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documento que apresentamos a seguir per-
mite captar o sentido da política mineira,
meses antes da proclamação da República.
Para quem deseja o exercício agradável de
conferir as sutilezas da língua e da história,
extraímos, na íntegra, debates significativos
entre os deputados provinciais, que acom-
panhavam atentamente as transformações
de seu tempo.

Assim, podemos pinçar, como exem-
plo, as palavras do Deputado Martins de

Andrade, republicano convicto, quando, explicando em Plená-
rio por que o Sr. Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira,
ex-chefe do gabinete em 13 de maio de 1888, tinha-se deixado
deslumbrar "pelos aplausos que o vitoriavam por esse conside-
rável ato humanitário"— Lei Áurea -, deixa escapar que o
Conselheiro ficara "tranqüilo, julgando que não era preciso re-
construir o que havia destruído."
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Falava em Plenário aos ex-senhores de escravos, que ti-
nham abandonado a nau monárquica por se sentirem traídos
pelo gabinete conservador. Longe de considerar o trabalho com-
pulsório como passível de indenização, como vários movimen-
tos negros hoje reivindicam, reclamavam-na para si, pelo senti-
do de propriedade do escravo. Enfim, era preciso reconstruir a
lavoura destruída, através da imigração em massa dos pobres
da Europa. Um negócio, como veremos, lucrativo e rumoroso.

Pode-se perceber ainda, nitidamente, que a voz daqueles
homens públicos, herdeiros de uma classe dirigente solidamente
constituída, ecoa com um sentido diverso para os dias de hoje,
mas nos lança questionamentos de extraordinária atualidade. O
Legislativo mineiro da época, esvaziado desde o fim de suas
imensas prerrogativas conquistadas pelo Ato Adicional, sofria
denúncias de subserviência política perante a Presidência da
Província. Não passava de uma mera "chancelaria" deste órgão,
na visão de alguns oposicionistas, mas quem se propõe a repen-
sar a idéia de representação em nossa sociedade atual não pode
desconhecer os passos desses predecessores. Nesses 172 anos
de vida política, enquanto nação independente, vivemos muito
mais tempo a experiência parlamentar do que o contrário. Quem
sabe se, ao relermos os Anais da Assembléia Provincial, consi-
gamos entender melhor os homens que dirigem o Estado repu-
blicano e federativo de agora.

Destacamos o desempenho parlamentar dos seguintes de-
putados, não necessariamente por ordem de importância, que
atuaram naquele segundo ano da 27a Legislatura, a última sob o
regime monárquico:

1. Dr. Aristides de Araújo Maia

2. Dr. Antônio Joaquim Barbosa da Silva

3. Pe. Antônio José Teixeira

4. Dr. Antônio Pinheiro Lobo de M. Jurumenha

5. Camilo Philinto Prates

6. Pe. Cândido Alves Pinto de Cerqueira

7. Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes
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8. Dr. Carlos da Silva Fortes

9. Domingos Rodrigues Viotti

10. Dr. Francisco Marfins de Andrade

11.Dr. Francisco José Coelho de Moura

12. Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha

13. João de Vasconcelos Teixeira da Motta

14.Dr. Joaquim Leonel de Rezende Filho

15. Dr. Joaquim Antônio Dutra

16.Dr. José Caetano da Silva Campolina

17. Pe. José Carlos Nogueira

18.Dr. Luiz de França Vianna

19. Dr. Modesto Augusto Caldeira

20. Sabino Barroso Junior

21. Sevenano Nunes Cardoso de Rezende

22. Dr. Tobias Antunes Franco de Siqueira Tolendal.2	 2 Completama lista outros
38 parlamentares. A lista
completa pode ser consul-
tada na Revista do Arqui-
vo Público, ano 1, fascícu-
lo 1, p8113, na qual, aliás,
há uma observação final

Os trechos que selecionamos dos Anais não seguem uma interessante: de que "nos
primeiros biênios da As.ordem cronológica. Destacamos os debates sobre a Assembléia sembléia Provincial, era de

Legislativa de Minas Gerais, as disputas político-partidárias, O 36 o número legal de seus
republicanismo, o federalismo, a imigração e a corrupção. Por membros, depois elevado

a 40 e afinal, para a últimafim, uma mostra da idéia conservadora de abstenção e greve, e legislatura (1888/89). Em
a adesão de Bias Fortes ao Partido Republicano, 	 diversas legislaturas variou

o número dos deputados
que tomaram assento, ora
por falta de compareci-
mento, ora por falecimen-
to, comparecendo no se-
gundo ano do biênio o novo
eleito, e ora (às vezes na
mesma sessão), por com-
parecer o deputado depois,
em sua ausência ou impe-
dimento, o respectivo su-
plente, quando havia su-
plentes."
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SOBRE A ASSEMBLÉIA LEQISLATIVA
DE MINAS QERAIS

2W Sessão Ordinária, em 	 O Sr. Severiano de Rezende - (Pela ordem. ) - Sr. Presi-
29 de julho dei 889, pági-
na 215.	 dente, disse um dia, nesta Casa, o Sr. Barbosa da Silva que o

maior serviço que o Sr. Barão de Cotegipe, então Presidente do
Conselho de Ministros, podia prestar ao País era a supressão
das Assembléias Provinciais. Apropriando-me da asserção da-
quele ilustre Deputado, direi hoje, sem dúvida, que era ato do
maior patriotismo eliminar essa instituição, criada para fins tão
elevados e que tanto se degenerou, descendo ao nível do qual se
distanciam as inspirações patrióticas e as de bom senso.

É desanimador, contristador, o estado a que se reduziu
essa Corporação, criada para fins elevados de interesse público
e reduzida à reunião, senão ilícita e ilegal, ao menos tumultuária
e anárquica, onde se chocam e se encontram mais os interesses
pequeninos, os caprichos censuráveis, o desrespeito e a emula-
ção, do que se trata, com ânimo calmo, desprevenido e absorvi-
do nas preocupações do bem público, de atender reclamadas
medidas e urgentes necessidades da Província (apoiados).

Aqueles que, como eu, são antigos nesta Assembléia, e
que para aqui vieram quando, nesta Casa, as discussões eram
perfeitamente encaminhadas, o Regimento respeitado e o Presi-
dente da Assembléia era um Magistrado que buscava elevar-se
acima das paixões pequenas, timbrando em ser fiel executor da
lei diante do descalabro que presenciamos, da anarquia, do tu-
multo e do atropelo das discussões e votações, acham-se toma-
dos de um sentimento desolador. Abafa-os esta atmosfera e sen-
tem-se entibiados nos seus esforços, porque têm, diante de si, o
desconhecido, o incerto, o imprevisto (apoiados).

Na realidade, Sr. Presidente, é contristador o estado atual
da Assembléia, onde se tem tratado dos mais sérios assuntos
sem a gravidade e a calma necessárias.

Vimos, por exemplo, por uma originalidade digna de nota, o
orçamento provincial servindo de cauda a um projeto de crédito ao
governo. O acessório como parte principal. O carro diante dos
bois! Encetada a discussão dessa importante lei ânua, a Comissão
respectiva correu em debandada.

O projeto de lei de forças correu à revelia da Comissão,
notando-se também, nas outras Comissões da Assembléia, a
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confusão e a falta de harmonia, de modo a não saber-se qual o
relator de cada uma delas e por onde as Pastas!

O Sr. Viotti - Verdadeira balbúrdia!

O Sr. S. de Rezende - Matérias urgentes e que têm prefe-
rência, por força do Regimento, são preteridas, não figuram na
ordem do dia, e por outras, de mínima importância, tudo se
empenha, dispensando-se os trâmites imprescindíveis, atro-
pelando-se as discussões, e arrolhando-as, intempestivamente
(Cruzam-se apartes).

Da palavra tem-se usado e abusado, de modo a consumi-
rem-se horas e horas, sem proveito algum, perdido o tempo em
estéreis e descabidas questões.

Era preciso revestir-se de grande paciência para assistir a
tudo isso com impassibilidade e resignação. Para a paciência,
porém, há limites, e, diante daquilo que estamos vendo, não
posso recalcar a indignação. Há tanto sopitada, ela se revela,
reagindo no protesto que ora atiro desta tribuna contra tais anor-
malidades (Muito bem!).

Sr. Presidente, seguindo os antigos usos e praxes, tendo
eu de dirigir à Mesa uma reclamação, inscrevi-me no Expedien-
te. Aguardava a hora em que me fosse dada a palavra, quando
sou surpreendido com a declaração de V. Exa. de que a hora
está finda, esgotado o espaço de tempo destinado ao Expedien-
te por alguns Deputados que, com a palavra pela ordem, toma-
ram-no em discussão de assuntos que bem podiam ser contem-
plados em qualquer outra ocasião, menos falando-se pela or-
dem; porquanto todos nós sabemos que se ocupa a tribuna sob
essa fórmula por bem dirigir os trabalhos, encaminhar votações
ou fazer reclamações em bem de alguma disposição regimental
preterida (apoiados). O que se tem praticado é o contrário. Fala-
se pela ordem para estabelecer a desordem.

O Sr. Drumond - No entanto, V. Exa. está também agora
fora da ordem.

O Sr. S. de Rezende - Não, senhor. Estou perfeitamente
na ordem, pois protesto em nome da regularidade, a fim de que
sejam mantidas as disposições do Regimento. E mesmo que to-
masse o alvitre dos Deputados que têm abusado, falando pela
ordem, estava eu em meu direito. Não hei de, por mais tempo,
resignar-me pacientemente a esperar que me dêem a palavra,
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ocasião que nem me é proporcionada, desde que se declara fin-
do o tempo do Expediente em que me inscrevi.

Sr. Presidente, torno a dizê-lo, de nada valem, nesta As-
sembléia, as prescrições do nosso Regimento, tanto que não me
dou mais ao trabalho de consultá-lo. Aqui o tenho guardado no
fundo da carteira, como volume inútil de legislação revogada
ou absoluta.

Se fora ele em vigor, V. Exa. não poderia deixar de incluir
na ordem do dia matérias que têm preferência legal, e as Comis-
sões não condenariam ao esquecimento, por tempo indefinido,
com menosprezo à legalidade e aos interesses públicos, projetos
de utilidade e importância incontestada. Entre esses, figuram
aqueles decretos da Assembléia aos quais a Presidência negou
sanção.

Essa matéria, de natureza urgente e como tal considerada
pelo Regimento, devia, nos primeiros dias de sessão, ser pre-
sente à Assembléia (apoiados). No entanto, correm os dias,
estamos quase a tocar o termo de nossos trabalhos e a comissão
de leis não sancionadas não se dignou, ainda, a interpor parecer
e apresentar-nos as leis que não obtiveram sanção.

Conta-se, entre elas, a que criou na cidade de Pitangui um
estabelecimento de instrução secundária com a denominação
de Ateneu Tolentino. Esta Casa é testemunha do quanto me
empenhei no sentido de fazer vingar esta medida, dos dissabo-
res por que passei, e da rede de estreitas malhas que antepuse-
ram à passagem desse projeto.

17 Sessão Ordinária em
17dejunhode 1889, pági-	 O Sr. Aristides Maia - Sr. Presidente, voto a favor do pro-
na 180. jeto em discussão, mas entendo que não posso votar silencioso,

entendo que não posso votar sem antes lavrar um protesto em
nome dos brios da Província de Minas. Sr. Presidente, desde o
ano passado, em que pela primeira vez fiz parte desta Assem-
bléia, eu confesso, tem sido com o mais profundo pesar que
tenho assistido aqui às suas discussões, tem sido com o mais
profundo pesar que tenho visto o abatimento em que se acha
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esta Corporação, este Corpo Legislativo. Uma das atribuições
mais importantes, talvez a mais importante da Assembléia Pro-
vincial, é a fiscalização do emprego das rendas públicas e, en-
tretanto, eu não sei em que foram aplicadas as rendas arrecada-
das do exercício de 1886 a 1887, liquidadas no ano passado. Eu
não sei em que foram aplicadas as rendas do exercício de 1888,
liquidado em junho último. Não só eu não sei, como posso afir-
mar: ninguém nesta Casa o sabe. Nem uma tabela nos foi reme-
tida. Nem um documento a respeito nos foi apresentado pela
Administração.

O Sr. Bias Fortes - Nenhum volume da coleção de leis do
ano passado está publicado.

O Sr. A. Maia - Entretanto, Sr. Presidente, vem agora o
governo nos apresentar um projeto relativo às finanças da Pro-
víncia, pelo qual temos de votar, porque, afinal de contas, nós
não passamos de uma chancelaria do Presidente da Província.
Temos de votar, porque temos a obrigação de dar meios de
governo, e o Presidente só tem de dar satisfações ao governo de
Sua Majestade, o Imperador, e não à Província. Este projeto,
Sr. Presidente, deveria vir acompanhado das tabelas demons-
trativas das despesas feitas e dos serviços necessários por fazer,
afim de que pudéssemos votar com um pouco de consciência.
Levantei-me, Sr. Presidente, para lavrar este protesto, embora
saiba que ele é inútil. Voto pelo projeto unicamente porque en-
tendo, e entende a Bancada Republicana, não negar meios de
governo.

O Sr. Camilo Prates - Sr. Presidente, algumas horas ainda Discurso pronunciado na

separam-nos do advento da administração liberal. E, portanto, sessão de 18 de junho de
1889. Página 75.

justo que, não podendo privar com o atual governo da Provín-
cia, eu procure saber, desta tribuna, como correm os negócios
públicos.

O Sr. A. Teixeira - Daqui a pouco, V. Exa. há de ser admi-
tido em palácio.

O Sr. C. Prates - 'V Exa. acaba de ouvir do honrado De-
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putado republicano que as Assembléias Provinciais, como se
acham constituídas, e pela forma por que são tratadas pelos
Presidentes de Províncias, nada valem. Sobre este ponto, estou
de perfeito acordo com o nobre Deputado. Votamos leis e elas
não têm execução. A Assembléia faz o seu orçamento, mas os
Presidentes de Província fazem outro, isto é, a Assembléia vota
fundos para certos e determinados serviços e o Presidente os
aplica a outros, como bem lhe parece.

O Sr. Amaral - Desvirtuando completamente a aplicação.

O Sr. C. Prates - Portanto, é bem visto que as Assem-
bléias Provinciais, no meu modo de pensar, e creio que no de
muitos outros, não passam de decoração custosa para as Pro-
víncias.

Infelizmente, isso não se dá só nos Corpos Legislativos,
também no Poder Executivo há a mesma balbúrdia, a mesma
confusão, dê tal modo que a administração, que devia ser
exercida pelo administrador da Província, o é por seus oficiais
de gabinete, empregados da secretaria, etc.

Sr. Presidente, todos sabem o que é um testamento políti-
co (aproveito a ocasião para responder ao ilustre Deputado re-
sidente em Conceição do Serro, que ontem perguntou a V. Ef
qual a razão por que a Assembléia não tinha funcionado até
anteontem). Os nobres Deputados representantes do Partido
Conservador, em sua maior parte, estavam ocupados no recebi-
mento dos legados da situação conservadora (não apoiados) e,
por essa razão, não concorriam às sessões.

O Sr. Amaral - Só vieram à Assembléia depois que deram
quitação ao Presidente da Província (Há outros apartes.).

SOBRE AS DISPUTAS PARTIDÁRIAS,
O REPUBLICANISMO E O FEDERALISMO.

21 2 Sessão Ordinária, em	 O Sr. Martins de Andrade - ( ... ) Senhores, não tenho por
30 de julho de 1889, pági- costume ofender a quem quer que seja e muito menos aos meus
na 256.	 adversários políticos que eu respeito e acato. Vou assentar a

discussão no terreno dos princípios, sem ferir individualidades,
e, por isso, espero ser ouvido com atenção.
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Sr. Presidente, os últimos acontecimentos políticos que,
no dia 7 de junho do corrente ano, desfilaram diante dos nossos
olhos, como resultado de anteriores anomalias pela ascensão do
Partido Liberal, quando é certo que o Partido Conservador
tinha uma grande maioria no Parlamento, vieram pôr em relevo
a desconsideração com que a Coroa trata os partidos
monárquicos, transformados em um bando sem princípios nem
idéias, que, explorando as mil complicadas necessidades sociais
e políticas do País, disputa o poder pelo poder. E um fato que
está na consciência geral que, havendo no parlamento, uma gran-
de maioria da facção denominada Partido Conservador, achan-
do-se à frente do governo o Sr. Conselheiro João Alfredo Cor-
reia de Oliveira, que, tendo feito a Lei de 13 de Maio e deslum-
brado pelas flores e pelos aplausos que o vitoriavam por esse
considerável ato humanitário, deixou-se ficar tranqüilo, julgan-
do que não era preciso reconstruir o que havia destruído, com
um traço de pena, viu a opinião pública agitar-se em torno do
gabinete que presidia, e, sentindo o terreno fugir-lhe debaixo
dos pés, porque já a confiança parlamentar lhe ia faltando, diri-
giu-se à Coroa e pediu-lhe a dissolução da Câmara dos Deputa-
dos, - que lhe foi negada.

Em tão triste emergência teve de deixar o poder, não
obstante a grande maioria que, com a mesma dedicação com
que havia sustentado o ministério presidido pelo Sr. Barão de
Cotegipe, de brilhante memória, ministério que se opunha te-
nazmente à extinção do elemento servil, entregara-se de corpo
e alma ao gabinete presidido pelo Sr. João Alfredo, auxiliando-
o para a realização da gloriosa mas precipitada Lei de 13 de
Maio! Eis o critério e o valor moral da representação nacional.
Eis como a Coroa considera as maiorias parlamentares! Para
substituir o ministério demissionário, Sua Majestade, o Impera-
dor, houve por bem mandar que fossem à sua presença dois
chefes conservadores, os quais, na impossibilidade de uma con-
ciliação entre os grupos Paulino de Souza e João Alfredo, de-
clinaram da honra da organização do ministério. Após esse acon-
tecimento, foi chamado o Sr. Conselheiro Saraiva, que também
recusou tomar sobre os ombros tão pesada incumbência e indi-
cou o nome do honrado Sr. Visconde de Ouro Preto, que orga-
nizou o ministério que, desde 7 de junho, está dirigindo a nau
do Estado. O Sr. Visconde de Ouro Preto, que é, incontestavel-
mente, uma das maiores glórias desta Província (apoiados), uma
das mais brilhantes estrelas engastadas no céu de nossa Provín-
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cia, apesar do imenso prestígio que o cerca, do seu grande ta-
lento, jamais conseguirá opor resistência à onda republicana
que tumultua imponente no seio da nossa sociedade.

É ingrata a tarefa de que S. Exa. se incumbia, qual a de
esmagar o pensamento democrático do País. À frente do gabi-
nete que organizou, S. Exa. dirigiu-se ao Parlamento para apre-
sentar-lhe seus companheiros e exibir o seu programa. Com
aquela filáucia que o caracteriza, que lhe é peculiar, avançou
imprudentemente: "Com essas medidas (são, mais ou menos, as
palavras de S. Exa.) hei de anular o movimento republicano, hei
de esmagar o partido que se levanta" (não apoiados da Banca-
da Liberal).

Não se irritem os nobres Deputados, pois que isto consta
do discurso do honrado Sr. Presidente do Conselho, a cujo
caráter faço justiça. E, Sr. Presidente, encontrando esse grande
homem enérgica resistência por parte de certos Deputados,
que se levantaram contra tão temerárias expressões, mudou de
rumo, abrandando o seu entusiasmo e, simulando homenagem à
opinião popular, exclamou em sua réplica: "Pois bem, se a mai-
oria do País for pela República, eu serei o primeiro a respeitá-
la". O Sr. Visconde de Ouro Preto enganou-se redondamente,
quando, assumindo as rédeas do governo, pensou conter a cor-
rente democrática, que se avoluma dia a dia, invadindo todas as
consciências. Não, Sr. Presidente, quando uma idéia se desen-
volve com tal pujança, resistir-lhe orça pela insensatez, e o no-
bre Presidente do Conselho jamais conseguirá o seu intento
(apoiados da Bancada Republicana). 	 -

Senhores, servindo-me do pensamento de um notável es-
critor, direi: não se voltem os poderes constituídos contra a cor-
rente do tempo. O lado invencível da idéia revolucionária está
em ela ser derivada da elaboração crítica que se está dando nos
espíritos, os mais medianos ainda. Todas as vezes que um poder
se discute, já não tem prestígio, só lhe resta a força material,
mas esta é tirada pelo tributo de sangue ao povo, e é esse mes-
mo povo que já não crê na origem divina da soberania. São
esses produtos híbridos que, pela liga de interesses de casas rei-
nantes e pela bestialização do homem no soldado, julgam-se
com direito investido do céu, para nos chamarem de "vassalos,
súditos" e outras formas do ferrete da servidão da Idade Média
a nós, os que pensamos, trabalhamos e transmitimos, para as
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gerações que vêm, o depósito sagrado das idéias e progressos
que recebemos e que ampliamos, por não sermos parasitas!

***

O Sr. França Viana - Sr. Presidente, na qualidade de relator 12° Sessão Ordinária, em
da Comissão de Força Pública, cabe-me a honra de responder 4 de julho de 1889, página

ao ilustrado representante do 8° Distrito, o Sr. Dr. Aristides 110.

Maia, que ontem rompeu o debate sobre o respectivo projeto.

Não acompanharei, Sr. Presidente, o nobre Deputado nos
seus arrojados vôos oratórios, porque me falecem os predicados
necessários para isso (não apoiados gerais), mas procurarei
responder aos diversos tópicos do seu discurso, segundo os li-
geiros apontamentos que me foi possível tomar no correr da
discussão.

Começou o nobre Deputado por afirmar que o Partido
Liberal é um partido que não tem feito reformas.

O Sr. T. da Motta - E disse a verdade

O Sr. E Viana - Vou demonstrar a V. Exa. o contrário. Sr.
Presidente, não posso atribuir essa asseveração do nobre Depu-
tado ao desconhecimento da nossa história política, quero antes
atribuí-Ia ao seu exaltadíssimo espírito partidário, que o leva a
ponto de negar verdades históricas, como aquele que quisesse
negar a luz meridiana (não apoiado do Sr A. Maia).

Sr. Presidente, a quem devemos nós a Lei de 12 de Agos-
to de 1834, essa gloriosa tradição que devemos engrandecer e
alargar, e nunca restringir ou mutilar, como fez a Lei
Interpretativa de 12 de Maio de 1840, que, a título de interpre-
tação, inutilizou completamente a grande conquista da máscula
geração de 1834? Ao Partido Liberal.

Sr. Presidente, um dos deveres mais imperiosos do Parti-
do Liberal, uma das reformas de sua propaganda está, sem dú-
vida, na afirmação da autonomia e independência das provínci-
as, na amplitude de suas faculdades e regalias.
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• Sr. A. Maia - A Federação ficou na indicação do ano pas-
sado.

• Sr. F. Viana - Lá chegarei. Um dos nobres empenhos do
Partido Liberal é, sem dúvida, fazer valer, por atos repetidos e
sérios, e não pela declamação e pela retórica, não por palavras
vãs com todos os seus consectários lógicos...

O Sr. J. Dutra - V. Exa. é o maior amigo da retórica que
temos aqui. E o retórico-mor (risadas).

O Sr. F. Viana - ... o grande princípio de descentralização
provincial, que salvou este Império, que, inquestionavelmente,
manteve unido este País, e que é, quiça, o seu principal elemen-
to de liberdade... A quem devemos ainda, Sr. Presidente, a Lei
n° 3.029, de 9 de janeiro de 1881, que reformou o sistema elei-
toral do Brasil, nobilitando o direito de sufrágio, empregando
(sic) o processo eleitoral dos inúmeros vícios que concorriam
para o falseamento da representação nacional (Há muitos apar-
tes.)? A resposta não é duvidosa. Ao mesmo generoso e ínclito
partido, que, entretanto, o nobre Deputado increpou de não ser
reformador (Há muitos apartes.). Quem foi, Sr. Presidente, que
impulsionou o grande problema do elemento servil, que foi,
indebitadamente, resolvido pelo Partido Conservador, a 13 de
maio do ano passado, aberrando de seus princípios políticos,
exorbitando de suas tradições históricas e contrariando sua ín-
dole de partido da junta do Colce? Não podeis negar que a re-
forma do elemento servil muito deve ao Partido Liberal, que a
devia ter feito, pois foi corajosamente agitada no seio do Parla-
mento brasileiro pelo glorioso gabinete Dantas, a quem devia
ter cabido a tarefa de coroar essa obra humanitária, segundo foi
mesmo indicado pelo sacerdos magnus da grei conservadora, o
Sr. Barão de Cotegipe, nas memoráveis palavras: "Ou eu ou o
Sr. Dantas". Ele representando o elemento conservador, o ele-
mento escravocrata, o elemento da resistência, e o Sr. Dantas, o
elemento propagandista, o elemento abolicionista (Há inúme-
ros apartes e o Sr. Presidente reclama a atenção.).

O Sr. E Viana - Peço a V. Exa. que me mantenha a palavra.

O Sr. Presidente - Atenção! O orador assim não pode continuar.

O Sr. F. Viana - Sr. Presidente, o ilustrado colega, a quem
respondo, ainda avançou a seguinte proposição: "A onda repu-
blicana tem crescido muito". E uma verdade incontestável essa
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afirmação de S. Exa. É uma coisa que está na consciência de
todos; mas, Sr. Presidente, se nós investigarmos, minuciosamen-
te, os motivos do crescimento da onda republicana, servindo-
me das expansões do colega, chegaremos ao seguinte resulta-
do, que não se pode contestar: o movimento republicano no
Brasil, com muitas e honrosas exceções, nas quais estão com-
preendidos os partidários sinceros, é devido principalmente à
reforma de 13 de maio, que extinguiu a escravidão no Brasil.
Muitos possuidores de escravos, vendo-se feridos em suapro-
priedade, que até então tinha sido respeitada e conservada à
sombra das leis do País, sem que fossem indenizados do valor
dessa propriedade, indignaram-se contra a ordem de coisas exis-
tentes, e então, como uma represália, acamparam nas fronteiras
republicanas, donde despedem raios e coriscos contra a nossa
forma de goveno, a qual responsabilizam agora por todos os
nossos males passados, presentes e futuros. No seu furor de
reformas, querem a todo transe mudar a nossa forma de governo,
que reputam a causa eficiente de nosso atraso em relação aos de-
mais povos civilizados e cultos do mundo (Há numerosos e re-
petidos apartes.)..

Eis, Sr. Presidente, a explicação desse grande movimento
democrático, que se acentuou principalmente depois da Lei de
13 de Maio. Não indagarei, Sr. Presidente, se os que assim pro-
cedem estão com a verdade, consultam o verdadeiro bem desta
grande Pátria americana, que todos estremecemos e idolatra-
mos, mas direi: é um republicanismo muito excêntrico, uma de-
mocracia sui generis essa, que se exalta de indignação e rancor
contra o trono, só porque ele, mais humanitário, mais liberal,
mais coerente do que ela, proclamou, alto e bom som, o grande
princípio da gloriosa Revolução de 1789, que declarou os direi-
tos do homem e arvorou o lábaro sacrossanto da liberdade, igual-
dade e fraternidade (Trocam-se numerosos e repetidos apar-
tes.)!!!

Disse ainda o nobre Deputado, a quem respondo, que o
Exército Brasileiro foi um elemento de resistência que encon-
traram os sustentadores da hedionda instituição do elemento
servil, porque não quis prestar-se ao indecente papel de capi-
tão-do-mato, para perseguir os escravos em sua fuga, para con-
ter o êxito das vítimas de tão execranda e bárbara instituição
(Trocam-se muitos apartes).

Quererá, porventura, S. Exa. defender esse ato de
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indisciplina do nosso Exército? Tenho para mim, Sr. Presidente,
que esse ato do Exército Brasileiro é um verdadeiro ato de re-
beldia, de indisciplina, que não pode merecer aplausos, porque
o Exército é essencialmente obediente como força pública. Não
pode eximir-se de cumprir as ordens que emanam do legítimo
superior, sob o pretexto de que lhe repugna cumprir ordens de
certa natureza. Foi, Sr. Presidente, um triste precedente que veio,
de mais a mais, anarquizar o nosso País, desprestigiar o princí-
pio da autoridade, já tão desmoralizado entre nós, plantar os
germens de perniciosas conseqüências para a ordem e seguran-
ça pública (Trocam-se muitos apartes.). Mas a verdade, Sr. Pre-
sidente, é que a reforma do elemento servil estava feita, porque
o movimento emancipador era quase geral no nosso País.

O Sr. Bias Fortes - O nobre Deputado está em contradição.

O Sr. E Viana - Não há contradição. Os possuidores de
escravos os libertavam em massa, e a fatal instituição, Sr. Presi-
dente, tendia a desaparecer para sempre no insondável abismo
do nada, passando a pertencer, tão-somente, aos domínios da
nossa história, de que é uma das páginas mais negras (Muito

bem!)!!! Não foi, portanto, a resistência do Exército que desfe-
chou o golpe mortal na instituição servil. Em seus arroubos de
eloqüência, ainda avançou o meu ilustrado amigo a seguinte
proposição, que peço licença para contestar: "No Brasil, não há
liberdade de pensamento". E citou o que tem acontecido em
diversas conferências do emérito propagandista republicano, Dr.
Silva Jardim.

Sr. Presidente, eu direi ao nobre Deputado que muito me
glorio e ufano de pertencer a um País como o nosso, onde há com-
pleta liberdade de pensamento (muitos apoiados). Há fato mais
significativo dessa liberdade de se exprimir o pensamento do que a
grande amplitude que tem a imprensa de exprimir sua opinião entre
nós (muitos apoiados)?

Parece-me, Sr. Presidente, poder dizer, sem receio de er-
rar, que não há país tão livre como o Brasil na manifestação do
pensamento, quer na imprensa, quer na tribuna, quer na praça
pública nos célebres meetings. O fato de ter sido desacatado o
Sr. Silva Jardim, em algumas de suas conferências republicanas,
nada prova contra a liberdade de pensamento, antes a confirma.
E, Sr. Presidente, se eu, como liberal, como amante da liberda-
de de exprimir o pensamento, lamento sinceramente tais desa-
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catos cometidos, tendo assistido e lido algumas conferências
desse ilustre tribuno republicano, não posso também deixar de
reconhecer que ele, às vezes, pratica demasias no exercício da
palavra. Usa, como vós não podeis negar, de uma linguagem
desabrida, principalmente quando ataca a família imperial, a quem
devemos respeito e consideração, por ser a família imperante, a
sombra de nosso pacto fundamental, a Constituição Política do
nosso Império (Apoiados. Muito bem!).

O Sr. Campolina - É uma família digna de respeito (apoi-
ados).

O Sr. F. Viana - Na sua faina de acoimar de atrasado o
Partido Liberal, disse o nobre Deputado que esse Partido quer a
restauração do Ato Adicional, enquanto o Partido Conservador
de São Paulo, tendo à sua frente o Sr. Antônio Prado, hasteou a
bandeira da Federação das Províncias.

Sr. Presidente, se o Partido Liberal conseguir a restaura-
ção do Ato Adicional, o restabelecimento da pureza da reforma
democrática de 1834, expurgada da excrescência que se deno-
mina "Lei Interpretativa", terá incontestavelmente prestado um
relevante serviço ao País, para cujo engrandecimento tem sem-
pre pugnado (Apoiados. Muito bem!). O Partido Liberal domi-
nante não hasteou a bandeira da Federação e, conquanto eu seja
partidário dessa idéia...

O Sr. A. Maia - Hoje não é mais.

O Sr. E Viana - Ainda o sou, porque não renuncio, de
modo algum, às minhas crenças políticas, porque, posto que
essa idéia seja advogada por alguns de seus membros mais dis-
tintos, reunido esse Partido em maioria no Congresso Liberal,
que se realizou no Rio de Janeiro, essa maioria não julgou ainda
oportuna a idéia, mas, sim, a das franquias provinciais e munici-
pais, um dos pontos mais brilhantes do programa político do
patriótico gabinete Sete de Junho, em boa hora entregue à direção
do hábil estadista Visconde de Ouro Preto, um dos filhos mais
distintos desta Província, de caráter altivo, como as altivas ser-
ranias, em que viu a luz, não significando, porém, esse fato que
o Partido Liberal tenha renunciado a essa grandiosa idéia da
Federação das Províncias. Que nos importa que o Sr. Prado
tenha arvorado a bandeira da Federação dessas Províncias?
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O Sr. F. Amaral - O Sr. Prado é um especulador (Não
apoiados da Bancada Conservadora. Apartes.).

O Sr. F. Viana - Aquele que abusou completamente das
normas políticas de seu Partido, que contrariou os precedentes
e as tradições do mesmo Partido, arvorando a bandeira da liber-
dade incondicional dos escravos, também pode advogar a causa
da Federação das Províncias, mas está certamente divorciado
dos sãos princípios de sua escola política, que é a conservadora.
Falou ainda o nobre Deputado na proibição da leitura de jornais
feita aos alunos da Escola Militar.

O Sr. Severiano de Rezende - Pode até ser disposição do
regulamento da Escola.

O Sr. F. Viana - Se esse fato se deu, o que sinceramente
lamento, devemos todos estigmatizá-lo, mas não pode ser atri-
buído, nem o nobre Deputado demonstrou que fosse determi-
nado por influxo do atual Ministério. Em um dos tópicos de seu
discurso, disse o nobre Deputado que o Ministério atual quer
apoderar-se de nossas terras (O Sr Maia dá um aparte.).

O Sr. F. Viana - O nobre Deputado esteve um romancista
de força (sic). Em que parte, em que ponto do programa do
Ministério viu S. Exa. essa idéia? Em nenhum, respondo eu.
Disse ainda o nobre Deputado que a grandeza da República
Argentina e o seu desenvolvimento são devidos principalmente
à supressão dos direitos de exportação. Não quero duvidar da
afirmação do nobre Deputado, a quem tributo respeito e amiza-
de, mas pergunto eu a S. Exa.: pode a nossa Província abrir
mão desses impostos, que representam uma verba importante
de sua receita, sem que tenha impostos sucedâneos, para supri-
rem a falta dos de exportação? Eis o que o nobre Deputado não
demonstrou.

O Sr. Camilo Prates - É um projeto niilista, um projeto
desorganizador.

O Sr. F. Viana - O nobre Deputado acha boa e vantajosa a
idéia, mas não nos indicou o remédio para suprir a falta dos
impostos de exportação; e não o tendo feito, não podemos, de
modo algum, prescindir desse importante elemento da receita
provincial, que contribui para a manutenção de muitos serviços
públicos, já organizados, e que se baseiam nessa parte da recei-
ta. Pergunto, ainda, ao nobre Deputado: podemos abrir mão
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desses impostos, quando é certo que só o imposto de 4% sobre
o café exportado produz em nosso orçamento uma verba de mil
e trezentos contos de réis, e o de 3% sobre gêneros de exporta-
ção produz outra verba de cento e oitenta contos de réis? Não
tem lugar essa supressão. O nobre Deputado seria mais razoá-
vel se propusesse antes a diminuição de semelhantes impostos.
Falou ainda o nobre Deputado em auxílios prestados à lavoura
pelo atual Ministério, que qualificou de "panacéia". Como quer
que seja, Sr. Presidente, o certo é que o nobre Visconde de Ouro
Preto está prestando relevantíssimos serviços à lavoura de nos-
so País com esses auxílios, pois o que ela mais precisa é de
capitais para desenvolver-se e manter-se. Esse ato patriótico do
gabinete Sete de Junho tem merecido os aplausos da imprensa
ilustrada da Corte, como sejam a Gazeta de Notícias, O País,
etc. Parece-me, Sr. Presidente, ter respondido ainda que palida-
mente...

SOBRE IMIQRAÇÃO E CORRUPÇÃO

O Sr. Joaquim Dutra - Conquanto eu reconheça, Sr. Pre- 69 Reunião Ordinária, em

sidente, que a transformação da sociedade se opera de modo 21 de junho de 1889, pá-

lento e gradual, contudo, força é confessar, há acidentes tão gina4l.

decisivos na vida social que desvendam bruscamente uma situ-
ação radicalmente nova. Em face de tal emergência, os reparos
por parte dos poderes públicos devem ser prontos, enérgicos e
eficazes (apoiados). A Lei de 13 de Maio de 1888, rasgando
para todo o sempre os antigos e rotineiros moldes do nosso
sistema de trabalho agrícola, produziu na sociedade brasileira,
não há como negá-lo, um desses acidentes. A organização, pois,
de um novo sistema que venha em breve substituir o antigo cons-
titui um problema cuja resolução urgente deve ser encarada sem
hesitação, resolutamente, a fim de tirar a lavoura do triste e
desanimador abatimento em que jaz. As variantes dessa ques-
tão, aliás complexa, devem ser estudadas e decididas com ener-
gia máscula e sincera dedicação patriótica (apoiados). A imi-
gração, Sr. Presidente, se nos afigura como a válvula única de
segurança, como o único meio salvador na resolução desse com-
plexo problema, e tanto assim é que os poderes públicos têm
procurado auxiliar aqueles que a ativam. Em 1881, foi celebra-
do pela Província um contrato, sobre bases viciosas, para a in-
trodução de colonos da Ilha dos Canários. Em virtude desse
contrato, porém, não foi introduzido na Província um só imi-
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grante, não obstante a sua rescisão posterior custar à Província
centenas de contos de réis. Esse tributo, porém, Sr. Presidente,
foi pago não só pela Província, mas também pelo governo ge-
ral. A vacilação era, nesse tempo, a nota dominante de todos os
espíritos. Os nossos homens de Estado não tinham um plano
assentado sobre essa matéria. Uns opinavam pela imigração es-
pontânea, e outros, pela imigração subvencionada. Mas, Sr. Pre-
sidente, nesse assunto complexo e variável em que predominam
a observação e a experiência e não os motivos a priori, como
muito bem disse na sessão do ano passado um ilustre Deputado,
ilustração invejável em tão verdes anos e uma das organizações
cerebrais mais completas que conheço, o Sr. Barbosa da Silva
(apoiados).

O Sr. Barbosa da Silva - Bondade de Exa.

O Sr. Joaquim Dutra - Como dizia, Sr. Presidente, de 1881
para cá muito se tem adiantado sobre o assunto. A Assembléia
Provincial de Minas votou, em 1887, a Lei n° 3.417, dando ao
governo amplitude franca para estabelecer e organizar o servi-
ço da colonização e imigração entre nós. Tendo sido já conquis-
tadas as melhores idéias, pois que uma aturada experiência ha-
via dado a esse ramo de serviço a desejável orientação, sancio-
nando a imigração subvencionada como o melhor sistema para
estabelecer, na Província, a corrente imigratória almejada por
todos, a Assembléia Legislativa de Minas andou patrioticamen-
te quando, no ano passado, ampliou a Lei n° 3.417, votada pela
Assembléia de 1887. Mas, Sr. Presidente, é doloroso confessar
que os administradores da Província não corresponderam, de
modo algum, a esses sentimentos patrióticos das Assembléias
de 1887 e 1888. O Sr. Dr. Horta Barbosa, como é sabido,
mercantilizou por demais esse ramo do serviço público (apoia-
dos e não apoiados), entregando-o, exclusivamente, a uma as-
sociação de compadres de Juiz de Fora, denominada Associa-
ção Promotora da Imigração, que, absolutamente, não tem
correspondido aos intuitos da Lei n° 3.417, ampliada no ano
passado.

O Sr. A. Teixeira - Faz parte da diretoria dessa Associa-
ção o Sr. B. de Itatiaia, que é 040 Vice-Presidente da Província.

O Sr. Joaquim Dutra - Para mim, é indiferente que seja
Diretor da Associação Promotora e Vice-Presidente desta Pro-
víncia o Sr. B. de Itatiaia. Essa circunstância em nada me pode-
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rã tolher quando se tratar do cumprimento dos seus deveres. O
Sr. B. de Itatiaia possui títulos que muito o recomendam à mi-
nha estima e alta consideração, mas, se cometer faltas no exer-
cício de qualquer encargo público, terá para mim a mesma res-
ponsabilidade que qualquer outro cidadão (apoiados). Como já
disse, Sr. Presidente, o Sr. Horta Barbosa mercantilizou o servi-
ço da imigração, e o Sr. Gonçalves Ferreira, que deixou
execranda memória nos anais administrativos desta infeliz Pro-
víncia, desvirtuou-o completamente (apoiados e não apoia-
dos). E assim que, quando esse importante ramo do nosso ser-
viço público começava a tomar um caráter mais sério, sob a
hábil e enérgica inspeção do Sr. Comendador José Carlos de
Carvalho, o Sr. Gonçalves Ferreira procedeu de modo tal que o
Comendador Carlos de Carvalho foi obrigado a pedir demissão.

O Sr. Jurumenha - Não apoiado. O Sr. Conselheiro Gon-
çalves Ferreira foi um dos administradores que andou melhor
nesse negócio de imigração.

O Sr. Joaquim Dutra - Na opinião de V. Exa.

O Sr. Coelho de Moura - No ano passado não o acusa-
ram.

O Sr. Bias Fortes - Acusamos agora.

O Sr. Peixoto - E foi defendido.

O Sr. Joaquim Dutra - Sobre as aptidões do Sr. Carlos de
Carvalho, não será inconveniente ler o que diz o Jornal do Co-
mércio, no artigo denominado "Revista das Províncias": "Um
espírito atilado e enérgico, talvez forte demais para o prosaísmo
de nossa vida comum, o Sr. Comendador José Carlos de Carva-
lho, encarregado de inspecionar a colonização da Província, já
atinou com essa índole especial da sociedade mineira, e, em um
estudo publicado na Gazeta da Tarde, de Juiz de Fora, aconse-
lhou aos poderes públicos que dividissem em departamentos
especiais a Província para os trabalhos de povoamento". Essa é,
Sr. Presidente, a opinião insuspeita do Jornal do Comércio.
Vejamos agora o que diz o correspondente da Tribuna Liberal,
residente em Juiz de Fora, ainda sobre o Sr. Comendador Car-
valho e as irregularidades do serviço da imigração depois que
esse cavalheiro foi demitido. Diz o correspondente da Tribuna
Liberal: "Relativamente à imigração, já vai se fazendo sentir a
ausência e lamentando a falta da administração do Comendador
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Carvalho. "A ordem e a disciplina não existem mais na Hospe-
daria, e disso são exemplos os grupos de imigrantes que vivem
constantemente percorrendo as ruas da cidade. Na Administra-
ção Carvalho, existia criada uma guarda na ponte sobre o rio
Paraibuna, impedindo o trânsito de imigrantes para aqui. Não
sabemos se essa medida foi revogada, mas, se ainda está em
vigor, nota-se que por ali começa a entrar grande relaxamento.
Mas nenhum outro resultado se poderá esperar do ato da admi-
nistração, mandando desempenhar o espinhoso cargo de inspetor
de imigração e o de ajudante dois empregados de fazenda, que
nada conhecem do serviço, que nenhuma idéia têm a respeito, e
cuja falta absoluta de aptidão para aqueles encargos patenteia,
aos olhos do público, a maneira por que o Sr. Gonçalves Ferreira
encara negócios tão importantes. Esta interinidade de estarem
dois empregados da tesouraria dirigindo serviços de que ne-
nhuma noção têm não pode continuar, a menos que o Sr. Gon-
çalves Ferreira não esteja reservando o lugar de inspetor para
algum afilhado do seu grande e generoso amigo, cidadão Loyo.
Enquanto esses fatos se passam, quem vai sofrendo seriamente
é o serviço de imigração, que está sendo praticado, na Provín-
cia, de modo atropelado e anárquico. Não há um sistema orga-
nizado, não há uma idéia acertada da administração a respeito.
Esta só pensa em servir os amigos, embora esse fato importe
em prejuízo dos interesses públicos. E por isso que esperar do
Sr. Gonçalves Ferreira um impulso sério, honesto, patriótico e
criterioso sobre esse ramo da administração, como de qualquer
outro, seria o mesmo que desejar que o céu desabasse e que o
curso das águas voltasse de suas correntes naturais. Um homem
como esse, que vem designado para uma Província com o único
intuito de entregar os dinheiros públicos aos parentes do Sr.
João Alfredo, do que deu prova cabal com o último escândalo
do empréstimo Loyo, que está cobrindo de vergonha e de indig-
nação a Província toda, não tem mais força moral para nenhuma
medida que importe em um movimento em nome do interesse
da Província. Cumpre aS. Exa. preparar as suas malas, já que a
sua vergonhosa missão está cumprida com imensa patota do
ilegal e arbitrário contrato do empréstimo. De uma coisa, po-
rém, pode S. Exa. ficar bem certo e seguro: é que seu nome, sua
administração, todos os atos, enfim, que praticou, serão assina-
lados na história de Minas pelos traços mais tristes e pavoro-
sos. Semelhante período terá como suprema nota dominante a
mais completa falta de dignidade, pelo rebaixamento de todos
os princípios e revoltante abandono de todas as normas de
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moralidade". Eis, Sr. Presidente, o modo por que o correspon-
dente da Tribuna Liberal aprecia o serviço de imigração na
Hospedaria de Juiz de Fora. Que o Sr. Gonçalves Ferreira des-
virtuou completamente o serviço de imigração entre nós, os fa-
tos aí estão para certificar o meu asserto. E assim que, sem
estudos sérios, sem a menor reflexão, esbanjava os dinheiros
destinados à imigração, e os esbanjava a título da mesma imi-
gração. Em sua peregrinação pela Província de Minas, ao che-
gar em São João Nepomuceno, sem o menor exame, sem o menor
escrúpulo, adiantou ou emprestou, por conta da Província, a
uma associação particular que ali se tinha organizado a quantia
de 40 mil réis para a compra de uma fazenda e subseqüente
estabelecimento de um núcleo colonial na mesma. Ora, o Cen-
tro Municipal de Imigração de São João Nepomuceno, sendo
uma associação inteiramente particular, sem fiscalização por
parte da Província...

O Sr. E Alves- Não apoiado. Há fiscalização muito direta
por parte da Província.

O Sr. J. Dutra- ... não sei como o Sr. Gonçalves Ferreira
mandava fazer pagamentos a empregados.

O Sr. F. Alves- Nunca pagou a um só empregado. Hei de
mostrá-lo. E uma associação toda patriótica.

O Sr. J. Dutra- Eu vou pedir informações. Correndo so-
bre esses fatos diversas versões, julguei-me no dever de pedir
informações ao governo, para formar juízo seguro (O Sr A.
Teixeira dá um aparte.).

O Sr. J. Dutra - V. Exa. não conhece os fatos e, portanto,

não pode contestar.

O Sr. A. Teixeira- Mas posso tirar conclusões do que V.
Exa. está dizendo.

O Sr. J. Dutra- Não pode, desde que não conhece os
fatos. Sendo a Associação denominada Centro Municipal de
Imigração de São João Nepomuceno inteiramente particular,
entretanto, é o governo que paga, na Hospedaria de Juiz de
Fora, alimentação, durante dez dias, aos imigrantes que ali se
alojam, indo de Juiz de Fora para o Centro Municipal da Hos-
pedaria de São João Nepomuceno, vem a pagar duas vezes.
Quero dizer: tendo o governo pago a estada do imigrante na
Hospedaria de Juiz de Fora durante dez dias, vai pagar nova-
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mente, em São João Nepomuceno, o que já foi pago em Juiz de
Fora. E, ainda mais, a lavoura que quisesse tirar imigrantes da
Associação Central de São João Nepomuceno pagava quatro
mil réis, de modo que tinha que pagar o que já estava pago pela
Província. Nessas condições, entendo ser do meu dever não
deixar que suposições menos airosas pairassem sobre a diretoria
do Centro de Imigração de São João Nepomuceno...

O Sr. E Alves- E acredito que não hão de pairar.

O Sr. J. Dutra- ... é por isso que vou apresentar um reque-
rimento à Assembléia, concebido nos seguintes termos: (-Lê)
(Muito bem!).

(Vai à mesa e é lido o seguinte requerimento: "Requere-
mos, por intermédio do governo, as seguintes informações: 1°)
quanto despendeu o governo com os empregados do Centro
Municipal de Imigração em São João Nepomuceno, hospeda-
gem e alimentação dos imigrantes; 2°) cópia do contrato cele-
brado pelo governo com a diretoria do referido centro para a
aquisição ou compra de uma fazenda, a fim de estabelecer nela
um núcleo colonial, bem assim cópia de todos os papéis relati-
vos ao empréstimo de 40:000$000 feito pelo governo à dita
Associação. Sala das Sessões, 21 de junho de 1889. Assinam:
Joaquim Dutra, Leonel Filho, Martins de Andrade, C. Sena.")

A IDÉIA CONSERVADORA DA ABSTENÇÃO E DA
QREVE PARLAMENTAR

1Sessão Extraordinária, 	 o Sr. Jurumenha- Sr. Presidente V. Exa. viu no princí-
em 04 de agosto de 1889,
página 291 pio desta sessão, que eu, como conservador, destaquei-me com-

pletamente de minha Bancada, sem que estivesse no recinto um
só dos meus distintos colegas.

O Sr. Silva Fortes - Procedimento muito patriótico e hon-
roso para V. Exa. (não apoiados da Bancada Conservadora).

O Sr. C. de Moura - Não pode ser honroso para o nobre
Deputado, porque, nesse caso, nos desonrava (protestos da
Bancada Liberal).

O Sr. Jurumenha - Seja V. Exa. mais cortês e mais delicado.

O fato de ter sido honroso o meu procedimento não quer
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dizer que fosse desonroso para V. Exa. e os demais colegas
(apartes).

Quero supor, algumas vezes, Sr. Presidente, devido à fra-
gilidade de minha inteligência, à minha defeituosa e imperfeita
orientação política e ao modo despretensioso de encarar os
acontecimentos políticos, que me dirijo mal e que são os meus
nobres colegas que têm razão; que sou o que está fora do direi-
to e das conveniências políticas. Ainda assim, estou em paz com
minha consciência.

(...)

A sanção do Orçamento ou de uma lei de interesse públi-
co não é uma sentença judiciária que não pode ser divulgada
senão depois de publicada pelo escrivão.

O Presidente da Província, como supremo diretor de seu
partido, tem o dever imperioso de dirigi-lo, censurá-lo, assim
como também, tratando com um adversário leal, pode dizer-lhe
a verdade, se a administração aceita ou não uma medida; assim
como pode e deve declarar, francamente, se o Orçamento, des-
de a sua gestão, satisfaz o pensamento do governo e as necessi-
dades da Província.

Nada há, portanto, de censurável em o Presidente da Pro-
víncia declarar se sanciona ou não esta ou aquela lei, máxime
tratando-se da Lei de Meios. Ora, tendo o ilustre Sr. Barão de
Ibituruna me declarado que estava disposto a sancionar o Orça-
mento, porém que não aceitava imposições (referindo-se àjun-
ção do crédito ao Orçamento) e que não tinha autorizado de-
claração alguma em contrário, pareceu-me ter desaparecido a
oportunidade da parede que fazia a Bancada Conservadora,
tanto mais quanto a reunião daqueles projetos seria uma ilegali-
dade por ser contra o vencido (apartes).

Dizia-se, Sr. Presidente, que o Sr. Barão de Ibituruna não
sancionaria o Orçamento, e, nesse sentido, alguns Deputados
Conservadores, com a responsabilidade de seus nomes, telegra-
faram à Imprensa da Corte, afirmando mais: que o Presidente
da Província queria assumir a ditadura. Eu nunca dei crédito a
isso. Sei que, se os Conservadores não dessem meios ao gover-
no, poderia este encerrar a Assembléia e, querendo, faria novas
eleições por esses quarenta dias, convocando a nova Assem-
bléia, que teria outra feição mais favorável à administração
(Apartes prolongados).
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O governo, neste País, Sr. Presidente, nunca deixa de ga-
nhar as eleições. Tem sempre a maioria que sai das umas. (apar-
tes).

Desde que desaparecia o motivo que arrastava a Bancada
a fazer parede, qual o fundamento patriótico que justifica a nos-
sa abstenção? A Província está despendendo contos de réis com
a sua representação, e esta, em lugar de discutir e pugnar pelo
bem público, faz paredes para não dar sessões (apartes e sus-
surros prolongados).

Sabem todos, Sr. Presidente, que estou afeito a essas lu-
tas. Bem ou mal, direi a verdade e o que entendo, sem apavo-
rar-me com a torrente de apartes. Esta Assembléia há de ouvir-
me (apartes).

Eu não poderia deixar de crer no ilustre Sr. Barão de
Ibituruna, que não é um qualquer gondoleiro político de águas
turvas (apoiados da Bancada Liberal). Tendo S. Exa., com sua
honorabilidade e sisudez, me afirmado, terminantemente, que
sancionaria o Orçamento, e acreditando na sua palavra
veneranda, não podia, Sr. Presidente, sem trair a Província, con-
tinuar a fazer parede, sob o pretexto de uma frivolidade que não
existia.

Vi, ao mesmo tempo, que não pesavam, seriamente, as
responsabilidades dos acontecimentos. Demais, Sr. Presidente,
quando a parede e a abstenção foram elementos decentes, no
sistema representativo (apartes prolongados)?!

Dou como provado que andei mal contribuindo para que
houvesse sessão. Se assim é, para que os meus colegas me se-
cundaram, entrando para este recinto? Por que não continua-
ram em abstenção, assumindo toda a responsabilidade? A justi-
ficação do meu procedimento está na imitação imediata dos
nobres Deputados (apoiados e não apoiados).

Eu, Sr. Presidente, não sou de sutilezas e rodeios. A Pro-
víncia que nos julgue. Seja qual for o juízo de qualquer dos

meus correligionários e de adversários, tranqüiliza-me a
sereni-dade de minha consciência.

O Sr. Dr. Sabino Barroso pediu-me ontem que deixasse
de dar casa. Condescendi com S. Exa. Hoje, em vista do expos-
to, não podia continuar nessa abstenção, sem trair os interesses
da Província. Enquanto se tratava de entrar em um acordo, es-
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perei. Prometi a S. Exa. e, nesse sentido, mantive-me, até hoje,
sem comparecer à sessão. Entretanto, vindo hoje para a Assem-
bléia e querendo acarretar com a responsabilidade da minha
posição, dirigi-me a S.Exa. e manifestei-lhe todo o ocorrido e
que, absolutamente, não deixaria de comparecer à sessão, visto
ter absolutamente desaparecido o motivo político de a Bancada
Conservadora abster-se. Disse, finalmente, que estava pronto
para dar casa, no interesse de tornar efetivos os benefícios vota-
dos na presente sessão à Província, mas desejava ter um funda-
mento sério e valioso. E, como S. Exa., o Sr. Barão de Ibituruna,
me asseverara que sancionaria o projeto do Orçamento, tal como
tinha passado, queria que todos os nossos amigos tivessem igual
procedimento (apartes).

Finalmente, eu não posso censurar a administração pelo
fato patriótico de ter manifestado lealmente que sancionaria o
Orçamento, entendendo-se com um adversário leal, mas seu
amigo, que lhe pediu a declaração aludida no sentido de poder
proceder com liberdade, tendo em atenção, sobretudo, os inte-
resses públicos. Eu entendo que S. Exa. nenhuma censura me-
rece por isso (muitos apartes).

O Sr. Tolendal - Comprometeu-se formalmente (apartes).

O Sr. Jurumenha - Nessas condições, agradecendo a S.
Exa. o modo franco e espontâneo, o modo patriótico por que se
manifestou perante um adversário, tomei a resolução de não
submeter-me a imposições de minha Bancada (apartes) sobre
esse ponto (apartes).

O Sr. Tolendal - Resta apenas saber se as declarações de
V. Exa. comprometem ou não a administração.

O Sr. Jurumenha - Não comprometem coisa alguma. O
que fazem é determinar, pura e simplesmente, a resolução patri-
ótica de um ancião venerando como o Sr. Barão de Ibituruna,
porque, afinal de contas, esta Assembléia, como ela se tem por-
tado ultimamente, com o aumento de seus membros, parece antes

um vulcão incandescente do que uma corporação
legislativa.

Se, por acaso, alguém suceder na administração ao Sr.
Barão de Ibituruna, ou se mesmo S. Exa. deixar de sancionar o
Orçamento, ao menos politicamente está explicada a minha po-
sição.
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O Sr. Tolendal - Será ludibriado pela força das circuns-
tâncias.

O Sr. Jurumenha - Não espero ser ludibriado, porque,
quando se trata de cavalheiro, como é o Sr. Barão de Ibituruna,
acho até impróprio esse modo de exprimir-se.

O Sr. Tolendal - Pela força das circunstâncias, disse eu;
não há nada de pessoal (apartes).

O Sr. Barroso Jr. - A Bancada Liberal afirma que S. Exa.
comprometeu-se a sancionar o Orçamento (apartes da Banca-
da Liberal).

O Sr. Jurumenha - O que acabo de expor deu-se apenas
há 15 ou 20 minutos. A Bancada Liberal nem pode ter conheci-
mento disso (apoiado da Bancada Liberal). Porém, eu avanço
mais a esta Assembléia que S. Exa., com a independência que o
caracteriza, disse-me: "Eu o autorizo a declarar que sanciono o
Orçamento" (muitos apartes).

O Sr. Tolendal - Sim, senhor. Estão postos os pingos nos
"is,,.

O Sr. Jurumenha - Portanto, não compreendo por que
essa insistência em duvidar-se do que afirmo! Esperem os acon-
tecimentos que virão confirmar a minha exposição (apartes).

Terminando as minhas observações, Sr. Presidente, a mi-
nha exposição, direi que a minha posição perante o Distrito que
represento é a mesma. Nunca transigi nem transigirei com ad-
versários nessas condições, mas não sou também conservador
por conta de meia dúzia de desafetos que ... (muito bem da
Bancada Liberal).

Se entendem alguns de meus correligionários que procedi
irregularmente, eu também tenho o direito de dizer que são eles
que assim procedem. Finalmente, termino, fazendo um protesto
solene nesta Assembléia de, quer aqui, quer em qualquer outra
corporação deliberativa, jamais tomar como procedimento de
oposição, abster-me por meio de greve (Muito bem!). Hei de
comparecer, sejam quais forem as conseqüências, seja ou não
vencido, mas quero sê-lo pela palavra, pelo voto e não por po-
sições esquerdas, como aquelas a que tenho me submetido nes-
ta sessão (Muito bem!).
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SOBRE A ADESÃO DE BIAS FORTES

O Sr. Aristides Maia - Sr. Presidente, eu me felicito e à
Bancada Republicana pelo fato mais frisante da sessão de hoje.
Iniciada a sessão por um projeto de empresa funerária, vimos
esta Assembléia anarquizada, e daí saírem montões de verda-
deiros disparates (protestos e apartes).

Não apresentei um só projeto e, portanto, ninguém pode
dizer que fosse eu o anarquizador da sessão de hoje. No meio
da confusão, sobrenadou a declaração do nobre Deputado pelo 	 Sessão Ordinária, em 7

de agosto de 1889, pagina
7° Distrito, o Sr. Bias Fortes, rompendo, conforme a sua pro- 330.
messa já feita, com todos os laços que o ligavam ao Partido
Liberal, e vindo colocar-se ao lado do Partido Republicano. Esse
fato valeu, para o nosso Partido, como se tivéssemos feito a
aquisição de uma nova legião. Esse fato exclusivamente res-
pondeu, de antemão, ao discurso feito pelo nobre Deputado
que me precedeu (não apoiados da Bancada Liberal).

O Partido Republicano, cada vez mais, mostra sua força,
cada vez mais demonstra que quem tem perdido a razão de ser
é  Partido Conservador (não apoiados da Bancada Conserva-
dora) e o Partido Liberal (não apoiados). E o Partido Conser-
vador, porque os verdadeiros interesses conservadores da socie-
dade brasileira, violados e traídos pela Monarquia, estão hoje
com o Partido Republicano, cuja vitória será o único meio de
salvação para a nossa Pátria. Também o Partido Liberal perdeu
a razão de ser. Manuseando-se a nossa história, é fácil ver que
o Partido Liberal não é um partido que possa subir ao poder;
quando está na oposição, é verdadeiro e legítimo Partido Repu-
blicano (Apoiados e não apoiados. Apartes.). O Partido Libe-
ral, que se acha no poder, é um desmentido de todas as tradi-
ções, é um partido de aulicismo, um partido corruptor. (Apoiado
das Bancadas Conservadora e Republicana e não apoiados da
Bancada Liberal. Há numerosos apartes, e o Sr Presidente re-
clama atenção.). E um Partido que tem a veleidade de querer
comprar o Império todo.

O Sr. F. Viana - Onde V. Exa. viu isso?

O Sr. A. Maia - Sr. Presidente, o Partido Liberal que ven-
ceu a eleição na Província do Rio de Janeiro não é o Partido
Liberal glorioso de outros tempos, que fez o 7 de abril, que
combateu contra o aulicismo em 1842 e acompanhou Teófilo
Otoni em todas as campanhas de sua vida.
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