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orno parte das comemorações do Cente-
nário de Belo Horizonte estamos publi-
cando documentos do Congresso Mi-
neiro que trataram da escolha da sede da
nova capital'. A reunião extraordinária
em novembro e dezembro de 1893 acon-
teceu em Barbacena devido a rumores
em Ouro Preto de que bombas explodi-
riam no plenário se tão melindroso as-
sunto retornasse aos debates. A sessão
fora convocada única e exclusivamente

Publicamos nos
Cadernos da Es-
cola do Legisla-
tivo, ne 5, trechos
dos Anais do Con-
gresso Mineiro de
1891.

para que seus membros es-
colhessem definitivamente o local da futura capital, entre
cinco localidades: Belo Horizonte, Várzea do Marçal,
Paraúna, Barbacena ou Juiz de Fora, obedecendo ao que
dispunha o art. 13 das Disposições Transitórias da Consti-
tuição Estadual. Iniciados os trabalhos, a oposição contou
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com várias estratégias de obstrução, na esperança de prote-
lar a decisão. Inicialmente apresentaram uma representação
dirigida ao Congresso pelo povo ouro-pretano repudiando
aquela transmigração inédita da sede do Legislativo Estadu-
al. Diga-se, de passagem, com a necessária transferência
do próprio mobiliário do Congresso. A seguir, ainda como
forma de obstruir os trabalhos, reclamavam da caducidade
do art. 13 das Disposições Transitórias, da Constituição Es-
tadual. Como argumentos contra a idéia da mudança os
anti-mudancistas usavam interpretações da Constituição da
República, recém-promulgada, estudos comparativos com
as constituições estrangeiras, apelos aos cofres públicos.
Discursos inflamados revelavam a inoportunidade do as-
sunto diante do militarismo da época que rondava várias re-
giões do país, e a ameaça de uma revolução para as classes
produtoras. Quando Várzea do Marçal venceu em duas dis-
cussões como local preferido para se fazer a mudança, os
obstrucionistas passaram a atacar o terreno alagadiço da-
quela região. Belo Horizonte, por seu lado, não era esqueci-
da, acusada por alguns de insalubre, de abrigar surto de
bócio endêmico, de topografia inadequada e insuficiência
de água.

O que, no entanto, levantou os ânimos dos parla-
mentares foi a volta da antiga acusação de existência de
sindicato interessado na escolha da nova capital. Vamos

'A Folha, de Barba- acompanhar o relato de um jornal da cidade que à época,
cena, da 711211893	acompanhava os debates em plenário2:

"(..) Ninguém esperava que falasse neste dia o Dep.
Duarte da Fonseca. A sua palavra em voz clara e possante
atraiu logo a atenção do auditório. Quando todos espera-
vam ouvir do brilhante orador a sua opinião sobre a mu-
dança da capital, vinha S. Exa. trazer coisa mais grave ao
recinto do Congresso; vinha denunciar uma especulação
do Banco Regional de Minas para explorar com a questão
momentosa que o Congresso ora discute. O orador leu a
ata da assembléia geral em que a diretoria promete salvar
a situação precária dos acionistas com a concessão de ter-
ras devolutas que esse banco possui no Estado de Minas
Gerais, nos pontos em que se pretende fundar a capital.
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Foi uma bomba atirada naquele recinto. De todos os lados
partiram "Oh!, Oh!" do espanto e surpresa causados por
essa revelação, e só depois de passada esta impressão pôde
o ilustre deputado concluir o discurso. E concluiu-o solici-
tando explicações para o fato, sem as quais não dará o seu
voto na questão da mudança da capital. Dissipou-se algum
tanto o fumo negro da explosão produzida, depois que fa-
lou o Sr. SalIes, relator da Comissão de parecer, o qual
veio acalmar os colegas assustados, fazendo ver que não
havia motivos para receios, que ela a Comissão e o Presi-
dente do Estado se tinham entendido a respeito do mesmo
assunto tomando as cautelas necessárias; pois tal contrato
não tinha vigor e o art. 7 previne as tentativas dos sindi-
catos". Um pouco mais à frente concluiu o jornal republica-
no que o "requerimento pedindo informações ao governo
foi rejeitado quase por unanimidade".

Foi o bastante para o Senador Xavier da Veiga voltar
ao assunto, numa ironia fina: "VExa. sabe perfeitamente
que consta do Diário Oficial haver se efetuado assembléia
geral do Banco Regional de Minas, para o fim referido
pelo nobre Deputado Sr. Duarte da Fonseca, comparecen-
do os acionistas; isto é, aqueles que são imediatamente in-
teressados na gestão ou na liquidação do estabelecimento.
A diretoria disse-lhes, com a maior franqueza, conforme
consta da ata; "As condições financeiras do Banco são,
como sabem todos, péssimas; no entanto, o banco tem
uma concessão de tal importância e magnitude que, uma
vez que se realizem certas hipóteses, que a valorizem, os
vossos interesses serão oportunamente atendidos, os vos-
sos sacrifícios bem compensados; esperai.... e acrescentou
como que à meia voz: "não podemos ser muito explícitos,
trata-se de negócio reservado, mas tranqüilizai-vos; agentes
nossos estão a serviço da instituição".'

Se antes, quando da Constituinte de 9, este senador
preferiu tratar do tema pela imprensa, agora é o próprio jor-
nal (republicano) que define o impacto da notícia, o melhor
meio para debatê-lo e seus desdobramentos: "O primeiro
efeito causado (pela notícia) foi terrivelmente desanimador
para nós que defendemos a outrance, a mudança, porque

BAnais da Sessão
Extraordinária do
Congresso Minei-
ro, em Barbacena,
P. 89
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4A Folha, de Bar-
bacena, dia 101121
1893

5Ver pág. 180

preferimos a capital em Ouro Preto a ver o Congresso ser
taxado de venal; entretanto, como tudo que se levanta sem
base, produziu efeito contrário porque o Congresso saberá
precatar-se contra a oposição e unir-se mais ainda para re-
solver a mudança. (...) Além disso a votação favorável ao
requerimento (que solicitava informações) desautorava a
comissão eleita no seio do próprio Congresso, desautorava
o governo do Estado, e seria uma enorme bofetada atirada
pelo Congresso a si mesmo e aos poderes que ela defende e
apóia. 114

O Dep. João Bráulio, por seu turno, apresentou, na
12a sessão, em 07 de dezembro, a defesa do Dr. Antônio
Gonçalves Chaves, Diretor do Banco Regional. Tratava-se
de um documento do inspetor de Terras e Colonização do
Estado, como está publicado a seguir.'

Não muito distante dali, nos dias 14 e 21 de dezem-
bro de 1893, em São João Dei-Rei, o jornal A Pátria Mi-
neira dava duas breves notas, opostas: num dia, a notícia
b telegrama do Deputado Eloy Reis: - "A obse-
quiosidade do Dr. Eloy Reis devemos recepção do seguinte
telegrama, que fizemos distribuir boletim: Barbacena, 9:
- Várzea aprovada em segunda discussão por 38 votos
contra 16". Como era de se esperar esta notícia causou
contentamento e de diversos pontos da cidade subiram ao
ar dúzias e dúzias de foguetes, em sinal de regozijo; no ou-
tro dia, a notícia curta, "infelizmente o Congresso, em ter-
ceira discussão, resolveu adotar outra localidade - Belo
Horizonte - para a edificação da nova capital. Que con-
junto de causas poderia ter ocorrido para tão inopinado
desfecho? Sabe o povo desta cidade e município que no
atual momento não compete à mão que escreve estas linhas
denunciar tais causas."

O espanto do redator dizia tudo. Discutiu-se muito a
questão da mudança da capital em Plenário, e por duas ve-
zes, a Várzea do Marçal venceu. Belo Horizonte aparece
apenas como uma emenda à terceira discussão e venceria
por dois votos: 30 contra 28. A pequena diferença mostra-
va a divisão de juízos. E o resultado poderia facilmente ser
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outro, pois havia ausência de 14 parlamentares. A Lei n° 3,
adicional à Constituição, de 17 de dezembro de 1893, deter-
minava, assim, que a capital seria construída no arraial de
Belo Horizonte, no prazo máximo de quatro anos. Cinco
dias antes do prazo expirar o então Presidente do Estado de
Minas Gerais, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, assinava o
decreto 1085 de 12 de dezembro de 1897, onde, em artigo
único, "é declarada instalada a Cidade de Minas e para
ela transferida a sede dos Poderes Públicos do Estado de
Minas Gerais".

3- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 27/11/1893

Argumentos em tomo das constituições federal e (Anais, pp. 23 a
estadual, e da caducidade do art. 13. 26)

O Sr. Camilo de Brito: - Em toda a parte conside-
ra-se a Constituição lei básica, inalterável pela simples mai-
oria das assembléias legislativas; se dela é que decorre o
poder de fazer as leis, como poderão estas revogá-las ou
modificá-la no empenho de harmonizá-las? O ato de 15 de
junho de 1891 não é absolutamente Constituição, porque
um ato nosso pode anulá-la a prevalecer essa célebre har-
monia! Não é Constituição, porque, segundo as interpreta-
ções, a diversidade de inteligências, e as exigências da
política, há de se amoldar às circunstâncias, aos ímpetos
dos acontecimentos. Dizer que esta Constituição não se
pode viver senão de harmonia com as outras leis!

É o caso de apelar-se mais uma vez para a boa von-
tade, a ilustração, e o amor pátrio dos ilustrados membros
da comissão especial! Não posso compreender que esta
frase tenha partido de homens já tão altamente colocados
na gratidão estadual pelos seus grandes serviços. Fostes
autores desta Constituição e nunca fareis o papel de
Saturno devorando o próprio filho!

Continua a comissão: "se tivessem consultado os
anais da Assembléia Constituinte, como subsídio de inter-
pretação, pois a discussão que preparou a lei e da qual ela
resultou, concorre poderosamente para manifestar o pensa-
mento do legislador, para restaurá-lo mesmo". Restaurar,
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isto é, anular o texto constitucional e reconstruir um outro
que exprima o pensamento do legislador.

Um Sr. Congressista: - Não apoiado.
Sr. C. De Britto: - Meu colega, isto está escrito

aqui; vai-se restaurar, ou antes, fazer reparos para resta-
belecer a Constituição em seu estado primitivo. Realmen-
te, V. Exa. tem razão de sobra para admirar-se;
causou-me pasmo o fato de ver estas proposições assim
consignadas. Vi logo que tratava-se de questão
ardentíssima onde escaldou-se a mente da comissão,
uma questão pendente e de alta monta, que urgia fosse
decidida de súbito e sem vagar, vi logo, que as lições da
história podiam ser esquecidas até ser satisfeita a aspira-
ção unânime do Estado de Minas; percebi logo que não
valia a pena sustentar uma Constituição, desde que trata-
va-se de ostentar a pujança do tesouro, a riqueza dos la-
res, que não pode aparecer senão em uma cidade de
luxo.

Em seguida, a comissão declara: "a lei conserva
toda a sua autoridade enquanto subsiste uma só das razões,
que determinaram a sua decretação". Os jurisconsultos,
pelos nobres congressistas citados, são de alto conceito,
mas são eles mesmos que em seus tratados de jurisprudên-
cia, explicando as leis civis, disposições de códigos, que se
aplicam a casos ocorrentes, dizem que a Constituição não é
uma lei ordinária; quando falam em leis, nunca absolutamente
se referem à Constituição.

Apelo por todos os meus colegas, que são
jurisconsultos, para os ilustres congressistas que solene-
mente juraram o pacto fundamental. No art. 32 n° 1 se diz
- compete privativamente ao Congresso: Fazer, revogar,
suspender e interpretar leis.

Lei, segundo o próprio pensamento do Congresso,
como se vê desta última disposição, diferente de Constitui-
ção, procede dos poderes nela instituídos. E nem estas
considerações de Merlin e Demolombe podiam ser aplica-
das à Constituição, visto como dizem eles: a lei conserva
toda a sua autoridade, etc. Aqui não se deve incluir a
Constituição.

Como há pouco acabei de dizer, a ela é o pacto
organizador da sociedade civil e política, é a resultante da
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aliança entre o povo soberano e os poderes por ele mesmo
constituídos, donde se vê que não há razões para a sua sub-
sistência, a não ser uma só quando o povo reunido queira
mudar a organização política.

Assim, vêem V. Exas. que essa frase não pode abso-
lutamente aplicar-se às Constituições; as leis secundárias,
sim, estas são votadas na dependência das assembléias
legislativas; podem ser alteradas, revogadas ou suspensas
pela votação de uma maioria às vezes anárquica. Se uma
lei não é expressamente revogada, ela continua a existir...

Sr. Otávio Ottoni: - Continua, portanto, a existir o
art. 13.

Sr. Camilo de Britto: - Entre Constituição e leis, a
distinção é salientíssima, força é repeti-lo em atenção ao
aparte do distinto presidente da comissão. Leis podem ser
decretadas em congresso ordinário, ao passo que Constitui-
ção não; a lei pode ser alterada por interpretação, e a Cons-
tituição não.

Diz o parecer: (Lê).
"A mudança da Capital do Estado decretada incondi-

cionalmente não é motivo permanentemente determinante
da execução da idéia contida no § 3°, que é a designação do
local, que deve completar a disposição do art. 13.

O legislador constituinte, designando no § 3° a se-
gunda sessão ordinária para durante ela o Congresso esco-
lher o ponto para onde deve transferir-se a sede do
governo, só teve em vista determinar a urgência da medida,
que, reclamada pela quase unanimidade do povo mineiro,
fez-se constitucional, para não ser burlada na execução".

A Constituição diz o contrário, disposição transitória.
V. Exas. não encontram disposição transitória senão para
ser executada em um período determinado; e quando ele
passa, acaba a disposição. Do contrário, qual a diferença
que há entre transitórias e permanentes?

O Sr. João Bráulio: - A diferença é simples: é que a
causa das disposições transitórias é transitória e, acabando
a causa, cessa a disposição.

O Sr. C. de Britto: - V. Exa. falou como excelente
médico (risadas); esqueceu-se, porém, das suas ciências
acessórias, da geologia, por exemplo, em que também há
períodos transitórios, dos terrenos que sucedem uns aos
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outros; assim o paleozóico sucede ao azóico. Nós por
exemplo, estamos em um terreno que sucedeu a outros,
que já não existem senão paleontologicamente falando; veio
depois do período diluviano. Não quero mais do que obter
de V. Exa. uma analogia entre os períodos transitórios das
suas ciências e os do direito constitucional.

O Sr. J. Bráulio: - Só com a execução dessa dispo-
sição constitucional, ela deixará de existir.

O Sr. C. de Britto: - Então o período marcado, du-
rante a ? sessão, nada vale?

O Sr. J. Bráulio: - Sim, senhor.
O Sr. C de Britto: - Eis como V. Exa. dá uma lição

aos jurisconsultos eminentes que entenderam assim: - "a
disposição transitória depende do fato e da condição que ela
contém." Logo, desde que o fato não se deu no prazo mar-
cado, a disposição não existe mais, perdeu sua razão de
ser, caducou.

O Sr. J. Bráulio dá um aparte.
O. Sr. C. de Britto: - E disposição transitória por-

que marcou-se um prazo para ela vigorar. Sr. Presidente,
eu continuo a pertencer à escola metafísica; estou descren-
te completamente do positivismo (Risadas). Pois o nobre
deputado que acaba de honrar-me com seu aparte, adepto
desta escola, avança semelhante proposição - enquanto a
causa existe a disposição transitória vigora, e não passa no
tempo?!

• Sr. J. Bráulio: - Na hipótese, não.
• Sr. C. de Britto: - O nobre deputado, que obser-

va os fatos físicos, sabe que eles produzem-se necessaria-
mente em condições de espaço e de tempo, uns sucedem
aos outros, que é também da física a lei da sucessão. Que-
ria ter aqui todos os Dicionários Portugueses para mostrar
ao nobre deputado; transitório é aquilo que passa durante
certo tempo, em um período determinado.

O Sr. F. Salies: - Aqui é determinado o tempo pela
conclusão dos estudos.

O Sr. C. de Britto: - Isso dizem as interpretações
forçadas e draconianas mas não é o que dizem os Dicioná-
rios. Então, se os estudos não fossem concluídos durante
4, 5 ou mais anos, a disposição poderia ser sempre execu-
tada? Então, como não podemos decretar a mudança da
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Capital senão como poder constituinte, segue-se que o nos-
so mandato vai continuando daqui a 2, 3 ou 4 anos?

O Sr. V. Mascarenhas: - A Capital está mudada;
V. Exa. está deslocando a questão (Apoiados)

O Sr. C. de Britto: - Sr. Presidente, esta tirada, -
que a Capital está mudada, - com que os nobres deputa-
dos procuram abafar a argumentação, me parece música de
futuro. (Risadas) A Constituição Federal, decretou a mu-
dança da Capital Federal, em uma zona de 14.400 quilôme-
tros no planalto central. A Bahia, na sua constituição,
determinou - "Fica mudada a capital da Bahia para um lu-
gar do interior"—. O Rio de Janeiro decretou em reunião
extraordinária da assembléia - " a capital do Rio de Janei-
ro - está mudada para Teresópolis -". Aqui marcou-se o
lugar. Mas na Constituição Federal e na da Bahia e na de
Minas, não de maneira que estão mudadas as capitais para
um lugar ideal, um eldorado ainda não determinado.

Qual é o nome que tem esse lugar, essa cidade em
que atualmente acha-se a Capital? Onde está o governo?
Essa capital mudada está, e creio que ficará no papel.
(Apartes) Foi realmente, Sr. Presidente, o período da ebuli-
ção e da efervescência; já por vezes percorrido na história
dos povos!

As revoluções trazem abalos profundíssimos, altera-
ções súbitas; quando irrompem não há vagas para a refle-
xão, precipitam-se os acontecimentos; no momento as
mentalidades as mais seletas febricitam ante o horizonte de
irradiações que se desenrola! Nestas comoções, fascinados
pela perspectiva, surgem os mais entusiastas com projetos
de mudanças radicais.

E preciso reformar-se tudo; que as cidades transfor-
mem-se, ostentem galas, tramways, iluminações elétricas,
palacetes, jardins, tudo em um período de 4 anos, de modo
que o estrangeiro extasiado veja a olhos nus a nossa rique-
za, cidades capitais que rivalizem com as mais adiantadas
da Europa! Foi esta razão que ditou a disposição constituci-
onal felizmente caduca. Marcou-se o prazo de duas sessões
para ser feita a mudança da Capital, determinaram-se os
pontos, e mais, que fosse erigida em 4 anos!

Era o pensamento do Congresso constituinte! Era e
pensamento dessa plêiade de ardentes sonhadores, que es-

163



CADERNOS DA Escois no LEQISLATIv0

tão lançando nos alagadiços da Várzea do Marçal uma
faustosa cidade, cheia de atrativos e encantos! São essas
epopéias que tem ainda dado alguma vida ao art. 13 da
Constituição.

O Sr. Severiano de Rezende: - Em 1868 a assem-
bléia provincial mudou a Capital de Ouro Preto.

O Sr. C. de Britto: - Passou a época dos diti-
rambos; não obstante ainda cantam os membros da comis-
são cuja competência e ilustração sou o primeiro a
admirar, talentos que estão sempre à prova da argumenta-
ção e defendem as conclusões mais aventurosas. E real-
mente é brilhante a forma; e brilhantíssima a orientação dos
ilustrados autores deste parecer. Original mesmo, Sr. Presi-
dente, (Risadas). Nunca vi, nunca pensei que houvesse
operador tão hábil que na disposição transitórias fizesse a
amputação da condição essencial do tempo, deixando-a ain-
da com vida. Em todas as constituições há o capítulo desti-
nado a textos transitórios.

Na antiga assembléia provincial, da qual V. Exa. foi
um dos mais notáveis ornamentos, na lei, cujo número e
data não me recordo agora, se definia - disposições per-
manentes - da lei de orçamento aquelas que pertencem a
seu corpo e tratam de receita e despesa; transitórias aquelas
que dependiam da condição de tempo.

• Sr. A. Clementino dá um aparte.
• Sr. C. de Britto: - V. Exas. encontram repetidas

nos anais, e na legislação daquele tempo, a definição dada
por todos os lexicógrafos, e pelos jurisconsultos do mundo! O
que é transitório sabem os naturalistas, os médicos, os en-
genheiros que tem no seu teodolito alguma coisa que signi-
fica transitoriedade, depende sempre das condições de
tempo e de espaço; nenhum deles ainda pensou que en-
quanto prevalecer a causa, a disposição há de subsistir.

• Sr. J. Bráulio dá um aparte.
• Sr. C. de Britto: - E mais uma lição que nós ou-

tros os espiritualistas vamos receber de um positivista! O
princípio da casualidade assim se enuncia: - não há efeito
sem causa, mas V. Exa. diz - enquanto permanecer a
causa, a disposição existe, quando sempre se entendeu que
aquela subsiste independentemente do efeito. Estou aflito
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que V. Exa. ocupe a tribuna para dizer qual é a causa do
art. 13, e como ela pôde conseguir a eliminação dos § 2° e
30, sem formalidades, nem as demoradas revisões. Para
mim é uma mistificação...

O Sr. W. Braz: - Todos os congressistas chegaram
ao acordo de que era necessário mudar a Capital. Essa é a
causa permanente. Enquanto a Capital não for mudada per-
manece a causa.

O Sr. C. de Britto: - Então a causa é a vontade dos
congressistas! Já se vê que eu e os outros que não acordamos
nessa mudança, não temos vontade, nem influência na causa.
Eis, porque creio que a discussão há de esclarecer muito o
magno assunto. Até hoje eu entendia que era o amor da pá-
ti-ia, o amor à Constituição o nosso móvel! Mas o nobre
deputado diz que é a vontade dos congressistas!

• Sr. W. Braz: - Eles representam o Estado.
• Sr. C. de Britto: - Esteja V. Exa. certo em que o

Congresso fora da constituição, não representa o Estado;
desde que ele não observa o texto em sua letra indefectível,
não é a manifestação da vontade popular. A soberania não é
do Congresso, é da Constituição, nunca se sabe do seu
contexto; nós somos os representantes do povo, em virtu-
de dela.

A vontade discricionária não tem entrada neste re-
cinto; mas há os interesses políticos e de zona, a vonta-
de influenciada pelas paixões, certo que não é essa a que
V. Exa. se refere. Enquanto houver uma constituição,
uma lei, princípios e direitos, não podemos admitir que
se venha aqui dizer - a maioria é a vontade, a maioria é
a força!

Srs., as maiorias têm sido a origem de todas as revo-
luções e de todas as sedições. A maioria dos Congressos
mal orientados se deve, em parte, as desordens que sealas-
tram pelo nosso país; e contra as maiorias tirânicas há mui-
tos recursos; ao seu aceno imponente o povo não há de
sujeitar-se. Estou certo em que a nossa Constituição não há
de ser rasgada, ainda que V. Exas. queiram sufocar-nos
com esse argumento formidoloso - "é a vontade de todos
os congressistas!"

O Sr. W. Braz: - A vontade da maioria manifestada
na Constituição.
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O Sr. C. de Britto: - A maioria, uma vez colocada
fora da Constituição, não pode representar a opinião do
povo. V. Exa. fala em maiorias, que tenho muitas vezes vis-
to nulificadas. Se por ventura elas pudessem sobrepujar a
todas as considerações, sufocar a justiça, sobrelevar-se a
Constituição de que serviria a soberania do povo que se
manifesta nas eleições? Já nos tempos da monarquia víamos
no parlamento surgirem essas maiorias de vida efêmera,
desfeitas no dia seguinte ao seu aparecimento.

Quando V. Exas. veêm que no parecer dos
jurisconsultos mais respeitáveis do país, não se observou a
letra da Constituição, quando V. Exas. vêm que está ela
sendo interpretada a jeito de partidários, podem dizer so-
mos a maioria que há de ser atendida sempre? Não, o povo
há de reclamar contra este começo do esfacelamento, esta
porta que vai abrir-se aos abusos, às perturbações, aos des-
gostos e à desorganização do Estado.

Depois de minha fraca, voz outras mais fortes hão
de clamar contra essa imposição da maioria, que nem ao
menos quer ouvir as considerações das vítimas nos seus
protestos contra a eliminação que pretende fazer. (sic). E
a vontade da maioria!"

Enquanto eu tiver voz hei de combater pelas letras
que vão matar; enquanto tiver alento, hei de apelar para a
opinião popular, hei de patentear a clandestina violação do
nosso pacto fundamental com essa interpretação sibilina, o
que nunca se admitiu em país algum!

O Sr. W. Braz: - No entanto pediram a
jurisconsultos que interpretassem a nossa Constituição!

O Sr. C. de Britto: - Não há tal; ao contrário, per-
guntou-se se a Constituição podia ser interpretada, e os se-
nhores Rui Barbosa, Saldanha Marinho, João Mendes, e
outros jurisconsultos eméritos; todos eles disseram - em
suma - que evidentemente o art. 13 estava caduco; desde
que na primeira e segunda sessões ordinárias não foi exe-
cutada a disposição Constitucional, não podia mais sub-
sistir. Vou ler as conclusões para V. Exas. verem o que
dizem sobre a interpretação tão casuística do parecer. (Lê)
Concluem desta maneira: "Parece que a desídia..." (Lê)

Neste tempo quando a moral tem sido afrontada (eis
as suas expressões), e vós todos sabeis que, infelizmente, a
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moral pública tem sofrido golpes profundos, a Constituição
Federal tem sido violada por mais de uma vez; parece que
não se observa o preceito de Platão, que tem dominado em
todos os tempos e que é o melhor guia para a organização
dos Estados. "A força destina-se à manter a justiça; mas,
quando a justiça desaparece e a força predomina, não há
mais interesse público, patriotismo e o mal-estar contamina
a todos; de maneira que só a conflagração pode restaurar o
poder da justiça".

O nobre Deputado diz - não é a justiça absoluta-
mente, não é o direito, mas é a vontade que deve prevale-
cer; todos querem a mudança da Capital! (Não apoiados).
No mesmo dia, em que acabou-se de votar uma moção em
nome da Constituição e das leis, quando se viu as opiniões
do Congresso dividirem-se, o país em revolução, quando
há dez meses o Rio Grande do Sul sofre as conseqüências
de uma comoção intestina, estendendo-se por Santa
Catarina, Paraná, os federalistas em caminho de São Paulo,
o Rio de Janeiro bloqueado, vemos a marinha nacional re-
voltada, sintomas precursores de comoções quiçá mais gra-
ves e duradouras; quando, ainda há pouco votou-se moção
de confiança ao Presidente da República, mas simplesmen-
te em nome da Constituição, certos, como nos achamos, de
que o militarismo tem invadido quase todas as funções do
corpo social e não pode achar guarida na opinião pública,
aspirando todos os cidadãos pelo dia em que a organização
se tomará firme pela inauguração do governo civil; quando
nenhum de nós sabe qual será o dia de amanhã e receamos
a todo momento novas e talvez mais sérias perturbações; é
que o Congresso Mineiro, o baluarte das liberdades, o mais
distinto de todos da República, único que pode firmar com
realidade inelutável o grande lema: - ordem e progresso,—
aquele, que é acercado dos cidadãos do Estado e tem seu
nome na história rodeado de glória imperecível, glória que
se adquire nas lutas e triunfos, com sacrifício enorme, re-
sistindo às forças, à invasões, e aos atentados contra a or-
ganização feita laboriosamente por esse Congresso,
colocado em um promontório tão alto, onde não tem che-
gado as ondas revoltas do partidarismo; ele é que há de dar
o exemplo de interpretar a sua Constituição, sem poderes
especiais para tanto? Não, eu não posso acreditá-lo. Ne-
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nhum cidadão, ainda mesmo os residentes naquelas regiões,
que estão com o sabre sobre a cabeça, nenhum daqueles ja-
mais acreditou que o infeccioso exemplo pudesse partir
desta respeitável corporação.

10- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 5/12/1893
(Anais, pp. 77, 78 Suspeitas em tomo do Banco Regional
e79.)

O Sr. Duarte da Fonseca: - (movimento de aten-
ção, profundo silêncio): - Sr. Presidente, relevem-me V.
Exa. e este ilustrado Congresso se ouso tomar a palavra,
neste momento, impelindo assim esta ilustrada corporação
de ouvir palavras muito mais autorizadas do que a minha
(não apoiados gerais), de ouvir uma voz muito mais elo-
qüente, conceitos muito mais luminosos do que aqueles que
eu por ventura possa trazer ao debate, que ora nos preocupa.

Sr. Presidente, deputado novo, sem a prática da tri-
buna parlamentar, não acostumado às lides da palavra, jul-
go-me obrigado a dizer alguma coisa para esclarecer o meu
voto, e julgo-me obrigado a dizer alguma coisa porque que-
ro dar a esta ilustre corporação as provas de zelo e da im-
parcialidade com que procuro dirigir meu voto e esclarecer
o meu espírito.

Sr. Presidente, tenho ouvido com atenção evangéli-
ca, tenho pesado uma a uma as palavras dos distintos ora-
dores, que me precederam na tribuna, tenho estudado
minuciosa e cautelosamente todos os conceitos emanados
de talentos tão privilegiados, mas devo dizer a V. Exa. que
não trago para o tapete da discussão uma convicção; ainda
tenho algumas dúvidas e são essas dúvidas que determina-
ram a ousadia de tomar a palavra neste momento, porque
desejo alguns esclarecimentos da ilustrada comissão, cujo
parecer estamos discutindo. No seio dessa comissão tenho
a satisfação de ver talentos de primeira grandeza (apoia-
dos), competências incontestáveis (apoiados), e espero que
ela revelar-me-á, se por ventura venho trazer para esta dis-
cussão um ponto talvez insignificante, que o Congresso jul-
gará em sua sabedoria se merece ou não a sua atenção.
(Muito bem).
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Sr.Presidente, quando eu tomei assento nesta
casa, devo dizer a V. Exa. com a franqueza que me ca-
racteriza com a lealdade que devo ao grande Estado do
meu nascimento, devo dizer que vim com o meu espírito
completamente convencido de que a Várzea do Marçal
devia ser o ponto preferido para a mudança da sede do
governo do Estado, visto como me julgava obrigado pela
Constituição a considerá-la feita; vim convencido disto,
porque estudei minuciosamente todo o relatório da co-
missão técnica, nomeada para fazer os estudos que ser-
vissem de base às nossas deliberações; estudei
minuciosamente o relatório e, conquanto ele não seja
uma obra completa, como o próprio relatório o diz, pude
chegar à conclusão de que o parecer apresentado pelo
ilustrado engenheiro chefe Dr. Aarão Reis devia ser
aprovado com o meu voto.

Chegando, porém, nesta casa, eu, que me prezo de
ser um espírito completamente suscetível de convencimen-
to, um espírito que de modo algum é refratário à luz, pro-
curei esclarecer-me no debate, e, levantando-se dúvidas
que abalaram-me a respeito da decisão que tinha tomado no
sentido da Várzea do Marçal, para dirigir o meu voto, resol-
vi ir pessoalmente àquela localidade, para, embora rapida-
mente fazer um exame da situação e das condições locais
daquelas paragens. Com efeito, para ali me dirigi, e procu-
rei não só informações de pessoas competentes, como pro-
curei ver por mim o que era aquela localidade.

Confesso ao Congresso, que fiquei completamente
deslumbrado? E uma localidade excelente, de clima
ameníssimo, onde a vista estende-se e dilata-se em todo o
sentido, dotada de magníficas águas potáveis, e uma locali-
dade cujo terreno se inclina ligeiramente para o rio das
Mortes, para onde é facílimo o esgoto, parecendo-me ser
antes um terreno de denudação, do que de aluvião como
soem ser todos os terrenos pantanosos.

Sr. Presidente, tomei logo as informações possíveis,
dentro do limite do tempo, e vim resolvido a dirigir o meu
voto, embora não pretendesse tomar a palavra, no sentido
da Várzea do Marçal.

O Sr. G. Cerqueira: - Isso revela os escrúpulos
com que V. Exa. costuma proceder.
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O Sr. D. Fonseca: - Faz-me justiça. Mas, Sr. Pre-
sidente, ontem, continuando a estudar a questão, exami-
nando as várias localidades, caiu-me debaixo das vistas um
documento que julguei do meu estrito dever apresentar ao
Congresso, e pedir sobre ele a opinião da ilustrada comis-
são.

Sr. Presidente, entre os grandes fundamentos invo-
cados ou apresentados para justificar-se a mudança da Ca-
pital para certo e determinado ponto, figura necessária e
fatalmente a existência de terrenos devolutos. (Muito bem
do Sr. C. de Britto). Entretanto, Sr. Presidente, o docu-
mento que caiu-me debaixo das vistas, e que eu vou ler ao
Congresso, diz o seguinte. (U).

"Estados Unidos do Brasil. Diário Oficial". Capital
Federal, domingo 19 de fevereiro de 1893. "Sociedades
Anônimas. Banco Regional de Minas". Relatório que será
apresentado aos srs. acionistas em assembléia geral ordiná-
ria convocada para 21 de fevereiro de 1891. Srs. acionis-
tas. A diretoria do Banco Regional do Estado de Minas, por
vós eleita em assembléia geral ordinária de 20 de fevereiro
de 1891, além do encargo de gerir os negócios sociais, re-
cebeu as indicações seguintes cuja, execução lhe cumpria
estudar e promover, até onde as circunstâncias lhe permi-
tissem.

A alienação do contrato que serviu de base à organi-
zação deste banco, era o corolário inevitável ante a resolu-
ção tomada em assembléia geral de 14 de dezembro de
1891, que modificou de 15.000 para 5.000 contos o nosso
fundo social.

Inquestionavelmente: dar execução a um contrato
que tem por objeto a colocação de cinco até 20 mil famílias
de colonos, a edificação de outras tantas casas para essas
famílias, a medição de 600 mil hectares de terras, e sua
respectiva demarcação e divisão em número dobrado de lo-
tes, finalmente movimentar serviços cujo cômputo em va-
lores atingiria a mais de 30.000 contos de réis, seria
impossível com tão exíguos recursos. Sendo pois, o capital
realizado insuficientemente, como era para a execução
completa do contrato, "essa mesma razão linha forçosa-
mente prevalecido, no propósito de evitar a caducidade,
porquanto, uma vez começados os prazos eram fatais".
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Continua por aí, e chega a este ponto para o qual
chamo especialmente a atenção do Congresso. (Lê). Ago-
ra, aproveitando uma circunstância excepcional e utilizan-
do-se do valioso concurso de um distinto cavalheiro desta
praça, conseguiu por a caminho de, talvez, mais satisfatória
conclusão deste negócio não lhes sendo lícito contudo, em
razão de reservas que o interesse da operação aconselha e
exige, dar aqui maiores detalhes, nem pormenores a tal res-
peito. (sic) Apenas afirmará que a ser bem sucedida a pro-
posta feita pela diretoria, receberá o Banco em dinheiro
metade do preço que se ajustar, ficando associado pelo va-
lor da outra metade à exploração do próprio contrato, o que
a diretoria pensa será de grande vantagem.

Revela ponderar, afim de se compreender tal vanta-
gem, que a futura capital do Estado de Minas terá de ser fi-
xada por deliberação do respectivo Congresso, em um
destes cinco distritos: "Juiz de Fora, Barbacena, Várzea do
Marçal, Belo Horizonte e Barra do Paraúna". "Nos três últi-
mos" existem terrenos devolutos, e como no nosso contra-
to "taxativamente nos faculta o direito de haver os
seiscentos mil hectares de terra em qualquer ponto onde
haja e sejam pedidas pela empresa", se um destes três últi-
mos distritos for designado pela "comissão atualmente em
viagem para resolver o assunto, a concessão tem incontes-
tavelmente um grande valor intrínseco". (Muito bem dos
Srs. C. de Britto e C. Sena).

O Sr. X. Da Veiga: - Já estão cunhando as moedas
antes da lei aparecer!

O Sr. C. Sena: - Os dados estão em cima da túnica!
O Sr. X. Da Veiga: - V. Exa. presta um grande ser-

viço desenrolando esse sudário (Outros apartes).
• Sr. Presidente: Atenção, Srs.!
• Sr. D. Fonseca: - Eu entendo que o Congresso

deve deliberar nesta questão, pautando o seu procedimento
pela nunca interrompida norma de conduta. (Apartes).

Este Congresso, a que tenho a subida honra de per-
tencer, porque é uma corporação respeitável e respeitada,
esta corporação, cujos intuitos jamais foram suspeitados
deve tomar conhecimento deste fato, que lhe apresento e
deliberar com a imparcialidade, com o zelo pelos créditos

171



CADERNOS DA EscoiA DO LEQISLATIVO

do Estado de Minas Gerais que nós todos conhecemos e
que o caracterizam. (Apoiados).

O Sr. C. Cisneiro: - Como tem feito, e como há
de continuar a fazer sempre. (Apoiados).

O Sr. D. Fonseca: - Sr. Presidente, eu peço licença
à casa para ler um pequeno cálculo que fiz hoje a respeito
desta questão.

O Sr. O. Ottoni: - V. Exa. no art. 7° do projeto en-
contra a explicação para sua observação. (Lê). São declara-
das sem efeito algum quaisquer concessões de terra ou
preferências estipuladas para edificações feitas até esta
data, que tenham relação com a construção da nova Capital.

O Sr. C. de Britto: - Oh! Contrato revogado por
uma lei!

O Sr. O. Ottoni: - É da Constituição.
O Sr. X. Da Veiga: - O congresso de Minas revo-

gando contratos federais?
• Sr. Presidente: - Atenção!
• Sr. C. de Britto: - A Constituição revogando

contratos!
O Sr. D. Fonseca: - Sr. Presidente, a concessão à

que me referi é feita pelo governo federal.
O Sr. B. De Lima: - O governo federal não podia

dispor das terras do Estado de Minas.
Vozes: - Como não podia?!
O Sr. Duarte da Fonseca: - A concessão foi feita

antes da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro e
tanto podia que dispôs.

O Sr. C. de Britto: - As concessões até então feitas
são de inteiro e perfeito valor.

"(Há muitos outros apartes e o Sr. Presidente recla-
ma a atenção)".

O Sr. D. Fonseca: - Sr. Presidente, vou já termi-
nar, porque estou sendo causa de grande tempestade, e não
desejo perturbar a serenidade que deve presidir as delibera-
ções desta casa. Vou ler à casa uma pequeno cálculo que
fiz hoje pela manhã a respeito desta concessão, sobre a qual
muito me interessa ouvir a opinião dos competentes.

"A concessão feita ao "Banco Regional do Estado de
Minas Gerais" pelo Governo Federal é de 600.000 hectares
ou 6.000.000.000 metros quadrados e os terrenos de-
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volutos da Várzea do Marçal são calculados em 14.301.809
metros quadrados...

Um Sr. Congressista: - Resta provar que sejam
devolutos.

O Sr. D. Fonseca... por conseguinte esta concessão
absorve toda a área de terrenos ali existente, sobrando ain-
da para o Banco do Estado de Minas 5.985.695.191 metros
quadrados! Tendo os terrenos devolutos da Várzea do
Marçal, segundo os cálculos da comissão 1.430 hectares,
segue-se por uma operação de divisão, muito simples, que
esse Banco possui 419 áreas iguais à da Várzea do Marçal
ou melhor 419 Várzeas! O mesmo cálculo demonstra que o
referido Banco Regional possui 1.111 vezes o terreno
devoluto de Belo Horizonte, cuja área é de 500 e poucos
hectares, e que possui também 999 vezes o terreno do
Paraúna cuja área edificável é de 900 hectares, dos quais
grande parte de propriedade particular dos Srs. Fellipe
Coutinho da Fonseca, Jbrahim Coutinho da Fonseca e An-
tônio Alves Ferreira Dumbar.

Sr. Presidente isto é uma coisa séria; não posso ab-
solutamente votar sem ver esclarecido este ponto. Meu
voto depende disto. Espero que a comissão ou qualquer
dos membros do Congresso tomará na devida consideração
as ligeiras observações que acabo de fazer. Mais tarde, se
julgar conveniente voltarei à tribuna e então enunciarei defi-
nitivamente o meu voto. "(Muito bem! Muito bem!)".

O Sr. Xavier da Veiga: - Sr. Presidente, a questão
está muito debatida; mas, me parece que tem havido algu-	pp. 88 a

mas confusões em pontos que devem ser elucidados, ainda
que sucintamente, para que o Congresso se pronuncie com
pleno conhecimento de causa.

O incidente, que ora surge e impressiona a todos, é
importante e gravíssimo. Isto não pode ser contestado.
Mais uma vez, portanto, cumpre invocar-se a prudência e a
honorabilidade do Congresso, a fim de que desapareçam
quaisquer sombras que possam acaso levar-nos para cami-
nhos perigosos.

Discutir é esclarecer, e quando neste louvável empe-
nho são pedidos documentos fidedignos, de origem oficial e
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pura, não é lícito recusá-los. O contrário importaria agravar
em extremo o incidente, que em si mesmo já é de muito al-
cance moral.

O ilustre deputado, que ontem fez, nesta casa, uma
estréia tão brilhante (apoiados), enunciando-se a respeito
do assunto que provocou, disse, como o Congresso se re-
cordará , que sem ser plenamente convencido da verdade
dos fatos com relação a este objeto, S. Exa. não poderia se
pronunciar sobre o projeto em discussão; e creio que a
consciência escrupulosa do ilustrado deputado estará hoje
tão informada como estava ontem, pois nada de oficial e de
positivo foi apresentado para bem firmar convicções since-
ras (Apoiados).

Sr. Presidente, não há negar, a menos que não se
queira baralhar os fatos, o que não pode estar absolutamen-
te na intenção de nenhum membro deste Congresso; não há
negar que a reunião da assembléia geral ou da diretoria do
Banco Regional de Minas não é fantasia extravagante, como
não pode ser um simulacro para engodo de quaisquer
beócios. V. Exa. sabe perfeitamente que consta do Diário
oficial haver se efetuado assembléia geral do Banco Regio-
nal de Minas para o fim referido pelo nobre deputado Sr.
Duarte da Fonseca, comparecendo os acionistas; isto é,
aqueles que são imediatamente interessados na gestão ou na
liqüidação do estabelecimento.

A diretoria disse-lhes, em resumo, sem hesitações,
com a maior franqueza, conforme consta da ata: "As con-
dições financeiras do Banco são, como sabem todos, péssi-
mas; no entanto, o banco tem uma concessão de tal
importância e magnitude que, uma vez que se realizem cer-
tas hipóteses, que a valorizem, os vossos interesses serão
oportunamente atendidos, os vossos sacrifícios bem com-
pensados; esperai ...... Acrescentou como que à meia voz:
"Não podemos ser muito explícitos, trata-se de negócio re-
servado, mas tranqüilizai-vos; agentes nossos estão a servi-
ço da instituição".

Eis, em suma, a verdade dos fatos nua e crua, apre-
ciada à luz dos documentos oferecidos ao Congresso. Nin-
guém pode desconhecer a necessidade de ser tudo bem
clareado neste assunto delicado. (Apoiados).

A ilustrada comissão, pelo órgão do seu digno
relator nos disse ontem: "O honrado Presidente do Estado,
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a quem ouvimos a respeito, em conferência que tivemos
por ocasião de elaborar-se o projeto sobre a mudança da
capital, ministrou-nos informações de que tais contratos,
de que cogita o Banco Regional, não serão do Estado, à vis-
ta das investigações a que mandou proceder nas repartições
públicas; como, porém, estas investigações não pudessem
ser absolutamente completas, a comissão ofereceu o art. 70
do projeto, acautelando quaisquer interesses futuros do Es-
tado de Minas". Eis, abreviadamente, quanto declarou-nos
o órgão da nobre comissão.

O art. 70 do projeto em discussão dispõe, como o
Congresso sabe, o seguinte (Lê): "São declaradas sem efei-
to algum quaisquer concessões de terras ou preferências
estipuladas para edificações, feitas até esta data, que te-
nham relação com a construção da nova capital".

Vê V. Exa., Sr. Presidente, vê o Congresso, que este
artigo seria absolutamente uma inutilidade, para ocupar,
sem proveito algum, o precioso tempo do Congresso, se as
investigações mandadas fazer pelo ilustre Presidente do Es-
tado fossem completas; mas, elas não o foram; o ilustre
relator da comissão com toda a lealdade o declarou e, de
feito, só esta deficiência de investigações é que poderia au-
torizar a elaboração do art. 70 do projeto.

Um Sr. Congressista: - Era uma cautela.
O Sr. Xavier da Veiga: Demais, Sr. Presidente,

V. Exa. sabe, e presumo que todos os membros do Con-
gresso não ignoram, que há uma lacuna muito sensível nas
coleções dos atos oficiais de Minas. Temos leis provinci-
ais da antiga assembléia até o ano de 1889, que foi o últi-
mo do regime extinto; seguiu-se o período do governo
provisório iniciado em Minas a 17 de novembro de 1889,
período que terminou a 15 de junho de 1891. Entretanto,
só temos publicados em coleções os decretos, regula-
mentos e outros atos oficiais de 17 de novembro de
1889 até 31 de dezembro de 1890, e de julho de 1891
para cá; o período que decorre de 1° de janeiro de 1891
até fins de junho ou meados de julho do mesmo ano,
portanto cerca de sete meses, não está compreendido
nas coleções publicadas; é uma lacuna na legislação mi-
neira.

O Sr. F. Salies: - Se não está publicado, não pode
ter execução.
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O Sr. Xavier da Veiga: - Como não pode ter execu-
ção?! São atos referentes ao período ditatorial, muitos dos
quais já produziram efeito determinando contratos vigentes,
insertos na folha oficial, e que valem como outros emana-
dos de decretos incluídos na respectiva coleção. Noto a
sensível lacuna para mostrar que a investigação a que alu-
diu o nobre deputado poderia, em conseqüência dela, ser
deficiente.

Já vê V. Exa. que, considerando-se a questão sob o
ponto de vista de ato legal estadual mineiro, a mencionada
lacuna pode autorizar receios e divergências de opinião, en-
quanto não formos oficial e positivamente esclarecidos a
respeito, isto é, enquanto por parte do governo não nos for
dito de modo peremptório que o aludido contrato não exis-
te. (Apoiados). Demais, é a própria ilustrada comissão
quem virtualmente convence o Congresso de que ela mes-
mo, assim como o próprio governo de Minas, não tem cer-
teza absoluta a respeito, tanto que intercalou no projeto em
discussão o art. 7°, sem justificativa a não haver aquela dú-
vida...

O Sr. O. Ottoni: - V. Exa. está demonstrando a
inutilidade do requerimento.

O Sr. Xavier da Veiga: - Estou mostrando que nem
mesmo com relação restrita ao Estado podemos afirmar
ainda coisa alguma, e sirvo-me para isto de palavras e atos
da ilustre comissão. Mas, Sr. Presidente, a concessão pode
ser, e, se existe, provavelmente será federal...

• Sr. E. Salles: - Se é federal, não existe publicada.
• Sr. Xavier da Veiga: - Como não existe? Ainda

que a ilustrada comissão, e isto não foi dito por nenhum de
seus membros, tivesse folheado página por página os volu-
mes de decretos e mais atos do governo provisório, não
podia garantir que essa concessão não foi feita, porque na
coleção de decisões e decretos de governo provisório há
omissão de diversos atos, como é sabido.

Se esta é a verdade incontestável, que está na cons-
ciência de todos, se o ilustre deputado que levantou esta
questão disse com tanta sinceridade que não sendo sufici-
entemente informado, não podia votar convencidamente a
respeito do projeto, que muito é, Srs., que se peça ao Presi-
dente do Estado para que este obtenha, com as facilidades
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que a sua alta posição permite, as informações indispensá-
veis, quer das repartições públicas estaduais, quer do Mi-
nistério da Agricultura e Viação do governo da União, a
respeito deste ponto. (Apoiados)? (sic).

Sr. Presidente, a nós, oposicionistas ao ominoso
projeto em discussão; nós minoria neste Congresso, o inci-
dente não aproveita senão sobre o ponto de vista moral.
Dissemos há dias, com referência ao art. 13 das disposi-
ções constitucionais transitórias, que consideramos caduco,
com a lição dos grandes jurisconsultos brasileiros, que pra-
ticamente não nos aproveitava em nada que a lei a respeito
da mudança da Capital se fizesse sob o domínio do tal art.
13 das disposições transitórias da Constituição, ou sob o
domínio do art. 30, n° 1 das disposições permanentes da
mesma Constituição.

Ao incidente atual pode-se aplicar idêntica aprecia-
ção: pouco importa a causa do velho e sacrificado Ouro
Preto que sobre suas ruínas ergam-se os acionistas do Ban-
co Regional. Mas, Sr. Presidente, temos o interesse dos
créditos do Congresso, do próprio prestígio da lei, o inte-
resse do decoro dessa corporação, que não está nem pode
estar à mercê de ousadas especulações. (Apoiados).

E o projeto de que se trata, por ventura, destinado
à salvação da pátria e em tempo limitadíssimo e impror-
rogável?!... Dois ou três dias que possam mediar entre a
solicitação e a remessa das informações precisas e reclama-
das pelo ilustrado deputado a quem me refiro, e agora de
novo solicitadas no requerimento do Sr. C. de Britto, serão,
como se afigura a alguns ilustres congressistas intolerantes,
um meio de obstrução contra a decretação desta lei?!

Sr. Presidente, a mudança da capital de Minas, de
Ouro Preto, que tem gozado desses foros e hierarquia por
espaço de quase 200 anos, isto é, desde os tempos primiti-
vos da capitania, constantemente sem interrupção, durante
o período colonial, sob o Império e desde o início da Repú-
blica, acaso será uma questão tão simples, tão insignifican-
te como a mudança da sede de um distrito para que o
Congresso se mostre tão sôfrego, a ponto de imprimir na
direção de respectivo projeto, de tanta magnitude e de res-
ponsabilidades de que nem todos, infelizmente, tem noção
nítida, uma marcha vertiginosa, perturbadora, Srs., do ra-

177



CADERNOS DA EscotA Do LEQI5IATJv0

ciocínio calmo que deve ditar vossas deliberações?!... Pois
deliberações desta ordem, de alcance enorme no presente,
e de alcance ainda maior no futuro, podem ser tomadas de
afogadilho, febrilmente como se tudo estivesse odiosamen-
te prejulgado?!

Não será melhor que se use de todos os meios ade-
quados a esclarecer os espíritos e as consciências, que se
convença aos mais duvidosos, que se respeitem todos os
escrúpulos, e que a lei pretendida pela ilustrada maioria des-
ta casa, saia daqui prestigiada, forte, como expressão genu-
ína do pensamento e da vontade do Estado de Minas,
revestida de todas as formalidades, debatida à luz de todas
as investigações, com o sincero empenho do bem e da ver-
dade e com o impulso de patriotismo inatacável, sem os
quais nenhuma lei pode inspirar confiança, simpatia e res-
peito no espírito público?! (Apoiados).

Sr. Presidente, limito-me a estas despretensiosas
considerações feitas somente no cumprimento do dever e
ditadas pela mais sincera convicção. O Congresso delibera-
rá. (Muito bem!)

12- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 07112/1893
(Anais, pp. 106 a Esclarecimentos sobre a atuação do Banco Regional.107.)

O Sr. João Bráuiio: - Sr. Presidente, não venho
discutir o projeto, tomei a palavra, única e simplesmente,
para remeter à mesa uma peça preciosa no tocante à ques-
tão do Banco Regional aqui levantada, e confirmando em
todos os pontos as afirmações do ilustre senador Sr. Carlos
Alves. É um documento que vem demonstrar e provar ca-
balmente que nenhuma ligação, que nenhuma referência
existia ou em tempo algum existiu entre aquela instituição
bancária e os diversos lugares indicados como aptos para
receberem a nova Capital; além de evidenciar também que a
única concessão transferida ao banco é já caduca, há muito
tempo.
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Eu terminaria aqui estas ligeiras considerações dando
por morta esta infeliz e desastrada questão, se não me cor-
resse o gratíssimo e sagrado dever de prevenir de vez que
a malevolência possa um dia suspeitar de ligações com in-
teresses daquela instituição bancária um nome estima-
díssimo em Minas, um caráter nobilíssimo, uma reputação
ilibada e prezadíssima a todo este Congresso. Refiro-me ao
digno e ilustre mineiro Dr. Antônio Gonçalves Chaves, que
por curto espaço de tempo teve assento na diretoria daquele
estabelecimento.

Sr. R. Horta: - Está acima de toda e qualquer sus-
peita; é um dos mineiros de mais luzes e...

Sr. O. Valadão: - Apoiado; muito bem! (Apoiados
gerais).

O Sr. J. Bráulio: - Acho-me autorizado a declarar a
este Congresso, e o faço com os documentos na mão, que
aquele prestimoso e benemérito patriota a 14 de novembro
de 1891 já não fazia mais parte da diretoria do banco, por-
quanto naquela data dera a sua demissão do referido cargo.

• Sr. E. SalIes: - Dispondo de todas as ações.
• Sr. J. Bráulio: - E fato. Dispondo de quantas

ações possuía. Concluo pedindo a V. Exa., Sr. Presidente
que se digne mandar transcrever no jornal que publica nos-
sos trabalhos o documento, que tenho a honra de remeter à
mesa, e que não leio por não cansar a atenção da casa.

Sr. Presidente: - O nobre Congressista será aten-
dido. Vão à mesa as seguintes certidões:

"limo. Sr. Dr. Inspetor de Terras e Colonização. An-
tônio Gonçalves Chaves requer a V.Sa. que mande certifi-
car em face de livros e documentos existentes na
repartição:

10) Qual o fim do contrato celebrado pelo governo
deste Estado com o cidadão José de Souza Pereira, em
data de 2 de outubro de 1890 e por quem fora feita a con-
cessão respectiva e em virtude de que disposição de lei?

2°) Se esse contrato foi transferido pelo concessio-
nário ao Banco Regional de Minas e em que data?

3°) Se há alguma outra concessão de terras
devolutas ao banco ou à pessoa que lha transferisse?

4°) Quais as condições, se gratuitas ou onerosas,
mediante as quais o banco teria direito às terras devolutas;
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se deveriam ser concedidas diretamente pelo Estado ou pelo
governo federal; e, neste último caso, qual a data do aviso
em que o governo federal comunicou ao do Estado a con-
cessão de terras?

5°) Qual a extensão das terras concedidas e qual a
zona ou vale de sua situação?

6°) Qual o tempo determinado para cumprimento de
condições por parte dos concessionários, sob pena de ca-
ducidade do contrato?

7°) Se por ventura, existindo terras devolutas em
Belo Horizonte e, sendo esta a localidade designada para a
edificação da nova Capital do Estado, o banco, quando não
tivesse zona determinada poderia exigir do governo terras
devolutas na referida localidade? - Pede deferimento. -
E. R. M.

Estava colocada uma estampilha de 200 réis, e sobre
ela foi lançado o seguinte despacho: Certifique-se, 11 de
dezembro de 1893 - FRANCISCO SÃ.

Luiz José de Oliveira, chefe de seção de Terras e
Colonização do Estado de Minas Gerais.

Certifico, em virtude de despacho lançado na petição
retro, que o que consta nesta repartição, relativamente ao
contrato a que se refere a mesma petição, é o seguinte:
Quanto ao primeiro item. O fim do contrato celebrado pelo
governo deste Estado em data de dois de outubro de mil oi-
tocentos e noventa com o cidadão José de Souza Pereira,
ou empresa que organizasse, foi para a localização, em ter-
renos devolutos ou em fazendas já laboradas, de cinco a
vinte mil famílias de agricultores estrangeiros e nacionais,
tendo sido o contrato assinado pelo ex-governador Crispim
Jacques Bias Fortes, em virtude do decreto número cento e
setenta e nove de trinta de agosto de mil oitocentos e no-
venta.

Quanto ao segundo item. O contrato aludido foi
transferido pelo concessionário ao Banco Regional de Mi-
nas por escritura pública de oito de novembro de mil oito-
centos e noventa, sendo a transferência aprovada pela portaria
de quatro de setembro de mil oitocentos e noventa e um.

Quanto ao terceiro item. Não consta a esta reparti-
ção ter havido alguma outra concessão de terras devolutas
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ao banco, ou pessoa que lhe transferisse.
Quanto ao quarto item. O banco teria direito às ter-

ras devolutas mediante o preço de mil e trinta réis por hec-
tare, as quais deveriam ser concedidas em virtude de
solicitação do governo do Estado pelo governo Federal,
que em aviso número dois, de nove de janeiro de mil oito-
centos e noventa e um, autorizou ao governador deste Es-
tado para vender as terras pedidas nos "vales do Rio Doce
e Manhuaçu".

Quanto ao sexto item. O prazo para caducidade foi
fixado nas disposições do termo de modificação do contra-
to de quatorze de setembro de mil oitocentos e noventa e
um, as quais rezam assim: "O presente contrato nenhum
efeito terá e considerar-se-á caduco, se no prazo máximo
de um ano, a contar da data em que for comunicada ao
contratante ou empresa a autorização da venda de terras, o
mesmo contratante ou empresa não se habilitar na confor-
midade do capítulo sétimo do decreto de trinta de agosto de
mil oitocentos e noventa".

Quanto, finalmente, ao sétimo item. O banco não po-
deria exigir do governo a concessão de terras devolutas em
o Belo Horizonte em virtude do artigo doze (12) da lei nú-
mero seiscentos e um, de dezoito de setembro de mil oito-
centos e cinqüenta, e do artigo terceiro, parágrafo primeiro,
da lei número vinte e sete, de vinte e cinco de junho de mil
oitocentos e noventa e dois, se fosse essa localidade desig-
nada para capital do Estado. E o que se continha no livro
de contratos, ao qual me reporto.

17- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 15/12/1893.

Discussão em tomo do regimento interno (Anais, pp. 136 a
139.)

Parecer

A comissão especial apresenta para quarta discus-
são, na fórmula do art. 148 do regimento do Senado, as
emendas seguintes, oferecidas e aprovadas em terceira dis-
cussão:

1') Em vez de - Várzea do Marçal - diga-se -
Belo Horizonte.
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2) A direção econômica e administrativa da Capital
do Estado, denominada Minas, ficará a cargo do governo
enquanto o Congresso não deliberar a respeito nos termos
da Constituição.

Sala das comissões, em Barbacena, 14 de dezembro
de 1893. - Francisco Salles - Otávio Ottoni - Carlos
Alves, presidente da comissão. - Manoel Eustáquio - J.
N. Kubitschek - Eduardo Pimentel, vencido. - A impri-
mir-se.

O Sr. Josino de Britto (pela ordem) requer e obtém
que sejam dispensados o interstício e a impressão, a fim de
ser imediatamente discutido e votado o parecer. E lido o
parecer.

O Sr. Camillo de Britto: - (pela ordem): - Sr. Pre-
sidente, peço a V. Exa. que me informe se este parecer tem
de entrar em qualquer discussão.

O Sr. Presidente: - O Sr. Deputado Josino de l3ritto
requereu dispensa de impressão e de interstício para o pa-
recer entrar já em discussão.

O Sr. Camillo de Britto: - Mas é a redação final, e
não as emendas aprovadas em terceira discussão.

O Sr. Severiano Rezende: - Pois não é matéria
nova? (Não apoiados. Vivos protestos e apartes).

O Sr. Rocha Lagoa: - Querem fazer o projeto Silva
Jardim, apedrejando-o?

O Sr. H. Diniz: - Se fosse como querem os nobres
deputados, nem podia entrar imediatamente em discussão.
(Muitos apoiados).

O Sr. Presidente: - Atenção, senhores; quem está
com a palavra é o Sr. Camilo de Brito.

O Sr. Camillo de Britto. - Sr. Presidente, segundo a
disposição expressa de nosso regimento, e da Constituição,
toda matéria que caiu em segunda discussão ou em tercei-
ra, não pode mais surgir como matéria nova.

O Sr. Otávio Ottoni: - Não pode também ser
reproduzida em terceira discussão.

O Sr. Costa Sena (com força): - É um sofisma ri-
dículo e indigno do Congresso. (Muitos apoiados).

O Sr. Camillo de Britto: - Sr. Presidente, o parecer
da comissão consagrava a mudança da capital para a Vár-
zea do Marçal; foi aprovado em primeira. Entretanto cm se-
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gunda, foram oferecidas emendas substitutivas e rejeitadas
todas. Submetido 'a terceira discussão o projeto, vieram de
novo as emendas rejeitadas em segunda e foi aprovada
aquela que indicava Belo Horizonte para a nova Capital.
Portanto, não é possível mais considerar matéria nova aqui-
lo que foi rejeitado em segunda discussão, que tomou-se
matéria vencida.

O Sr. S. de Rezende: - Não é mais matéria nova?
O Sr. Camillo de Britto: - Não é, porque caiu em

segunda discussão.
Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que V. Exa. não

pode aceitar este parecer. (Apartes).
O Sr. S. de Rezende: - O que a Constituição não

permite é que um projeto passe sem terceira discussão; e é
o que se realizará pela teoria dos nobres deputados nesta hi-
pótese.

O Sr. Camilo de Brito: - Aguardo a decisão de V.
Exa., certo de que será a mais acertada e regimental.

O Sr. Eduardo Pimentel (Pela ordem) - Tendo-me
assinado - vencido no parecer da ilustrada comissão ofe-
recendo para uma 4' discussão as emendas aprovadas em
3a julguei, Sr. Presidente, que era um dever meu dar as ra-
zões porque assim procedi. Entendo, Sr. Presidente, que
não se trata absolutamente de uma matéria nova. (Muito
bem! Muito bem! Apoiadtssimo!).

Matéria nova é aquela de que o Congresso não tratou
no correr das duas primeiras discussões de qualquer proje-
to... (apoiadíssimo) (muitos apartes)... e que é oferecida na
3° discussão pela primeira vez.

O Sr. Presidente reclama atenção, dizendo que é o
Sr. Pimentel quem está com a palavra.

O Sr. E. Pimentel: - Matéria nova, Sr. Presidente,
parece ser também qualquer que só tem uma conexão mui-
to remota com o objeto de que se trata... (apoiados).

Não pode, portanto ser considerada matéria nova a
indicação do lugar para a nova Capital, porque é assunto de
que já tratamos quando discutimos a questão em Congres-
so Constituinte, quando discutimos a lei adicional n° 1 para
a escolha das 5 localidades, e na 1°, 2° e? discussão deste
projeto. (Apoiados, muito bem!).
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São estas, Sr. Presidente, as razões pelas quais, nes-
te ponto divergi completamente dos meus honrados colegas
de comissão, com quem estive sempre de acordo a respeito
desta questão, e pelas quais entendo que V. Exa. não deve
aceitar a interpretação do regimento dada pela maioria da
comissão. (Muito bem! Muito bem!).

Vozes: - Não era de esperar outro procedimento do
caráter de V. Exa. (Apoiados).

• Sr. F. SaIles: - (Não temos o seu discurso).
• Sr. Presidente: - Recebi o parecer do relator da

comissão especial o Sr. Dr. Francisco Sailes, e ia lançar no
mesmo o despacho - "a imprimir-se", quando o nobre
congressista o Sr. Dr. Josino de Brito pediu a palavra e re-
quereu dispensa de impressão e interstício, a fim de que o
mesmo entrasse imediatamente em discussão. Não procedi
à sua leitura e se o tivesse feito necessariamente não aceitá-
lo-ia, visto como ele opina pela sujeição da emenda relativa
ao Belo Horizonte a uma 4' discussão. Se eu considerasse
esta emenda como contendo matéria nova, à vista do dis-
posto no art. 148 do regimento, iria de encontro às inúmeras
questões desta natureza (Muito bem).

A palavra - "Belo Horizonte" - não pode ser con-
siderada nova no projeto n° 1, sobre mudança da capital,
visto como ela vem desde o Congresso Constituinte. O fim
especial para que fora convocado extraordinariamente este
Congresso, a indicação dos cinco lugares para em um deles
ser estabelecida a nova capital, corrobora este meu acerto.
(Muito bem!)

O Congresso, como sabem todos, quando em se-
gunda discussão o projeto n° 1 recebeu como emenda -
Belo Horizonte, rejeitou a; no entanto, como o regimento
não proíbe que uma medida rejeitada em 2' discussão seja
reproduzida em Y, foi essa emenda reproduzida sem recla-
mação alguma dos senhores congressistas. Por conseguin-
te, não se trata de matéria nova quanto à 1* parte do
parecer da comissão sujeitando a 4' discussão a emenda -
Belo Horizonte.

Esta minha decisão não é extensiva à segunda emen-
da, a que refere-se à comissão; isto é: quanto à segunda
parte do parecer a comissão tem toda razão. "A direção
econômica e administrativa da nova Capital denominada -
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Minas - ficará a cargo do governo do Estado até que o
Congresso delibere de conformidade com a Constituição".
Eis a única matéria nova que se contém no projeto votado
em V discussão. E esta a minha decisão (muito bem); e,
por isso, devolvo o parecer à comissão, rogando-lhe que,
para 40 discussão, ofereça apenas matéria contida na se-
gunda parte do parecer. (Muito bem!).

Sr. Severiano de Rezende: - (Pela ordem). Causa
estranheza e dolorosamente surpreende, Sr. Presidente, o
que se está passando aqui (cruzam-se calorosos apartes),
destoando da calma e isenção de ânimo, necessário à retidão
dos julgadores da importantíssima questão, que se debate.
Não tenho a pretensão de vir aclarar o debate e nem tão
pouco conseguirei acalmar os espíritos, que tão agitados
vejo. (Apartes).

Permitirão, ao menos, que me faça ouvir no protesto
enérgico e solene contra a flagrante violação do regimento e
contra quanto se está praticando. (Apartes).

Não posso compreender como pode a mesa recam-
biar o parecer de uma comissão, como simples e singela
emenda oferecida ao projeto. (Cruzam-se apartes).

Não encontro, no regimento, disposições que isso
autorizem; o competente para decidir, rejeitando ou apro-
vando parecer de comissões é o Congresso. A emenda, que
a comissão oferece para uma quarta discussão, nos termos
do art. 148 do regimento, transforma ou altera radicalmente
o art. 10 do projeto, que consagra a matéria principal deste,
isto é, designa ponto diverso para estabelecimento da capi-
tal de Minas. (Apartes diversos).

A emenda de que se trata, assim concebida: "Em vez
de Várzea do Marçal, emende-se: Belo Horizonte", foi ofe-
recida em 2° discussão, sendo rejeitada por número consi-
derável de votos. Pergunto eu agora: podia tal emenda, em
vista dos princípios constitucionais do regimento comum,
em vista dos precedentes e mesmo de disposições do regi-
mento da extinta assembléia provincial, ser aceita pela
mesa, em V discussão? (Cruzam-se calorosos apartes).

E tudo se fez! Matéria rejeitada na mesma sessão,
foi reproduzida e sujeita à votação e discussão única, quan-
do a Constituição requer, para projeto de somenos impor-
tância, três discussões! (Apoiados, apartes).
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Deixo de apreciar mais longamente este incidente,
porque, no assentimento do Congresso, teve a mesa apro-
vação de seu ato; é questão vencida. Não posso, porém,
Sr. Presidente, deixar passar sem protesto a nova violação
do regimento, eximindo de especial discussão e votação, a
que está sujeita, uma tal emenda.

O regimento, em seu art. 148, reza assim: "Se as
emendas "adotadas em terceira discussão contiverem maté-
ria nova, passarão por mais uma discussão", na sessão se-
guinte, somente com os artigos a que se referiram".

Vê-se, pois, claramente, que a disposição citada exi-
ge mais uma discussão para as emendas que forem
adotadas em terceira discussão e que trouxeram alteração
ao projeto, com matéria nova (Apoiados, não apoiados).

Pergunto eu: a emenda que determina que a capital
se transfira, não para a Várzea do Marçal, porém para Belo
Horizonte, não foi adotada em ? discussão?

Um Sr. Congressista: - Tendo sido morta na 2' dis-
cussão.

O Sr. Severiano de Rezende: - Vencendo Belo Hori-
zonte sobre a Várzea do Marçal, que no projeto era ponto
indicado para estabelecimento da capital de Minas, não foi
ele profundamente alterado, constituindo "matéria nova" a
indicação de "novo local", que não o do projeto? (Apoia-
dos, muito bem, não apoiados, trocam-se apartes ca-
lorosos).

Um Sr. Congressista: - Belo Horizonte não é novo,
tem-se falado e discutido muito sobre ele.

O Sr. Severiano de Rezende: - Pelo amor de Deus!
Isto é um argumento de criança! (Apartes, protestos)

Deve-se considerar se a matéria é nova ou velha, so-
mente em relação ao projeto; e este nunca cogitou de Belo
Horizonte. (Apoiados e não apoiados).

Repito, o projeto não cogitou absolutamente da loca-
lidade, indicada pela emenda.

(Os Srs. C. de Britto e C. Sena dão apartes).
O Sr. S. de Rezende: - Julguem como melhor lhes

aprouver; apenas tinha em vista lavrar meu protesto, con-
correndo talvez, como as proposições que levanto, para
que o Congresso, na decretação de uma lei tão importante,
como esta não proceda de modo a faze-lo com vícios e
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transgressão de fórmulas que a tomem nula perante os tri-
bunais, a que não deixarão de recorrer os prejudicados, ale-
gando com direito a preterição de positivas e terminantes
prescrições do regimento, em muitos pontos desprezado.
(Muitos apartes interrompem o orador).

Não vejo absolutamente razão para a celeuma que se
levanta e para esta animosidade com que nos recebem.
Pois, V. Exas. querem até negar-nos o direito de justificar
nossos votos e levantar nossos protestos, quando todos,
pacientemente temos ouvido com toda atenção quanto le-
vantam para fortalecer opiniões, que nos são adversas?! E
uma intransigência intolerável, e que não posso compreen-
der! (Apartes).

Deixem os Srs. Congressistas que fundamentemos os
nossos votos, e contrariem-nos; cada um cumpra o seu dever.

Sr. Presidente, tanto mais acauteladora acho a dispo-
sição do art. 148 do regimento do Senado, quanto sabe V.
Exa. que é da Constituição que nenhum projeto, ainda que
não seja da natureza deste, que é de grande importância,
poderá eximir-se das três discussões; e por outro lado: o
regimento quis evitar as surpresas, que poder-se-iam dar
com a apresentação de emendas inopinadamente; e disto te-
mos prova relativamente à própria emenda de que se trata.
O nosso distinto colega Dr. Fonseca Duarte, ausente quan-
do foi ela oferecida em Y discussão, com razão surpreen-
deu-se quando soube que haviam substituído a Várzea do
Marçal por Belo Horizonte.

Uma voz: - Não estava presente.
O Sr. S. de Rezende: - Não esperava ele que fosse

apresentada esta emenda.
O Sr. F. Duarte: - Dormientibus non succurrit jus.

(Risadas).
O Sr. S. de Rezende: - E para S. Exa. em socorro

• disposição do art. 148 do nosso regimento. Ora, colocada
• questão neste terreno, sendo ela por demais importante, e
gravíssima a responsabilidade de todos nós, peço a V. Exa.,
Sr. Presidente, que consulte a casa sobre a preliminar
estabelecida; se deve a emenda ser, ou não, sujeita a nova
discussão.

• Sr. C. de Britto: - A mesa já decidiu.
• Sr. S. Rezende: - Eu porém recorro de sua deci-

são para o Congresso; julgo que tenho o direito de faze-lo.
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O Sr. C. de Britto: —Bem.
O Sr. Teixeira da Costa: - Sr. Presidente, a decisão

dada por V. Exa. está de perfeito acordo com o seu critério
e inteligência; é a única admissível. (Apoiados).

A primeira parte do parecer da comissão relativa a
emenda "Belo Horizonte" não pode ser aceita porque inega-
velmente não trata de matéria nova.

O Sr. S. de Rezende: - Como não? Por que a
emenda relativa a Belo Horizonte não constitui matéria
nova?

O Sr. T. Da Costa: - Porque Belo Horizonte está
contemplado entre as cinco localidades indicadas para em
uma delas ser estabelecida a nova Capital.

Um Sr. Congressista: - Mas, o projeto nem sequer,
referia-se ao Belo Horizonte.

O Sr. T. da Costa: - V. Exa. deve estar lembrado
de que o ilustrado presidente da comissão, em um luminoso
discurso, declarou que a comissão não fazia seleção de lu-
gar; apresentou o seu parecer, por motivos, que não vêm a
colocar na tela da discussão, opinando pela mudança da ca-
pital para a Várzea do Marçal, mas não fazia absolutamente
questão de que fosse pelo Congresso escolhido este ou
qualquer outro lugar.

O Sr. Eloy Reis: - O projeto dizia no art. 10: "Fica
mudada a Capital para a Várzea do Marçal".

O Sr. T. Da Costa: - Quid inde ? Na segunda dis-
cussão foi apresentada a emenda - Belo Horizonte, - na
3' foi reproduzida; portanto, não se trata de matéria nova,
este sofisma não terá apoio; e mais uma derrota sofrerão
os perturbadores da ordem.

Sr. Presidente, se admitirmos o que deseja o nobre
Congressista Sr. Severiano de Rezende, declaro que apesar
do muito sacrifício que fiz comparecendo a esta sessão ex-
traordinária, unicamente no intuito de cumprir o meu dever,
retirar-me-ei deste recinto para não sancionar com minha
presença ato tão revoltante. (Apoiados; muito bem!).

O Sr. C. de Britto: - Acompanharei a V. Exa..
Vozes: - Retiramo-nos com V. Exa..
O Sr. Presidente: - Devo ainda uma explicação ao

Sr. deputado Severiano de Rezende. Disse o nobre deputa-
do que a mesa andou mal não considerando matéria nova a
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primeira parte do parecer, em vista da disposição de nossa
Constituição. Posso garantir ao nobre deputado que a nossa
Constituição é que vem em meu auxilio. Aí se dispõe que
os projetos que não foram sancionados, e cujas razões de
não-sanção forem aceitas pelo Congresso, não poderão ser
reproduzidos na mesma sessão.

O Sr. Severiano de Rezende: - O regimento dá
maior desenvolvimento.

O Sr. Presidente: - Não dá maior desenvolvimento,
diz apenas que as emendas oferecidas em Y discussão co-
gitando de matéria nova devem sofrer 4 ' discussão, para
obedecer-se ao preceito constitucional de três discussões.
Ora, o nobre deputado não poderá dizer que Várzea do
Marçal, Paraúna, Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte
sejam matéria nova; porquanto esses pontos têm vindo à
tela da discussão desde que se tratou da mudança da Capi-
tal no Congresso Constituinte; e na P discussão deste pro-
jeto foram eles discutidos, havendo emendas a respeito de
Barbacena e Belo Horizonte em 2' discussão.

A mesa mantém a sua decisão e mandaria imprimir a
T parte do parecer da comissão para sofrer uma 4 ' discus-
são na forma do art. 148 do regimento se não fosse apro-
vado o requerimento do Dr. Josino dispensando a
impressão e interstício para entrar imediatamente em dis-
cussão. Vou submeter à votação o requerimento do Sr.
Severiano, sujeitando a minha decisão à apreciação da casa.
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