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Declaramos que volámçi!:i pela emenda que dá aos es
tados 15 o/o da importa.ção 'e pelo pagamento das dividas pas
sivas dos mesmos aLé 15 ele novembro ele 1890. 

!Sala elo · Congresso, 22 de dezembro .de 1890. - Santos 
Pei·eira; Bellar·mino Cai·ne'Ír'o; Pereira Lyra; Saraiva; Custo
dio de ll'lello e Rayinundo Bandefra. 

O SH. PHESIDENTE - Diz que, terminada a hora, levanta
se a sessão . 

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

O Sr. Presidente designa para a ordem do dia de amanhã 
o seguinte: · 

Continuação da votação do titulo 1 º da .constituição e 
emendas correspondentes. 

Continuação da i" discussão tlo proj eclo de /Constituição. 
Levanta-se a sessão ás 5 horas e 10 minutos da tarde. 

15ª SESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1890 

Presidencia cio Sr. Pmdcnte de Moraes 

Ao meio-dia fez-se a chamada, á qual respondem os 
Srs· Prudente de !\1oraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, 
João Neiva, Serzedello, Costa Rodrigiues, Eduardo GonçalvGs, 
Francisco Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim SarmcnLo. 
Cunha Junior, José Secundino, Manoel Barata, Antonio Ba
ena, Joacruim Cruz, 'I'heodoro iPacheco, Elyseu Martins, 
Joacruim Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior, T.heo
dureto Souto, Jo s& Bernardo, Oliveira G,alvãto, Amaro Ca
valcanti, Alm eida Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, 
J c.sé Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas·
tos, Rosa Junior, 'Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgili.o 
Damasio, Ruy Barbosa, Saraiva, Domingos Vicente, Gil Gou
lart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, Braz 
Carneiro, Campos 1Salles, Ubaldino do Amaral, Santos An
drade, Generoso Mar.ques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delipbino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio 
Frota, Cesario Alvim, Americo !Gabo, Eduardo Wandenkolk, 
!Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva 
Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes, Uchôa !R1odrigues, Belfort Vieira, Indio do Brasil, 
Lauro Sodr-é, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta 
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, Frederi.co Borges, José Avelino, 
José Revilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, 
Miguel Castro, Almino Affonso, Amórim Garcia, Epitacio, Pe
dro Americo, André Cavalcanti, Sá Andrade, Retumba, To
leutino de Carvalho, Rosa e :Siilva, João Banbalho, Gonçalves 



~ 8s1 

Ferreira, José Mariano, Juvencio d'e Aguiar, Almeida Pernam
buco, Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, 
João de Si1queira, João Vieira, Luiz de Andrade, 'E~spirito 
Santo, Belarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Pontes de 
.Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
Valladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paulo Argollo, 
Tosta, 1S'eabra, Antonio tEJUsebio, Zama, Garcia Pi.res; Mar
colino Moura, Arthur H.ios, Santos Pereira, Custodio de Mello, 
P:rnla Guimarães, Milton, Francisco Sodré, Dionysio Cer
queira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Barão de 
Villa Vi·çasa, Prisco Paraíso, Muniz Freire, Athayde Junior, 
Fonseca e 1Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, . Urbano 
Marcondes, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos Oliveira 
Pinto, Viriato de Medeiros, Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, 
Domingos Jesuíno, )Lopes Trovão, Rodol.pho Miranda, Almeida 
Nogueira, França Carvalho, Luiz Murat, Baptis ta da Motta, 
Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio 
Ferraz, Furquim Werneck, Thomaz Delphino, Vinhaes, May
rink, Jacques Ourique, Aristides Lobo, Conde de Figueiredo, 
Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel Ma
galhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jr..cob da Paixão, Ale
xandre Stockler, Francisco da Veiga, Costa Senna, Lamounier, 
Gonçalves Chaves, Americo Luz, Feliciano Penna, Viotti, 
tDutra Nicacio, Ferreira Raibello, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Palleta, João 
de Avellar, Corrêa Rabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, 
Luiz de Campos, Martinho Prado Junior, Bernardino ele Cam
pos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Domingos de Moraes, 
Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, l\1ursa, Paulino 
Carlos, Costa Junior. Rodrigues Alves, Carlos Garcia, Moreira 
da Silva, Rubião Junior, Fleury Curado, João Pinheiro, 
Leopoldo Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Cae
tano de Albuquerque, Belarmino de Mendonça, Marciano de 
Magalhães, Fernando Simas, Lauro Müller, Carlos ele Cam
pos, Schimidl, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira 
da Cosla, Antão de Faria, Julío de Castilhos, Borges de Me
deiros, Alcirles Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, 
Fernando Abbott, Demetrio Ribeiro, ·Menna Barreto, Amphi
lophio, João Pedro. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. Floriano Pei
xoto, l<'erreira Brandão, Leandro Maciel, Alvaro Bolelho, Al
fredo Ellis, Cesario Motta Junior e Medrado; e, sem causa, os 
Srs. Rangel Pestana, Ennes de Souza, Tasso Fragoso, Ber
nardo de Mendonça, Santos Vieira, Alberto Brandão, Francis
co Amaral, Barão de Santa Helena, Luiz Barreto, . Antonio 
Prado, Joaquim Felicio, .Couto Cartaxo, João •Sleveriano, e Er
nesto de Oliveira. 

E' lida e posta em discussão. a acta da sessão ante
cedente. 

O Sr Gabino Besouro - Sr. Presidente, hontem tive a 
honra de apresentar. um requeri~nento. pedindo f>rorogação. 
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dn. sessão por duas hor.as, e V. Ex . , dando uma inl;erpretaçã.o 
di :l'ferente da quo ou dei, ao art. 55 do Regimento, considerou 
superfluo o meu requerimento. Entretanto, quando havia 
numero 1para continuar o trabalho da votação dos artigos do 
titulo 1 º da Constituição, vi com surpreza ser suspensa a 
sessão, sob o pretexto de ter soado a hora para a conclusã.o 
dos trabalhos do Congresso. 

Este motivo, portanto, consignado na acta, não está de 
accôrdo, nem com a resolução de V. IEix:., nem com a inter
pretação dada ao art. 55 do Regimento. (Apoilidos.) 

Tem-se fallado muito, aqui, em parlamentarismo, e eu 
vejo, na suspensão da sessão ele hontern, um dos seus sym
ptornas .... 

UMA voz - Comeca. 
O SR. GABINO BESOURO-... e fez-me lembrar os tempos 

idos da Monarchia, em que, após uma votação de confiança 
ao Governo, suspendia-se a sessão para que .este descançasse 
nos louros da victoria colhida no convívio de seus amigos. 

Tem-se fallado muito em que não trabalhamos; entre
tanto, suspendeu-se a sessão sem votar-se o titulo 1 º da Con
stituição, quando, aliás, ainda havia tempo para isso . 

Tem-se dito, tambem, ser um symptoma do parlamenta
rismo o interesse e a insistencia com que os membros deste 
Congresso têm discutido a Constituição; mas eu vejo antes 
este symptoma nos proprios actos contradictorios elos mem
bros do Governo, que, sendo 0s auctores e promulgaclorcs de 
uma Constituição onde se cream incompatibilidades para suas 
pessõas, vêm aqui votar esta mesma Constituição. 

UMA voz - Ai11da não está approvada nesse ponto· 

OUTRA voz - Mas ha incompatibilidade moral. 
TERCEIRA voz - A' qual não se póclem eximir. 
O SR. GABINO BESOURO - Vejo, ainda, o pai:'lainentarisrno 

nos aotos contradictorios cio Governo, que, afastando de si 
toda a responsabilidade, isto é, estabelecendo a doutrina da 
irresponsabilidacle ministerial com o fim de matar o par
lamentarismo, vem fazer aqui questão de confiança· ( Apoi
ados.) 

Reclamo e protesto contra o levantamento da sessão de 
hontem e contra a declaração constante da acta, ele que ·assim 
s•; procedeu por haver dado a hora. Faço justiça a V. Ex., 
Sr. Presidente, porque não foi quem esteve na Pres iclencia; 
mas apresento a reclamação, para que se faça constar ela acLa 
o verdadeiro motivo da. suspensão da sessão. 

O ·1.SR. PRESIDEN'l1E' - Da acta consta o rcqu crirnenLo elo 
nobre Deputado que acaba de Jazer a reclamação, para pro
roga(,\ão da hora, afim de se continuar a vota,ç:ão do capitulo 
1''. cio projecto de ConstiLuição. Eu respondi ao nobre Depu
tado que seu requerimento era escusado, visto como, em vir
tu:de da disposição do Regimento, a votação não podia ser 
inl'.errompida· Tive, porém, necessidade, em consequencia de 
cansaço, ele deixar a I>resiclcncia na ultima parte ela sessão. 

O Sr- Vice-Pres idente, crue não conhecia a di sposição re
gimental, levantou a sessão ás cinco horas da tarde, por jul
gar que estava terminada a hora. Fni isso um equivoco; mas 
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i;uusia da ada o r1 _•.querin1entu do n olJre DepciLado e a ~u lui;. ;Lo 
rru n il1 •u e<>La P1·r•sirlr11cia . .Assi m, fi ca sa f.i sl'eiLa. a rec .ama(;l'\O 
de V. Ex. 

~ão havenrlo n1ai ~ quc 111 peça a palavr a, é approvaua 
a act.a. 

JC lido. posln em di.-;eu ssão e sem rl ebate :wpl'uv auo u 
pa1·1·ccr 11. :!. de::;l.c nnno. da Commissão nomeada para em itbt· 
11pi11i ii. 1J :;ol,Jru u pedido de li cen<;:.a elo Sr. Deputado pelo Es-
1 r .. clo el e Serg- ipc, L cancll'O Mac iel. .r, rrun conc luc no scul id o de 
se i.· co ncccl ida a Jicc1i,ça requ erida. 

Vêm ::í. Mesa as scgu i n.t~s 

Dr.:clai·a(:õcs de votos 

Declaramos qu e votámos pcla em e.nda do ad. -'i", Ll lll! 
e. 11111'1'1 '1' ;'1. lln iãn o pagam ento das· di v id r-,s dos ec; l.advs, t:onl 1:a
l1ida.s ª'"' n rlia J 5 ele novernbrn. 

::-1. n. - Jícll'f;olino 3/onra. - flaruo de Vala Y·içusa. 
\! ityi/.io Do. 11 iasio. - .Leov i(Jüdo FUg1wfras-

Dcdaro que , s i. csl .i vussu presente 11 o nLern~ C!Uf lnd11 sr\ 
wocerJia ;'rv,11.ação nomi nal sobre a emenda subsLi 1 uLiva du 
Dr . • luli o de Cast .ilh os. voLaria - nao. 
. l:; al a elas 'Sc.,;sões, 23 de c'.e~.embro ele 1S!JO. - llodolvhu 
J.li·1·a1tda. 

Declaro ciuc JJ.a vol.ação do art. 8° da Con 'Litui(\ãü 11 
nus"'r' m io J"ni a l'avo1· do subsLiLutivo do Dr . Cas lilhos ·u nãu 
e.111110 c:-;lú n1 > Diai·io Of/'iC'ia /.. 

Sa la dn Congresso, 23 de dezem bro üe 1890. - E:;teves 
hwioi -. 

Dedarr• 11111· v 11l e i c-onl.ra o subsLif..uUvo elo arL. 8", of
f1"1·e <.: irl u p1• l1 1 ·81· .. JUli n ele ·Casfilho·s e ouLt·os S.rs. ropre::;eu
tanl e;;, n ão pn1: ad1nit.I i1 · o · J1rinci•pio ela cumular;ão -ele im
po::;Los, üCnul cn:na1fl o irnpli ciLamento :por este substiLutivo, 
rna:s. ,;in 1. 1111 1·q11 e cUu Jnnclava o systema finauceiro da ne
p11bli ca ,;obrn o p1·0J)l:io criter io do p1·ojccto constihwional , 
:wce il.a 111fo a hasc easuistica do art. Gº, como um do i:; termos 
de sll a da:;,; iJir.a ção. 

Ts lo r1o s to, v0Lar ia pe la cm cnrla, si o p lano du a.rL· ll º 
,,; 111'Jr c.~s1 • 11111 n. l'ar!ical 111 uLlifi ca,~. ão, de modu que a cliscr irn i-
11uçi'íu do r endas vics"c a ope1·ai·-sc sobre a base de systemas 
purl'c i lamcn lc disti1 .. wtos. 

S. ·8'. - 23 de dezembl"U de 1890-. - Moniz .ft"·l'ein:. 

YuLc.i co 1il r :i us ar tigos da Co 11 s l ii,ui i;ã.u que ;:epu1'1.crn a 
rnaLui:ia Lrib ul avel trnlrc a U n) ffo u os e;;Lados, pur cni,ende.1: 
qu1 \ o ;;y.,; l1 •111a du p1:ojecto inl'ring·e u princip io feder at ivo ~ 
1' nini i. anv~ nl. e Jns ivu aos estados, cxpulürndo-os dos recu 1·:;u:-; 
i 11d isp1•11::;a \ L\is C1 sua exisLcnci a au l. on omi ca e expondo-os 
á rui11 a r, mi.· eria- No manda.Lo que me foi conferido por 
rncus conl.et'.l'anl.'os. niio ve.iu inclnicla a Iaculdaclt~ de aggTa\1a.1' 
po r· esse\ m oel a a si tu aç: ão finance ira { lo Estado de Pernam
buco, .iá niuilo precaria, e el e comprometl.er o seu futuro, e 
Lampouco el e subscrcvcl' a sua e:rnuctora1:.ão, cerccanclo-lbc as 
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lil'C:l'og·aLivas Jl'ai s irnporlantes cm maleria consl.iLuciona\ 
r, como que recluzi11clo-o a si mples Lerritorio ou colonia ela 
União. - João Ba1'balho. 

o SR. PRESIDEN'l'E - Fal Lam apenas cinco minutos para 
terminar o t empo ·do expedienLe. :Está inscripto o Sr. Senado r 
'I'heoclurcto So uLo, que só póde fallar cinco minutos, saivo 
si o Cong'l'CS:SO prorogar a hom. 

O Sr Theoduréto Souto - Sr. Presidente, procurarei 
não excec.ler os einco rninuLos o manter-me denLro do Reg i
mento. 

A re.presentação cearense, Sr. Presidente, quando hontem 
rnanifrs:.oú-sc a. respeito do rosg-aLe da clivida dos esLaclos 
pnla União. votou contra a emenda que tinha sido apresenLar)a 
m·sLe senLido, assignada por diversos representantes do Con-
gresso. . . 
· ·lVlas, S:r . Presidente, para que não paire um só momento 
sobro as intenções da represen.tação cearense a , suspeita de 
qualquer motivo que não seja .perfeitamente justo, a pre
sumpção ele qualquer preconceito, venho trazer uma de
claração assignada por todos nós, afim de que fique consi
go ada na acta· 

Nós votámos naqnella oceasião conLra a emenda, porqur; 
a reputamos rp remaLura, antes de uma votação formal sobre 
a discriminação das rendas dos çsl.aclos e da União. 

O Sn.. JUS'l'INJANO DE •SERPA - Apoiado. 

O Srt. Tr-rnonunE'l'O SouTo - E, sobretudo. achando-se SU·
jeita a voLos a emenda apresentada pelos distinctos rcpresen
tanLcs elo Ilio Grande do Sul, approvada a qual, teriamas do 
cli2.er, em vez ele -- a Unii'io pag·ará a divida elos estados - os 
estados pagarão a divida ela União. · 

São elo is systemas perfeitamente differentes, e que co
meçam a accentuar duas tendencias partidarias explicave'is 
na. vida do·s pai·zes regidos pelo systema federativo. 
· Ach.avamos, pois, jnopportuna a approvação ele uma 
emenda que, em termos abso)ul.os, estabelecia para a União 
a obrigação de pag·ar a divida elos ·es Lados, antes de se saber 
Quaes as rendas da União e dos estados, antes ele i'oita a üis
eriminação em v:irtude das differentes d iaposioões cons.:. 
ti tu citonaes. 

Além dist.o, nos pareceu que es ta questão pod eria ser col
locada., pertinonlemr.nLe, cm um debaLe orçamentaria, quando 
se trf\tassc de calcular a r eceita o fixar as despesas fedcraes. 

Não é, portanto, rigorosamente uma questão constitu
cional e Ol'gan ica, mas, antes, uma questão cuja opportunidack~ 
m elhor caberia na cli scnssão das leis orclinarias. 

E ' por . isto que a roprnsentaoão cearense valou nes te sen
ti à o . 

, Dr.vo declarar, cm nome dos meus coJ.l cgas, que, com
lJ~rnni.o sobr'." o Cecisá não pese n.e1.11 um cci.Lil de r1 i.vida pas
siva., nem flucLuanto. nem consohclacla, estamos dispostos a 
acompanlin,e os nossos 0oll egas el e outros estados na re pre
sonta_ção nacional, .. cm Lodo e qualquer systoma .iusLo e bem · 
orclennclo que tenha por fim acabar com. as grandes rcsponsa-
b .: J idad e· que oncrani os csLaclos. . . 

Além dis to, tenho um motivo pessoal, o é qu e cog·ito com 
.ouLros collegas em um plano financeiro que tem por fim 
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solver as dividas dos csLados sem necessi.dacle ele icvanl.al:'-se 
um emprcstimo externo, mas con1 os nossos vroprios rc-
1.)LJrsos, com as forças inLemas do paiz. 

Por isLo pedi a palavra para apresentar csLa declaração 
que vou enviar á Mesa. (Lê .) · 

Com esta declaração a represent.a()ão cearense. ainda 
visa um a lto objecLivo e é eonsig·nai· a sua 1wccl il ecção us
s ignalada pela União, pela identificação de todos os elementos 
nacionaes, collocando no mais alto ponto de vista. em unia 
região sllpe:fior, em que tem residido e deve perfeitamente 
residir, a icléa da Patria. (Muito bem,,) 

,V,em á Mesa e 6 lida a seguinLe 

Declaração de voto 

Declarando, para crue se insir'a na acla respccUva, que 
vot.úmos contra a emenda ao ar-t. 11º, relativa ao pag-amenLo 
àa divida dos esLaclos pela União, sómente por achai-a pre
inatura anles da discriminação elas rendas estabelecidas pelos 
arLs . 6º e seguintes, e, bem assim, que, comquanlo o Estado do 
Ceará não tenha divida passiva, voLaremos por qi,1alquer 
sy&tema racional para o resgate da divicJa elos outros estados 
pela União, quando o julgarmos opporLuno. 

Sala das Sessões elo Congresso Nacional, 23 dedezembro 
ele 1.890. - Theollui·eto Souto. - Bernai·do de j]fagalhães . - · 
Bezen"il. - joíi.o Laves . - Frecl(u·ico Borges. - Gonçalo 
ele Lagos. - No.rlin.ho Roclri(fiLes. - .!. Catimda . - Jos é Be
vilaqna. - .!. llc Ser]Ja· - Barbosa Lima. - Jo sé Avelino, 
em confirmação elo voto anterior. 

Varios Sr . r epresentantes pedem a palavra pela ordem. 

O Sn. PRESIDEN'l'E diz que, es tando terminada a ho ra do 
cxpeüien I e, vai passui: á ordem do d ia. 

O SR. AMERTCO LoBo requer prorogação da hora do expe
rlicnLe por cinco minutos, para apresentar uma moção sobre 
o g-ranclci fac Lo de haver si do approvado hontem o arL· 1 º da 
Constituição, que decretou a Republica Federativa dos Estados 
l lnidos do Brazil. 

Consultaclo, o Congresso concede a l)rorog·açãiJ pedida. 

O Sr· Americo Lobo - Illu stre 1s:r. Presidente elo Con
grn. ·so elos Estados Unidos do Brazil. 

Hontem, sem duvida nenhuma, que no relogio do tempo 
marcou-se uma nova éra, firmando o grancle facLo da rJrocla
n:ação ela Republica F ederativa dos Estados Unidos do Brazi l. 

Este facto , que nos deve encher a todos de jlrbilo, é um 
neontecim ento que não pódc nem eleve passar desapercebido. 
E ' que o Brazil antigo, as v,e!has instituições esboroam-sr~ 
e os ani,igos mold es cedem logar á hella aurora que se inicia. 
E ' assii11 que esLou convcnc iclo ele que os 21 estados ela Pall'ia 
Brazi lcira nifo Lerão duvida em commernorar o facf.o mw 
hontem teve Jogar, e que é o laço sacrosanto da sua peqJetua 
uniã.o: quando 111esn10 o sol morrer ou a terra dcsapparcccr 
no final cataclisma, estou certo, espero o rlesejo que as 21 
c0nsLellações constituirão no nucl-i;io da nova nebulosa, ainda, 
a imagem restaurada e querida da Patria ! 
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l\ilas isso não é deYiclo sómente aos esforços do8 propa
ganclislas ela Repul1lica Hrazileira, novos prophelas a qu.<'111 a 
111u !Lidüo coroava de louros e enxugava o suor ela lronLe 
co 111 a luniea ela e:;pcranr,a . mas, t ambem, á explosão do pa-· 
{.i·io Li smo do so lclaclo e do marinheiro, qu e souberam· rla1: ao 
nmnclo o exemplo de uma r evolução sem sangue. onde suas 
bayoneLas se tornaram para-raios do despotismo. . 

Eu, pois, como Brazil eii.·o, nri.o posso deixar rle dirigir ª" 
E xercito e á Armada todo o reconhecimento que m e va i 
n 'alma. e peço permissão a V. Ex .. Sr . Presidente, para pro· 
pôr ao C011."'resso a moe.ão que envio á Mesa . . 

Vem á Mesa. é lida e apoiada a seguinte 

Moção 

O Congresso dos Representantes dos Estados Ulnidos do 
Braúl exara um voto ele p erenne louvor ao Exercito e á Armada 
nacional por terem cor oado o santo ideal elos martyres de 
nossa lil enlade e o monumento de nossas glorias immorrc
r'lõüras com a proclamação rla Republica Feclcrativa, aos 15 ele 
novemhro de 1.889. e passa á ordem do dia, scienl.e o co nsciente 
ele que a parte armada ela Nacão sempre manterú a ll epu blira 
respeitavel e inviolave l, e g;ai:antirá a paz e a tranquill idade 
n. ecessaria ao exercicio de todos os direitos . 

Sala elas Sessõ-es do Congresso Nacional, 23 de dezembro 
de 1890. - .Americo Lobo. · 

O SR. P1~ESIDE'N'l'E --< Na fórma do H.egirn enl.o. P ta rn·ocün 
só póde ser dada para a ordem do dia seguinte, si o Congresso, 
a requ erimento de algum ele seus membros, em dia anterior 
ass im o decidir · 

O SH. AMEmco LoBo - Não havenrlo , naturalm ente, clis
cu ssão, peço que a moção se·ja votata immediatamente. 

O · SR· PrtESTDEN'I'E - •E!' contra o Regimento. 

O Sn . A:rvrnmco LOBO - Então requeiro crue seja dada 
parn orei em do dia ele amanhã . 

Consultado, o Congresso approva este rccruerime11tu. 

O •SlR· Prn1-rnmo GuEOES (ve la 01'dem) requer por cinco 
minnLos . pro~ogaoão da ll ora elo expedi ente, para jusLifit.;ar 
uma indJcaoao. 

Consultado, o Congresso rejeiLa este r equerimento . 

ORDEM DO DIA 

VO'l'AÇ1\o DO TI'I'ULO 1 o DA CONS'l'l'l'UlÇÃo 

Continua a vota\;ão elo titulo 1º do projecto de Cous l.i
tui\;ão e das emendas. 

O Sr . Serz edello (v ela orclern) - Sr. Presidente. ped 1 

a palavra para re.cruecer qu e V. Ex. consulte o Congresso si 
llle pcrm1He a rntirada da érnenda que apresentei ao art. 8·º . 
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Depois ela votação que 1 priese.nciámos 110ntem, relativa 
á cmencla apresentada pela bancada rio-grandensc sobi:·c a 
clis·criminação idas rendas, creio que a rejeição des;:;a emenda 
i.rnportou, sem cluv.ida alguma, a rojei\~ão da idóa apresen
tada pela mesma illusLre rcvresenLação, e parccn-mc, por 
consoquencia, Sr. Presidente, que estamos na conLing·cncia 111 ' 
votar o art. 8° tal. qual se acha; mas não res ta d11vicla Lambem 
rl e quo não satisfaz elle · a todos os estaclos do Uul, e mm tu 
rn.enos aos d.o Norl.e, a lguns nos quaes ficam ahsoluta:menlr~ 
.sem recursos. 

IC' preciso, Sr. PresiclenLe, que as clepuLações elos esLad os 
:l'n.Y orc)ciclos tenham bem firme e bem accen.Luacla cm sua 
consni cnc ia esl.a idéa - não poden1os ter Federação, accc51tancL; 
o arL. 8° nas condições cm que csLá. Parece-me, .pois., qn e 
só nos resta o recurso de procurar medidas d e caracter t ran
siLorjo que resolv am o problema nestes primeiros annos, os 
mais dil'J'iceis, por serem os annos ele organização e em q 11 1! 
1.ndo é insLavel e cheio de diffi.cnldades. 

IE' lrlinha convicção que teremos de voltar á emenda já 
rojC'ilarJa, relativa á divida elos eslaclos. Acreclito , nrnsrno, que, 
na segunda d iscussão, ella ha-d e v oltar á discussão, e ha-cle 
passar, si 011/.ro recurso melhor não fôr lembrado. Sm'[JrP
JicmLcu-nw, senhores,· a rejei ção dessa emenda r. crue de11u-
tuçoes, con;o a do Ceará, illustre por rnuitos títulos, rdeputaçào 
q11c perle11ce á esse Rst aclo genr,ros o, cujos filhos costumam 
levar o gcnio de sim act.ividacle a todu o sertão, que essa 

t.l1• 1rnlar,:i1o. 1:reio rrue só por não ter cli v iclas o seu E::;Larto, vo-
1 n .. ~SIO. cenado: contra a emcncl a. 

U:M Sn.. RIWRRSEN'.l'JI N TE dá u rn aparte. 

1\lguns senhores Deputados do Ceará affirirn1m não ser 
n.ssc o motivo e_, sim, considerações de outra ord em. 

O SR· S I!JRZEDELLO - Não estou conLestando. nern fazendo 
all.usi'í.o alguma aos meus nobres e disLincLos collcgas. Eslou 
::iJfirrnanclo o que ó real e conhecido - a dcpuLação do Cen,rú. 
vot.on toda contra a emenda. lfüs,pero, poi s, qne, cm falta dr:l 
ouLro meio, vo ltando essa emenda á discussão, 11a-de ser 
acceila, porque resolve em parte a quesl.ão, senão para os 
esl.aclns que não têm divida, pelo menos é um grande recurso 
par a a maior parle cios estados elo Norte e para algu11s elo Sul: 
e, fal lando sobre este. assurnpto, Sr- Presidente, sou com
pletamente insuspeito, poeque, 6 preciso que o Congresso n 
saiba, pertenço a · um Estado qtrn, com a rJiscrimiua()ão da. 
rencla consignada na Const.i.tuição ou na emcncla rio-gran
rl.en se, con1 esta tJll sem a.Quella rncclida tl'ansitoria, pcíclc vi
ver cles1"rnbaraçado. (Apoiados.) Minha J10siçjio, .pois, aqui 
é de patriotismo: é a posição cios que querem a Uni.ão, dos 
que querem a Jê,eclcração. (Avoiados. ) 

Sr. Pres id ente, nestas condi\:.Ões, direi que, si o illusl.r1 ' 
Scnaclor, o Sr. Saraiva. a quem cabo a palavra na scguncla 
cliscussão em primeiro Jogar, não se apressar ent resLalJclecr:t· 
a sua emenrla, que é salvarlora parn mui los l)SLudos, Lcrr· i 
eu el e r e.sl.abeleccl-a, si onLro recurso n1r; lbor não .fôr lembra.cio. 

Mas, Sr .. Pr.esiclenLc, para mostrar que só q11 cro ai LRnclcr 
ús circurnsLancias dos eslaclos, que com essa cliscrimina r,.'Io 
ficarn impossib ili lados ele viver (Apoiado::; ), pe(iü a V. Ex. que 
cons1,iltc u Casa si. me permiLte a rct.iracla da emernla qHe 
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apresentei, relativa ao art. 8º, e que consigna impostos 
de importação até 15 % , mas facu ltativamente, a todàs os 
estados, para dei xar apenas na téla da di scussão a cinonél a 
apresentada pelo illustre clopql:adó por Pei'mü1'l h~tco, 
Sr . J osó i\foriano, emenda qu e, inqucstionàvclmentc, não ccin
sull a os inten~sscs éxclus ivos elo meu Estado, como estm L 
ccrlo de q 11 0 niir> consu lla os interesses do [E1stado de s. Paulo, 
mas na q1ml, por paLriolismo; hei el e votar, porque é o unicr) 
meio de clar vicia a mui.los estaclos elo Norte; e si. csLes f1-
carern sem recursos, anernidyis, teremos a au:irchi a m1 o 

cl esmern lJramento e não a Federação . E' a quesLuo do N orle e 
d~ Patria que se vai resolver. (Afoito bem.) 

Consultado, o Congresso consente na retirada da emcn <l a 
rio ·Sr. Scrzedello. 

O Sr. João de Siq11eira (pela 01"1lem) - Sr. Presidenlio, 
lendo hoje o Dfo1·io Ot'fic'ial, vi que alguns re,prescnta nLes 
ela · Bahia haviam foiLo a declaração de Lerem votado a fa\·m• 
da emcncla estabelecendo 15 % acldieionaes sobre a ]rnpo1·
Lação. Entrclanlo, essa emenda não foi votada, cm v írtude -Oa 
approvar,.ão do rec1uerimen to f eito pelo illu.stre representante 
do Tiio Grande elo Sul, o Sr. Jul io de Castilhos, pedindo qLlO 
as emendas ao art. ()• fossem votadas com o arL 8.º 

l~sta é a expli.oação que peço a V . Ex, ; si acaso foi o Ll 
não vo tada a emenda que eonsig·na a percentagem de 15 % 
sobre os impos tos de jmportaçtio, v isto haver duvida, pela 
declaração feita pelos dignos representantes ela Bahia e pu
lJ li cada no Diario Oficial. 

O SR. PHESJDEN'l'E - De accordo com a deliber ação to
mada hontem pelo Congr.esso, as emendas relativas ao art . liº, 
Pm quttsi sua totalidade, ficaram àdiadas, pata serem valadas 
depois ela votfiQão do art. 8", na fórma do requériménto do 
Sr. Julio de Castilhos. Algumas emendas ampliativas ou 
restr1ctivas do art. 6.° foram voLadas hontern mesmo, segun do 
a:; notas tomadas pela Mesa; hoje serão votaclas toclas as oulras 
emendas cu.ia votação ficou adiada em virtucle cl esse reque
rimento. 

O 8n. ,JosE' MAH\No (pe la oi•cloem) ~ Sr . . Presidente, 
hontem foi l'ej eitacl a uma emenda substitutiva de ou lra c1u o 
foi apresentada pelo Senador l)ela Ba,hia, o Sr. Saraiva . 
P er·g·unto a V. Ex. : Está prejudicada esta ullima '! Paréce-nF1 
que não, e por isso eu pedia que fosse ella submettida á vo
tação· 

O Sn. PnESIDENTI': - Si foi reJeita.da honLem a emenda . . ~ 
O Sn. Josrn' l\fonrANo - Não foi rejeitada hontem a emen

da; foi rejei tada uma sulJstituLivtt, apresentada por a lgum; 
representantes . 

O SR. PHESIDEN'l'E - Si a mesma idéa es tava consignada 
na emB11da s'Ubstítutiva, éstá, p ela rejeição, pr ejudicada a 
emenda d() Sr . Bttrt:livtt, 01.1 C]liàlquei' outra CJUe contenha a 
mesma idéa. 

O Sn . JosE' l\1AntANo - Quando ca i o subsLitutivo, vota-se 
a emenda; ó ó cfl'iê péÇó qlíê se fàçtt. 

O SJ.t. PR!l:SmEN~'E - O nobre Deputado não Lcín razão . 
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O Sn. J osE' MARIANO - Não 11a nisso inconveniente, porque, 
si o pensamento do ICongresso é. rejeilar, votará no"'.amente 
contra, e não haverá duvida. Mesmo quando. houvesse repe
tição ele voLação, par ece-me que seria melhor. essa repetição , 
1111.ocl abunclal' non nocet, do .que prejudicar por . qualqu,er fórma 
o d ireito elos representantes. · 

Assim como V. Ex. costuma dar interpretações libera.os, eu 
espero que, neste caso. quando se Ll'ata ele uma questão vital 
para os eslados, quando devemos .saber quaes as clis110si(;õe::; 
Jca11L~as, definidas do Congresso, V. Ex ,, segundo as praxes 
estabelecidas, submetta á votação a emenda do Sr. üonselheiro 
Saraiva, visto que o que cahiu foi o substitutivo. 

O Srt . PRESIDENTE - Ainda não ch egou a occasião de vota
rrm-se as emendas, e, entretanto. o Congresso .i ú tem ouvido 
ri iversos discursos, pedindo-se a palavra pela ordem. O 
181 '. Depu tado por Pernambuco requer que seja votada uma 
emenda do Sr. Saraiva, apesar da icléa consigna.da nessa 
emenda ser a de outra substitutiva rejeitada pelo Congresso. 
A Mesa não i1ócle attencler a esse requerimento; a idéa est:'i. 
vencida, pouco importa que seja na emenda ele ,P edro on de 
Paulo . (Apoiados·) Entretanto, s i o nobre Depütado quer, 
consuHarei o Congresso. Não posso sob minha responsabili
dade suhmetl:er :i votação uma idéa vencida. · 

O Sa. JosE' lVIATlTANO - V . Ex póde consultar o Con
gresso, no . clesejo de ver resolvida essa emenda. 

O Srt. Pn.ESTDIJ:N'fü - Apenas estabeleço o recurso, e, no 
dia em que me sentir mal collocado nes ta Cadeira, sei o ca
rnin ho que elevo seguir. 

VozEs - Está p erfeitam ente collocado. 

O SH. PHESIDEN'l'E - Ao que acabo de expender eccresM 
que entro as emendas apresentacll\s ao Congresso não ha 
1~mcnda nenhuma assigfnada pelo Sr. Senador Sa1'aiva. O Sr. 
Senador Saraiva man dou á Commissão elos 21 algumas emen
das ; essas emendas foram rejeitadas por aquella Commissão e 
não foram r eproduzidas no Congresso: não foram, portanto, 
rli scuLidas no Congresso as ·emendas do Sr. Saraiva; conse
guintemente, DOI' mais esta razão, não posso admittir o re
qucrini.ento elo nobre Deputado . (Jlfoitos apo·iaclos .) 

O Sr . Ruy Barbosa (Múi'isl?'o ela Fazenda ) (p-ela onlem )' 
- Sr. Pres idcnle, peço a V . Ex. qu e me releYe occupar a at 
f f'nc_::ão ela Casa por alguns m omenlos . · · 

. P s i.ou persuadi.do ele que todos os m embros desLa Assem
hléa se acham po ssuiclos por 11rn mut110 sentimento cornmum 
cru n a tocfos nós tem dominado e J1Ja de dominar até ao fim 
desLc clebaLc: o amor aos osLaclos ele que somos' filllos é di
r ig·ido e subnrcl inaclo pelo amor :i União, .Pelo amor á grande 
Pai ria Brazilcira, cnja manuLenc.ão f irme e segura cler;cnde 
r.la autonomia e prosperidade dos estados. . 

· Obclecendo a esses sentimentos, senh ores, 1)arec& ·que 
todos nós teremos que ceder um pouco, que:r- no n osso amor 
propeio, quer quanlo ao interesse particular do respectivo 
Estado, imra chegarmos a mTt acco.rclo que nos permitta revar 
ao fim o projecto ele Consfüuição como obra.' capaz de sa:LisJazer 
(ts necessidad es elo pa iz e ás aspil·a(;Ões r epublicanas. 



Todos nós sabemos qu e os cs t.a.clos do Norte, rm grand e 
paPte dos estados da lJniã.o, a mru vet• infuncladamP. nl r, mn:-: 
crn todo o caso rccrosos el a. insu ffi cienci a rlos recursos que 
o proj ccLo ele Co11 st i t,ui (liiu l lins assrg·ura, pugnam, corno K t.~ 
pugna por uma ta.boa ri o sal vac.iio, p1~ la concessão dos rnnsmu,; 
rr·c ursos que l hes p or mil,lam lranspôr es ta cpocli a rk lran
<; .i ç: ão, cheia rl c cl i ff" ic1ilrl arl r.s r recr i os, cm q11 0 l r. r orn os rir 
ll 1cLal' co m a nossa fali a rl c nrlu car:ão 110li Li ca. n fa l La dn 
nrlHcaçã.o rl e espiril o local. mt arlmini st.ra(1ão, q11 e consl iL110 
a hase rla .Fcd cracão. 

1Si por rn inl1a p ::rrl r , s1:nhorns, LP1li1n s11 st.m1Lado e r slo11 
convrncirlo de CJ l l í) os r r c11 rsos co ncr.rl irlo s pelo J)ro j cc l.o sãn 
su:ffic i enl.os aos rs l a.cios (iVã0 11.po·iados ) , l oclav ia, lw 1·rl or111-
nw VV. EIE.x,; ., rs la,.r i rl i spo,; l o a ·prnc11 rar , r· · ach o q11e 1.odo:< 
n6s rlc\°cmos prncu rnr, um accl 1rrln que nos possa Jeya1· a. 
Hma rl r l ibcrar:ão comrn nm. (tl2Jn iodnsJ. Por rn inl1a l)::tr i.P dr 
claro q11r. na 1'c:;co l ha r.ni.1'e do is 111n l 1•,; a cvila1', i c:; l n <1, r nl.1 ·e 
sal var a U n ião, sah·ar a llrpnh l icn, a 01'.gani ;1,açi'í.n 1·f'pu lil ica11 n.. 
h ·:lA'gTavar cert.ns n cl cLcr rn in arl os impostos, r,omn o imposl.o 
da i 11qrnr lnt:ãn. a<'.lrn qur 1150 rl t•,·crn ns lw si la t· rrn nr.cr.it.a 1· n 
: r•gunrlo nl v i lrr . 1'111· is.;;n. l'Olll o 111 1' 11 \°ntn a1)n ia1·r•i a, r•nw ntl:1 
fln 81· . .Jos i'1 M m·.in n o. qur í'S /a.hr l ccn n irnposl o dr 1. :-i % arl
rl i r.i Dnars so)[r1 • 'a, i rnpn t' l ar;~o . nnil'ornw r' o/ll'ig·al rll'i:l r m 1·1•
l ar:fin a Loll11s u:; rs Latl r1.:; (JJ. vJtr, bem.) . 1rnrque rnr•. 11 n1·Pcr qu r• 
n rwinw i rn alYit rr nca1 ·1' f' iari a rl PSPg na l daclP n fir J co 1n 1.rn l i\'f' l 
;:-rim o :=: 1·•n ti n11: 11/ n rli_> r1 ·alrn1i rlnrir' (J ll l' rlr:yr li g·ar Lorln,; (JS 
p:.;/a tl os :'1 União. (Jl uil os np oiorlos . ) 

Hr• 111 YPj n q1 1c ·J1,a. rr 1·l a rliffi r11 l rlarl P na rl i sl r ilrni (; ã.11 rl l';.: l r 
i m1rnst n. yi :; l n qur. n rm lodos os eslrtdos l.ürn p ortos 1• nl -· 
l'n.nrl e,!!·n"'· 

.Via:; r ;.; ln r' 11rn G q 11 e;.; / fi1J srennclar ia . quPsiU,e1 ni.11rln s /'o.ri
<?11,rl i, q 11 r tl cn· f ierir l'P,;r rvnrla ;'1 a.ssrmbli'a. orrlin ari n. p0i'q 11 e 
·li a mrin . rir fazr·1· n ,·nn arr r•r rid:u; ii n naqur l les r.R la rlos . 

Par0r 0.-m r qu r a arl npçãn dP.;; l a nwrli·dfl ,; hn ::: r ria h nl'
rn nni a.. ria qual s1í henPf icioR LPrcmns cl r. col lier (/l7rnio1/11s ) . r . 
ali :ís, I r mos ainrln a .s rg-unclu rli sc uRsu.o, nnrl r. sr. n o;:; U[Jl'r , en
i nd. nrr n. .c; ift n rle nrlchu:ir nwclirl n .. ~ rnmp i r' m nn 1 n. l' o.~ q11 e acri 
lw m rlr f.1 ·nnqui l izar lndm os rs pi r i/ os. r om ;:;nli sl'nrr: ii n pa1·a . 
1 orlns 11.s 1•sl a elo s .ri a U n i iin . 

Vorn;:; - · l\fo i !n hrm ! i\foil o hrm ! 

O Sr. Bevilaqua (71 e l11 •>l't/ 1'111 1 - 8 1' . Prr· sidr 1ilf'. PSl1 1u 
crt'Lo rl e qur. o r.n g:ano 1\ meu , r n5.n houv e omi ssão por partr 
rla. }írsa . :\o nml.an ln. r•u l'Slava v crsuadi clo ri r. qn r. ha.,·in sido 
11roposla n mn. rmnnrl:i q11P 1'11 l' l' j)l'Ji a y a YOl'ílarlr.i ramrnl r. f' r 
rl r.i·al. Yr1 ·rlad r. ir·am ,:n l r• f1·nl r rna l, pn laYra;.; q111· lrml 1n nt1Yi rin 
in·ofnil' aq11 i r. 1·r pr l.itl as nrn i las \'rzrs. m as não cnmprPhPn
rlirlas na signi fi rn\:<l n qu e· .in lgn clrvrrrrn l.r 1-. E staYa co nYr.11 -· 
r.icl o. :-' 1-. 1' 1ôr. ;; irJPnt 1'. ri r. q11r'. rn6rmcntc cl npois rla s i1alav r ns 
íl n Sr . Sr.nnrint' p nln l \i n C:1·a11 clr cio ~n 1' t l' . ha ,· ia síri o J) t'n 
pos l. :1 u ma P111 enda C'l' l' :lndo um i1-r1pos t.n. nãn cnino p,;[a rpw 
aPahn d r, ;;ei.· aer Pi l a, pr ln ill us l rl' Sr'. \lin is l rn da Ji'azPnrla. 
l!tnrnrla .qn r . SP nrlo u i i l para Glgun ,; Psta cl ns. (· P .-;sp n c i al rn e n l r~ 
p1·r•ca J' i a parn n11l r 11 ;; 111 r 11 n.'-' fa ,·n ,.r r irl n:;_ 

Ass im r~. Sr . PrPs iilN ilr•. q11r ns es l aclns qu r não tfan . 
r nrnr1 o Crn r :·1, a fo l ir•i darl r d0 1·r•r· rh r1' a i 1upo1·l nei'ín rl ir P.cl ::L 
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ficam onc1'ad os com 30 % do impos los acldicionaes. faln não 
é fralerni claclc. 

Eu nãn fallll 1rru 1lo'llW ·1111;a; r eJiL·n-m c a csl. aclo s coinn 
o lliu Craud o do J\'u rl e, que niíu lr1n1 irnfJ11rla<.; ~ n riil'<>ci"a r·. fl i"H'
Lanlo, pagará :15 'Yo cobrados rm J' ernamhu co e mai s :1 ri S'n 
on:i s11a alfandegrt. 

]sto não (1 federal, fral.orna l 1rnuilo monns. Ouce V. Ex. 
sab or o q11c 6 fraLernal? 

E' ar:rccaclar-se o imriosl n fi e 1 O nu 15 % sobrn a inmor-
1.acão Lnlal da Uniií.fl. e ::: quota anccadada ser írmãrnentc 

· rli\; idida por· l.orlos ns' e s la(]o~. Parn o rí caço. para $ . Pn.ulo 
nu Minas, a quantia rlc 20.000 :üü0$, por l1ypothcsc, Lo l.al clr1 
irnpnrl:aeãn, di vi rlirl os cln morlo qnr a eada Esl.ado fiquem n1i 1 
cnn t,os, não eont.ando-;:;c a Capital Fed eral , se r-á urna goLta d agm1 
na sua riq1wza: mas para os p Qqu r:no s esl.arlns, p nra os rsLarlo.3 
pnb1·es. es la q1 1anl.ia rr-1Y1'csenLa 11m bnnefieio r 0a l . . e o:l'ficaz. 

1\ ãn IPnrln s ido ap1•cscn t:1da PSLa Pnwnda na SPSsfío f]n 
li on Lrm, Jaeo-a minha para a sr.g1rnrla rli srn ssãn. O qu.antnm., 
olil.iilo .11r- la Uniã o. pela ar·1· rwarlar;ão rins ·.1 5 % arlrl ieionarc;, 
sn1·:'t rlbLr ihu idn nn partes egnar-s poe Lodos os c.slaclns, dP 
1'0 1·11" a bonr,ficiar os qu8 se aeham orn clifficu l clarlcs n a ni\o 
prr.,judicar os que esLão iwosp oro s, e, aincla. clanclo o mnis l1rllo 
exr,mp ln dn f).S Jliril.o r11~ u niào e sn l irlarirrlarlr, naei onal, c11 111 0 
nl'a rli; 1:spm·a1· 1rn L1· p frmãos. 

E' r1 rrur tinha a rJizr.r. 

O Sr1. PH.ESI DEN"l'E conv iria ns srn h r1r r s rr.rir r,sr•n 1 an l,r,:; a 
ncenrrnr ns sn11 s l o:;arr.s n ann111rnifl a vnla0fio cln 11. 1 rln 
art. 8°. 

Obser va qLrn, conforrnn :foi rlel.ibornrlo na sessão fi e lrnn-
1 ()m , a yntacãn ser:'í. por numo1.·ns, sah·as as omend as amplia-
1iYas. r•xpliralivas P rr'slricf.ivas. fic ando prn.ii:1 clicmdas as 
su bsl.i f'. n l.i vas . 

8ifo s 11 rc;(1ss ivamrn l c .~u J1nw Ui rl os {1 v ol fl ci\o r :l.J)]ll'il\"CTdos 
çis sPp·u in tr~ ns . 1, ? r• :i rln arl . R°: 

«E' da cnmpofrneia r,xclu .;;;iva dos i>sLados rl r•r.rPl.ar irn
posl.ns: 

!.." SnhrP a r.xpnrtaeiín rl n mcrca.rl11rin.f;. q11 0 nãn srjn.m do 
n11lrn s c.s Larlns ; 

? ." 8obrr• n prnp 1· ir.rladr il'JTil oria l ; 
:)." ·sobre a l.rans!.11.is.c; fl.o ri o proprierla,dc. 

li;' r·.l.'.'ua lnwnl.r appr:oYacln a rrnrnda alldiliYa da Cnmmi s
san n11 n. ?. : soben a pi:op r i rclnrlP tr•1 Ti·1·ori;1l 1• sn!Jre n1·Pclios. 

1•~' p ns fo a vo tos e app l:ilYflrln o ~ ·I ": «1<3 ' is1•11ta ctr• i rn-
11 n;:;t ns. i1n Esl ad o por rn11le SP r x 111w l ar, a nrodn rcfin dos ou
Lr·n.s eslarl os. » 

E' r0j niLada a nmr.nda suppr i;.;;;si\·a. cio Sr. Cl1 -ag·aR Ln·
Jrntn. 'ao mrsm n § .t º. 

E ' a[l1irm·ada a 1•rnrncla da Cmnrnisi',fin qur su 1111L'inw n 
§ '..' " dn pro,i ecto: «Em JR.98 nu anl r,.; . si n Cnng1' r'::<srr dPli 
·1i orar, . cr~ssa :f'i'ío r]P. Indo ns clír' (•i l.ns dr r·x1v1rlar:ã Q.» 

O Sn . . PnER IDE:-;:'r l<: rliz c1u0 vai ]lrocrrlr.r-sr á Ynlar,ão rio 
§ 3" elo ar!, . 8° . 

O Srt- V 111r;,1: .1n D.\M.\Sln ( ·1Je/a 01·1lr··m '; lWdo li cen1; ri. para 
rrlirat' i 1in a rli'iH' 1irla q 11r' npt'P S'lnlon a nstr• JXHagTapltn. 
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O Sn. PnESIDÉN'l'Fi '--- 'Ao art.- 8º não encontro emenda al-' 
guma apresentada pelo Sr.; Sen ador .. 

O Sr. Meira de VasconceUos (pela onlein ) - Sr. Prcsi
den le. entendo que a votação elo § 3º pó elo soe pçr f'citamcntc 
d ividicla cm cluas partes. Este paragrapho con túrn dnas partes 
clifferenLcs . Na . primeira, di z clle (lê) : -

«Só é licito a urn Esla clo l eilmtar a importação ele mcr
r-adorias nxt.ran:-;-ciras. qnanclo dc~li 11a das ao non:rnmo no sou 
territorio." 

A segunda parte aeha-so concebida nos seguintes Ler
mos (l ê) : 

«Hcvcrtcncl o', porém, o produclo elo imposto para o ThC-' 
souro Federal .» 

·IJra, bem vr.om V. E,· _, 8-r _ Prcs icl onto, e a Casa. cru e 
o 'Congresso poderá querer , votar no sentido de deixar aos 
flstados o dírc iLo ele tribul.ar a rncr tl!doria irnp-O L'[.ada, e re
jeitar ai segunda parte, isto -é, aquella que determina que o 
producto reverta para os - cofres da União. 

Aproveito a opportunidadei para fazer notar que não me 
parece mui to regular o systema que se vai seguindo, isto é, 
de serem vo taclos os arl.igos antes dqs subst itu t ivos c1uo a 
oll s so i·oferern. V. Ex. e a Casa sabem, corno eu, que es tes 
subs titutivo s contêm idéas cliffcrentes, - e, por isso mesmo, 
desde ·que são acceitos pelo' Congresso para a discussão, ele-. 
vem preferir na votação a ma teria substituida. 

1Peço que me relevem a dureza do qualificativo, que não' 
é o:ffens ivo, mas, 6 Yenlaelc iro . J!:;sse systema é qua.si i.rra
.cional .• 

Sem rru erer al ongar<-mr,, peço i V. Ex. que se digne 
·Submetter á rvotação este paragrarpho, div idindo-o em duas 
partes. -

10 S:R. PRESIDENTE ~ O Sr. Meira de Vasooncellos apro
veitou-se ela palavra pela ordem para censurar a Mesa pelo 
modo -por que tem dirigido a votação .• 

O SR. MEIRA DE VA SCONCET,r,os - Não ha tal; não cen
surei a Mesa ., 

O SR. PRESI'.l)ENTE - O .Sr. Repres·entante pareceu-me 
que dizia que o Presidente tem infringido a disposição elo 
\Regimento, que manda dar preferencia aos substitutivos. O 
Rcg·imenLo, pm'ém, el eter nün:i justam ente o contrario . Vota- · 
se o projecto, depois as emendas .. Quanto aos substitutivos, 
já tive occasião de emittir a minha opinião . (Alaiins S1's. 
i·em·esentantes pedem a palavra p ela ordem.) 

Os substitutivos legislam differ entemente sobre a 
mesma idéa; ora, desde que o Congresso acceita a idéa oon
signada no projecto, não póde a.cceitar aJ mesma idéa .diffe
rentemente estabelecida no substitu tivo. (Apoiados.) 

Entr etanto, como rl isse, não faço c~1heclal ela m inha opi
nião, e par.ece que ella é filha ·do bom senso e da logka_, 
(Muitos apoiados.) · 

10 SR ., MEIR.A' DE VASCONCEL:Los -' E' contraria á pratica 
cfo todos os preceitos e ú philosopl!ia dos reg-irn cntos. 
(Aw.iados.)_ 



. 9 Sn,. PRESIDENTE -=. . Si o Congresso quizer, subrn ette-' 
rei a votação todos os substitutivos, e, assim, terá occàsii'iú 
ele ap,orovar o ·sim e o não, o vró e o éontra. (Apoiados.) 

Não na razão alguma para que se 'Votem em primeiro 
lagar as emendas substitutivas, quando le'gislam sobre o 
mesmo flssumpto, o o Hegimont-o mesmo manda vol.ar rn·i
mei1'n o pro,i oc lo o denois as ernc:ndas. ('AJJoiaâos.) 

Tem a palvra, pela ordem, o . Sr .. Ruy Barbosa. 

O Sr. R.uy Barbosa (1JNn'islTo da Pa.zenda ) (1J Cfo ordcrn)" 
E' silnplesrnente para fazee consLar a V . JGx . a incon-

vcni encia do reqtrnrimento do nobre Deputado . 
O § 3° consblue · um só pcnsa:mcnlo, que não pócle sor 

dividido para se fazer de cada um dos seus membros obiecfo 
de uma votação.. · · " 

O Sft. MEinA D.E V AsooNcEt.tos - :P'ódo perfoiLamonte. 
O Sn. HuY BAHBOSA - O contrario seria utilizarmo-nos 

rlo urna id1~tL Jormulada em um 1wojeclo · para :faz.er Yolar 
dun s iclráH contrarias o opposl as a olla. Equiv::tlüt:iai n1i1 
ultinrn ana.lyso, ú apresentação de uma erncncla no meio da 
votação. 

o SR. M@ll1A D.E V c\SGO:\CELLOS - Isso é o cru e o Con
g'l'C880 vai decidir. 

O Sn. HUY .'8'AHBüsA - Si .. por 0xemplo, o Congresso vo
Ün' a iwimeirn e não a segunda parte, te rá dado aos cs lados 
o direito de tributarem a importação. 

Ora. não foi essa a idéa que os auclores elo ])rojecto qui
zoram suhmdler ú :1preciação ela Casa; aqueilos· que Linham 
pensamenLo contrario clever.iarn ter aprcscrrtaclo iiJóas nosse 
sent ido. afim elo que a Casa sobro · ollas so manit'r\stasso . 

O Sn. CAE'l'ANO DE 1ALBUQUERQUE - Peço a pal8Jvra. 
10 Sn. PnESmEN'rE - O roéjuerin1011to não estiá cm clis -

cussão. 

O Sn. CAETANO tDE ALBUQUERQUE - Não esfJái em discussão? 

o SR. PRESIDENTE ~ Não, s~hhor. 
O SR. CAETANO IÍE ALBUQUERQUE - Mas eu acabei ·dê 

pedir a tmlavr11 pela or·clem; V. Ex:. hl'a negou, érlLI'oLunlo 
concedeu-a 110 f3r. MitüsLT'o da Fazencla. (Mu.üos apoiudos. ) 

E m~ parece que nós aqui estamos em um regímen cle-
mocratic,o, estarnos no reg imen ele eomplel.a liberdacle e egual
llade . (Apoiados.) 

iO Sn. Prn:s wr.N'l'E - Ant0s ele \ ' '. Ex. havee podido a 
rmlavra pela ordem. já o Sr. Se nador Huy Barbosa (não o 
Ministro da Pawncla. porquo não rcconlJeço minisLro ne
nlrnrn aqui (Nt1:1nerosog rmoiados ). havia taimbem podido · a 
palavra pela ordem', e S . Ex. tem tanto direito de usar della 
como -o nobre representante ou 1qualquer outro. (Apoiados.) 1 

Si não lhe recon.l1eço auctoricJude nenhuma pelo facto ele 
sei' ministro ('A poiaclos; ?n1lüo bem ; mnito bem ), son, en
tretanto, obrig·11clo a manter~llle os mesmos direitos ele re-
11resenfante da Nação (Apoiaclos ; muito bem ) . O Sr. Huy 
Barbosa havia p edido a palavra pela ordem antes de V. Ex ., 
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o Síl. c,\ETANO DE ALBUQUERQU.E (pela. 01'dcm) - ST. Pre
sidente, entendo que o reiquerimento que wcaba de ser feito 
p elo Sr. Dr .. l\1eira de Vascon:cellos é inteiramente defürn
cessario. 

O Si'. ll'Iini sLrn fia Faz.r11da. coni. a sua palavra ma is 
n.11 c lnriazda dn qu e nenllurn:;i oulra... (Nrfo a11oio.cios ) em 
qurslih1 de finan nas. i11co11l es laYf'lrnrnll '. a mais ancloriznrla. 
(Não avoiados) . : . a·caba de lançar aqui um meio de se con
ciliarem as cousas, e qu e não estou lornge de accei.tar, em
bora, em these, &ej a. contra a aggravação de todos os direitos 
ri r. i 111pn1·tar.flo. 111as. cl<'scl r. qur. 1 ~xi s l n a r·mnndfl rln Sr. :Josr'• 
i\'la1·ia110, r1i í1•1·inrln-sr a 1•Rla ri crc <' nlagem adrli cional. mn pa
n1·r· ·ciu e o ~ 3" des l. c ar! igo não nóde Re 1: voLaclo r. aice(' ihi. 
po11que, si fôr ell e acoeito, importará isto cm uma desunifor-
111 iilarl1• nn~ clirPilns rlt \ irnpn rtar. ãn. <' a u11i"l'rH'n) irlRd f'. r· nmn 
a propo.rcionaJ.irlaàe, é qualidade ind.ispensa'vel a torlos os 
impostos. 

O 8 1:. J\ 1\1 1;;1Ut'il Lnrm ( 21elrr. 11rrfcm ) - ]~ n Lr;nclc que n 
que se ct.á, ,com o Rio de J a.neiro, se ass·enta a~ t,odos os ou-
1 l'lls r·;; ladns. (''.1rnn nrn 1i 1·-n l e::<tn co 1d.ra Inda Pl eva(:ãn dr irn~ 
pusl o.q: f'. pnr is.' rJ. lrva.111 a-q• par·a l a\:ra1: 11111 snlcnne nrn
l1 ·s l n 1·1111lrn · ludo qu anl11 " IJri ga ú f'l r Yai:.i\n ri r• ini pnsl.ns: f' n -
1r•nrll' q11P r• sl:i qu1•,;l1\o n.ão i.1 1írl n sr·1 · t'f• sn l v irla sr'n5o admi
nistrativamente, como Já teve occasião de dizer a.o 1Congrosso, 
porquanto, como .i á se deu em :Minas, desde os tern11ns colo-· 
niae·S, póde ,haver uma conflagraoão g·eral, 1JONJUC ninguem 
Jirírle 1'r•j1• i1n r· o di1' 1•ilo. pnrq111• n di1·r·il n r'. ;i. Jnrr:a. 

E ' s11hn1ntl i·dn :·1 ynLar~Hn I' a]1prnYarl n o § 3" : 

«Só ó li;cito a um Esf.ado tribul.ar a importação de mer
r·arl111·ia s r•xtean gr•ira~. qu ancln dP;.;t inncla s a consumo no Sf'll 
terr itorio, r·evertendv, por.ém, o ,producto do imposto para o 
·rrhesouro Federal. " 

Sendo verificada a votaoão, a requerimento do Sr. Meira 
rJ.r VwscnncelJ.os, reeonhecr - se Lf'1' sido ª 'PPrnvaclo n re f orirln 
paragrapho . 

O SR. PRESIDEN'l'E - Attenção ! Ao arL. 8° ha diversos 
substitutivos. Vou fazer a leitura ele cada um delle. e emit
i i1· o nwu .iuizn, para que· o Cnngl'esso. vnr ~u a vez. cmil f a 
o seu . Considero .estes substitutivos p.rejudicados pela ap;pro
vaçfio crne o Congresso acaba de dar ao art. 8° elo pro:iecto. 

Diz ü seguinte n suhstiluLivo do Sr . Meira de Vasc011-
cr llos ( lê) : 

«Salva a d .is,posição do arti go anteicedcnte e ,guardadas 
as r·r sl r' ie(;:ÕI''-< c:lrsla Con;:;l ilui1.;iío, é tia nxcl1 1;;: i va. compe l encifl 
rl n.-; 1• s lad11;:; lnn eru· rprn"srp1 P1· i111p ris l11s nf1n rnmrirPhr.nd i.ilo s 
nn n r i. fiº. » 

Considero prejudicado este substitut ivo, como os outros 
nos mesmo s termos, visto que a sua approvação é uma ,con-
1.rad ie(:iin fl ag 1·,1 nlr~ rnrn a H/IPl'IJ Y<lr,ã 11 rLw; n1·Ls . !i" f' 8" rio 
pro.iecto . (Apo'iaclos.) 

A :.\íesa, p or -consecr11 enci.a, considera prejudi1cado este 
substitutirvo . 

Entretanto, como o Sr. Meira de Vasconcellos reclamou, 
rli zr.nrln qu r. . apesar dC' approvar.los os arli g'os, dev iam se r Yc1-
1arlns r1s ;; 11h slit .ul , i Yo .~ , alé cnrn prceedr. neia, não t erei duvid a 



em subrnetter, a requerimento de qualquer dos Srs .. m·embros 
do ·Co 11 3russo, á :;ua pro1Jr.ia clul11Juraçào, a duüisãu dc::; ,La 
questão. 

o Srt. MEIHA DE V ASCONCELLOS - Peço a palavra pela 
ordem. 

O SH. PHESIDEN'l'E - 'l'em a ·palavra o Sr. Meira · de Vas
voncellos. -

O S 1t. ..VI ErnA DE VASOO.NGELLO::i (i1ellt urdem. ) - - ~11Lend e 
que a sua emenda não se acha peejufücada pela ju s tii'foaç.ão 
da .emenda do nobre Deputado pelo flio Grande elo Su l . A 
emenda ele S . Ex. era mais restricta, J?Ol'tanto bem r1oderi o 
Con.ge·esso JJ 1·ummciai·-se a faY·'J·t· da ern encla do orador, <.J:LW 
contém uma idéa muito ampla. 

O Srt. PRESIDJDN'rE - A Mesa, como Em disse, considera 
lH' e,iudi-cada a emenda substitutiva do Sr. Meira -ele Vasc-on-
11ellos. por que lia coutraclicçãu cnLni sua cli spos ioão u as el as 
que Joram aclop Laclas pelo Cou gres~u , voLando as lhcse::; do 
a1t . 8", e, tarn hern, i1n: ·qu c r lla conl.1'.nn rnateria sern elllilJÜC á 
crue foi rejci Lacla hontem ])elo Uongn·s::;o na emenda el o 
~r. ,Juli .o -el e Ca::;ti lhos ; entretanto, o Se. ·)leira de Vascon
c\r;llos r equer r.i v1~ 11 1 cunsullal' ao Congr .. sso si de.ve prnrtu11-
1:iar-s1', approYando ou 1:e,ici-l.aur.l u es t:m r:rnencla , não a eon~ i

cl orand o prejut.l icacla . 
O Congresso, sendo consulta:clu, r c,j eita o r equeri11 ieHtn 

rlu Si.·. iVIeira el e Vasconcellos, para que ·seja submettiLla a 
:ma emenda ú voLaçfio, consi derando- a, portanto, ~)rejud i
cacla . 

O SH. P1rns 11JEN'l'E - Ainda ha uma emeucla do Sr. De-· 
rnctl'io e nutras. Em geral essa emenda substiLue todas as 
l.lt csL:s ti o arL. 8" , e eu a Go 11 sicl cr.o cgualrncn Lr.i 111·c,jucli cacla. 

·Coruc1 uanLu olla co11 len l1a. rcstricçõos, e::<sas r ostr ic1;õu ::> 
não JJUclen1 soe votadas, i1or cau sa .cl o::1 termos geracs crn qn c 
c;,; lú coi1cebicla . 

() 81', ,. Josit '.\il.\rU .\NO - Sr . Presidcnl.c. V. Ex. vurrnil la 
que não accGilc in totmn o .iui zo que acaba de enunc i:u a 
1:es pril.o r.les la emenda . Effodivarncutc, clla. e11 CPrra alguma 
cou ~ a qu r está pre.iudieada, por exemplo n :JJara-g-raip•li o unieu, 
que tl iz (Zê) : 

«Sú é liei Lu a l.llll .]!.:~Lado tr i buLa•r a i llllJ'Jrta11ãu elas Juer 
cado l' ia.~ cxLr:rngciea s, quando cl esLinacl as a l.)O nsmn u uo seu 
tenitorio. » • . 

Não JJú cb V. Ex . considerai-a eomo um subsl i lu l.ivu, 11ern 
(• ::;cu au ctot· ass im a cousid c1·a; · é u1n addil.i v i . ( 'l"1·11r;11·11i-oe · 
âive·1·sos a1xwtes. ) 

A emend a contém materia nova, que não está corn1 1r e
lrn 11 clirfa no arl.igo ql1 c f oi vo tado, f). assim, nãu JJóde ser des
prezada ( lê ) : 

«rraxas ele sello em documentos de caracter pe,cu liar ao 
Esla-clo . » 

t~fas. por que se llfio ele privar os rs lados de t er seu sello '! 
O Governr_1 .Feder al tem seu inqiosLo rio scllo ,. e os es-

tados podem ter os seus. Nc Rio de Janeiro, por exemplo, 
j 1á está em vigor o syst erna. 



P.or outro laclo, por r1uc cons iclcrar as contribuiçôos pos
taes e Lclegraphicas com o exclusivas .da Uuiã-o? 

UMA voz ~ Já se voLou. 

O Sn. JosÉ M AR I ANO - Os esl.aclos Lern ou não têm o di
rcilo de conceder estradas ele feno ? 

Porque se lrn ele vedar aos estados o eslalJelecimcnl.o 
·de linhas posLaes e tcleg:raphicas, quando a Uniãp não a;; 
queira oslabclecer '? Porqu e llão ele JjNvr privados desses me
Jt10rarne11los os eslaclos, quancl0 a União não julgar ele utili
dada concedel-os '? 

O SR. HUY B.-1.HDüSA (Ministi·o ela Jí'azenâa) ---:- '1sto é 
um cahos. 

O Sn. JosÉ MAHIANO - Por que não 1 imitaram tambem 
a ·concessão de estradas ? 

O Sn. Jl.uY BARBOSA - E' eousa cl iffcrente. 

O SR. Josii :1\Lo\mANO -- T'ambcm haverá cahos. 

As estradas ele ferro, concedidas pelos estados e man
dadas faz·e t· por conta de seus cofres, Lêm ou, não têm tele
gTaphos? 

As contribuições, a quem devem pertencer? 
Não tenho o desejo ele contrariar V. Ex., nem de em

bara(;ar a discussão. -vejo matoria nova, da •qual não cogi
tava o artigo a que se referia a e1nenda. 

Portanto, V. Ex., liberal •como é, não deix'ar·á ficar pre
judicada toda a emenda; excluirá della o que está preju
dicado e submetter·á a outra parte á votação. 

O SR. VINIIAES requer que sejam votados .separadamenLe 
os arts. 4/ e 5° ,relati vos á organização dos telegn1phos e 
coneios. 

0 Sn. PRESIDENTE diz que considerava prejudicada a 
· enrnnda elo Sr. Dernetrio Hibeiro. Nã.o tem duvida em sub
mcti.ef-a a votos, si houver quem se opponha á deliberação 
ela Mesa. 

O S·H. BAH.RE'l'O LrJVIA requer que se consuHe o Congresso 
si concorda que seja vota-ela a emenda. 

Consultado, o Congresso considera prejudicada a emenda 
elo Sr .' Demelrio fübeiro e outros. 

E' -em seguida posta q. voto-s- e rejeitada a emenda corrc
cLiva. elo Sr. T1avarr,s Bastos, tFi art. .8º, n. 2. 

E' annunci.acla a votação ela scguínLe emenda add.itíva, do 
Sr . J,auro Sodr.é € outros: «Accrescente,-sc : -1'º, sobre in
dustrias e profissões». 

O Sr. Moniz Freire, (vela ordem,) rJ.lz que na sessão <.fo 
J3 -elo eorrente apresentou uma emenda adclitiva ao art. 8°, 
que, na sua latitude, comprel1enclc a emenda offerecicla pelo 
Sr . Lauro Sodré . . 

A emenda diz (lê) : 

«AccrescenLe-se : 

«§ 4.0 Sobre a renda do capitoJ a sobre as outtas ren
das 11essoaes ou industriaes, exceptuaclos quanto ao capi l:al os 
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'Litu los de divida foder'al ou ,cJ o ins tituições rnanLídas pela 
União, e ,quanto á renda pessoal as pensões e o:=; vencimentos 
pagos pelos cofres desta . " 

<Ora, ahi esti'.i comprehendido implicitamente o irnpo"sto 
de_ industrias e profissões. e, por tanto, 1p.cde que a sua emenda 
SCJa preferida na ordem da votação . . 

O SR. PrmsrnENTE - Parece-me que as emendas dos 
Srs . Lauro Soclré e Monir. [Freire são differcntes e por
tanto, vou sujei~ar á votação a emenda do Sr. La~ro 'Sodré, 
rvotando-se depois a emenda do Sr. Moniz Fr,eire . 

Submettida a votos, é approvada a emenda additiva do 
Sr. Lauro Sodré. 

IB' armunciada a vo tação do additivo do Sr. Moniz Freire. 
O Sn. BADARÓ (2;ela ordem ) requer que se ponham a 

vo lbs, mas separadamente, os § § 11° e 5º. 
Postos ·successivamentc a votos. são ambos .os par·agra-

phos rej eilados. · 
',ão cgual menLe r ejeitados os additivos .dos :Srs. Ivo do 

Prado e Athay de Junior e outros. 

O Sn. . PRESIIDEN'l'E diz .que ha urna emenda substi tutiva 
do Sr. Coelho e Campós, e l1U ainda outra elo mesmo senhor. 

O Sfl. CoELH:o . E CAMPOS, (vela ordem) requ er permissão. 
para retirar a sua emenda_ 

Consultado, .o Congresso consente na retirada pedida. 

O SR . AM01m ... r GA 1~CIA ( pela ordem ) - Pediu a palavra 
1)ara requerer a retirada de u111a ·emenda, que teve a honra 
de aprescr1tar, referente á clescentralizaçã0. Não quer tornar 
o tempo · á Mesa, que tem clirigiclo os trabalhos desta Casa 
com o criLerio cruo todos lho reconhecem ('A110iados); mas 
pedo a retirada da sua emenda, ficando-lhe, porém, salvo o 
,direito do rcprocl uzil-a c1uanclo so tratar do art. 2º. 

O Sr .. . PRESIDENTE diz ·que a emenda não tem de ser vo
tada agora, porcruc ella refere-se ao art. G4 , e por isso não 
precisa ser retiruda nesta Dccasião, devendo ser sujeita á 
:voLação, q_uando se tratar do artigo a que ella .se r ei'ere . 

O SR. JoÃo DE SrQUIBIHA (vela O?'dem) :pergunta quando 
Ll cve ser vo Lada a ern emla apresentada pelo Sl'. José Mariano 
o acceita pelo 81'. Huy Barbosa. 

O Sn. PHESlDITN'l'B diz que estão sendo votadas todas as 
emendas offerecidas ao art. 8°, e, em seguida, serão su:i eitas 
.(t votação as offerec idas ao arL. Gº, votação adiada para de
pois da do art. 8°. 

o SH . Or.1vErnA Piwro requer a retirada ela ·emenda que 
off'ernceu ao n. G do art . {iº. 

Não tendo tido occasião de Justificar essa emenda, ·que 
é sobre assurnpLo ele elevada importanGia, não ·quer de modo 
algum suj eitar a mesma· emenda, .que é merecedora de a_lta 
ponderação, ao voto do. Congresso, se1!1 que lh e tenh;i. 'S1clo 
permitticlo offereccr o menor esclal'ecnnento . 

Pede, pois, á Mesa ,que consulte o Congresso si permilLe 
a reUrada da emenda. 

Consulta do, o Congresso consente na retirada pedida . 
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O Sr: .. · P1rnsmEN'J'lc - Ao a1.·t. ü'º fol'am 1Jl'ful'ccidas \ li 
Yei·sa:; emunclas. que vão ser agora voLad as. A lg·u inas deli as 
sãu ~ u!J ~ Lil. 111 i v a~, i11 lotnrn, elas clispos i(.:õcs clu 1n us n-1u art.ig1 1, 
e Clll·rc estas Jiguni uma do Sr . Chagas Lobato, concebida 
nos seguinte;;; Lermos (Lê) : 

Aos ar Ls . 6° e 8° 

"As disposic;ões elos arts. 6" e 8" sejam sulJslilui·clas pela 
seguinte : 

«Fi' ela t'x.clu;; iva curn 1rntcncia da Uni ão a dt ~C l' cla \i i:ÍIJ da::; 
cn ul r i lJll i("Õl' .~ incl i1·edas : iicr l e111.:arn aos ·l' stml11:; a s di 1·1 •cl as. 

, be 11 1 co1no ns dÜ' c iLos ria rx pu1·la (";fo suhrn 11 1 r•1· 1; ::i..iloria~ , catla 
mn Sl)Jll'I .' ;ts rq1 1c ft11·1•111 p 1·orluzi<las L'ill St' ll 11 •1·1·.i l.rir·io. 

Uma l ei rl n ICo n;.;-1·r~ s 11 r; J.assifi 0a 1·.;\ as cnn ll' i·il11i1·ücs . 
Pnnlgra,plrn u·n ic.;o . ..\ ri is.p11s icão d1•slc :tl'I ig t1 , ·· 1·cl'a l i va :"1 

1Jisc1·iminarão 1las Yrr·bas. só eomcçar;i a Yigor·::u.· no anno d1 • 
·l8\lG: af 1' lá os rstndns ennlinuarãn a pf'i-cl''IJ1~ 1· f~ a l1 ~g i sla 1· 
s ciiJ J't' . n~ ili rpitn;; ili' qnP <' SI ft o rl e posse: e :mb1.·1· w <i l' l rnll ~
m i ssão r!1 • 11 ro pr icrlurl (•, que · J-l1 r s são transforidos .» 

Consiclero prejucli-c.aclo esl1c substi Lu t ivo: entrela.11 ln . s-i 
algueni rec larn a1·, co nsu ltarei sobre cll c o ·Crmg 1· essr1. (P c
rt1u:na pausa. ) 

Ha urn substitutivo do Sr . Me.ira de Vascomwllof:), 11 08 
::;egu iutes Lermos (lê) : 

«Sub;-;t i Lua-se pelos segui11tes: 
ArL. ü. º E' da uompetcncia exclus iva da U nião decr etar: 
:l. º Direitos de eutl'ada, saliicla e es t.alla ele navi11s, SeJJdu 

liYre u comm erci.n de cos Leagem ás mercadorias na,ciouaes, 
J1c 111 co111(1 ús cxLrang1)ira.- que .it't lenham l agn imposto de 
impor Lação; 

.2. • Taxas de sellos; 
:l" Contrilmições posLaes e t elegraphicas; . 
11.'" I mpostos ele titulas sobr e rendas foderaes t' 01obrc 

serv iços ·ercaclos pela União ; 
5.º A creaçifo e manutern:ão ele alfandegas . 
Paragra:pllo unicn. A execução ele leis, actos e seu Le11\;as, 

eruanado E' da União, poderá ser confiacla a fun:cciona.r ios dos 
e,.; La dos. mediante a amrnoncia destes . 

Arl. 7.º E ' a.incla da compe Lencia da União lançai: iH1 -
11u s tos sobre a importação de prncedencia ox:Li· angeii·a. · .-crn 
JJrejuií'.t) do dir't)i Lo r econhc1:icl n dos es tado.- t.l e "LrilJULar as 
rncrr;acl or i as dessa prr1c.;e cleiwia. quundu cl es tinucla s a co nsurno 
nu seu torr it.01:io. - j\I . ele Vasconcel/.oo. » 

F,' u1na eme11rla ·nbs tiLuLirn geral; contém urn ph.1.11u 
di l'l' cr1!11 tu daqul'!k ·que ·O Gongn·sw .iú acl upLuu , e poi: i s ~u 
cuLenrlo ·crue essa entenda está prejudicada. 

Jfa outro subslütutivo ao arL.. fiº, que tarnbem eons icl ei·u 
·pre,jud.icado, visto es tabcl0cm· um syst ema int.eirameniJc diJ
fe.rente do es tab elecido no arüg·o do prnjecto que foi appro
vado. 

Ha urn subsLi Lutivo elos Srs . Espir i ta Santo e outros, 
qne t am])em consider o prejudicado, visto conter um plano 
differcnte do adaptado pelo Congresso. 
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O Sn . ESPI!ll'J'O SAN1•0 (pe la ordc·m) di~ que essa emenda 
nada tcrn .que ver com .o systema da arre-cadaçãn de,, impos
tos; quakJuer que ·soja o .systema adop tado , e lia osLabolo;ce 
{JUe 70 % 'l)ertenç;am :'.L União e 30 % aD Estado, e por isso 
re1(]UPr que se consulte o 1Cong1'esso . 

Consultado, o •Congresso considera prcj udicada a emenda 
substitutiva elo Sr. E·sp_irito Santo. · 

O SH . PRESíDENTE - Ha ainda urna emenda substitutiva, 
elo Sr . iivo elo Prado, ao n. 6 elo art. 6º. Vou pôl-:a a votos .. 

'Ao art. 6º, n. 6 

«6.º Resolver sobre a instituicão dos bancos em issores, 
sob as condicões seguintes: 

a)· estabelecer um banco ·emissor, pelo menos, em cada 
um dos estados; 

b) entre os bancos emissores, não haver preferencias 
em favor de uns •com prejuízo de outros; 

e) ser realizada no Thesouro Federal a garantia da 
emissão.; 

d) haver uniformidade de typos1 para os ·b ilhetes ·respe7 ' 

ctivos . - Ivo do Prado . » 

:Submettida á votação, é rc.jeitada a .referida eme11da. 
E' subrnettida a votos e rej citada uma emenda · elo Sr ., 

Francisco Veiga ao art. •6º, n. 1, que manda supprirnir, por 
desnecessarias, as ·palavras - de pr.ocedcmcia extrangeira. 

O SH . AMERICO LOBO - Não ouvi bem a emenda; não 
sei si se tra.ta de f.echar os portos do Brazil. 

O Sll. PRESIDEN'l'E - Não, senhor, não se trata de fechar 
porto algum . Vai-se volrrr a emenda do Sr. José Mariano 
e outros, estabelecendo o. imposto de 15 o/o sobre .a impor-
tação para os estados. · 

1Parece--m e que, si esta fôr .rej eitacla, nem por isso fica 
prejudicada a que estabelece taxa menor, e a do Sr. 'Tavares 
Bastos·, que estabelece outra ta:X:a. 

O SR. MoRAES ·BARROS, attenta a irnportancia ela emenda, 
requer votação nominal. 

O rSR. RAMIRO BARCELLOS diz ·que o seu requerimento é 
·egual ao elo nobre Deputado. Não é um simples capricho, e 
vai dizer á Mesa ·porque. Quando se tratou de estabelecei: 
a discriminação de rendas, o Congresso é testemunha de que 
o Sr. Ministro da F<J,zencla cleciarou que tudo que atacasse o 
que estava consignado na Constituicão era mal tão grave que, 
si fosse acceita a emenda apresentada pela deputacão do Rio 
Grande, seria a bancarrota no dia seguinte. ' ' 

o Sll ., nuY BARBOSA (ilf'in:istro ela Faz;encla )-Esta en13nda 
não desfalca a renda; é um addicional. · 

. o SR . RAMIRO BARCELLOS. . . e .que, si foss~ acceita a 
outra medida proposta por uma deputação do Norte, teria
mas a fallencia inevitavel. (Apartes.) 

E prescinde destas observações !pa~"a ver-se livre dos 
apartes, que não vêm ao caso; e diz, simplesmente, qu-e a. 

54 
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votação deve ser nominal, par isto : nós ·estamos aqui esta
belecendo ou ;p.rocurando estabelecer o regímen federal; tudo 
que fôr escravizar os estaidos contra seus interesses, não é 
federativo. 

Esta medida, que, ali·ás, reconheço, póde ser muito util 
para os estados do Nmte, que não têm outras matJerias . . tri
butarias . . . 

UMA voz - Consulte 0 interesse da maioria. 

O SR. · RAMin.o BARCELLOS - .. . é egualmente uma me
dida vexatoria para alguns estados. 

O ·SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre Senador 1que não 
pó'de dis;cutir a emenda, deve limitar-se á questão de ordem. 

O SR . RA'M:mo BAROELLOS - Dava os motivos ipo1r que 
julgo que a votação deve s.er nominal. Faco o r~querimento 
e justifico-D, si rv . Ex. m'o permitte. 

O SR. PRESIDENTE - Os requerimentos, pedindo yotacão 
nominal, podem ser justificados. · 

O SR. RAMIRO BARCET,LOS - Nes.fo caso, entrego o reque
rimento verbal a V. Ex. , pedindo .que a votação sobre esta 
questão seja nominal. 

O SR. PRESlDENTE - Ha dois requerimentos pedindo que 
a votação seja nominál, um do Sr. Moraes Barros, e out.ro 
do Sr. Ramiro Barcellos. 

Consultado, -0 Congresso approva estes requerimentos. 
O ~R . RosA E SILVA (pela ordem ) - Pedia a palavra uni

camente para precisar os termos da emenda. Ella não influe 
sobre as rendas da União; é um imposto addicional; é uma 
medida transitaria, .que desapparecei1á dentro de cinco annos. 

O SR. '1\'IEIRA. DE VASOGNÓELLOS (pela ordem.) diz que, si 
o pensamento da emenda é lançar uma taxa fixa e certa em 
relação á imp.0rtação, si assim fôr, declara que, com pesar, 
não p6de votar esta emenda. 

Procede-se á votação nom inal. Respondem sim os Srs. 
Francisco 1Machado, Leovigildo C.oelho, Joaquim Sacramento, 
.Joa1quim da Cruz, Elyseu Martins, Bezerra de Albuquerque 
Junior, Theodurefo · Souto, José Bernardo, Oliveira Galvão, 
Almeida Barreto, João Neiva, Firmino da Silveira, José Hy
gino, José Simeão, Fr.ederico Serrano, Pedro Paulino, Ta
vares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgílio Damasio, Ruy Barbosa, Quintino Bocayuva, Eduardo 
Wandenkolk, Cesario Alvim, Silva Can.edo, Silva Paranhos, 
Aquilino do Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, 
'.RaulirnJ Horn, Esteves Junior, Luiz Delphino, Uchôa Rodri
gues, Innocencio Serzedello, Gosta Rodrigues, Henri'que de 
Carvalho., Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, João 
L opes, J11 stinian o de Serpa, Fr0derico Borge·s, José Avelino, 
José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos. Nascimento, Almino Af
fonso , Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, Furquim 
Werneck, Vinhaes, Thomaz Delphino, Conde de Figueiredo, 
Pacifico Mascarenha·s, Matta Machado, Epitacio Pessôa, Pe
dro Ameóco, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, 
1,losa .e Silva, Gonçalves F erl'eira. José Mairiano, Almeida 
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Pernambuco, Juvencio <le Aguiar, André Cavalcanti, fiay
mundo Bandeira, ,pereira Lyra, João de Si,queira, João 
Vieira, Luiz de Andrade, iE&pirito Santo, Bellarmino Car
neiro, Theophilo dos Santos, üiticica, Gabino Besouro, Ivo 
do . Prado, Oliveira Valladão, Augusto de Freitas, Paulo Ar
gollo, 'l'osta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, 1Arthur Rios; 
Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio de 
Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, Francisco So
dré, üyonisio C@queira, LeovigildD Filgueiras, Barão ~de São 
Marcos, Barão de Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Fonseca e 
Silva, Fonseca Hermes, Antonio Azere·do. Caetano de AU.Ju
querque, Bellarmino de Mendonça, Marciano de Magalhães e 
Carlos Campos . · 

Respondem não os Srs. P&es de Carvalho, Manoel Ba
rata. Antonio Baena, J·oão P·edro José Secundino, TheDdoro 
Pacheco, José Bernarrlo, Oliveira Galvão, Domingos Vicente, 
Gi l Goulart, Monteiro de Barros, Laper, Saldanha Marinho, 
Arnerico LobD, Prudente .ele Moraes, Joaquim de Souza, Silva 
1Canedo, Silva Paranhos, Pinheiro Guedes, Ramiro Barcellos, 
Pinheiro Machado, Julio Frota, Belfort Vieira, Indio do Bra
sil, Lauro Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, 
Malta Bacellar, Pires Fefí!'eira, Martinh-o Rodrigues, Barbos.a 
Lima, Bezerril, Pedro ·Velho,~ Miguel Castro, Amorim Garcia, 
Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, Moniz Freire, Athayde 
Junior, Manhães Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, 
V0irgilio Pessoa, França Carvalho, Bapti.sta da Motta, Fr6es 
da Cruz, Alcindo Guanabara, .Sampaio :Ferraz, Lopes Trovão, 
Antonio Olyntho, Badaró, João Pinüciro, Gabriel do 1Magalh ãcs, 

,Leon el F ilh o, Chagas Lobato, .Jacob da Paixão, Alexandre Sto
ckler, J.<'ranci sco Veiga, CosLa Scnna, Larnounicr, Gonr_mlvos 
Chaves, Americo Luz, Feliciano Pcnna, Violli, nutra Nicacio, 
iCDrrêa llabello, Manoel Fulgencio, Asto lpho Pio, Aristides 
Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das Ch.agas, Domingos Rocha, 
Costa Machado, Domingos l)orto, P·alleta, João de Avcll a r, 
Ferreira Rabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, 
Bernardino .de Campos, !Vloraes Barros, Domin go·s de Moracs, 
Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinh eiro, Mmsa, Rodol
pho Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior, llodrigues Alves, 
Carlos Garcia, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, llubiãD 
Junior, Fleury Cura:do, Leo.poldo de ~ulhões. Guima.rãcs 
Nata l. Ecluarclo Gonçalves, Fernando S1mas, Lauro Mull er, 
Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino J\ll.ontciro, Pereira ela 
Costa. Antão ·de Faria, Julio .ele Castilhos, Borges de l\fod elT'OS, 
AlcidÉls Lima, Assis Brasil , Thonrnz Flores, Abreu, Rocha 
Osorio, Homero Baptista, Cassiano d Nascimento, Fernanrlo 
Abbot, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto . 

o SR. PRESIDENTE de.clara r ejeitada a emenda do Sr. José 
Mariano, por 120 votos contra 103. 

ü SR., 'PHESIDEN'l'E - Vai-se votar a seguinte emenda da 
Commissão (Zê): 

«Aos estados é concedida a ,quota de '10 o/o sobre os im
postos de importação de mercadorias extrangeiras destinadas 
a 'consumo no respectivo territorio». 

O SR. JosÉ MARJANO (pela ordem ) - S.r. Presidente. 
comprehendo perfeitamente que o Con_gresso .acruba de passar 
pela operação laboriosa ,de uma votaçao nommal; rnas a im-
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pmtarwia da emenda llahída, que justificou essa votação, .traz 
para nós egual moL1vo para pedirmos votação nominal sobre 
es ta outra emenda. E' prer;iso que fitqLrn ]Jern acccntuacla a 
sorte que está reservada áquella pai-te elo te1Ti torio brazi
lciro . (Apo'iados) e que, quando nos clcbaLemus no desesperei 
da rn1seria, cada um tenha a parte de responsabilidade c1ue 
lhe r;abe . (M'uitos apo·iados.) 

O Sn. SERZEJD·ELLO CORREIA - Eis o inconveniente das 
·doputa11ões numerosas; fomos asphyxiados pelo numero .. 
. (Cruzam,-se nwitos apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que limi
te- se a fazer seu requerimento; não ha 1cou.sa alguma em 
discussão. · 

O SR. JosÉ ;MA'RIANO -· Devo dar os motivos que ma 
levam a pedir que seja nominal a votação. Não faço recrimi
nação; póde bem ser que os .srs. membros do -Congresso, ique 
votaram contra a emenda tenham razão. Si peço votação no
minal, é para qÚe cada um fique com a responsabilidade que 
lhe ,cabe, não é pa.ra que cada .qual mostre coragem. T'endo 
o Cong.resso votado contra uma emenda que trazia recursos 
ao Norte, muito embora esses recurs·o.s tivessem de sahir das 
costas dos contribuintes do Norte, não se póde negar a im
JJOrtancia da c1nemla a cu.i a votação se vai pr.ciceder, e por 
isso peço que essa. votação seja nominal. 

Posto a voGos o requerimento elo Sr. José Mariano, é 
approvaclo. 

Procede-se iv votaçã.o nominal. 
Hes•pondem s'irn os Srs. : 

IF'rancisco Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sar
mento, João Pedro, Cunha Juriio.r. Joa>qüim da Cruz, Theo'doro 
,Pacheco. Elyseu i\farlins, J oa1quim Catunda, Bezerra de Albu
querque Junior, Theodu:reto Souto, José Bernardo. Oliveira 
Galvão, Amaro Cavalcanti. Almeida Barreto. João Neiya, Fir
mino ·da Silveira, José Hygino, José Simeão, Frederico Ser
rano, Pedro Paul.ino:. Ta.va.re:Si lBa.stos, Tnomaz Cruz, Vàr
gilio Darnasio, Pinheiro Guedes, Generoso Marques, Raulino 
Ho1.'n, Este.ves Junior, Lui:i De.lphino, Belfort Vieira, Uchôa 
.Rodrigues, Indio <lo Brasil. 'Costa Rodrigues, Casimiro Ju
J1ior, Rodrigues Fernandes, Erico Coelho, Lopes Trovão, 
Aris tides Lobo, Mayrink, Furquim '\Vemeck, Domingos Je
,füino, Thoma,z Delrphino. Anfri.s.fo 'Fialho, Nogueira ,p\ara:-
11aguá, Nelson, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frnderico 
J3orges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Aimino Affonso, 
Pedro Velho. Miguel .de Castro, Amorim Garcia, E:pitacio 
Pessôa; Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Matta 
•Ma:chaclo, Re-Lum:ba, Tolentano <le Carvalho, Rosa o f3ilvai 
João Barbalho, Gonçalves Ferreira, Jos.é ·Mariano, Almeida 
Pernambuco, .Juveneio de Aguiar, André Cava!.canti,Raymundo 
Bandeira, Meira ,de Vasconcellos. ;João de Siqueira, João 
Vieira, i.,uiz Andraclo, Espiril.o ·Santo, Frnncis•co Glicm~io , 
Bollarmino ·Carneiro. Bernardo rle Mendonça. Thcophilo dos 
Sanl.os, Pontes de 1\Iirancla, Oit.icica, Ga.bino Besouro, Ivo do 
'l)raclo, Oliveira Valladão. Felisbello Freire, Augusto de Flreí
tas, Paulo- Argollo, Tosta, Seabra, Antoni·o Euzcbio, Zama, 
Ar!;hur Rios, Lo1pes Chaves, Garcia Pires, Santos Vieira, 
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Santos 111.!r·nüa. Cu:;to'dio de ·Mello Paula Guinm1·ãe::1 l\lilton 
Amphil~vhio: Francisco Sodré, 'Dionysio Cerqu eira' Leovi-' 
g}!do F1lg'ue1ras. Barão de S. :i\fa1,cos, Barão de Villa V·içosa, 
J 1 rnco Para~so, Nilo Peoanha, Urbano i\farcondes, Cyrillo de 
1~ emos, V1riato de l\forfoiros, Joaquim Breves, Luiz Mueat, 
Caetano de Albu1querque, La;cerda Coutinho. 

Hesponclem nifo, os Srs. : Paes de Carvalho Manoel Ba
rata, Antonio Baena, José Se·cundino, Hosa Jnnior Ruy Bar
bosa, Domingos Vicente, Gil Goulart Monteiro' de Barros 
Quintino Bocayuva, Cesario Alvim, Americo Lobo JoaquinÍ 
de s.ouza, Silva Cancelo, Si lva Paranhos, Joaquim' liVIurtinho, 
Ramiro Barcellos, Pinheir o Machado, Julio rFrota, Lauro 
Sodré, Innocencio Serzedello. Nina Ribeiro, Cantão Pedro 
Chermont, Matta Bacellar, Henrique de Carvalho, Baptista 
da Motta, Fróes da Cruz;, Alcindo Guanabara, .Sampaio. Fer
raz, Jacques Ourique, Vinhaes', Conde de Figueiredo, An
tonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, 
Gabriel de Magalhães, Pires :F erreira, Martinho Rodrigur,s. 
Barbosa Lima, Boz.erri l, José Avelino, Nascimento, Leonel 
I•~ilho. Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, 
Francisc0 . Veiga, Costa Senna, Lamounier , Gonçal,veis Cha·ves, 
Americo Luz, Feliciano Penna, Viotti, Dutr a Nicacio, Ma
noel FiUlgencio, Astolpho Pio, Aristides •i\faia, Gonçalves Ra
mos, Carlos ·das Cbag.as , Annibal Falcão, -P ereira Lyra, mo
rning·os Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Palleta, João 
de Avellar. Ferreira Rabello , Bueno de Paiva, Ferreira Pi
res, João Luiz, BernaDdino de Campos, Moraes Bar.ros, Do
mingos de Moraes, Adolpho Gordo, Car.valhal, Marco lino 
·Moura, A1'._golo P inh eiro, i\1ursa, Roclolpho Miranda, .Paulino 
Carlos, Costa Junior. Rodrigues Alves, Carlos Garcia, i\lforeira 
ela Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, F.Ieury Curado, 
Leopoldo de Bu lhõr,s, Guimarães Natal, Antonio Azer edo, Mo
niz J;;reire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, :Fonseca Hr,r
mes, Bellarmino el e Mendonca, Marciano de Magalhães, 
Eduardo Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Müll er, Carlos 
Campos, Schmiclt. Victorino Monteiro, Pereira da Costa, An
tonio dr, Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Ma
nhães Barreto , Oliveira Pinto, V.irgilio Pessôa, França Car
vai'ho, Al1cides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores'. A;breu .. 
Homero Baptista, Rocha Osorio , Cass iano do Nascimenlo. 
Fernando Abbo!:t, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto . 

O Srt. PRESIDENTE declara ·que a emenda foi rej eitada por 
123 :votos contra 98 e convida os Srs. representantes a 00cupa.r 
os seus lagares, para continuar a votação, e annuncia que vai 
;proceder-·se á votação da emenda do Sr . Tavares Bastos, con
cedendo aos estados 5 o/o sobre todos os irn nostos decretados 
p ela União· e arrecadados nos mesmos estad.os. 

ü SR . BERNARDINO DE CAJ'dPOS -:- Peç.o a palavra '])ela 
ordem. 

O SR. PRESTDEN'l'E - Tem a ria lavra o Sr . Bernardino de 
Cjampois :. 

o SH. BVHN'i\HDJ~ () DE CAMPOS - A acção da j)l'('SOll te vn-
• tar;ão, Sr . Prr:;i·dentc, (: tan !.o ou mai s i mpnrtantr, dn que 

aquellas sobce as .qua.e.· o Congr esso acaba ele pronunciar-se 
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por meio de votações nominaes . Requeiro, portanto, qué i:;e 
procuida tambem a esta votação nc.minalmente. 

VozEs - Ora& Ora! 
Consultado, o Congresso rejeita este" requerimento. 
O Sn. PRESIDENTE declara que se vai proceder á vota

ção symbolica da emenda do ·Sr. Tavares Bastos. 
Levantando-se r eclamações mo ,serntido de não haver 

num ero, o Sr. 1 º Secretario procede á contagem e verifica 
estaroll1 presentes 148 Srs. representantes. 

O SR . PRESIDENTE declara n~jcitaida a emenda do 
vares Bastos. 

Subll1ettida a votos outra emenda do mesmo 
afill1 de .que se separo o para,grapho unico do art. 
formar' artigo diverso, é egualrnente rejeitada. 

iO Sn. PRESIDENTE - Vai votar-se a emenda do 
Burbalho. 

O SR . J o.~o BARBALHO - São duas emendas. 

Sr. Ta-

senhor, 
6° para 

Sr. (João 

tO Sn. PnESIDENTE - Vai votar-se a primeira, que é 
conc,ebida nos seguintes termos ( l~ ) : 

<(Depois das palavras - imposto sobre importação ex
trangeira - accresccnte-se : - sendo do producto de taes 
impostos entregue a cada Estado a quarta p.arte do .qu0 nelle 
for arreGadado. » 

Posta a votos, é rejeitada esta emenda. 

10 SR. PrtESIDEN'rE - A segunda emenda é assi ll1 con
cebida (lendo) : «Accrcscente-se no fim do mesmo artigo : -
Os imposLos decretados pela União devem ser uniformes 
para todos os estados.» 

Posta a votos, é approvada esta emenda. 
O Sr.. PRESIDENTE - Estão votadas as emendas aos 

arts. 6º e 8°. Vai-se votar o art. 9° do projecto coll1 as 
emendas. A Com missão propoz um substitutivo, e os Srs. De
metrio Ribeiro e outros offereceram esta emenda, que vou 
sujeitar á votação em primeiro. logar: 

« Supprima-se a disposição, por ociosa.» 
E' rnj eitada esta emenda. 
o SR. PRESIDENTE - Vai-SG votar o art. 9º. 
O SR. fiAMmo IJ3~\RCELLOS (pe la ordem) tequer que se 

ponha primniramente a votos o substilutivo da Comrnissão, 
JJorauc é. mais lato do que o artigo do pro.i ecto. 

O Srr. PRESIDENTE observa que não lh e parece que a 
emenda da Commissão seja mais lata, nem que haja razão 
para ser invertida a ordem da votação. Ao Congresso assiste 
o· direito de rejeitar o artigo e approvar a emenda da CDil1-
missão. 

E' posto a votos e rej eitado o art . 9° do projecto. 
Em seguida, submettida 'á votação a seguinte emenda 

da Commissão, é approvada: 
Substitua,-se o art. 9º pelo seguinte: 
« E' prohibido aos estados tr'ibutar bens e rendas fc"- . 

dcraes ou sc•rviços a car.go da União, él reciprocamente.» 
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10 SR. PRESIDENTE - Ha uma ·emenda do Sr. Homero 
Bap~ista e outros, que considero prejudicada, por haver sido 
reJ ertado o artigo do proj ecto e approvada ·a emenda da Com
missão . 

Vai-se proceder á votaç~o do art. 10 . 
Ha uma emenda substitutiva do n. 2, e outra pedindo 

transferencia, .para o art. 72, do n. 3. 
Ha outra emenda suppresssiva aos ns. 2 e 3 . 
Vai-se votar ·O n. 1 do art. 1 O. 

Posto a votos, é approvado o n. 1: 

«·E' vedado aos estados, como á União: 
' 

«1.º Crear impostos de trarnsitn pelo território de um 
Estad.o, ou na, passagem de um para outro, sobre productos 
de outros estados da Re.publica, ou extrangeiros, e, bem assim, 
sobre os vehicu los de terra e agua, que os transportarnrn:. » 

ü .SR. PRESIDENTE - Em virtude de deliberação do Con
gresso, a requerimento do Sr. Lamounier Godofredo, a dis
cussão e votação. do n. 2 fi.cou adiada, para quando se tratar 
da discussão e votação do art. 72. 

E' rejeitada uma emenda do >Sr . ·Chagas Lobato, pro
.pondo a suppressão do n. 3 do art. 1ü. 

E' posto a votos e approvado o n. 3: «Prescrever leis 
retroact.ivas ». 

E' egualmente approvada uma emenda da Commissão 
dispondo que seja ·Collocado o mesmo numero nas disposições 
g:eraes) IJU onde convier. 

E' rejeitada uma emenda additiva, do Sr. Barbalho, ao 
art. 10. 

Procedendo-se á votação do art. 11, é posta a votos uma 
emenda suppressiva, da· Commissão, ao mesmo artigo, a qual 
é appr'ovada. . 

E' declarada prejudicada, uma emenda do Sr . Cyrillo de 
Lemos. 1 , , 

O SR. PRESIDEN'rE diz que vai proceder-se á votação do 
art. 12. 

Ha uma emenda substitutiva, do Sr. Meira de Vascon
cellos: ha duas emendas additivas: uma da Cornmissão e 
o.utra., do Sr. Virgílio Damasio. 

ü SR. JosÉ l\1A~IANO peide preferencia para que seja 
votada a emenda suppressiva, dos Srs. !\feira de Vasconcelios 
e Gabino Besouro. 

Procede-se á votação e é re.i eitada a emenda. 
Havendo recla,mação de .que não ·ha numero legal para 

continuar a votação, o Sr. Presidente ·declara cfue vai pro-
1ceder-s e á chamada. 

ü 8!l. 1MEIRA DE VASCÜNCELLOS ('pela ordem) \diz ;que 
a emenda foi v isivelmente approvada, ma,s que si, :pela 
c·hamada a que se vai proceder, ver~ficar-se que. não ha. nu
mero nada mais razoava! nem curial .do que fwar a vota
ção àdiada, e pede a.o S~. Presidente que Lome em consi
deração este seu pedido . 

O SR. · PRESIDENTE - Si se reconhecer não 1haver numero, 
considerar-se-á corno não votada a emenda. 
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Procede--.se :á chamada, á qual respondem os Srs. l• ran
cisco 1\lacha.do, Leovigildo ICoolho, .Joa,quim Sarmento, Paes 
de .Carvalho, Joaquim ·Cruz, .José Bernar•do·, iA.maro Caval
canti, Almeida Barreto, João Neiva, (Firmino da Si lveira 
José Hygino, José Simeão, Frederico Se,rrano, Pedro Paulino'. 
Tavares Bastos, Quintino IBocayuva, Americo Lo·bO, Joaiquim de 
Souza, Si lva ·Canedo, 1Silva Parar1ihos, J\.Jquüino do Amaral 
Pinheiro Guedes, Generoso 'Mar.ques, 1Rau lino Horn, 'Esteves 
Junior, 'Lu iz Delphino, Belfort Vieira, Indio do Brasil, .Ser
zedello, Nina IliJJ eiro, Cherrnont, Bacellar, Paranaguá, Pires 
Ferreira, Barbosa. Lima, J3 et>Jerril, ,Jiosié Bev,üa(]'ua, Pe.dro 
Velho, Amorim Garcia, Epita:c.io, S:á IAndrllide, lfoão Har.
balho, Andrt' Cavalcanti, Anniba.l Falcão, 'Pereira .de Lyra, 
João de Siqueira, tO-iticica, Gabino Besoura., Augusto de 
Freita.s, ·Paulo Arg:ollo, Antonio Euzebio, Garcia .Pires, Arn
philuphio, Dionysio Cerqueira, Barão de Vil la Vicosa, Prisco 
Pa:raiso,, Mon iz Freire, ·O,hve ira Jhnto, Franc:1a !Garvá.l ho, 
Baptista da ;Mott,a, A~lcindo Guanabaria, r:l'homaz Delph in:o, 
,fosé Mariano, ;Meira· de Vasconcellos, Antonio OlynU10, Ba
dar'ó, Alexandre füock lcr, Matta Machado, Prudente de Moraes, 
Americo Luz, rD'utra Nicacio, Corrêa Raibcllo, Astolpho Pio 
Aristides 1Maia, Gonr;alvcs 'Ramos, Joã;o de Avelar, Berna.r
cl ino de Campos, Francisco Glyc.er io, Moraes Banas, Do
mingos de Moraes, Adolpho Gordo, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Rodol-ph o 1\rli randa, Paulino 1Ca.rlos, Rodrigues Alves, Ca,rlos 
Garcia, Mereíra da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior . 
F leury Curado, Leopoldo de Bulhõ·es, Guimarães !Natal, An
tonio Azeredo, Bell armiuo de Mendonça, ·Marciano de Ma,ga
lhães, Fernando Simas, E,duardo Goncalves, Lauro Muller, 
Carlos Campos, Schrnidt, Victorino :Monteiro, Antão de Faria, 
.Tulio. dr, Cast ilhos, Borges do l~füxlr:ü· os, Assis Brazi l, Thornaz 
F'lor:es, Abreu. Homero Baptista, H.0cha Osorio, Cassiano do 
Nascimento e 1VI0pna Barreto. 

10 Srr. 1" SECHE'l':\RIO declara que responderam :i chamada 
11 0 memlJro do Congresso. 

O SR. JosÉ J\foHIANO, °'btcnclo a palavra pela ordem, per
gun ta c1ual a sorte das emendas que a cabam de ser votadas, 
uma vez - q ue se reconheceu não ltave:r numero . · 

O SR. PRESIDKN'l'E responde que, an tes de votar-se o 
arl: . 12, tinha-se votado, nominalmente, uma emenda, verifi
cando-se então ·estarem presentes 1212 :membros do Congresso, 
·quando o Regimento exige a presença apenas de 135; por
tanto, todas as votações anteriores foram regu larmente 
fe itas. A do art . 12 ficá sem effeito, por ter- se ver ificado 
.que não ha nume-ro. 

Vêm á. Mesa as seguintes 

Decl.ar-ações de votos 

Vo l.15.mos pela emenda do Sr. J osé Mariano relaLiva &JS 
f5 o/o adcl icionacs sobre os imposfos ele importação, reser
vanclo-se o direilo ele pedir .q ue seja incluída nas Dispo
si.r:oes T1'ansitm'foS. na ceg,unda di scu ssão . 

Sala das · sessõr.s, 23 de rl ezernbro el e 1.8\10. - J . E , 
Lobo. - ThO'lnaz D elvhi110 . 
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Declaro que votei contra a emenda dos 15 o/o addicionaes 
aos direitos :Sobre a importação, 1rnr torna,r a medida o))ri
gator1a para todos os estados, quando eu prefer ia que ella 
fosse facultativa, na fórrna da minha emenda ao art. '6'', 
resalvado .assirlf o :principio federativo. 

Sala :das sessões, 23 d0 dezembro ide '1893. - · J . E. 
Meira de Vasconcellos. · 

Declaramos que votámos pela emenda dos Srs. José 
Mariano, André Oavalcanti e outros, relativa ao a'l't. 6º, por 
considerai- a medida ele caracter provisorio, necessaria á or-
ganização dos estados qu·e têm dividas passivas. · 

S. R. - J. de Ser·pa. - :Fr•ederico Borges. 
Declaro que votei não so·bre a quota d e 10 o/o deduzidos 

ela importação, por entender que este recurso é insufficiente 
e crue os estados do NorLe precisam de um recurso mais 
amplo, que attenda tís suas n ecessidad es e reso lva a sua or
ganização financeira de um modo conven iente para poder 
manter-·sc a F'ederaçãJ. - Se?'Zedello Con·e'ia. 

Declaramos crue voLámos pela emenda que concede aos 
es tados o imposLo acldicional el e :l5 o/o sobre os direitos de im 
portação, como recurso ultimo de vida para os estados, á 
v isla elo p ia.no ela cliscrimiirra<;ão das rendas aclo:pLaelo pela 
ConstiLuição, embora reconheçamos que essa concessão ataca 
o pr incipio ela fccl eraçãio, dos estados ·n, ao mesmo t empo, 
pdva a União do direito de auferir o augmento dos impos tos 
de importação, reservados a s i pelo § 1 º do art. 6º já ap
provaclo . Na contingencia de ficar em os ·estados sem re·ncla, 
acceitamos este ultimo recurso . 

Sala das sessões elo Congresso Nacional, 23 de dezembro 
de 1890. - C. José ele Mellv. - B. Carneir'o. - José Si
meão ele Oliveira. - Leite Oitícíca. - Nelson de Alnv:ida, . 
- Zarna . - Santos Pe1·ei1·a. 

O Sn. PnEstrmN'rE clá para a ordem do dia de amanhã o 
segu inte : 

Continuação da votação elo titulo 1 º cio projecto el e 
Consl.ituição; 

Discussão do capitulo 1º do projecto de Constituição. 

Levanta-se a. sessão ás 5 horas da tarde. 

16" SESSÃO, Eilvl 21." DE DEZEMBRO DE 1.890 

PRESIDENCl.'\ DO SR. PH.UDl~N'l'E DE MORAES 

Ao meio dia:, fa-se .a chama:da, á qual rr,s·pondem os 
:Srs . : Prudente de Moraes, Mal.ta Machado, Paes ;de !Car
valho, .João Neiva, Eduardo Gonçalves, Costa Rodrigues, Fran
cisco '.\fachado, 'Leovi.gil.clo Coclb o, Cunha Junior', José Se
cundino, Manoel Barata, Antonio Baena, J.oaiquim (Oruz, 
Tl1oodoro Pacheco, Elyseu ,Martins, .Joa,quim Catuncla, Be
zerra ele Albuquerque Junior, Tlrnodurcto Souto, aos.é Ber
nardn, Oliveira Ga,lvfio, Amaro Cav:ü c:rnti, Almeida Barreto, 
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