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Em se.guicla é submdtido iá voLaoão 6~ approvado o pa
recer n . 2\ relativ o á el ei(1ão el e Qoyaz, s endo r econhec i;dos e 
declarados deputados os Srs. SelJastião F'Jeury Curado, Jost' 
L·eopolclo de Bnlhões Jardim e Joaquim Xavie1' Guimarães 
füi lal. 

O S tl. PnEslDE:-< 'l'E diz crue, es tando terminado o trabalho 
da vo.rificaoão de pod er es, v ai. se officiar ao Senado e ao Go
v erno, afim de flE B Re possa ins Lallar o 1C ongr esso Nacional 
na sala pr(: viam ente c.l es:igna-cla. 

O SH. ,T. Avm.1No (pela ordem ) .cJj z 1qu e este'• conclu ído o 
Regim ento Cornrnum elaboracl.o p ela Corr.missão Mixta, da qual 
faz par·Lo, e pede ao Sr. Presicl en Le 1c1uc rnart1uo sessão par a 
ama11 l1 ã., afim -ele . cr ::t;prcsenla-clo e Le trabalho, qu e est:'1. 
s r·nclo Clistribuiclo e eleve s~r snj eilo ú cli .01eussã.o . 

O Sn . PH'l<;RIDEN'l'E convida os Sr c; . Dep·11 l·a rlo s a rr.imir-sr 
amn.nhfr, ;\ hor a r r g imental. 

Levanl.n- so n c; r. ssfto :í.s ·12 horas e l;í. 

1. 1" ST~f\8.\0 PHif<'iPAll .-\.TOil.IA, J<I vl 1!1 DB NOVEiMHHlCll n!f<', 'IR0íl 

PHJ.:~TDENC: !:\ DO SR. J\.N'l'O:ilO GONt}\LVES CHAVES 

Ao mei.o dia, faz- se .a chamada, á qu al r espondem os 
Srs:.' Gonçalves Ollavcs, Alvaro Botelho, F'reclerico Borges, 
Hctumba, Amorim. Garcia, Man oel Fulgencio, .Costa :.Vlachaclo, 
Gabr iel el e 1:\fagalhã.es, J oão de Avellar, 'I'olentino de Carva
J h o, Cact.ano ele Albuquerqn c, João Vieira, ;Espir iLo 1Santo, 
An tonio fJlynliho, Nilo P eçarnh a, iF r.ancisco !Gilycerio, Badaró, 
J'anla Guimarães, <Oiti ci.ca, Franci:sco cio Abreu, Pires F cr
.t·0ira , Car'iaxo, SrL And r ad e, João de Siqueir a, lVI.a:tta Dacella l' , 
Mor e.ira da Silva,. :.VIursa, Domingos de 'Moraes, l\fanbã.es Bar
nüo, Tb eophilo dos Santos, nubião Junior , P edro Am erico , 
liar'los Chrnc ia, Gonçalves Jlamos, :Vir iato el e Medeiros:, Joft.o 
il',opcs, Palleta, .Toão Bru'balho, Ari stides Maia, A,J e::mnclrt>. 
~Lockl er, Dem clr io Rib 0ir o, NascimonLo, Pacifico Masc;arenhas, 
Ferreir a Eabello, Uchôa Rodrigues, Baptista ela .JVIotta, ·Miguel 
ílc Castro, Cassiano do Nascimento, Pa.ula Argollo, 10hveira 
Vallaclão, Viotli, Aimino Affonso, Victorino l\fonLciro, Alcicles 
Lima, Bn cno de Paiva, André Cavalcanti, Fleury Curado, Ame
rico Lu z, Joã.o Luiz .el o Campos, Justiniano de Serpa, Erico 
Coolb o, Nelsou, Lamounier , Bezcrril, Casemiro Junior, P e
re inl. da Costa, .Carva.Jhal, Schmidt, Domingos Rocha, Lniz 
!\IuraL, Seabra, Lauro C\'füll cr , San tos P er eira, ·F erreira Pires, 
Jtoclrigues Alvos, MarLinbo Prado Junior, Chagas Lobal.o, 
Aclol11ho Gordo, As lolpho L)iu, .C.yrillo :de Lemos, 'Doming·os 
P orto, Arthur R.ios, Bai·fio de S. 'Marcos\ Joa.cruim Breves, 
llocll'i-gw •s Femandes, Zarna, Olivei.ra Pinto, Tos ta, Barbosa 
Lima, Virgilio Pessôa, Paulino Carlos, Hom ero Baptis La, 
Thornaz Delp:hino, Julio de Castilhos, Fonse;ca ·Hermes, Do
mingos Jesuíno, Eduardo Gonçalves, Garcia Pires, Indio do 
Brasi.J, Bernardino de Campos; Roclolpho 1Miranda, Vinhaeil, 



Punseca e Silva, Conde el e Figueiredo. Alb0rto Brandão La
cerda Coutinho, J osé Avelino, llusa e Silva, C.antão, B ela1:mino 
de Mendonoa, Augusto de Ji'r eiLas Medrado. JOão Pinheiro 
Aridides Lobo, >G:abino Bezouro, Dutra Nícaéio, Jacques ou...'. 
r1qu e, Costa J1urnor, Ur1)ano 1'.\fa·r·condes. Luiz ,de Andrade 
l\fartinho Hodl'igu es:, Alcindo Guanabara Anfrisio Fialho Ju~ 
'v'l'nc i_:-i de A:1:\·uiar, Meira de Vascon~cll os, ~R:o0!1a Osorio , 
Bulhoes Jarclnn, Peclro Chermont, Guimarães Natal José Be-
v iiaqua, .Angelo Pinheiro, Lopes Trovfto Menna Barr eto ·Eu
zebio de Almeida, 'J' hom az :Flores, Alfred o Ellis e Moniz 
Freire. 

Abre-se a sessão . 

E' lida, posta em disoussão e sem deba te approvada a 
act.a da sessão anteicedeute . 

O Sn. 2º SECP.F.TARI-0, servindo ele 1'', procede á l eitura do 
.s osuinte 

JLXPEDLElN'l'E 

Ofificio flo Ministerio elos Negocios elo Intsrior, ele 13 C:o 
conente, comrn unicanclo que acha-se em estado de presLar- se 
á iustalla()ão do Gongrss:so Nacional o palacio adaptado para 
esse f im cm S. Chri stovão, estando duelas as precisas ordens 
)lara que á 1. hora ela La.rele elo dia 15 esLeja o referido palacio 
ú disp os ição elo Congresso. - Inteirada. 

Oí'l'i cio ela cm11rnis~:ão ele festejos elo dia 15 do conente, 
ieu nvidanclo a Camara dos Deputa dos a fazer-se rcp1·escnLar 
pnr uurn c:omrnissão n o espectaculo ele gala no 'l 'JwaL1·0 J,yrico 
a rca liza1·-so no dia 16. -- 'Tnteirac:a e agracler: a- sc. 

O Sr. Manhãe r; Barreto ---- Sr. Presidente. CLllllLJt·o o clévc1· 
de c:om n1Lmica1· que a Com missão encarregada dr,, mücla rCt d1, 
~cnad o, confoccionar o Regimento do CongTesso Nacional Con 
sLiLuinte cump1·iu o seu dever, e po.r ella estou incumbido lie 
aprcs r~nLar á Mesa o res11ectivo ~)l'ojocto . 

Outrosirn :rprovsito o ensejo para ·pedir a esta Gamara se 
il i 1g'llf~ ele approvae provi soriam ente esse I-leg-irnento , v isLo sei· 
r~ll e necessario, p ar.a installarem-se, amanhã, os trabalhos clo 
Cnn gresso Consti Luinte . · 

O Sr. Espirito Santo (pe la orâe1n ) - Primeiramente, 
Sr. P rosiclent e, preciso que V. Ex. declare si ei'fectivam ent o 
:~ 'Vl -es-r• distribuiu esse proj ecLo pelos cle.p ul·aclos, e, no caso 
afJ'irma t ivo, o fim para que o fez , porque. não me, consta de
cb 1'a()ão alguma nes te sentido . 

.Q Sn. ·PRi>SIDEr\'l'E - Cumpre-me informar ao nobre Depu-
1 ado que o honrado Deputado p elo Ceará, membr o -ela Com
rn it:si:io 11\1, ixta. con.1111Unicou hontem á Mesa ela Camara qu e '' 
trabalho da Commissão estava terminado_ e apenas estava 
C:epenclenLc ela i i~pressão , para ser reme ttido ú1 Gamara do ~ 
Deputados, afim de ser clistribuido . NestB senl:1do ºEclene.1 a 
Secretaria <CJUe ass im .procedesse., e o dei para cllscussao . 

O '8n. EsPIHI'ro SANTO - Em adelitamento ao m eu r eque
r imento, declarn ain da que é preciso _ que v_. Ex. nos informe 
o firn a cru c é destinaclo o projecto ele Bog1menlo. 



O SR. PRESIDENTE - O nobre IDepv.tado acaba de ouvir u 
requerimento do honrado Deputado pelo Rio de Janeiro 
pedindo que a ·Gamara approve este Regimento, ad 1'ef e?'endmn 
do Congresso, porque, a não ser assim, de outra fórma não sei. 
como installar- se a Mesa do Congrnsso. 

O :SR. ~SPIRITO SANTO - Sr. Presidente, desde que o papel 
do ·Congresso consiste em cumprir a lei e ser o primeiro a 
dar exemplo de ordem e de regularidade para se mostrar 
convenientemente competenLe a ser o regulado1'. .das normas que 
devem reger o governo desta grande Nação, parece-me que 
esta corporação, não sendo Congresso ainda, mas uma parle 
delle, porque se compõe apenas de um certo numero de ci
dadãos, não tem competencia para approvar semelhanLe tra
balho. Essa approvação só poderá ter lagar depois de reunidos 
nós ·e os senadores . 

.O SR. PHESIDENTE - O requ·erimento é simples, trata 
apenas de uma approvação provisoria; trata-se apenas da 
installação da . Mesa. (Apartes.) 

O Sn. EsPIRITO SANTO - Si se tornasse n ecessario appro 
var to elo o Hegimento, fal har-nos- ia compe.tencia par a isso; 
como, porém, não se trata de approvar este projecto, porque 
não poder ia sel- o pelo seu proprio conteúdo, requeiro que 
apenas a approvação se iimiLe ao cap. 1, porque os restantes, a 
Gamara de que me honro de fazer parte não poderia appro
:val-os sem protesto .. 

Tenho dito. 
E' lido, apoiado .e posto em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a approvação provisoria se limite á orga
nização da Mesa e ao art. 17 do Regimento proposto. -
:Espirita Santo. 

O Sr. Manhães B:arreto ipediu a 'J.)alavra para declarar que 
lhe parece inutil renovar a sua propos ição, visto como propoz 
a approvação provisül'ia sómente em relação ao ponto refe-· 
renLe á insLallação da Mes~ d<J. Constituinte, por isso que a 
Gamara não pó de legislar para o Congresso. 

O Srt . Josli: AVELINO - O nobr.c Deputado Sr . Espirita 
Santo requereu exactamente o que 1pediu o nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, isto é, a approvação .provisoria da 
parte do Regimento de que arr.anhã teremos de utilisar-nos. 

VozEs - Votos! Votos! 
Posto a votos o requ erimento do Sr . Espirita Santo, é 

approvado. 
O Srt. PrtESTDENTE convida os Srs. Deputados a reunirem-se 

amanhã, á 1 hora da tarde, no palacio destinado aos traba
lhos ·do Congress·o, em S. Christovão, afim de realizar- se a 
re.spectiva installação .. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde. 


	BR-DFCD-AC1891-RGPB-ANS-V1-11CD_001
	BR-DFCD-AC1891-RGPB-ANS-V1-11CD_002
	BR-DFCD-AC1891-RGPB-ANS-V1-11CD_003

