
n5._o . wmpreh~ndo que um Congresso. ,que póde ac.ceitar ou 
reJelta_r .o art1_go ma~s importante da Constituição por simples 
mawria, precise do1s terç,os para um simples requerimento 
de encerramento. . (Al[Joiados. ) · 

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

O SR. ·PHESIDEN'l'E designa para ordem <lo <lia, 22 do cor-, 
rente o seguinte: 

Votação do titulo preliminar da, Constituição e da:s 
emendas. , 

Continuação da 1" discussão do projecto. 
Levanta:.. se a. sessão á 1 hora e 15 minutos da tarde. 

·ili.• SESSÃO, E:M 22 DE DEZEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES. 

Ao meio ·dia. faz-se a chamada, á qual respondem os 
Sns. Prudente de iV!.oraes, Matta Ma.chado, Paes de Car
valho, João Neiva, SerzecleUo, Costa Rodrigues, Eduardo Gon
çalves, !Francisco Mac·hado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sa,r
mento, Cunha Junior, José Segund ino, Manoel Barata, An
tonio Baena, Joaquim ,Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Mar
tins, Joaquim Calunda, Bezerra de Albuquerque Junior, 
Theodur·eto Souto, José iB<ernardo., OJ,iveira Ga,lvão, A!maro 
Cavalcanti, Almeida Barre lo, . Firmino ela Silveira, José Hy
gino, José Simeão, Frederico· Serrano, Pedro 1.8aulino, Tar
vares Ba,stos, Rosa Junior, Goelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgilio Damasio, Ruy Barbosa,, Saraiva, Domingos Vicente, 
Gil GoularL, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, 
Braz Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade. Generoso l\farques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Del:phino, Ramiro BaI'C'eU01s, 1Pinheiro 1\'f.achakJo, Julio 
Frota, Cesario Alvim, <Eduard·o :wandenlkolk, Saldanha Ma
rinho, Joaquim ele Souza, Silva, Canedo, Silva Paranhos, 
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, 
Uchõa Rodrigues, Belfort Vieira, Indio do Brasil, Lauro Sodré, 
Nina tH.ibeiro, Cantão, Pedro Cherm:ont, Matta /Bacella,r, Case-
miro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fialho, No.gueira 1Paranaguá, Pires· Ferreira, Mar
tinho Rodrigues, Barbosa Lima;. Bezerril, João topes, ,Tusti
ni.ano do Serpa, Frederic.o Borges, Jo sé Avelino, José Bevi
laqua, Gonçal.o de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Miguel 
de Castro. Almino Affonso. Amorim Garcia, Epitacio, Pedro 
Americo ·couto Cartaxo, Sá Andrade, H.etumba, Tolentino 
rio Carv~lho Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José Maria1{no. Almeida Pernambuco, Annibal Falcão, Meira 
de Vasconcello's, Pereira de Lyra,:João Siqueira, João Vieira, 
Luiz de Andrade, Espírito Sa,nto, Bellarmino Carneiro, Theo
philo dos Santos, Pontes. de_ Miranda, _Oiticica! Gabino ~e
scuro, Iv-0 do Prado, :Qihve1ra Valladao, ·FehsbellG Fre1re, 
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Au3·usl o ele Hn: i las; .Paulu A1·gollu. Tos.La, ScaJJ r'ia, Au lu11it1 
Eusebio . .Zama, Ua.t·ei a Pires, iVlar{;olino .Moura, Artlrnr Ilias, 
:::ia 11 lo.~ l' crcüa, Custodio de i\le llu Paula Guimarães 1\ lillon 
•Fra·:1cisco Sorln;, Dionysio Cerqueira, Leo.volg-ido Jl'Úgueira~'. 
.Bal'ltu de ·S . Marcos, Medra cio, Barão de Villa Viçosa ·l)risco 
l'a.1·0,iso, Muniz F1·eire, AJhayd e Junior, rJ•'onseca e' Si lva, 
:Fonseca I-Ic1·rnes, ~ilu .!Jc~\ atlha, Urbano •lVlarcondcs, Ma11'hães 
Barrdo, .Cyri llo de 1Lerno .~, rO!iveira ·.P into, Viriato de 'i\'lc
deiros, Joaquim ·B•rcyc::;, Vir,gi lio •Pesso-a., [J)omil1gos J"esuino, 
Jouo .Severia1101 Lopes Troviio, llodulpl10 !~1iraudia, Almeida 
.\iogucira, I<'ra.n~\a 0a l'val11 o, Luiz lVlurat, J3aptista da MotLa, 
ll<'rróes ela Cruz. ;\l eindo Gturna-hara, :fijr.icu Coelho, S:unpuiu 
"'.L'ITaz, } 'm·qm11t \Verncc-1:, Thomaz De-J.phino, V.inbaes, M-u.y 
rmk. ,racc1ucs üuri(Jue, Aristic!E;s Lobo, Conde d e i];':igeiredo, 
Aufonio 1ülyntho. 1Badaró, Pacif"ico Masca:rienhas, Gabriel 
:\1.agalhães, Lt onel }' ilh o, '(.bagas Lobato, J:acob da Paixão, 
.\kxa ndrc. Stock.ler, Francisco ela Veiga, ·Cos ta Scuna, La
lll L1 uni1·1-. Gm 1r,ulv1.·.- Oliayes, c\J11 criro Luz_. :Feliciano :P cnna , 
Yi ot l.i , D11tra Nica cio, J•'orreira fütbeUo, Manoel Fuµgenciu, 
,\ sL ulpl10 Pio. 1\ r is Licl os 1.\f a.ia. Go11 <;alve,; llamos, Carlo::; Chagas, 
Domingos Rocha, CosLa Machado, :Domingos Porto, :Palleia, 
;João Lk AYcllar. Conêa Raü r llo, Bue11u -de P.aiva, F err eira 
Pi1·1.~s. Lui z ci o Uarnpos, ·!Viarlinbo Pmclo Junio1·, Bcrna1·clino 
dr.~ Carnp11s, "Fraueiscci Gl.ice.J·i o, Mornes iBia.rros, D oming·o-s de 
~\fo1·a cs, Acl(),lphu Gordo, Carvalhal, Ang·clo ·Pinheiro, :Mursa., 
J'aul ino Carlos. 'Cos i :i. Jrn.ü ur , -Hoclri gues AlYes, .Carlos Garcia, 
~\l. orr irn da Si 1 va, Hubíão Juuior , FI eury Curn;clo, João Pi-
11 L11:iro, Leopoldo Dulltões, Guimarães 1Natal, Antonio Azr
rodo, Ca1•l ano {-lr. _\.l.Jmqm~1'-qu e , , B.eila.rmi.no ;de \Me11d rnl'<,\a1 
~\-farciann de \ L.agallüies. F r: rua.ndo Si'mas. Lauro i\lüll cr, 
Car los ele Carnpns, Sclm1i Lll l., Lacerda Coutinho, Victorino Mou
lc iro, l' el'eil'a da Cc~CD , Aut:i.o Lle 1F-aria., Jul.io- de Uastilibos, 
H()J:ge ~ ·ue 1\tc•d1 ~ i r·os. AJ cüles Lima, Assh iBra~ i l, '.L'li omaz 
Flores, _\ lH'CU. Hom eru Ba,pl isln , llocha Osor io . .Ca.ss iau'o du 
Xaseirn eiil u, l; L'ntanrlo -.AIJnll, Dern ctriu llilJe iru, M.enna Bar
rnlo, J oaquim Felil;in, :.'fo l,;on e .JoCw P ellro. 

Abre- .- e a sessão . 
D ei:x a.rn de c01nparreer , com l!au sa, os Sr .~ . li'lurüuw 

l' ci:wlo. l<' en :eira. Brandiíu. Arnpl1ilo.pllio, Leandro 71'.ra.ciel, 
_.\lvaru Bol.el lrn. ALf1·cclo !~ Ili~. Ccsario Moll:n. Junior; e se'Dl 
.-au :m os âr~ . Ran gi'! Pestana. En-nes el e Souza, Ta.ssa w:rago::;o, 
Ber nardo tl e :\kndoru;a, Ladi s-lúo iNetLo, S~mfos Vieúa, Al
L1c1to :Brandão, Fnl11ei.·cu A.ma·ral, Ba1·fo de S:u1ta Hd ona, 
.Luiz "Ba rTe\. o, A11lonio Pradu o 1EmcsLo ele rülli.veira . 

W li da. posl.a em cli .~cu ssão , e -sem debate npprov•lda a 
ada da sC'~S f'LU a1rl.eccdcnl c. 

:!!;'' lido e va i a impr imir o scguinLe 

P.\RJ,;Cl\H N. 2 ~ 1800 

A Coni rnis:;âo nomeada p:n'a dar imrecH t' sobre u irndido 
el e licen ça elo Sr. Deputado pelo EsLado do Sergipe L cand1·u 
l\facicl, para ausentar-se desta Cwpital, por motivo el e moles tia 
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de pessoa de sua familia, é de parecer quo, ú vis La dos mu
trvos alle,gados, llte sc,ja concedida, a licença requel'ida. 

Sala das commis:õe::;, 20 de dezembro de 1890. - João 
lla Süva Retumba. - Innocencio Serzedello Correia. - J. A. 
Coelho e Carnpos. 

Vem ú .l\'[esa a seguinte 

Decla1'ação ele voto 

•Não Lendo curnpa;recido ú sessão do dia 20, declaro que, 
si esLivesse presente, votaria contra o encerramento da di s-
10ussão do .capi tulo 1 º do oroj ecto de Constituição. 

Sala do Congresso, 21;2; ele dezembro de '1890. - B ellar-
11âno Carne-iro. 

O SR. BADARÓ (pela ontem ) - '8r . Presidente, no ul
timo dia de sessão, V. Ex., sendo consultado sobre o des
tino que havia sido ·dado ·á moção a:crui apresentada :pelo 
Dr . Er ico Coelho, disse que a votação do Congresso, tendo 
nega:clo prorogação da hora, implicava o adiamento indefi
n ido da questão, a.té .que o mesmo ·Congresso se !manifestasse 
a semelhante respeito. 

V. Ex. mais do que ninguem comprehencle que um:t 
questão da ordem desta deve ser dec idida pelo Congresso, 
uma ve;r, .que aqui foi levantada ('Apo'iaclos ) ; e é para arreclal
a do nosso caminho ,que venho pedir a V. Ex. para -consultar 
o Congresso si permitte que ella entre na •primeira parte da 
ordem do dia de amanhã, ou então submettel-a á votação na 
sessão ·de hoje, pois que não está prejudicada. 

O SR . PRESIDJDNTID - A votação não rpóde ter log·ar Ja, 
visto ter .sido assumpto el e ordem do dia a moc,ão e não estar 
a sua votação incluída na ordem do dia de hoj e . 

Vou, pois, submetter ,:i votaçã.o o .requerimento elo nobre 
representante, para que .seja incluída na ordem do dia -de 
amanhã, e convido os Srs. r epresentantes a tomarem os seus 
logares, afim ele se proceder á votação elo r equ er imento. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 

O SR. ZAMA (pela ordem,) - ,sr. Prrsidente, não querJ 
fazer 1parlarnentarismo, mas qu,ero instrui r-me a respeibo <le 
um ponto que pódc ser esclarecido por .algum el e meu s iHustres 
co llegas senadores por S. !Paulo e .Minas. A todo tr,mpo teria 
a lei para firmar o meu juízo a:-lal respeito; mas, não estando 
ainda assentado o reg·imen so,b que t.em.os de vi ver , é natural 
es te meu desejo de illustrar-me com .a op inião do~ que melhor 
ent.cnclem elo assumpto. 

Quero perguntar ao honrado r epresen tante el e S. Paulo, o 
181'. Campos ·salles, s i parece cornpa livcl o cxercicio elo cargo 
ele· secr etar io do g·overno de qualquer Estado com o de curador 
de OI'J)hãos; cgual .pergunta desej~tra faz er ao Sr. represen
tante Ccsario Alvim. A Tazão é que vrjo nos .iomaes ch egados 
da Bahia a noticia de ter .sido nomeado curador de orphã.os o 
s0cretaiio do governo. 

UMA vo~ - NaLuralmente não ·accumul ar:í o rxcrci cio 
dos dois ca1;g•os. 

51 
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O SR. ZAMA-Dirijo - rne ao represen~ante~ e não ª'? ~i
nistro, ipor que aos ministr.os, s·egundo se diz, nao ha o -01r,elto 
:de interipellar. 

UMA. voz - Acabou .. 
O SR. ZA,MA - Acabou, não, porque não ·temos regímen 

definitivo, tanto que ha minist~os . .senadores. . . 
P.ar consequencia, pelo ·~irei!o consu~tudmar10, ;posso . 

pedir informações aos dignos .c1dadaos que amda subscr.evem
.se - ministros de Estado . 

Desejo ouvir uma explicação sobre o facto a que alludi :· 
Só procuro informar-me c1ua ndo i1ão estou sc1ente. (Ap_a!J'tes .) 

Parece que esLe facto .çlevia ser traz!do ao conhecm1:eI?-to 
do Poder central; o que seria uma pratica de bôa adm1ms~ 
traçã.o. Demais, Sr. Presid ente, os governadores dos estado:: 
julgam-se dictadores rpara ~azer',e~1 o que entendem na.::i 
r egiões sujeitas á sua .admimstraçao. 

UMA voz - Desde que V. Ex: não articula facto que d~_s .. 
abone o funccionario, não ha motivo para extranhar. 

O SR . ZAMA - Mas isto não é regular. 
Si o funccionario de qu cm se trata 1qucr ser curador" elo 

orphãos, deve pedir ·demissão de s~cretario do .g.overno. Isto 
é que é regular e decente. 

N•ada mais t enho a dizer. 

O Sr. Serzedello -!Lendo hoje demanbã o discurso .do 
meu collega, o Sr. deputado Espirita Santo, encontrei na parte 
relativa •a uma das emendas que tive a honra de .suJeitar á 
apreciação do Congresso, uma proposição ·ele S. Ex. o Sr. Mi
nistro da Agricultura, que exige da minha parte uma expli
cação . 

Estudei a questão da discriminação das rendas, o systema 
apresentado no projccto de Constituição, como o .systema apre
sentado pela bancada rio-grandensc . Deste estudo convenci-me 
de que, . para ser completa a solução do problema, cumpri a 
crear medidas de caracLBr provisorio, :porque quasi todos os 
estados do Norte, nestes primeiros annos, ficam sem recursos. 

10 SR. RAMIRO BAnCELLds - Essa discussão não está en
cerrada? 

·O SRl . SERZEDELLO - P.erdôe-me, não estou discutindo· 
quero dar ·OS motivos por que ·deixei de justificar as 1emendas: 
. .i:r:ive occasião de apresentar dua:s emendas que ipr.etendia 
JUStif1car; mas tolhem-me a palavra quando pedia urgcncia 
pa~a esse fim, e ante-ho_ntem, .quando me 1c abfa a palavra de~ 
pois . do 1Sr._ J?r. Demetr~o, f~1 sur.pre.hendido pelo encerra
mento precipitado ·~a d1scussao. (Apoiados e não apoiados.) 
. Não tenho duvida .em declarar que foi precipitado o en
c er~·amento , porq~e em uma as~ei~bléa on~e não ha partidos 
p·Olltwos, onde nao ha aggrermaçoes :partldarias, onde todos 
se empenham com o mesmo patriotismo em estudar a questão 
e ob~er uma solução que realmente resolva a verdadeira dis
criminação elas rendas, uma niaioria ·de cinoo votos, que tantos 
houve entre 95 a favor e 90 contra, expliica perfeitamente que 
a opinião do Congresso não ,estava bastante o.rientada 1em ·rc-
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lação ao assumpto. '(Apoiados, não apoiados e diversos 
apartes.) 

Trmdo de apre.sentar duas emendas, que naturalmente 
tinlrnm caracter transitorio, procurei entender-me com o il
luslmdo Sr. Ministro da Fazenda, que é, inquestionavelmente,. 
o maior responsavel em relação á quesLão elas finanças, que é, 
mesmo, quem, pela natureza especial de SLla posição, melhor 
conhece dos encargos e recursos que Lem o thesouro publico 
(A..poiaclos); e obtive de 1S. Ex. ,que, ·par'a faciliLar a organi
zação financeira dos estados, acccitava as duas emendas que 
tive a honra de a.presentar ao .Congresso, prorneltcndo-me, 
mesmo, S. Ex. que, quando tivesse de tomar a palavra ncslu 
debate, faria esta declaração . 

M~is tarde, S. Ex., ou pelo calor dQ debate ou i5elo can
saço nao poude tocar neste ponto, mas auctorizou-me a fazer 
esta declaração no seio do Congresso. 

No emtanto, tive o desgosto de ver hoje de manhã, no dis~ 
curso do meu co ll ega, o :Sr. Jtspirito Santo, auo S. Ex. o 
Sr. Ministro da Agricultura ou ignorava isto ou com com isto 
Iião se achava de accôrdo. . 

Sem me imporlar muito de saber até .que ponto o Sr. Mi
ni.stro da Agricultura póde levar a solidariedade com o seu 
collcga da Fazenda, não ·sei si neste momento é. r.e.almentu 
conveniente que se apresente e_sta discordancia em um ponto 
que acho capital e essencial. (Apoiados e apartes.) · 

Apcsal', por conseguinte, das declarações do Sl'. M!inistro 
da Agricultura, posso affirmar ao Congresso que aquillo que 
eu disse é a ver'dade, isto é, que o Sr. Ministro da •F·a~enda 
acceita as duas emendas como mei•O de facil itar a organizaçã.o 
financeira dos estados. 

O SR. RAMIRO BArtCELLOS -Admira que o Sr. Ministro 
da Fazenda: acceitc essas emendas. 

O SR. JosE' MARIANO (pela ordem) - Desejo obter do 
Congresso uma urgencia de 10 minutos para uma e~plicação 
pessoal. 

Si V. Ex., por si, me concedesse essa urgencia, eu agca
deceria ... 

O 1Sa. PRESIDEl'ITE - Por m im nã-o posso, 
O Sn .. TosE' MAHIANo - ... do contrario pcdire'i que SD 

consulte o. Congresso. 
O ,SR . Pn.ESIDENrrE - Mas está terminada a hora .do expe

diente, e devemos entrar na orde!TI do dia. 
O Srt. JosE' .MARIANn - Desejava fa1lar agora para não 

interromper a votação. Precisava dar uma ex1:ilicação, que tom 
por fim esclarecer o Congresso sobro um ponto que se vai 
votar, e creio ·que o Congresso não m'o recusará. 

Já 'Clei provas de não abusar da pala''. ra,. 12orque, estand.o 
inscripto na diacussão do .cap . 1'º da Const1Lu1çao. fm .dos PE'l
meiros a concorrer para o 1encerramento da d1scussao. 
(Apoiados . ) 

O 1S11.. PnESIDEN'l'E - Não era melhor na occasião da vo
tação? Assim, vamos esLat elecer um rnáo precedente. 

O Srt. JosE' MARIANO - Interrompendo a votação é . que 
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podemí estabelecer- se um rnáo precedente. Por · isso, ·pei.;o qup 
V. Ex . .oonsult.e a Casa si me concecle urna urgencia por 10 
minutos, .q ue promctto não exceder . 

Consul tada a Casa, é concedida a urgencia peclida. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr . José Mariano. 
O Srt. JOSE' MARIANO - iSr. Presidente, ag1'adeço aos 

meus illusLr es col'legas a g;enLileza com qu e a>ccederam ao meu 
pedido; e garanto-lhes que, s i não fo.sse motivo para mim de 
ordem su perior, não proi;uraria roubar o tempo ·á votação es
perada . 

Sr. Presi>den te, eu tive a honra de apresentar ao Congresso 
uma emenda, determinando a taxa addicional de 15 % sobre o 
imposto 'ele importação para os estados . Devo d.izer ao Con
gresso que não é este o meu ideal de di&ci' iminação das rendas 
na Federação; e está exp licado o meu pensamento na re
stricção encerrada em um dos paragraph os seguintes, •quando 
-eu e meus dignos collegas :que ass ignaram a emenda estabe
lecemos o iprazo ·elo c.inco annos para a existencia de·sta me
dida, pol'q lrn dentro ele cinco arrnos queremos habilitar os es
tados com· os m<Yios de que podem contar , examinando as fontes 
de renda qu e podem ter elasterio e, assim, extinguir esse im
posto, que, em todo o caso, será pago pelo proprio Estado. 

O Congresso vai j ulgar entre esta emenda, que eslabcleec 
imposto egual para todos os estados, e a eii1encla offerecida 
polo il"1ustre Deputado .que me precedeu, · a 1c1ual dá aos es
tados a faculdade ele lançarem até 15 % sobre a importação. 

Peço ao Congresso que note bem isto . O imposto- de im
portação é designado na Constituição .e-orno imposto exclusivo 
da União, e a razão é simples . 

,Q imposto de importação torna Dbrigatoria a. unidade da 
taxa, por que diz respeito a tratados de commercio, que não 
podem ser alterados; ora, desde que o imposto de importação 
passe para a competencia ·dos estados, ainda que facultativo, 
segue-se que em primeiro logar está alter·acla esta base que 
devia ser mantida, e em segundo Jogar o imposto facu ltativo 
vai influir nas relações do commcrcio dos esLados, fazendo re
começar, em um 1periodo em que todos os Laços são pou:cos 
para os estreitar, a guerr-'a de tarifas, qu e fo i tão fata l 'tís an
tigas províncias . ~Muito bem; rnuitu bem; numerosos 
apoiados.) 

O 1Sn.. SERZEDELLO - Está discutindo as emendas . 
O SR . JosE' MAR IANO - Eu preciso explicar- me . 
MUI'l'OS :SENHOIU~S llEP1rnSEWrA1N'l'ES - Está na ordem. 
O .SR. •SEH:WECLO - Mas ,cu não tive occasiã.o de ju tiJicar 

as rnes mas emendas. 
o Sr-1. . . TosE' M11HIANO - Si ci Congres:·o enLendcr que e::;Lou 

Jón1 .cJa D relem, sou o p1•i me iro a eal.ar-me . 
UM :Stt.. HEPllmrnwrANTE - Está :perfeitarnen l c na üL'clum . 

(Nwrn erosos apoiados.) 

o Srt. Prrnsrn1mTE ·- Observo ao nobre r epresentanLe que, 
realmente, esLá discutindo emendas cuja discussão está encer
rada .. 
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O Sn. JosE' MARTAN,o - Estou explicando o meu procedi
mento, Sr . Presidente. 

Como diz ia, as .duas emeDJdas se contradiz.em, e eu não 
desejo que o Cõngresso se deixe arrastar pela falsa idéa d e 
dar p lena liberdade aos estados, ·quando essa . taxa facu ltativa 
só tem por f im trazer grande mal a todos os . estados. 
(Apoiados.) 

O Sn . SERZ.F.:DELL-O-Terei occasião de demon strar qu e 
não é exacto. 

O SR. Joim' MARIANO - Agora, J)errn itLa o nobre repre
sontanL0 que ou, referindo- m e ás r eve laçõ es feitas por S. Ex., 
du v ide, não da ·: 1.ia palmrra, ma f:l ll c qu e o ·nobr e Minisl.ro -ela 
Fazend a Lenha .e;r!Len,r.li clo em toda sua latitude a m edida pro-
posta . · 

O Sn . SEnzEDELLO - Peç\O a palav1'a para discutir as 
emendas. 

O SR . JosE' MAR IANO - S. Ex., vendo que os estados nãc) 
tinham i'onte de receita; veindo, pelo que aqui se p assava, que 
talvez vingasse a idéa das quotas, não teria ·duvida -em lembrar 
ao Sr. Mini·stro da Fazenda essa medida. 

:Ora, o .Sr. Ministro, na impossibilidade de dar ás outras 
províncias, .hoje eslados, os recu rsos necessarios de que tanto 

.preci sam, não duvidaria em acceiLar a emenda que Lorna ta
xativo o imposto addie ional, mas nunca os 15 %, porque isso 
seria 1evar a desproporcionalida:de a todas :as prar,as . 

UM SR. REPRESEN'l'AN'l'E - A m edida que V. Ex. quer, si 
,passasse, faria de Pernambuco um emporio. 

O Srt . JosE' MARIANO - Eu e os meus co llegas de r epre
sentação por Pernambuco es tamos clanrJo justamente a prova 
do contrario do que a lleg.a o nobre representante que me honra , 
.com o seu aparte. E' preciso ·que S. Ex. saiba que o Estado 
de P ernambuco ter ia tudo a g·anhar ·com a taxa proporc10nal; 
poderia, mesmo, não acceitar todo o imposto adclicional, con
tendo-se com 8 %. ao passo que os outros eslados v iiznhos 
teriam t udo a perder . 

D:epo i•s, senh ores, entendo que a União exige, antes de 
tucló, crue os estados, sem distincção, sejam prosper as e fe
lizes. Entendo ·que não esLá no animo da Uniã.o qu e uns es
tados sej am prosperas e outr os desgraçados. 

Nós de Pernambuco estamos dispostos a acç_~itar a me
dida q_u e apresento ou não acceitar 1c ousa nenhuma. 

ORDEM DO DIA 

VOT . .\!Ç.1;.0 DO TITULO 1°, ARTS. DE 1 A 15 

O Srt . P HESIPEN'l'E annuncia que vai proceder- se á vo
tação do tiL. 1 º, desde o art. :l º af;é o art. H5, do proj ecto de 
Constituição, e á das emendas offerecidas. 

O SR.. Cos'rA MACHADO (pela ordem ) requ er a retirada 
elas em endas que apr esentou, uma ao paragTapho unico do 
art : 2º e outra ao art . 3º . 
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O SR. AMERICO LOBO (pela ordem} requer a retirada das 
emendas crue apresentou á Comrnissão dos 21, ficando-lhe o 
dite i t,o de r·enoval-as na 2ª discussão. 

•Co nsu!Laclo o Congresso, succ ess ivamente, sobre cada um 
dest es pedirlos, concede a r etirada das refe~ i da s emendas. 

O SR. BEVILAQUA (pe la ordem ) - Sr. Presidente, passou 
na nWma sessão qu e as •emendas seriam organizadas e im
pressa.s para serem distribuiclas, e até ag·ora ainda não l'or'arn 
ri isLribuidas. 

O SH.. PRESIDElNTE - O Congr sso não deliberou que as 
emendas fossem de novo impressas e· ·distribu idas; mas :foram 
impressas no D'iw·io Offic'ial, e a di s tribu ição .avulsa está se 
fazendo actualmente. 

O SR . PEDRO AMERICO (pela ordem,) requ c·r a retirada ela 
emenda que apresentou no ·dia 17. 

Consultado o Congresso, é approvado o requ e1' imenlo. 

O SR . Vmmr,rn DAMASIO (pela ordern ), lembrando que no 
dia 15, .ao apresentar varias emendas, declarou a r espeito da 
que se refere ao ex-Irnpcraclor, que podia ser collocada no ar
t ig·o 1 º, ou nas dispos içõ es transitarias, requer a reL.irJ'da 
classa emenda, a·Lé en traram em discu•ssão aquellas dlSpoSiÇOes. 

,Consu ltado, o Congresso approva o requ erinrnnLo . 

.Proc ecle~se á votação e é approvada a emenda da Com
mis~ão Especial que maneia accr escentar, d epois elas palavr'as 
- Da organização federal - ·di·sposições preliminar·CS . 

O SR. PRESIDENTE . declara que va i submetter á vo Lação 
o art. 1 º elo pro jecto e que, sendo approvado, ficarào preju
di cad<J,s as tres em endas offerecidas. 

QESTÃO DE ORDEM 

O SR . CHAGAS LOBATO (pela ordem) diz que o estylo de 
todas as assembléas tem sido votarem em primeiro lagar os 
substitu.tivos, com o que a liás eco.nornisa-se tempo. 

O Sa . AMARO CAVALCANTI (pela ordern) diz que o art. 58 
el o Regimento manda vo tar por artigos e, dcp is, n.· m11enclas 
cada urna ele .per si. 

O ·Sa. PRESIDE.N'l'E ......:. E' exa1ctam entc o que decidi. O 
Sr. Cha:gas Lobato di sse .que é preciso votar·cm- sc de peeforen
cia os substitutivos; mas os es Lylos .que conheço são exacta
menle cm senl;ido contrario a isso; nem rha r'azão al·guma que 
possa justificar o cstylo allegado p elo nobre representante. 
l::::ão disposições sobre o me mo a ·sumpLo; não ha razão para 
que a disposição de urna elas emendas substitutivas seja pre
ferida á disposição do projecto. Não ha duvida que, acceita 
uma dessas disposições, as outras ficam prejudicadas; mas, 
para haver economia de tempo, era pr'eciso •que a !Mesa pu
desse adiv inhar qual dos substitutivos será adaptado pelo 
Congresso. Conseguintemente, mantenho a minha deliberação. 

Procede-se á votação do art. 1 º do proj ecto, que é re·:.. 
j eitado. 
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Posta a votos a seguinte emenda ,substi LuLiva da Com
missão ao mesmo artigo, é approvada: 

«A Nac;ão BrazilAira adapta como fórma de governo, sob 
o rcgimcn representativo, a Republica Federativa, e constitue
se, por uniã.o perpetua e indissoluvel elas suas ani,igas pro
víncias, em ·Estados Unidos du Brazil.» 

Ficam prejudicadas as emendas dos Srs. Me ira âs Vas
concellos, Lauro Sodré e Virgílio Damasio. 

Vem .á Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

. <: if!eclaramos ter vot'.1do rpelo ar~. 1 º do projecto de Con-
~titmçao, onde se fazia Justa e devida referencia ao gforioso 
facto elo dia 15 ele novembro de 1889. - Luiz de And1'ade. _ 
Espirita Santo. - Alm;eida Barreto. - Pedro Arner"ico _ F. 
da Silveira.» · 

Procede-se á votação do art. 2º do ,proj-ecto, o qual é ap
provado, salvo a emenda da Commissão J~speciat, a qual 
rtambem é approvacla, ficando prejudicadas as emendas dos 
Srs. Virgilio Damasio -e Lauro Soclré, e rejeitada .a emenda do 
Sr. Vir'gilio Possôa e outros. 

Ao annunciar-se a votação do paragTapho unico do art. 2º, 
O SR. ERICO COELHO (pela ordem) - Pec;o a V. Ex. que 

sujeite á deliberação do Congresso a emenda do Sr. João Ba
ptista Lapér, de que V. Ex. esqueceu-·se. 

VozEs - Votos! Votos! · 
O SR. PRESIDENTE - Acabo de verificar o s·eguinte: pe

ranLe a 'Cornmissão dos 21, foi apresentada uma emenda assi
.gnada pelo Sr. representante Lapér. Foi rejeitada pela ·Com
missão, e não reproduzida no ·Congresso. E' a razão por que 
não foi subme~tida á votaçião. 

Pare-ce-me que as emendas apresentadas perante a Corn
missão e ahi rejeitadas, não adquirem .por isso o - direito de 
serem vo tadas aqui. (Numerosos apoiados. ) 

Outros membr'os do Congresso apresentaram á Commissão 
emendas que .alli foram rejeitadas, e aqui .a_§ . reproduziram. 
Nem o Congresso póde decidir sobrü emendas que não lhe 
foram apresentadas (.4.poiados) ; ficaria aberto esse préccdante 
si eu ac0eHasse o requerimento do .nobre representante. ('Muito 
bern; muito bern.) 

O SR. LAPÉR (pela ordem) - iSr. Presidente, apresentei 
·essa emenda peranLe a -Commissão elos 21; mas como no seio· 
da Commissão se entendeu que as emendas c1ue por ella não 
fossem ac.ceitas deviam vir ao Congresso e serem aqui >Sujeitas 

·· á discussão e votaçião, por isso não as reproduzi . . 
Accresce ainda que os termos ela mintia emenda são diffe-

rentes dos ela clcputação fluminense.. . 
Procede-se á votaço do .paragrapho ·unfoo do art. 2º, o 

qu.al é approvaclo. 
E' este o teôr do art. 2º e seu paragrapho: 
« Cada uma elas antigas províncias :formará um Estado, e o 

antigo J\funicipio Neutro constituirá o Districto federal, c9n-
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tinuando a ser a Capital da União, emquanto outra cousa não 
dei iberar o Congresso. 

Paragrapho unico. Si o Congresso resolver a mudança da 
Capital, csco'lhendo, para este fim, o territorio, meclianLe o 
concenso do Estado ou es lados de que :houver de desmernJJral·'
se, .pa-ssará o actual Districto Federal dei per si a constituir 
um E. lado.» 

A emenda da Cornmissão ao mesmo artigo é assim conce-
bida: 

Ao art. 2º - diga-se: 
Emquanto o CongTesso· não tomar outra dei ibcração. 
E' approvado o 1seguintn arl.. 3" do p1•njeclo: 
«Os estados pod em incorporar-se entre si, subdividir-se, 

ou .desmeqibrar-se, rpara se annexarem a outros, ou formarem 
novos estados, medianLe acquiescencia elas respectivas legis
laturas lo.caes, em dois annos successivos, e approvação. do 
Congresso Nacional.» 

IE' Lambem app !'Ovada a segunda emenda da Comnlissã.o : 
«Ao art. 3º - .subst ituam-sei as palavras - lcgj slaturas 

1 oeaes - por - assembléas legislativas .» 
E' ai nela approvada a seguinte emenda do Sr. Mursa e 

outros . 
Accrescente-se: 
«Fica pertencendo á União u_ma zona de 400 leguas qua

dradas situadas 110 .planalto central da ffepublica, a qual será 
opportunamente demarcada para nclla estabelecer-se a futura 
Capital <Federal.» 

Ao ser annunciada a votação do art. 4º,o Sr. Presidente 
declara que acha-s e sobre a Me a un1requerimento do Sr. Re
tumba, apresentado na sessão de 15 do corrente, pedindo que 
seja votado o art. 4º da Constituição e emendas depois de dis
criminadas e fixadas as leis de rendas da União e do s estados. 

Posto a votos, é este requer imento rejeitado. 
O SR. MIGUEL DE CASTRO faz alg·umas considerações . . 

Procede-se á votação do seguinte art. '1º, que ó apprôvado., 
« Compete a cada E'stado prover, a e:x;pensas proprias, as 

necessidades ele seu governo é administração, podendo a União 
subsidiai- o sómente nos casos excepcionacs de cala.midade pu
bhca. >> 

São, em seguida, approvaclas as seguintes emendas da 
Com missão: 

Ao art. 4º supprima-se a palavra - excdpcionaes ~.e 
substi.tua- se a ·palavra - compete - por - incumbe. 

Ao arL. 4º, depois ela: palavr'a - administração - diga-se: 
- a União. porém, subsidiará em caso ele calamidade publica, 
quanclo o Estado ou estados solicitarem. 

E' rejeita.da a emenda do ,Sr. Tavares Bastos ao art. 4 º ., 
O SR. PRESIDENTE anmmcia que vai ser submetLicla á vo

tação a seguinte emenda elo Sr. Serzedello e outros . 
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Acm~escente-se: 

.«O Governo da União asS'L1mirá o pagamento da divida. 
passiva dos estados e rlos juros respectivos, dividas contra1h idas 
até 15 de novembro de 1890, ficando reservacla ao Congresso 
a determinação do modo .por que cle>ver-se- á realizar a ope
ração. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SH . .Tos E' iVIi\RIANO (pela orclem) protesta contra a 
oxislencia de seu nome na emenda que se vai votar, a qual 
continha duas ·rartcs, refor inclo- se a 1" aos 1 f> % aclrlicionaPs 
n a ·2" an resgate eabivel aos estados; ·eJ le, orador', n alguns 
rnernl)l'os do Congresso assignararn que era sómenLc quanto (1. 
2" parf.fJ, a qual, aliás, Joi destacada. 

O SR. PRESIDENTE - Devo ip.formar ao nobre . represen
t.anl.e que, no impresso ·que foi distribuído, a Secretaria cortou 
as emendas para co llocal-as na ordem da votação elos artigos. 
A ernrnda tem i!'ealmente dua.s partes, r.1a ~ a 1" deve ser vo
tada JCom o art. 4º, e a 2• com o art. 6º. 

O SR. SERZEDELLo (pela ordem) dá algumas .explicações 
e conclue peclinclo que o Sr. Presidente ponha a votos as duas 
partes da emenda, separadamente. 

O SR. iVIIGuEL DE' CAS'rRO (pe la oi·dern) ·diz que foi um 
dos s ignalarios da emenda ·ele que se trata, ao art. !1º, que con
tinha duas partes, uma :relativa aos 15 % addicionaes sobre a 
importação e outra re lativa ao pagamento da divida interna. 
Ass ignou com relação á scg1Jnda parte, isto é, quanto ao pa
gamento ela divida elos estados. 

·O SR.. PRESIDENTE cliz que a ·emenda tem duas partes, 
uma que se refere ao art. 6° e outra ao ar.t. 4º. 

10 SR. SERZEDELLO :____Nem se1quer se refere ao mesmo ar
Ligo, tanto eu tenho rnzão. 

o SR . iVIEIRi\ DE VASCONCELLOS (pela ordern ) acha que a 
questão levantada a .pro·posito da emenda do Sr . Serzedello 
ficaria cortada, submetticla á votação a emencla que teve a 
honra de a.presentar, que, sobre ter' as mesmas i-cléas,· tem a 
vanLagem de não levantar contestações, por conter linguagem 
mais propria .de um toxto constitucional. 

O ·SR. PttESIDEN'l'E - Ambas ~contêm as mesmas idéas; 
tanto faz votar- se uma, como outra. Vou, pois, submetter á 
votação a emenda e peço a attenção elos Srs. representantes. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda do Sr. SerzedeU.o, 
ficando prejudicada a do Sr. Meí.ra de Vasconc·enos. , 

O SR. JosE' MARii\No insiste pela verificação ela votação 
-da emenda elo Sr. Serzedello ao art . 4,º . 

Verificada a votação, reconh ece-se ter ·sido rejeitada a 
emenda . 

O SR. PHESIDENTE annuncia a votação do art. 5º. 
« O Governo Federal n ão poderá intervir em negocios 

peculiares aos estaclos, salvo: 

1.0 Para repe!lir invasão extrangeira, ou de um Esi.aclo 
em outro; 
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2.º Para m.anter a fórma rep~1blicana federativa; 
3.º Para restabelecer a · ordem e a tranqu illidade nos es

tad os, á requisição dos poderes locaes; 
11. ~ Para assegurar a execução das leis elo Congresso e o 

cumprimento das sentenças Jederaes. » . 
O SR. Pn.ESIDEN'I'g - Ha pouco, um 'Sr. representantu 

reclamou contra o facto de ter a Mesa dividido a votação . 
·:Houv e re.clamação e, em consequencia della, a divisão. E', 
poréni, disposição do Reg·ünento q1rn a votação seja feita por 
artigos; e, por conseguinte, va i se votar o art. 5º nessa con
formidade, salvo as emendas que não são substitutivas. 

O Sn. ALMlNO - Sr. Presidente·, V. Ex. ponderou com 
muito criterio sobre a observação de um illu stre Sr. r epre
sentante e m embro do Congresso, qu ei chamou a attenção da 
Ca.sa para a _disposição elo H.egimento interno, ·que estatuia se 
·votasse por artigos, decidindo V. Ex. qual a verdadeira in
telligencia do mesmo. 

Ora, quero ponderar a V. Ex., appellanclo para a illus
tração e sabedoria do Congresso, que, pelo tn en os, não era a 
minha intenção, quv.ndo dei meu voto áquelle artigo, que se 
entendesse que <.1rna complexidade de instituições gravissimas 
devesse ser votada de roldão por força delle. Era m inha in
t enção que qualquer artigo complexo devia ser votado sub
divídidamente, parag-rapho por paragrapho; e o art. 6º, por 
exemplo, que contém um mundo f inancêi ro, não póde ser re
j eitado de entuviada em sua totalidade, como tambem de, en
tuviada não póde ser acceito. em tudo. (Apoiados.) 

Por isto, a boa hermeneutica, a intencionalidad e patrio
tica, e as boas normas parlamentares, me parece que dão a 
V. Ex . o direito de fazer a vot·ação por paragraphos. (Muito 
bem; inuilo bem.) 

O SR . PRESIDENTE - A regra estabelecida é a votação 
por artigos, mas isso não imp ede que, á ·reclamação de qualqu er 
representante, se faça a votação por partos. O nobrB Deputado 
r eclama a votação ,por numeras ? 

O SH. ALMIN·O - Sim, senhor, por parag-raphos e nu
meras. 

O 'SR . PHESIDENTE - Mesmo em relação a este artigo ? 

O Sn. ALMINO - Sim, senhor; quero posar inclividual
menl.e o que vo Lo. 

Procede-se, successivamenlo, á volação do art. 5º e ns. 1 .. 
2, 3. e 4, que são approvados. 

E' l.arnbem approvacla a seguinte emenda da Commissão: 
«Ao art. 5º e no n. 3º, depois da palavra - tranquillidade 

- diga-se: - nos estados, á requisição dos r esp ect ivos go
vernos .» 

São consideradas prejudic adas as emendas sub stitutivas 
dos Srs. Chagas Lobato, M.eira d e, Vasconcellos, ·Francisco da 
Veiga e Cyrillo de Lemos. 

O Srr. CHAGAS LOBATO ·diz que a emenda que apresentou 
con tém duas partes ; tendo sido a primeira rej eitada, entende 
que a segunda parte, contendo materia nova, não está preju
dicada. 
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O Sn . PRESIDENTE - Esta emenda realmente contém ma
teria clifferentc, que modi fica a di spos ição do artigo que acabou 
de ser approvaclo. E' a emenda ao n. 4 cio arL 5º. 

Posta a votos a emenda cio Sr. Chagas Lobato, é rejeitada. 
O SR . PRESIDEN'l'E annuncia a votação do art. 6º: 
E' da competencia exclu siva ela Uniã.o decretar: 

1.º Impostos sobre a importação de procedencia extran
geira; 

, 2. º DireHos de entrada, .sahida e estada d e navios, sendo 
livre o commercio de cabotagem ás mercadorias nacionaes, 
bem como ás extrangeiras quo j á tenham •pa.go imposto de im-
portavão; · 

3.º Taxas de sello; 
li.º Oontribuivões postaes e telegr aphicas; 
5. 0 A creação .e manutenção de alfandegas; 

· 6.º A instituição de bancos emissores. 
Paragrapho unico . As leis, actos e sentenças das auctor i

dades ela Uni ão execu Lar- se-ão, em toclo o paiz, por funccio 
narios federaes . 

O 1SR. VINHAES (pela ordem) requer que o art. 6º seja 
votaclo por partes . 

QUESTÃO DE -ORDEM 

o SR. JULIO DE CASTILHOS (pe la orc~ern) -Sr. Presid ente, 
V. lEx. sabe muito bem que o art. 6º elo projccto de :Consti
tuição envolve mate.r ia attinente tambem .aos arts . 8º e 12. 

·Parece- me que os membros do Congresso não podem votar 
o art. ·6º senão de accôrdo com os arts. 8° e 12. 

O art. 6º refere-'se á competencia exclusiva da União e 
o 8º á elos estados . , 

1Sendo assim, entendo que -o art. 6º não póde .ser v otado 
isoladamente com todas as emendas que lhe foram offereoidas. 
Penso que elle d ev·e ser posto a votos em primeiro Jogar sem 
prejuiz·o das emendas do art. 8° . · 

Quero dizer que V. 1Ex. elevo consultar o Congresso si 
devem ser votados os arts . 6° .e 8º seII1. prejuízo das emendas 
que a ambos são offcrecidas . 

E penso assim, Sr. Presidente, p orqu e, eu e os meus 
companheiros de cleputação, estamos clispostos a votar p elo 
art. 6°, com exclusão elo n. 6, q:ue e-ntenclcmos envolve mate.ria 
deslor,acla aqui, mas estamos dispostos a votar pelo ar t . Gº 
na p arte .que se refere ás rendas, sem dar o nosso voto ás 
em endas que lhe foram offerecidas. 

Por outro lado, o art. 8º, definindo a competencia eX'clu
s iva dos estados, é susceptivcl ele unia emenda qu e nós apre
sentamos como radical, isto é, como a qu0 envolve o system a 

· que ·aos nossos olhos mais positiva e mais ei'ficazmente 
realiza o systema federativo. 

Este systema, como acabo de dizer, importa a realização · 
pratica do sys tema federalista, muüo embora perante o Con
gresso dois dignos cidadãos, que merecem todo o_m eu respc!Lo 
pelo seu talento e patriotismo, tenham sustentado o contrar~o. 

Refiro-me ao Sr. Ministro da Fazenda 0 ao m eu amigo 
Dr . Ubaldino do Amaral . 
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.UMA voz -\Está fóra ida or'de-in. 
O SR. JuLro DE CAST!LHOS - Estoü expondo os motivos 

pelos quaes entendo qu e, depois de votado o arL 6º, deve ser 
proposto ao CongTesso que prefira um dos doi s sy:stemas.: - ou 
o ela Constituição. ou o da•qur,ll e ele que som os humildes porta
·dores . 

Não es tou, portanto, :fóra da ordem, es tou fallando no 
senf-.ido de bem ori entar a vo tação . (Apoiados e apm·tes . ) 

O Dr'. Ubaldino do Amaral, que ainda ha dias lev;mtou-se 
aqui para üombaLer es te systema, acabou dr· rad icar a minha 
eonvicção ·de que, ·si não votarmos a cme11,da que o:fferecrmos 
·an art. 8º, nií.o ficará i'·eal iza-do o systema f ederativo, mas 
conLinuará cm ma.l er ia firnw cr.ira. o rr•gim en .do Imperio d e
cahido . 

Si a s11a, argumen tação calo.u i1r.ranto um ·crrLo nu1111 ero 
de membros do Con.gresso, n ão calou no m eu -espi ri Lo e no rln 
todos aquelles que sabem (Apart es ) 1C[ue o sys t.ema da Fe
der ação ·só pód e s·er realizado mediante as idéas que p.ropomos. 
( Ont?'os apartes ·i:nteri·ompem o orado?'. ) 

l\fas eu não pretendo desenvolver agora. a argumentaoão 
contraria, a occasião não é apropriada. 

O ·SR. PRESIDENTE - Não posso consentir qu e V. E x. 
continue a cliscut,ir a ma teria. (A pofados e man1:f estações de 
aclhesão .) 

o SR. JULTO DE CASTILHOS - Não vou di scutir o as 
sumpto, Sr. Presidente ; apenas, provocado por um aparte, que 
m e foi dado, procurava fllnd a mrntar a .op inião qu e hav ia enun
ciado. 

<O quo pr'et.endo faz er, a11enas, é orientar a votação elo Con
gresso. 

O 1SR . PRF.STDENTF: -· Peço ao nobre r epresentanfo qu,~ 
formule o seu requerimento de ordem. 

O SR . JIULIO DE CAS'rILHos - Vou formulal-o. mas, por 
isso, preciso fundam ental-o . · 

O SR. PRESIDENTE - Comprehencle o nobre ·deputado que 
não posso consentir .... 

O SR. JuLro_ DE. CAB_Trr..;1-ros ~ Eu estou fallando pela 
ordem; o. ~eu mtmto_ e ªl?enas ;pro~urar um alvitre que 
melhor dmJa a votaçao, e e esse alvitre que eistou justifi-
cando. (Apai,'tes.) · 

Trata-se de votar o art . 6º . Eu digo, es te artigo faz 
parte de um sys tema. consubstanciado pelos arts. 6º, 8º e 1'2; 
logo, não podemos votar isoladamente pelo ar t. 6º e por todas 
as emendas que m e foram offerecidas, e 1por isso proponho 
que este artigo seja votado sem prejuizo das mesmas emendas, 
conjunctamente com aquellas que foram offerecidas ao ar
t igo 8°, e dentre est as seja. subm ettida a v.ntos aquella que 
mais altera o systema da Consti tuição. 

UM :SR. REPRESEN'l'AN'l'E - Está claro. 

o !SR, JULIO DE CASTILl·WS - o art.. 6º póde ser votado 
indeJ)endentemente dos arts. 8° e 12, mas as emendas que a 
elles foram offerec iclas, não podem ser votadas sem que o 
seja o art. 8°; e n esta"s oondições, deve ser votada a em enda 
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mai.'s raclic;al, aquella que se destina a subsLituir o systi:mia 
defc i Luoso, fones Lo, fatal Que está esta tu ido na .Constituição. 

O .SR . EsPIRI'l'O SANTO (pe la ordem) declara que apre
sentou uma emenda ao projecto de Constituicão, a Qual deve 
SCJ.' incluída entre os arLs . 5º e 6°. ' _ 
. Entende o orador·· que póde perfeiLamelite ser eollocada 
no art . 6º esLa emenda, "Bem prejudicar, de maneira alguma, 
a discriminação de Lributar os impostos, :i.uer por parte, dos 
estados, quer por parle da União . 

O Srt . il)H.ES1nENr~'E -clecLata que o Congresso .acabou ele 
ouvir a indicação do Sl'. representante Jul io de Castill10s; 
antes, porém, de l)Ôr a votos esLe rc1quer'imento, vai sub
met Ler á votação uma emen·da assignada pelos Srs. José Ma
riano, Bclarrciino Carneiro e outeos, DOL'que a dis-posição des ta 
emenda ao art. 6" é mais ampla, é um verdadeiro adiamenLo . 

.O SR. 1RAMIRO BAROELLOS (pe la ordem) observa que pelo 
Regimento não se póde votar na mesma sessão materia ven
cida, caso cm que est,á a emenda elo Sr. José Mariano e outros. 
Quando se tratou de deixar a discussão do art. . 6° para o ar
tigo 33, -o Congresso re,i citou esse requerimento, que é agora 
apresentado novamente em fórma de emenda . 

. O orador pede, .portanto, ao Sr. Presidente qüe dê ·cumpri
mento ao Regimenl;o. 

O SR. PRESJDENTE - Diz que. o requerimento de adia
mento, de facto, não fo i acceilo, mas que trata-se pee;;entemente 
de uma emenda substitutiva do art. 6º, sobre a qual o Con
gresso ainda não SB manifestot1, nem se podfa. i:nanifestar , 
porque agora é qu e se vai votar a mesma cmenC:la. (Apoiados.) 

VozEs - Vo tos ! Votos ! 

Procedendo-·se á voLavão, é rejeitada a segu i.ui.e emenda 
dos Srn. José Mariano, Belar1nino Carneiro e outros: 

Aos arLs . 6°, 8°, 9º, 10, 11 e 1.2: - substituam-se pelo se
guinte: 

Art. Depois ·de approvada a Gonsti tuição o Congresso 
Consl:ituinLe, em acto aclcl ícional, fratará da dischminação das 
rendas da União e dos estados. 

Proceelcndo-se clepois á votação do requ_crimento elo 
Sr. Julio de Castilhos, afim de que as emendas· referentes .ao 
art. 8º sejam votadas de1'lois ela vo Lação dos arts . 8° e · '12, con
j unctamente com as emendas apresentadas a estes artigos, é 
ellc rejeitado. 

O SR. JuLIO DE CASTILHOS r equ er a verificação da vo
Lação . 

O S1-t. JJ1t 1~s11n~NTI!: (de po'is da 'veri f'icaçãu) - O requeri -
1u cntu foi ªPlJl'Ovado por 116 voLos contra 111. 

o Sn.'. V:rNHAES (pela 01·dcui ) não o·hstanlu ter siclo av
pro vado o r equeri monto elo Sr. J"ulio -de Casti lllos, insiste cm 
seu pcd ido. 

O SR. ESPIRI'l'O SANTO (pe la o·i•dem ) pede solução do re
querimento que fez h a pouco e para que seja votada antes do 
arL 6º sua emenda aclditiva . 
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ü Srt. PrtESIDEN'rE - A emenda additiva do nobre Depu
tado provid8r10ia, tambem, sobre a discriminação de rendas 
para a União e para os estados. . 

O .Congresso · acaba de resolver que se votem os arts. 6º 
o 8º, para depois tomar conhecimento das emendas á dispo
sição ·desLes artigos . Uma vez que se requereu .que a votação · 
elo art. 6" fosse dividida, si o Congresso não se oppõe, vou 
fazel- o. · 

Procede-se, successiv8,m&nte, á votação do's ns. 1, 2, 3, 4 
o 5 do art. 6°, que são approvados. 

Ao ser annunciada a votação do n. 6. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR.. JosÉ HYGlNO (pela ordem) diz que ha uma emenda 
apyesentada pela Commissão, a este respeito" que precisa ex
plicar. 

Diz a emenda: 
« a.diacla a discussão deste artigo ». 
Is Lo quer dizer que a votação do n. 6 do art. 5º deve ser 

adiada, por }sso .que o art. 33, n. 8, diz: 
«que é da comp etencia ,privat.iva do Congresso croar 

bancos de emissão, legislar sobre elles e tributai-os.» 
Quando se discutiu o art . 5º, a Com missão ponderou que 

se devia tomar conhecimento desta materia, por occasião da 
discussão do art . 33 . 

Tendo sido approvada a emenda na Commissão, pergunta 
si o Sr. Presidente vai suje.ital-a :i vot,ação; no caso contrar io, 
r equer o adiamento da votação do n. 6 do art. 6°, para quando 
se votar o art. 33, § 8º. 

O SR . THEODURETo SouTo (vela ordem) - Sr .. Presi
dente, a votação do art. 6°, parece- m e, não deve ser .adiada. 
Não ha para esse adiarnmito razão, nem sob o ponto de vista 
do direito constitucional, nem sob o ponto cl0; vista pratico . 

. No n . 6 do art. 6'' trata-se de estabelecer a these absoluta, 
isto é, a competencia da União para crear bancos emissores . 
A compet encía não póde ser contestada no terreno dos prin
icipios. 

Não vejo , portanto, necossi.õade ·de adiamento, pois que 
estas duas disposições traduzem a mesma idéa e, então, não 
importa absolutamente nada, pelo contrario. convém que 
fiquem bem expressas as duas disposições funclamentaes; que 
fiqu em fazendo parte do direito incontestavel da União, le
gislar sobre a unidade monelaria. e de medidas. 

O Sn. RAMmo BARCELLOS (vela ordem) - A Comrnissão 
rião quiz confundir classificação d0 r enda com aquillo que 
compel;e ao Congresso. 

O art. 5° refere-se 'ás rendas da União e o art. 33 refere 
se á comp etencia da União para legislar sobre bancos emis
sores. 

Eis a razão .por que a Commissão pediu o adiamento elo 
n. 6 p:ua quando se tratar do art . 33, .n. 8. 

O arl .. G" trata scímcnte da discriminação das rendas, o 
que tem a emissão bancaria com essa discriminação ? 
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A em1ssao bancaria fica bem collocada no art. 33, que 
trata das attribuições da União; portanto, entendo que têm 
muita razão a·quelles que pedem, como .o nobre representante, 
que o a.rt. 6º seja discutido quando se discutir o art. 33, que 
trata da competencia do Congresso e não da discriminação de 
rendas, que é do que estamos tratando agora. 

O Sr. Ruy Barbosa (Ministi·o da Fazenda) - Sr. P1'esi
dente, peço á Casa que me relevo demorar por instantes a vo
tação do projecto; mas é tão grave a materia encerrada neste 
par-agrapho do art. 6", .que considero de minha parte um dever 
de consciencia contribuir, quanto cabe em minhas forças, para 
um resultado que considero importantíssimo na votação da 
nossa carta constitucional. 

As razões adduzidas pelo nobre Senador iJarece-me que 
não colhem. Funrda-se o nobre Senador em que não se deve 
manter uma disposição cujo resultado seria cónfundir em um 
mesmo artigo materias dif'ferentes, quaes as que se r eforem 
a bancos emissores e á competencia do Con~resso . 

S . Ex . . parte de um presupposto inexacto, e é que o con
texto ·do art . 6º só se possa r eferir á classificação das rendas. 
(Avai·tes.) Tanto não é assim, que o § 5°, como bem suggeriu 
o nobre Deputado pelo Pará, allude á creação de alfandegas, 
materia que nã6 se refere á elassificação de rendas. 

Si, por conseguinte, o Congresso já votou o § 5º, não pó de 
.por motivo desta ordem transferir . a disposição do § 6º. 
(Apoiados.) . 

O que se pretende é determinar quaes :.rn materias da com
petencia exclusiva da União; e é occasião, nem vejo outra, de 
o Congre-sso declarar- se franca e positivamente sobre esta 
questão capital 1Jara as finanças· da Hepublica. 

Ou o Congresso entende que póde liberalizar esta faculdade 
aos estados, e deve faze l-o francam ente, porque convém que. o 
:paiz .o saiba; ou o Congresso entende que clla pertence exclus1-
vament0 á União. 

Não vejo inconveniente em que isto fique desde já as-
sentado. (Apoiados.) · 

Considero inconveniente, Sr. Presidente, permitta V. Ex. 
que di ga, a proposta do nobre Senador; e parece-me que o 
Congresso deveria · pronunciar-se immediatamente a· este r·ê-
sp eüo . · 

Quando tratar do art . 33, fica- lhe reservado o direito de 
acceitar ou rcpellir a ei11ei1da pro·posta. (Mnitos apartes.) 

Es tou dizendo que o voto da Cornmissão a respeito desta 
parto do art. 6º não prejulga absoluto o que o Congresso tiver 
de decidir a respeito do art . 33 . Aqui, trata:-se de definir 
apenas as atLribuições da União, lá, as attribuições do Con
gresso. (Apoiados . ) A emenda relativa ao art. 6º trata da' fa
eu ld ad c- da União legislar sobre bancos em issores-; põr conse
quencia, essa emenda não é contrafücto'ria com a di·sposição 
do § 6º do art . 5º . 

VozEs - Votos 1 Votos ! 

O SR . AMARO CAVALOANTI (pela ordem) - Creio que 
V. E!X. vai :>ubmetter á votação o § üº elo al't. 6º. 

VozEs - Votos! V.o.tos l 
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O SR . AMARO CAVALCAN'l'I ~ Pe~;o a attenção do V. Ex. 
pura a minha emenda. · 

VozEs -:-- Voto.s ! Voto· ! 
O 811.. Juuo DE CAs'r1LHos - P e1,:-o a palavl'a pefa ordem. 
VozEs - Vot os ! Voto s ! 
O 'SR. JULlO DE CAS'l'JLHOS - Eu. não sei porque alguns 

do s meu· co ll egas não qu erem ouvir mais uma palavra que, 
embora obscura, é tão sincera como a do Sr. Ministro da. Fa
zenda; não sei })Orqu e se me quer tirar a .palavra, quando 
acaba de ser ouvido um ·dos membros deste Congresso, cuja 
palavra pócle sor muiLo respeitada, p6de exprimir a since
ridade de suas convicções, mas, 1com certeza, não é mais sin
cera do que a minha. (Apo'iados e apartes. ) 

VozEs - Votos! Voto.s! Falle! Falle! 
O SR. J ULIO DE CASTILI-IOS - P.ois ouvimos silencio.sa e 

aLLentamente a .palavra de S. Ex . , e, entretanto, os seus 
amigos p essoaes não permiLtem aos outros a liberdade de ma
nifestar a nossa opinião. (Apai·tes.) 

VozEs - Votos ! Voto s ! 
ÜU'rnAs VOZES - I<'alle ! falle ! (Sussui·ro. ) 

O Sn.. JuLIO DE CASTILHos - Oh ! senhores, não nos dei
xemos dominar pela paixão e muito menos pela tyrannia da 
algaiarra. (JJfaüo bem; apartes; siis surro. ) 

A algazarr a nunc.a produziu argumento s e muito menos 
em uma questão como es ta, cm que tndos estamos delib erando 
cordialmente, como representantes do pai.z e. em nome do 
bem publico. (Apo'iados. ) · 

Senhor es, eu dizia que sou um elos que entend em que a 
compeLei.icia para insti L11 ir bancos de emissão deve caber, ex
clusivam ente, aos pod eres :fecl eraes ; co rno aqui se entend eu que 
seria de eHeito funesto o alvitr e de conceder aos estados essa 
competencia.? 

Nesse ponto, porLanto, que é .o ponto substancial, estamos 
todos de accôrdo com o Governo Provisorio e, principalmente, 
com o Sr . Sena.dor p ela Bahia, Ruy Barbosa; por isso mesmo, 
a nossa questão em r elação ao n. 6 do art. 6º não versa sobre 
a materia em sua base, mas sim soEJre a .ctecláração elo as
'SumpLo no arL. (\º. (Aparl'es .. ) 

Este assurnpLo :foi discutido no seio fia Comrni ssão dos 
2 1, amplamente; no seio dessa. Gommissão .t,riumphou quasi 
unanimemente, posso dizel-o, o pensamento de qu n :í Uniã.o, 
exclusivamente, devia competir a faculdade .ele crcar bancos 
emissores. . 

,(Trocam-se muitos apartes.) 
Quero manifes l;ar a minha OfJinião. Não é com a vo

zeria, nem com o tumulto que SR me ha de tolher a palavra. 
(R·umor. ) 

VOZES DA BL\NCAUA RIO GHANDEN SJTI - Ha de fallar. Está 
no s·eu direito. ~-

O Sn.. JuLIO DE CASTILI-ros - Hei de fallar tão livr emente 
como l'allou p Sr. Ministro da Fazenda. ( fü.irnor- . ) 

,VOZES DA BANCADA RIOGRANDENSE -:--- Ha <le fallar , sim! 



iO Sn. . JULIO DE CAS'l'IT_,Hos - Hei falTar, repito, tão li
ivremente como fallou o Sr. Senador pela Bahia. 
. Ouvimos S. Ex., guard_ando o maior silenc io, attendendo 
ar; suas sens[,ttas palavras. Como, pois, os amigos exaggerados 
ele. s.. Ex. não querem permittir que eu manifeste a minha 
opm1ão? (Rumor.) 

. .VozEs - Falle. E:tamos aiqu i para ouvil - o;' V . Ex. 
pode fa lLar. · 

O Sn. Jrn:,ro DE CASTn_,uos - Por que motivo os nobres 
representantes não me p1~rmittmn que eu articu le uma só pa
lavra? (Rwnor, ) 

Vozgs -Falle! Fall e! 

O Sn. Juuo DE CAS'l'ILHOS - Mas, senhores, eu não es
tou mostrando hostilidade ao Sr . minis tro da Fazenda . Não 
estou pondo em duvida os seus grandes · meritos, que sou o 
primeiro a reconhecer. ComD, pois, ·se me ha de negar a pa
lavra para contestar uma opinia:o ele S. Ex.? (Rumor. ) 

Peço a V . Ex . , si perrnitte, que so licite dos Srs. Depu
tados a :l'incza ·de não intenompercm (Gra.ncle runwr, que não 
de ·ixa ou vir a voz do orador.) .. . 

VozEs - Para a t ribuna ! P·ara a tribuna ! 
(O Sr. Jul'io de Castilhos a.pparecc na tribnnÇt. Pal·m1as .) 

.O Sr. Presidente suspende a sessão ás 2 horas e 50 
m inutos da tarde, deixando a cadeira da presidencia. 

:A's 3 horas, o Sr . Presidente occupa de novo a sua ca
deira e reabre a sessão . 

QUES'.l'ÃO DE ORDEM 

oO SR·. AMAno CAVALGAN TT - Peço a v., Ex. aue me man
tenha a palavra pela ordem, porque eu estava 'fanando. 

O SR. Prms1m:NTE -'-- Continúa a sessão . Tem a palavrn 
pela ardam o Sr. Julio de Castilhos. (Levantarn- se contesta
ções .) 

O SR . AMARO CAVAIJGA.NTI - Eu estava eiom a palavra . 
O SR. BEVILAQUA - Peco a palavra para urna . ex.p licação. 
O SR . Pm;;smENTE - Tem a -p.alavra para uma expli-cação. 
O Sn. B 1~v1LAQUA - 'Sr . 11 r esid ente, V. Ex . , Que tem 

sempr e revelado a· prudencia, que traz no s·eu proprio .nome 
(Avu'iaclos ) ; V. Ex ., CJUe ·Lem dirigido os tr~lm lhos ~esta CasE!
dc modo digno de Lodos os louvores (Mi:,itos avowdos ), f01 · 
levado agora por um engano quando concedeu a palavra ao 
Sr. Julio de Castilhos . . 

Foi justamente o facto de tel'em asphyxiado a palavra 
ao representante Sr. Amaro Cavalic.anti, .que deu logar ao tu-
multo que determinou a suspensão ·da s~ssão . . 

Sem ra7.ão nenhuma, ao •que parece, foi asphyx1ada, como 
disse, a nalavra ao Sr. Amaro Ca valcanti .. Depois. como _uma 
espeeie de represalia, foi tolhida a palavra ao .Sr . Juh•o de 
Castilhos. · 

Agora, que V. Ex. está perfeitamente informado da ver-: 
dade, e depois de termos ouvido attenciosamente a palavra 

52 
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do Sr. Min~str? da . Fa~enda, V. Ex. resolverá, estou certo, 
do modo criterioso e digno }Jor que sempre tem procedido 
na Presidencia. (Muitos apoiados.) -

VOZES - Como costuma. 
iO SR. PRESIDENTE - Quando · dei a palavra ao Sr . Julio 

de Castilhos, tinha visto sentar-se o Sr . . representante Amaro 
Cavalcanti e suppunha que elle havia terminado o seu reque-
rimento. · 

O SR. 'AMARO CAVALCA.NTI - Sentei-me, porque não me 
deixavam fallar. 

· O SR. PRESIDENTE - A' vista da informação que acabo 
de ouvir, vou restab elecer a ordem; e como não tenho força 
para restabelecer a or·dem no Congresso (Não apoiados) . . . 

·Vo:rns - · \Tem toda a força. (Apoiados.) 

O Sn. PRESIIDENTE - . . . sem o concurso de todos os 
seus membros, appello para os Srs. representa·ntes do paiz, 
afim de me auxiliarem na manutenção da mesma ordem. 
(Muito bern!) 

A sessão do Congresso em tumulto, como se convertia 
ha pouco, dá uma triste idéa de n6s. (Numerosos apartes; 
1nu'ito bem.) Appello , po1' consequonci a, para os Srs . membr os 
do Congresso, afim de que as discussões continuem com a 
càlma desejada, em vista da impo·rtaTucia do assumpto, de que 
nos occupamos. (Muitos ap o'iadC's.) 

UMA voz - Como é dever de todos nós. (Apoiados. )' 
10 SR. PRESIDENTE - 'l' em a palavra, pela ordem, -0 Sr ., 

Amar-o Cavalcanti. (Muito bem!) 

O 1SR. AMARO CAVALCA1NTI - Sr. Presidente, tendo o 
8r. representante pela Bahia mostrado a conveniencia de ser 
votada desde já 'ª dis•posição contida no § 6° do art . 6" do 
vrojecto de Gonstituição, e não .adiada para ser tomada em 
consideração quando se tiver de tratar do art. 33' do mesmo 
}WOjecto, como se venceu na Commissão Especial, a mim, 
como auctor àe uma emenda relativa a es.se § 6º, cabia o 
dever de chamar a attencão de VI . Ex. para que, si de facto 
fosse desde já tomado em consideração e votado o referido 
.paraigrapho, tambem o fôsse a emenda limitativa, que apre
s·entei, do mesmo. 

Era justamente para isto .que eu havia pedido a palavra 
quando, antes de concluir o meu pensamento, fui abafado por 
vozes de toda a parte, e como não sei fallar a meio de 
gritos, nem de trovoadas, aliiás exlcusadas em um Congresso 
onde está a educação (Apoiados ) , sentei-me. 

Nada mais, nada menos preciso accres~entár. '(Muito 
bem.) · · 

O SR. PRESIDENTE ,__Tem ·a palavra pela ordem o Sr. Ju
lio de Ca;stilhos . 

O Sr ., Julio ·de Castilhos - Sr. Presidente, lamento o in
cidente .que acaba de ter J.ogar, e lamento porque entre aquel
les :que mais se interessàm pela ordem de nosisos tmbalhos 
tenrho a honra de estar comprehendido. (Ar;oiados.) 

.Si esse incidente .sobreveiu, com certeza, culpabilidade 
não tenho -por isso. Usava da palavra, que V. Ex. me havia 



-819-

concedi~o, quando entendi que se procurava abafal-a e, si 
sou . docll aos •conselhos, ás_ exhortações prudentes, aos dicta
me~ daquelle!5 que podem pensar melhor do ·que eu, sou in
doc1l, mesmo absoluLamente indoci l, a qualquer violencia que 
me queiram fazer á liberdade cm cujo exercicio esteja (Muito 
bem.) . 

Foi esta a razão, Sr. Presidente e · Srs. do Congresso, 
por qL1e, deanle ·da vozeria que procurava abafar minha hu
milde palavra, entendi que devia procurar a tribuna para 
dizer a verdade com a m esma . liberdade com que o nosso 
collega, Senador pela Bahia, Sr. Dr. Ruy Barbosa, havia ma-
nifestado a eua. · 

E, já que esta illustre Assembléa me ouve agora com uma 
attenção que não mereço, aliás. (Nâo apoiados), senão pela 
qualidade, que tenho. de represcnLanLc do paiz, opporei ás 
elevadase onsidaracões do illustre Ministro ela Fazancla humi I
des eonsiderações que me pertencem. 

Tive oceasião, ainda ha pouco, do dizer que pertenço 
ao numero aa·quell es que ·entendem que a competencia para 
rnstituir bancos emissores deve caber. exclusivamente, á União. 
Considero f11nesto, considero fatal o alvitre daquelles que opi
nam no sentido tle que u:sa faculdade seja distribui da indis
tinctamente entre os poderes da União e os poderes dos es
tados; e este foi o pensamenl;o que prevaleceu no -seio da 
Commissão dos 21, a qual entendeu que a disp,osição da Con
stituição sobre o exclusiv'ismo da competencia cri- uma dis
posição l[lerfeita.mente acceitavel. 

Ao mesmo tempo, porém, a Commissão entendeu que essa 
rn ateria estava deslocada no art. 6°, .que trata apenas ·de 
dafinir a competencia da União para lançar e arrecadar seus 
tributos. O art. 3'3, que define as attribuioões privativas do 
Congresso Nacional, é aiquelle onde deve estar mencionada 
essa cnmpctcncia L1os pocleres da União; no art. 6º, não; por
que? Porque osLe artigo se refere unicamente ao lançamento 
e arrecadação de tributos; a instituição de bancos emissores é 
cousa bom diversa disto . 

E ·com tanto mais razão pensou a Commissão, quanLo é 
certo que a Gonst,ituiç,ão em tres disposjç,ões se refere, .rcclun-
cl antemenLe, ao mesmo ass1•mpto. · 

Portanto. a Commissão. entendendo que a materia estava 
por demrtis definida, resolveu que fosse <Considerada no artigo 
33, qua é justamente aq:uelle que trata das attribuições pri
vativas do Congresso Nacional. 

Pür esse lado, pois, parece-me de todo improcedente a 
consideração feita ne1o illustrado Sr. Ministro da Fazenda. 
A mataria, sendo deslncacla elo art. 6º, não fi.ca prejudicada, 
vai sr~ r· cnnsi clc;racla. o Lal vez arnpliaclarnont.e discutida no ar
tigo 33. Nós portanto, em ma teria de competencia, não es
tamos em optJosir;ão ás opinioes elo Se . . Ministro da Fazenda; 
concordamos com .S. Ex. em que a sabr-cloria sobre este as
sumpto consiste Bm que só a União pódo ter a faculdade ele 
instituir bancos emissores. 

Em vista ·d8sl.as considerações, entendo, Srs., que a Com
missfto elos 21, .que repres enta, por assim dizer, o Congresso, 
porque é composta da cleputação de todos os esta~os, ficará 
L'Ornpl etarnente exaucl.oracla perante esta Assernblea (jJíuitos 
apoiados e não apoiados) si o Congresso entender que a ma-
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teria póde ser discutida duas 1vezes, isto é, no art. 6º e no 
art. 33. Estas commissões são ·de valor, por.qqe nós não ele

·gemus aqu i a Commissão cios 21 para encher tempo; clegc
mol- a na convicção de que ella, na elwboração de seu Lra
tiallw, liavia de refloc l ir o pensamento predorninauLe em cada 
urna das respectivas depu tações . 

.1.\<crnresce mais uma circu mstancia importante: é qu e a 
mal.cria elo n. ti cio an. ôº não toi d iscutida, oxacLamonLe 
pela razão de que a maioria dos membros no Congresso sup
puulia que devena ser tratada no art . 33. (l li'uitos apoiados . ) 

E desde que assim o deliberamos, como vamois •votal --a 
agora? · 

E porque fo i discutida ? Porque a maioria dos membros 
do Congresso entendeu .que ella estava deslocada, de accôrdo 
cmn a mai-or ia da Cornmissão . (Miiitos avoiar.los. ) 

A' vista disso , Sr. Pres i·dente, enten do que as observa
ç,õos t io nol1rr1 Minislro ela .Fazencla, muito ernbora partam 
do um espírito il lustrado corno o seu , não procedem, o si é 
que S. Ex. procu rou arnpara.r-se no n. 5 do mesmo artigo,. 
não ó men os verdade ·que esse ·amparn tarnbem não lhe apro
veita, po11qu e este se refere 'á creação de repartições desti
naclas u auo-caUaçrio ele 1mpustus · rle imponação. que l;em con
nexão com a ma teria : mas o n . 6 não tem connexão ele especie 
a lguma. · 

E, parece- me, s i bem qu e não mo seja ela.elo devassar as 
intenções ·Jo iualqu er p 1~ssà a ·C, mui Ln nH:>nos, do ciclaclão a 
qu em es lão collfiaclas as finanças elo Beazil, que, s i o nobre 
Ministro p ensa que dc\O ser yotarla j á esLa ·disposição, porque 
riescunfia c1ue ba n es la Assemb l(•a urn grande numero mw en 
tendo qui; a faculdade de instituir bancos emissores não deve 
compelir á União, peço-l he que varra do seu illustrado es
p írito sernol'hante idéa . 

Não med1"ará aqui u m pensamento tão altamente pre- · 
judicial ; penso que -aqu i n inguem diverge sobre este ponto 
capital de que a emissão Jmncar[a deva pertencer 1i União, 
isto é, crue em rnateria de emissão bancaria devem predomi
nar os princípios essenciaes ela convertib ilidade ela moeda, a 
ausencia do monopo lio e cur so forçado. 

Vo,;gs- ··\Tnito bem; mu ito bem. 

O Srt . .P 11::srng'.'l'1';°J,, di;' q1rn vai 11rocede1·-se á votação do 
requerimento elo Sr . José Hygino, para que sej a votado o 
n . 6 elo art . 6º, por oocasião ele tratar-se do art. ·3·3, § 8º . 

o Srt . Jos1t HYG JN O (pela rmlem) - Sr. Presidente, duas 
pa l avra~. para justific ar o requerimento que vou fazer. 

Parrl'.e -m r. in teiramente su perfluo n n . 6 do arL. 6°, 
porque diz j usLa mm1Ll'- o que esta rc,poli cl o no art . 33, n . 8 . 

Que diz o art. 6°? 
Que é d a cornpetencia exJclusiva d a União crear bancos 

emissDres . 
ü 11e diz o art. 33·? 
Que é el a competencia do Congresso Nacional !Rgislar 

solJ r-e lJancos ele emissão e tri buta i-os. 
O art. 33, por consequ enoia, contém a mesma dispos ição 

do art. 6º com maior desenvolvim ento. 
A su p·pressão, poi s, do n. 6 do ar t. 6° não altera o pen

sarnen~o do proj ecto constitucional . 
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Chamo a at~enção de V. Ex., Sr. Presidente, para este 
ponto: a Comm1ssão dos 21 m embros. incumbida de dar pa
recer eobre o proJ1wto constitucional, apresentou urna emenda 
ao arl.. 3:3. 11 . 8. no sr.nt. i·do de subsULuirem-se as palavras: 
crear bancos de emissão e de legislar sobre elles - por es tas 
palaveas -- leg:!slar sobre bancos de emissão. · 

Si ;:ias.c:ar o n. ô do . art. fjº, fi car1á prejudicada a emenda 
ela Com missão, sr.i11 ter s id o nr,rn di scutida nern vota·da . 

F.nLl'r.Lan l.o, o Regimr.nto ela Casa assegnra á Cnmm iss1io o 
rl: rcito do .cme suas emendas sejarn discutidas e vo tadas. 

Pela cleliberação de V. Ex. fica coarctado o direito da 
Gomrnissão de discutir suas emendas . 

Requ eiro, per tanto, o adiamento do n. 6 do art 1f5º sem· 
vrejui.so ela emenda a1presentada pela Commissão. ' 

O Srr. ROSA J UNIOR (pela ordem) - Parece- me, Sr. Pre
sidente, •Que as razões adduzidas pelo nobre Senador por Per-
nambuco não procedem. · 

Tivemos occasião de discutir lar.gamente o art . 6", e 
a·cre_diLo que todos os membros do Congresso rviram Qu a ma
teria contida no proJecto constitucional era i·dentica á do 
art. 33. 

·h" "'-! Pod.anfo. narece que o adiamento é um m eio de pro-
telar a votação . 

Por consequ encia, peço a V. Ex. que mantenha as dis-:: 
posições, Que se continúe a votar, como até :l'Qui, .com todo o 
rrih1rio, afim el e que não sejamos interrompidos em nosso tra
balho. 

Si a materia dev ia pertencer ao art. 33, quando se dis
cutiu o § ôº devia-se ter pedido que este paragrap·ho fizesse 
parte daQuell e artigo . 

Limito-me, pois, a pedir a V. Ex . . que, mantendo estas 
di~nosic õc ::; , c:1ntinuemos a vo tar, srrn CJUC .na v:iLação ha,ja 
em'baraço . 

Po•stn a votoR o requerimento de adiamento, elo Sr. ,Tosé 
Hygino, é rej eitado . 

,procede-se á votação do n. 6 do art. 6°, sem pre.iuizo 
rla en1encla rio Sr. Arna.rn ·Cavaleanii 1 sendo a:p provaclo o re 
ferido numero. 

E' no sta a votos e rejeitad·a a seguinte emenda, do Sr. 
Amaro Cavalcanti : 

«Si fôr mantido, como está no projecto. accrnscerrte-se, 
depois .cJas palavras - bancos emissores - sem monopolim> . 

.Q SR. AMARO CAVALCANTI (peia ordem ) requer votação 
nominal sobre a sua emenda . · 

Consultado o Congresso, não é approvado este requeri-
mento. 

o SR . AMARO CAVAUC'AN'l'I re,quer a iverif icação da vo-
tação. 'd 

Procedendo - se :á verificação, reconhece- se ter s1 o re-
j eitada a emenda por 118 votos contra 95. . 

Pirocecle- 'se á votac,ão do paragrapho umco do arL _6 °, 
01w é annrova•:lo. e. hem assim, á seguin te emenda da Comm1s-
são a este paragrapho: · 

"Accrescente- sc 'á palavra - federaes - do paragr·an~ o 
1m ico elo art . Gº: - ficando facultarl_o ao Governo, da TTrn~o 
confiar a execnçf.io ao elos estados, rn cc1 1ante annuencia dcRtrR • 
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O SR . COELHO E CAMPOS (pe la ordem) - Sr. Presidente, 
arre cnLei uma emenda ao art . 6º, a unica, que se acha con-
ceb ida nos seguintes termos (lê) : . 

"Sllpprima-se a primeira parLe ela emenda da Commissão 
ao n. 6 cio art. 6° e cj a con i.gnada a seguinte disposição no 
l ilulo 2º, relaLivo aos cstndos". 

"Os governadores de Estado são agentes naturacs cio Go
verno Federal para fa:wr cumprir a Constitu ição e as leis da 
Naçã.o" . 

V. Ex. vej a como t em de submetter á 'Vot ação esta 
emenda. Elia é gencrica e manda supprimir a emenda da 
Commiss5o. · 

O SR. Pn.ESTDEN'l'E - A emenda fla Commíssão aicaba ele 
ser approvada. Conseguintemente, está preju dicada a emenda 
do nobre Senador . 

O SR.. PRESIDENTE - A Commissão tem ainda uma emenda 
ao art. 6°. Mas me parece •que a votação desta emenda deve 
ser adiada, ass.im co mo outra da mesma natureza. para quando 
se votarem a.s emendas elo art . 8º, na fórrna do Regimento, se
gundo .ii determinou o Cong.rcsso. A emenda a que me refiro 
·diz o seguinte ( l ê) : 

"Aocrescen te-sc, para ser consignado n as disposições tran
sitorias: 

"Aos estados é concedida a quota de 10 % sobre os im
postos de importação ele mercadorias extrangeiras destinadas 
a consumo no respectivo territorio" . 

Ao n. 6 do art. 5° ha ainda uma emenda, restr ic.Liva, ·do 
Sr. Rosa e Si! va e outros, que nã.o ficou prejudi cacla . E' clla 
concebida nos seguintes termos (lê) : 

"Accrescente-se - .cxccptuados os bancos de credito 
rea.l". 
. Posta a votos, é rej eüada a emenda do Sr . Rosa e Silva 
e ou tros. 

E' egualmente posta a votos e rej eitada a emenda do 
Sr. Baptista Cja M01tta e outros. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. JosÉ MARIANO (pela ordem,) d iz que o Congresso 
cslá Lodo aqni reunido, e de p é firme; niruguern se retirou, 
entretanto. vê que a votação o cilla e ouviu apregoarem-se os 
nu meros 112 e i1 O. 

UM Sn. REPRESENTANTE - 10:2. 

O Srt. JOSÉ _ MARIANO eontin:l'.1a dizendo que, ainda ha 
pouco, na votacao contra os bancos de emissão hav ia ouvido 
que votaram 98 contra, 95 a favor. ' 

O SR. MATTA MkCHADO (>/º Seci'e tarfo) - Votaram 118 
.contra. 

_ O ~n. JosÉ MARIANO diz que não é prnciso estas vota~ 
coe~ ~eJam declaradas de moei~ a não faze r pat.rar duvida no 
~spmto do C?~grc~so, e por isso foi que pediu lo.go .que se 
fJzesse a venf1caçao, fosse esta apregoada, como o illustro 
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Secretario o fazia no tempo da Monarchia. Entretanto, agora 
absohtamente não se tem feito isto . 

. Assi1!1, pois, pede todo o esforço para que as verificações 
se1au feitas de modo que não deixem duvida no es-pi·rito do 
Cougre:-;so. . 

Declara ainda o orador que quiz fazer uma reclamação 
n::; verificação da votação contra os bancos de emissão, mas 
nao a f~z, para ~ão pare.cer que queria protelar a votação. 

Havia um me10 de evitar estas duvidas, era proceder-se á 
votação nominal·• -

O ~R. JosÉ MARIANO diz que sabe que é um meio moroso. 
e laborioso, . mas. em taes casos, o unico preferível e prati
ca vel par~ ficar bem _apur.ada a verdade_ das votações .. 

Depois de algumas outras observaçoes., termina 0 orador 
pedindo desculpa ao Sr. Presidente e declarando .que o se~ 
empenho é sómente fazer com que as decisões do ·Congresso 
tenham todo o cunho de ·authenticidade e de incontestabili
dade. 

10 SR. PRESIDENTE declara que a demora que tem havido 
em annunciar-se a votação é justamente para proceder-se :á 
contagem . exacta dos votos; e dá a palavra pela ordem ao 
Sr. Matta Machado. 

O SR. MATTA MACHADO ( 1 º Secretado) diz que a Mesa tem 
procedido na contagem .. dos votos com todo o .cuidado e exa
ctidão .. 

;/ 

O SR. BEVILAQUA dá: um aparte . . · 

O SR. MATTA MACHADO não quer levantar a '1uva .que acaba 
de lançar o Sr. Bevilaqua. 

O Sn. BEVILAQUA - Não me referi a V. Ex .. 

O SR. MATTA MACHADO declara ·Que todos os membros 
do Congresso que têm tomado assento na Mesa, tôm sabido 
cumprir o seu dever. · 

Diz depJis, em respo.sta ao Sr. José. il\foriano, que o r.e-: 
sultado da votação sobre a emenda relativa aos bancos emis
sores foi de 118 votos a farvor e g.5 contra, total '2'13 repre
sentantes. 

Na votação que acaba de ser annunciada, a M.~sa .annun
ciou 102 votos a favor e 116 .contra, total 2·18, mais cinco do 
que na anterior. E' natural que esses cinco representantes 
estivessem então aus entes nas ante-salas. 

Aproveita o ensejo para dizer que a Mesa necess ita de 
tempo e da boa vontade dos Sr.s. membros do Cpngresso para 
poder cumprir bem a parte penosa da sua missão nas vota
ções; é difficilimo contar rapidamente tão granpe numero de 
Srs. representantes, que votam a favor e que v~tam -contra, 
razão pela ·qual gasta-se algum tempo em annunciar-se o re
sultado da votação. 

Declara o bradar que nlio ·vê nffensa alguma no que 
acaba do' diz er o Sr . José Mariano, cujos intuitos compre
hendeu ·perfeitamente; mas entende de seu. dever dar esta ex
plicação, porque m1;1itos suppõen;~ ser fac1l, q_uando não é, a 
missão dos secretarros por occas1ao das v-otaçoes. 

o SR. BEVIL<\QÚA ,(pela ordem) - ·sr. Presidente, o íl-
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lustre 1" Si:>cretario fez-me a honra de uma pequena referencia 
ao aparte que dei, e devo uma exh:>licação a S. Ex. 

O illust.ro 1º Secretario estava equivocado, juJ'.gando que 
eu me referia a S. Ex., ·proferindo meu aparte; S. Ex. estava 
ausente .quando ,aqui se passou. o facto a que aHudi. 

Foi em urna outra ses::;ão que taxei ele electrica a votação. 
E! la foi inais qi_1c elccfrica, f0 i feita quasi com a me~rna rn
pirlez com que b'~ propaga a luz. 

Nessa occasião eu disse que parecia querer-se manter, 
continu·ar o reprovadissimo antigo systema do 3º escrutínio. 

UM: SR. REPRESENTAN.TE - Foi uma injustiça de V. Ex. 

O 1SR. BI<:VILAQUA - Eu disse iss.o na sessão da Gamara 
tlos Deputados. 

U:II'.[ SR. REPTtESENTAN'l'E - Ahi mesmo V. Ex. não tem 
razão-. 

O SR. PRESIDlrn'.L'E - As outras emendas r eferentes ao art. 
6º, que não ficaram .prejudicadas pel·a votação do artigo, ,serão 
submettidas ::í: votação, na fórma da deliberação elo Congresso, 
depois de votado o art. 8º. · 

Vai-se votal' o art. 7°, ao nual foi offerecifü•. esta 1_~menda 
dos Srs. Francisco Veiga e Paixão, que é ele redacção (lendo): 

<~Depois ela palav1:a - crear - accrescente-S·e - de qual
quer modo - supprimindo-se as palavras finaes - m ediante 
regulamentos cornmerciaes ou fiscaes.» 

Posto a votos, é approvrudo o seguinte art. 7º, com a re
ferida emenda. 

«E' vedadó ao Governo P éderal crear distincç,ões e prefe
rencias em favor dos iportos de uns contra os de outros es
tados, mediante regulamentos cornrnerciaes ou fiscaes.» 

O 8R. GABTNO BEzOURO recruer 1que se prorogue a sessão 
até e-oncluir-1se a votação, visto como, antes de hontem, per
deu-se um dia inutilmente. 

ü füt. PRESIDRNT'M: diz que parece escusado o requerimento 
do nobre represe.ntante, por issü que o art. 55 dó' Regim ento 
dispõe que a votação ·não pódie ser interrompida. 

· UMA voz - E' o caso das ;precauções materiaes (Riso.) 

10' .SR. PRESIIDENTE - Vai-s,e votar o art. 8" (lê ) :1 
«E' da competencia exclusiva dos estados decretar im

postos: 

1 .. º Sobre a exportação de mercadorias, que não sejam de 
outros @stados; 

2.º Sobre a propriedade territorial; 
3.'º Sobre transmissão de propriedade. 
§ 1.º E' isenta d'0 impostos no Estado por onde se expor

tar, a nroduccão dos outros esta,clos. 
1§ 2.º 'Em 1898, ou antes, si o Congresso deliberar, cessarã.o 

de todo os direitos de exportação. · · 
§ 3.º Só é Hcito a um Estado tributar a importação de 

merca1dorias extrani('eiras, quando ·destinadas a consumo no 
seu territorio, rev,ertendo, porém, o producto do imposto para 
o Thesouro Federal» . 
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O SR . GARCIA PrnBs rnquer que a votacão seja · fe ita por 
numeros o paragraphos. 

Consultado, o Congresso approva esle r equerimento . 
]~' posto a votos o n. 1 do art . 8°. 

O Sn. . SALDANHA MM\JNI-TO (pela ordem. Miovirne'IJ.f o de 
nltençã1J . ) Sr. P residente. de ccr l.o um a Lias mais importan
tes cli s11osiçõos ela Conslituição,· que estamos adoplamlo, é a 
de que se trata nesta occasião. (Apoiados. ) 

E' preciso andarmos · com muita cauteUa; não desejo que 
nenhum elos estados da Republica f ique sem recursos para 
manter-se . Alguns sei' que estão em condições ele. manter- se, 
outros, porém, precisam do concurso da União . 

Pelo modo por .que está sendo votada a Constituição, tal
vez venhamos a ter um grande des·contentamento, que já 
principia a sentir- se . (Apoiados.) 

Ternos cm mãos a obra mais dehca'Cla que o Brazil tem 
tido em sua vida. (Apo iados.) 

EsL.ivernos sempre soh a discreç1fo ::t!l1eia.; hoje elevemos 
estar sob a nossa discreção (Apo iado) : rnac; es la discreção 
deve conformar- se com as circumstancias do paiz . 

A materia, pois, de que nos o.ocupamos, é summamonte 
grave e deve ser tão pensada 1quanto é nec·essario qu e se.i a, 
para que, quando fôr sanccionarJa por esta Casa, tenha reper-. 
cussão favoravel e justa em todo o paiz. 

Desejo, Sir . Presidente, que a votação deste artigo seja 
nominal. (Apoiados; muito bem.) · 

Não é que nenhum de n ós tenha receio da sua res·ponsa.:.. 
bi lielade; m as é pr-eciso crue o paiz saiba, crue nós, no. desem
rienbo do nosso encargo, neste espinhoso dever que temos a 
cumprir, pouco nos importamos .com os compromissos, que
remos um homem são e a Patria salva . (Mili to bem; muito 
bem.) · . 

H·equeiro, portanto, a V. Ex. ·Que se digne consultar a 
Ca~ a se consent e aue a vo tação seja nornnia l. 

VozEs - Muito bem ! Muito bem! 
@ Sr ., Nilo Peçanha (pqla ordem) - Sr. Presidente·, eu 

di sse' na discnssiio elo Regimento que, {fuanclo se tratasse de um 
ponto cap ital da doutrina republi-cana, os partido.s natural
mente haviam de apparecer, dividindo ao meio a sociedade 
no meu paiz. 

Ainda vi .que nesta Assembléa. não se realizou a triste 
prophecia dos martyres ideo logos de 9,3 - todas as .cabevas 
com a mesma idéa e todos os braços obedecendo ao mesmo 
movimento . 

Lame-nto, entnetant0i, Sr., '.,Pres1idente.11 ,qu e os 1partid0sl 
appareçam já, quand o a Fedel'açãJo depende mais que tud1; 
·da relva da terra. quando a exper iencia é que no' vai dizer 
si o espiri to local cxisle mais nos esta,cJos montanh osos que 
na planície, fazendo a iwoclucção ampla 011 casl.rada, quando·, 
finalmente. não será princip io de uma escola polí tica, no rno
rn Antn mais critico par::t a uniicla·cle ela PaLria e SPU -credito no 
1exterior, o salva'dor dos cprnpromissos e:xiistentes e que a 
honra não manda abalar. 

Assim, si ve.jo que se vai \ iOtar em uma .ques lão ele dr n.
triua, vejo tambem que não é opportuna a oppos ic~a dos par
tidos, e por isso voto contra o requerimento do Sr. Saldanhlt 
Marinho. 
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O SR. MA'l"rA MACHADO ('/º SecretariÇJ) - O nobre repre
sentante, Sr. Saldanha Marinho, requereu votação nominal. 
mas não dec,]arou si essa votação era sobre o artigo ou S·obre 
0'3 paragraphos. O Congresso j á resolveu que a votação se 
fizesse por paragraphos. e por numeras .. Ora, o Sr. l)residento 
acaba de pôr a V·otos o n . . 1 e, portanto, desejava .que o no·bre 
representante me dissesse si era sobre estr,, numero .que de
sejava a Yota~. fo nominal.: · 

O SR. SALDANHA MARINHO - E7 sobre o. substitutivo. 
O SR. fvfA'I'TA MACHADO (1° Secretario) - Era essa a ex

plicação .que desejava. 

O SR. ARISTIDES MAIA (pela ordem,) - iO Sr. Pres·idente 
do Congresso ·adoptou na votação do art. 1º um precedente 
que, agora está provaclo. apresenta máo resulLaclo. 

O subs Litutivo a1 rescnf ado pela deputação riograndense, 
mais generico do que o art. 8°, deve ser votado em primeiro 
Jogar , mesmo por.que do rosultado dessa votação á que de
pnnclo o meu voto e o ele muitos ou Lros Sr s. !Deputados sobre 
diversos paragraphos do art. 8°. 

Por esse motivo, parece-me que o substitutivo àpresen
tado pelo nobre 'Deputado pelo Rio Grande do Sul deivo ser 
·votado em primeiro logar, e neste ·sentido faço o meu requeri
mento. · 

10 SR. MATTA MACHADO ( 1 º Secretario) - A Mesa es
tabeleceu o precedente de votar em primeiro logar o artigo 
dn projecto, e depois os substitutivos, porque comprehend e-s e 
que 1é muito difficil saber qual desses sub stitutivos, que de
terminam cousas diversas, é o mais lato. 

Por consequencia, a determinação da Mesa parece-me ju
diciosa, mas o Congresso póde determinar ·que o substitutivo 
seja votado em primeiro lo,gar, e nec: te senUdo n nobre Dep~
tado p6de requerer. 

O SR. PRESIDEN'm - Não posso resolver a questão por 
mim, e por isso vou consultar o Gongresso . 

UM SR. REPRESENTAN'l'E - Mas j1á se estabeleceu o pre
cedente. Si já temos precedente de votar o artigo em pri
meiro Jogar, vamos votar por elle. 

Consultado o Congresso, é approvado o requerimento do 
Sr. Adstides Maia, pedindo 1que seja votada em primeiro 
logar a emenda substituUva" 

Consultado egualmente o iC.ongresso, é approvado o re
querimento de votação nominal, apresentado p'elo Sr. Sal
danha Marinho ., 

O SR. GABINO BrrzouR!o (pela ordem ) pergunta s•i a emenda 
qu& vai votar-se é rnbstit11iiva de to':lo o O.!'l ign. 

UMi SR. REPRESENTAN'rE ,....-- E' . 
O SR. GAnrno BEzouRo acha que isso não é regular e neste 

sentido pede explicações á Mesa. • 
O SR ... MATTA MACHADO ('/º Secretario) - Sr. Presidente, 

o substitutivo apresentado ao art. 8º, e que vai S·er votado, 
refere-se a attribuições dos estados quanto á cobrança dos 
impostos. 
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Mas o art. 8º contém uma idéa diversa desta, e me pa
rece que V. Ex. eleve esclarecer os membros do Congresso, 
cleclar2ndo previamente si a approvação deste substitutivo, 
como s) acha concebido, prejudica em :?.hsoluLo o art. 8°, ou 
. S< ficam salvas neste arLigo as disposições não conLiclas no 
s ubstitu.Livo. (Apoiados · e apartes.) 

No art. 8º vemos um paragrapl10 que · clotormina o se
guinte: (lê) : 

«:§ 1.º E' isenta de impostos', no Estado por onde se ex
portar.» 

Ora, isso não se refere de modo nenhum, á discriminação 
das rendas, mas é uma disposição importantíssima, que não 
pócle ficar prejudicada, e o Congresso tom de .fatalmente ma
nifos.tar-se sobre ella. 

Requeiro, portanto, a V. Ex. que, si o substitutivo fôr 
approvado, não fique prejudicado este § 1 º do art. 8°, quo 
se re:fere a materia muitissimo differente e de grande alcance 
o importancia. 

10 SR. RAMIRO BARCELLOS - Como signatario ela emenda 
snbstitutiva, vou explicar o nosso pensamento, que\ aliás, 
pódo ser conheéido si lerde'l, logo adeanto, o art. 1 O. 

A emenda é substitutiva, mas não importa a destru i(1ão do 
~ s~, e apenas do 1 º e 2º, porque esta disposição está consi
ga nada o art. 10. 

Da modo que, si approvardes a emenda, nã,o fica por 
isso ca;da I.Lstaclo gravando a exportação dos outros, o que é 
prohibido no art 10, e fica, assim, salvo o § 1 º do art . . 8º. 

O 'SR. JoÃo PINHEIRO - A comprohensão simples -do sub
stitutivo & esta: votando- sa a favor do substitutivo do Sr. Dr. 
Julio ·de Castilhos, a União fica unica e exclusivamente com 
os impostos do art. 6". tudo· o mais passa para os estados. 

Este é o pensamento que está no substitutivo, e peço quo 
se leia . 

Votado o substitutivo, a União perde todos os impostos 
que não sejam os do art. 6º. (Apartes.) 

E, para qué votemos com clareza e com pleno conheci
mento de causa, peço a leitura do subsututivo. 

101 SR:. RAMIRO BARCELLOS - P.ois o resto foi o que o nobre 
representante não . quiz dizer. 

O nobre representante não disse tudo. Não obrigamos a 
União a ficar só com os recursos do art. 6º. Na nossa emenda 
consignámos que, quando forem insufficientes estes recursos, 
daremos outros. 

Foi isto o que faltou ao nobre respresentante dizer. 

O SR. JoÃo 'PrNHEIRo - A qi..les·tão resolve-se com a lei
tura material elo substitutivo. 

O SR .. PRESIDENTE declara que, approvada a emenda sub
stitutiva, fica prejudicado o art. 8'º. 

Procede-~e á votação nominal da seguinte emenda 
substitutiva ao art. 8º, apresentada pelo Sr. Julio ele Casti
lhos e outros: 

. "E.' da eompetencia. excclusiva dos estados decretar qual-



-828-

quer imposto que não esteja comprehendido no art. 6º, e que 
nã.o seja .contrario ·ás ·disposições da Constituição». 

Respondem sim os Srs. : 
Franci s·co Machado, L eovigi ld o Coelho, .Joaquim Sarmen

t.o, Par;s ·de Carvalho, Mano el Barata, Jnão Pedro, Cunha JL1-
1li•w, .Tosé• St»cundino, .Tosü Hernarclo , .Jos6 Simeã.o, Frede
ri co Serrano, V1irgiho Damas io, Latlir;r , ,Sa'ldn,11hu Marinlho ; 

' Si lva Canedo, 'Silva Pa1'anhos, Joaquim iMim'Linho, P inhei 1' 1J 
Gued es, Es teves Junior, Ramiro Barcellos, Pinbeiro Machado . 
. Tui io Frota, Belfort Vieira, Uchôia Hodrigues, Nina l:llbeiro·, 
Pedro 1Chermont, Matta Bacellar, Casimiro Junior, Nogueira 
.Paranaguá, Nelson, Barbosa Lima, Almino Affonso. Pedro 
Ve.Jho, Miguel de Castro, Amorim Garcia, Tolentino de Car
valho, Rosa e Silva, .João Barbalho, Gonçalves Ferreira, José 
Mariano, Almeida Pernarnbu·co, Juve-ncio de Aguiar, André 
Cavalcanti, Bapti sta da Mott.a, Fróes ·da Gruz, Alcino Guana
bara . .Sampaio Ferr ar., Aristides Lobo, Antonio Olyntho, Leo
nel Filho, Chagas Lobato. Alexandre Stokler, IDntra Nicacio, 
Aris tides Maia, .Pallel.a, ,Toão de Ave!lar, Raymundo Ban
deira, Annibal Falcão, :P.eroi r a Lyra, Meira de Vasconcellos, 
João Vieira, E spirita ·Santo, Bellarmino Carneiro, Oiticica, 
Gabino Besouro, Zama, Santos Pereira, Custodio de Me1lo. 
Urbano Marconcles, Manhães Barreto, Oliveira \Pinto , Joaquim 
Br·ovos. França Carvalho, Luiz MuraL, Ferreira Pires. Mar
tinho Prado Junior, Angelo .Pin heiro, Mursa, Carlos Garcia, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Edu
ardo Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Müller, Carlos Cam
pos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira 
<'la Costa, Antão de Faria, Ju lio dr, C::i.sti lhos, Borges clr. Me
deiros, Alcides. Lima, Assis Brazil. Thomaz Flores ; Abreu; 
Homero Baplista, Rocha Osorio, Cassiano ·do Nascimento, 
Fernando Abbot, Demetrio Ribeiro, Menna Barreto. 

Respon dem não os Srs . : 
J oaquim da Cruz, Theodoro Pacheco, E lys•rm. Martins, 

Joaquim Catunda, '.B.ezerra de Albuquerque Junior, Theodu
reto Souto, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Bar
reto, .João Neiva, Firmino da Silveira, José Hygino, Pedro 
lPaulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, \Coelho e Campos, Tho
maz Cruz, Domingos Vicente, Gil Goulart, ·Monteiro de Bar
ros, Quintino Bocayuva, Braz Carneiro, Eduardo vVanden
kolk, .Joào Severiano, Joaquim Felici·o. Cesario Alvim, Campos 
.Salles, ·.Joaquim de ·Souza, Aquilino do Amaral , Uhaldino do 
Amaral, Santos Andrade. Generoso Marques, Raulino Horn, Es
t evr.s Junior. Luiz Delphino. Indio do Brazil , J_, auro 'Sodré; In
nocencio Serzedello, Costa Rodrigu es, Pires Ferreira, Martinho 
Rodrigues, Bezerril, João Lopes, Justiniano Serpa, Frederico 
Borges, Josó Avelino, José Bevilaoua, Gonçalo de Lagos, Na~ci
rnento , Lo.pes Trovão, Mayrink, Furquim ' Verneck, Domingo.s 
J esuino, Thomaz Delphino, Badaró .. .João Pinheiro, Pacifico 
Mascarenhas, .Jacob da Paixão; Francisco Veiga, !M-atta Ma
chado. Costa ;Senna,, ·Lamounier. Gonçalves Chaves, Americo 
Luz, F eliciano ~Penna, Viott i .. Epitacio Pessoa, Pedro Ame
r ico. Couto Cartaxo. Sá Andrade. Retumi!J!a, João 'Siqueira, 
Luiz ele Andrade, Theophilo dos .Santos, 1Pontes de Miranda, 
Ivo elo Prado, Oliveira Valladão, Augusto ·de Freitas, Paula 
Argollo, Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, :Corrêa RaJbello, Ma-
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noel Fulgenc io, Astol.pho Pio, Carlos das Chagas, Domingos 
Hocha, Costa Machado, Domin,;os Parlo, Ferreira Ha
bello, Bueno de Paiva, João Lui'Z, Bernardino ele Cam
pos, Francisco Gliocri o, Moraes Barros, Lopes .Cl1aves, Do
m mgos de Moracs, Aclolpho Gordo , Cúvallml, Paulino Car
los, Costa Junior, Roclrig·ues Alves , Moreira da Silva, Ar
thur Rios, Garcia Pires, Mar'colino Moura, Paula . Gui
marãc~s, Millon, Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, 
Leovi.gi ldo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Barão de Vil la . 
Viçosa, Pr isco Paraisa, Muniz Freire, Afüayde Junior, Fon
seca Hermes, Nilo Peç;mha, Vi.riato de Medeiros, Virgilio 'P es
soa, Almeida Nogueira, Rubião J1unior. ,Antonio Azeredo e 
Marciano de Magalhães. 

E' rejeitada a emenda substitutiva por t 23 votos con
tra 103. 

Vêm á Mesa as seguintes 

Declarações de votos 

D1:)c!aramo s que votámos conlra a emenda do Sr'. Senaj:] Oc' 
Amaro Cavalcanti, por julgal-a perfeitamente ociosa, por
quanLo . é sempre attribuição do CongTesso det'erminar o typo 
bancaria como entender. 

'Sala das sess-ões, 22 de deze mbro de 1890 . - Ar'istüles 
Lobo. - Thonwz Delfina. :___ Latira Sod1°é. 

Declaro que· votei contra ·o paragrapho 6º do art . 6º . 
•Sala a.o Congresso Nacional, 22 de· dezembro de 1.890 . ~ 

Santos Pei-efra. 

Declaru que votei conLra o art . 3º e requeiro que seja 
inser to na acta de hoje o meu voto negativo, na fórma <lo 
art. ::JO do Regimento. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1890. - Alm·ino 
Alvares Af( onso. 

Declaro que vote i contra o artigo 3° cio projecto de Cons
t itui ção, porque o reputo uma ameaça imminente aos peque
noR es Laclos, que por ellc ficam expostos a desapparecer e an
nullar-se no seio da União, sob q ualquer especioso pretexto de 
fal so patr.iotismo. Requeiro ,poi s, na fórm.a .cJo artigo 30 .tlo 
Regim ento interno, que seja inscripto na acl.a de hoje o meu 
voto negativo; e o faça puhlicar no Diario Official, para cm 
todo o tempo constar. 

Sala das sessões do Congresso ConsLi l.uinl.c, 2.2 de de 
zembro de 1'89'0. --:- Almíno Alvares Affonso. 

Declaramos ter votado pela emenda ao ar t. L1º, que pas
sava a cargo da União o pagam ento das cliviclas do,. estaclo~3, 
oont rnh iclas até 15 d e novembro de 1889 . 

S. R. - Artlwr Rios. - F. Sodré. - Harl/.o de S. Ma1' 
cos . -- Paiila Guimw·ães. - Augusto de Yreitas. - A. Milton. 
- Jgnacio Fortes. - A. Eusebio. 
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Declaramos que votánwli pela emenda que dá aos es
taclos 15 % da importa.ção 'e pelo pagamento das dividas pas
sivas dos mesmos aLé 15 ele novembro de 1890. 

!Sala elo ·Congresso, 22 <le dezembro de 1890. - Santos 
Pei'eira; Bellarinino Carne-iro; Pereira Lyra; Saraiva; Custo
dio ele !J'lello e Raymundo Bandefra. 

O SR. PRESIDENTE - Diz que, terminada a hora, levanta
s e a sessão . 

Varias Srs. membros do Congresso protestam que a vo-
tação não póde ser interrompida. . 

O Sr. Presidente desig'na para a ordem do dia de amanhã 
o seguinte : · 

Continuação da votação <lo titulo 1 º da Constituição e 
emendas correspondentes. 

Continuação da 1ª discussão .ro projecto de IGonstituição. 
Levanta-se a sessão ás 5 horas e 1 O minutos da tarde. 

15ª S:ESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1890 

PTesidencia cio Sr. Pi·uclente ele Moraes 

Ao meio-dia foz-se a chamada, á qual respondem os 
rSrs· Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes do Carvalho, 
João Neiva, Serzedello, Costa Rodrig:ues, Eduardo Gonçalv@s, 
Francisco Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim SarmcnLo. 
Cunha Junior, José Secundino, Manoel Barata, Antonio Ba
ena, Joaquim Cruz, °T'heodoro 1Pacheco, Elyseu Martins, 
Joaquim Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior, T,heo 
dur-e to Souto, José Bernardo, Oliveira G,alvão, Amaro Ca
valcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, 
J(!sé Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas·
tos, Rosa JunioT, •Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgilio 
Damasio, Ruy Barbosa, Saraiva, Domingos Vicente, Gil Gou
lart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, Braz 
Carneiro, Campos !&alies, Ubaldino· do Amaral, Santos An
drade, Generoso Mar.ques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Deliphino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio 
Frota, Cesario Alvim, Americo !L:obo, Eduardo Wandenkolk, 
1S:aldanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva 
Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes, Uchôa R1odrigues, Belfort Vieira, Indio do Brasil, 
Lauro Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, lVIatta 
Bacellar, Casimiro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de 
Carvalho, Anfrisio Fialho, Nelson, Nogueira Paranaguá, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril, João 
Lopes, Justiniano de 1Serpa, Fredefi.co Borges, José Avelino, 
José Bevilaqua, Gonçalo d·e Lagos, Nascimento, Pedro Velho. 
Miguel Castro, Almino Affonso, Amórim Garcia, Epitacio, Pe
dro Americo, André Cavalcanti, Sá Andrade, Retumba, To
lentino de Carvalho, Rosa e :S1ilva, João Banbalho, Gonçalves 
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