição do art. ·46 deste 
lleg·imento (li!) : 

«Nenhum assumpto será posto a votos sem que estejam 
presentes_ ~etade e mais um dos membros do Congreseo 
t.endo prioridade na yotação as .questões cuja di seus são tivef. 
ficado encerrada na sessão anter ior . » . 

O SR. THEODUHE'l'O Sou'ro (3º Secretai,io) - O RegimentrJ 
não está ainda em execução, nem póde estar . 

VozEs - Nessa parte já foi approvado. 

O S_n. FREDERICO BORGES - Desde .que o Congresso já se 
pr~nunc10u· so~re esse ~rtigo do Regimento, passou o mesmo 
artigo a ser lei economwa desta Casa. 

UM SR . REPRESENTANTE - Não ha numero para votar- se . 
O SR. FREDERICO ~ORGh'S - Chamo a attenção de V. Ex. 

pai·a o art . <16 do Regim ento , que está approvado que é Je.i 
por onde nos devemos reger. · ' ' 

'" . O~a, não se ach ~ presente numero de representanles 
º;u~l .í rnotade e mais um: pelo que, é r,aso de levantar-s e a 
s es_~'~º: marcando-se a or dmi: elo dia para amanhã. E, si V. Ex. 
0u1zor. usar de processo mais longo, o Sr. Secretario verificar.á 
rn aLcrialmente o uuc cxpuz . 

. . Nestas condições, V.' JJ:x. digne-se de consultar a Casa 
sub1·e o que requeri. 



1Q Sn. T:arnnunETO Sou1·0 (3" Sec1·ela1'io) - Respeilo as 
opiniões j uridicas do honrado rnpresentante.. :Mas o Regi
menLo é um todo de disposições que ainda não estão em exe
cução, mas dependem de r edacção .e subsequente appr.Qvaçã_Q. ua Casa . . 

Esse art . L16 foi talvez valado nas mesmas condições a 
ll ue se i' e:f~re o n9_bre representante . 

O Sa "' J:!"REDERICo BonGES - Pergunlo a V. Ex. ; Si. to_do,s 
uós nos retirarmos, a M_esa resolvel'lá sosinha? 

O SH. THEUIDURETO Som.•o (3º Secretario) - Si, entre
i uulo, o Congresso entendei· o contrario, resolverá como eu.., 
tender de justiça . · · 

O .SR. GABINo BEzouRo - O Congresso não tem compe
Leucia para deliberar sob1·c. a materia deste artigo, porque é 
um assumpto muito importante e, antes, de co:mpetencia da 
Cons tituição. 

E tanto é assim, que os dignos membros da Corrunissão o. 
<1ue fizeram foi copiar as disposições tra,nsitorias da Consti
Luivão para transplant ai- as :para o Regimento. 

}l;sLamos arriscados a deliberar sobre materia que .pódc 
ser l'evogada e ficar em contradicção com o que fôr ven..., 
dclo por occasião da discussão e votação definitiva da Con
stituição . 

O fü.t. PHESIDEN'l'E -- V. Ex. tem alguma emenda? 
O SR. Q ,\BJNO BEzou11.o - Tenho as seguintes : (Lê dilas 

e'lllend.as ,) 

o Sn.. FREDERICO BORGES .,- E o meu requerimento ficou 
n o esquecimento? 

O Sn. JosÉ LIMA - Cahiu. 
10 Sn. FREDERICO BoRGEs - V . Ex . falla pi·o dorno sua. 

O 1que qll cr é fazer passar sua .obi•inha t al como a fez . 

O Sr. Ubaldino . do Amaral - Sr . Presidente, um dos 
nrnus collegas mandou um requerimento de a diamento da 
c! iscussão, que foi rejeitado . Estando adeantada a ih.ara e ha
v endo emendas importantes, convém adiarmos os nossos tra-

. lialhos, visto que o assumpto prende- se á materia constitu
c.ional e todos os nossos collegas reconhecem 1que a sessão 
não póclc continuar hoj e . 

'Requeiro, portanto, o adiamento da discussão . 
iSubmeLtido a votos o requerimento do Sr . Ul;mldino do 

Amaral, é approvado. 
. Vão a imprimir as seguintes emendas, relativas ao ca-
pitulo XIII: 

Proponho .que seja supprimjdo todo o capitulo VIH do 
!llegimento, até que ,s eja definitivamente approvada a Consti-
tuição. · · · 

1S . R. Sala das Sessões, 19 de novembro de 1890 . - G 
lJezoiwo. 

Ao art . 'iO, depois da palavra - · cedula - accrescentem"" 
se as seguintes: assignada pelo reapecUv9 .:v9t11~te. 
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Supprima-se o. § 2º do art . 7 4. 
Sala das sessões, 19 de novembro ele 1890. - J. V· 

ille i1'a de VasconceUos . . . 
Ao asl.. 70 -Substitu a~11-sü .as palavr as - urna eeclula -

pelas palavras - clua8 cedulas, ,contendo uma. - para 
Presidente da Hcpubl ica, F .... ., e octtra - para V 1ce-Pres1-
dente, F ..... . 

Sala das sessões, 1'9· de novembro de 1890. - iJ. Bezom•o. 
Indica1nos quo se accrescenLe no final elo . art. 70: - de
vendo a cedula. sor ussignada pe los ruspect1vos votantes. 

Sala elas sessões, 19 ele novembro de 1890. - Baptista 
da Motta . - José Bevüo.qua. 

L\o rrrt. 73 accrescente-se: 
No caso de empate enLrn os dois cidadãos mai,s votados, 

ainda se proceclená a nova eleição e, repetindo-se o empate, 
decidirá a sorte . 

,Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - B. kfen
donça. 

O art. 76 -substitua-se pelo seguinte: 
Heab erta a sessão, lida e approl\la.da a acta, o Presidente 

do Congresso marcará nova sessão para a solemnidade da 
,posse elo cida-dão eleito l)rc·sicl cnlc da Republica, si ss achar 
presente na Capital Federai, e, no caso contrario, declarará 
e:ncerrados os respec.Livos trabalhos, · convocando opportun a
rnente reunião do Congl'esso para esse fim. 

Sala das ses~ ões. 19 de novembro de 1890. - B . Men
donça . 

Ao art. 713 deve-se accrescentar - depois de ter o Pre
sidente da Re:pubhca, eleito nos termos dos. artigos anterior e;;, 
prestado compromisso perante o Congresso. 

8ala das sessões, 19 de novembro ele 1890. - Angelo Pi
nheiro . 

Vem á Mesa a seguinte 

DP:CLAHAÇÃO DE VOTO 

.. D l!Claco que voLr;i pela em enda ciue suppnmm o escru
hn.10 sr,creLo e contra a crue reduziu as horas do trabalho do 
CongT08so. - João Barbalho. 

"Jacla nmi s havrncln a Lra.Lar, o Sr. Pres idente des ign a 
parn arnanhã a :o; eguintc: ordem do dia: 

Continuação da discussão elo projeclo de Regimento para 
o · Cong-resso Nacional; 

Eleição ela ·Mesa. 

Levanta-se a sessão {is 5 horas e 20 m inutos da tarde. 
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