
2• SESSXO PREPAHATORIA, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1.890 

Pfll~ S!DENCT!\ DO SH . ANTONIO GONÇAJ,VJDS CHAVES 

_A's 11 horas da manhã, na sala do Cassino Fluminense 
closL1nacla aos trD.balhos preparaborios-. :faz-se a chamada, á 
r111.a l r espondem o.s Srs. Gonçalves Chav.cs, .MaUa Machado, 
Alvaro Botelho, Retumba, .Fernandes Bastos, Bastos elo Nasci
mento, Almeida Castro, Pedro Americo, -Oliveira Valladão, Ro
clolpho Mil'ancla, Schmidt. Alexandre Stockler; Antonio- Olyn
th~ , Domingos nocba, Bueno ele Pai1-;J., Almeida Magalhães, 
Joao Lrn z, I'o lycarpo Viotti, Miguel do Ca.oLro o Fonseca 
H0rmes. 

Abro-se a sessão. 

E' lida a acta da sessão antecedente, e, posta orn cli'!·· 
cii.::; si'ío, é r,si,a sem debate oncerracla, sendo adiada a volar/í11 
ai r\ que haja numero legal. 

O SB. Jº Sr.r:RE'rAmo clfi. coní;a do sogllinl,o 

Dipl omas rios Srs . Carl os Augusto Garcia Fcrroira e gc
noro.l Francisco Glycerio . eleitos pr,lo EsLaclo ele S . Paulo: 
Dr. I 1homaz >Dr,lr\hino rlos Ranlos. Conde elo Fi.gu e irerlo e 'I º 
t enente .Tosé Augusto Vinl1aes, ele-i.tos pela -Capital Ferlera! ; 
1º tenente Jofto Ba,ptista da Moita, Augusto de o; ;·.,cüa Pin!11. 
Dr. Urbano Marcondes elos Santos Machado, Dr. Xi la Pcr.:a
nha José Gonr,a]ves Viriato de ·l\focleiros, Carlos .!\.n l~ onio ria 
Fra~1rm Caryalho. Albed o Branclã.o, Vir~ilio c!c Anclracl n 
,.P,c.ssÔa, João S-rwcriano da Fonseca Hermr,s, Francisco Vicl,.ir 
rla 1J<'onsrr·a rJ S i' va e T!yoni sio Manhãr1s Barreto. ele1los r1 cl o 
JI:s lado rlo Rio ele .lanr; ir o: ,1\n roni o Horgcs rlo /\l.liayrls .Tunin: 
o ,Jns/1 rlc Mcll o Cai·y:1lho C\'fnniz T<'r r ir r;, rlr1 ilos prlo ·li: ::darlo 
rlo Ti',s piri l.o S:i.n lo. 

A larrôas 

L:J rlisl(t0 Nolfo. 

Sctc11'. pe 

M:i,nnrl Pr.r,~ ciliano dr; Oliwira Vallarlfi.o. 

Dish'icto Federal 

Alfredo Rrncs Lo Jacqurs Ourique. 
Ari.stirlr s ela Silveira Lobo. . 
Domin gos .Tesuino ele Albuqnerque .Tm:10r. 
Ti'rrrnci sco Ji'urquim \V1cm~eek dA Alrnoirb. 
Franci sco ele Panla i'vfayrmk. 
·João Bap li st.i! cfo Sampaio Forr:Jz. 

Santa Calharú1,a 

FelipJ)C SchmidL. 
.Jos·é Candklo clfl Lacerda Coutinho . 
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S. Paulo 

Antonio !\foreira da Silva. 
Rodolpho Nog·ueira da Rocha Miranda. 

Minas Geraes 

Alexandre Stockier P into de Mrmezes . 
Americo Gomes Ribeiro da Luz. 
Alvaro de Andrade Botelho . 
Antonio Affonso Lamounier Godofredo. 
Antonio Dutra Nic.acio. 
Antonio Gonçalves Chaves. 
Antonio Jacob da Paixão . 
.AlltJonio Olyntho dos Santos Pires. 
Al'istides de Araujo Maia. 
Astol;pho P io da Silva Pinto. 

' Carlos Justiniano das Chagas. 
Constamtino Luiz ,paneta . 
Domingos José da Rocha. 
Domingos da Silva Por to . 
J?rancisco Alvaro Bueno de ·Paiva . 
Francisco Coelho Duarte Badaró. 
Francisüo Honorio Ferreira Brandão. 
Francisco Li;tiz da Vei~ga. 
Gabriel de Pau la Almeida Magalhães. 
João Antonio de Avellar . 
João Luiz r1e Campos. 
João das Chagas Lobato. 
João Pinheiro da Silva . 
. Joaqu im Gonoalves Ramos. 
Joaquim Leonel d e Rezeinde Filho. 
José da Gosta Machado ,e Souza . 
.Tosé Carlos Ferreira Pires. 
Mano·el Fulgencio Alves P·ereira . 
LPacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas . 
Polycarpo Rodr igues Viotti. : 1 

.João da Matta Machado. 

Sala das· .sessões, !; de novembro ele 189·0. - João da Silva 
Retmnba. - Manoe l P . de Oli?Jefra Valladão . - F'el ippe 
Schmiclt. - Moreira da Silva.. - Manoel Uchóa Rodrigues. 

Verificando-s1e não haver numero de deputados para de
i i.berar, o S:r . Prcsi1dcnt.e suspende a sessão ás 11 horas e 
quatro minutos . 

Comparecem mais os Srs. Nilo Peçanha, Aristides •l\faia, 
Martinho Rodrigues, Justiniano de Serpa, Francisco Veiga, Al
mino Affons.o. Uchôa Rodrigu1es, Franca Carv·alho, .João Pi- . 
nheiro, . Amorim Garcia, Du.tra Nicacio. Lacerda Coutinho, 
Chaµ:as Lobato, Epitaci o Pessoa. .José Bevilaqua, Gosta Ma. 
nl1ado, Sá Andrade, Thomaz Delnhino, Conde de Figueiredo, 
Viriato de Medeiros. Fonseca e Silva. Urbano Marcondes, Al
r.irnrio Guanabara. J osé Avelino. Munir, Freire, Custodio d·e 
Mcllo, Barbosa Lima. Alberto Brnndã.o, Oliveira Pinto, Carlos 
Garcia o Francisco Glycerio. 
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Reconhecendo acharem- se .:wesentes deputados em 
m~rotl e.gdal , o :Sr . Presidente reabre a sessão ás 19 lhoras en~10-
mmu os a tarde . ~ 

t d
.Subtmettida á votação, é approvada a acta da sessão an 

ece en e . · -
d . Entra em d iscussão o pa~ecer n . 1, q'.~ '3 fôra lido no expe-

iente, se~do'. por essa occas1ão, suscitada a seguinte 
1 ••• - Li' 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. CHAGAS LOBATO: - Peço a palavra. 
O SR. ·PRESIDENTE: - 'Tem a palavra. 

O Sr. Chagas Lobato cr.ê que ha uma preliminar a resolver 
a;itcs .de se tomar conhemmento do qualquer diploma confc
r~nrlo poderes aos Srs. deputados. E' possiv:eI que esteja em 
91 ro . _mas l_he parece menos regular cru o esteJamos procedendo 
a ;1 ~rrr_wa;?ªº de poderes. s_:paradament,C: elo $"enaclo, e por duas 
razoes . 1. , lJON1uc a ele1çao fo-1 feita s1muTtaneamenLe, e póde 
dar -se o facto de a -Gamara reconhecer wiil ida uma eleir.ão 
q11 0 pelo Senado seja annullada, o crue não seria facto virO'~m 
porcrue deu-se no antigo regímen. A 2" razão é de maio r'.° ai~ 
cai;icC:, poNrue não est.amos ainda no reg·imen constituiclo, e, não 
ex1stm d o Senacl o·, estamos procedendo incongruentemen te. 

Um corpo qu o não existe deve estar funccionanclo '! Pa
re-e e que não. P óde acontecer que a Assembléa Constituinte 
elimine ela .Consfüuicão o Sena do, e, si fôr eliminaclo, não 
exerceu funcções muito sérias, quaes as de reconhecer JS seus 
poderes ? · 

No dia, porém, em que a Assembléa Constituinte approvar 
a Constitui0ão, a.pprovando a existencia do Senado, nesse dia 
surg,om então Gamara e Senado, e este terá o direito de func
cionar . 

A' vis ta disto vai apresentar uma ind icação a;fim de que 
sejam convidados os membros que se d e.stacaram da Assem
bléa Constituinte a vir trabalhar comnosco na verificação dos 
poderes . 

O Sr . Aristides Maia nã.o :póde estar de accôrdo com as 
opiniões manifestadas pelo seu distincto .;;ollega Sr. Chagas 
Lobato . 

O governo revolucionaria qne convocou a Constituinte 
decr el.ou logo a divisão entr e as duas camaras. 

Ha uma hypothes·c fi gurada pelo seu honrado collega que 
póde ser acceita depois de reunido o Congre&so. E' ~em pos
sivel que Pntão. como rl issr. o nobre Deputado, se di ssolva o 
Senado, mas actualmente eHe existe . . . 

Concluü dizendo que, desde qu e o Governo Prov1sor10 
decretou rwe haveria duas oamaras, e .:i.ão pod endo ellas 
funccim1ar co11juncL::nnrnte si:_não nrr Consti tmnte. lhe parer"e 
que a moção elo seu collega nao pócle s•er aprprovacla. 

O Sr .. José Avelino - Sr . Presidente, ouvi ·~om toda a 
attenção af' ohscrvar,.ões m1 r acabám. 1de ser f,eit.as pelos meus 
illusl;rados collegas por Minas Geraes . 

Parece-me, porém. que taes observações não prevalecem 
cl enntc dns prcce rl entrs hi storicos, e que, neste caso, rl evcmos 
ÍilVOCfll' . 
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Si tivess.ernos o car.acter e o papel da nossa primeira 
Constituinbe, comprehencle- se que a 1nossa missão ser i:a a 
da or,gia111i.sação, ·em sua total i{ktde, de 11 111 codigo politico; -em 
tal caso excrccr iamos com ontra ampli tude a fnnr,c.ão s·obc-
rana que nos foi cornmettirla. (Apoiados . ) · 

. A nossa missão, porém, é diversa, e, ·an l1es, hem seme
lhant~ á dos Eslarlos Unidos. onde o proj.eclo rle ConsLituiç·ão, 
01·,gamsaclo pelos patriotas que sahiram da revolução trium
p lrnnLes, srrvin de base aos trabalhos elo primeiro congresso 
federal e· a esLe foi deliberado que se subrnettesse simples
mente para a formalirlade da ratificacão. 

E' ainda o que eX'crcen a. Fmnça, 'após a SLHL organisaçi:io 
rle 1871: fonm:ilanclo r im proj ec l,o para servir {le base ú 1pri 
m.r,ira rmmião rlo corpo leg·islativo constit11int-e, os orgfí.os po
liUcos ela na:çáo fo .ram ah i p1m'feitamen<Lo cJ.efiniclos com 
i'unccõ.os qu·e lhes sã.o propri-as. 

• :.E:' r.sl.e o ele.monto hisLorico que ·devemos invocar, · e qnc 
nos eleve servir de norma na grave circumstancia em que no» 
nnconl.ramos. (A.poiados .) 

O SR. CHAGAS LOBATO - Mas foi di scutido em nrna s1í 
Crima:r·::t . 

{) Sn. JosÉ AVELTNo - Dê-me lic-cnça . .. 

No momonto cm que nos encontramos e no nosso caso, 
o illu s Lr::irlo coll ega não tem por si, como acabo de di7,cr, o 

. clrmento 11islorico, nem tão 11 ouco os JacLos, os prccccl'enl cs . 
O Sn. CHAGAS LoBATO - Es lão mesmo na noss·a legis

lação. 
O SR. J osÉ AVELINO - Srs., a situação em qu e nos 

:::chrrmos não r\ a ele u ma Conshl.ninLc incnmbicla de organizar 
a Nação •1m 1 oclos os sr.11 s orgãos, i10rque esta f.ai organizacla 
clefinitivamcnLe no ·cliri 15 de novembro e no dia 16 por clo
;c l'cLos qn o r ecebBram o consenso nacional , clccreLos q11e l.or
nafom-sc irrevogave is como ri. obra da r evolução. 

o Sn. CHAGAS LOBATO E OUTHOS SENHORJ~S - Não a])Oiado. 
1\ Nac:ío vai sre nin;:la organiza·cln.. 1\1q1 1illo foi nma fnrrna li
da.(/"} '])]'el iminar . 

O Srt . . Jos1t AVELINO - Ah! Então, si. estanws em mna 
na~;ifo ele forrnali da.el es i1reliminares, f.alLa a seriedade e 0 
rnspoito a q1rn11l.ns ac.[.os 1rnblicos tr!.m si rlo pmLicados. 
(AJJa1°tes.) 

Sr. Presidente, não penso que o regímen sob que· Lemos 
vivido lm um anno, com ser provisorio quanLo (1, sna organi
zação. o se ja quanto ás aUribuições que tem exercido. Tanto 
é certo que esse govnrno se _inspira o se forLifica n~s EonLc;; 
de solrnr ania nacional. qne, d1zrn1clo-.se rl el egaç!o ela Naçao r;m 
nome do exeecito e da armada, sobre estes dois orgãos, fa
ctores da revo lução, ello procura apoiar toda a sua acLividado 
e presbgio. 

Nem de outra fi'írma o Governo Provisor io poderia im
primir a clirecçáo vivaz ·e fecunda que todos sentimos nos ne
gocios puhlicos e, bem ass im, encontrar elementos basLanks 
fortes para assegurar-nos a tranquillidade e a ordem geral. 

JJ;ntreLanLo, era preciso apressar, para o paiz e para . o 
mundo civili s3!clo, a ConstiLu ição clof in i tiva ela Nação Braz1-
l eira; e que fez o governo? 
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No exerc icio das :funcções de qu e se smlLin do1msitar io 
&prosson-sr, orn d0:crJ la r uma ConsWnirãu q1rn flffirmns so rio 
grandes -conquisbas da revolução. 1' 

O Sr.. CHAGAS LoBA'l'o - Não de0retou. 
O SP •. Jos1~ AVELINO -- E' uma Gonstituii;ilo cl ec':'etada; 

nem conheço outra denominação nas sci-enci as políti cas ·e so-
ciae:s •n·ara aualifica1-a . · 

Além clisso, a eleiçã,o, á qual se procedeu o que serviu 
Lambem do argumento ao meu illustrado co llega, indica a di
vcrs1d ade elas nossas funcr;õos das do Senado, justamente por
que, para a Gamara e para o Senado. correram nail urnas 
listas clistinctas. De onde resulta que ·a cons.ti tui vão do Se
nado independo ela constituição .quo nos é peculiar. se.ia peln. 
natureza das attribuivõcs, seja ·pelas condições especiaes de 
oi egibilidacle para nma o para outra Gamara . (Avofoâos. 1 

Estou certo, estou convenci1dissimo de {jUe nenhum de 
nós, ;por mais homenagens que tribute á obra de 22 de junho, 
querer:á recehBl-a, como ahi. se acha, sem exame calmo, de
ti'clo, lcaL delsapaixona,d o e profundo (Mu'itos apoiados; mniio 
bem.; mnito bern ), qual o reclamam a nossa rlignicladr , RS con
vcniencias publica.s e a.s reaes manifestações elo pai4 (J\.po'i.a
dos; muito bem'), e a Gonsti t uiçi\.o ha ele rec0Jrnr a;qui, ne1sl.c 
augusto recinto, por um exame meditado, embora sem pro
crastinaçã.o, a sancção dos representantes directos do povo, 
.cte nós, que somos os depositarias' dos seus votos e aspira
ções, de nós, que traduzimos, directa e irnmediatamente, su n. 
vontade soberana. (1lf1l itos apoiados; m.1.0:to bem; muito bcrn. ) 

.:O SR. CHAGAS LoBNl'O - Não. contesto isso. 
O SR. JosE' AVE-LINO - Nestas circurnstancias , não ve.io 

razão para qnB coniundarnos, no exame ele verificação rle rio 
-deres, a qu e temos de proceclor, as chrns carnar::is rnuniclas, 
quando cada uma clellas tem suas attribuições pcr:feit.arncnl e 

.rl crinid::is na ConstiLuição j á ::icceita e jú cxecuLacla na rnri 
xima parte· elas suas cli sposiçõcs . (Crnz~in-se apartes.) 

Acho, portanto, 'CJÜe devemos orgam zar-nos com~ Carnarrt, 
w mo o Sollado w .i org·anizar-so pelo typo quo _lJ10 1,~ propr 10: 
o Congresso não scrú nul:ra cousa srnão a rcunmo clec;sos cl01s 
rnmos do Poder Lrg·islaL iYo, .quancl!) apurados pelos sow; or-
gã.os legi timos e clistinctos .. (,A11oiculos. '. . . ~ 

P ·CilSO, ]JOÍS, qLrn a nre l1 rnmar -elo honrncl? Drpu Lado llctO 
deve ser aoc eiLa, sem embrrrg·o do aHo respeito que me mc
rr.cem os seus talentos . 

Cumpre-nos proseguir na ohra .iá encetada, e _apressar a 
hora e1n que a Nação tem de iwonunciar os_ seus mais _ solemn e~ 
0 anholados j11lg·arncniLo~; . (Jl'lniios Cl.Jlo ;ndos; ?mt.i l o li cm .. 
mnüo bem. ) 

o Sn. PrmsmEN'l'E - A. mater ia sus~itacl~ pelo honrado 
Dr.pulado nrlo Es laclo ele Minas Gcraes nno ri ode ser ol\1cci.o 
de urna rJr,lib oravão ·da Mesa . 

o Sr.. JosE' AVELINO - Está claro; deve sei' snbmetti cl :.t 
â votação ela casa. 

o SR. CHAGAS LoBA'l'O - Foi o c1ne fi z. 
O SR. PRESIDEWrE - Mas o nobre ]?'epu!.ado ll;,fll'Csentou 

uma ind icaçií.o verbal; nara snhmeU,01-a :1. rlel 1l1eraçao da Ca-
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mara era necessario que precisasse o seu pensamento em uma 
indicação e.scripta. 

O nobre Depubado fal!ou pela ordem tratando-se dO 
parecer da commissão dos cinco membros, ' sem precisão de 
termos e sem objecto. 

_ E' precis.o que o nobre Deputado apresente a sua indica
çao por escrrpto para ser incluida. 

Estamos em sessão preparatoria, e nada ha constituído 
.~enão o Governo Provisorio; trata-se de um acto do Governo 
Provisorio, em que não vejo inconveniente algum, e não en
con t.ro o absurdo que o nobre Deputado descobriu, ·qual o facto 
ele poder dar-se annullação pelo Senado da eleição que póde 
ser approvada pela Cail)ara dos Srs. Deputados. E, quando 
não tivessemas outra razão, nada h a mais natural, quando 
cada uma das camaras é soberana, Na verificação de poderes 
de seus membros, pódo ell a julgar corno entender e não ha 
nada para ser decidido de urna camara para outra, e tampouco 
o vencido em uma rfas casas, ne1ste pan'hcular, póde prejudi
car o respeito devido á outra. (Apoiados.) Assim, pois, a 
crne~ tão. collocada no terreno em que a paz o nobre Deputado, 
não pódc· ser materia de deliberação -pela Mesa. Como di sse, 
n nobre Deputado fallou pela ordem. e fez uma indicação ver
bal que não posso submetter á deliberação da casa, e. pois, 
tenha a bondade ele formulai-a e mandal-a á Mesa. (Muito 
1i em.l . · -

O Sr. João Pinheiro - JuJ.go que se faz mister tornar 
bem claro qual o alcance ela questão. · 

Estamos em sessões preparatorias, e estas, nas actuaes 
circurnstancias, precisam por nossa p arte de alguma boa von
tade para que cheguem a seu termo sem embaraces. 

O incidente levantado não tem a grande importancia que 
se lhe está attribuindo . .. 

Vor.Es - Não tem irnportancia? Não apoiado .. . 
O SR . CHAGAS LOBATO - Não apoiado. Tem o maior al- · 

cance. (Ha outros apartes.) 

O SP.. JoÃo PINHEIRO - ... mas attendam-me : eu me 
e:x:plicarei e, penso, hei de convencer. 

Argumenta o Dr. Chagas Lobato , que está funccionando 
em separado essa corporacão, o Senado, que o Congresso p6de 
supprimir; mas t ratamos agora da verificacão de poderes, 
unicamente. Este facto do trabalho em separado não será por 
si só razão legal par a a futura existencia do Senado. Em 15 
de novembro as duas camaras se hã.o de reunir eiu Congresso 
geral •Constituinte, para discutir o projecto de Constituição; 
e lá , si o Congresso soberano entender que devemos ter uma 
sô camara. qne o ~. e1nad o devr. . ser sup'l)rimido, sel -o-á por 
motivos de elevada philosophia e principias constitucionaes. 
que duvido pos:mm ser encontrados pelos defenso~res de tal 
idéa : mas nunca. nbsolutarnente nunca. por esta razw do facto 
material de ter 'estado a C:irnara cm uma sala e o Senado na 
outra para a vcrificacãn dos poderes. E. repito . o incidente 
que se Irw:mta com ar ele tamanha gravidade, é simplesmen~,e 
u ma questiunrmla. r,arecendo do alcance que se lhe quer -attrr
lmi r nara o fim allegado . 

O segunto argumento em faYor da reunião elo Senado 
r-om a càmara, para a verificacão do poderes em con,iuncto, 
ti r ou-o o meu illustre collega do modo como foram feitas as 
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·e.loições __, no rnesmo rli.a, Jlcln.,; mesmos eleitores 0 em unia 
só acta. 

. .sem duv.ida nenl~u:na, tudo isso foi assim; e 0 foi em 
virtude da lei das. oleiçoes dada pelo Governo Provisorio. 

. E agora d~re1 ao ~eu colleg·a: 6 ainda em virtude de 
lei'. consoque~c1a do proJecto de Constituição, no qual se con
vocou a N açao, que as duas e amaras esLão separadas. ? proJecto c~nsagrou a e~istencia da Gamara e do Se
nado,,. emquanto J:?-~O fôr de~ermma~o o contrario, embora pro
" iso1 iamente, existem, e. e em virtude e por consequencia 
eles te prOJ·ec,to que funoc.1011am sepa::·adas as camaras. 

Devemo-nos convencer que, por emquanto ainda estamos 
sob leis do Governo Provisrio. ' 

UM. SR. DEPU'l'ADO - Representamos já o voto da Nação. 
10 SR. JoÃo PINHEIRO - Tufas, emquanto o não exercer o 

Congresso,.,, imperarão as leis vi:-ovisorias. Uma lei imperar.á 
sempre . .:lempre haverá uma lei para que não haja anarchia. 
(Apoiados.) Em quanto não forem as do Congresso serão as 
que existem. Quanto ao caso j.á citado da Republica' Franceza, 
onde houve uma questão relativa ás duas camaras nos pri
meiros dias da assembléa revolucionaria, :15.0 tem cabimento 
nesta occasião e nem se applica a nós, brazileiros. Os repre- • 
sentantes do povo, lá, omprehendi.am a lucta com os re1presen
tantes da nobreza e do clero, e nós, r.qui, Gamara e Senado, 
somos filhos de uma mesma origem, do yovo e da Nação. 

IW por isso que affirmei, o com razao, que o incidente le
vantado não tem a importancia que lhe q·uerem attribuir, nem 
o alcance que lhe querem dar. 

Não finbamos nenhuma lei preestabelecida para nos reger, 
13 foi por isso que acceitámos um regulamento provisorio, e 
não podíamos deixar de acceiLal-o, porque alguma cousa havia 
de ser o ponto de partida para que não começassemos pela 
anarchia. (Apoiados.) 

O Sr. Nilo Peçanha - Srs. re.presentantes, Sr. Presi
dente. Eu penso que ~.sta questão não de':'ia ser levantad_a 
a.gora. A Nação não tem ainda a posse de s1 m.esm.a, .nefI! li
berdade em todos os sentidos para pensar na discrimmaçao e 
divisão dos ramos elo .Poder LPgislativo. Estou convencrdo de 
que este debate deve ser aberto no Congresso, quando estive
rem rcuni·dos e reconhecidos deputados e senadores. 

1 
o SR . CHAGAS LOBATO - Se:ria fóra de tempo. 
o SR. NILO PEÇANHA - Não; perdô~-~n~ V. Ex., não está 

ainda reconhecida para poder julgar a d1visao dos poderes, na 
parte legislativa . 

o SR. CHAGAS LoBA'ro - Não estou pedindo isso; então 
não me entenderam, nem me 1quizeram entender. Peco a pa-
lavra . 

o SR Nu,0 PEÇANHA - O elemento historico, á somb~a 
do qual 0 · illustre Deputado pelo Ceará desenvol':'eu o s~u bri
lhante discurso, ainda tinha uma parte e.m mmtos pa~zes do 
norte e noroeste da Europa, depois das maiores commocoes po-

. li ticas. · · sso · é a indepen-Ha porém alguma cousa de maior que } · f . 
dencia 'nacional, de que todos nós somos fia?ores, e que ~~ 
abala·çl'a com 0 R~gimento que 1cbega até aiqm como uma o 
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Ll 1mga, trnnsftn·ma11do a Gamara em uma cha11cellar ia d:1 
JJ ~ls la elo Intel'ior. (Apuúidos. ) O que é oppurluno é que todos 
i1os, cuugr·egados. v~çamos ú }V[csa qurJ mande redigir um llu
g1mcato, por onde se reg·ulem os Lrabalbos elo Congresso Na
cional . (Apoiados.) 

O CJU.e ainda é preciso, Sr . .Presidente, é desde jú tomar 
~ Jle1rnb lwa o g9verno legal do paiz; o que ainda é prelJiso, 
i::l;r . P1·cs1cleutc, e ·Qu e se não ·rGCO:nl1 u~'.ai11 Lic1pula{lo:; isolada
mente; 1}0l'CJUC, dado o esm'utinio de lista, reconlrncido um, 
tem-_se l'CConh eciclo toei a a clepu taoão. (Avoiaclos.) 

::ião estas as quõs Lõ e~; sobre que a Camara, em sessões 
preparaturias, tcrn o direito ele legislar. Fóra dahi vamos 
sacrificar o principio da clivsão elo trabalbo, principio consa
grado 110.i e Lan:1bem na sciencia politica, principio onde se 
iu5p [1· ou o G()'V erno Pro·vism·io para divid ir o Podei~ Legis
lativo cm do is ramos, sin'lplificando assim os trabalhos pre
paratol'io ;:; do Co11gresso Nacional. (ilfoito bern. ) 

O Sr. Matta Machado Uº Sec1·etar·io ) - Meus senhor·es, 
cu não desejo encarar a questão debaixo elo ponto de vista 
scwa l .pol' que Lem sido ·enc,aracla pe.Jos coUegas que a tem 
disc utido; .quero simplesmente estudai-a debaixo de um 

• ponto ele vista mais positivo - o Llos inconvenientes que pócle 
baver, principalmente para a dign idade da Constituinte, que é 
o ponto capital, no facto el e se tcrern reunido separadamente os 
seus membros, ·cJ ivi cl idos desde já em Gamara dos Senadores e 
a Gamara elos Deputados, em virtude de uni C110to emanado elo 
Governo lJl'ovi~orio. 

o Srt. s,\ ANDRADE - A ConstiLu.ição ( c,s lá rnuLilada:. 
(lia cml'tus U)Jartcs .) 

O ·8n . 1\L\1"1'.\ M.ACHADo - Mas, seuhol'es, cu, que sou 
tamlJuJ11 rnuito zelozu ela dig1ti clf1dc cio rn1·go íl LW rcrn·escuLo, 
e de qÚ 1; J 11 i eleito 1) c· ln rnlo 110.u su lic.iltHlu e veta livl'e Yuntadc 
dos elei Lures mineirns, e esporo ll onrar a sua lJOnfiança º' o 
cargo que me foi confiado.. . · 

O S1c CONDE DE 1"1Gu E1H1;;oo - Crnio que isso alJoHLece 
a Lodo s. (A poú1clos. ) 

O SR. MA1rrA ·MACHADO - ... e o mesmo acontece a todos, 
cedamente, não me sinto oHendido ele modo algum nessa cli
gLLidacle ·de l egitimo rcpresc11Lante ·da Na1; tw, v01· tel' auue1-
·I ado, e o mo mernlJ1· 0 eh {.:oustitu iuLe Br a:lileira, o moclo de 
funccionar determinado pelo Governo Provisorio no aclo 1que 
procedeu a nossa reunião. 

O Sa . AHI8'rrn1.;s MArA - Sem duvida, mesmo porque cm 
o cmico pocler competente para esLabelecel - o . 

{) S H. MNl"l'A iVIACHADo - Senhores, 11ós vamos lJOnstituir 
o paiz, essa é a nossa missão, mas era preciso que se estalJc
Jcccssc: préviamenLc o modo pratiço de regular os nossos pri
meiros passos. Si o Governo Provisorio não tivesse ti ri o a 
Jdiz icl éa ele cl eLerm inar esse modo pratico, quem o faria, eu 
vos pe1· gunto '! que faria to elo esse grande numero ele represen
tantes, que aqui se r eunissem, sem um norte, sem urna luz, 
emfirn, sem um modo pratico ele se constituírem, de se oega
n izarem? 

Teriamos, com certeza, ele presenciar scenas desagrada
veis neste recinto, surgiriam difficu lclaclcs a todo o instante 
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na organização . llcfiniliva elo Congreso Nacional. Mas' o Go
ve~·no Prov~s o.r_i~, tendo flecl'eLado a Cunsliluição acl re(eren
c~i~rn , no oxcHacw ele um direito leg·JL11no, porque nin°uem 
pode contestar que, no. p_enoclo revolucionaria que atr~ves
sarnos, o urnco poder amda consti tuido é Governo Pl'Ovisüf'io 
e que, pela :!orça das c1rcumsLa11.cias, repl'osenta a soberanü~ 
populm_·, aLé que nos constituamos cm asscmbléa regular, no 
cx·~1:rnc10 cios lo 'POd cit', cl 1.g o, Lcnclo dec1· cLaclo a Co11stituicão ad 
1 ·ef.en:icl'l~'rn e. ~andaclo e3ercutal=-a sómente na parte ciue se 
n ;forrn a ele1çao e i·cum<:w do Cong1·esso Consliluinte era na
tmal -que tarnbern esLatu.isse o modo pratico de se i·eunirem 
os re.pres_cntantcs elci Los. p ara f<:1.cil ilar, mesmo, o traball10 da 
vcnfrnaçao dos .seus pod eres e apressar surt legal installação. 

AdmlLta-se que a Constituilil.c resolva mais tàrclc abolir 
o segundo ramo da representaç[o nacional, como se tem 
dilo; porém, nisto não haveria inconveniente nenhum, por
l!UC, assim como el la pó ele abolir o segundo i·arno da repre
sent ação nacional, póde- sc lambem alterar, acceitar ou re
jeitar outros actos do Governo Provisorio, que, entretanto, 
são hoje leis do pai~ o o serão· <:Üé que o Congresso se ma
niJeste sobre enes, sem que , })ür isso, deixassem de realizar, 
na occasião em que foraJi.1 promulgados, toclos os seus effeitos. 
(!lpoiados.) 

Demais, que inconveniente ha em dividir o trabalho do 
roconllr:!e irn enl.o (ir voclcres ? Que os dt'PLllaclos 1:eunam-se eu1 
uma ll::tSa, e a!1i apurc!rt:. os seus pnclercs, e o;:; senadores se 
rcu 11 um cm r1J il'Lc i11 -clin~rso? Matcrialrncul.u l\ÚO Ye,io :cuüo 
vantag·eus na div[são elo trabalho estabelecido _ (Apoiaclos), e 
moralmente não comprehenclo crue o Congresso perna ele su a 
importancia ou soffra em sua dignidade. desde que, r.econhe
ciclos os poderes, uns o outros se reunam. para exercerem_ as 
d uvadas funcções que lhes foram conhaclas _pela Naçao . 
v lJJoiculoo . ) l'rr~r, i samos. 6 vcl'dade, clu um llcg_1menlo com
mum, pelo qual no· governemos quaudo reunrr-so o Con-

. "TCS:su. e para isso l1ci el e propôr e lembrar aos meus -c oUoga~ 
Ja JVJ:esa a conyenie 11 cia de convidarmos o Senado para nomcar
:se uma r: ornrni ss-iio mixi,a de -deputados e _senadores, no m-
1 uifo de organizal'-se cs lc HE1gimcnto . (Apowdos. ) . 

UM: sr:. DEPU'l'ADo - Esta é a primeira necessidade. 

O Srr. IVINer,\ i\1ACII AIJO - ('/º Secrell~i·io ) .- E' que~fü~ 
ini portan l e, nuo ha cluvida, e elevemos tra1,ar ·quanLo antes ele 
01·ganizal-o, porque o tempo urge . , . , . , . :. 

O que me levou a pedir a palavrn ,foi a ,p1opo:t~ 1eit: 
p elo "JJobre Dop 11 La'Cl'o crue mo •J)rec-odeu, I clatwctniente '' con 
ycn.ioncia ck so org·an1zm· osso. Re,gmientn_. . . '"" .. 

Julgo que é essa necess1cladc mmtiss1mo moente, ma.s 
11ÜO é ag·ora a occasião de tratarmos ,clella. Desde que vela, 
confiança elos meus illustres colle_gas _±m collocad? na M.esa, 
.-:, me tinba lembrado ela con-ven1cnc1a de propor. a nomea
~~o ela cnm~iissKo rni):ta .para a organização do lteg1~11c~bo co~1= 
" . · . 1-n se a·1)rcssou a l\'fr,sa cm submeLtei. .o p1 o rnum e por isso r u · ' . · · - ~ 1 O .. · da 
j ecto ' apresenlaclo pelo ,governo .á approvaçao e a amara, a.m ' 
n'io constituida legalmente. . . l" -

e Ach~ portanto que a emenda aprcsen_tacla a me rn1açao 
· ·' . · J ' D, Nilo· Peçanha, é mm to acceitave,.: ou 

que se dlsc~l~e., _ pe rº1as1, edi.ria ao distincto col~ega q,ue naq a 
antes, ntec~::;sa.1,,ia , 1,a nRo haver demora na chscussao da 111-
aprcsen asse Jd p::u e " 
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clicação e poder a 'Camara decidir primeiramente a grave 
rrucstão de ordem agitada pelo illustre Deputado por Minas 
Gemes. (Avoiados; muito bem.) 

E' o que tinha a dizer. 
O Sr. Chagas Lobato pouco tem a accrescentar ao que 

já dis?e, . por.que~ a questão está bastante d.iscutida. Quer ap~ 
nas dizer que nao se trata de uma questmncula, mas sim de 
alta questão pohtica, como o prova a discussão havida . Pondo 
de parte o absurdo que ha de resultar da verificação de po
deres em separado, a sua questão é outra - é a questão po
litica. 

Pergunta si, formando a Gamara um Congresso, para to
rnar ·conhecimento do projecto de Constituição, poderia, si 
quizesse, eliminar o Senado, funccionando como se acha? Não 
teria o direito de fazei-o, porque já era uma corporação exis
tente e formando parte da Constituição. 

Tem-se confundido a questão. O orador não tratou de 
divisão de poderes, nem podia tratar, porque estamos em 
sessões preparatorias e em verificação de poderes, e, como 
esta questão é de verificação de poderes, julgou conveniente 
agital-a. O que quiz fazer sentir foi que esta Gamara não 
podia funccionar separadamente do Senado em verificação de 
poderes, porque Gamara e Senado constituem uma assemb1'éa 
constituinte. 

O Sr. Costa Machado diz que esta questão é importante, 
porque se trata de uma indicação apresentada pelo Sr. Chagas 
Lobato. 

Pergunta: Si a indicação fôr acceita, que acontecer.á? 
A discussão tem sido desorientada: tem-se tratado de as

sumpLos diversos e .~f!I fallou, até, em Regimento novo e em Ile
publica Franceza, gastando tempo, quando a questão é a se
guinte: 

O Sr. Dr. Chagas Lobato quer que se convide o Senado 
para vir, conjull'ctamente, reconhecer os po:deres. 

Ora, diz o orador, nós nos achamos reunidos aqui em con- · 
sequencia de ordem do Governo Provisorio. O Governo Pro
Yisorio creou e o povo acceitou dois poderes distincLos: Se
nado e Gamar.a dos Deputados. 

Não estamos fum,c.i.onando como poder constituinte, esta
mos· apenas em sessões 'Preparatorias. 1Depois de reunidas a 
Gamara e o Senado como Consütuintc, é que se poderá appro
.vaT ou reprovàr a Constituição. 

· Emqurmto, porém, isto não se cler, cada uma das .camaras 
deve verificar os poderes de seus membros e, portanto, en
tende que não deve ser approvada a moção . 

. Vem á Mesa e é lida a seguinte 

Indicação 

«Indico que seja o Senado convidado a vir reunir-se a esta 
Gamara para, conjunctamente, verificarem os seus poderes. 

«Sala elas sessões, 5 de novembro de 1890. - Chagas Lo
bato.» 

o SR. ARIS'l'IDES MAIA requer o encerramento do debate 
.o que, consultada a Gamara, é approvado. 
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SubrncLtida á votação, é rcjciL.ttla a indicação do Sr. Cha
gas · Lobato . 

1 ConLinüa a cli scussão elo parecer n. J, que é sem dcbalc 
approvado . 

Entra em discu::;siio e é eg·ualmentc sem debate approrndu 
f) seguinte 

PAHEC!fü N. 'l A ,. 
A Commissão df.I cinco membros, n omeada cm visLa ela 

disposiçã.o cio art. t3 do Hegimenlo vrovisori.o, vem apTcsen
tar-vos as listas a que se refere o mesmo artigo. 

Sala das sessões, 5 de novembro ele '1890. - Manoel P. , 
ele Ol'ivám Vallaclão. Joiío da Silva R etiimba., - Manoel 
Uc hôa Liodr·igiies . - A. Mor eira da Silva., Ji"p l~pp e 
Schmidt. 

LISTA DOS DEPU'l'.IDOS QUE APJ\ES ENTAílAM DIPLüM.\ SEM 
CONTES'!',\Çi\.O 

S. Pattlo 

Carlos Augus lo Garcia Fcl'l'cira ... 
Fr,ancisco Glyccri o. 

Capüal Federal 

' l 'lt•J1n:-iz Dc\Jinu dos Sanlos .. 
;..;onde rl e Figuc ircdo. 
J11 ~ {~ A ugnsto Viuhacs . 

Bfo ele /arteiro 

"'! 11 

Juiío BltJJLi sLa t.la rlotla. 
Augll:; Lo Llc Oliveira I>inlo. . . _ 
Urbanri :\laeeonclcs Llos Santos l\fodrnao. 
N ilo J>cçanha. . . 
José Gonçalves Virialo de l\lccle1ros. 
Cal"los Ari.toniu ela Frauça Carvalho. 
A lberto Branclão. 
Virgilio de Andrade Pessoa . . 
João Scvcriano ela Fonseca Hurn:ies . 
Francisco VieLor da F9nseca e Silva,, 
Dyouis io Mau hães Barre lo. 

ES1Jfr'ito Santo 

\n louiu B o t''O"C:; ele Athaycle _.Junior~ . 
Jost\ dt~ Mcl lo Caeval\1 0 .!'vlur11:.1 Freire. _ 
R·'la ch c; sessõBs 5 de novembro 1) C 1890 · - J 011;0 .da 
.._ <' ' L •• • • • S h · lt 1vano nl p dP- Oliveira "'." l· R rl rnba - Pel'i1J1J C e mil . ·- llL ' ,, • ; , • . . 

:::; 1. va ~e n .. · ·ir ··e ·1'a da '3ilva - ·Manoel Uc/wa Rod1 ·1,gues. Vallaclao. -- ci. . ·1 0 1 , , · • 

O Sn PnEStDF"i 'l'E annuneia .ciu c vai pr~cecler-se. ª9 ~odr-e 
"' · ,. l rnpor as seis comrmssoe::i leio dOS membros [J\J C (~í)VClD CO · · e ' . 

6 
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Yorifica\.}ão ·de pode,res, a qu·e se refere o ar_L. 15 do Regi
mento provisorio,, 

O Sr . · Thomaz Delphino (vela 01·dern) - Sr . Presidente, · 
o benemerito Governo Provisorío entendeu mandar fazer um 
prnjeclo de Regim ento inLclrno para as sessões pre·paratorias 
da Gamara dos Deputados. Gomo este projecto é nosso, é 
para nós, serve para os nossos trabalhos, me parece justo e 
razoavel que seja discutido e approvado por nós. (Muito 
bem.) - JJor consequencia indico que seja nomeada uma com
lY,issão para, depois de examinar este projecto, dar parecer 
solire elle, no tempo que julgar mais 1conveniente, agiora, já, 
logo, hoje .ou amanhã, emfim, no prazo que lhe fôr neces-
sario. · · 

O SR. NILo PEÇANI-IA - Muitff bem. Isto é o que devemo.s 
fazer hoje. · · 

E' enviada á Mesa e l.ida a seguinte 

Indicação 

«Indico que seja nomeada uma :Commissão- para dar pa
l'ecer sobre o projecto de Regimento interno, mandado orga
nizar ·pelo henemerito ,,Gov:erno Provisorio, para a '.Gamara dos 
Deputados. · 

Sala das. sessões, 5 de novemb:ro de 1890., - Tho_ma:r. Del
phino.» 

E' egualmente enviada á Mesa e lida a seguinte 

r Indicação 

« Proponho que a Mesa nomeie uma Commissão de tres 
membros e officie ao Senado, convidando~o a fazer outro ~anto 
e que 'estas duas commissões, reunidas, formulem um pro
jecto de Regimento commum, o qual seja discutido e vo~aido 
em sessão plena das duas camaras. - A. Magalhães.» 

Estas indicaç.ões ficam sobre a Mesa, afim de serem to
madas em consideração na sessão de amanhã. 

Procede-se em seguida ao sorteio para as seis commissões 
de verificacão de poderes, que ficam ass_im constituida&: 

1 
1 , 

: Primeira com:m,rr,s~ão 

Alcindo Guanabara. 
Oliveira Pinto. 
Alexandre Stockler . 
.Sampaio Ferraz. 
Fonseca Hermes . 

.AristiO.es Lobo. 
)Nicacio • . 
Barbosa Lirna. 
Belfort Vieira. 

Segunda comrnissão. 

Conde de Figueiredo. 



- 83 -

'l'eroeira commissão 

Palleta. 
Almeida Castro 
João :Lopes. · 
Car·taxo. 
Serpa. 

Epitacio Pessôa. 
Viotti. 
Ouriqu-e. 

Quarta cornm'issão 

Jesuíno de Albuquerque 
Manhães Barreto. · 

Q'U'inta CO'lr:.•m.i;ssão 

Bueno de Paiva. 
Pedro Americo. 
Urbano Marcondes. 
Viriato de Medeims. 
Moreira da Silva. 

Sexta cornm1issão 

Vinhaes. 
França Carvalho. 
Fernandes Bastos. 
Nilo Pecanha. 
Ladisláo N etto . 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convida os 
Srs .. Dep~tados a reunir-se amanhã, á hora regimental, para 
contmuaçao dos trabalhos preparatorios ., 

Levanta-se a sessão ás 2 112 horas da tarde. 

3• ::;Ess.w PREPA1RATORIA, EM 6 DE NOVEMBRO DIE 1890 

PRESIDENCJA DO SR., AN'I'ONIO GONÇALVES CHAVES 

A's H 112 horas da manhã, faz-se a chamada, ,á 'qual 
respondem os Srs. Gonçalves Chaves, Matta Machado, Alvaro 
Botelho, Retumba, Amorim Garcia, Gonçalo . Lago, Pedro 
Americo, José Avelino, José Bevilaql,la, João Lopes, Uchôa 
Rodrigues, Barbosa Lima, Thomaz Delphino, Almeida Maga
lhães, João Pinheiro, Carlos Garcia, Gonçalves Ramos, Costa 
Machado, Coelho de Paiva, Viriato de Medeiros, Francisco 
Amaral, João Avellar, Feliciano Penna, Nilo Peçanha, Fran
cisco Veiga, Nascimento, Francisco Glicerio, Lacerda Couti
nho. Americo Luz, Urbano Marcondes, Oliveira Pinto, França 
Carvalho Polycarpo Viotti Baptista da Motta, Cyrillo de 
Lemos, Moreira da Silva, 'Justiniano 'Serpa, Alcindo Guan.a
bara, Dutra Nicacio, JesuinQ de Albuquerque, Aristides Maia, 
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