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.•Sessão em '3 de Agosto de ':1:880 

·PaESIDENCU •. DO .sa.· GAVIÃO l'EIXOTO, 

3. 0 ·VlCE :PRESIDEN"!E 

SUMM·ARIO.-Ex•BDIEJIT.r. • ..,.. Orçamenló.do minislorio .. da 
, _gncrr~ ObservaÇões do Sr,,Jusc ~rúiannc.-P~I.,_Em~ ia..~n 
'1>.1. ·ORDEM '1>0: ·pu.-"El<lição ··da ·-mesa,· Obsernçoes ·<lo ·Sr • 
. 'J'os!}\J,I:ayjanno.· Observações llocSr :Jmtolric ·uij Siquoi:ra:-
. .:SEGDl!DA,P.I.RrZ .DA OnDBM ·DO.·Da.--Orcameoto.do .mínistcrio · 
Aa agiicilltura. Emondns. '1liscursàs ·uos Srs. Buar.que 
'do.'Mace(!o ··(mrnislro·'da agricultura), MallOcl .. Carlos, 
mouolphaJ>antu.s· o :F.roi\a$iC ontinno. 

. :A's ;f i: hor.as .da manhã feita .a ·chamada acha· 
·.ranHe presentes os :Srs. :Ga--vião ·P-eixoto, :Alves 
de :Araujo, :João ffirigido, :Libernto Barroso, 

.~Igi:J.a"Cio :Martins, .Barboza .de :Almeida, !lfar.t1m 
:Francisco, Meira · -de ·;v;asconcellos, :Azam-búja 
ilelrelles, :Manoel .Eustaquio .-e Hol'ta .de :A-raujo. 

·Compareeeram depOis ·ae. ·abma':,'sessão•,ds 
·Srs. Rodolpho Dantas, Jose Marianno; :Theo'do
miro. Joaquim Tavares, Fidelis Botelho;·'Leon
cio .de Car,valho,,Beltrão, Betfert Duar.te,!Buar-
que de Macedo, 'Felicio dosiSimtos; Silvei:ta·.dtt 
Souza, Freitas ·Coutinho, ·.Francisco Sodré,.A:n
drade .Pinto , · ·Galdino , · :Epaminondas :, · :Fre
derico Rego, SOuza>Car:v;ilbo, )oaquim Na
buco, Franco de Sâ; Soriza Lima,. Zamn, .mana 
e Moreira de B;m!)S. · 

Faltar:un com participn~ão os Srs . ..Barão. da 
Estancia, J!'rederico de Almeida, Frauklin Dor ia, 
Macedo, ·Mello e Alvim, Mello Franco; Visconde 
de Prados ·e Theophilo Ottoni ; ·e -sem ella os 
Srs. Bezerra de Menezes e Couto Magalhães. 

Ao meio ,dia o Sr .. pr.esidenle declara aberta 
a: sessão. 

E, lida e approvada a neta da sessão antece
dente. 

0 Sn. J. ,o SEcnETAl\IO dá conta do seguia te 

.EXPEDIENTE 

. Compareceram depois da chamada os·Srs. ·-sal~ 
: danba ·Marinho,·Co~ta ;Azevedo, ·Amerieo, l)rnin, 
'Franco ,de :Almeida, ·Fabio Rei~, Ta vares Bel fort. 
'Joaquim :Serra, Sinval, .:Freie&s, José •Basson, 
'!J'heodureto Souto, 'Viria to .de ·Medeiros, Bezerra 
~Ca--valcanti, Abdon )MHan, Arng·ão ·e Mello, 
-Manoel :de >Magalhães, Cos\a ·Ribeiro, Seraphico, O meios: 
·Soares Brandão;Souza::A:ndrade, .UlyssesWianna, ::Do :rilinisterill ·da :a·gricultur.a, cile '3'i•de Jnll\o 
Rodrigues Junior, ·Lourenço .de -ítlbuquerque, ~último, devolvendo infoTmada a :représenta
MaTi:rnno da. oSilv.a, 'Ribeiro•·de .'Menezes, 'BaTros ção, da assembleaqrrovinci:J:l ·d·e·:·Goya·z; •em 'qó.e 
Pimen-tel, Monte! :Espindola, ~Esperidião,:Prado ~pede .. subsidio ,pa~ a uavegação ·dos rios Par
::Pímentel, :Almenla •Couto, · .A.u.gosto F·ranr;a, .náhy.ba, ·Río -Grande e 1\Iogy"Guassú.-Aqu.em 
·l~u:tcão, · :Fer:reira·:de 1Monra, ·M:ar.ei:r.a,Brandao, .· Jez:a .-re.quisição. · 
lldefonso de Araujo,.Jeronymo. :Sottri\,·Prisco . 
<PaRiso; -:Ruy ·Barboza, ·Souto, Fr,an~a Car- :,DÓ!Ininis·terio··da•jn.Sti'ça, de·2~ae :Agosto -ccit· 
valho, Manoel -Carlos, ·José :Caetano, .Joaquim >tenle, ilevólvendo ·=mtorni'!rdo ·O'requelim e ato 'em 
>Breves, '.A.breu·:e:Silva,. Jtifom;o~Penna;~:A urelíano que :;os '3mannen:s~ do ,supremo _'tribunal de!jn~- · 
0'\Mag:rthães, :~ndido• der(lJiveir.a, .· ,C':IJ'los :A'ffonso; 1tiça tpedekn··qu:e 'Seja'eleVlldo a<j ;6~ o""SeiJ.'<v.en
:Gssa~io •.M:Vim;. · 1 Corrêa 'Ràbell-o,. :Sigismuri'do;. cimento annuàt~ ::A quem:·tez ..a 'J:éqllis1Ção. ' 

~:ll.õuizo: F&ipptl,<,JMareolinn Mou:ra, !Har:tinbo ilo mini&terio·lla:guerra, d'e~'!S·'de:luTh-o pro· 
1(:aurpoá, ·:!Antonio .. -~Cil'r.lns, . ~ariio ·•Hmnem. de ~imo :passado, 'I'eme'tlen~o- infotnrai'.!b .. :~ .::r!l~-· 
Melto,,_.E~ma· !Dllarte! ·~al'tim ·~neise~ ;Fi}ho; '!-iJ!!entlt'em jflle o•cayi:tap-de ·~iio.:~ait>r··qe . 

· :r{l~:egarn~1"JPedt;o tlmiz, !Jerony.m~ .:~a:rth.m~: _'~a· -at:nlhal'la'VJcen~ ;A;:D.te:nla"d?'E-spl'I:_~"'to"Sa~~~n-
. . -::manªar!Ç~e~o:de•Castto,;Antom.o;de ihquetra, tn.1or '!le~e'a. sua ·~.ansfet:~J?:'~l"8;l'~i'a~o•co~o·:-ae 
~~~ fPerelJ:!; •Çamnrgo, r.Marlre•Jros; Fe:rtl"lll(do . •engenh"eJ.rOS. ---:r ~omliU~O ;ae;·lllarmha.'e. 
-~?e:~J~.~Joctle~~;:e~~o~p~~~( ': ": ;, ::guerra;, <:<'~: ; ,; : ~ _ ' : . . :;·.:./ 
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Do mesmo inioisterio·de %8 de Jo.lho, remet-' : §õ-:'-:- ~~~ militar-.- Tendo;.s6tnns- . 
· ·tendo informados os ·reguerimeniOs em que os ferido ·pnra o §'\I. •....,.Corpos.:.espelliaes:--, onde .. 
·tenentes Francisco Luiz .Moreira Junior, Gnspar mais :propriamente eabem, . ãs .vantagens mili- . 
Ribeiro. de ·Almeida Barreis, Francisco Felix de lares do.pessoal. administrativo. das escolas· mi· 
Araujo, Affonso Elias Pereir", Ao.lonio.Galdino litares da côrte e Rio Grande do Sul;· na impor- · 
d6 Jesus Mafra, Ari~tides .Rodrigues Vá~ .o L3neia de 26:.5U,$t60, Joi. igual quantia dtldll· 
alferes Pedro Panlo da ·Fonseca Galvão~ pedem tida desta rubrica. · ·. · 
que os postos de 3lr~res das armas de infantaria § 7 ,"- Corpo de saude 8 hospitus.- Apre· 
e ca~allarin sejam preenchidos pelos·alumnos s.eota esta rubrica a diminuição de 10:1~(), 
da Escola Mililar que liv-•lrem o. :respec~ivo ·não obslante h~v-er-se altendido ao "crrescinio · 
curso.-A' commissao de mario na e guerra. de soldo. 4o~ ~ele phDrmaeeuticos tener.tes, os· 

Requerimenlos; dos. eintJri 'gado~ . da: AICau- qua~s percebi~m :<oldo.de alreres, e á ~m•lifienção 
dega lo Rio Grande doNortd reclamand.noutrR ~ddici•.•nal de todos os pllarmaceuticos do c~>rpo 
a disposição do art. ~2 ·da lei n. 29W de ai d~ de saude, que, ~uodo anteriormente de t'!0/.!0 110, 
Oulubro de 1.:!79 sobre as porcentagens est,.be- foi elevada a 4801$000 pelo arL. t7 da lei n. 2M() 
leeidas nas tobellas de il de Agosto de 1876.- de :!:! de Setembro de 1.875. 
A' eom·uissão de f;~zenda . 

Do bacharel E1uardo José de Moura, juiz de § 8. •- Estado·m~ior .11eneral.- Diminuiu-se 
direito dll Caç., pavn, no Rio Gr'ãilde Jo· .Sul, pe- a guanti• de '%tYil!QOO, impor t>tne'a de nm dia 
d' d d r d d · de etapa e fnrr:•gen< que se ealeulou no exer-

10 o um aD.no ~ tcen~11 com or cna 0 • para cicio de tR79-t880 pela razão indicada na 
trat~r de sua saude.- .A 'com missão de pensõ~s observação do~ L. 
e ordenados. . . ' Q 

De Aatooio Alves da Silva Aceioli, pedinclo ~ 9.•-Corp·ls e$peciCles.-A lransferencia para 
-matriculnr-se no 2.• anno rta f.oculdad~ de di· esta rubriéa dos vencimentos rnilll~res que 

. . reito do Recife.- A' eommissiio dli instrucção competem ao pessoal administrativo da~ escolas 
publica. · militares da eõrt& e da província de S. Pedro do 

· Rio Grande do Sul na importancia de !6:5l!i/Sl6() 
Acham-se sobre a mesa e são remettid~s 1i e a revisão tdta nas div~rsás eommissões de 

coinrni~ão de poderes as cópias'autheulio:os das engenbari:i ~ de e~ta,to-uiá ió·r de 1.• classe pua 
aetas · da eleição a que ~e prucedeu rios colle· regularis••r·se 11 despeza produziu · 0 ougmento 
glos de M:orianua, '.:5~rra, Arax3, Píumby e C:obo nMa rubrica de 9'1i!66~.o. que so.mmado áquella 
Verde, para preencher as vagtls de dons depu- qnuntia, produziram 0 ex1:esso de t7:iJ,6~6SOO.' 
ta dos· . · ., · . Os officiaes em pregados no bAt~lh~o de en • 

E' lido e mandado imprimir o seguinte: ge11heiros e repartições de ajudaute ·e qmirllll· 
meslre general jJercebiam pela rubrica W. • Cor-

!880-N. 79 pos arregimenwdo~-as vauL,gens deexerdcio 
D~SPEU. DO :IIIMJSTBRIO DA Gtn:iui.&. como omciaes de· ~-· . classe na import~ncia de . 

9:t946~00 eagora,seguudo a proposto do governo, 
A eommissiio de orçamento, tendo exami- passam a perceber :W:li!ll,5040, stndo o ~ccres

nado as diversas rubricas de despe~a, con- cimo proveniente das vantag~ns que lhes são. · 
.signndns na proposta do poder exeeuLivo rei~- devidas como . em commi:;sões da L' cl;osse, as 
tiva ao minislerio da gnerra, tem a hnn.ra de quaes vantagens não foram cvnt&mpladas no ar-
apresentar o seguinte parecer: . çamento antt~rior. . : . 

.A lei n. :!940 de 31 de úutubro de 1879, §· 10.~.-corpó~ arre,qimmtado3.-Haveudo-se 
arts. 6. • e U § ã.•, consignou pera toda o t111nsftndo para o §9.--<:orpos espeeiaes-os 
des~•eza do ministerin da guerra no exerci cio vencimentos que competem aos offi~iaes dos , 
de 1880-188! o credito . de i:J.6l8:349,S~8~ e corpos sciaotilicos commissiou:odos no batalhão 
a proposta do governo para o exercido de !.881 de engenheiro~, vencimentos esses que montlllll 
a i88:!.; de t3.tH3:i~5ú94;apr"sentaudo, por- á quantia de 9:l9i8~() e que eram pagos por 
tanto, uma diiJ"tençft parn men·as de 5:20J,S990. e~la rubrica, torna-:ce d<·sneccssario ser ella do-
:. Justificam as alteracões feitas nas di1f.:rentes .!.a da com semelbante verba .- . . 
rubricas.as seguintes observaçõe$: . ·sen•l9, porém, · eonvenieute, como indica o 

. · · · ftOverno. angmentar-se o numero dos commm- · 
·. § L • - Secretarta de estado e repa.rtifôes dos de destaeam~uiOS no interior da~ provincias, 
anruxas.- Tendo sido votada a quantia de d · d 11 1 1 1 20i: 6838000; pede-se agora a de 20.t: !173~000 ·lr:Uen o tsso, segun o e . e .ca eu a, um3 , espeza · 
por ·se hnver calculado de mais para i880-tSBl de 7:9308400, apresenta es ta rubr ica a diJferença . 
Um di dA eta , ge d ffi . 1 r de 2:2ô46 .. Para menos, cotl;õ'"d" com a que se · a " pa e .orrH ;o.s . e o cta rc or· · · d 18 1881 mado e dos cscriptnrarios· pais~nos das · repar~ votou :para 0 exerc•c•o e · _, • 

§ f L-Pra~ de pret. "7' Declara· () govemo 
tições de ajudante e-de quartel-mestre general; que a. despeza ·com premias .~ gratific~~_es de 
visto se1· bisse:r.to o _anuo corrente~ ,.0Juntarios e engajadoS do -exercito ascende· a 
:§ i . •.:... ComeiM S11prtmo militar e b. jus· 230:000,;, isto é; mais:· -63:31128 do que. 'a verba 

hfll e ~•clitora~-All!l'~n.enla-se_ a quantia da votada para os exercicios·.de i879._a.l&!t·; e pede. 
3:MO:SQOO; sendo ~:00060110 do erro de som ma ao · que.se consign~ essa qn~ot~a : ~ara ,lal :-desp~a; · .. · 

· tobll votado para o exercício anterior e l:M.Ili$000 . Tendo-se, porém; de dnnmrur · .. ·nesta rullrtca. . 
. _Por se lnduir o soldo de eapilão dos audilore> um dia dt1:sol.do .- .das: .pra:ças :)ltfltr~t; por: ser .' 
:de guerra da eõrle e Rio Grande do Sul, o qual;· ·.bissexto o·. corr.e.n:lce . anno, : o· .. qucdmporta., em. ... 
·devendo ~er•lh~s pago por esta rubr1ea, o .era :t;::2336itO,.el"va·se·it . 6i:0981790 .' o~•·;~ugm,ento 
entretanto,_ ~a rubrica Si. • ~ · · solicitado para l!S. ditas gra\i~~ções :_e: p~ •. ' 

-. 
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§' :12.--' Etiipas, ftmlàmento, equipamnitO 'e' lir~ 
reio~.- T ... ndo-Sfl calculado par•, o exercício de 
1879-1880 mais um· d'a de e1.3pa, na impor
tan,:ia . de 6:5008 e pedindo agor~ o governo 
mais a:7876 para equipamento e arreios, ·dá-se 
l!.e~ta rnbl'ica uma differença para menos de 
!!:7:1.Jt)OOO. · 

§ i4.-Despe;:asde corl)<ls e quarteis.'-Pede-se 
de menos a qu~nLia de 50:00U6 pt:la reducçào 
feita nn despeza com fo.rl'8gens, invernadas e 
ferragens. 

· ~ :15.- Gompanhiasmilita.res.-.A lei do orça
mento vi:!ent~ conservou companhhs militares· 
nas provincins de Minas Ger3es e Goy~z, e 40 
aprendiz•·s artílhftitus sem c"nsignar o credito 
neees!:ll rio para n dP.~peza a fazer.- se com el!es, 
n:• importunei" de 51:9358760, pelo que pede o 
governo sf'ja augmenroda esta verba com a 
qu: nti" referida. 

§ :1.6.-Cumtn•'ssões militares.--() augmento de 
:1,:6:198200 provém de não se ter conttimplado ni> 
orçamento ~nterior os vent·imentos do com
mandante da fronteira dt! Urugunynna, provín
Cia de S. Pedro do Rio Gl'llnde do Sul, pnr i~so 
'lue, existindo seis comm,ondos de fronteirus, 
vot 'U-se apenas credito para cinco. 

§ 19.-Fabricas . ...;..;.i\· di!feren~a para meDO$ de 
:16.6900 provém de haver-se· calculado o jornal 
dos serventes para 36~ dias. 
. § 20.-,-Presidios e co!nnias militares.-PMe de 

menos n proposla. 28:9066~:80 na Vt'rba destinada 
:ís de~pe1.as . com as colonias de Itapura e Alto 
Uruguay. · 

~ 2L - Obras militares. - A reducção de 
so.ooon provém de se haver concluído o quartel 
do !.0.• butalhào de infantaria nesta côrte, p~ra 
o qual foi destinada essa quantia no orçamento 
passado. 

§ :i\1!!.-Di!lef'sqs de8pez~s e e~Je»tlllles.-Tendo a 
ext>eri,•n<:iu demons1rado s~r insuiHciente o cre
d i L() ,, oll1do para tran~porte de tropas e eomedo
rias ele ~mharque, pede o governo o augmento 
de 50:000n nessa verba. 

ComparAdas as diferenças' p~ra mais e menos 
nas U rubricas, verillca-se o seguinte resul
tado: 

·Yenos .Mais 

~~ t: .'.·:::.·::.·.·.::::: 108000 :Ui-0~000 
5. •... .... . .... . .. . !6:521.8160 
7 .•.. .•• .. .... ..... 1.0:1486500 
8 ............... :. %048000 
g,... ... ...... ... . . ~7:~~800 
10....... .... • •• .. ~:26~000 

-H . · · 6t:098;'i790 l.t:::: :::::::::::: !:7!36000 

1

14 .. . _ ............. -50:0006000 . 
1.5... ••• ... • ...... 5i:935ff760· 
i6..... ..• ........ . i:639~i00 
19.. .... ... •• ..... • :US\lOO 

-10 .............. : . 2g:906~80 
• .!L .. : .. ·;:.. .. • • .. 80:il006QOO 
~L .. : .... :...... 50:0ij0t$000 

Não obstante as redncções. feitas em algünias 
verba.s da proposta, a com missão julga conve
niente fazerem· se 3inda as seguin~es : 

§ 6..•- Arckivc mi
litar. e .o/fie na litho· 
gtaphjca.-:- Nas des
pezas mindas . e do 
expedi ente , concerto 
de instrumentos e 
compra . de objecoos 
para o serviço do ar
chivoecommissão de 
engenheiros . • . ... . . ;t:000$00 

§ 6. • - b1tentfencia 
e arsennes de gu,.,-ra, 
etc.- No e~p~uiente 
das dilferentes esta
çQ •s da intendencia e 
arsen:ol de guerra da 
côrte . . • . . . . .. . . .. . . .4:000/$000 

Provimento dos 
armaz ms .·.. . . . .. . i O; 000,$000 

Despeza com o 
servi•·o........... 7:000!1000 

Idem eom arma-
zens de artigos bel-
lico<.............. 5:000t$000 

CQmpra de ma
t~riil p• ima para o 
laboratorio do Caro-
pinho............ 3:0006000 

Expediente, .des
peza s · miudas . e 
·eventnaes do mesmo 
lahoratorio.. . ..... 4:000,.$000 33:000.51)00 

§ :10.-Corpt>s al-re_qi
metltado~.-40 com
mandos de destaca· 
mentos de mais de 
®praças.......... 9:~00~00 

§ U.-Eta~, fatda·. 
me~~to, equ •pamento ~ 
arreios.-Na eompra 
de materia prima 
pan a fact11ra de 
mochilas,corr~ames, 
marrnitas,e<~ntis, etc. 1.3:00~00 

Idem idem para 
arreios dos corpos 
de eavallaria,.etc... iO:OOO.OOOO :!3.:000aOO!I 

§ U.-De~pezas ·de 
corpos e quarteis. 
- Nas forragens, 
ferragens. e in ver
nadas............. 50:000~00 

Na remonta e cn.· 
rativo de cavallos. :1.0:000;5000 60:000~000 

S 17. -Cia$Ses inacli-
. 1lM~- ·No credito 

para luz do asylo 
ile invalidas. _ila 
patria ........ :. • • 5:000/SOOO 

!3!:600~ 
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l'ransP.(>rtli~ . . . . • . • • 132:60~000 

§ 18 . ...: Ajudas,dB cu$
to.-'- Em ajudas de 
custo de ida e volta 
a commandantes de 
armas e a officiaes 
do eJ-:ercito .. ' •.... 

§ 19.- Fa)Jrica.s. -
No provimento das 
officinas da fabrica 
da l)al\·ora da Es-

.. treUa, ....... .- ....• 
· E:s:pediente, con

certo de officinas, 

!0,:000~000 

transporte e even
tuaes da mesma ... 2:000,5000 10:000$000 

§ 20.-:- p,·e~iàioseco
lomas m·tltta!'es .. -
No presídio deluru
pensen : etapa a 
colonos .......... . 

Na despeza pro
va.vel com o estabe
lecimento na-val de 
Itapura ............ . 

Na etapa dos co
lonos do Alto Uru· 
gua.y . ... ,.. ~ ..... . 

2:000,$000 

10:000;5000 

3:000SOOO 
Em despezas ge· 

raes dru; co tonias ... 5:000;5000 20:000~000 

Total das redueções. m:wo5ooo 

Assim procedendo, cumpre tamhem á com· 
nussao harmonisar a proposta da fi:~:açiio de 
forcas de terra com a do orçamento, que ora 
e:x:amina, e, por conseguinte, deve-se augmentor 
as. seguintns rubricas : 

No s U.- Pra~as de 
prct. -,Soldo de 500 
pracas do bntalbão 
de engenhe.iros 
(formando quatro 
companhias) .....• 
No s !2.-Et~pas, {aràamrmto, 

equipamento e arreios. 
Etapa, d3S . mesmas: · 

32:9378600 

praças .. .. .. .. .. . 91:250SOOO 
Fardamento, idem... ~:000~00 • 

---- 136:250$000 

Augmanto total. ... · .... i69:i87~600 

Resuma. 

ReiÍucções. . . . .. . • . . . . . .. . . . . . . • m: 600~0 00 
Angmentos •...... ····· · ··-·~···· t69 :!S71)1:100 

Difi'erença para menos ••••••.•... 
Reducção feita na :proposta pelo 
· g()verno .. , ................. .. 
;·_ Tola! para menos ....... 

·----
3:412~100 

5:203§990 

8:6161$390 

: Desej~ria.· a·· eommiS!Iiií> pi'opôr · maiores eco
: nomias. no' ministerío · da· guerra, em· vista· d·as· 
, criticas circumstancins- do tbesouro. nacional ·;· 
; não o• poderia, porém; faz~r· sem-~rejudicares~e· 
importante ramo do serv1ço publico,· em que-Já 
grandes redueções. foram· realizadas pelo. orça-
mento anterior. · · 

A commissiio entende, portanto, ~tne · a pro
posta do governo referente ao mínisterio da: 
guerra: deve set convertida no.segllinte projecto: 
de lei, para ser adopt;~do pela cam~ra com- as 
emendas e additivos que o acompanham: 

A as5embléa geral resolve: 

Art. n ministro. e secret:lrio de estado dos. 
negocias. d~ guerra é· autorizado a despender 
~oro. os ser.viçús designados nas seguintes ru.
bricas a quantia de 

A saber.: 
(Como está· na pro]lOst~.) 

Ememlas 

No§ ~:-Em logar. de ..... . . . 
diga-se ......... . 

No § 6. "-Em Jog:ar de ...... .. 
dig-a-se ........ .. 

No § iO.-Em. to~ar ele ...... . 
d1ga-se ......... . 

No§ i L-Em logar de ...... . 
dig-a-se ........ .. 

No §:1.2.-Em lagar. de .... , ... 
diga-se ....•..... 

No§ U,.-Em Iogarde ..... .. 
díga,se ......... . 

No § 17.-Em lagar de ...... . 
di~a-se ........ .. 

No'§ :1.8.-Em togar de ...•.•. 
diga-se ........ .. 

No § !9.-Em Jogar de ...•... 
di~a-se ........ .. 

No $ 20.-Em JOgar de ...... . 
diga-se ........ .. 

Aàditivos 

L• 

2i:988õ000 
25:98~00 

:!.. 320: 65,),6776 
U87:65~776 
2:259:08~6000 
2 ,2q,9: (1,8~1)000 
L0~:1211'i650 
{.078:0596250 
3. 700: 100~001\ 
3.813:350~000 

500:0008000 
M0:000!5000 
890: 9441$~28 
880:9~~~28 
4.0:000$000 
30:0006000 
77:780$500 
67:780$500 
122:229~0 
102: 229~500 

A! medid~ que . vagarem se~ão considerados. 
supprimidos os -lagares' de prnticantes da secre~ 
taria da .. guerra .. 

2.• 

Os-,vencimenios que··actual:iri.ente percebem:oS' ~ 
chefes de sec~o- da, mesma. secreta~ia _se~ãct.de: . _ 
4-:oooa de ordenado,e!;;0008 .de,gta~lficaçª,O?: 

-3.ô > . ~> 

, Os ' veneim.en~s . mi!i~es> <JU~;. àCt113,{~én~· ;c ' 
percebem os-escríP._turanos pa•sano~:d~o1~ep11rt~"- ,,·; 
ção de quartel"mestre-generáJ,. , 1:J.ll:Imp~r_t~nc_ Ia_ '. ·: .. , 
de~ 2:-3378; serão distribuidos·:em< or~enado~•t .· .• 
gratific:~ção, sendo. aquelle .de.l: 6001, e a destEiq ;:, 
737~00~ . ., . . ~ ,· .. ·· . . ~> -· .. ::_; :'7 

:.< ·~ 
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Convindo liquidarem -se· as contas das des- . 
pez~s, feitas durante a guerm contra o .governo 
do ParagiJ,ay e ns realizadas pelas tnesoui'arias 
de fazenda das províncias, por conta do minis
teria da guerra, até o encerramentq do exercicio 
de i877-i878, ficn o governo autorízado a man
dar etfectnar semelhante ttabalho-fóra· dãs horas 
do expediente do serviço da respectiva reparti
ção fiscal, retribuindo-se o mesmo de accõrdo 
com as instrucçües- que baixaram com o a-v:iso 
n. 335 de H de Outubro de IBH e correndo a 
despeza por conta do credito consignado annual· 
mente ao mesmo tninisteriD·sob o ti:ulo-Even
tu~es -;·devendo-se demonstrar em todos· os 
exercici0s quaes as glozas feit~s nas despezas 
illegaes para conhecer-se a vantngem de tal .ser-
viço. · 

5.' 

O fardamento será pago· na· época do respe
ctivo vencimento. 

6.• 

O governo fi.ca autorizado a· alterar ns.tabellos 
que: .wompanl1am.a carta. de lei de 24. de· Se
tembro de. i828·para,o fornecimento daração de 
etapas -ás praças. do. exercito. 

Sala das eommissões;.3·.de Agosto de i880.
Fabio Reis.-Prado Pimentel,.,-Liberato Barroso. 
-Affonso Penna.- Aragão Bulcão.--Carlos 
Affonso .. 

Art. 6.•·0 ministro e secretario de estado dos 
negocias da guerra é autoriza_do a despender, 
com-os· serviços designados lias seguintes r:n~ 
brJeas, a qunnt~ de........... i3.6:l3:H"5~694 

A saber : 
L Secretaria de estado, etc .. ~02; 673~000 

5 

• · «)' s-..: ·José' Márlíiorio~-Pedi a pa~ 
lavra; Sl", pr~dente-; para- dirigir- uma ínter'
P"Ilação•ao·,governo; _e· ·como,nessa,inlerpella:ção: 
procuro inquerír··de · negocios,que ,interessam.a' 
mais. de uma pasta,-negocios que. ao mesmo 
temporeclirlilam prompta: e immediata solução, 
aceitarei que qunlq uer dos Srs. ministros- pre
sentes me.d~ a resposta ·solicitada, embora re
conheça que esta·devê.ca.set dada pelo:Sr. pre
si-dente do conselho·; comlan.to que SS·. EE:i::. 
se mostrem a utorizndos para isso, afim de que 
mais tarde ·não telthamos de presenciar. contrisc 
tadoras; correel(ões . 

Antes;. porém,. de mandar. :i mesa os artigos 
tkminbainter.pellação, permittamcme V. Ex. 
e· a camam q.ue· eu apro"l1"eite esta primei-ra 
opportunidade para defender-me de aggressões 
menos justa;;; e menos leaes,_que· .em minha 
ausencia me foram feitas aqui, embora j:í tives-
sem tido res postu cnbal; dada · por um digno 
coilega de deputação e amigo meu. 

F1li accusado nesta. casá como tendo-meapro, 
v.eitado da,impunidode.do gabinete. para dir1gir 
insultos ou fazer. ataqu es que eu. não teria a 
coragem' de fazer desta tribuna. Fui aceusa.db 
de inverter e dar noYa fórma e novo fundo a 
um díscw·so·aqui·proferiílb , e muito embora o 
meu· nobre eollega por ·Pernambuco, apresen-· 
tnndo os originaes · tachfgraphicos, se· incum
bisse de provar a inex:actidão calculada de que 
usava o orador reclamante, · cabe··me agora, 
comtudo, o dever de responder, de repellir em 
poucas- palavras as ínj urias que me foram então 
atiradas. . 

2. Conselho supremo militar, 
· etc ...•.•..•....•.•.•.. 

O nobre deputado reclamante não se limitou 
ao simples papel daquelles que pedem a. repa
ração a que têm direito, ou reclamam· contra 
alguma injustiça. S. Ex.! antes de .verificar os 
fundamentos- de sua quen:a, atacou-me de um 
modo violento e deseommunal, mostrando-se 
antes dominado por sentimentos de odío e de 
despeito, e revelando que procurava um pre· 

oí3: 760~000 texto para me aggr.edir ~. 
a., Pagadoria das tropas .•... 
4. Arehivo militar, etc . .... 
5 .. Instrucção militar ..• •..... 
6. Intendencia, arsenaes, ~te. 

. '1 . Corpo de saude e hospitaes· 
8·. Estado-maior genera1 .... . 
9. Corpos espeeiaes ....•...• 

lO'· .Corpos .Drregimentados, •. 
u.· Praças de pr~t:.:. .......... , .. 

. !L. Etap_as, .. fardam.cnto,.' etc, . 
!3, .:.Armamento.; ..•. ; ..• ,.·: .. : .• 

· t4~; Desl!~zas.de coriJOS e;qua~-
. -· ·, :.te1s ... ''~ ... _., -'· . '- •· ~-· •. 

.l_il~. Coiil.j.Jailhias •. militares.' ... 
-t6:.-Coiimi:issõ'6S militares.;. • 

\'.:::·-_·.:_ 
·. :::..:··,.;::-·:·. · .. · .. ··· 

oí0:6758000 o Sn. PnESIDEN!E:-Peço licença para inter· 
27:9885000 rompel-o. O art. i63 do regimento .diz assim. 

338:.80ã$000 (Lé,) • 
1..320:65~776 Não posso· porlanto permittir que continue. 

800 :6!!,~~340 
2~3:7805000 O Sn. JosÉ MARI.ANNO: -Mas, então, pergun· 
873:2736000 to qual é a ler que rege esta casa. Tenbo aqui 

i!.J1:;)9:084,'/000 o discurso proferido pelo nobre deputado que 
i.045:.12ii)6150 me injuriou e atacou. na ausencia e vejo que 
3 .• 700:!005000, não o proferiu; fundamentando algum requeri-

50:0005000. mento ou mandando á mesa algnma reclamação, 
que só .póde ser, feita por escripto; na.,fórma do 

·500, OOOt$060 ' regimento . . . 
:1.99•:.3565500' . o SIÍ. l'RESroENTEé-Em-que, oecasião ? 
76::.!6G/IDOO · o sn. JosÉ MA1llL~o :-Em.umn.das sessões 
8fg~9~g passadas, n a primeira parte .dil ordem do dia, 
.. 77:ggg.500· Portanto o que se vê "é queaqui•.h11rdireitostpara 
·· · : .. !1.. · q]lem, a~aca, ~mpora- covart!amente;'!l~ndo· per- , 
1~~29~0 teuce··a ma~orta, ·mns. nao ·h-a··dlrettok para 

aquelles que se derendem quando. pertencem .. 
à·opposiÇão. P3ra prov.ar;o'respeito que tenh() ~ 
·ao presidente desta. assembléa e ao seu regi" 
mento, iá tendo· levantado .meu· protesto, -porei. 
'termo a este incidente dizendo ao deputado que· 
me aggrediu., .eslalldo .eo..ausente;.que: s~1_enllo 
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voeaçito para . dirigir_ doéstos . e ale~vosias na 
opinião de S. Ex., ·nao tenho voeaçao. para . a 
cilvardia de alaear pP-Ias co~tas e de em.bo~da. 
(AFtes, . rtclaJIUJf6es, apoitJdos.) 

O SR . .AmoNIO n:e StQu&lll : -Peço a palavra 
pa.ra u•na explicação. · · · · 

O Sa. l osÉ M.uu.u<No: - Quan\1> ao modil ça· 
viloso pelo q11al um outro elil!!'g~Jen<io um te· 
legra;oma qu~ veiu de Pernambuco, referiu-se 
ao mell nnme e ao do di~tGO e' honra~o ex-chefe 
de pulieia daqnen~ provineia, Dr. Oliveira An: . 
drade, emquaolo n'•o discuto os faclos. q~ ai h 
se deram e o valor desse documento, .d•~e• ape· 
nas qlle felir.meole tanto o Dr. _Ohve•ra Ao· 
drade ro!no eu somos bem conheetdos por nos· 
sos nomus. e por nossas aeções, das quaes não 
temos que corar. 

O Sn. SIGtslltJNDO : ...;.. ApoiLdo. 

O Sa. ·JosÉ MAliiANNO:- Sim, &i mos _feliz· 
mente conheeid"s por nosso~ nome~ e scçoes, e 
não por 1·ertos titu\<1s e conjunc~ões copnlati· 
vn5 que não se pôde exhibir airosamente. ·(Apar· 

' ltS.) 
Vou mandar ã mesa a minha lnterpellação, e 

espero que sPja ~e prompto respo~~:dida pelos 
Srs. ministros do 1mperlo e es1range1rOs que se 
acham presentes. 

Vem a mesa uma interpellação, 
O S11 • .ANTONIO DE SIQOEJIIA. :-Peço a palavra· 

para uma explie~ção . 

O SB. Pa'EsmENtE:-Não lhe po~so dar agora, 
dar·lb'a-bei em ouLra oocasião. Vai proceder-se 
á ele_ição da mesa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

EIJ!IÇÃO · )).~ MESA. 

Presideme 

83 cedo.las (i em branco). 

Visconde de Prados ...• •. •. .•. 
Liberalo Barroso •.. •• •...••.•. 

· OlegJrió .......... · ........... . 

i. o vice-presidente 

70 votos 
8 
3 

68 eei\ulas (l em _branco) 

Frederico de .Almeida ...•• .' .... · 65 
Luiz F.elippe . ...... ... • • • . . . . • • 2 

t. o vice-presidente 

63 cedulas (5 em branco) 
. Luiz Felippe. . . . •.. . . . . . . • • .. . .. 53 
' Olegario· •• •••.. . · ... , •.•. · .• ... ; 3 

Costa Ribeiro ...... , .••.. ;. ... .l 

3. • 11ice•1Jresidc7J.t,é 
. ~ 

. 63 ccdulas ( 5 em branco } 
votos· 

Gavião Peixoto . •• _..... ........... 58 

. 1. • secrdario 

6~ cedulas ( 2 em branco ) 

'.Áives deAr:iujo •• .. .••....•..• : :. si 
.I!. 0 secretario 

65 cedulas ( ~ em branco} 
Pompeu •.. :· . ... .. : .. ..... .. . ·.••• 63 

3.• e ~- 0 secretarias 
58 cedulas 

Prisco Paraíso ................. : . . 55 
Barros Pimentel. .. ........... . .. · 53 
J'osé Caetano..................... i'! 
u~ni n. ..... ... ... ......... . . .. .. 6 
Frt:derico Rego ......... ;... ..... 5 
Marüm Freucisto .. .... .. :.. . .... . 3 
Uly~ses Viaooa.. .... . . .. . . • . ... . t. 
Soares Brandao . ••• ... : .. .. .. . . .. . i . 

· Ficaram supplentes os Srs. José C3etãno e 
Danin. 

E' lida e desigoa~se o dia 6 doeorreill~ á i 
hora da tarde para discnlir-se a interpella~ão. 

O 8r. _..osé Madanno ·I pela orddn) : · 
-Dechro a V. Ex. que á vista . de ter a mesa 
mar1:ndo o dia de sexta-feira para se realizar 
mirha ioterptllação, transfiro-a par:t o nobre 
presidente do conselho, que tt!presenta o 
pensaiJJ~nto do governo, pois ·que o unico mo· 
tivo pelo qual eu Dio tiz a interpell.1ção a S. Ex. 
foi considerar que era ur~enle e;prompta, por· 
-lanto, devln ser a soluçilo destas que~tões. 

. O 811. I'R&SIDIN'I'e:- Eu mando ·a interpel· 
hção ao nobre "depntado para .luzer a ai teração. 

Vem de novo â mesa, a interpellação emen-
dada da seguinte fórma : . . 

INTEIIPXLLAÇÃO 

1\equeil·o que se . marque dia e bor:~ parà o 
Sr. presidente do conselho responder sobre as 
seguintes questões: . 
L•'Qu~l a opinião do govern•l sobre o aviso 

de '!~ de Março de t8ti7 ? 
!. • Se aceita a doutrina desse aviso, como 

explica o aviso de 3l de Julbo do .corrente 
anno! ~ 

a.• Tem conhecimento dos acontecimentos de 
TacarJtú, em Pernambuco? . . . 

{1:. • Tem conhecimento do del':lcalo -feito ã 
bandeira ' br~zileira, . em aguas -do Pilniná,. ·no .. 
porto de Goya, por agentes do ·governo argen" 
tino? . . 

5. • Quaes as providen~ias que tomou ou pre-
tende wmar a esse respeito 7 . . 

Em 3 de Agosto de !880·-=-·Jolé ~"::j!"'fio . . · 

· .o . s.-; Antonio de st(p.eli"á (pila _. 
ordem} :~E' a segu:n.da iu(racçã<i·dó·reg~euto-: 
contra mim; ·. concedendo-se· a -palavra·pela:or-
. dem ao nobre deputado quando tiu A ~~nha ·pe~ , ·· ... 
'dido antes . · . . · · . . •'c;~;' .. _.' ;r · · . . · . 

o sa·. Piti!SIDENTB :: ...;'Não i,foi .infrâcrã() ne· 
nbuma. O nobNHlApntado,iriba direito" de uaai:': . . 
da palavra pela o~dell!. . < ~ ... > ;-_; · i : '"'. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2710112015 15:05- Página 14 de 38 

Sessão em 3 de Agosto de Isso. 7 

. _O Sa. josf M.IRIA!fflo :-Liquidem essà queslâo 
em família ; não tenho .nada ·eom isso. · -: ·- · .. · 

O Sa. SrGrsllli!IDO:-Deixe-se dessas especu-
lações. · · · 

0 SR • . JOSÉ MAIUANNO:-De espeeu!~ções, e 
indignas, é. o nobre deputado ca"pat. · 

o·sn. ANT1;j'f0 DE StQO!IlU:- Eo. pedi a pa
lavra pela ordem qo.ando _o-nobre deputado acn~ 
bava de rall;~r, atirando:me uma a_;gre~são in
ju<tissima, para dar uma explicaçao sobre um 
facto que me era pe;soal. Não me podia, pois, 
ser n~gnda .a palavril . . 

Senhori!S, nunca me animei -a oceupar a at
JençttO da camara senão pm1 trat.ar de questões 
de interes!e publico, nas poucas vezes que te
nho totnado a p~lavra nesta casa. Portanto niio 
cr,;h a camara que, peilindo a palavra ~el:o 
ordem, depois de ter recebido uma aggressão 
1ão iojusra. ..• · 

· O Sa. Jost MARUN!!O:-Apenas em dc!I!Sa-de 
uma tr~ição . 

0 Sli. ANTONIO Dll: SIQÚEillA:- ••• não creia a 
can1ara. qoe eu o liv~sse feilo para descer á arma 
escol h ida pelo nobre deputndo, . armn que é sun 
pr~dilecta., . 

-0 . Sa. · PBES!DEN.T.B:-Peço 30 nobre deputado 
quts se restrinja á sua ·explicação . . 

O Sa. PmmBNTE_:-Eu repito ao nobre de
putado. que texp a ·palavra; que ---se restrinfa á · 
sua explicaçà<>. . . . . 

O SR. J'ost lLwANNo :...:.o ~obre de~utudo 
e.~tá fóra da ordecn. e si V; Ex·. não tem -auto
ridade para o conter, entregue 8 cadeira a quem 
meltlor_jl()ssa· fazel-o. · 

O Sa. ANTONIO DE StQlJl:JRA:-V. Ex. é quem 
d~ve ser contido · porqo.e está infringindo o re· 
gtmento. 
'. o Sn. JosÉ MAittANNO:-V. Ex. é quem está 
infringindo o r~gul~men\o; e por isso eu não 
p;,sro ·cousentir que coolinue. . 

O Sa. -FlwTA.S CoUTJNH0:-1\Ias o que está em 
discus&io? · · 

O SR. ANTO!>.'lO DE Sraosu\A: - O nobre depu-
tado pronundou aqui um discurso. · 

(Continúa o rumor.) · 
O 811. Pnss•oKNTs.-Já petli ao nobre depu

tado que se r~slringisse á .sua explica~ão ; os 
nobres deputados estão interro111pendo o orador 
e assim,não póde continuar. 

O Sa. JosÉ MAruANNo:- Peço lambem a pa
lavra para uma explicação. E' melhor que 
venbnm para aqui de bacamarte ao hombro, res
tabelec,."tlm a tr~dição do pé de pâu. 

O SR. AuoNto DE SIQUElll! :-Está restabele-
cida .a ordem ' · 

. O Sn. AN"rONJO DE Stamú:itA:- . ." .arma na 
·qrinl e'l:rlusivamente tem comb~tido depois de 

. tre:Ue<~ões legislativas, apC7.ar das im~ortontes O Sn. Jo~:i: :!t!J.aiANNo:- Sr. presidente, con-
. Q!lestões ·. de -ioteresse geral qo.e se têm n•1U1 tinúa a desordem? Contlnúa o ataque ao re

discutido·. '" Nmica tróqnei ·insultos com quem gimento' 
quer que-seja ·em respeito á minba dignidade o Sa. ·ANToNio Dll: SIQUEIILI.·:- Sr. president&, 

: pes~O!•f; ·:e .neste. recinto ·uma. consfd~r .. ção .de o· nobre deput•do proferiu aqui um discurso e 
ma1or: valor, síé possível, actua no meu espi- embarcou no dia seguinte. . · 
rito, e é !I h!lmenagem . á dignidade da camara Pois llem, · este. discurso só i oi publicado oito 
dos Srs. deputados. · · ·· · dias depois do proferido. 

·o Sn. Jo:É lú.RJANNo:-Não a teve quando me o SR. Josi: JIURu.NNo:- Não tenho culp:l que 
insult!lu, porqne me lnsúltou pelas eos~s. a typograpb.ía nacional -não o pUblicasse logo; 
. O Sa. · Al'rromo DE SIQOE!ll.A: -Nilo venbo tro- eu vi as primeiras prova& . 

car insultos, venho re~tabeleeer a verdade dos . o Sn. ANToNio DI!: s1auEnu. :-Então porque é 
factos propositalmente adulterados ·pelo nobre que me aecusa 1 
deputado, quer -quando se referiu âs inexacti- . 
dões que accusei em sen discurso, quer quando O Sa. JosÉ YiliA.,No:- Porque julgou-me 
se referiu ás minhas proprias palavras. capaz de um acto que só o nobre deputado pra-

Eu n;10 ata~uei o nobre deputado em sua an- ._tica. 
sent:iã; não ~odia fazel·o anti!S~ S. Ex. proferiu o Sll. ANTONIO DE SrQUErRA:-Accusou-me o 
aqui u111 discurso e embarcou-se no -outt·o dia; nobre depu tudo de 0 ter .atacado emsn.a ansen· 
e o di~co.rso só foi ·publicado oito dias··depois. cia. Ma~ como poderia eu reclamar conira a 

O SB JOSÍ; lllABIA1'1NO:_:_ SI é uma qneslão ~pes- publicnção de um discurso · quaudo ella ainda 
soal eu peço a palavra para responder. . · . não tinha sido r~ita? . . · . 
. . 0 -Sli~J·~Jciinl>NTE· :- Eujá'pedbwnobre·de• .. ·'o Sa~ : JOSÉ ,. MAniANJiO·:-Poderia '• censurar, 

pulado · que se restringiS:ie a sua explicação mas não podia emprestar-me -pensa_mento 011 
pessoal. · . · . · · · ' · · actos de-que s.ó -o nobre depntado é . ~paz. In-

o Sa , ·Jos~ Müwrno :- Ell peço igual direito sullou-me corardt<mente. . · · · '· · ·· · · 
_para to\1-0S: Si o nobre deputado tem o~ dir~ito O S!i;-ÂNTONJO oo . ·SJQUE!ll.l.:-'-Eu ·não iroco 
de emprestar-.me pensamento qne eu.nao t;ve, insultOs com o nobre depo.tudo. (Iúetruppáli.) 
_eu·tenho ainda_· mais o ,direito de dtlfender·me; ·, · _ O _Sa. : Jo~t .J\IJ.IUARNo:..,.-E eu estou disposto a 
.·o nobre depntitd6<ataeo11-me·de emboscaJa; ·e _repellir todos .~ os ~ insultos. e · em todos os ter-

_na ·. auseuCia, obedeeen~ô· a tradições muitaJan- renas• -· ... . . . __ .. . . . .· . _ . 
·ctig8s; às tradições de· aopédopáo.edobaca- o Sll; ANToNio DE. SIQlÚn:aÁ. :- . ; ; porqtie, 

. m6,~;~,· ~~AS ~110:~0 cwe é que_ está · a:;:rn~ re?~~ ~=~~~~~~ d~~: 
' em ~iscnssao? -. · . . · pe1w a desta augusta camara. {'.ÇoiCidol.) · · 
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•Occu.pa a cadeira :da .presideneia o Sr. 3.• 
"Ui.ce,presi~ente :Gavião :Peixoto. ' 

o SI\. PMSIJ>l!NTE : - Lem!Jro ai}S uo'lrres de
::pulados que .pelo -r~gimento !l!ãose podem.d!· 
.rigir. palavtas offunsrras. :(Apowdos,).Peço p01s 
ra;VN. -.EEx. -~ue, -em cr~peitoa :eSJa •camara, 
não continuem a infringir· o tregimento. 

I •O Sn. J(ISÉ iM"-'RliNNO.:-·Ifa·mllis ·tempo que 
V. Ex. devera ter ;vindo fazer ·cumprir o re
gimento. (Grande J"umor .) 

0 ;Sa. -PRESIDENTE (com força) :-.Attenção! 
·Os nobre deputados . .niio:podem Jallar ,sem-pedtr 
a palavra. {Apoiados.) Sô falia .o orador que 
está na .tribuna ; o .nobre .deputado quando o 
1Juder fazer com igual direito, ha de .ter pieM 
liberdade. · 

'O'Sn. Josll lLI.t\L\l(l'íO :-V . .Ex. não deve 
consentir que o nobre deputado esteja Iallandô 
fóra da ord~m. . 

O. Sa. Jhui:smENTE ~- O nobr.e ,-deputado .não 
deve usar -.de ell:J)l'ess1íes ,q.ue I>Ossamj)I<Jvocar 
protestos àes:tgradaveis. · · 

O SR. 1osÉ !tfARIA."lNo.-Não a·dmitto que=e 
insulte .. (Corwidando o orador· para vinga~ qual
quer u;tfrontu. '{dra do recínto,jn;on-unéill._ a,!guanai 
palavras que t!'ão ·ouvimos em conseq11en6ia de 
gmnde :tr.oca iie-a!'l'r.tes.;) · 
· O 'SR. PUESWE~TE (com a'1llllior ·energia e re· 
produzi?ldo mais de um!l uez as sua.s ó'bservapões, 
110 smtiào de nv.mter ·a ordem) : - O nobre ·de
putado tema·palavra·parn d:ar :um<t exlJliCaÇão 
pesso~l, e só para isto lbe fói &da e agora man· 
tida. · 

·Ü .SR. ÁNTON!O ll:E,SIQUJIDIA. : -,-·0 nobre de7 
pulado atira·.se1.1:s -insultos, -e -da.minha,resposta· 
em legitima defesa, toma par.a si as carapuças. 

·O SR. JosÉ lti.Rt&NNO : -Não tem-a coragem 
do insulto I E' covarde até no insulto I . 

fl Sa. 'PRESID&r;TE':-'-0 nóbre 'de:putaíio não (Cruza,m-se-m!litiJS apqrtes e o :Sr. presidente 
'é .o competente para ·colihecer qtJ~ndo·o -orador energicamente recla100 a or·dem.) 
está fón d~ ordem·; é~ mesa que compete .w:an- o Sn. JOAQtrrll -TA.VU&s: -- TalbMtdo· cara· 
ter a ordem e f~zer observar o -regimento. 'POças. 

·O Sa. 'JoSÉ liARlANNO :~111ls se ain'dn ha (Contimu:tm os apartes e o Sr. presidente âe 
pouco o Sr. presidente :o · .Teconbeceu e nno o. novo ;·eclama attenção t ordem.) 
conteve'?.·· i O·Sit. ·A"Wtom:o 'llE .StQUELRA..~---'En condemno, 

O SR. P!IESroENTE:- O _presidente foi aqu( Sr. presidente; ·este p·rocedimento; niitr só <dis-· 
eo1Iocado 1Jela camara; ~nobres dejJutados têm tanciando-me-ou. ,fugindo de praticai-o, como 
meios par~ que elle nu e continúe neste honroso . :Dão· concorrendo de lllildó a!gum:~ara :alimentar 
-lagar, é não.Teelegel-{). , a sanha. desses insoltador.es • .. (:d.poiados ..;:,inter· 

(
,, 'ado . •- _, • •)' l'Upçõss:) V:eaho:apeD:lls,:Sr. presidente,_ <como 
.... pot s, contmuanao os apa,1 tes e .. o rumo1: : disse, restabelecer. a verdade -dos ·factos. LA. a-e-
.P~o aos .nobres-deputados gue não m.e cau· : e}amação··que·:fiz contra a pu.blicaçào do :dis• 

·.sem o.desg1lsto de hnçar .mão das.medidas .ex- : ·curso,do nollrs deputad~, .estã :pa_tente do _:seu 
tremas, cujo uso o regimento .autoriza. · proprio discurso; · ·· · · · · 

.. o·Sn.JosÉ llúRTANNO}-Eu Jlergunto ;;i o ; 'O SR. :BEI;nÃo·:·-Nüo .. ·h~ ta1. Ficou·Jlro· 
nobre deputado tem a ·palavra pela_ ordem·? ; vado o contrario. · . . . · 

OSR.l'REsmENTE :-:o :nobre·deput~do pediu i O·Sn. Josll MAllwmo; -D nobre deputado 
:a· palaVI"a pa~, em 'defesa de 'j)Un dignidnde pes-: confessou. 
soai, explicar expr~ssões·ql!-e·lião'fm:.am_ toma- i o Sn. :ANToNIO l>J':'SJQ"UEIRA.:- mo confessei 
.das-em -seu verdJidmro ·sent1do.~ed1a lazel·o· tll · · 
pelo regim~nto, ·e este direito ·.tem~·.sempre: · 
respeitarlo nesta casa. Opportunamente' v. Ex. : .O SR. ;BEtuio :- Contes sou quando .lhe 

]Joderá ·fazer o mesmo si 0 julgar preciso, mas; mostreLas provas. . · 
··por emquanto consinta que ·o orador continúe.: O SR. Josli'~JA-NNO :-Si não tmnaram :por 

O Sn. FREITAS Coummo: -E~ que ngui ha:uma f termo -a -decl:ll'llção, 'é -capa~ de"llegar. ~Ha outros 
J!eirpHa,:a-.maiori:a e ou1r.a para:a opposição. ~ aparte$. 0-'Sl'. prmdi!!ltn·eélMIIa a!tmção.) 

·o "Si. ·Pm:smENTE :-=.Não ·.ha senão uma lei' O.Sn. :ANraNio m: S!QliEllli :-Eu.tinha r.aziio, 
·que é u ,regimento. Sr. presidente, quando reclamei e;ontra a a lle· 

-ração -do discurso ·do ·nobre ·'deputado-, ·e um_ 
O SR. JosÉ M.\ntANNO.:-':En ·.meoagunrdo para dos pontos, •foi o -seguinte: dis~e·que ·elH)llliU

i~~er -~~gui A_,PqU!JO .a,impu;:ialidad-e de do,fallava-~ ;Sr_.lio\U"enco·de Albuquerqae, ,me 
· con,fessara com.ediante,perante S. Ex. 

0-sR. cPru;:sm~:.;_EU'Jl8ÇO ao llobre del)U- o S!l. JosÉ M.ulrANNO :-Confessou dia"llte-de 
tado que e~tá na tribtina,que ilimite iiS ,suas Jiós; .não .. tenJ:lo,éul~ que.~ seu a_paxte não fosse 
,clJserv.ações ~ .circnmscrev~do..se~s exlllicacões .toiUildo. · 
para-que,pediu awala-.,r,ra. · · ·· 

. . ., . . . . . @ &.1. ·'!NT~ro •nE:SruUEmA :....,.,.•<OOIIfessar-l!le 
.. 'Ü -:sR. ANToNIO '»rSYQllEIRA~-Niio·COllelui já• -comediante-perante .o :tal pl'esideale. de ::Diin'ha 

.. 85 ID1nmrs Observ~Ç(íeS,'poTCjUe lenho sido-ijes- •provincia,' )COMO ':·si•iSID .'fOSs'-l}Ytn•]laltel :inve-
COIDmllll1llmente mterro~ptdo, come :V. :Ex. ~:vet.·(.Apa:r1r:S.') .iQs nobres<deputados.' iQS· srs, 

.<é -\esle!flnnha. Jlasta'a ,-w:.mude, -senhores, de ·Costa;Ribeiro :soores Branltio ,~voutros .omii· 
iUm .bno .-eqmm~m-,pat:a -revoltar·-<> ,eiiJ!irito ram p~rfeita~ente .não só' as· palavras.;tlo~. 
,eontra .a.prete~ de quem..gner. 4Ut ~~v ue ~u.renço.-de .Albuquerqne :qne.,,pr.evocaram as 
conve~:ter.estell'ecmto..emlP~·de,mercade.. mmllas, como estas; {ApOiaifõs.) • · · · · · 
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O Sn. LoUll.ENço DE ALJHrQUERQUE : - Peço a 
palavra para· uroa expliwção pessoa I. 

UM 811. DEPUrADo:..:... Gasta-se hoje o tempo 
em explicações pessoaes. 

O Ss.. AI\.'Tono DE SJQUErM.:- Em outro p0nto 
o seu discurso, em resposta a um a{inrte meu, 
dnclaranào que tinha provas contra asnl!e~nções 
de S. ·Ex.... · 

O Sn. Josi: M~>mANNO:-Eu lembro ~ue já 
pedi n pàlavra pela ordem. 

0 Sn .. ANTONIO DE SIQUEll!.\.:- .. . contra as 
-allegações de S. Ex. disse elle : si não npre. 
·sentar, ficar~ .. abailto de qualquer imputação. 

·puto grnú accu.~ação 'de se a ggredir a qil~lquer 
em sua ausilnci~, decJorando que fiz a reclama
ção, que· o nobre deputado qualificonde aggres
são, no dia em que o seu discurso 1oi publíeádo, 
e si o fiz nri sua auscncin foi porque o disci.trsó 
foi publicado oito dias depois de ser pronunciado 
e sew dias depois da sua parlida .. paraa ... provincia 
de Pernambuco. 

O Sn. Jost :l!fAarANNo : - N·iío apoiado ; si''o. 
nobre deputado é verda~eiro em tudo eomo·é 
nest~ esUltistica... Parti cinco dias ·'depois' Õ~> 
proferir o discurso. 

(CI·uzam-se muitos apa1·tcs.) 

Eil n~o -podia apresental·as immediatamente, · O ·sn. PRESIDENTE :-Attenção I Ordem 1lpeço 
porque não trazia DO bolso as provas contra· ao orador quc'termine·em breves pala'>rr.asa~a\t 
.accusnções imprevistas (apnindas); entretanto diz. explicação~ 
o·discurso: e.,táal!ai:l!o de qualquer i>nputação. · o Sn. ANTO:ruo nn .'SrQUEIRA. :-l'iãi) quêro, 

O Sn. JosÉ l\hlliANNO: -0 que esta publicado Sr. presidente, alimentar desordem, quero'flizer 
foi o que me deram os t~c :1yg-r~phos. um contr~ste com o proceder do Sr. deputado, 

.O Sn. PRe:SIDENTE : - Attenção! Attenção ! e tenho concluido. 
Ordem ! O 51\. JoSÉ :I!Iummo :-Peço a paltivr'll pela 
·o Sa. ANToNIO oE ·SrQUEIRA.:- Vou explicar ordero. .· 

este ponto: o nobre deputado tendo promm- OSn. PRESIDENTE :-V. Ex. n1io póae técr ·~ 
ciado o discurso "em 'um 'dia, embarc~ndo Do palavra pela o:dem. 
ontro e sendo o seu.discurso publicado oito dias 0 Sli. JosÉ M.1.nÜ.~lfO :-Mas 0 nobre dfli)utado 
<lepois, ·era· minha .presumpçiio que não tinha fallou pela ·ordem. 
:.sido eorrigido por S. Ex;; é a verdade. 

o ·Sil. :Josli MARWi!>ll: _Não é tal a ,·er· U~! Sn. DEPUTADO :-E fallou sem pedir nr-
dade. ·gencia. 

o Sn. ANToNio llE SIQUETRII. :-Portanto, attri- O Sn. JosÉ MARIANNO :-Obriga-se.a ·opposição 
a pedir nrgencias para serem negadas. -bui ·.OS. insultos q11e lá haviam áquelle que 

.tinha.corrigido.o-discurse, 'porque S. Ex. eslava (Fla ·outros apartes.) 
ausente. 

, . . . . ·O Sn. PnEsioENTil :-0 'Dobro depu'lndo que 
G SR: JosE _1lfARI.I.NNO:-Corr•gl o d1scurso, acaba de fallar pediu a palavra ein tempo, ·e 

como pode verrlicar. .. si não so. lh'a deu logo no principio da ·se!>!ião 
O Sn. ANTONIO DE SIQUElliA:-E pois disse eu : foi porque se tinha de proceder á el·eiÇão ·an 

que a mão que corrigiu nqnellediscurso distri- : mesa. 
buíu insultos. . ' Agora esíá e;gotada a hora e entf;ll!IOS na 

O Sn. 1osÉ MAI\1.\."<"NO:-Proferi o discurso no ordem do dia. · 
dia i1. e parti no di,, i5. · o sn. JoSÉ MA.a1ANNo·:-Submetto·rilil'ã <de• 

O Sa. Arrrúli"IO' PE SIQUEIBA:-0 nobre depu. cisão de V. Ex .• lendo tirndo. a prova da lni< 
.tado portanto não foi fiel á verdade dos factos parcialidade de V. Ex. Ficou provado que v, Ex. 
dizendo que o tin!Ja agredido nà sua 3USencia veiu substituir o seu antecessor, por V; Ei:.,ter 
porquanto fiz a sua reclamação no un:ico dia mais coragem do que elle. · · · · 
possivel, naquelle em que linha sido publicado 
o seu discurso. · 

O Sn. JosÉ MARIANNO: -Não a fez. em termos~ 
O Sn. PRESIDEI'!TE: -0 nobre deputado pediu 

a .palav1'~ pars uma ex:plica<;ão, não póde por· 
tanto discutir factos estránhos. Deve se limitnr 
ao.tim porque pedilt a p~·lavra. 

(C:I'uZam-se -m.uitas apar~s). 

() SR. PRESmEN-rE : - AttenÇão ! Attenção l 
. 0 Sn. ANTONra·· Dli SIQUE!RA.:..:_Não pedi a {ia·. 

' l9vro para dár: nllla resposta ,ao nobre depu· 
tado, maFpara•:dar uma explicação á camara, 
. porqu~ reputo gravíssima a accusaQão. 

( Cr-uzmn-se · muiios7 apartes c o Sr. presidente 
1·ec!ama attenção). · · 

Vou terminar. Pedi ·a .Palavra, . como dizia, 
para dar uma explie.~ção a camara, porqu~ re, 

O Sn. PlUi:SIDENTE :-Temos todos a conscien• 
cia do dever e a coragem que della provém, 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão ·de orçamento ·da agri~ 
cultura. 

v em á. rnesa siÓ lidas c approvadas as se• 
guinles · 

EMENDA:s· 

Accrescente-se 5lh000» para Q. servi~ "da·êoit"
~ervação do porto de S. Luiz do Il!aranblio:,~ 
Liberato Barro$a. -Fabio Reis.-PradiJ Pi11U>nmi.· 
-Co.rlo$ A{fo1W,J.~.!..ffonsoPennO. •. · · 

.Ao § U-'-obras, publicas: . . 
Augmeiite-se M:ooo~ para desobstriic~ko das 
. ' : ' . ; . . - ;: ,• :. 1-•\ ' '~ ~ 
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.. caxoeiras ·do rio Parnahyba, na província do 
Piauhy. 

Snla das sessões em 2 de Agosto de_i880.-. 
Jose Basson.-8in~ai.-Freitas.-Martanno da 
Silva. 

Ao § 1.9: 
Accrescente-se: ficando o governo autori· 

snndo a renovar por i O a unos, com a mesm~ 
subvenção, o conlr~eto com a companhia de 
navegação a vapor do Mnranhão.-Fra~ de 
Sá.-Tavarcs Bel{ort.-Sinval.-Fabio Reis.-. 
Joaquim. Serra. -Freitas. -Basson. -Sigis
mundo. 

Ao art. 7.' § i9: 
Offereeemos como emenda o projecto n. 76 da 

commissão de commercio, industria e artes, au
torizando o governo a renovar o contrato com 
a associação sergip~nse de reboque no Arac~jú. 
-Monte.-Ba1-ros Pimentcl.-Prada Pimentel. 

.Para a nave:raçiío dos rios S. Francisco e das 
Velhas, 50:ooosooo. 

Para concerto da estrada de Philadelphia a 
quantia de 50. 000~000. 

Sala das sessões, 3 de Agosto de iSSO.- Caro
dido àe Olivoi-ra.-TlteodanliJ·o.- Affonso Penna. 
-Felicio dos Santos.-F idelis Botelho. 
· Ao ~ 22 - Fabrica de ferro S. João do Ipa

nemn -restabeleça-se a verba da proposta.
Martim Fmncisca. 

Ao art. 7.•: 
Com o concerto da ponte da Batalha sobre o rio 

Parahyha-40; 000.$000 .-Manoel Car!o:. 

O Sr. Duarque de 1\la.cedo (mi
nistro da agricultura) :-Sr. presidente, entro 
neste debate animado· pelas pahvras de bene
voleneia, que recebi dos oradores que me pre· 
cederam. · 

O SR. SouzA ANDI\ADE:-Muito merecidas. 
(Apoiado$.) 

.0 811. BUARQUE DE MACEDO (ministro da ag1·i· 
cu!tura):-En acrediuva, senhores, que na 
trilha' que me estava ,traçada, só teria de colher 
desgostu: fui agradavelmente desilludido; e 
si all(uma recompensa. esperasse dos poucos 
serviÇos que tenho prestado na pasta da agri
culturn, neu~uma,por certo, seria mais elevada 
para um homem politico do que o cõro de ma
nifestações de apreço, que aqui ouvi nas sess~es 
transactas. 

Vou Iesponder aos illll.'ltre:; deputados que se 
oeeuparam dosassumptos que corrcm·pela pasta 
da agricultura. Para não tornar as minhas pa· 
lavras inteiramente fastidiosas (não· apoiados); 
pedir~i licença para, á medida que me fôr oe
cnpando de cada um delles, responder tambem 
aos oradores a quem me tenho referido. 

~ Senhores, são conhecidas as minhas idéas em 
'\\relacão a taes negocias. ·A parte que tOmei· em 
' dilferentes debates aqui havi~os, já nos annos 

de 1867 e !.868, já. nas sessões 1 ransact:ls, fazem 
ver o que sobre eues pensa o actnal roiiiistro 
da agricultura. · · · 

Não obstante, darei ainda à eamara. dos Srs. 
deputados mais alguns eslarecimentos e aJ!ir-

murei por assim dizer as opiniues que jâ tenho 
manifestado. 

A primeira das grandes questões ~qui levan
tads foi a dos auxílios ~ lavo11ra, que se tradu
zem já pelo estnbelecimento de b;1ncos de cre
dito real, já pelo ensino profissional, jâ final
mente pela aquisição de braços. 

Os nobres deputados perJ(untaram o que pre· 
tendia fazer o governo em relação a cada um 
desses meio~ de auxiliar ~lavoura, . 

Senhores, a minha opinião no que diz respeito 
á fundação de bancos de credito real acha-se no 
meu relalorio. 

Essa opinião é muito conhecida, porque nesta 
camara fui um dos sustentadores da lei de 6. de 
N~vembro de lBi;>, modificada como ella aqui o 
foi na sessão tram-actn. 

Pareeeu da discus>ão que alguns dos nobres 
deputados acreditam, Sr. presidente, que o 
governo n~o foi ba~tante sollieito, e ainda menos 
perseverante em promover a adopção da lei 
assim modillcada no senado. 

A eamara pôde estar certa de que o peasa· 
mento do govero o em relação t. queslao dos 
bancos territorlaes eoutinúa a ser o da creaçlio 
de semeltumtes estabelecimentos. 

Estando o projecto no senado, ~;~nde não é 
licito ao governo ter. cena intervenção; e por 
outro lado, achando-se empenhado o Governo 
na reforma eleitoral, que no seu eonce1to deve 
preceder á adopção de qualquer medida, niio era 
possível desde logo dar andamento a de que se 
trata. 

Aeeresce qne, tendo-se porventura modificado 
as condições de actlialidade, podia acontecer 
que o governo procurasse fozer algumas altera
ções no projecto, e para isso ser-lhe-hia neces
sario tempo. 

Fique entreta.nto certa a eamara, repito, de 
que o pensamento do governo é crear na pri
meira. oppnrtunidade que se lhe oll'erccer ban
cos de credito real. 
· Sr. presidente, um dos mais íllustres mem
bros desta camara suggeriu a idea da creação 
de bancos mixtos que tivessem por. fim auxiliar 
a lavour~ por meio de .uma emissão; banéos 
com fundos não em metal, mas em papel moeda 
por ser a propria moeda do Estado. 

Senhores, é esta uma das mais graves ques
tões levantadas no debate, e eu in lendo que não. 
é licito conservar-me silencioso afim de ali
mentar esperanças que na minha opinião não 
devem por mais tempo ser embaladas_ 

Sr. presidente, sempre fui e continuo a ser 
infenso ao- papel -moeda; é, portanto, minha 
opinião que toda e. q ua !quer operação, todo e 
qualquer estabelecime~go bancário que tiver 
por base o papel-moeda··não pôde ser acceito. 

Afundaçãode um banco de emissão que ti· 
vesse por base o papel-moeda daria como re
sultado o seguinte:· ou o estabelecimento faria 
uma emissão or.orre~pondente :lu fundo bancaria, 
ou 'faria uma emiss:lo do duplo ou triplo, que 
são os limites .para aS" emissões que tem por base 
fundo metalíco. · · ' 

No · primeiro caso o qne se daria 1 !Iaveria 
um banco fazendo uma emi:;são correspondente 
á somma que tinha em fundo. 
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Esta simples ennunciaçãó mostra que seme
lhante estabel~cimento não traria nenhum re
sultado, nenhuma vantagem ; e que lhe seria 
preferivel lançar na circulação o p~pel moeda 
com que formara o capital, a lançar um novo 
meio circulante. 

Pergunto pois ao meu illustre collega, cujos 
talentos sou o· primeiro a ~catar: qual seria a 
vantagem d6 um estcbelecimento que tendo por 
base pa!!eL moeda viesse substituil-o por titulas 
fiducianos ·correspondentes. 

Esta operação não· traz resultato de especie 
alguma. 

A camara sab~ que a principal vau tagem dos 
estabelecimentos bancarias consiste exaetamente 
na multiplica~ão da emissão, na posse de um 
fundo det~rminado em metal, ·e emfim nn fa
culdade di! emittir o duplo ou triplo sobre esta 
somr:na. Desde, porem, que tacs estabelecimentos 
emittem iO quando tem 1.0, niio posso descgbrir, 
confesso â camaro, as vantagens que delles se 
po'ssam colher. _ 

Ex:aminemo3, Sr. presidente a segunda hypo
these, e é esta a que eu su ppunha ter em vista 
o meu ill ustrado .collega : a h ypotbese do esta
·lielecimento banca rio emittir o duplo ou o triplo 
do seu capital. Ahi comprehenderia eu que se 
procurasse a vantu gem da emissão; mas o meu 
nobre collega, já me disse que não é esse o seu 
fim, de maneira ~ue .esta hypotbese, em que eu 
veria certa vantagem, não obstante os inconve
nient~s que vou enumerar, não foi figurada 
pelo nobre deputado. · _ 

Na segunda hypothese, dnHe-hia o que ? 
Uma emissão do duplo ou do triplo ; -mas uma 
emissão que. tinha por base o papel-moeda, 
e era a primeira das causas que depreciariam 
tal v e~ no duplo ou no tri pio o proprió . fundo 
do estabelecimento bancaria. Mas não é esta 
a operação· do estabelecimento proposto pelo 
meu illustre collega, e portanto não insistirei 
nella. 

Accresce, senhores, que qn~ndo fosse pos· 
sivel realizar a operaç~o, como eu à figuret no 
segundo caso, nós teríamos uma verdadeiro 
perturbação em todo o meio circo.lante do paiz. 

O Sn. JEROlm!o SoDnÉ:-Não apoiado. 
O SR. Bu.lliQUE D.E :!.iAOEDO '(mini$!1·a ~a ·a.qri

cultur.~ :- Não conh•'90 nenhum esl;~beleci· 
menta banca rio, nem se1 mesmo que nlguem te· 
nha imaa-inado ·um estabelecimento bancaria, 
cujo rund'o sej;1 papel-moeda com curso ror~ado. 

O Sn.- Alu.GÃo Bu~cÃo dá. um:ap:lrte. 
O Sn. BIJARQUE DE MACEDO (ministro de a_q?·i· 

cultura):_:_Nüo se tratn ·de saber si o papel· 
moeda é dinheiro do governo; trata;se de saber 
si esse capital tem as garanti~s necessariag para 
a emissão. Não as tem absoluLamente;senhore8, 
e não as tem por uma razão inicial, por uma 
raziio ile origem: é que· o papel-moeda não ·.é 
valor. 

O papeJcmOeda produz o efl'eito de moeda neste 
paiz; porque tem o curso forcado; roas·o p~pel

.moeda il.ão.·é dinheiro, e porwnto não. é. um 
. valor que possa servir de fundo a esse estabe: 
Ielccimento bancaria de emissão. · 

Si o principio que o nieu illusli"ado colleg:a 
sustenta nesta mal~ria pudesse fazer a felici
dade do paiz, eu diria : em itta o governo o 
papel-moeda, mas não venha um estabeleci
mento bancario, com um fundo de papel-moeda, 
que é depreciado em cada minuto que de· 
corre. 

Portanto, e apezar do grimde" conceito em que 
tenho os conhecimentos financeiros do meu 
illustrado collega, devo dizer-lhe que nem eu, 
nem o governo, ~ceitamos semelhante idéa, e 
faço esta declaração, cumprindo o que disse no . 
principio do roeu discurso, isto ê, que hei de 
faltar á camara com a ma1or franqueza. 

O Sn. Pmsco PAli.Aiso :-0 governo emittr. com 
um fundo em ouro ? Si .o ouro é que justifica a 
e1nissão, o go'lerno nunca poderá emittir. 

O SR. Bn.A.RQUE DE MAcEDO (ministro da a_q1·i
cultura). :-0 segundo auxilio promettido .pela 
lei de 6 de Novembro é o dos engenhos cen
~roes, 

O governo está dispostG a continuar na con • 
~essão dos engenhos centraes. Acredito que 
dos auxilias da lei é esse um dos mais pro
ficuos. 

O Sn. J&noimt:o SoDIIÉ :-V. Ex:. poderá dizer 
porque, apezar da garantia geral, não se pôde 
incorporar nenhum engenho central ' 
. O Sll. PRisco PAliAtso :-Pelns clausulas con· 
dicionnes desses decretos de concessão. 

o- SR. lERONnlO SODRÉ -Portanto, nós 'abri· 
mos mão desse modo de proteger a lavoura .. 

0 SR. 1JUARQUE DE MACEDO (mi11istro da; a.qri· 
cultura) : ,;_ Eu apenas annunciei que ia tratar 
dos engenhos centraes; não sabem os not.res 
deputados o qne vou dizer; portanto, oucam·me, 
e no fim de cada uma das partes de que vou 
tratar, antes de passar a outra, apresentem-me 
todas as objccções; e si eu esüv'er habilitado, hei 
de respnuder, e com a mesma franqueza do 
principio ao fim. 

O Sn. JERONrlllo SODIIÉ :-F.stou dando a par.· 
tes com medo que a discussão se encerre e ~u 
não possa faltar. · 

o Sn.·· FflEITAS COUTINHQ:-Estão com medo de 
ser arrolhados. 

O ·sn. BuAnQUE DE MÚEÓO (ministra da ayri· 
cultura): -Os aparte.s não me en.commodaJl!.; 
sómente peço aos nobres deputados que uao 
me interrompam antes de eu ter esgotado a ma
teria de cada umn das partes do discurso. 

Senhores. o governo vai conLi11uar na con
cess5o de engenhos centraes. Não é bem certo, 
começa:·ei pela resposta que deyo aos nobres 
deputados, nãu é bem certo que ]lor causa da~ 
clans ulas do de creio não se tenham incorporado 
~s conipaiilliris; ui rito mais quanto se. trata de. 
pequenos capitaes,. que em maior parte se póde 
.levmltar· .no paiz . . (Apoiados .r Mas uma das 
raiõesp é preciso · dizer. as comas cnm o ellas 

'realmerile tem oecorrido, uma das razões por 
que os en~enllos cenlraes não ',se .tem incorpo
rado é a difficuldade ·encontrada· na aSsociação 
dos lavradores, . na celebração desse cqntráto 1111e 
a lei ~x:ige; tant<J que_ até hoje ainda não so 
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pôde incorporar um só engenho central que fa.cto do governo não garantir tambem a amor· · · 
·tivesse perfeitamente realizado a5 cóndições da tisação do capital. Si esta foi a cansa; o governo 
lei; ·em vez de contrato q'ue a lei exige, os não podi:t ·proceder por outra fôrma sem contra· 
lavraddres limitam-se a abaixo assignados, rinr a lei. 
·m.riitos ·aos quáe:s ·não produzem ·o desejado Passarei agora, Sr. presidente, a tratar do 
·eJfaito, e, quando se espera a rtializaÇciio dessas ensino profissional. Pareceu a alguns dos no
emprezns, é exat)tamente quando cllas se dis· bres deputados que, ainda quaudo o governo 
solvem, quando deixam de ser incorporadas. pudesse fundar as escolas ·agrícolas, não teria 

E' ·esta uma das causas; senão a principal, alumnos. Sr. presidente. é possiYel . que o 
:porquen~o se tem podido incorpor~r no p:iit as nobre de.pnt:ido pela Bahia, que espe.:ialmente 
em prezas de engenhos oontraes. (Não apoiados~) . tratou deste ponto, pensasse que o governo 
.A · coocessão da garantia de juros por parte do tratava de fu!!.dar faculdades .. ou ·academia!f ue 
';Estado póaeser qne tenha sido acompanhada de agricultura. · · 
algilmas'climstilas, que aos nobres detm\ados pa- O aviso a que S. Ex. se referiu, trata pura
reçam vexatorias; tnas o certo é, senhores, que mente do que se chama uma escola pratica, 
eu não tenho em lembrança nenhuma petição .uma fatenda modelo. Nilo foi meu pensamento 
_!le contrata dores de engenhos centracs, recla~ fundar inslitntos nem faculdades dtl agricultura; 
ro:uido .modificação nas clausnla;. . não por que n~o conheça que semelhante iil.sti· 

O governo, ::ir.. presidente, como dizia, con· tuição será de grande vantageni ao pufz ; m~s tão 
linúara·a f~zer conces:>ão dos engenhos centraes só mente porque, não só reputo inopporturia sc
fuodiflí:inoo de ora em diaute.. . melllante f11ndação, como por qu~ conhe~.o que 

·ó.· SR. ANTONIO C!RLos:- A ~:ompanhia do o paiz não di$põe de recursos ·slifficicntes par-J 
engenho central .de Porto Feliz da provinciã· a manutenção de qualquer del;.;es estabeleci· 
de S. ·Paulo, preencheu todas ns condicões da mentos . 
.lei, e 'não obteve a garantia pl'omettida. E' possível, senhores, que o gover.no fechasse 

algumas escolas por falta de alumnos. Não 
O SR. BUAllQUE ' DE M.A.cR_Do (minist?·o da agri- creio que isto se · desse na escola que o nobre 

·cu.Uura):-0 governo contmnar-J. a fazer estas deputado figurou, mas é po;sivel. 
concessões; nii~> só liberalisando· r~vores, tanto Desde, . porém, que o governo não trata da 
q_uanto Jõr possível, sem contrariar as dispo- ~emelllante medida, ·é escusado insistir neste 
s1ções da lei, como prevenindo exactamGnte o ponto. · . · 
porito que considero fraco iie;te negocio, isto é, O meu p~nS!lmenll), Sr. presidente, com re
exigindo ·não um abaixo. nssignado dos l~vra- \ação ás escolas praticas de agricultura, consiste 
dore!, :mas contrnto nos te1·mos da lei; porctuc em fundat· e,tabelecimeutos para os qunes con
o prineipa.l é garantir a prosperidade de · taes tribuam o estado e a província, não cstaboled· 
es\;ibele·ciinentos. {Apoictd<Js.) · mentos com forma de repartições publicas, mas 
·. Ha·mais de um engenho cenll'nl e um conlle- eslllbelecimentos que tenham tambem um cara
Ç() ·eu· perfeitamente, que, depois de incor- eter industrial, que possam estar a cargo e 
porada a ·em preza, não pôde runcciouar, por· dirigidos por associações particul~res, ·e em 
que os davradores recnsar~m ·se á obrigação todo caso por uma direcção particular; estabele· 
gu~ :tintiam contrahido para o fornecimento cimentos _dos quaes se possa auferir certa rendà 
da ean11.-a; . .· e vantag-em . · 

· ···Portanto,'· ·com ' rel~ção nos engenhos cen- . Nesses estabelecimentos, senhores, não -se 
traes ·de que se occilpou o nobre deputado encontrarão talvez, como pensa o nobre depu
_pela Bahia.; direi que ·o governo esta dispos· tado, os fill!os dos ·agricultores abastad·os; não 

' to, não· so a.: mod•ficar us concessões tornan· irão aquelles .·que tiYerem meios de procurar 
· diHS mais·!iberaes, tanto quanto fôr possível, outros profissões, tnas nelles aprenderão os or
'para que não sirvam de obstaculo, como que phãos. os ingcnuos e todos os que precisam do 
procura garantir· a elfectividad:e ·destas con, trabalho para ·viver. . ' 
cessões. · , Nesses estabelecimentos, Sr. presidente, não 

o _SR. ·Pniseo;PillAiso:.;.;..Serve esta declllra~ão. . se formDrão do.utores em agricultura; quando 
v muito teremos alguns agronomos 'praticos, mas 

{) Sn. Bo:lllQUE, mi ·MACEDO (ministro da. a_qri- · teremos operarlos ·devidamente tlabilitados e 
cultura) :-DevC' dizer ao nobre deputado que si bons administradores de fazendas. 
a província de Peruambuco não tem concessão Nestas condições, senhores, é patente que os 
para ·,engenhos centraes, como a da Bahia, com estab,:lecimentos de agricnhura como eu os 
garantia ~!r juros, é jJórque não me consta que imagino e desejo realizar ·serão de grande .van · .\ 
est,as·concessões bfljam··sido solicitadns. tagem e utilidnde para ó paiz. .t 

O SR. p111sco P.uu.1so:_:Foram. E, Sr. presidente, si com est:t idca tão mo-
. · , desta, executada . em proporções tão minim3s, 

O Sn. :BuJ.nQv~' llE MAc'Eos (ministro da ciqri~ com os nuxilios do Estado e das províncias e 
cttltllrci):-Foi recil..~da a garantia! • · · . .. ·com a intervenção dil·ecta dos pal't!CU\ares, se-
· o Sn. Pruseo P.o~.RAiso:-Não . · ·melbantes estabelecimentos não puderem me· 
·o. s. 11 •. ·IEnoí'.,S10 Soo!IS:~Cadue. ou·a· conces- drar •·. então, ser,bores, cabe-nos dizer, sem 

·- · receio de errar, que não· devemos pensa! em 
sao. A"·companbia·não se·incor.porotL ·· · · illHrueÇão proti.ssional para a lavoura; resta-nos 
.' ·O ,'Sn. ,.BÍIARQúli ·~a }IIÂ.clioo'(miíii~tr'oda ·a_qri; sómente esperar · al:;uma cansa dessas poucas 

· Clfl'.ú:a).: :-Qut~· foram: as causas_; • e· nma: dei, . colonias : orpbanologicas, fundadas. em alguns 
. Ias constou-me ná. sessão t~nsacta, que .foi pelo :.pónto!l ~o- _paiz .. · · 
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Senhores, eu j:i o disse, não conto com os um ponto capital, si ha alguma causa mais 
filhos dos agricultores abaswdos, r,om o5 indl- pratica, mais realisavel, indiquem·n'<l, vamos 
viduos que podem proeul'3r outras profis~ões, e:xecutal-a; estouprompto a abrir mão da minha 
esses não irão frequentar escolas praticas. Conto idei~, se ha o_utra que a substitua. 
com G filho do povo, com o·po1•o sem recursos, o Sn. PRISCO.PARAtso:- Pois ·venha y_ Ex. 
com o povo que precisa aprender par~ ser tra.- pedh· um creditó para isto. 
bfilhadGr, mestre de a>smar, rnes:.re d'oiJras e 
admiuislrador de fnendas. E, senhores, toda O Sn. BuAuQuE DE M.\cEoo (ministro ® agri· 
essa instmc~iio, puramente pratica e p1·ofissional, cultura):-'- Eu ia tratar deste ponto_ 
se adquirirá em taes estabelecimentos ·indus- Sr. 11residente, preparava-me para pedir um 
triaes, que, por ontru lado, terão renda !}ara eredtto aD parlaman.to. Não fiz já, .porque 
se manterem e para mais 3Jguma Musa. aguardo os projectos que reeommendei fossem 

organisa dos em dífferen tes províncias: aguardo 
(Ha. um aparte.) a resposta dos presiden.tes que devem dizer.me 
Não póde ser hypothetica a idéa que se-funda si as províncias podem contribuir· com alguma 

no trabalho, a idé~ da fundação de um estabe- cousn .)Jara auxiliar semelhantes estnbolecimen
lecimento que não é nem theorico, nem eJt- tos. Eis a razão por que ainda não ~edi o credito; 
clusivamente de ensino, mas do qual com o Cal-o-hei desde que me ache habilita !lo. . . 
trabalho >e espera auferir vantagens reaes. A idéa de que trato não é applicavel sómente 

o S.R. JEaONYMo SoDRÉ dá um aparte. ás províncias a que me dirigi; é applicavel a 
todas as outras·_ Uma queixa que um nobre. de

O SR. BUA.l\QuE DE MACEDO (ministro di~ agri- patada por Minas fez aqui na c.amara, eu a ouvi 
C«!tura) :-0; institutus agrícolas são institui· tarnbem na província do Paraná; mas a ra:iãn 
ções completamente diversas. ·· pot· que me dirigi sómentil âquellas províncias, 

Não predso dizer ao parlamento o que vem niio foi outra senão por serem ellasosprincipaes. 
a ser uma escola pratica que eu denominarei centros agrícolas do Imperio. · -
~ ra·zenda modelo. 

Si os nobres deputados entendem que d'ahi ·.·O SR. CANDIDO DE OLIVE:UU.:- Nlo·apoiado; 
não ti~aremos resultado alg-um pora 0 ensino Minas Geraos. tombem é um dos :priocipaes 
profissional, perguutar-lhes-ei 0 que deyemos centros agricolas do Imperio. 
fazer? O que devemos ensaiar? ( Cr1tzam·se outros apartes.) 

o SR. JERONYb!O Sonnt :-A. conclusão .. que o' SR. BuAnQUE DE :t!L\C~t>O (mini$ti"O ;dq. aqri· 
tiramos é que es>es estabelecimentos de ensmo cultura):-Mas essa zona da província de Minas 
profissional não dão lucros ao Estado. a que se refere o nobre deputado, n~o produz o 

o- SR. Bu.raQuE DE MACEDO (ministra da agri- .assucar que produz a.provincia dc.l'ernambueo; 
cultura): -Perdôe-me 0 nobre deputado, 0 a província da Bahia, a província. de Ser-
lucro que o Estado quer obter é indireeto. gipe- · · 

O nobre dcpuia"do não prestou auenção ao O Sn. C.!.NDxoo DE OLIVEIRA:- Não ·prodlU 
cnmeço das roinbas observa~ões sobre este 3S- tanto, lU% produz em grande quantidade. 
sumpto. • 0 Sn. BUUQUE DE MACEDO (mznistro iJa a.,qri· 

O Estudo não yai crear repartições publicas, c-tdtura):- Bem; não façamos Jjnestão deste· 
não ~Yai ser proprielurio, presta um au:xilio, ponto, que não tem importancia. ·O governo 

·corno o prest~m,as provindas, a esses est;tbeleci· ~st:i prompto, desde que ·realizar a ·medida, a 
D?entos e entrega-os:í direeção parlicul11r- Vigi~, prestar á prov_incia de Mfn3s e a quaesq!ler ou
stm, para que so, se appliquem methodos tra~ que qmzerem .fundar ·estabelec1mentos 
aperfeiçoMos, processos modernos; e que "quel- agrícolas nas c_o!ldições que aca.ba de pg~rar, 
les que não tem outro recurso alé1n do traflallío, 05 mesmos aUx1hos que prestar·· as provmcta·s a 
possam. tirar da semelhantes fazend~s modelos a que me dirigir. · 
instru:c~o profissional_ de que precisam.· Outro obstacnlo apontado pelo .Jllustre _de· 

O Sn. MARTIM :Fn.A_\"C1sco:'-Edahi provirá o putado pela Bahia, que se oecupoll das escolas 
augmento da renda. · agricolas, consi;te na falta de pessoal. 

o S!l. BO"!.RQUE 1)E MACEDO (miniS!t'O da aqri- o SR. Patsco PAII.Atso:- Temos um. e~emplo 
ctt!tura):-Exactameute; o augmento d~ riquezà della na provincia·. · · 
publica virá dos que se aperfdçoarem, dos que o s11 . BuA.RQUE Dll MA.cEno:- (m~nistra da 
aprenderem; é ontra co usa.. agricult1wa) Senhores, em priJ!l~iro ~.ugar ·. pos~ 

Que lucro tira ·o governo tlo lyceu de artes e dizer ao nobre deputado que Ja tel!los no P!llZ 
O!licios ? · ' f\lOçosaptos,. preparados em mDt~rtas que In· 

Entretanto não encontrareis na Europa um tercssem <i Javollra, e que podiam. enearega~· 
só est~belecimento que, em tondições relatins, 5e lla · direcção . de muitos desses estabeleer-
seja sq.perior ao ly~eu de artes e o!Ii~;ios do n:o mentos. · 
ile Janeiro (apniad<ls), onde apr~ndeuL·de 100·. 0 __ SR.·Patéo P,IJl.Atso:..:.:_. Não !lle rP.firo. aos 
a 800 opet'arlo>; m:os por ven~ura o::l!:l{~adi):.~ira 
~Jguma vRntagem dir·ectaJesse ~S.4b.e!_~ci·trierito, pi·ofessores,mas ~Ds discipulos. ., . 
que s ubvenciomi ? Não_ . ·. , · ~ , . · · O Sn; Bti AnQuE DE ~úcEoo (ministro da agri· 

Eis aqui um símile pe1·f~i<Q, d~!)aixo';do pontg cullur~):,~lá me oecupei dos dhcipulo~ .. Quan
de vista que o nobre dcput~do··en~rou;'das:fa,. do o nobre,.deputsdo fal~ou em pessoal suppuz 
zendas.mGdelos, das escolasprnticas; t~escquaes que era o p"essoal.apto'[iara dirigir os' trabalhos; 
eu havia imaginado : c · re)Jito, ·porq_ue este , é não me refe1i aos ~cipolos, · 
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Mas, Srs. quando eSSI! pessonl d~ pa.iz seja 1 ·A es~as )lledidas Jtão. preciso . aecrescentnr a 
déticiente, o remedio nos o temos a vtsta nos eroauctpaçao das colontas, que e assumpto de 
nossos estabelecimentos de instrucçiio superior. que jci me lenho oeeupudo. 

ll(llora o nobre deputado gue nós contratamos Como. medida auxiliar o governo apresentará 
professores para virem na ca!lital do Imp11rio pro:J;imam. ente um proje_cto de lei sobre·terros. 
leccionar na escola polytechoica. e na escola Esse proiecto está prompto; E', si ainda o não 
de minas ? Portanto, si a difficudade. fosse a apresentei á cnmara, é por uma raziio antes 
do profes,orado facílimo eraveneel·a.(AppiaiWs.) louvavel. Desejei ouvir a opiniào de ~lgumas 
Não seria esta a difficuldade deante da qudl o pessoas muito competentes na materia e não 
governo houvesse de estnenr. (.Apoiados.) quiz ofl'erecer o projecto sem receber os parece-

Tratando deste. as~umpto o. ill ustt·e ~e~uta~o res de tae> pessoa~. Logo Qt,lH elles me seja o; 
pela mesma provmc1a que fali ou no mm1s\er!o entregnes e en ·os ttver exammado, apresentarei 
da agr:cultura suggeriu a -idéa da creaç ão de o projecto ao corpo legislativo. Nesse projecto 
escoras agrícola~ em que se ·estabelecesse o en · estão consignadas as i déas de concessões de 
sino obrigatorio. · terras a prazos e outras que aqui têm sido 

Eu acceito; a idéa, mas não corrt esta fôrma. suggeríd~s. . 
Aceito a idéa do ensino obrcgttorio nas escolas Devo ainda dizer á camara, e esta minha de
primarias, onde haverá um curso elementar de claração é essencial, sobretudo para que no tu
agricultura ; é idéa applicada por toda a parte turo me não censurem, que muito de industria 
nas escolas primari~s .. (Apoiadcs.) . inclui na proposta do governo, para o exercício 

Não quero tornar o ensino obrigatorio nas de t88l"-l88:2, apenas a somma de 200 e iantos 
escolas agrícolas, mas tão sómente nas escolas contos destinados ao serviço da coloniSllÇ~o. por 
primarias. (Apoiados). isso que, tratando-se de ensaiar um novo sys· 

A idéa é a mesma ; esta é, todavia, a fórma tema, uma roodi6.cação do regimen que tinha
que me parece mais aceitavel e pratica. mos seguido nesta ma teria, cenv. inha esperar ao 
[Apoiados.) menos· o prazo de um anno, a ver si as medidas 

Passarei agofa á questão dos braços; e a camara a do ptada·s pelo 2overno el'l! m ·vantajosas, para 
me permittirá que não me demore em todas. as ent:io, e opportun~mente, augmentarmos ore· 
questões, porque em tal caso não poderia spectivo credito com a somma uece;;saria á 
acabar. prestação,dos auxilias que ao governo parecesse 

Senhores, a questã"o dos 'braços foi posta nesta conveniente conceder. 
camara drbaiJ:o de dons pontos de vista: L•, a A esta questão prende-se uma que aqui foi 
colonisa~ão; 2.•, a emancipação. levantada e que muito tem preoccupado os agri· 

Quanto á colonização a coroara já conhece os cultores. 
mínbas iiléas e as do gov~rno. Seria inutil, Perguntou-me um nobre deputado o que pen
portanto, insistir neste ponto; nada pretende sava o governo em relação á coloni1.ação 
fazer o governo a1ém daquillo que a camara já ehi 11eza. 
conhece. · Sr. presidente, o governo aceita as medida,; 

Si é v.erdade, como declarou o nobre deputado adop,adas e em via de ~xecução _pelo seu ante· 
pel~ Rio de Janeiro, que o governo disp5e de cessar, ·eom_o verrladetros ensa1us. O goyer~o 
mmto poucos recursos para promover a irnmi- n~o t~ma a,st absolutamente~ nem CO f! Ceder pr.! • 
gração, a cansa não é outra senão o tbesouro. vlle~t~o~a queru quer qq.ese1a para.a Jrnportaçao 

Actu.almente as nossas finanças não podem de_coalie.s, n-em !Jlandar buscar por sua conta os 
comportar maior dispendio, mas dentro dos ra· cbms aura de V1~em ser empregados na !~vo~r.a 
cursos. do orçamento 0 governo · promov•~rá dest.e P"l.z .• (Apo•~d?s.) Todo e_ 9ualquer IDdiVI
todos os meios, todos· os aUXíliOs que não tive- du? P•Jdera se Utllltaf das ~~eii1dndes que 2 go· 
rêm caracter exclusivamente direclo em favor ve1 no esp.era propore.onar, Japela celeb~nçao do 
da immigração. (Muito bem.) 0 governo não irá tratado,Ja por quaesquer<!utras m~dtdas gue o 

., por certo estancar a corrente de immigraçiio ~overno empregue pilra a 1mportaçao de seme· 
esponlanea que come~Q a encaminhar-se para 0 lbantes trabalhadores. . . 
Braz i! , · E' tudo q u auto nesta mater1a pretende fazer 

· o governo. Ha,pntém,dou~ pontos capitaes nesta 
Quanto ás medidas indirectas da natureza queslão 'JUe eu desP.jo fique desde já consignados 

daquell~s a que se referiram tarnbem o nobre para que os partidarios dos coljlies não-se il· 
deputado pelo Rio de Janeiro e o il!ustre depu- Judam neste ponto. o governo não sabe si con· 
lado pela proviacia de S. Paulo, ' que em se- cederá aos coolies as mesmas vantagens com 
gundo Jogar fali ou sobre o a~umpto, 'eu direi relação á venda de terras publicas que tem 

-que o pen~amento do. governo não é outro, senão concedido 3 outros immigrantes. A camara sahe 
aceitar e .empregar toda a sua influencia para que 0 principal um que traz os CQo!ies a' esta 
·que sPjam adopt:Jdas as medidas a que aqui me terra é ·empregarem-se como simples tr~ball:ta· 
tenho ·referido:. o casamento civil, a elcg'lbili · dores; parece,pnis,que a concessào d~ terras nas 
dad~ dos acatholicos, a grande naturali~a~ào; mesmas c6nd[tões em .gue se tem feito aos 
emfim, todas as reformas que em meu conceito detnais immigrantes é assumpto que carece 
trazem..o engrandecimento -da nossa patria, e ainda de estudo por motivos que;.de cerro, 11iio 

. qne, como bem disse o nobre depuLarl o, concor- esc,. pariam á perspicocia · e intelhgencia da . 
. . rerão .efficazments para o desenvolvimento da caroa~a. .. . . · . . _ . . 

immigração, (Apoiado!:) · · · outra questiío copital, e que eu apenas aven
· •· xais.do _q.ue· isto não se deve. exlgir de uni· to, sem que•·isto importe um compromisso.do 
.governo atnda mesmo ultra-liberal. · governo para resolvei-a, é ~i a nos~ actual lei 
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·de locação de serviços pôde · ser applicavel aos Senbores, ·outra lingua:rem na netualidade 
trabalh~dores chinezes. São dons pootos ·.que não se devia ouvir de um meUJbrodo .governo. 
eu considero capitaes naste assumpto ; . o go- E senão, Sr.-presidente, consideremos a questão 
verno reserva-se o direito d·e opportuo~mente com a maior calma deb'aixo. dos dons unicos 
estudai-os . e re~olvet -os1 conforme as circum- pontos de vista em que e!Jã"póde ser enenrada, 
stuncias. Mas qu3nto a sua intervenção, re· isto é : a 6xação de um prazo e a io'delilnização. 
pito, na importação desses trabalhadores, o go- Si se fixar um prazo, senllores, succederá o 
vtrno nlio recu~rá os meio$ indireeti)S e. todos que tem aeonteei_do, .o que ·.a historia vos diz, 
as facilidades que lhe forem pedidas pelos la- isto é : esse P.ra;n n_ã~ chegará ao seu termo, 
vradores, para que estes mandem buscar o a solução sera prempstada, -e necessariamente 
numero de cooliP& f}ue Ines -aprouver e para cahirão eom olln no abysmo todos os grandes 
eollocat-os em suas fazendas. interesses do Estado. (Apoia~as. ) ' . 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte. O SR. JoAQUIM N!Buco :-Não apoiado. 
O SR. B~Alt.QU.B DB MACEDO (mini$lro àa agri· O Sa.ll1l.UQUBDEMACllDO(minislro da agricul-

cultura) :-E' quP.stlio que não pôde ser tra't:tda tura):- Em segundo lu~ar, senhore;, ha a in
como o nobre depuwdo a ' entende. · Era talvtz demnitaç;io ; mas a indemniz~ção porque meio? 
melhor que não viessem ? Mas de que meios Quereis indemnizar; coro que 1 Coro o papel 
póde lnnçar mão o governo para impedit-o y Si moeda, .com a apoliee' Desgraçadamente- não 
os Javradores·tJUerem, si ~ entrad, é frnnca no posso deixar de.repetir esta pntavra- desgra' 
paiz a todos que o procuram, como impedir a cadamen1e o papel moeda e aapoliceainda nestes 
entrada-dos coolies? ·. Não fazendo 0 tratado~ i O ou l~ annos estão presos ao braço escravo. 
M~s o tratado é um simples tratrado de paz c Esta é que é a verdade pratica. Eatretanto, 
amizade, de· facilidades ;-nlio é usn contrato de deveis saber que, pela marcha que levam os 
locação, de compro, ou como lhe queiram cha· acontecimentos em nosso paiz, pelas a!forrias 
mar. Os lavradores que os queiram ter em suas. nurnerosissimas que cada. dia vemos serem· dadas 
fazendas; que os ·.tenham . . O governo nesta. e ·Pela acção da morte, tudo nos- faz crer que em 
questão apenas acautela o futuro fl()r causa ·dos ·menos desses 20 annos, que 1111 seria provavel
babitosl.. do caracter, da · in dote desses trabalha· mente o prazo fixudo, a escravidão estará ex
dores . .t;' por isso. que· 0 governo de~de já não ti neta, sem abalo e sem perturbação dos grandes 
diz si a esses trlibalha4ores poder-se-ha appli· inter~sses do Estado. · 
ear a lei da-locação de serviços ou si lhes dará Temos .necessidade, Sr. presidente, de cou
terras nas mesmas conrlições em que as tem siderar esta questão como ella é. Desgraçada
dado aos outros immigrantes. . ·mente vivemos em um paiz onde ha .escravidão. 

Por certo, senhores, não é por falta de philan
Vou tratar agora, senhores, da parte porven, tropia, que ninguem nol-a contesta, não é por

tura ruais espinhosa do meu . discurso : é a que haja ãuvida .sobre os nossos sentimentos, 
·questão da eruan'Cipação. · mas é pela Corça da necessidade que devemos 

Senhores, desde ({rie essa questão se tem lo· esperar a . occaslão opportuna para solver a 
vantado, não é poss1vel deixai-a em suspenso. questão . . (Apartes.) · 
O paiz: de-ve saber. da maneira mais clara e ter· 
minnnte, qual é. o pen~amento do governo O Sn. JOAQUIM NABuco :-Nós só queremos 
actual em relação á emancipa~.ào. Esse pensa- indemnisar a parte legal da escravatura, não a 

d• · d parte itle,.al, não aos senhores de escravos ioí:· 
mento eu me lspensarsa e repetíl-o agora, portados áepois da lei de i 83i e dos filhos desses 
porque não é outro senão·aguelle que o nobre 
pres_idente do conselho já manifestou nesta casa. africa;~os. · · · :· · 
(.Muito bnn.) . . · O Sa. B trARQUE viMAi:Eoo (miliistn) da a_t/ri-

Senhores, todo_s os b'razihiiros ~lio emancipa- cultura):- Senhores, não se trata ·de immutabi
dores. Honve um~·phr11se de ouro, aqui · pro· lidada; nas leis existem meios:: . 
ferida, que importa o mais ei~Jquente discurso, O Sa. 1oAQum "~ABI!CO :~Ao contrario; a lei 
e foi a seguinte : •Nioguem' no Brazil tem pra- de ~ de Setembro está sendo violada pela ma
zer em possuir es~ravo. • W exacto;senbores, é a gistralura. 
necessidBde e mais DAda queobrig~ o brazileiro · o s11.Bu.UIQUE DE MACEDO (ministrQ da agricul- . 
a possuir escrovos .. (Apoiado8.) · .. :-tura:-'- . .• em virtude dos quaes a em~ncipaçiío 

Mas, Sr. presiden16, o quo póde, o que deve ~e fará dentro de prazo mais curto do que_ se 
o governo fazer em ma teria desta ordem, sem presume (apoiado8) ; e estes meios, quando os 
compromette:r: os altosjntei:esses do Estado ?·Eu recursos. do p~iz ·o. permittirem, necessaria

.· vo~ digo francamente que; de actualidade, . o, mente terão maior desenvolvimento~ (.Apoiad!)s.) 
·governo nii9 cogita, nem em fi x:ação:de {lrnza; E' ilossivel, Sr. presidente, e até muitô. pro· 

. nem eni indemnizaçlio.Como todo o brazsleiro, vave]; que a es.<:e tempo, novos· imposl()s sejam. 
o governo desf!ja .por certo ver. extineta a es· ét'eados éom applicação especial , sejam tomadas 

·. cravidão no 'Imperio,. m~s · não poderá fo:nenl.ar outras :ineJiidas de igual_ ,al.cançe. ,Eu posso, 
• e·.prooiover essa· exlincl)ão ... iiénãti pelos· meios Sr, presidente, neste momen 19, ·-~~rvir-me desta· 
ini:lirectns que já são coohe'cido's. O .tempo au- linguagem· pe111nte o parlamento; pm:que·prezO:-

. · ,gmeotnrá _todos os ree.ursos, o peculio, :ts alfor, me dil·ser·.um-' dos.ministros da ~gricultura <zy.e 
rl.as~ tudo isso que· progressivainente cresce, . e . nlelhor têm sabido cumprir a. lei da ema:o,cipaçao. 
que lrará de ·certo o resultado que os _nossos ~assados .· cinco· án:O.os, -dep(iis da priineira.dis
ço~l_egas, quqe d,izem emaneipadores, _desej8Jl! · tribuição: do. fUndo_de. emancipação; !ai. eu ·o 

·· conseguir. · · · · · · · ·· - núliistro -da agriéulm,J.:a, foi o gahiliet~nle . i8 
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de MPrço que cornjosamente mandou applícar 
6,.500:000$ a liberta~o de e~cravos, com o lim 
de dar cumprimento á lei. (Afu.i(os. C!Poiad<ls.) 

O Sn. JOAQUI){ N.'JloCo.: - F'ql Üm acto de 
honestidade. 

O Sn. BUARQUE JJ:t .MACEDO (mi~>istro da agr i 
cultura) : -Já se vê, Sr·. presidente, que pro
nunciando-me deste modo, 3tlendo apenas aos 
intere.~s do Estado (apoiados); e não tenbo a 
menor sombra de receio de que me possam 
chamar e~cravocralas, pórque ninguero. é mais 

· ema.ncipador do que eu; mas, diante das neces
sidades imperiosas do paiz, não devo ter outra 
linguagém qualquer que seja a censura qne 
sobre mim possa reta h ir. (Apoiailos). 
.. 0 SR. MAR'ri:M FRANCISCO. : - 0 paiz fica 
tranquitlo com esta lingn~~em. · 

O Sa. JOAQUll\1 NA.Buco : - O paiz está em 
rranquill idade. Q que se dizia em i87i contra a 
lei de !8 de Setembro I · 

O Sn. lBROli'YMO SooRÉ:-Teruos conquistado 
uma grande consa _ 1á se discute essa quesli\o 
no parlamento. · · 

· O Sn. CESARJO ALVlM:-Sempre se discutia. 
O SR.· Bu.l.llQUE DE MACEDO (ministro àa agri

Ctdtura):-Deve-se discutir. Não conheço nada 
peior do que deixar u ma idéa perigo"a pnirar 
sobre o paiz, sem o principio de uma solução 
qualquer, sem que o paiz conheça as resoluções 
do governo. (llfuitos apo.iaàos.) 

E' preciso que o paiz saiba qual a opinião do 
gabinete. · 

O.Sn. JoAourn NA.Buco:-0 paiz j :i . conhece a 
op!ni~o do Sr. COnselheiro saraiva, bi'ilhante
'!lle'!lte m:•nifestad~ el)l uma c.a,t·ta que rArre 
impres:a. O programma do partido liberai pro, 
melte todos os esforços pela · emnncipução da 
eseravatun a~tual e nada se. tem feilo. 

O Sn. F!lANcrsco Soo.RÉ:-Não vi isto no pro
gr~mma. 

O SR. JoAQUrn Iünrrco :- V. Ex. nã11 o co-
nhe~e e'!ltãQ, e acaba de.' ser 'qlinisrro. · 

O SR. JoAQ'UJ»: SEIII\A : - Não sei ;i está no 
programma; sei que é idéa liber;~J. 

O SR. Fr.ANCJSCO. Sooú: - E não é tambem 
liberal garantir a propriedade.~ 
. o·sa .. Jtv.QUO! SER!l..l: - Sim ; IDa!: o direito 
estã a~tles do interesse. 

·O Sa. BuARQuE DE MACEDO (ministro da agri
cultura):- Perguntou o nobre. deputado o· que 

· pretendia o governo fazer dos · ingenuos, e si 
alguma Qled irla tinba sido tomada pura execução 
<la 'lei neste J!?nT.O. O governo, Sr. presidente, 
não. se descmda·da qilestão dos ingen nos, e pro-

.- . cede ~conselhado· .pelas condições em ·que se 
~c h a o pa.\z,: e sem perder do vista os recursos 
fi]lance1ros. dp tbesouro: · - . .. · . 

· · ·. · Q S:a. lEao.~m~o Souni:_;.,... Dá lieença para um 
... a~rte? Os oito annos .. da l ~i estão. passados. o 
.. e~tado do thesouro -pode cotnpQrtar. n· execução 
~ clausula da lei ' · • · : · · 

•· · O Sn. Bu.A~QU.B »& ~ú~o ( mi~iistro àa agri-
: culturoj:-Vo~tratar deste ponto. ·· · . 

Sr . -presidente, peço a attenção da camara, 
porque tr~ta-se t.1mbem de um assnmpto inte
ressante-. (Apoiados) E' preciso que a camara 
saiba posinvamcnte em que esLado se acha esta 
questão. · 

O SR. CANDlDO. DE OLIVEIRA:- E' das mais 
grares do seu mini$terio. 

O Sn. BuARQOE DE MAcEOO (ministro da agi' i 
cultura):-oiversos individues se têm aprosen
tado requerendo favores d<l. Estado, garantia de 
juros e mod!Ocação da lei de ema:1cipação, cooi 
o fim de funduT esta!Jelccimontos para receber 
•l educ~r ingenuos. 

O governo tem indeferido todas essas preten
ções, e tem -n'as indeferido porque nilo se. ll'ata 
de assnmpto que deva ser regulado por empre· 
zas de scme1b~ntc naturez~. · 

O conselho de estado está incumbido de ~stu
d~r ~ materin, de propôr um projecto de orga
nisação de um desses estabelecimentos ou qunl
quer outr~ medida adoptada ao fim do que se 
trata. 

Mas, perguntarão os taupdedo nobres s, P.m
quanto o conselho de est:Jdo estuda a questão 
de que meios lançais mão -para attender ~os 
reclamos dos senhores dos escravos. 

Senhorcs;···'· O governo não podia proceder 
por fórma diversa por que tem prMedido. Em 
primeiro Jogar foi mal informado o nobre de
put~do pr.r N:inas, quando disse nesta cosa que 
muitos senhores preferiram as apolices .. . 

O SI\. C,ummo DE Om<B<~A-=:=-Nas provin-
cias, alguns. < · · · · 

0 SR . .BIJJ.BQUII DE .ll.U:RIJO (ministro /la a{Jri-
cullum) ..• a ficar eom os ingenuos. · 

Quer saber a camora o· que consta official
mente~ De todns ~s províncias. do lmperio ha 
apenas !3 reclamações. . 

O Sa. GALDJNO »AS NEVES :-Muito bem; isso 
faz honr~ ao nosso paiz. 

O SI\. 'BUARQUE DE MAcllnO (ministro lia agri· 
cultura). : - . Tenho os nome~ de. tod.os os recla
mantes, mas não me parece. necesssario repeti!· 
ns aqui. 

Ha ~penas 13 reclamações que estão sendo 
liquidadas, attenda bem a camara. 

Si o governo. fundasse desde. já um estaúele
. cimento em vastas proporções para receb.er eSses. 
ingenuos,teria de despender uma somma consi
deravel; e para que? P~ra receber i3,que .tantos 
s'fi.o os reclamantes, entretanto que · o. prazo. dos. 
primeiros oito annos já expirou ba multo 
tempo, · ·· · 

·Mas o Jacto pó de dar-se, niio em tal escala que 
o governo tenlla necess!dade de f11n~aç ·apres
sadamente um estabelectmento, mas pode dar-se; 
e o governo precisa es.tar prep_arado para co!.: 
locar os ingenuos . . · . · · ·· · . ; 
:o governo est4·prepal':ldo,-Sr. presidente ; 

tem as cQioni~s orpbanoloi?;icas, .tem dilféerites · 
esta.belccimentos, de que lançaria m~o, ·de . pie ~ 
ferencia a ~a>~ar 5 ou 6~000:01!0$ . )la !nn4a_çiio 
e sustent~ção de um e;:tabelee1mento ·de:·vastas · 
proporções. Aeresce que ainda espera ~ CO!l~ 
solta do. conselho de estado. · · · · . · 

Portanto, · · s~·. presidente , ·neste· · t~rrei).o ··o. 
governo, graças ao espirito · philant~oplco · dos 
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bra:iileiros, acha· se na mais facii iJicommoda de 
todas as posições. 

O que quer a cama;a que o governo faça~ 
Quer que, por ter recebido :l3reclamaÇões apenas; 
sem estarem devidamente preparados os ele· 
mentús necessarios, vá desde já fundar um 
estabelecimento em que despenda alguns mi
lhares de contos ? 

paizes que nos citou), onde a· inicintiva particu
lar tem produzido m~ravilhas na construeção 
das estradas de ferro .• 

Não, Sr. presidente, estou persuadido de que, 
emquanto o governo não faltar ~o seu dever, 
como não tem r a ltado, a c amara dos Srs. depu
tados rião põde fazer mais do que appla1.1dir o 
zelo e vigilancia com que elle procede neste ne
gocio •. ( Apoiadas.) 

O governo não descura, mas quer proceder 
de conformidade com as condições presentes 
quando fõr occasião de decretar novas medidas, 
póde a camara estar Ctlrta de que elle ha de vir 
propõl-as. 

O Sn. GA.Ll)lNO D.!.S NEVES dá um aparte. 
O SI\. JlUAI\QUE DÉ !rL~cEÓO ( mi11i~·tro àa a qri· 

cultura) :-Agora entro na quest5o das estradas 
de ferro. 

Sr. presidente, o illustre deputado pela pro:·: 
. vincia do Rio de Janeiro, tratand~ deste as
sumpto, disse-nos : 

• Fomentai a iniciativ:;. particular, abandonai 
o regimen das garantias, das concessões, dos 
favores, deixai construir as estradas de ferro 
por iniciativa particular. • 

O S11. CEs<tllO ALVJM: .-:Não é possível. 
O Sa. BuAnQUE DE Irl!.CEDO (ministro d(}. (}.gri· 

cultura :-Senllores, sou partid~riQ da iniciativa 
partic.ular, estimaria muito que fosse possível 
constrüir no Brazil estrailBs de ferro por inicia-
tiva parLicula.r. . . · 

O SR. CESAlllO .ALv1M :-Não havia nada me-
lhor. · 

O Sn. BUARQUE DE 'IIIACEDO (ministro da agri· 
cultura :-... que te do o lmperio -se achasse nas 
condicões em que se achou uma g ,·ande parte 
da província de S. Paulo, que construiu alg.u· 
Il\3S eslradns de ferro sem precisar do concurso 
do Estado. (1lpoia.los.) Mas, Sr. presidente, at
tenda a cnmara antes. ele tudo, que nós ~reei· 
samos emprestar capttaes- para constrmr as 
noss~s estrad~s de ferro (apo1ados), quc,essas es
tradas de ferro vão, na maior parte dos casos; 
percorrer terrenos desconhecidos, localidades 
cuja exist~ncia nem si quer suspeitam os con.
tribuinte$ do capital. (Apoiadas.) 

O SR. CESA.RIO ALyllll::.-E' p1·eciso um en
dosso official. 

O Sn. BU.ol.l\QIIE DE IrfAOED (minis~/'0 da agricul
tura ):-D'ahi, senhores; a necessidade de a1guma 
animação, de alguma contribuição por._parte do 
governo para. que os cnpitaes sejam impo~tados. 
Não é porque prefiramos ~emelhante regimen, 
mas sómente pela ,nec_essid:)de. . , . 
··.o SR. :AN:roNro CAnLos:~E'. substituir .a ga
rantia de juros pela garantia da rend~ que tudo 
se faz. · · · · 

O Sa. FnF.ITAS CoUTnmo :-Mas em .virtude 
da lei. Eu.lembrei a V·. Ex:. o projecto do Dr. 
Ferreira Vianna, que consignn a disposição 
seguida nos Estados Unidos e na Inglaterra em 
relação á construcção das estradas de ferro. 

O Sn. Bumuu~ DE M.,CEDO (ministro da agri· 
Cttltura;) :-sr. presidente, o facto a que se r e' 
feriu o Iiobre deputado, da iniciativa particular 
ter sido o principal instrunicntri ·de' pro~ressó 
dessa viação, não é inteiramente verdaaeiro. 
Quer a França, quer a Inglaterra, quer a Bel
giml, quer os .Estndos Unidos, iinalmente 
todos os Estados que eu conheço, subvencio· 
nam tambenl :~s suas estr:1 das d9 ferro. 
(Apoiadas.) A questão é d3 fórma. Sómente de· 
pois .. de se ler dado um cccto impulso, um certo 
·aesenvolvimento a essas em prezas, é que as 
subvenções tem ccs~ado (apoiados) , e especi3l·. 
mente nas colonias; na lndi~. as gnrnntias ainda 
continuam por parte da Inglaterra·. 

Nenhum paiz é mnis amante da iniciativa 
particular do que n Belgica ; entretanto alli a 
gar~ntin .de juros ·foi a principal alannca para · 
construir·se grande parte das linhas ferreas, 
até que estas fossem compradas pelo Estado. 
(Apoiados.) 

Seria por certo, sen àores, preferível que nós 
pudessemos construir as eslra~as .sem seme
lhante garantia, mas estamos ainda muito longa 
de chegar· a este resultado. O que. devemos fa
zer, Sr. presidente, não é inteiramente o que o 
nobre deputado no~ aconselhou, é que ... 

O Sn. Fli.EITAS Cour!NJ!o:-Essa é que dc:ve ser 
a aspiração no>sa. 

0 SR. BUAl\QUE DE l![ACEDO {minislrv da agri· 
cu!t!irli):-'-E' aspiração, muito bem, estamos de 
accôrdo. 

... é que, não IÍ de modo algum pratico. o que 
dev.:mos fazer é ~onceder a garantia de juros; .. 

O Sn. FE!INAl\"llO Osomo :-A garantia é in· 
dispensavel. Devemos por este meio facilitar a 
entrada de c~pil.:lcs estrangeir~s para se appli· 
carem a melhoramentos como de estradas de 
ferro ; e elles por certo virão desde que g:tr:m-
tirmos de modo efficaz os juros correspon· 
dentes. · · 

O SR. :Bu.tnQUJl DE MACEDO (ministro da· agri• 
c~ltui-a):- ... dentro dos recursos do paiz ; o 
que devemos fazer é impedir que as estradas de 
!'erro se tornem verdadeiros onw para o the• 
souro, esr,olher as localidades, estudar devida· 
mente as estrad~s, o'seu traçado e· o seu orça· 
menta; e não trancar complelameute semelhantes 
favores, que poderão produzir a prosperidade 
real deste paiz. (Apoiados_) - . 

O Sn. FERN.!..l\'DO Ozonm:-Neste ponto chamo 
a attenção do honrado ministro_ para.a·;-estrada 
proj ectada de Santa Catharina ap Rio' Grnilde' do 
Sul~ que. nunc:t será onerosa e pelo· contrario 
trará utilidade real.ao paiz. ·· .· ·. · - · 

O Sn. BuARQUE. nE.1.úcEDÔ-(mini$tro da a_q1-i~ 
CllltUl'a) :...:.. Mas diz. nos o _nobre deputado : • Ali 
tendes a Inglaterra, o~ Estados-Unldos (e, oulros 

. O Sn. BUARQUE DE MxCEoo (1n,inistro da, agri· 
cultura):- Vou .c.itar um facto: .votou·se a lei 
de 2~ de Setembro de 1873; houve uma pb~se de 

Tomo lV .-3~ · ··· · · · 
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4, li ou 6 annos na qual foi imposslvellev~ntar 1 ferente> parte; dessP- projerto, o que não é 
os capitaes parà CSS3S emprezas, Dpezar da g:t-j OflP.•Jr tu~o •. decl~ro ao nobre deputado que 
rantia de juros. (Apoiadas.) 1 ac~Ito a 1dca c:tpllal. . 

o Sa JOÃO BR!GIOO :-Apoiado. l) SR. Faerus CoUTINHO:- E v_. Ex. co.ntrl· 
•· · . d • buiud.• para que elle se torne lei prestara uw 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO (miniStro a .a.qrk no•·ande s~ rYiço ao paiz . 
~!tura) :-V Me que apr.wr das . gar~n!Ias de o- . . · • 
·uros p;~ss~mos· um período de 6 ou 7 annos st•m O Sn. Do.'o.l\QUII: o-e ~ACEDO (mlll'S!ro da a,?:t
~ue fosse possível levantar capitaes. (Apniados.) cultura):-~~-· proJecto_do 111 m. ~r . F~~ret~a 

E porque só a~ora ·os levantamos ? Não_ foi Vla:ma constste nn cr ~_!lrao de ~ma ca1Xa e~
senão porque as emprczasmandar-Jm e~l!enbcJ~os pecu1l paru n construcç:1o ~e estr.trla~ dé fer.ro. 
de. sua. confianÇ.J.fazer.estnd9s seu~ . tiveram ·In· Senhores, desue que Imo alguma co usa em 
fcirriiiiÇõ'is fidedignas ~ se c~nvenc~ram de que, matf:rí~ de fin~nças tenho. borror a tudo o que 
ainda quando a garanlta de JUros nao fo~se b<~se é cnllta espec1ai do E:;tado para um fim de·.· 
bastante segura para empenhar-se. o capital, terminado . 
l(ldas essas estrsda~ tin_balll futuro e eram um Desde que vi ~s grnndes desgraças, os grandes 
bom_ emp~ego de Atnbetro. · . estorvos, as defraudações que occorreram na 
~Is aln a pohtic_a que devemos .segntr i é caixa da tmortiz•'ciio de In)(iaterra,teuh<' d~scon· 

attender aos recursGs. do !besouro e.so conceaer n~nça de tu 0 qu• é caixa espe.:ial do E.<taclo 1J3ra 
semelh~ntesravores as empNzas que forem ver- um fim det~rmin&do. E a raz:io é simpl•:<. Qual· 
dadeirmnente '}leis e ben.~ficas ao Estado. quer que fosse a caixa e;peci3 1 que s" tivesse de 

A este respetto devo dJZer t~mhem _!10 nobr~ fanoar nesle.IJait ex~l usJva J!ICDte par;\ _con~tm~
deputado que o. gover~o, recttando nao podet çDo de estr~das du terro, nuo _ser1u di!llctl da
tomnr Mvos çomprom1ssos,ao ~enos J?Of algu_!ll zer-vos que raro seria n ~overno de; te paiz, 
tempo, de concessao de garanttas de JU~, nao qne, em caso de necessidane, não desviasse o 
pretende p_edlr n.o parlamento autonzaçao ~e: dinheiro · da c~ixa e~pecia!. Volt~riamos . em 
melbante a da let de 2~ de Setembro de 1873 · condições mais desfavoraveis; ao estado ·actual. est1 aisposto a limitar as concessões aos . · _ 
!00.000.:0008 dessa lei , dos quaes ainda restam · O SI\. FREITAS ConriNBo:-E' esla a 1déa que 
cerca de i5 ou de 16. 000:000;$000 . se fórma da honradt!Z dGs governos n.este 

Lembrou o nobre deputado pGr Pernambuco paiz. 
a conveniencia de se estudar previamente um ·o Sa. Bu.~nQUE DE M.,CEDO (ministro àa a_qri· 
plano deviação. . . _ · cnltur.a):-Perdoa-me o nubre depotll_do; onde 

A idéa1 Sr. prestdenttl, serta acellavel,_ e um e,;tá aqui a questão de.llonra~ez? P01s é des
dos gabinetes transt~ctos procurou renhzal-a, · boor .. do o «overuo que lança mão do dinheiro 
creaudo uma CGmmlss5o para levantar a carta da caixa d~ cteposiLos Y. (Apoiado$.) Não sabe o 
itineraria do l~pe.rlo. ·F!zeram-s~ alg~ns tra· nobre deputado que todu ; ~sses desvios são a 
bolhos na provtneta ~n_RtoGrnnde do ::;~1, tra- titulo de emprestimos? E' JUst.:Jruente por_ ISSO 
balhos ~~~ de p~ctsao; ta I. commettimento, que eu teu h o borrar a estas caixas espectaes. 
parém. nao só sert:t mutto dispendiOSO, como H~ v in "ra nde moralidade quundo se d~r~m 
il.emanduria muito tem~o. as occur;encias da caixa da amorliz:tção da In· 

Em cons~quencia ela taes razões, o ::overno "ia terra · nqudles cidadãos nã(l er.tm impcobos, 
teve necessidade~ aba.ndonar o se~ p]ano, e ~:1s ho~ rados ; entretanto, ·o qu~ <~cunteccu? 
Dão ba outro remed10 bnJe, em um paiz tão vasto Acont·~cen que a caixa de antorttZil ção nanca 
como e:; te, senão procurar traçar os estr~das de ·serviu para o fim n 11ue se de.• tinava, para a 
ferro nos pontos do territorio qne pareçam pre- amortizat;ãG da divida publica. Não acbt> neces
!eridos; sobretudo, o pensamentp do governo é sario nem eonvenieote a creação de uma caixa 
ligar o interior aos gr:mdes centros de expor-·· especial p<Írà construcç5o de estr~das dl) f<lrro ; 
~ção e do littoral. . . e não só pela raziio dada, como ain~a por outras. 

Pe_rguntou-me o !!Obre deputad~ p~lo R10 de As outras razões siio as seguintes. Em pri· 
1anetro, porque raza~ o gover~o nao linha dado · meiro Jogar não csló. provado que os nossos 
:mda~ento. aos proJectos do Jllustrado Sr. Dr. hom~ns de Es tado e 0 parlamento entendam 
Ferreira Vmnna. . ~ " d. , ·etario constrn-São dous esses projeetos, e qualquer delles é que o "overno eve .er propn 
digno do brilhante tu lento daquelle illustre es- etor de ~stradas de ferro· 
ériptor. Nós SDmos prt>prietarios de uma grande em-

. . • preza que é a estrada de ferfoJ D. Pedro TI, a 
oS~. FaEIT~ CoUTINHO E oUTRos Sns. DEPU· unica qu~ nos da renda. além d~ estrada ~e 

uoos · :-- .Apatado. ferro de S. P~ulo que hoje amoi·tiza a guanha · 
O S11. BnA1\QUI! DE MACEDO (ministro da a_q1i- de juros que o. Estado àdiantou. Todos ~abem 

cultura):;- Um delles_reso!ve uma das grandes que ha divergmd? sobre se C!JDVem_ ou. não . 
. ques~ões da_ ~ossa JegJslaçao-_.sobre,estradas de- q!lc· a· Estado coiitmne n~ pos;e- da estr3da de 
ferro·,, mnb1hsa por -11ss1m dtzer a estrada de rerro D. P~<dro IL Quando porventura essa 
' fer!o cop:to capital; e revog11uma·par\e da noss_a questão estivesseresoivida ,pod<Jria çhega: o mo
legtsloçao, que é o regl!lamentG de_ ~6 d~ Abril _meoto em que o E>:tado preci:;ass.e dos o,.~ . ou 
de .1857, que declara' nao_ estar SUJOtta a· bypo- !.0.000 :()00~ que lbe possa p~od:nz!ra-estrada de 
·tbeca a estrada de ferro: · · ferro D. ·Pedro II. Esta receHa, que entra para 

· Toiilad:~S as devidas cautelas, não ha nistO· o ··tbesouro, .não pode desde- logo ser desviâda 
neilhnaí ·inconveniente ; e sem discutir as dif • para construcções. 
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Si, por um lado n experieneia, os dados his- tante ; provavelmente (não o affirmo), prJva
toricos mostra:n, e tudo isso faz crer, que em um velmente terá de lançar mão desse. capital para 
caso de nece~st.!ade teremo> de lançar m•iu das augtnentar os de uma ou outra emprer.a, quando 
caixas ~e ~depo~ito, por outro não h~ v~n- se mostrarem insullicient.es. · 
tagem a:gurnn Jlara a crca·:ão da caixa especial. Accresce que ha direitos adquiridos. Em vir· 
Portanto eu que aceito a idPa 01pital do primeiro tude desse decreto deiO de Agosto de l878, 
projeclo, não sou symp;1thico ao 5egundo. fizeram-se revisões em muitas oas concessões. 

Senhores, foi ~empre o meu pensamento e As emprez:,s estilo ~rganizadas; o nobre depnc 
hoje que sou ministro ainda mais me robust/ço Lado vê quanto é melindroso, e diJlicil tocar em 
nesw convicção, de que estradas de ferro e um? dessas· cooc_essões que servem de b.ase .'l
telegraphos devem tr.r uma le~i>lacuo especial. cap1taes estrangeiros. 
Ac~marH compreheudeque,sendo ministroape- os F c v E · 
na~ h~ quatro m-.zes, não pndia teYjárilduzi õil · a. REITJ..s .ouTINRO :-. ··- x ... empres- : 
projecto ns m1nhas idéas; mas, si continuar no In-me uma idêa '<j:Íle não está no meu discurso ; 
poder, e~pero f:tzel-o. E dedaro ao nobre de· o que eu quero e (JUe V. Ex.. trate de J:egular 
puta do que é tal a confiança que tenho nas luzes as futuras coocessões. 
e talento do Sr. Ferreira Vi~nnn, qne dar-me· O Sa_ BuAaQuE DE MA.cEno {minfs.tr~ da .rzm·i· 

- hia por muito feliz se me qui?.esse fazer a cultura):---, Perdoe-me o n~bre deputaM ;"·não 
honra de callnbornr commi(;o em um projccto estou fn!lan,do por sua conta, estou fallnndo por 
desta natur<·zn. J:í vê pois o nobre d~pntadn que conta propna. V- Ex. perguntou-me apenas si 
eu si rejeito a ,·aixa e~pecial, reconheço 0 me rito eu eu tendo que o ,eapilal deve s.er !J fixa.do ou 
daquelle c:<vnllleiro, o~ snas g-rnndl's aptidõ,·s o effectivamente empregado_ Eston .disserta~lj.o 
para nm serviço des\;1 esprcie: (Apoirrrlos .) Si· sobre este punto; estou mostrando ao p._opffJ 
eu fô,· ministrn na proxima sessiio let!isl:~th•n, d:-putado porque motí'l!'o, .embora tenb.a opi.~Jão 
hei de apresentar an parlamento um projecto, divergente da do meutllustrado antecessor, n.iio 
regulando a legislação espe<·.ial de e>trad'as de revogo o seu acto_ 
ferro e telegt·,,phos que, pelas suas condições, Sr. presidente, não modifico nesta parte o 
como sabe o DOllre deputado. biio podem estar decreto, embora me pareca ·m~is conforme com 
sujeit~~, nem e>lão elll pniz algum do mundo n lei n intelhgencia que por mim lhe foi d~da, 
ao re~mnen commum. porque se tr;1ta de assumpto muito gra:ve; tra-
Qu~nto ás estrud"s de ferro n~o garantidas, o. ta-se de direito adquiri dó. Eu não procu.ro fa~er 

gov~rno !rata de orJ:(anizar um typo de con- novas coneessões, e limito-ma a fornecer eapi: 
cessões, .a Um .de evitar tod~s .M difllculdad~s tlles. · · 
que s~ pnssnm levant~r. Logo que tenbn O Sn. FllElTAS CoUTINHO:- E os 27 d. par 
prompto e~>e typo, farei tant:1s quantas conces- f!}OOO? 
sões forem requerid11S por pessoas idoneas que · 
di~puzerem dos meio:; indispmsaveis para rea· O SR. BUAnQUEDE MACEDO (ministro .diJ agri.· 
lizal-as. · wltura):-Mas eu vou responder; es~ nas 

o nobre deputado pelo Rio de Janeiro per- minbas notas; essa foi a segonda· pergunta qil.e 
d me f,,z o nobre de puta do. 

gunLou:me o que pen~~va eu a _respeito a 0 ·d· · d 1 · e:xpr•ssno-c~p 1 tul eff,.Ctlvo, ou eapnal lixado- evo 1zer am a que o meu n t1mo antecessor 
• !. a foi levado a assim proceder pelas difficuldades 

qu~ se encontra na !m de ~.. e Setembro de que encontrou em incorporar as companhias 
1873 e nova regulamento do meu antecessor, eom um capital problematico (.Apaiaàa&). o 
de i O de Ago,to de Hl7B. capitlllisto inglez, por via· de regra, quér 

Se,nhores, si se tratasse hoje de resolver esta saber ao certo quanto tem de dar, qual). LO se)be 
qu(,stiio, co:1fesso que me indinarin anl(ls á ilecle e qu•mto se lbe garante, e foi a razão 
.opinião d~quelles que entendem que a lei de porg:lle se lixou desde logo o capital. · 
:il(! de Set~mhro de i873 falia de capili1l effecti· M:ts rliio se supponhn que é um eapitni .fixado 
vamente emprt•gado. arbitrariamente; porque por muito incomple!os 

O Sn. Fllll1ú< .CoUTrxllo:- E'~ opiuião que que pareçam os estudos que serviram de uase á 
me parece ,mel no r. fixação, é certo que foram examinados ~r auto-

o S 
,,, - i'idndes muito competentes, e foi sobre pa:r.ecer 

R. BUARQJTE DE •úACEDO (mill'stro da ap·i· des~as nutoridade~ que meu digno antecessor 
cultu a): -'fambcm si eu tivesse de ·deàetar fez 35 concessões_ 
as ll!Pdid3s que ~··ornpanharam o· d~cr~to de 
lO de A:ro,;to d" !87.:l. tefin n11turalmfnte pedido O nobre depu~ado perguntou-me si o goverl)o 
ao p;H·b~tnl~nto pan1 rn~·difknr ~·i ld ne:-bi p:1rt~, ~P:· julg:lva··-~·uwriz.atln :t adoprar o ,·~mbio-de-~7-
oa t.Ut~rpr"l<l·l:t ~bs .. nf11; vit 111st~~ _t1m:1 c_: •n- ~·fl1'it ;,g _0JJ- '1'8\Õ1"':S que .reguhun :JqueHt.!$ ~~-:;pi· 
~.üra; .t:tl p~úT··-d~·dn a:o::-iul, (;(lll f•·s~o Lod via t~leS. Creio i)Ut' fui e~Li:l ,a v··rguut.lA . 
que a".uJiin'õ'·~ diver~em; e o JJil'U · iuu;t~:·do Sr. pre.~ideuté,u~ome rc,·<}1·do.ue~temomento, 
anl• t•:~" · r, ~ll'"m"Jg,;nolo o decreto d · lO de ae1o ma:;mo que não existira dL<posi•;ito,IeciS· 
Agn,:o d" i87ô,. fei-o porq ne ··11to·nden diver- !ativa expre,s•, diz.·n,tu que .o -·~ovel'l\0 deve. 
snru~ule ·da minh:t opinii1o .. :Ma< actuaLU1t~nLe r•·alizar- essas oprr.ções ilú e~mb·, de 27 
dâ.~~e o >cgninte :· va',erin· a 't•e~:n .Vil' hoje ao (np,imi's); mas - u facto é-qne tem s1do islo ,,a. · 
pa' l.a!.lltnt'.~ l'.~.d.· i r nu !OI'iz:u:•c.'O 1~arn .. modiHeer .o 

1 

.. ml·l·l.i. d. o en·1· t·o .. dos ."s .. " .. ·ond.iç-.õ. s., ·.·lé .. met .... "~'·"·o n .. a· • qu" est''· fn>to? EnL··ndu que n:1o, ·e11Lre oatras qu~Jl"" qae·t:Hn p01SS:Jd•l pur ~st;> c:~mura. 
ra·,.Õe> porque O goYerno buje. uào Cogita de . E,uma COII$Íd61'2!{illl dé va!,r.ée"l>t,que .l' p1:o
fazer.nova< .c,ncl·s~ões deju.ro·pela lei. de ::!4 de prlo lJOder legi~hniv.o .tem vo.t:ulo fu.nd•Js . pa~.a 
,Seteml:(ro .de !t!73, .ao men()s com o.capit~l.recs. se pagar a d1fferença do cambJoentreJ?&.-0~11-e 

: . . . . . . · : -. ' ·. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:05 + Pág ina 28 de 38 

20 Sessão em 3 de Agosto de 1880. 

re~ula na occasião do pa~amento da gar~ntin Vê o honrado .deputudo que a companhia, si 
dtjuro~. O que querdizedsto ni'ío é que exista não fez as entradas todas, na imporlancia de 
uma di~posi~õo expre.;sa; mas que os a c-tos do 3~.000,000 de francos, não nos prejudica por 
poder le"islalivo t~m approvado o qne o go· isso, desde que não precisamos de tal dinheiro. 
verno h~ ilraticado em tal materin. E accresce_que Sr. presidente, alguns dos nobres deptltndos 
este cambio tem sido aceito_pelo governo em todas procuraram saber qual o pensamento do governo 
suas operações, na compra de seu m~t~rJal, e em relação;\ estrada de Mato Grosso. 
é a condiçiio sine qua no11 pora oCQULSI~mo ~e Seria para desejnl' que o governo podcsse 
capitnes estrangeiros. (Apoiados.) Quando nao fnzer alg-uma causa comrativel com o estado do 
exista disposição expressa, a medida já está ap- thesouro; mas por ora, nüo póde fazer nada, e 
provada pelo proprio parlamento. limita-se a esporar pelo concurso M iniciativn 

Sr. presidente, convunho com o nobre depu- particular. . 
tado, porque o contrario seria contestar um ·facto O governo vai fazer uma importante conees
de faci! averiguacão, convenho que em relaçlío são, que parece estar mais conforme com os 
ao papel moeda o 'eambio, pelo cam!lio de 27 d. interesses que proeuramos alcançar com a dita 
por15, na' maior parte dos cas&s é um .au· estrada. • 
gmento dejuros. (Apoiados.) E' uma concessão de accõrdo com estudos fci· 

O SB.. F.A.Bro REIS:-E' fundado nn lei, que tos pelo Sr. Pimentn Bueno. 
regula o nosso ouro a ~B a oitava.. O SR. Ces.uuo ALvm:-Foram concluídos·? 

O Sn. EmRQUE DE U"-CEDO (mini~·t•·o da a,qri· O SR. BuARQUll DE MAceno (minist.-o da aq.-i. 
cultura) : - Os ~apítaes são fornecidos em c!lltura) :-Foram wncluidos até á margem de 
ouro. Sant' Anna do Parnahyba. · 

Esta questão de cambio, do augmonto d:t ga- · 
rantia d~ juros, só se dn no caso, infelizmente O Sn. ~lALHErnos:-Não apoiado. 
freqnente, de nuo estar o enmbio ao par; neste O Sn. BuAnQuE PE MACEOO (ministro âa arp·i· 
caso, como os nobres deputados comprehendem, cultura): -Como não apoiado, si eu tenho os 
n1io póde haver qnestão. estudos? O nobre deputado eotâ confundindo 

Perguntou.me o nobre deputado si a estrada esses estudos com os que se mandaram fazer-
de ferro do Paraná tinha cumprido as condi- ultimamente. . · 
Ções do seu cnntr:ito e si o g-overno contava o Sn. MA.LliEIROs dá um 3 pnrLe. 
que a estrada fosse coricluid3 no prazo marcado, 
e fez algumas observações quanto á forma do O Sn. BuARQUE Dt MACEDO (ministro da ag1·i· 
empreg-o do capital. Digo que a estrada do Pa· cultura):-~ntendo que como governo devo só 

. ran:i tem de ser executada no prazo do con- responder as p~rl?untas que_ me fizerem; j:i 
l1\1\o que é de tres nnnos; c tnlv~z seja exccu· ten)lo bastantes dlfliculdades, nao quero levantar 
tada em dons e meio anuas. Quanto aos com-. mo1s. 
promissos da em prezo, posso dizer que elles Refiro-me ao troçado da estrada. fejta até a 
têm sidG desempenhados. . m~rgcm do ParJ!ah yln pela comm1ssao de que 

A cmprcza obrigou-se a fazer a entrada de fot chefe o Sr. P1menta Bueno. 
32.000.000 de francos, em prestações. · O Sn. CEs,\nw .ALvm :-De que ponto? 

Desta somma já foram entregues á agencia 0 s B 1J ( • · . · 
do !besouro em Londres, H.OOO. 000 de franeos; ~ · . UA.ttQUE DE ~ \CBDO.,. m~11-1Stt o. rla afJil· 
portanto. não posso cti2cr scnlio que u em preza curwta) .-A es.trada prolo~.,a-se do R to Claro a 
tem satisfeito seus c0mpromissos. Si o nobre S. C:trl~s dos ~m~laes e vat a~é Arnquara. 
doputado; que fez esta pergunta, tom noticia Esta e a ?~lme,ra concess,,o quo ? governo 
<lo contrario estimo saber em que se firma. pretendo reuhsar dentro em poucos d1as. . 

, ' Pergunwu-me o nobre deputado ]Jela prov1n· 
O SR. ~· n:Et_!AS .CounNRo:.- Constou-me que a cia de Minas, que me honra com o sou aparte, 

com.Panhm nao ttnha realizado a segunda. pre· c a quem vou responder em seguida, si n:io 
_ staçao. . . . scl'ia acertado, como ~cnsn S. Ex:., que o go· 

O SR. Bu.U\QUE: nll1lL\CEDo (mtntst1·o da a.QI'l· verno empregasse rneLOs para, mediante umn 
cultura):- As prestações siío feitas na casa do Sllbven~ão kilomeu·iea ou outros auxílios desta 
nosso agente financeiro e_m !<ondres, e eu ti v e nntureza, prolong-ar n estradn a"té 1l3to Grosso. 
em meu poder a eommumc:H{•o. deste a:;enle i e Sr. presidente, si houvesse uma emprezn re· 
posso assegurar que a comvnnlm tem fomec1do gularmente organizada e que inspir~sse toda 
H.OOO,OOO de francns em duas preatnçães : uma a coufinnçn, que fizesse a estrada até :'\fato 
de cinco e outra de nove milhões. Grosso mediante uma modica subvenç~o kilo· 

O controto manda ~~~-er.a.enti"ada ue. 32.0.00,000 __ metrica, que.impona.no--todo em uma pequena 
de francos c~pt:estaçocs ;_mas desde que to~a som ma, o governo n~o teria duvida em exami
esta somma nao enecessnfln para a construcrao nar essa prcteoçiio e ver si podia conceder-lhe 
das obras, não vejo nece.;sidade ·de obrigar·s~ a o fóvor. .. 
~ompanl~,ia a fazer .e.,se deposito, pagando·se o O qu_e o gov~rno não pó de é eonooder elevndas 
JUro de 1 •/ •. (Apotados.) . gorantms de Juros, dar grandes subvenções; 

O pensai~_~ento, me pnrcce2 que dtctou esta o seu empenh~ e o que entra decididamente 
clansul~, fo1 l•Jdo de prcvcn~A~O, pnrn que o go- no seu programma é fazer concessões àe terras 
ve1'no tiVesse recursQs promptos para a,; despezas ou dar uma modica subvenção kilowetrica si 
mns si o governo nõo precisa de tMs rccnr~os, ainda fôr isto compativel com o thesouro. ' 
como. pagnr 7% '(lOr uma sommn deonecessarra Y ~A cstr!lda de Mato Grosso, cujas vantagens 
(Apocadot.) naoprcc1so ~ncarecer, sL não se-fez já, é por 
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··e~ta razão desgraçadamente :;-era!": temos neces- dína, nD"o nas outras estradas; mas nostransp'or
Sldade de parar com muitos ôos principaes me- tes em êostas de animaes e outros de semelhante 

. lharamentos porfalta de recursos. naturcz~1 não se illuda a disposição do regula· 
. O Sn. CEsAmo At.vm:- Applaudo a declara~ ·mento, ucfl'audando-se o Estado. 
ção de . Y. E1.; o que desejo ó caso o go- ·O Sn·. ·CJÍSAlliO ALVIM: ~E' o· dever de 
verno peça um credito para o nosso material V. Ex. · · · ~ 

naval.··· · · · o sn. DcrA.nQUE DE ?tfACI!Do (mi1lisiro da ·agri· 
O Sn. Bu~!lQuE DE ·MAOEDO (ministt·o da agri· cutt"ra):- Logo que eu achar um meio de., 

cultura):-' O ·nobre · deputado não me metia resolver esta qu_estão, que para mim tem grande 
nesta questão: (Ha um aparle.) . importancia, pOTij,ile ~nte~d~ 'com· a recetta do 

Estou. de aceôrdo cem o governo; mas si Estado, osteâdere.-a diSposiçao do artigo a todas 
. tivesse de mostrar o que seria melhor, si pedir ~s em prezas que me parecerem achar-se nas 
um credito para. o material· naval ou· par~ a. condições .da. Leopol<!ina. .. · .. · . ·. .." ... 
· construcção da estrada de ferro de Mato Grosso, A outra questão da Leopoldina, e nesta parte 
os nobres deputados não sahlrlam daqui senão eu, si ti ver autoridade para modificar a decisão 
ã noite. dada, hei de razel·o; a outra questão. da I.:eo~ol-

0 Sn. CEsAmo ·ALvm:- O que digo é ,que, si dina. é com relação ao transporte do seu material 
se pedir esse creditto. para o materian naval, fixo e rodante. Si eu puder, confesso ao .nobre 
póde-se alargar um pouco mais para essa · es· deputado, sem. faltar ao meu dev-er, sem infrin- · 

. trnda. . . gir os contrato~ dentro da minha autoridade, · 
o s Bu · ( · · _,_ · revogar o. deeisao do men antecessor, que con· 

R· ARQUE DE :lli.CEoo num~h'O "" agrl· siderou materi~l fixo todo e qualquer materiál 
cultura):- O nobre deputado ouvill o meu pcn· destivado ã estrada, bei de revo"al-a, definindo, 
sarnento: creio que 0 approva · . restabelecendo a verdadeira intelli~encia do que 

O SR. CESA.nto AL>JM:- Applaudo muito o é material fixo e material rodante. Ainda quando 
pensamento de V. Ex. · tiTesse necessidade de fazer alguma concessão 

O Sn. Bu.&.nQt:E D& lriA.uoo ( mi11istro Ja ag1·i- mais ·ou de vir pedil-a ao par13mento paril o 
cultura):- Tambem o nobre .dcpulado por '.Mi- carvão ou outro qualquer material nestas con
nas aconselhou o system~ americano; suppo- dições, eu p_oderia Cazel·o, mas .confesso que só 
nho que referiu-se especialmente á concessão de poderei manter essa decisão .de dar transporte 
terras. . . a tado de quanto carece a Leopoldina a titulo 

Senhores, est~ idéa está consignada no de ser material, si absolutamente não puder 
projecto a que euha pouco me referi; mas é uo1a fazer o contrario. Neste ponto não posso estar 
idéa antes de futuro do que de actu~lida.diL de accõrdo com o meu illustrado antecessor. 
. Emquanto não tivermos habitant~ par.l ·as- Quanto aos outros favores, fique o nobre 
terras, .emqnanto não houver um certo desen- deputado certo de-que não só os conservarei á 
volvimento n~ co1oni~ção, não será muito Leopoldin~. como estenderei a_outrns . emprezas. 
certo que ~s emprezas de estrad~s de ferro, 
possam vender 8s terras e dahi auferir renda O Sn. CES.\RIO ALviM : -0 qne Y. Ex. deve 
para as mesmas estradas, fazer é legalizar, mas retirar não é 'de ·boa 
. Aceito a id~il, ella está, como disse, consigna- politre,a . . 

da no projeeto a· que m.e · r~reri, e . confesso·· a O Sn. Bo!.nQUE DE 1\ú.cllDO (mini$h•o dil agri· 
S. Ex. que s~r-me·bn agradnvel achar m.uitas cullura): -Perdoe-me o nobre deputado ; não 

'1· opportunidade~ de fam· concessões desta na tu- será de .bcn politica retirar um favor que dará 
reza, m~s niio Lenho esperança de poder suosti- como resultado a estrada de ferro Leopoldina 
. tuir desde já por este meio· o da concessão da poder transportar gratuitamente todas as pedras 
garantia dejuros ; alem de que ainda é questão .das pedreiras desta cidade do Rio de·Janeiró? 
muito duvidosa saber qual· dos dous meios é Não será d~ boa . politica retirar um ravor !{Ue 
preterivel; actn:\lmentc é o das terrns, porque dará como resultado .transportar a Leopoldina 
estas para nós Wm um pequeno valor, mas todos os moveis yara as suas estações, emlim. 
dentro em pouco tempo põdo ser preferível ao ludo o que preci~ Y . . · 
estado d_ar a garantia de juros. · · · · - O.SR. CESARIO A.Lvni dá um apane. 

Tratando da estrada d~ Leopoldiria o illustre · 
deputado por Minas pediu-me que não retirasse ·O Sn. Bn.~nooii D~ M.~o.csoo (tnillÍ3tro d<Z a,qricul
as concessões de que goza a Leopoldina, e antes turc.):-. Não digo que .ella o f a~ ·nesta ·latitUde; 
ns estendesse a outras em prezas que são dellas mas estou figurando ao nobre !leputado q11e, a 
merecedoras. .. ..... - ·: · -· .. : prevalecer· a·intelligencia dada pelo· meu ante

. Sr. presidente, eu nãO.' trrito ab~olutamente eessor, a Leopoldina.tem o direito de exigir do 
de retirar as. concessões da Leopoldina; aque!las governo que lhe mande transportar a pedr.l, a 
a ·que no meu conceito ella. tom incontestavel terra, o ~terroo emfim tudo quanto· precisar, 
direito. Foi assim.. 9ue cn mantive os selti desta eõrte para os ultimas ramaes da sua es· 
direitos . em relação· :r questão das tarifas~; e a trada. 

- minba. ·solnção'. neste. negociD não está mesu.o o s11• CBs.uúo -ALVI:~~ :,-.Mas v. E:r.: sabe que _ 
completa; ,.I!Qrque...lla outras emprezas'.q'ue r e· : não 0 fará. ·. . .· '· ' . · ·. ... . · · · - · ·· · 
clounam igna\fnvor e _qné a .J~lle têni direito: - · · 

. E11 trato . de estUdar o. melhor .. meio (e nesta · O Sa· . . ÍJu.utQl!EDifMAizno.(mini$trodaagricul,. · .· 
· ·pàrte é que hn ~toda ... 3 . rnz_ilo).. de ·acnutelar · os ·1ura) :-,-Bem; não o fará; mas estou mostrando. 
interesse~ do Estado, afim de '(l!f8, não na~copol· até pnde póde chegar ~·Jatitlide daJnt(l!Ugencia~ 
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dada á clausula. Estou· certo de qne n:io o far:i; 'consistia no seguinte: .dep()ls de 100 ki!ometros 
faço justiça á em preza. _ começDva entao a ta~• la a ~er do ffereocml, ma• 

. o P"n:<.1mento que hUJ' predumlna, e me pareee 
O Sll. CIIS.\Rio ALvir.t_da om a_parte. que ~eve sub~istir n~!:l n:orte, é lazer com que 
o SR.· BU.\RQUE DE MicEoo (ministro da agri- o> ~··n~rn,.: de pequem•s distancio~ paguem re

cultura):- Sr. presld•:nte, levantou-se ne~tn lati "ano•·nte m;ois do que o• d~ niaior- <liStM'eia. 
camar~, quer pelo nobre d~J!Illa~o _pe!a ~rovm- . Outr'.or:o; s:~lle o _nubre ~eput<~t1o q!Je, at•ezar 
eia de Min:~s, quer por outros dt>Unctos úr :.do- i das turrfns ~erem dtiTtlrenc•scs, locnltdad~s h a· 
res a questão d:1s ~:~ ri Cas da estrada de r~rro. vi" qne n5o pod ia OI abS<Jiutameate supportar oso 
AClÍmara eomprehende quo eu não posso entrar fn·tes d• <'Sira-!a de fen·o D. P~dro H; seus pro
em poro1enores ~o ponto de responder. uma p~r duetos o.no podiam_ vir a es~ c:~ pit3l, ~pezor d_a 
uma ás perguntas que me foram fetlas rodatt- tnrifa ser dtff,,r.:neral, e pots era 11rP.c r s~ modt
vamén:e ãs tarif:.s · mas decloro á cOJmara que ficai-a de fórmn qne os produetos, arnda de 
voo.·mandor proceder á revisão deii:~S em seu- maiur~s disl~ncius, chegassem com vantagem ao 
ti dó francamente liberal. (Muito bem.) mercado ... 

O SR . C...Nomo DI! OtiVEHÜ:- E' um acto pa· O SR. CANomo Dll OtiVJ;:IRA:- Mas é o que· 
triotico de V. Ex. não aconlece de racto. 

O Sll. Bo.o.RQOE DE MACEDO (miniatro àa aJri- O SR. Bü.~RQUE DE ~1ACEOO (miu'stro da nflri· 
Cl!!tura:-Niio espere, porém, a eamn•·a que PU c~rllura):-E dito i ~to, tle>~ju que liquc assignQ
vá fat~<r reducções que pr~udiquem ao the<ouro, i;odn fiU", por e~l3~ minhns idéas, u5o son pro
que eu vá Jazer concessoEs alétn d:oqu111o que teceioui>~'- {ifJ,dto bem) Sei que sioo ~s hlé~s que 
r azoavelmente póde-sc conceder. rs~·ul vogondo muito ultimamen Je, m~s en te-

O Sll. C&SAII!O • .U.vw:-E' 0 que ·se quer. nbo grand~ empenbo eu1 não m" :oli~li•r entre 
os prot~ccionist.1s. (.lpoia·los. muito bem.) 

o Sn. Bt!\IIQI!E DE !tiACEOO (ministro ela a,Jri- o.~ illu;trcs de)JUI:orlos peln pruvincía de lfi-
t:lllturd):-De;ejo, :>r. presidente, proporci11nar nas perguntoralll a~ ~overno por que nilo mau
grandes facilidades ao transporte do ffi1Dertn, a dava proluugar a e~lr:oda de r~rru D. Pedro I L 
que se r.ererin o no~r:e ~eputado, ao tran>portc Sr. presidente, _pareceo no apr•·sentar a pt·o-· 
de generos alimeullttns, de $emenles, de pl:tn· pos!J que não seria 'iirgente vrolongor a estrada 
us, ote., emfim, favores desta ~rdem a tod~< - de ferro D. Pedro· n, e que se J}od"rin e>perar 
esses generos de grande utilidade aocommerc10 um ou dous exercícios; a!;:m disto m;!~er iu-se 
e ao· consumidor, m~s que não podemsupport:>r ao !!Overno a id·'a si seria ou não preferível 
o transporte. construir o prolongamento dest3 estt·ada por 

E a este respeito devo dizer no nobro tl~P._U· emt>rez~ pnrticu i:lr . . 
tado que, quando tratar de fa1.er essa t e;t;;ao, Nã" h ou v e outro motivo senão este, pelo 
~ue será muito breve, pretendo comu!tar _o. qu:~l o govemo n:io incluiu na prOIIO<tll o pro 
maior numero quo pudP-rde l:~vradores dos m~ os Jonga111ento d" e~trarla de ferro D. P~d ro TI. 
inteliigentes. e in1el'e•sndos ~fi~? de que t •• Jo~ A' vi-ta d:os demonstr:;t·Õ•s fei tas pelos nobres 
sej~m attend1dos dentro dus ltmrtcs do razoaveL d~puwdus 11ue aqui_ repre<ent:lm _o p~iz, .:i vista · 
(Mu.it• b<om.) do luuvavel erni'~ui\O d o popul:oç.1o dtl illtna>, o 

}'or esta fórma espero acahar com todo!' os lo!•Werno niio tem duvrda em rec"n"iderar a sua 
vexames a que 5e. r eferi\} o noor~ deputr•do e que delib~rnç5ú; e qu.,udu se trata r da dis,·ussào dos 
se achnm incluídos no regulamento. Eu e;pero cro·ditos ~~·pec ine~ pel]irei á cOtll lltbs5o de or~s· 
que· • UI rifa sinf•_o pud~r ra:zer o lransporl~ n~s mentt1 11nr:• avresent:~r nru~ em,mda consi)(nnndo 
condições as mats clere)net' para" la,•oura. em 3 quo~1 necessarin por~ o prolunl!amento ·da es-. 
todo o caso não ~erá vex:,toria c ba de ser corn- traria de ferro D. Pedro II. (Apoiaá's; mutto 
:pativel com os meios e recursos de que a ia- bem.) 
-voura póde dispôr para pagar os fretes. Um dos nobres deputados rallnu-me rios des-

Devo dizer que as tarifas dn cstr:odn de fe o·ro Calque; havido> na cslr:tda de rerr11 D. i'..dro IL 
D. Pedro Il eto ;rer:l (não u1e refiru a um ou Senhor~, u in::-ueul ~eplora mais .do que eu 
outro caso'), não são tão t·xngeradas como pare- semel~anL•·> oreorrendas. OeV(I·l'.,nfes;;..r á ca
·ceu ao nobre depntndn ; é tn•·s'nlo uma·das m~ís no ara que r.m m;okria"s d" co nt:o bi l i·l;o d~, de re
modicas dus cstrud:•s de ferro doltnp•·roo. ceitn e de,p•·z:t da es.tr;~dn de f··r ro eu hoje tenho 

.Nest<ts condi;;ões, e tr;~tando-sc :ol i:m disso de u111 j ·.tizo vacil• nte. Deu-~eaili 11 m d··sr._,Jq oe dl' 
u:n tran~porte ohdg~t,rio por 3>sim diz•·r , i:JO . OOO~ 1,nr irre:rul:•l'i•lodes muito con<iemna-

-- porque nào.ba nenhum~ ~ntra <tue ~ntr~ t!:U vds, •lo·~rolwrto J'OI' ,,..~so. 
eoucurrene1~1 em coníhr;t'v~ V~HII.:1J 11~a!' com a H:l fHHH-IJ:' dia~ ~tÍ JJ (I ;r pOI' nc:1::o de:;cobriu-se 
e;;\rad:• de fetT<I_ ·u. Ptlolro If, n~o é llonito qtll! o OlUro do•; f, l.ptc de 2'o. ;O!IIJ,)fl00 . 
Eslat_ln oeo·eba pel!l frete :•~ uillu que se aclla E' >' tu:t<;:io est . 11,, \'cru ,. il ~ <kpl. , r:~ vel e (IDe_ 
ron·r·: n~·to ""~ 3{"1.Uae> larr•a,;. me [:oz su'l'"'~'• l' a.e\istrn t;l~ de ,.niores i rre~u-

ESso•• tari f·~ ·n qll• ;e rderiu o nobre dep•l· !arid~de:: em ,.,;t.,•i:~ de e. nr3bili•l:ulc. Que 
L1do slln diiT.:rend~e>, a S. Ex. pareectt •Jile rait·r ? Ex i :ri •lO dir~ctor inl•·i'illo. que uliÍls já 

· não .el'am. ~ e~~rnru ,.t$0) :idr-, .~. d.:d .. a. a demi~sfio ,tu cm·pre -
0 :;n. c..~-oroo DE 0LtVEIIIA :-Em uma .porte ;!a do que ll a~i< C!'!ncorriuo, tnhcz involunlaria-

·. _ sõm~nte. '~"' _ _ _ llltl'llt•' p.•r• este d~~ -lllque, 
t>Sa. BIIA'RQU& Dll MAcl!OO (m>ni.<tro ·<14 agri- ~- Digo invoiuntoriamente; porque o desfalq-~e 

illnl) :-Perdoe-Uieonobre deputado., esSils tari- -deu·se IJC!a se:;uinte r.·orm;t :. a~ ,fo lha$ d~-- .b.i" 
~as são 'dí!ferenei3es. Antigamente a di1ferença lb.etes de uma .estaçijo eram r~col)lidas ,á Cl)ll· 

·' 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 271U11201 5 15:05 - Pêgina 31 ae 38 

Sessã:o em 3 de Agosto_ de 1880. 23 . 

tndoria. O encnrregndo dn estaçiío re·li~ mnís 1 tempQ e~tará complNnmente obstruido· o porto :· 
t~rde ~s folhas e fu1~:ficavo-as, hnv~ndo por doMaranhão, e~ll i não podet•á entrar absoluta. 
e,sa form:• em onze mo~zes um de~fal9ue de mente neabum navio. I>to •contec~ prin-:ipal
j!~_:0_005. Eu liz o meu dever. HequiSitel '·a rnento: com tud,Js os. portos q.1e se acham na 
pr!""o do •:-:!preg~d", em virt~tle do de~~·~to de emb,eadurn tlo< rios. li:u,f•ortanto,em nome .do 
i8•9 que d:o '.' fnculdade ao governo de 111anolur governo, oleclaro ao nobre deputado que aceitO 
preuder :odmml~lr: o tiV3 tlleD~8 OS _ddraudao)Ores a êffiCIIda apr~sentada,e que aliáS foi de 3CCÓrdO 
dns rendns pul>lr··a;, m~n·lel rl··mottor o empre- com o ~overno, ~<ora se votar uma somma des- · 
{!'ado n que mo ~reri, nomeei umn comnti>~ão tin~da ao porto do Maranh~o. 
de pe'SODS da rnmha con fianrn J>:•r_a proceder ao Joio B lllGIDO -- E para 0 Ce · , 
m~:s n goro5o ex .. rne; e rleclnt·o a c•mnra qQe · . ara -
niio.teuho a rn~nor hesit;oçãn,.qne não me ~C8rá . .. O Sa . .BUARQUE !JB dl.\CEOO (ministro da ó.g1'Í· 
na conscieocia o menor eo··<or<>o- si fôr preci~o cult~t··a):- Ell he1 . de trutar da questão ,;etal· 
demillir todos os rmpre!!'Ud~s du eslr~da de dus t~rto~. · 
ferro; si fór precL;o, demittil-os-hei. (Apo«~das, Fo_1 InCidentalmente que eu fallei do porto do 
mui&o 1/nn.) Marao hiio, porque depoi~ tenho de occupar· me 

Por essa occasi~o. \ratando·se da e~trada·de do ~rvrço dos portO:!. 
ferro o no ltre depuVt•lo fez uma ccn~u r:1 ~ um M!ls •:outiuúo na quest.ão dns estradas de ferro. 
engenheiro que repu tu distin~to,é o ~ngcnhe iro :,nm rel•çiio á •·strada de ferro de Baturi~, eu 
em chefe do J>.rolongamento da ~strada de ftrro Já d1sse em aparte que o governo v.:i mandar 
D. l'o·dr•oU. · , eltCC~IIlr_ o ramal do Canõa á codade de Baturité; 

E~tc_nr te o nohre dP.:Ju!.ado, q11'e eu devi~ e va~ manrtar executa r porque com e!!'~ito 
demtttrr esseen!!enheiro pclu fpctnd~ ter havido •·li" e_ o cum~lemento d~ estrada de ferro de 
divergenl:ia entre mim eelle a res11eito de uma B~ tur1té e vtr:i. a ser uma das grandes fontes 
quesL;io.Senhoo es, é pns>ivel qu~ es,;e cn"eahel- ~e renda para o tronco da mesma estrada; e 
ro b~ja errado, m~s uã_o creio que .por· uin rncto ·nestos cond:ções· o gov~rno entendeu que; tra
de semelhDnte ordem, m·llito ~ommuu1 em todas tando·se d~ despeza mutto pr.quena; devia fazer 
as clas~es,•l<'ve.>sedemitlir u en~enbeiro d~. quem n."oncessão ~ umn empre~a particul, r, quer pela 
f~ço, quanto -á sua -capacidade profis~iooul e cu·•:umstanc1a que acabo de ref~rir, quer ainda 
honradez, bom conc:eito. · . . pel~ necessiolade que porventura terá o governo, 

Concedi·lhe Jicenca, não por Jon:;o pr.~zo; ma1~ turde, de ceder a es1r~1da a alguma_empre~a 
mas pnr tres mezes, porque elle ~e achafa ~arttcular; e por esla forma augmenta-Jhe o 
eil'ecti~ameute eufermo. l'eve aqui un1 lncum- val.ur e a import:oncia. . . . 
modo muito grav~ , adquirido no serviço da ~~bre 3 estr~~lu de rcrr.o de Sobral, aprovei· 
estrada de ferro, que elle aliás deseja deix"r tnr,er ~ . occasmo par~ dizer que l;lcabo deve
p~ra recolher-•e á vida privadii :- rrncn.r ao~dn umn vez,que·os respecttvo~ estudos 

O nobre. deput:odo snlle perfeitamente que fo!:• m _feito~ regul~rm~nt\) . A e~CO!ba do traçado 
por Dl!JS -JllStJ!ieoodas que seja'" a;· ex lgen~ias nao fo1 dcytd_a n srmple~ tnfo~maçoes._ mas a· es
do p~rlamento; em matet·ia d~ admmistraçfio·o tudO:; preluurn~rtlS mnllo serw~, reahzados pelo 
v:erdolle11·o-juiz é o 1ninistro. En por mui~ con· :oc~ua l engenheiro e~ ehefe. O traçado escolhido 
sJderaC'J:o IJUe t•nba pn!';l com o n•1b1·e depUiarlo, fo1 o que este pre\ertu. 
por m~iores de>ejos que tivesse do attcndo·l-o A!!or•l, Sr . pre.4Jdt·nte, respondo a uma per
não po- li~ uest~ parte, ~e~rle que tenho conllnnça ::unllJ que me ~ez o h~nrado deput.1do por 
naqnelle eo:;cnheira, ceder ;i ~ua vunLade 13o ::. Pau],, qn•nto a concesS3o de ama esU'ada d\l 
sówento porque é um digno e muito respeilavel ferro geral para a cidade do B•nanal. 
membro_ do p:orlamento. · · . l'urec~u ~o no~re. deputado_ qae o 'l;'ov_erno ~-

0 dr~ tmcto driput:Jdo pelo lf;u':lnbiio, qae se nha pro•JUdlcndo uma concessa~ provme1al. Nao 
occupou dDsta ma teria, fel' algumas observaroos a CO!Iheço, mns presumo que e recenle. 
sobre o f~ctD de não se ter concedido estradas de O Sn. M.\1\Till ~·IIANcisco FltHo;- De seis a 
ferro para aq nelln província. sete mezes. · 

O _SR. JOAQUm Sei\1\A.:- Notei . apenas o si·· O Sn. Bu-~.souE DJ: MACEDO (ministro da afiri~ 
leocro. . u7 tura):-l'ois bem; v. E:x:. vai ver em qne 

O Sn. BuABQUE DE MAc~mo (ministro da a_qri· . so fundou o governo para fazer esta con· 
wl~ra) :-Notou o si lencio. Verdodeiramente cessão. 
n~o ha silencio, porqu9 não ilo silencio desde QliO Sr. presidente, a estrada de ferro -. do Bananal 
as· ]lrctenções sáo mddet·idas. Es~as es tradas roi coo·cediola pelo decrero o. ~673 de lO de Ja~ 
de rerro n•o for;om concedid~s por um facto neiro de i8il ; ,o pra~o para a incorpõraç.ilo da 
muito eiiJquente; porqu~. depois de exritninnolos compan 1ia foi proroJl'lldO pelo decreto n . . 611.10 
os esl!ldos, ns docuonentos relativos . a UI~~ es· e~~ de 1876. t!:ssnconcessão,·sr. presidente, foi· 
t ra das, reconho•ceu_,l'e que nenhotma dellnsda vn feita em lermos la.:s que não podta caducar; 
os <!. •;o liqu dos exidolos pela lei. • Ha uma di~ posição do decreto primilivo 'que 

. Foi êSI\1 a r azão. Qilant<i ás.ootras·observações diz o s_eguinte (lê): . . · . . ·: . · 
feilas'pelo nobre depütadó. :-éu ·:estóil. lnieiia-: ·. Vü a c:im~ra que a chtt!sulaapenasdispaeque 
mente d<:J accôrdo com -S. ·Ex. ·. Tem elr~c t ivn· !res mezes ante~ \16 comeÇarem as obras; a-~m
.mente raziio_o _dislinctD deputado; quando pede panhia apresente os esiudos-'á ·al!pról'açlo·. do 
·o melhor~medtD do porto da cidade de S. Luiz. governo·; e, si não-cómeçarem- 'se!S.mtl.es 'de~ 
Com etieito, ·si es.<e melhoramento não fór poi~1 cadtU:a:a· coflces!ão~ PortantO; bD.stl.qne a 

. : quantO antes execut~llo den!ro lle mUitO ~oaoo ti.Qpreza n~o queira C!JIQ~- áS obr!IJ para Uão 
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·apresentar os estu.dos ao governo; e isto sem O Sn. ·MA.IITH! FliAxcJsco F1Liw :- Estou· tr:i-
prazo nenhum. tando da questão por interesse gertl. · 

Vê, portanto, o nobre dep1!-tndo_ que a COII:· O Sn. BUAnQtiE DE MACEDO (ministro da arJri-
cessiio feita nBStes termos, JamaiS cndacana cr1ltura): - Trat.a.-se da questão d ~. principias, c 
desde que a compnnhi3 ficasse organi2ada ou u5o havia nada. de mais em tratat de uma 
apenas registrada, o. que_ irn_porta a mesma co usa questão que interessasse a direitos. . . 
segundo a nossa legislaçao. . . . . Em relaçiio á portos· de mar, alguns dos nobres 

Mas o que fe2 o governo? Dlllg•n·se aos lll· deputados perguntaram si o Estadói tendo re· 
teressados marc.1ndo-Jhes um _prazo improro: cursos devGria construiresles por tos a expenSás 
gave!, dentr~ do qual ctever1am declarar S! ~uas. ' . 
q~er1:lm <1U nao a conccssao, certos. de qu_e, SI . A verdadeira doutrina'; é que, . podendo __ o 
nao respondessem, ? gov!lrno a consideram. ca ... Est~do fazer à · âéspeza, . não ·l1a necessidade de 
duca. Os empr62ar•os nao responder~m. sobrec~rregar a navegação com · certas t.ax_ns; 

O governo considerou-a caduca, e em 3 de m~s de>de que o E5tado não pôde construir a 
Maio_de !.!380feznovaconcessão no Sr.JostfLeite· sua custa estes portos, o pensamento do go
de .FigUeiredo, pessoa que julgou apta para exe· verno .é conceder qualquer autorízacíio a em· 
C\ltar o contrato. prezos pal'ticalares represen h das por pessoas 

Agora as conclusões. 1,uc inspirom confinn~.a para a ractura das obrds, 
Essa estrada . linha s_!d~ .co_meçada pelo go- mediante percepção de taxas que em todo o 

verno: Jogo cabra-Jbe a lniClattvn. caso não devem onerar o eommercio e a nave-
O pra2o da conCessão foi prorogado, e feita gaclío. A' emprczn que se org~nizar em taes 

uma nova conceswtl; pergunto ·ainda: a quem. condiçõe;, o governo que não póde "despender 
pertence a iniciativa desta estrada-ao governo com est~s obras os recursos dó tbesouro, n~o 
geral ou ao provincial? du>idará faze~ concessües em U!rmos razoaveiS . 

. De accôrdo com o regul~mento de 28 de Fe- Neste c;150 está o porto do Ceara do que fall_ou 
vereh·o de t 87!J., a ínic!ativ! estã perfeitamente o. nobr.e de_pu~ado, e o. porto d;1 minh~ provm· 
.definida": pertence ao governo geral; si a pro- c1n .· ~uo dmn que esta· no mesmo caso o porto 
vincia de S. Paulo fez outra concessão desta do RIO Grande do Sul, porqae,. pelos estudos -
empreza, não tenho culpa. feitos, quasi que devemos desesperar. de qual-

O &t. lliARTIM FIIANCISCO. FILHO:- Depende qjlermelhoramento. . . _ 
da contagem .do prazo 3 concessão. havia cadU· O Sn . MAJ\TIM FR..l.Nctsco :-Chamo a. Attençno 
cada. . ' · do nobre.ministro parao portu de Igu~p_e . .. 

0 SI\. BtJARQUE DE }(ACEDO (minütro àa agri• 0 Sa. BU . .!J.\QUE DE MACEDO (ministro da agri· 
cultuf'a) :-'- Perdüe-me o nobre deputado; não cultura) :-'- Vou lrntar do porto de fgnapc. A 
tinha cadueado. Essa questão foi muito discu- informaçiio qne deu o nobr~ .depuwdo e com 
tida, foi informada. pela secretar!~, e verificou- ell'eito exacla, .e não é de hoje que eu conheçv 
se que a concessão estava de pé, e só cadacon de- o facto; devo, porém, informar á cam3ra que 
pois que o governo, tendo intimado no emprezario mandei pr9ceder aos necesoarios estlldos, _ oan 
para _responder dentro de l3 a 30 dins e n~o executar o melhoramentG de segurnnça, wo só·· 
tendo obtido resposta, fez nova concessão. mente. Estão . . concluidos; es~et·o . recebcl·os n 

O S u. F d · cada ntomento, e logo que ~Esentar nllS medidas 
a . .olAl\TIM FnANctsco 1~110 a um aparte. indisperuaveis para garantir os hab!lantes ·da -

O Sa. BuAnQtJ& DE A!AcE~O (1n~nistro da·a.9!'i· quell3 cidade, fal-as-hei executnr immediala · 
cultuf'a):.,... Perdôe'me; ntto podl3 se1• nesse 1n- mente. 
t.ervallo. Quando o governo n5o tivesse feito 
oulra conces~0,. e tivesse caducado 3 primeil,a, O Sn. hVJITJM FRANCISCO :-Agradi!ço a Y. Ex. 
o facto de uma concessão do governo geral ter em nome da populnçiio de lguape. 
caducado, desde que n iniciativa já se tinha O Sa. BuAnQuE ni-: MACEDO (minilltro da .agri· 
exercido, não dâ direito á provincia a fazer nova cultura):-Devo dizer ~lguma couro em relação 
concessão da mesma estrada, si o governo ge- ;i navcgoçlio subvencionada, a cujo respeito exis· 
ral quizer fazer prevalecer · a sua precedencía. tem emendas sobre a mesá, das qu~es se occupa-

0 si. MARTnt FRANCISCO FtLHO :- Não deixa raro alguns dos nobres deputados. . · 
n província fazer, nem faz. · Senhores, eu tenho a navegação subvencio- • 

nada como, uma . necessidade apenas ; não sou . 
O Sn. BUlu\Qlll!: DI! MACEDo (ministro àa agri- portidarlo da subvenção a servt.ços d~sta na

cultura):- E' outra .... quest~o. , .. O .. governo fez .. -lureza, .. mas. de"vo cingir-me ás" condições 
concessão a I. L. Figue.iredo, porque foi infor- peculinres do meu paiz. Sei quoe> são os rcle
mado que se tratava de uma associação da loca- ,·antes serviços· que essa· navegaçilo tem pre
lidade. A-estrada é pequena; constou-me. que . st;~do ao paiz, e porl:lnto o governo .não lero a 
OS· lavradores uo Jogar, pessoas eompetent~s menor duvida em renovu aquellas das conces
se reuniram para levar a effelto a obra.; mas si sões, eujcs .eontratos expirarem, uma vez qne 
llão fôr feita, estou quasi dizendo ao nobre tal medida 1he p:ireça indis)Jensavel". · 
deputado. que eu não a renovarei; .deixarei que . o que 0 .governo .actual não faz ti o- que se . 
a~ província f:JÇa a estrada. (.1partc8.) E' pos~ t.em Teito neste paii, r~liovar:contratos de :aa~ 
stvel qne haja alguma co1ll5a que apoie o direito vegoção subvencionada sem que preceda a .com-
do pretendente.. . · · · .petente autorização do ·eorpo l~giSlatívo .. . ~ . · 

· ·' Si elle:requerer ao governo; o governo eu- 'Si portanto. a crunara não der autol'ização para 
minará a questão. o-governo renovar o contr~cto de lllgumas em-
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prezas de naveg8ção subvencionada; o governo .. b sit. :MÀ!rl'l:.l PMNCISCO: :__v. Ex. tem dís~ 
não o fal'â; pa~:ará a. subvenção por cada anuo, cutido brilb~ntemente a materia'. · . 
'I!U"ndo ella estiver consignada na lei de orça· o :Sn . . Bu~Qmi DE MACEDo { m;n~ro .:fa .. a.~· 
m~~1r0. ·e.~s~ occa_ si~o tratarei de Rttender, si não cultural : .,.... ·' • · e nestas_ cond!çl!e~.··,s~ · :me:; resta conclílir ·· · : . · ' · · · · · · · 
houver obstaculo, á reclamaç~o feitn pelo meu Senb.ores,.sf~s me ,dedorcas/$i·e~\ioliti~ . 
ill ustrsdo amig-o, deputado pelo :Maranhão, para nuar 8 merece.- 8 confiança ·nesiá· ··cam~;;Jla ·: 
que a companhia eosteir·a daquella provincia corOa e dos.meus rol legas de mlnlsterio; ·espero:· 
toque no Cdiz porto ·das Barreirinhas. ' ' •·. tri(hnr. sempre a sénda.que até bpje íenn o·se- : 

O Sn. JoAQour. Sl!IUIA ~- Infeliz porque esti · . gmdo . . Os .poucos :sen:lços_ que tenb~. pr~lad,~ 
até . Priv:~do de.;sa escala. - - ~ · , e que. amda· es~ro prestar ao meu par:: ; • . ;,_ 

·O Sn. Bu..!.nQUE ot MÀCBDO (ministro da a,1t·i- · Ux Sl. DBPUT.\no : -Muito· relevantes. 
cultur•r) :-Sr. · presidente, o peU$8menlr> do go. o Sa. Buu()ul: DE MAcEDO (ministro dd agrl· 
vcrno é que se pro~iga nas obras da conserv~çiio culturl)) : _ . , , . só .tem um fim, sr; presi
das portos; d:e<eja lambem que se promova o' dente: .é contribuir, com uma cemara.tào pa~ 
melhoramento dos rios; e cltnrei, nesta pnrte; triotica, .ll!o !Ilustrada, para a ftllicidaile da nossa 
o rio de S. Fratdsco, cujo projecto de mellto- patría·. (Muito bem; muito. bem. O. orador re· 
ramento está coucluido; o rio Parnahyba c C<be muitll$ ftli~ltayiies. ) · · · · 
outros em ·3nalogas condições. . . 

Sempre que o orçamento do !Nado puder O 8;., .Manoel Carlos·:- Sr. •pre" 
dispensar alguma quotn para o melhoramento sidente,, ve~eendo .o l!l~u na~ural aeanhamcnlo, 

-doS' rios, o govemo deseja promover · serue· vrnho a tribuna obngado somente pelos nego
Jbnntes melboramentus; •iio ell~s dos mais effi- tios urgentes da minha . pro-rincla, não para 
c~zes p~ra as provin·cias como. o l!aranlliio" e o fazer um discurso, 'ln~s .para tonvernr ·um 
Piauhy. pouco eom o Sr; conselheiro ministro dt !gri-

0 Maranllão e o Piauhy não ~recisam absolu- eultnrD, sobre as necessidades vilaes·da ·mesma 
taruente de esrrad~s .de ferro; · e um verdadeiro província. · .... " ·- · · . .. .. 
sonb11 ; o que essas duas províncias devem r:~zer Antes de entrar na materia; · Sr: presidente, 
é melhorar o~ seus r ios, é aproveitar a ex- permittn-me que diga duas palavras em agra
plendida via~ào de navegação fluvial que pos- dcclmcnlO .ao :ir. ministro da agricultura .pelo 
suem. . releV:ante seryiço qu~ .fez. á .minba .. província;. 

Sr. presidente,_ as palavras que o nobre depu· dotando-a com. um dos sens mais.dese)"dos me
tado pela pruvincia d~ S.· Pn ~lo, que em pri- lhoramentos,'·ll estrada de ferio do Conde d'Eii, · 
m~iro lo~:ar tollou, .aqui proferiu em justifi~ção o qne, em dez .imnos de ex«ssivos e bem ·com-. 
da impur la.o.cia dos serviços que tem presto do o .binados esforços de dons parahybanos,distinetos 
·correio de S . .J>aulo, são por c~r lo . sul!lcJente.• conselbeiro Dlogo Vdho e commendadorAiliziQ 
para convencer o governo de que S~ Ex. pugna Sni:J tbiel Carneiro da Canhn,e de toda-província, por uma roe.Jidn que merece o apoio da camat~a nno pôde esta conseguir dos ·governos conser
e do proprio governo. • vadores e mesmo do primeiro ministerio desta 

Eu, port~n{o, declaro no n•!l:lre deput1do que silnaç:to liberal. Portanto eu, como parahybano, 
ncei10 a emenda da comu1issao ou a do nobre não posso·deixar de render mil graças as: Ex. 
depurado, qu~ eleva o eorreto de~ .Paulo a uma o Sr. Buarque de Macedo, que em tres lnezes . 
rep~rtição igual á da provincia do Maranb.iio e de adrolnlstraçlío fez á minh~ província um tão 
outr-•s. notavel mellloramento, salísrez ao~parahybanos 
· :'({s~. lLu\T!M FU.'<Ctsco :-. A provincia de a sua m~ior a~pira~;ão, os seus· sonhos de ouro, 

d v E a estrada de ferro do Conde d'Eu·. _ . . . · • 
S. Paulo. agra ece 3 · 1 · · . . Eu já disse que ia oonve~:$ar c.Qm ó SI' lltillis.~ 
· O Sa. :BuAflQI!i. DE 'MAcEDO, (minütTo l4 agri- tro da ·agricultura sobre assumptos da 'millb.a 

ot~ltun) :-Senh .. r~s, o actu da eommi~ão que provineia e que nãó pretendia Iuer um diseur:
diminnia os vencimentos do director da fabriCll so, porque. dos, negocias importantes. que · .. cor
de ferrodtl Ypanemn não teve ~bsolntamente.vor .rem pOr sua · pasta;. os tale)ltos .mais · notaveis · 
fim de.."<COnsideral-o. · . de;ta c:unara se ·tem oecnpado, eqm muila ~ ; 

A cwnUJi!!SÍiO faz um elevadíssimo conceito tagem. .. · : ... .. , ..... . . 
desse distincto fnnccroll3rlo ; o fim mesmo que Portanto vou desde já fazer um ~rd·o. ào Sr. 
teve em vista foi _opera~ alg,l!u'os reducções. e ministro da ~gricultur<J ... S oi que oassti~~.~.não 
.a!tender a ·~nas errcnmst?ncJas.; nma, que _esse é da coin petencia do goyerpoJ~e~!~ . ('Q.~~_te.:.. ... 
tnncc,onano aJ~:.:.ha ... b.eUL[IOUco_teur~o .tHtba-- rere,se·-:romn obra· provrn·ctal ; mns o estado em . 

. veneimentos m_ni.to inf~r!.õres :iquelles_ que per- que se aehom as ~endas da minbaprovineia)e:-
c~be; outr<~,atd~~ que t!ulla oEstado detrac~- v.a'me a.razd·o. · , . ·· . 
ferir C} . estabele.Jtmento·a 11m~ : empre;~a 11artt- ·Nos: scw tempos mais prosperos ~:·~m~ia 
cnlar. d~ J?~rphyba fez uma eslf!!da .. de rod~i!em.da: 

<Mas nem 3 com.mií<suo .nem o·· goveruQ . f~zem cipil<il a villa .do Pilar, na · 'e:r;lllnsil.o. 'de:' dez 
questão disto.: !-1o gr&nde é o. co_ncei~qno lhes Ieg~, eg~st~ll. ~m éssa_ob~:a _i.!QO:Q!l06:"~m , · 
merecem· o dJSlmcto: fnnccionarJooe_ .seus relk .d:tr· ~erqenua a· essaeuraela;- . !01'-prec&SO colleear 
:va1;1.teS servi,.os~ · · :- · ·. ·, · . · , · . , ' uma ~nte de ferro sobre o rio. P:lrahyb~ f:OII)'a. . 

, s~, pJ:eSid~te, creio . ter . ~espolidi~a:· .a tudo qt~aLdespeodeu a ·_gtianti_á:.' de, i50~"! ;, ,ma.S,, _· 
. on qu~si ~do d,e, q~_e . se · OÇt<U,Par'!lllos nobres &.~ pre$i<lente, as. g>alllles. ·enChenfes.de 1875 · · 
, deputados: . · ·.·. · · · estragara.m essa ponte ·arrancand_o ~ lhe~ dous es- . • 

Tomo n'.-'4. . . 
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teios . e _ a _parte. corrcsi!Ondente do grncUt· ~ do da· minha provincia ha mui to . reclamado, mas 
l;stro inutilisando aSSim a estrada ~o~ 1m· até hoje-desattendido dos altos poderes do _Estado. 
mens~prejuisode todo ocentro da_proV!nmaque A Jloreseente ~ commerciante cidade de 
porelln se communic.l com a capttal·e _!lo com- Mamanguape, o emporio 'do eommercio- de 
mercio desta-qu!i se vê por aquella senstvel fal~a ·todo o norte de minha previncia e do sul da do 
embaraçada em manter_ co_m os seus ~onsumi- Rio Grande d<i Norte, colloeada á margem direita 
dores rio centro da pro-vmcta suas relnçoes eom- do rio des~e nome, e seis leguasacima de sua foz 
mereiaes.. - . . · dá sahida aos seus productos e ao seu grande 

_rã Todos sabem _a cme fin~nceu:a !JOr que ~té commercio por este mesmo rio; mas o estado 
hoje tem passado . a minha J?fOY!neta, dev1da ·aaquella barra é tal que só podem trans{iol-a, 
:~!em· de_ outras circumstancta.s a- secca. que a com grave.risco de vida_ e de grandes prejuizos, 
assolou, e que portanto acha ·Se impossibilitada . navios de pequena lotação-, barcaças que fazem 
de fazer este melhorumento _e. outros que. as .o transporte daquella cidade para a capital e 
suas necessidades reclamam. .para a cidade do Recife, com ~ qual entretêm 

grandes transacções commerciaes ; e a. causa da 
O Sn. ·FERNANDO Oso11to.: -Estájno caso de!ser difficuldade da navegação nasce de uma pedra, 

auxiliada. que existe na embocadura do rio, e que com 
o sn. M.L\';OELGARLos:-E por isso vou pedir muita facilidade pOde ser quebrada pelos meios 

ao nobre ministro da agrieulturu que lance suas que a scieneia ensina, removendo assim este 
vistas para esta necessidade da.minha "()rovin: óbstaeulo e assegurando o futuro de tão impor
cia e sceite uma emenda que neste_ senttdo hei taute localidade. 
de mandar á mesa. _ Depois destes melhoramentos que acabo de 

Aproveito tambem a oeeasião para occupa~-m~ lembrar _Jlara minha província vou ·agora, já 
de outros pontos,· e devo declarar ·que estil!IBt que raramente frequento és ta· tribuna, -dizer 
muito ouvir ha pouco o Exm ._ Sr. conselh~tro duas palavras sobre a situação em que me acho 
ministro da agricultura fallar sobre as medtdas perante este-gabinete. 
que o governo tinha de tomar sobre alguns O paiz _sabe que a aetual situação achou o 
portos das_ proviRcias, posto que S. Ex. não se partido liberal da minha provincia dividido em
oceupnsse da miriha, tdvez porque as proviu- dous grupos; a esforços do primeiro prési
eias pequenas qil.asi sempre, como todos sabem, dente liberal o Ex. Sr. Dr. Ullysses. Vianna-e 
jazem.em completo esquecimento. .do Exm. Sr. commendador Felippe Benieio da 

o sa. Bu.ARQUE DE lú.aEJ>O (ministro da a_q1-j. Fonseca Galvão, que Ih~ suecedeu na qualidade 
! ) E - d" d ·11 de 2. • vice-presidente, assim·.como das influen~ 

cu tura : - · u nao po 13 occupar-me aqut 0 cias liberaes esta_ va quasi iX\inc_la' aquella di· de que. V. Ex~ não tinha -tratado, V. Ex. n~o 
tinlia fallada, e eu só resi)ondo áquillo que me visão. 
purguntam. Agora sim, v. Ex. tem direito, e eu Mas, infelizmente, deu:'se a vaga senatorial 
tomarei em. eonsideração as observações do no- e do modo porque s_e_Jez a _eleição senatorial .. da 
bre deputadtl. · minha infeliz província> não -preciso -falia r, 

porque toda· a camara o sabe e o paiz; é a pagina 
O SR. MANoEL G.ultos :- A província "da Po- negra de sua historia política ; apparecen uma 

rahvba vai ser dotada felizmente com um grande divisão mais profunda no partido liberal, de 
melherumentó, melhoramento que póde eha- sorte que quando se relirou a ministerio 5 de 
mal-a ã vida que estava quasi a extinguir-se, Janeiro, nós que não tomamos parte na eleição, 
com uma estrada de ferro que tende a engran· estavamos -exeommungados , e eramos tra
deeer o seu commercio e sua lavoura. : tados peior do que adversarios politicos; tivemos 

o, Sr. ministro ·da agricultura deve lnriçar grandes esperanças e essas esperanças cresceram 
suas ·vistas para o porto da capital que, palas quando vimos ser chamado para organizar o 
areias condll.Zidas nas correntezas das aguas nas gabinete 28 de Março, o digno- e illustrado 
enchentes do rio Parahyba tem formaào uma Sr. conselheiro Saraiva, .um. dos mais distinctos 
grande eorõ~ em s~ entrada de modo que ho~e e considerados chefes do partido liberal, um do' 
~eha-se qMSl obstru1do ;_ só nas g~andes ~are& caracteres mais nobreS' e ___ elevados deste paiz, e . 
e que podem entrar navms ~e _média lotaçao, os -essas esperanças robusteceram-se mais, àepois ' 
vapores da companhia _braztl_em fica~ ancora" da entrada para.o gabinete, dos distinctos mem" _ 
dos a u_ma legua de distancia _da cap!tal _com- bros que o compõem, do ·,meu distincto e-h9n~ 
gr!J.ye_ mcommodo dos P_assagmos e tmmenso rado amigo Sr. conselheiro Dantas; homem 
preJmzo para o commermo. muito conhecido em. todo ·o paiz,. pelos seus 

Chamo, portanto, 'para este melhoramento a serviços, idéas e tino político ; do meuamigo 
attenção do nobre ministre da agricultura, prin:· especial, conselheiro Lima Duarte, veterano 

-cipalmente hoje que a provincia- da Parahyba- encanecido nos combates das-idéas líberaes, e 
tende a .augment~r e desenvolver em grande estimada geralmente em. todo o paiz, pelas quali· 
escala oseu. ~ommercio, com a futura estrada dades que o ornam; do honrado Sr.~ Barão Ho· 
de fel"l'o Conde. d'Eu. " mem de Mello, distincto litterato, que tem abri c 

• · E como onóbre ministro disse que só respon- !bantado. as paginas .da historia patria, ._ r.om • o 
_dia•ás'·perguntas que se lhe faziam·. . • ·· - mcansavel :trabalho de ~nas luçub!"açlícs ; do 

, · ·-_. ··: · -' - -. · · · · . - · - - Sr. conselheiro. Pedro Luiz; de: honrosas tra-
.• O,sa .. Bil"ARQUE DE Ul.CEDO (mtn~stro_da agr!· dições; do·,laborioso: e infatigavel:·Sr. conse-
cu!tura). ___ E' 0 meu dever. · _ . - lheiro Bnarque de Macedo; e o heroieo.:Visconde 
. O S!L:~ott GA.l\Los:-. ' .. chamaret tambel!l _ dl Pelotas, uma .da-s glorias ~a patria; ']lorq_uanE> 

· . ,a _a~e!lÇ<lO de- s. :E_x. 11ara outrq melhqramento nos suppunhamos qu13 depota de~ ta O!g"al!.t~~ça.o_ 
" -···· ,- - . ' ' 

·• 
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haveria peJo menos Um armisÚcio, QU.e com G ,tel-~eu para com O·governo .seria uma indigni
nOVO gabinetedespontassem.no horizonte da pa· dade impropria de um homem de brios. 
tria novas idéas. ' O Sn. FERNÀ.NDo Osoruo:- Muito:bem. 

Esperalll~S o aeto do governo que trouxas·. o SR.lllNOEL CARLos·:.:... Termino aqui as con-
sem ·a untao e concordia ao seio da familia ·a · 
liberal,,tã. o dividida por umapo!itiea tacanha 8 Sl eraçoos que tinha a [azer ao· nobre mmistro 

da agricultura. Agradeço a S. Ex. e á camara 
pequenma, de interesses individuaes, muitas a attenção com qu,o me .ouviram~ (Muito'llem.) 
ve~es inconfessayeis ; o primeiro infelizmente 
de1xou·nos, senao em completa desillusl!o, O Sl' .. Rodolpho Danta&, pela hora 
pe!o . menos em . es!ado de duvidat porql!e adiantada em que toma -a palavra e peloseu 
e:r.1stmdo_ na provmc1a uma vaga de VICe-preSl· estado de sa.ude, será breve . nas consideraÇões 
dente, pa mai~ de um anl!-ci, · oecupandó"o Ió.gãr· que tem a fazer 'ilõ- orçamento'· dó minis te i-i o 
d~ 2• VJCe·presldente um c1dadão coberto de ser- que suscita J}S mais graves .das questões que o 
v~ços,,oExm. Sr. co;nmendadorGalvão,distincto parlamento brazileiro tem de decidir. 
nao so pelo seu mer1to real,como pelos seus prin- Comprehende perfeitamente as circumslan. 
cipios politicos, pela sua . honestidade e pela sua elas financeiras do paiz, e portanto a impossi
posição social, foi preterido por outro cidadão, bilidade em que se ncba o nobre ministro da 
não direi que men~s di§Un~to, mas _Pelnposição 3gricultura em realizar· as reformas que pro
em que se acbaya nao o devm pretenr. Este a c to jecta; ·Por isso não vem propô r alvitres que 
do_ gove~no caus~n-nos .tristeza,. e. os que se, augmentem a despeza. O ministerio da.agri
tem segmdo têm s1do sempre de forma a causar cultura offerece campo. enorme para que sem 
desgosro e desanimo aos meus amigos e á parte sacrificios pecuniarios,-o nobre minis1ro :pOssa 
do ·partido liberal da provincia que se aehava manifestar as suas reformas. . · 
fóra das posições officiaes que não concorreu · Entre os assumptos urgentes·que a assemblé:1 
para ~ a eleição senatorial. geral pôde resolver sem aggravar. o orçamento, 
Porta~ to depois deste Jirocedimento do go. está a reforma da .lei sobre privilegios indus • 

'Verno nao podemos apoiai-o com a devida dedi- tríaes. - · 
capão porque e t · h · d b · 1 · A legislação que rege os privilegias dá por 

_Y •. . 
5 a ~on ec1 0· · que 0 ·~a me e si só idéa do atrazo industrial em que se aclla nao da aos meus am1gos a menor . consideração 

nem o menor apreço. o Bra.iil, mostra· o padrão do ponto de demora 
em que elle ainda está, na industria. 

O ·Sa. FERNi..'Wo Osomo:-Muito bem.. A.lei de ~8 de Agosto de i830, :não satisfaz 
O Sn: MANOEL CARLos :- Eu não me colloco .nem nos .. inventores . aos· quaes dá.: garantias 

de todo na opposição nem nego ao governo os quasi nullas, nem ao desenvolvimento dru~ in
recursos d~ que precisa.; mas não posso apoi:il-o dustrias .. Os privilegias são dados a tudo. Si os 
como deseJava, com a síuceridade, franqueza e inventores não ·são defraudados no sen )lriVi
dedicação com que costumo, apezar de vêr no legio devem isso mais ãfalla a&..espirito mdus
seu seio amigos muito n01aveis ilos quaes sinto trial qne ba.no pai~ do que á gar~n~ a lei 
distanciar-me, .e que pelos merecim·entos pes· quiz conceder-lhes. O honrado· mimslro da 
soa~s e pelas relações que entre nós existem agricultura deu um grande passo expedindo 
mmto·me merecem. uma circular aos presidentes de provincias 

contra o ilbuso que se convertia em let, de trans
. O Sa. MARcoLtNO ~loURA :- E' sensível, o .formar-seum premio,que a lei de t830 ooneedeil 

nobre deputado é um dos caracteres mais dis- á introducção de uma industrla utU, em pri
tinctos desta camara. - · vilegios industriaes. Essa medida do nobre mi-

O SR. CESAluo ALvm::_ Não ·será por ruHa de nistro era de· ba uiuito reclaO).ada. A substi
apreço ao nobre.deputado, _que ê digno'de toda. tuiçiio do premio pelo privilegio· não é somente 

· (A ~- ) uui abtiso contra a lei, mas um embaraço para 
a est1ma. · poiau.vs. . · . · o desenvolvimento das.industrias no pai.z. 

0 SlL M.I.NollL. CARLOS :..;.. Agradeço muito á 0 nobre ministro conderonon essa pratica e 
V; Ex., mas .deve fazer justiça ao nieu .modo no seu projecto de reforma ha de· extirpar o 

_ de proceder. Não posso acompanhar com -dedi- abuso. - ··· , · 
caçao e lealdade o gabinete, apezar do apreço e. Não entrará··,em uina discussão escolastica 
estima que me merecem os seus membros, sobre a naturéZa dos privilegias , de invenção; 
quando vejo na. provincia os meus amigos des- si são nma propriedade, se detem ou não exis
considerados e des~pr~ciados. Não me· colloearei. tir. C_!:!nsider~ a nece5.1idade. ~os privilegias~ 
em · opposição formal, em hostilidade aberta que na o são um ataque nem a liberdade, nem a 
contra o governo; sou um amigo livre. e vota·: industrin. Lembr:~quetem.sido.sob o regimen 

· · ··rei como entender. · de privilegias de· invenção que a industria in-
o S. · · · .. ·· .· · · ·· ' · · · gleza e· norte-americana vão prosperando. O 

· 11. FilEI TAS .. CoUTINHO:- .Não tem enthu· que• cumpre é organizár uma lei a· esterespeito 
. ~i~ino pelo goveri10.e ~az m11ito bem .. ·. em bases. que-s.e accordem e.om.a na.tu,reza.das. 
·: o sB.~ ~oEi.~CIDós :;..;. Deiio ao jllizo d:i' sociedades livres em que vivemos e correspon

·.camara·· c d.o ·paiz:'· .. avnliar :o ·.meu· : ~n:ocedF dam aos fins que a sociedade .. acLw!lprocura 
men~o.' Eu s1~0 esse systema,:dollC?Jlstile:raçv:o auingir nessa materia. · ~':•· · ··: :. · • · · ·· ,>~ .· : 

. a quem m'a da e aos, meus anugos •. 81 o. go'l':er.nº ·•. Á rios5a legislaÇão não satisfaz ·a essa aspiração. : 
•. os co~iderar ,eu corresponderet do mesmo. modo;. .O: art. 1 .. • da lei. de .1830 1em sidootalvez a'Cau~a' 
mas; si mo tiver ·por. elle$ es5!1J considei'ilção; ~~~ oonfnsãopor!nãodefln,h":aquillo queé::objecto 

:- ---\~~. --~~--~- :~ 
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-de. uma palente .... Es~ inconveniente ,já foi .re- OOLON!A DE s ... Pli:DilO on ALCANTA.JlA. 
movido tlàs lejpslaçoes moder11as. Nas nossas o 8r. FreltG& :-Sr. p!'eSident~. venho 
leis, entreU:nto, a ri_? ufa.~~:~ é _tão. gr~~de ~m taes á trihuna~dar aci nobre ruíni>tr{) ·da oagricultun 
assnmplos qlle nao só o _corpo leg<slattvo tem 31guma'~ iuformat;õ~s. qu~ julgo necess•rías, 
·concedido pnvilegio a mutta cotua.de uso com- . ácerca da eoloni~ de S. Pedro deAlcantan, 
muin co~ o eonselbo de·Estado t~m-se · 11!~- existente em· minha provínei•. .. . . 
·trado'coritrlidictorio ·em consultas sobre prlVI- o g<Jverno autoriz•ulo. pelo decreto~ de lO. de 
legios. ·Em. :1.876 um parecer d.o- con~eltlG ~e . Setembro d~ i87J, contratou .cout o agr~no~o 
.Eatado diz ser direito do Estado o exame prév~o Francisco P•rentes, a rund:.ção ~e uma colonta 
.do .. objeeto ·priviléglado, e poucos mezes depots em terras nacionaes do departamento.de Nau-
·én~t<:Q,Parece:r diz Ql1e.o governo. não tem dire~to retb do Piauby. . 
a. rat61' esse exa.m!l- . · - . -. Firmado. o contrato com este. agronomo, tra-

A opinião .:do . ·orai!.or é que o exame llf~VlO .tou 6lle de .dar .. execuç:io ao. mesmo, fund~ndo 
lliô deve· ',ser · consignad() na reforma d_~ ict de urn estabelecimento com o duplo earacter de . 
1830 . .. Esse: ·exame não estabelece . garan~la do .agríeolil e roote.,bnlco. . . . . . 
.be.aqniblicó,e _dá·ao· j10Vel"no: um ~rbllr<O pe- Cómo est9belecimento agrícola tinha por fim 
rigoSo• p_ara amdustna. Elle _estã eon~e~nado Tecebt!t os libertos das fu7enrla~ n~cionaes eJt1s
.nas ·Je~islações modernas, e Q C!\08"0~0 !nter- tentes· no Piauby, e ilpplic;•l-iJs á la1·oora, bem 
nacional iildustriàl, que se reu.n•u.em Par~ em assim· os menores ftlbo~ d~ mnlberes.hberta;das 
18~8- o éondemnóu. tambeiil~ . O g?v~r~o deve mesmas .fazend~s'e dar-lbei educação physica, 
.manw a boa dôutrma nessa mat~na . . . · moral e religiosa. Como es~;tbeleeimeoto t •\Ote· 
· · Quàntc(â introdac"Ção · ilo ,paiz de _uma •n- chnieo, tinha por l!ru de~envolver-a cri•ção do 
'dustria u\il, · jó.lga ~elh~r a .concessao de_ um gado vaccum e c.vall•r, por meio do ci'tuaruenío 
premio pelo corpo legtslaltvo. . . , . . · das raças e peb selecç•o. .. · 

E!ll. materia de privllegios de~e estar.~ar~n- P"rn a consecução desse à~sidtratum :o goc 
tida tanto·a ~ciedade;. como o, verdadeiro m- verno éedeu â colonia cinco fazendos nacionaes 
ventor, e isso n5o o faz a lei aetual. das mais importa~tes do menciOJ!a.dó - d"!'a-r:t~

.. Qu.an\0 á publicidade dos ·privilegios, a nossa meu to; ficando o dfrector COlD o dtre1t0 de dlfl· 
. legislação é muito defeituosa . . B' eerto q11e ha gil-as . do- Iiiod.o porque jnlgosse m'ais couve-

·' . i!pinroes nu~eroses a favor_ do~segredo .~as ~- niente, recebendo-ao mesmo te:.npo estas razen
tentes, mas· o orador é part~darw ·da ma1~ nb~o- das com todos os libertos; gado~ e mais obj'ectos 

_ltílll{tub'licidade., 9 9ue. o tnventor preciSa e a nell:rs 'exist~ntes. , · · · 
'liaráRtia_do seu prtv•!egto, . · . . ·' · Dons motivos.concorreraru, Sr.pre>idente,para 

· .. - di · 1 · d l - to que a colonla.de S. Pedro de Arcantara não pro-. ,.-o segre'do é :PreJu cta· · 30 .· esenvo Vlmen · du1lsse Jo.ro os e!Teilos que della se espera,·am · 
'du iJl'dllStria:s -que· prectsam conhecer de tudo ~ 
:qUlinto no seú campo se· reali~a. Alem distt:~ os· . · O_ primeiro 'Foi t~r o diret:tor co~neçn~o a run

_:n·ebY.ci~ntes industriaes. precisam" conhecer dos •lncan'·do .estnbdec1mento pela edlfilJ:,çao de um 
· P."i:l · 11 • 1 -· g1l · ·predio em propor{'ões ás mais vastas, para 
:jmt eg1ós 'para ·n °.10 nn -;os· · · . rec~bPr todas as fabricas que . tinha àlli de 

· JiaSsando·a oütras queswes, :refere-se ao cor- funecfonar. . 
.'teto · qlie, ·pelo que exj)Õe o nobre, m~nistro no Na edi6e3çio deste predio consumiu . elle 

. -~·:.'reliit:')rio, não - ~tis!az às_ necesstdades do quasi todos · onecursos que o gove.mo ttnba 
·;Jall•: . . . . . _ posto á sua disposição pela clausula {7 ,• § 3.• · s. Ex. preaccupado pela situnção fin~ncetra do seu contractu, que ernm 80:009r50()0. 

·_, ·hesita entrar, em: reformas sobre· as quaes·tal- . O director, em minha humilde opinião, devia 
·iu já cogite. s_. Ex •. conhece a celebre phrase ter começado pelo desenvolvimento das ·in· 

·· -te -Grant • de.poisdo escola, o correio é .o maior dtJstrias de que trata o i ~-•do contrato, estabé
instrue\&r do povo. • Com o telegrapbo, a .na- lecende fabr<cas pn!':l eerLas ind~"trias, como n 
vegação,e.ocorreio ·nio'é licito fazer . economias; do queijo, d:1 manteiga, corlames, sabo~rias e 

-utes· reslgnar-se.·aos-&~ts.. · · · .cbar,,ueadas, inilustria esta que j á . floresceu 
. :-· • o i:orteio 11io é ·meio de renda, é o ·grande muito · na província, em .tempos .idos, e de qne 

agente da civilis&çãoe custe o que ·custar deve-. .. hoje .. nãotemos senao.noticia. · . · . . 
:se'melboral-o;-·desenvoivel-o, dilatar-lhe a or- O director, portaniQ, na fundaçio da col_onia 
·bita: ·IH!lobrecmínistro-deve attender ao resul- começou por onde devia. ar.ahar. .. · . · 
lado das:reforioas por-qae essa insLitllição passou De.semelbante erro resultou não se manifestar 

· na·Ingtaterr.a e-na França • .AppJaude a c_reação loo:o aqudle progresso que o e5!abelecimento·po··-
.,dos ·artões-postaes com que · o Dobre mtoistro dia pro"p.orcionar: · . . 
fez um .grande serviço. Lembra . entretant•l a o·si\; .. B.!.SsoN:-Apoiado • 

. ,. S~ E~.u.taus.economicas postaes que são nma ... O SR. F.ai!IT·.\,:- o se)l'undo motivo foi· a morte 
:·'. das·memdas .mais ,citilisadoras· do seculo •. ' . . : dodfrec!Or, dôus annos depois deter elie tirmàdo 
. ,. ·,_ .. Desejaria tratar de .outrO$ ·assumptos.atUnen-. o sea. contrato. . . · .. . . . . . : · 

ies·ao'lilinisterio'da''flgricuflurit;,c :mas:o adian- -0 director da eolonia S.~Peilro ,de: Alcantara, 
_ .-~~~·:da-~r~ n~o lb'o ~~uiitt~~ :· ·.:~·- . • Francisco Parentes; ill'a .ioconteStav;;Jment~ um 

o Ar M.a.rtluho . ca.ín ( el · hooiem . de talento, ·.de caf:aeter; · ~ctivi:;simo -~ · .. . 
~)· ·· · ~ P a. ,capat ·de tevarcr~t diante ~lietta·-em:pret.a : · Fol·: .. 

é.feq.n~r A1)rorogaçio, da s~sao por il>. sórprendido · no·:meio '<lo seu]obOr.; victim~ , da · 
;&lltOS: .t .. · . : ~ .. . • .. sna·dedi~çãoao~!iço·~~ó:cu~Prt.~~Sllic: · 

· ~-~···;~&TJ>&ol:onl[Uerimailto: ·é:a»rovado.· lO~o.~u~ver,. : , .. · , . . , · -~ - · ·· 
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A morte deste ilistincto agronomo foi um de
same vara o na<eente. e~tailelecimento_ O~ li
berb>s.naciona~s semir:am-se cumo q 1e desDm· 
parados;. o protJrio governo perdeu de alguma 
sorko enth usiasmo qu~_tinha velo idé~;"e de<de 
eritã.u o estabelecimento ent~o u em uma ph~se 

. o SR. Bmos PiliENrRL:..,-Apoiado, o est~be· 
lecimeuto como estava então uão _podia eon· 

de desa-dmo. : . . 
Rompido o r·ontrato·por. esse ine~perada acon

tecimento o JlOVerno mand,,u tomar conta.da 
oolonh -:por um empregado da tb.esouraria de 
fazenda, . 

Depois nomeou interinaroenttl um director, 
que se'demórou apiinú· u1a· anno; quasi nãda 
fazendo e sendo, afinal, sabstilllido. ~eló•aetual 
direetor o. agronOIIIO Ricar<Jo Ernesto re·rreíra 
ile Carvalbll, eiJadão distincto, e v~nlajosamente 
eonh.echlo por geu:; escriptos sobre zo'o\ecbnia, 
publicados no Jqf'IUil do co,n.w.;·cio desla côrte, 
e (!epoi• impres~s.em.um volume, mni ~pre· 
ciado pelas pes,oas comlJet.entes. 
·A nomea~~o deste ,,gronmno ·garantiu, de aJ. 

gurn mó do, o futuro da em preza. 
Tomando· ·conta da administração da colonia 

o dirt>cl6t'Ric••rdo d~ Cnrvaibo.~ncóntrou-a em 
urn estado verdadei"ramen te desa ni:nndor .A penas 
existia o grande edificio fap.dado pelo _ex.-,lire
ct"r Parentes, alguinns roça> fdtns pelo systema 
rotineiro', uuía e5eola de menores, frequentada 
por ·cereil de 3o· allimnos, e t11d·o mais em 
prespect·lva. ' 

Eis c~mo o propri~ director, em um mGmori~l 
qu~,me dirigíu"descreye. a situ:ação dó estabe

.lectmento nesta época: . . . · 
• Naquella época.de minha chegada, L • de No·. 

vémbru de !!l77 (meíado do exere.ici.,fin:~neeírG 
de !~71 a .l8i8J ja se havia esgQtlldo muito mais 
de . met"de,.do credito yotado para ó c11> teia e 
fundação do .es.tabelecimento: · ~ • 

• Apresentava a. cólon ia o aspecto, não de 
.runs insmuição-r:u_ral <lo governo, ma~ de uma 
fazenda particUlar m•l dirigida. O porte ·e os 
trajes· dos ducandos eram pouco ma:is ou menos 

. os de:nossos escravinbos. , 
. -~ Não.ha~ia alli policia e nem disciplina; o 

.. .regimen interno .. da casa era completamente 
anarchico-não. se .distinguia a ~utoridada do 
director no. meio daqudla confusão de empre· 
g~dos ·e libertos- entregues a si· mesmo. • . 

Esta deserí!•cio.é a".mais· fiel po~sivel. Tive 
occasião ·.de:e:i:amioar o estribelecimento; onde 

tiuunr_ · 
o Sa. FREJT,I.s:-0 gover.no, sr. presidente, 

f\'astou com ó .estnbdeci:nento de S. Pedro de 
Alcaritara, da data de .sua rnndação a I8i8, urna 
.som ma eleva da. ·· · · · 

Oe uma nota qne me fornP.ceu a thesciu • 
raria .de fazenda consta qoe os gastos dotbesonro 
com 'l estabelecimento são os seguintes (lê): 

Exercicio ele i87~87~ 
·ne·speza·s c·õm o cus-· ·,: . 

te i o i ncJ usive os 
veneímeniOs do di-
rector .. ····- ..... - 7:46~$898 . 

Ide1n, com a edifi-
cação do predio. , , 3: 053H920 i0:5ii8BiB 

. Exercicio àe !S7~l.875 
Despezas com o cus

teio · i oelll->ive ·os · 
·vencimentos do di- · 
rector ...... ~ ..... 

Idem, eom a edifica
. çiío do predio ..... 8:3978U8 

Exercício ';u 1875-1876 

Despezas cõm o cus
. teio,, inclusive. os 
v~ncimentos do di-
reclor ........... . 

Idein, coin a cons· 
írueção do predio, 

16:406$2_37 

Exercüiio rk l8i~l877 

Despezas com o cus
teio, inelusi ve os 
vencimentos ilo di· 
rector· .. , . _ .•..... 

Idem; com· a cons· 
trucção do predio . 5:338J207 

E:z:ercicio; rk i817-i878 

Despe%as eom o cus
teio, .inclusive os 
vencimontos do di
fector ......• . ..... 

Idem, com. a cons
trueção do predio. 

13:799~286 

ã:399,$031. 

23:5!31}712 

!.8:78~19 

1.'.!:1.98~3-1.7 

. fu(com ó- honrado .ex-pre>idente da minha 
provinda, 'o nosso diHincto co! lega Dr. Sancbo 
de Barros Pimentel, é o que alli encontremos, 
realmente, Iião offer"ecia esperança de prospe-

. ridade. . . . , . .. . . . Importancia pa:g~-
.Um bonito edificio, colloeado á margem do eomo exereJctos 

l'itrnnbybn; em. posiÇ~o -~i toresc;~,. descortinnndn find"os,provcniente 
e rio p_or'ln_àis a_e·.m. eiá,]l_<glJl) __ '_urn. pequeno de .. de,vezas qne' 

d · · · , deilaram . de .ser . campo prep:~ru li para ·:se~vi~-os ~rntortos~. m•s '.i\1\iSfeitits nos~xer: 
q~e·.·ain_ da.u11. o_ . tínba~ . . ti. ü. o __ '-~n.tpe~~_;~:'_~_ . . :-ra_z~o-_ . :·eiciõs· á ·que per~·.-
~i!:~:~~~~l~n~rit~i~~~~~g1~:s~~~:~";:!~. · tenciam ••••.•••. ~~: : , . :_:~.:8136~ 

· ·iJiformaçl!es''1llilinnido · .ex~p'n;sidente da:. pro· i0~;9_~7GS 
: v1ncfJ de_U:-as•ao-govoerno·ne>'S~ occ~i~o,.I_Bas o. . . .. . . . . . _ . .· .. • , . , . 
11Ue: ot '~eno 6 · que: :nenbuma.. p~v1~n~a :se : . Depolli. d~.:d•spendio ,tao ·.CGIISideravet, . q~allilo 

. lomOiJ., eo;estllbelecimen&o. conlinÚJl·-qu:ISl·. que, <O,estabeleCIDI.~n!o de -S •. : PedrQ de • ·Aic~tar:a ·se 
_elll completo aband~no. _, , ... , : : . .aellaemwn~:dtpodeueceJMjru~ere&~ 

•. ·:·: .. 
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. 30 Sessão em 3 de Agosto d~ 1880 • 

'es fabricas, que devem constituir o seu prinei- fór3, como' sueeede em· outros estabeleci
pai fim, seria uma imprevideneia si o govero o mentos. 
al:iandonasse ; essas despezas podem tornar-se • Aproveitemos, pois o estabelecimento, 
reproductivas dentro de pouco tempo. · para o fim a que elle meÍhor se presta, e será 

.As fazendas naeionaes, que foram postas á certa a sua prosperidade. • 
disposição do estabelecimento, . representam um o Piauhy, Sr. presidente, ê a província de 
capital de l87: 000,$, consistente em 2i leguas ·de ·que menos se tem lembrado o governo;. apenas 
terras de comprimento, por 20 de largura;. tem uma companhia de n_aveg'llçã_o _por vapores, 
lO,OOO cabeças de gado , 60 .bois de carros e 700 subyencionada com a ma10r modic1dade. . 
cavallares. . No emtanto, com~ provine[a criadora, está 

Este capital, Sr. presidente, que faz o pa· destinada a representar no iúirte do Imperio o 
trimonio da. colonia, representado por !0,000- papel que 0 Rio Grande representa no sul; será 
cabeças de godo de creação, situadas em.optimas -o.gr;ande mercado do gado e de todos os pro
pastagens, é mais que sufll.eiente para que o di- duetos bovino5. 
rector do estabelecimento, devidamente habili- A este respeito,_ convém fazer conhecida a 
tad.o pelo governó, possa iniciar e desenvolver opinião autorizada do illustrado Sr, Dr. A. R e· 
na província a industria pecuaria. boucas : 

Sr. presidente·.o aetual directJr é de opinião , Póde·se dizer que 0 Piauhy contém oscam-
que se deve converter a colonia em estabeleci-' pos de criação mais septentrionaes, não só do 
mentozootechnico antes do que em escola pra- Imperio como da America do Sul. 
tica de lavoura aratoria. Eis o que a respeito , Esta peculiaridade dá ao Piauhy vantagens, 
me disse elle: . · espeeiaes para a ex~ortação para . a Europa, do 

• ·Não está ainda bem provado si ·o estabele- gado em Q_ê ; importantíssimo problema para a 
cimento de S. Pedro póà.e .ou não vir a servir alimentaçao dos paizes em que a falta da carne 
de escola pratica ·de lavoura aratoria. Sou o actúa como uma das principaes causas da degra-. 
primeiro a tentai-o, e é ainda muito cedo para dação da espeeie humana . 

. julgar· se. , . , Este problema preoccupa,, neste momento, 
• A área que desto_q:!!-ei está á margem do rio fortemente a Ingl:l.terra ; construem-se vapores 

Parnahyba,.e em_posiçao de po_~er ser irrigada especiaes e fazem-se os primeiros ensaios com 
por uma.bomba a npor, que }a encommendei o gado do Rio da Prata, e até da ,Nova Boi
para Europa. Quando o arado e a irri "ação !anda. 
alli funccionarem regularmente resotver-~e-ha , A província do Piauhy, pela sua prox.ímida-
aquelle· problema. · de, dose dias .de Londres;· em vapores directos, 

• · Poss9, porém, desde ja affirmar que como poderá concon·er eflic~zmente neste commercio, 
estabelecimento zootcchnico, destinado a pro- e. ter. nelle um poderozissimo agente de riqueza 
Il!OVer o ':!lelhoramento da criação pecuaria do e prosperid~de. • · · · 
P1~uhy, nao possne o Imperio nen.bum que es- Sr. presidente, si o nobre mi~stro da ~gri-
teJa em melhores condições. eullura se dign3r prestar a . dev1da 3ttencao. a 
. • E' portanto, da mais alta · conveniencia e colonia de S. Pedro, reorgamsando-a no sentido 
m~resse para esta provinci3, essencialmente indicado pelo director, estou convencido de que 
cmdora, e para o Estado, que não sejam deslt- ella virá a ser uma das ·fontes de mais renda de 
gadas da colonia $. Pedro, sob prete:.to ai gum todo o norté. 

-as fa::en~s de criar que constituem hoje scÚ Ha poll.Cos dias vi em um dos .jornaes desta 
patr1momo. • · · cõrte, uma noticia a respeito dos pro duetos as-

E' taruhem esta a opinião_ ponderosa do il· sombrosos das industrias do leite nos Estados
lustre naturalist:J franeez Dr, Clement Jobert Unidos. Peço licença a camara para ler o trecho 
que visito~ a colonia e suas fazendas. Creio quê a que me refiro (lê:) 
a tal respeito déra -informações circumstanciadas c o prodncto total de queijos nos Estados Urii-
ao governo. · dos é an nualmente de cerca 350 milhões de li-

Ultimamente, escrevendo-me ainda 0 director bras (a libra americana vale ~3 grammas,) das 
Carvalho, _firma de modo positivo SUii opinião qMes l50 milhões exportadas tambem annMl• 
s~bre a d1recção que se deve dar ao estabele- mente e 209 milhões consumidas no paiz •. 
cunento : , O produeto da manteiga é avaliado em !.500 

~ O estabelecimento, dit elle, tem estallo até milhões de libras, dils quaes exportam-se cerca 
hoJe em COIJ!pleto abanilono por parte do go- de 25 milhões. -

·-·· _Y~rno, mas e pena, porque offerece um lison-- .. •Ovalortotafdoprodue_to_emmanteigae·qnei! _ ___ ~ -
geiro futuro. - jos sobe a 3õ9 milhões de do!lars. Em i879 o 

' Não é muito propriÕ para lavoura aperfei· ·valor da- exportação desses dous pro duetos foi 
çoada, que seria. mui dispendiosa ao Estado, de 27 milhões de dollars. 
naquelles terrenos de. sub-solo impermeavel • O Estado do Illinois, do rqu.aH.tChicago a 
mas_p~a a:criaçã~ e melhoramento do gado é cidadepriticipal, possue 800,00Q vaecas, que em 
educac;ao]ltn.dustrJal de liberto·s nacionaes, me· i879 forneceram 356 milhões "de p;al!ões de 1eile ... · · 

, n_ores e l~genuos, cuja educação sahirá ao goc Avalia-se em J2,\, milhões de• dolla~s. ó capital 
·. ·verno ma1s h~rato alti do que em outra qual- em\)regado 'na indu.stria' lei~eira desse Estado; •. 

quer parte, visto se ter a carne quasi de graça e 9 Pi~lihy, .. Sr •. presid~nte, si não tem ~ID?a 
poder 3 lav?ura dar ao meoos para o cousnmo, crração !]e gado igual a do Estado . do lllinois, 

-se_111 ~ee~5Sldade de comprarem:se mantimentes. aproxima-se muito. ·· · .:.. .-_ 
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A nossá exportação tein sido . d~ sessenta ·a ·Alves. de Araujo, Mnrtinho Campos, Martirn 
setenta mil bois annualmenui, · segundo dados Francisco, Manoel Eustaquio, Ignacio Martins, 
officiaes. . . , Almeida Barboza, Abdon Milanez, Horta de 

Supprimos todos os mercados do norte, desde Araujo, Costa Azevedo- e Sinval. . 
a Bahia até ao Maranhão, e ainda fazemos uma ·· Compareceram dellOis da. chamada .. os· Srs. 
exportação grande para a Guyanna frnnceza, Pompeu, Prisco Paraizo, Danin, Ioaquirn Serra, 

Entretanto, desconhecemos as vantagens das Fabio Reis, Barros Pimentel , Freitas, ·José 
indnstrias do leite, não temos senão noções rnui Basson, Liberato Barroso, Theodoreto Souto, 
obscuras de algumas dellas. Tudo se faz.· por Tavares Belfort, Manoel Carlos, Viria to de Me
um systema rotineiro, e quasi nad3 se apro- deiros, Manoel d~ M~!jalhães, Antonio de_ Si
veita. . · queira. Soares Brandão, Bnarque. de Mac-edo, 

DesonvolvidiJJ;, Sr. presidente,estas índu.strías, Espindola, Lourenço de Albuquerque, Monte, 
na colonia agrícola de S. Pedro de Alcantara, séraphico, Almeida Couto, ·Ruy Barboza;· Fl'an- · 
convertida· em e.stabeleeimento zooteehnico, cisco Sodré, lldefonso de AraUjo, Meira de Yas·· 
confio que a uberdade de seus campos e a ri· concellos, Rodolpho Dantas, F~rreira de Moura, 
queza past9ril_ da província lhe garanta(\1 um AzambUja Meirelles, Andrade Pinto, França 
bel! o. pornr. Carvalho, Baptista _Pereira, Freitas Coutinho, 

Regillnise, pois, o nobre ministro o serviço Ulysses Vianna, AJfonso Penna, Felicio dos 
da dita colonia, abrigando-a o mais que puder Santos, Galdino, Lima Duarte, Correia Rnbello, 
da influencia.politíca, e com isso fará um gran- Cost.~ Ribeiro, Candido de Oliveira, ·Joaquim 
de servioo ao Piauby e talvez a todo o norte· Tavares, Ame rico; !iartim francisco Filho, 
E' o que tinba &'.dizer. (Muito bem; muito bem.) Olegario, Prado Pimentel, Jeronymo _Jardim, 

A discussão· fica adiada pela hora: Antonio Carlos, Moreira Brandão, Florencio de 
O Sr. présidente dá para ordem do dia /l,: .Abreu e Rodrigues Junior. 

- Compareceram depois de aberta a sessão os 
3. • discussão do projecto n, 69 concedendo srs. Tamandaré,. Gavião Peixoto, Malheiros, 

prorogaçãodeprazoaJ. J. Fagundes deB.emnde Carlos Affonso, Beltrão, Franco de Sá, Belfort 
e Silva. Duarte, Fernando Osorio, José Caetano, Espe
,_ 2;.: dita do projecto n. 50 sobre õs carteiros ridião, Fidelis Botelho, Theodomiro; João Bri~ 
do coueio. . gido, José Maria ano, Zama, Sergio de Castro, 

Contin nação da 2. • discussão do orcamento Marcoliuo Moura, Abreu e Silva,. Bezerra de 
do ministerio da agricultura. Menezes, Camargo, Souza Lima, ·Moreira de 

li!.• ditn do orçamento da marinha. Burros, Jeronymo Sodré, Cesario AI-vim, Joa-
1. • dita do projecto n. 71 relativo ao privilegio quim Nabuco, Augusto França, Silveira de 

de sulphureto de carbono. · Souza, Diana, .Aragão e Mello, Leoncio de Car-
As materias dadas para ordem do dia 3 do valho, Souza Carl'nlho, Joaqo.im Breves, Souza 

correu to. . · Andrade, . Bezerra· Cavalcanti, Pedro Luiz e· 
Levantou-se a:sessUo ás 6 horas da tarde . Bariio:Homem de ~~ello. · 

1\EOT!FlCAÇÃO. 

Niío disse como se me nttribue no resumo da 
discurso do Sr. deputado Martim Francisco lu· 
llior estas palavras : ao me110s _tl:li/ULm a c9ragem 
tk se declarar cscravocratM. O ,meu d1scurso 
está publiCildo, e n'elle se I~ a seguinte ph!ase, 
que é muito diversa da que fica transcnpta : 
antes dí~er CQIM outro8 que a escratlidã9 MS ms
tenta t c1vilisa; etc... . . . . 

Referia· me ao celebre dito attribuido uo fal· 
Iecfdo senador Bernardo de Yasconcellos, e por 
fórma alguma tinha. em vista quali)icar o pro: . 
cedimento da. camara, que eu respeito e CllnSI· 
deró.-Joaquim s~rra. 

~ 

.tile&~aã.o em 4'de·Ago~~otode1880 

Faltaram com participação os Srs. Aureliano 
lr[agalhãe.!, Barão da Estancia, Franco de Al_
meida, Frederico de ·Almeida, Frnnklin Doria, 
Luiz Felippe, Macedo, Mello e Alvim, Mariànno 
da Silva, Mello Franeo, Souto e Theophilo Ot
toni; e sem-ella os Srs. Balcão, Couto Maga
lhães, Epaminondas dé Mello, Frederico Rego, 
Rl.beiro de Menezes, Sigismnndo e Saldanha 
:Marinho. 

Ao melo dia o · Sr>presidtmte ·declara aberta 
a 'sessão. · 

E' lida e approvada, a acla dn sessão antece-
dente. · 

· OSr. i.• Sm!IE'l'.I.RIQ dá ~ontá_ do sego.iute 

EX!'J1oi)IE!;'r& 

.P.RESioENcu. no sn_,..:VJSCOJ!Di: _DE PRADoS. ___ -'-- Officios: 
.SUMMARIO~-'Exr••~•-- Projectos. Obsarra~es do Sr. Do ml·nl'sterl·o da }·usti~"- de 3'de Agosto cór-
Zama~-<b.»ç,x »O s.u..~ 3.~ -diseu.s~o d9 pr_OJ ~cto n. 69 r"" 

do iSSO sobre a proro~p;o do 1'{3'" pnr• .llllnora,so ~· rente, transmittindo do~ . exemplare~ _da -.•C~n-. 
~!';fr\~-:::~\dla';~.i. d:-~.5~0~,i;~:~ :-~,:.r~:~:odc;:;r;i~ solidação do Processo Cnm10~h pelo conselherro 
ouauro. Eo<orramonlo o· ~Fpro•atã• do omondas.-,.• Tristão de ·:Alencar Àraripe e_ do ProcesS():Ctvil. 
dita do orçamento do marinbo,-L •' dito n_: 7i sobro o pri· pelo conselheiro Antonio Joaquim Ribas" . .-, A.: 

-'rilegio_. pau o •ulJ!laurecu_ dD carboll.o. DJScursoa doa S.l'i~_-_. ~~eh·-r · · 
llodolpbo::o.,.w, Fel_Jeiodo_s ~to•, Jer_••Y!"o-.lardJm,, .., h a ' · ·· · • · ' · · ' · · , -.• d 
!Jap\ista Poroito, ~:aodido doOlin>ra e Joaqmm ·l'!AJ>neo. : ' ' Do-,·sr·. deputa dó· Tito· Franco de -·Almel __ a, 
-Ro<~a<:~l1 ... · . . . ·. .. . , . . . remettendo uous volumes do livro por elle pu• 
A'H:I. horas da:nianhã,feitâ :i chamada,acha: blicado sobre · o cónflieto religioso no· Pará.-. 

'. !am ~se presentes os Srs. Visconde de Prados~. ;Reeebi_do com agrado. · 
~-

-· 
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Do presidente da cmn_ar~ munici~al da,cid>.de J O §r. Zama (pela ordem) ::-~r.' pres( · 
. de Ayuruoc~, na provrncra d!l Jll!nas uernes, _dent_e,. peço a V. E1t. que n~ pr1me1ro dra·de 
··remeuendo uma . . represeuuçao .. da. mesma.ca· .. sessao. submetta .. a .cons1d!,racao. da easa o JJa·. 
mara contra o impo•to .de Jt:_mo, f~llricas de: rec:1· da co~mi~são de orçamento S!Jbre· a nave: 
cigarros e·rapé.- A' comnu~sao de orçamento. gaç~o do Can,da. 

Do pre•idente do coue, io eleitoral da cidade E' neee»sario qne a camara se pronuncie a 
de P~trocinio, _em Minas Gera_e~, remettenrt.o ~ respeito, 110rque tem de ser junta ao orçamento 
cópi_a·outhentrca da acla d11 elet<~O a 'que :Ih se dn ~gricultura a diilposiçõo indispensavel p~ra 
procedeu para preencher as vag-as de1x"das 3 realiz~ção de<ta cmrr•·,za, e convém que em 
pelos deputados L~1fayette e Hygino Silva.-A' 3.• di;cussão este negocio esteja liquidado. 
cornmissão de poderes. · 

O SR. PRESTDE:-<TE:-Tomarei em consideração 
São lidos, julgados objecto üe deliberaç~o e 0 pedida do nobre devut~do. 

- .lll3ndado> imprimir os iillguintes projectos pJ.e-
cedid9S do-parecer: · .. . .. . c .. ... _ .. ·-- ·- ORDF.:M DO DIA 

... . !.880'- N. 80 . 

·A oo:mmissão de pensões e ordenados, exa
minando os dqeumentos que acompanham o re

. querimento do juiz .de direito dn comarca de 
Caçapava, no ·ruo . Grande do Sul, bacharel 
Eduardo !osé de Moura. qne actu,dmente, em 
Lisll"a. se <~cha em tratamento de uma surdet. 
nervosa, e verificando_, do atte~tado medico, que 
se torna nee4:!s<aria uma nova lie1•nça parn con
tinuar o seu· tr.tamento, eomo solicita o suppli
eante, é de parecer que se adopte o seguinte 
projecto : 

A assembléa geral resolve : 
c .Art. L • E' o governo autorizado a Cllnceder. 

ao juiz de direito de Cacapava, h~cb~rel Edunrdo 
José de ·M~ura, um anno de licença, com o res
pectivo ordenado, para tralar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. li. • Revogam -se as disposições em con-
trario. ' · 

$ala das commissõe~, de A~osto de 1880.~ 
Almeida Couto.-Galdino dM Nev~s.-Joaquim 
Serra. 

1880-N. Si 
A commissio de pensões-e ordenados, t~ndo 

presente o otnr.io do mínisturio da guerra de 
5 de Junho de iSSO, em que rcmetto o requeri
mento e mais papeis dos empr-egados e opers·. 
rios do !aboratorio py~technico do Cam~inho, 
pedindo que sejam equiparados seus venciin~n
tos aos de igual ealegoria do al'senal a~ guerrn 
da cõrte, e at1enden1lo que o ministro da l{nerra 
em seu olllcio d~elara ser de. tod:t ~ justiça o 
que solicitam os supplicantP-S, attenta a natureza 
do serviço que desempenham, que não é de me
nor import;lnoia do que o realizado naquelle 
arsenal, e estarem elles além 'disso privodo~ de 
se)!s commodos ~ ·recursos qne se encontrnm 
nesta cõrte, ainrla sujeitos ao perigo dos sinis
tros que poem em ri~eo suas vidas, é de parecer 
que se adapte o seguinte projeeto: .· · 

A assembléa geral resolve : 
· Art. L • E' autoriza~o o governo a equip., rar 
os vencimentos dos emprr·g,dos eOJI ·rarios do 
laboratorio pyroteehnico do Campinho ans de 
igual categoria do arsenal de guerra da cOrte. 

A~t. ~-· Revogam-se as disposições em.con-
. trarto; · · · · · _ 

' ~-- Sala das commissões, 'em ~ de Agosto lte f880. 
·-Almeida Couto.-Gillllino .dlu Ntrm.-Joaquim 
. Serrv.. · 

Entra ·em 3.• di~uRsfto e é approvado sem 
debate o projrelo n. 69 de iSSO, concedendo 
prorogação de mais cinco anuo~, para João Iosé 
rle L<ngundes Rezende· e Silva encetar os tra· 
ba!~os de lavra no Cayapó, Marnnh:io e seus 
affiu<·ntes. A emenda apresec:tada ~elo Sr •. Mar· 
tí111 Francisco, concedendo. em rogar de cinco, 
dez annos de prorognção, foi H1mbem appro· 
vada. O pr·ojecto .e a emenda fornm re111ettidos 
á coiúmis:<ão de redneção. · 

Entra em 2.' discussiio e é·approvndo sem de
bate o projecto [\. 50 de 1880, >Obre os carteiros 
do correio ge1·a! da Côrte. A pedirio do Sr. lla
lbeiros, o projeeto entra inltuediatament~. em 
3.• discussão, e é appr'07ada ~em debate e re: 
meLiido á commissão de redacção. · 

Entra em !!. • ·discussão, com as emend~s apre· 
sentarias e apoiadas, o projet~to n. 70 de . iSSO 
fix~ndo , a despeza do ministerio ·da agricultura. 
O Sr. Mnrtinho Cam~os pede e a c~mara· con· 
sente o encerrameÍ1to da.discus~ão. · 

Po~tO a votos o projet:ro, foi npprova~o com as 
emend;rs abaixo deel:rr:1d:~s, e rej~Hadas tod:1s as 
outras emendas e .tudo remettido á commissão 
para o redigir para a 3.• discussã'1· 

Emrndas app.rovac!as 

Fica o governo. autorizado a renovar eJm a 
compnnhia nacional de nave:raçâo a np"r o 
contrato p~rra o sr·r'liço da naveg;rção costeira e 
fluvial da província de Santa· Cathanna, de ac
cõrdo co 11) as ba;es app rovadas pelo decreto 
.n. 5. Si! de 3·de Dt!zembro de :!íl74, não exce
dendo a rlespeza á que é feita actualmAIIte com 
e<tc serviço, indispensavel ás colonia~ da refe- · 
ri da província. ' 

Paço da enmara dO$ deputados eni 2 de Á"OSto 
de :!880.-mJ_&!es Vianna. •· o 

.AccrescenLe·se ãO:OOOY para·n serviço da con
servnçiio do pC>rto de S. Lniz do ~[aranbão.
l.i~auto B<Júo.<o.=Fabio· R <is.'-PraliO Pimen~. 
te/.-Culos Af[oMo.-Affon.<o Pennil,. ·· • 

· Ao §.H-obras publicas : 
Augmente·se U:0008 para .desobstrucção das 

cp~ch~eiras .. do rio Parnailyba, na prorin!)ia qo 
li1U11y. . 

. Sal~ das ses1ões em .2 <le Agosto de !sso;
'Jasé BI4UOn.- Sin11al.'- Freilu,;...JlariaiÍM ® 
Siltia. · · · 
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Ao§ i9: .riados na industria e na arte, C'amo·é o snlphu· 
Accrescente~se :· ficando o go-verno autori~- reto de carbono. ('Apoiados.) _ . · 

z~d • a reno>ar por .lO nnnos, com a. mesma Senhores, o sulphureto de carbono ·é uma· 
.sub1·enção, o contrato com a compnubía de nn_ •• >Ubstancio chim:ica descoberta ha cerca de i50 · 
·ve:raçãou vapor do Maranhão.~Franco de Sá. an.nos, e praticad~ e e:xplor~da em differentes 
- Tava·1·2s Bel(ort.-'-Sirwa/..-Faliio Reis. -lO«· misteres, sob os varias nomes por que é .eonhe-
quim SCrra.-Freita$,-'Basson.-Sigismundo. cido, licõr dc·Lampndius, c:~.rboririn, etc, . 

A t • " < {9 Sou o primeiro n reconhecer os grandes mere-
0 3f • '· > : cimentos e a render desta tribuna o devido preito 

Otrerecemos como emenda o projecton. 7G da á alla e~pacidade scientiHcn do illustre petício-
commissão. de commercio, indu6tria e artes, au-' nario, 3 quem 0 p:,recer da com missão favorece 
tori2ando o governo a renovar o contrato com a com o_ ·monopolio _do fabrico desse producto. Sou 
associação ser~ipense de reboque no Aracaju.-'- 0 primeiro a prestar homenagem aos impor
lrlollte".~Barros Pimantel.~Prado Pimentel: ·:· ··' tmtes serviços que á inllustria do pãiz tem feitO 

Ao § 22.-Fabrica de ferro S. !oão do Ypa: o Sr. conselheiro Capanema, e a applaudir os 
nema-restabeleça-se a verba da proposta .- grandes comrnettirnentos a-qtteS. Ex.se tem de
MartimFmncisco. dicado no intuito de desenvolver em beneficio da 

Fica elevadn á primeira Classe :. repartição do agricultura a applicaçã~ desse agente dev õStador 
correio da.- provineia de s. Paulo, e alrerado de um dos maiores ihgeHos da nossa la-voura, a 
neste ponto 0 decreto n. oi.. 7~3 de 23 de Junho ro,miga sau-va. Mas, sem preteuder indagar si o 
de 187!.-MartimFra.ncisco.-Gaviâo Pei$oto.- sulph.ureto de carbono, como especit}co contra 
Leoncio do Carvallto.-Tamandaré.-0. M. de as f~rmigas, represenL:l uma descoberta desse 
.Aquino Castro.-lt!artimFrancisco Jlmior.-Mo· distin.cta cid~d~o. ou si com igual fim já era 
rejra àcBarrM.-A;<t<mio Carlos. esse agente chimico conhecido e preconisado na 

sei e ncia e na lndustria. 
"Entra em 2.• discussão e é approvado sem o Sa. H0RT.I. DE AnAu;o:- No Brazil foi o 

debate para P•ssar ã 3.• discuss~o o projecto SI'. consellleiro C~panema quem introdu~iu o 
n. 73 de 1.880, sobre o orçnmento da despeza do sttlphureto contra a formiga saúv~. 
ministerio da marinha; o Sn. Rono~PHO DANTAs:-0 nobre deputado 

Entra em t._• discussão o projecto n_• 7i rela- di~ que S. Ex. fvi no BrazH o iatroductor do 
tivo ao privilegio para o sulphureto de curbono: snlphureto de carbono como especifico eóntra 

, os formigas saúvDs; pois bem; então reduzo 
O Sr. Rodolpho-Dantas:-Sr. pre· toda a questã,o a esto ponto, que tambem é jus

sidente, na sessão de hontem occupci-me tão lamente aqúelle em que afinal a commissão 
longamente dos privilegias industriaes, mauífes· condensa o seu parecer. !!l.1s neste caso, si o 
tando-me por modo lão franco contra a legislação; iílustrado pcticionm·io não foi, nem é. inventor, e especialmente a pra-.::e que temos introduzido si S. Ex_ não fez outra eousa senão appliear i! 
nesta importanle materia,quejulgo-me obrigado, sulphureto de carbono a um fim para que, em 
por um dever de eollerencia, « tomtlr agora a outros paize;; essa substnneia eraja conhecida e 
pal~vra em sim tido contrari_o no parecer, que se com grande resullado eJtplorndn,•entiio o que 
discute, da boriraila commissfío de commercio, re~lizou foi a introduc~ão de uma industria 
industrias o artes. nova em nosso paiz. Consequememente nüo tem 

Senhores, o parecer da honrada commíssão direito senno n úm premio.e nunca a um privi" 
cone! ue sanccionando com um exeoipló mais, legio. (.Apoiados;) ' 
o pessin10 precedente que entre lLÓS so_est.the· (TrO<;am'fe diff•rmles aparte• entre os Sra. 
leceu, de converter-se em nlDnopolios ou privi- Freitas Coutinho,- Jardim e outros S•·s. deputa· 
Iegios industriaos o premio qne ~ no~sn lei de dos.) 
28 de Agosto de i8JO consignu em beneJlcio dos 
introductores de industl'iils estt·nn:;réirnrneste Si V· Ex. me permitte, demonstrar-lhe-hei 
paiz. (.4.poiaàos.) como esse prel\lionão póde ser confundido com 

o privilegio em que V. Ex:. quer convertel-o. Contra_ essa praxe abusiva, tão auentatoria 
da lei quanto perniciosa ao _desenvolvimento da (H!l muit~s aparte$.) 
indllstria, já eu hontem recordei que. o nobre O parlamento, not~ ? honrado depllt~do ~or. 
ministro da . agric)iltura expediu um aviso ás Goyaz, que me .esta •nterrompendo, nao pode 
presiden~ías de proyinci~s, no intuito de _que revog"r Ieissennope!os meios regulares._Em· 
pelas me$mas prestdeJ?.Ctns .fosse da~& _s_e1e_n· quanto a lei.de 28 de Agosto _de 1830 nao_fôr 
cia· ·aos _pretendentes ~s patentes_ dunvençao, revogada-pelo parlamento, med1ante os tramites 
de" que a administração estava resolvida a pôr necessarios paraa revogação de toda lei, aquella 
cobro, por sua parte; ã continua~~o de seme- lei será -a que nos deve reger em materia de 
lhan.têirreglllnridade~ (Apoiados.). Ora,é_simples prlvile~ios industri~e·s. Ora, a lei de .1.830 deter-
ejlrecisamelite apoiando-se. n~sse precedente, miíia muiLo e:xpresamente... _ ·· 
qile 3- llonrBda co·rnmissão de 'industri~, com- 0-Sn. D,unSTA __ PERErn.A. dá um apar_te._ 
mereio e· artes· conclue o seu ··parecer, propondo 

·que seja cvnvcrtido ~ pre_iliio q11e d~ _- d!re_ito O Sn. Ro»o~Pi!O DA_\'fl.o\.S:~Eu chegarei a esse .. 
· cabe ao illnslre petieJonarJo; e:m prevlleg1o n~· ponto; o qiliijieçó aos 'nobres deputados· é qne 

dustrial, afim de que l\le ca1lia o m~nopoh~ tião me interrompam. · , . 
dO lnbrieo de um genero de com!fiercu~. que e Dizia, em resposta a um aparte com• que 
hOje de uso ~ommum;e tem fins m~;uto va. me honrou o nobre deputado •,por ~yaz,_qne, 

'romon·.-s. 
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emquanto a lei de !830 n~o fôr revo~~da pelo 
parlamento, mediante os t~amit~s seguido~ para 
a revog:ação de qualquer I c•, sera necessarro que 
a respeitemos. 

O Sn. JERONYMO JAnDnr:- :Mas ella tem sido 
revo~ada tantas vezes, quantas a camara tem 
votado medidas identicas. · 

O Sa. RoiioLPHO D.~Nus:-Tsso não se chama 
revoaar, chama-se tran~gredir a lei. Voltando 
pois ao nosso direito, o . que a ]~i de !.83q-ex~
press~mento estat\ie, em um art1go especial, e 
que ao introductor de uma ind nstria estran
geira no paiz se agraciará-com _um premio p~o
porcional ao mereeimento ou_ulll!dado dessa In
troducção, sendo que unicamente aos inventores 
ou descobridores de industrias uteis é que con
ceae a patente de privilegio ou o mooopolio da 
exploração do invento. 

t;i porém, segundo a comm issão o reconhe~e, 
o iiiÚstre peticionorio é simplesmente um m
troductor, não inventor, evidentemente ao que 
tem direito i\ ao premio, não ao privilegio com 
que o parecer o beneficia. (A oiados.) 

Já bontem, na discussão do orç•mento da agri
cultnr~, manifestei-me muito peremptoriamente 
contra esse artigo da lei d0 1830, relativo aos 
premias de introdncção; mas, emquanto não 
fôr revogado, só elle poderá regular essas con. 
cessliet. 

0 SR. FREITAS 'COll'riNHO:-A lei determina. OS 
casos em que se concedem os privilegios e os 
premi os. Então façamos nova lei. 

O Sa. Jos!: MAlltANNo:-Amanbã pedir-se-ha 
tambem privilegio para a iutroducção da pol
vora. 

O Sn~ RoooLPHO DANTA.s:-Senbores, si não 
se quer seguir a doutrina, que eu me dispenso 
.de qi18lificgr, e que està oeudo SU$Ientada pelv 
nobre denut:;do pelo Piuoná, de que a revo
·gaç1io das leis faz-se implicitamente, ou por 
outros meios · que não ~quflles qne ~ r-ousti· 
tnição estabelece, si, ao contrario disso, deve
mos ser os primeiros a dar exemplo de eumprtr 
:í risca os preceitos legisl~tivos; não comprc
hendo como . possa a camara votar o parecer dn 
éommisslio de indnstria e artes, que conclue 
:•ttentando contra o que ba de mais expresso na 
legislação vigente sobre privilegios industriaes. 
( ,AJJoiados.) . 

As excepções abusivas e os precedentes irre· 
guiares que contra· mim têm invocado alguns 
dos honrados deputados, longe de auxiliarem a 
SS. EEx., servem-me d<l arg-umento para que 
eu Ih es demonstre a necessidade de Hripia rm os 
da c~rreira em que temos seguido neste as-
sumpto. (Apoiados.) · 

O l10nràdo deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. 
Baptista Pereira, ·lembrou-me ha pouco que Dil 
:1..' sessiio do ~nno passado, a camara reeuSofr 
este mesmo projee\o que a honnda com missão 
de inilustria boje favorece com o seu parecer. 
As razões que então militaram pnra tal recusa 
'inda agora prevalecem coni a mesm~ força. 

·.Sr.·presidente, acb.oaté àiffidl que demos 
um. voto perfeita~ente. consciencioso sobre o 
parecsr da·bpnr~dâ. commissão. O parecer, vou 
J~l-olenualmeote, concede privilegio .exclusivo 

por quinze annos ao illustre peticionaria. • para 
f11bricar neste Imperio o snlpltureto de earbono 
nas coodições mais apropriada5 :i extincçiio da 
formiga sa\i 1•a, .1eg~tndn o p1·ocesso pelo rr~uerente. 
inventado e applicarlo com semrl/tqnt~ fim. > 

Mas, senhores, si isto é o que 3 h~~ratla 
~ommi~$ãO quer couce~er ao 1llmtre P\'!ICtona· 
ri<l, elle de certo o dispensa, porque .1• o pos· 
sue pelo privilegio q~e obteye J13ta emp~egar 
o formicidn d" sua ·mven!(llo; ne~sa patente 
está expressamente eonsignad" o dir~ito que 
exclusivamente lhe cabe de usar do sulphureto 
de c~ rbono pelo modo por que esse ingrediente 
entra na composiçiio d_Cl formicida;_ c is~o con
stitue um segredo do tllnstro pdlclonar1o, con
forme o systema de nossa legislação. Graçn~ ~os 
privilegias já obtidos pelo íUustrndo pet!Cw
nario o fabrico do sulphureto de carbono, de 
modo a obter o formieid~. é cou~a que a cam~ra 
não sabe em qne consiste, que os indnstriaes 
descon lle~~m e de que só o peticionaria tem 
scieneia.. 

o Sn. JEnoNn.ro JAnmM :-Ou aquelles que 
o auxiliarem na fabricação. ' 

0 Sn. ROOOLPHO DANTAS:- Nest~s condições, 
não vejo mesmo em que se funda esse parecer. 

Em resumo, o parecer da commíssil·J de com
merc!o e arte> o que propõe, como desde o prin
cipio eu disse; é a couversão de nm premio de 
introduçüo em uma patente de descoberta ou 
invenção. 

Evideotemente a commissão reconheceu qne 
não cabe no caso senão o premio; e a prova é 
que argumenta com a praxe abusilra adaptada 
pelo proprio poder legisl~tivo nesta materia. 
J~ o di"1le ; sou absolmamente contrnrio A in· 

stiluiç5o do pr<mio institui do na lei de !830; 
mas erriquanto fõr de l~i. n~o temos o direito 
de recusul-o a quem o merecer, (Apniados.) 

Assim reconhecendo os gran,1es serviços que 
o illustre 11eticionario possn ter ptcstudo e deva 
ainda prestã·r com o seu preparnll'1 pAra a e:-;:
tincçüo IL'I!I formiga~. não recusurá votar qu:,l
quer premio destinaao a compens:1r·lbe paios 
sacrlficios que elle rez e pelas vantagens quo a 
ind as\ria agricoln tenha aurerido desse prepa
rado. 

O Sa. JEl\ONYr.ro I.ll!DIM:- Não temos ,prece
dentes. 

O SR. RoooLPilO D""'fl:AS ;- Si não temos pre· 
cedentes, creemol-o; si não o quiT-ermos crear, 
nem por ÍS$0 nos i nTis ta mos no direito de eon· 
tinaar a inrringir a lei indo, seja a favor de 
quem quer que fõr, além daquillo que ella con
cede. · 

O Sn. JEiiOliYMo Jmnm:- Dõvemos antes 
infrir.gil-a não concedendo oq11e e]]a permittef 

0 Sn. IIODOLPHO DAlius:- N:lo dev~mos in· 
fringil~a cegando o que clla pe1·mit1~, nem con
eedendo :l(juillo qu6 ella. recusa .. (Apa·ados.) 
Cumpre, antes de tud", e;~:~miu•r si este caso é 
ou nno de premio. Si a introducção do sulvba
rclo de carbono como formicida merece o premio 
que o )Jeticionario requere.a, concedam11l·o ;, no 
caso contrario,ueguemol'o; em hypothese algu. 
ma, porém,' poãeremos converter o premio em wp. 
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privilegio à e industria(apoiados), mouopolisando de pOr um paradeiro aos pedidos de privilegias 
a venda de um agente ehimíco que se presta a e á r~cilidade de suas concessões. . 

Lembra-se que d'entre muitos apenas escapou, 
t' L vez o mais escandalozo, o a a .soda artificial e 
acido sulfurico_ 

varies fins; que é neeessarío á industria mo· 
derna eul muitas de suas ~pplícaçoos; que fi
gura como um a~tigo de commercio tarifado nM 
nossas •lraud~gas; que constitue um objeeto das 
explorações do public·o, e que nflo pódó deixar Entende que si o sulphni"eto de carbono só 
de enlrar no di,·~ito eommum para todn a sorte se prestava a extinção da sairra, o q•1e não acc 
de trans~cr.ões lieita<. (Maitas apoiod{)seupa,.tes.) credita, teria o Sr. Capanema direito n um 
Haja ou ainda não baj" fabricas de su!ptlureto priviJ.~gio por' toda a vida, pois era sua propric· 
de carbono no BratiJ, a qo.e,tiio não mudn de dade, no caso de ter elle sido o inventor. E' o 
naturezn ou e.;s~ncia. Si .existem l<!es fahrica~; is;;o que cbama propriedade scientiBca, a qn~l 
o monopolio torn~ -se mais perigoso e nocivos deve ser regl:ll•da P_or lei: é um d~sideratu~ 
porque desde jã vai ferir resj)eitaveis interessG, com:~ a pro~riedad_e htte;arxa. Observn que ,nao 
industria~, e ol!ender direilos ·muito impor·· se trata de 1nvençno, po1s entende que o Sr. Ca-
1.3ntes, creados e mantidos á sombra da lei , panema é simples introdu11tor, o que nliãs Dão 
e d"a liberdade. Si não eXistem taes fabricas, faz desmerecer o seu immenso serviço, tão gran· 
Jlodem vir a existir, e convém não impedir que der como se fOra inventor. 
e lias se fundem. 

Os consumidores, o publico, não terão senão 
lucro em que e i! as se mullipliqnem. Ou no in
tuito de alten~er a interesses a c lua !mente exis
tentes, ou no intullo de salvar os inter.·sses da 
industria nas s u.as futuràs manifestações, o pa
recer da homadn commissão, que além disso é 
contrario á. lei olesi~o da bo~ doutrina econo, 
mie~, reveJa-se, pois, inilefensavel nas con· 
clusõe~ quo submolte â approvação da camara. 
(Apoiados; muito bem.) · 

0 SR. P UESIDENTE:- Tem a palavra O ~Sr. 
Jerouymo Jardim. · . 

O Sn. lEnO!IY~o JAllOIM:- Como lla diversos 
'Srs. deputados que desejam fallar, eu cedo 
agora da palavra. 

0 S11. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. F e· 
li cio dos Santos. 

O Sl'. Felfeio 'dos Santo• oliser.va 
que a qu~t1io ~ muito grave; e assim, entende 
que não se "Póde vol3r este parecer com a pressa 

• que desejam os nobr•~s dcpul:ldos que reclamnm 
voto:. Tem duvidas e muito sérias a respeilo da 
ques~ão, e carece, pois, de ser esclnrecido para 
poder regular o seu modo de proceder na vo. 
ta~iio. . 

Discorda de .algumas das pro posições susten · 
tadas pelo orailo1· que o precedeu; e assim, co· 
meç~r:í estabelecendo oulras que no se11 modo 

·de pensar não soffrerão conle$lação, as quaés se 
referem não. só :no merilo do concess10nario, 
como ao relev>nte serviço por elle prestado á 
lavoura com n. vnlgarisação do sulphnreto de 
enrbono como insecticiàa contra a saúva, e 'fi· 
oalmente ter ~ido o conselheiro Capanema o 
primeiro que apresentou esse meio etncacissimo, 
at,j entilo descoo.hecido no pniz, 

Oh serva que a penas divulgado e exposto á 
venda o.formieida-Capanema-, ·d~sde logo so 
conheceu que o seu principal ingredí1mle e 
efficaz reagente,era o suiJlhureto de carbono. 

A questão pois se resume em examinar de 
que maneirá d<<Ve·se retribuir e~te ~erviço ím· 
mcl).so que o Sr. conselhei~o Capa.nema prestou 

. á lavoura do paiz. .. · · 
· . Nota que .na sess~o passada fei peln . . c~=~ 

reieitado .um projeclil cGucedendo pnnlegto 
ei!:cl osivo para o fabrico. e . v anda dll slllpllureto 
4e cl!l'bollo : tão poi:>mda ~e acha!a a camara 

Considera etorbitan~e o prctenc.~o de quorer 
o conce~sionario que se o considere inventor ; o 
maisaqne tem direito é a um premiopPcuniario. 
o· .qual nfio I llc pó de ser negado, nem mesmo á 
vista · do e~tado financeiro do thesouro, por
f(uànto muito ha de concorr er para o melhorar 
menta· deste estado financeiro, o lserviço que á 
lavoura prestou o concessionario. Propõe pois 
que se lhe conceda um premio de cem contos 
de réis, proposta que converterá em emenda na 
oeca>iào opporluna. · 

Si a camara porém entender que deve susten
'nr o projecto da commissão, desde já annnn cia 

·que offoreceni uma emenda diminuindo o pra. 
zo do privilegio, com o Jim de colicili~r os di
'i"eilos do peticionano, com os interesses in· 
dustriaes do paiz. · 

O SR. PRESIDE~""rE : - Tem a palavra o Sr. 
Baptista Pereira. 

O .@r. Dapllllta Pereira. En creio 
que se acham inscriptos alguns nobres depu~
dos para fnllar a favor. Creio que está inseripto 
um mern bro da com missão a qu'em cabe tomar 
em consideração os discursos que têm sido pro· 
feridos. · 

O S11. PnESJDI'NTE ; -Si o nobre deputado 
quer usar dn pnlavra, póde fazel-o; Sl quer 
ceder, da· la-hei a outro nobre deputado •. 

O Sa. DAPTIST.~ PE!l.EmA. :- Eu desejava fali ar 
depois de algum membro da eommissiío que 
susten~sse·o projecto. · 

O SR. PRESIDENn: :-Mas si nenhum membro 
da commissão quer fallar? · 

O Sn. lEIIOlmltO IAI\Dili:-Eu cedi d~palavra 
para ou. vir as objecções contra o projecto, mas 
não desisto da palavra. 

0 Sã. PRESIDENTE:- Si O iiõbie- deputado O 
Sr. Jardim falia a favor do projecto, não póde 
ceder da palavra ; a discussão tem de ser inter· 
eallada; · si eeder é por uma vez. · 

O Su. !ERO!(yii(O IARmM:~Nesseeruio entorno 
a pal3vr:~·~ · ..... ' ·. · 

(Div.Jos Srs. ~eput~s pedem apata~ra.) 
o sn. P~~ENt.m:~ re111 aJla1a1'~ o ~r- ;re. 

rony m9 Jiir4illl. · ·· . • .. · 
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() l[jjr. Jeron~~ .Jurdim :-Sr. listo é, estendendo esse priv_ile~io a~ rnbri~o do 
presidente,eume r;odena drspensar,col!lo relator sulphur~t~ de carbono, prmmpal mgredren.te 
da comrilissiio, de :vir defender o pl'OJecto por do formiCida. .• . . . 
ella proposw,por<I.u:into os motivos que u levaram • AinQ.a uma consideraçãu·a favor de projecto: 
a ofl'erecer a consrderação da camara o privile!(io a difficuld~de com que teve de lutar .ú introdu· 
em favor do · consellleiro Capanema para a fa· ctor desla indusLria, antes de che:;ar a um resul
bricação do sulplmreto de carbono estão em tado ~atisf~ctorio. Durante muito tempo esse 
synthese exarados no mesmo parecer. habil chimico, incontestavehnente um dos mais 

A commissão não descon1lecia a lei que regia hubeis do paiz (apoiadas), lutou com grandes 
a materia, e foi exactámento fundada nessa lei dilliculdades, fez ensaios infructiferos, despen-
que propoz o privilegio. Mas é necessario que deu tempo e dinheiro... · 
eu expliq.ue como a commíssão a interpetrou.. o Sn. FET..ICIO nos SANTOS :-Isto acontece com 
. Essa !et éde2~de Al:Iosto de 1830; _ella.dJs· todos os industtiaes; eu tenho lutado com d.illi· 

u_ngue o caso. de mv~nçao_ do caso d~ n_Itrodoc- culdades na minha fabrica de tecidos, e ainda 
çao de uma mdustrra. :rt1! ; n{} pnme1ro caso não pedi privi!errio. 
concede ella um priVIlegio, ··DO segundo um · · e · · • 
premio O Sn . .TERONY)IO JAnDJM :-••. para con.segmr 

· . _ · _ . . o desejado resultado, não ê justo quo depois de 
O Sn. FELICro nos ?A~ Tos.- Entno e contrarra ter obtido esse resultado fique á mercG da espe· 

ao parecer da commlssao. culação. . 
O Sn. lEil.OXn!o JAnD!A!: -No caso presente ~5o é justo, repito, que depois de ter con· 

não se trata de invenção; trata-se de introduc- seguido educurum ncmeroso pessoal, de ter 
ção, e o que cabe ao consellleiro Cnpanemu é feito sacrificios, de tef attingido o fim de seus 

. um premio ; mas. a praxe até agora inva ria-vel' esforços, -venha a soffrer uma concúrreneia 
mente seguida, te'!ll sido converter-se este pre- damnosa; que depois de ter prestado um grande 
mio em um privilegio. serviço ao paiz, se seja arruinado por este mes-

0 SR. FELIC!O nos S.\.1\lOS:-Mas e uma pra· mo ü1çto (!ta ·um aparte), isto é, por ter guerido 
tiea contra a lei. ser utll i\ O se~ pm .. (H a w!~ aparta. ) . 

Isto n~'o é rmposs1vet; e o que acontecera 
necessariamente, si o privHe:;:io não lhe. fôr 
concedido, elle se achará á mercê da esfl('CU
la~Tio que começa n fat.er-lhe gu()rra, e guerrn 

O Sn. JERo~••m JAnnm:- Não é, visto como 
o poder legislativo tem o d.ire ito ·de dispensar 
na lei. 

O S11. CA!'\DIDO DE Ot!VEIDA:- E não se trata 
de dispensar na lei; trata-soda execução da lei 
de i830. 

O Sll.. JEI\O:tuuo JAnnJM:-Pelüii !le 1830 se 
tem reconhecido a convcniencia de garantir 
\anto a in-venção corno a in.troduc,ão; é este o 
ponto capital: deve haver algum mOtivo pelo 
q11.al, até bojo, não se tem concedido .o premio 
que a lei garante para a introducç.ão de uma 
indusLria ou invento de re~onlledda utilidade, 
e a cof(lmissiío, sem ter ~rocurado indagar deste 
motivo, limitou-se ·a não estabelecer uma praxe 
nova, preferindo o alvitre do premio até agora 
adaptado em tcdos os casos. 

O Sn. FRANÇA CAnVALll0:--~<1. praxe não é 
lloa; devemos cumprir n lei. . - • 

O Sn. JERoNn~o lARDilt:- E' p·raxe· invarin· 
velmente seguida até l1oje. . 

Em todo o caso, Sr. presidente, o conselheiro 
Capa nem a tem direito ao premi o, e nenhum dos 
nobres deputados ousará contestar-lh'o. O ser
viço por elle prestado á lavoura .. com a prepara· 
ção do seu formicida está reconheci tio como 
de grande v~lor. (Apoiaàos.) A prova está em 
que em m~is de uma província do Imperio se 
tem esLa.tielecido premias para provocar qual
·quer invenção que combata a formiga s~úva 
llagello da mesma lavoura. {Apoiados.) O canse: 
lheiro Capanema, applicando o sulphureto de 
carbono Por um modo especiaL por elle inven
tado, n esse mister, com assombroso resulta do 
pres~ou um grande serviçó ao paiz, tornàndo-se 
pouss~ m~receàor do privilegio que a lei lhe 
garantiU e que de facto. lhe foi concedido pelo 
]!1)verno; l)rivilegio,.,eui'!:effecliv-idade trata. se 
~gott·de. garálltir·1liepelo un1co modo possível; 

' .. .......... - . . . -.. . 

muito darunosa. (Apartes.) . 
Não se trato lle uma especulação de com· 

mercio, mas da especulaç5o de uma industria 
por elle creada nopaiz. 

0 Sn. JOAQüllll NABDCO : -E' uma industria 
licita. 

O S11. Jsn.O!\YMO JAnnnl :-Qtfid inde?. 
0 SR. BAPTISTA PEREIRA dâ um aparte. 
O Sa.' JEI\Ol'n!o JAnmM: -Immoral deve ser. 

considerada a acção ilaquelles que, US3 ndo de 
meios que não souberam crear, vão prejudicar 
aos que o fizeram. 

Contra e:;ses é que o parlamento se deve Ie
van~r para garantir um direito, que não póde 
se r contesta do ao conselheiro Capanema. 

0 Sn. BAPTISTA PERIWli : - V. Ex. est:i res
tringindo muitu· o pensamento constitucional · 
temos lei que rege este assumpto. • 

O Sn. lERo:Nnlo J.U\DI:M:-Estou de accôrdo 
eom a lei. 

O SR. BAPTISTA. PEn~rnA.:-V. Ex. não está 
de accõrdo com a Constituição. 

O Sn. JERO~"l-MO J.4l\DI:II:-Permitta-me V. Ex. 
uma pergunt:i. Conwsta V. E:o;. o direito que 
tem o conselheiro Capanema a um prernio?Não 
contesta, elle . tem direi to a esse premio; mas 
qual tem sido o meio atê hoje invariavelmente 
seguido na concessão· desse premio? Convertel-o 
em um privilegio. · E por que motivo no caso 
presente: se h a de fazer uma excepção? 

(Cru~am-se muitos apartes .. ) 
Basta exa~uinar os Annlllls da casa para· se 

v~r que em mnnmeros casos a camara tem assim 
~ro_~edi~o-.. .. . . :•-· , ' • ; . - ~ 
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O SR. JoAQtrl~l NABUco:-lfas à doutrina não 
é honesta. 

.. o SR. JERoNnm lARDIM:- Qner V. Ex. dizer 
que até hoje a camaro não tem sido honesta'! 

0 SR. JOAQU!l\1 NABUCO:-A questão é saber Si 
o sulphureto de carbono convém .se:- explorado· 
por um individuo ou. pela industria livre: 

O SR. JERONYMO lARDiltl :.:....:.está demonstrada 
pelo parecer de uma commissão de tres illustres 
membros, os Srs. Dr~. Nico~au Moreira, Silva. 
Coutinho e André· Rebouças, autoridt>des muito 
competentes, que examinaram minuciosamente ó 
processo empreg:~do pelo conselheiro Capanema 
na fabrieaç~o do alludido producto. 

O Sn. hatOrtY.M:o JAtlmM : -A questão é de 
pagar o premio a que por lei tem direito quem 
introduziu no paiz essa industria. ... , 

(C1·uzam-se muito$ apartes.) 
O SR. Plt!!SIDENTE :..:._Attencão l Peço aos nobres 

deputados que deixem continuar o orndor, .e si 
quiz~rem discutir peçam a p:tlavra. 

O Sn. M..I..I\COLINO Moun.1.:- O nobre deputado 
tem combatido muito be1n o parecer da com
missão. 

O SR. lllRO!oíYMo JAnom :- Muito obrigado; 
e11tão não sei o que digo? 

O SR. MA.ncouNo 111mmA da um 3parte. 
·O Sn. ·lERONniO JARDIM:- O nobre deputado. 

obriga-me a rec~pitular o que disse. A minha 
ar:;umenta~ão resume-se nisto : que o reque· 
rente tem incontestavel direito ~o premio que 
a lei lhe garante; mas que _tem sido serop~e 
praxe converter-se esse premw em um ·:Pri
vilegio, praxe seguida invariavelmente até 
hojé. · 

VozES:- Tem sido um abuso. 
O SR. JERDl'<YMO JAB.DIM :-:-Portanto, negar-se 

hoje esse privilegio import3 negar o :premio, e 
negar um premio e offenuer um direito, e UI!). 
direito sa~ado. 

(Crv.zum-se muitos apa.rtes e o Sr. presidente 
1·ecla'll~a attençào.) · · 

Tenho sido perturbado de tal modo, Sr. pre· 
sidente, no seguimento de minha argument~'jão 
que já lhe perdi o fio; volt~rei port3nto atrás. 

Disse o nobra deputado pela provinda. da Bu· 
hia que o projecto devia ser combatido, porque 
oil'ende ns industrias a que é applicavel o sul
phureto de carbono. 

E.' exocto, Sr. presidente, que . o sulphureto 
de carbono é hoje applicavel a diversos indus· 
trias : é um dissolvente chimico pnra diversos 
corpos, como o enxofre e phosphoro ; é oppli
cado na vutcanisação da bo!'racha ; mas em 

_nosso paiz nenhuma destas industrias ·ainda 
· existe. 

Eis o que affi.rmaram esses cavalheiros : 
• L• Que o processo empregado no fabrico do 

snlpllureto de carbono é todo novo e de invenção 
do Sr. Dr. Capanema, . · 

• 2.• Que foram necessarias aturadas ex:pe
riencins, durante muitos mezes, para chega(. á 
melhotfórma e á mais conveniente especie de 
metal para as retortas. 

• 3.Q Qlle nessas experiencias gastou o inYen· 
tor som ma superior a cincoenta _contos de.réis, e 
que ainda hoje se póde ver nas circu.mvizinhan
ças da fabrica d~ ilba do-Governador a demons· 
tração destes prejuízos, pelo grande numero de 
retortas inteiramente perdidas, porque fica im.· 

. prestavel o ferro que serviu no sulphureto de 
carbono. -

• 4. • Que é nova a fórma dos condensadores, 
inventada de" modo a evitar accídentes, e àem 
assim especial :l. composiçlio do mastigue empre
gado em lutar. óu fechar as juntas. 
· • 5. • Que o fabrico em grande do sulphureto 
de carbt>no e mantido secreto Ra E_uropa,. sendo . 
ndado o exame do processo seguido pelos fabri
cantes, sendo. assim evidente que foi necessario 
ao Dr. Capanem~ crear,por meio de experiencias . 
proprias, essa industria no Brazil, até então 
apenas conhecida nos laboratorios chimicos. 

• 6. • Que o carvão ne~essarilho 'fabrico exi
giu tarnbem ensaios peculiares ás madeiras 
deste paiz, porque foi logo reconhecido que al
gumas niio só eram impre~taveis, como ta_mbem 
produziam gazes que occas10navam ceguetra aos 
operarias. . 

Chamo n nttenção da cosa para este ponto. 
O SI\. BAl'TlSTA PBIIEillA. :-Isso não é exactó, 

e peço licença a V. Ex., que é profissionlll, para 
dizer que está muito divUlgado, 

o Sn. JEROI'iY"'O JARD!ll :-Não em grande; e 
muito conhecida .a fabricaçrío do sulphureto de 
carbono om :pequeno, eu conheço-a desde que 
estudei chim!ca. 

O Sn. CAllLOS ÁFFON~o:-}lps em que diverge 
a fabricação em grande da fabricação ~m pe· 
queno~ . 

: Demais,nlio se trata de impedir a introducção 
do sulphureto de carhouo no paiz. 

O Sn. lEliONYMO lAli\DtM:-Oh! em muito. Por 
exemplo: V. Ex. sabe que se consegue obter por 
meio artificial diamantes milho .insignific8ntes, 
mas não se pôde aindil fabricar um só diamante 
grande, Jã vê Y. Ex. que differem os pro
cessos par fabricar em grande e em pequeno. 

O Sll.. SEnGio de C.1.s-rno : - Apoiado. 
o SR. JERONn!O JAll.DIM :-0 que se trata é de 

garantir a fabricação desse .. pro dueto . por um 
processo inventado pelo COD.selheiro papanema. 

o S'R, SERGio DE C.>..Srno:__. Sem· d 9-Yidà/:para 
um fim especial. . . . . ' .. . ' . . . . 

. U SR. lERONYMO JA:Ronr : - Que esse proçesso 
é novo •. ~: · · · · · · · · · · 

. 'Osn. CAntOS AF."OlSSO : - Mas onde está de-
;.DlOBSlrada.-esSS; novidade 1 . . . ,_. . . ~. 

O SR. BAJ?TISTA,PEREilU :-Y. Éx. dá: licenÇa 
para um apnrte ? _ 

o Sn. JEMNnio JARDnr :-Pois não, 
. 0' sll. BAPTrSTA PEREHV .. :-Tanto eStá vul

garisado D processo e a .fabricação em .grande,· .o 

·que hoje ~a Europa o eusto do · sulph~eto d!l 
carliono ê mil . vezes menor . do que .. era .. , em 
1868.- . . . . .•. - . 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 27101/2015 15: 13- Página 8 de 22 

~- ... : : 
i"·•: 

38 Sessão em 4 de Agosto de 1880~ 

O Sn.- Jino!I'YliO JARDIM :-Não · quero dizer 
· _ que. não se fabrique em grande, nn Europa, o 
.. ·.:· .. sulphareLo de .. c~r!Jono; IDMS os .. que. o .sabem 

ass1m fahriear alli con$ervam em segredo os 
seus processos. 

. - o Sa . · B>PTIST-~ PEREmA :-Está explicado nos 
livros de.ehio1iea industrial. 

Eu julgo ter justificado o parecer d~ "com
missão, e, como ainda ba alg-uns oradores inseri
pios, ouvirei o' que tiverem n ·diter s> Tot::lrei i 
tribuna para tomar-em con~ideração suas objec-
c;ões, si aosim-fôr necessario. · 

O SI". Bapt.i111t.a Perell"a:-Eu nãG 
coutava que o prujt!C tO •Jue occupa agora · a at

O S!l. lEIIONnlo JAnnJY :-Em todo , enso o tençiiu da camara fosse conte111~ludo n:• ordem 
que sffirmo, ba~•llllio nu auloridad~ dos illu,tre; do dia de hnje. Fui sorprend.ido pela leitura 
cavalheiros, cujos nome:; tenho dt>elin3do, é do D tmo Ojicw.l aqui D~sej~va di$cutil-o .mais 
qua u processo seguido pelo eonselbeiro ~PR· n fundo, c por isso eu lamento niio ter t razido 
nema é novo e de sn;L invenção ou pelo menos eom;:niAOalgunsoponta m,·ntosquu bavia tomado. 
por elle aper(~içoado, de .modo o alcanç~r o 11111 Só hoje fui que pude obter dá secretarin. ai_: 
especial que 1_1Vera em v1sta. ·.- ,guns dut:umentos, do~ quaes pretendo dar notl

.. Peço aos nobres deputados que attendam para cia .á camara, e que podem trazer a!guns escla • 
este 7. • ilem do ~recer da illustrada commls- ree•menLos ao se~ voto 'nesta .ll!atena. 
são (continúa a l tJ') : Antes ~e _eo~s•derar a materta deste projeeto, 

. - d b • em relaçao a le1 de í!8 de Agosto de :1.1:!30, que 
c 7. Qne alguns snlphure~os e ear ono lm· parece ser o terreno dentro do qual se deve 

portados da Euro~a e~am me!fic~zes . quand~ travar a discussão, eu peço licença á illustreeom
emp~egados na ell:tiDcç~n lla sauva · o que de missão de eommercio para dizer-lhe, sem que com 

_monstra que. é .ne~JO um_ P.r~o especl~~ issv dei1e de mani(~star-llle todo o. respeito e 
par.a produ~·r o hqu1do forllllCtda com a neces . consider~ção que me merece, que acho 0 seu pa
sarJa energ1a. , , r~ce~ muito deli~ien. t~ em relação ao ns~umpto; 
. • ?·• Que todo>. os apparelhos empregados nas nelle principalmente se no1a uma lacuna tão 
ra~ncas do l\~e10 e da Ilh~ .jo Governador ~o ::ensivd, que, si não fora ~lia, por c~rto que"_a 
re•tos no Braz1l, de coorormtdade com os dese-· . camara ter1a :t"ora mais ab11ndantes e.'\Ciarec•
nhos e sob a JWUl~iata inspecçã~ do. seu inven- mentos de fací'o·de que ~liás n:io póde pre,cin· 
~or,_ e que es<a. 1udustrf:~. é na<J so nova como dir, p"ra poder sobre esta que;t~o fvrmular um 
Vlte~ra,merde ?lllCional. • juizo conscienciQ50. Si não fôr;l essa lacuna do 
· A~sim, poi~, é" de toda a evidencia, por e.~tes parecer, que eu ncabo ·de not~r. nã•J teriamo~ 
motivos, que o conselho da sociedade ~ultiliado- ouvido contesi<•ÇÕes de alguns do~ nobres de. 
ra 'da industria nacional foi bem avisadoqnnndo put<~dos que estão mat informados áeerca deste 
opinou que se incluisse no decrP-to de privilegio aS$Umpto, e que por isso tive ram a coragem de 
o fabrico do sulphureto de carbono, prevendo asseverar q11e a resolução que agora se discute 
as difficul;Jades da impnrLnção de um prooucto não o;ersa. sobre n mesma e ideatica m~teria de 
tão util ~ .agr!cultura e ás ~r~es. . . .. _ outra que esta camnra r ejeito a em sessão de 23 
· Como Ja disse, a comm1ssao so constderou u de Dezemnro de f~78. 
conselhei~o Copanema com direito ao prem~o o Sn. SÉRGIO DE CAsrao :-Não apoiado. 
gue a le1 lhe ~arante no art. 3.•, e que d1z - . 
{lê) : O S11. BAPTISTA P.sREULI.:-:-Vem a JlBIIO. rati· 

c ArL. 3. • Ao introductor de uma indllstrla fic.'lr n~ . ap~rte que eu. de1 e que nao fut bem 
estrangeira se darã um premio proporcionado a comprehendtdo. ~u d1sse qne a esta cam~ra 
utilidade e difficuldade da introducd ~. , faltav_:1 furça mor~! p~ra poder adaptar esta 16· 

• • .
1 

. . • . sol uçan ; e a r~za.> e porque n camMa, que 
E st p~op!•Z o. pn_v1 egto e porque assun_ se v<Jtou contra uma prctenção itl ~ntica do illuslre 

tem pra t1~do ~lé llOJe, devendo baver para ISSO eonselbeiro Capanema em i 8i8, não póde "hoje 
razõ~s mu1to ~•mpl.:s . vobr essa mesma pretenção sobretudo quando 

Devo ~inda tomar em consideraçã'o um ponto a questão não se apresenta sÓb um aspecto nuvo. 
de que tratou um dos oradores que me prece- u s D · . o t - é 

·. dernm appliC<l çirO do sulphnreto de carbono ~~ n. EPliTADO · - assnmp o nao • O 
como formicida. mesmo· . 

Sr. presidente, o sulphureto de r.arbono é (Ha outr·os apartes.) 
nm liquido t'Xtremamente intlammnvel c que, O SR. B.\PTJSTA PEREIM:- Sorpreude-me 
em presença do oxigeneo ou do ar attnusphe- ainda ~ conte~laçiio em que insi~tem os nobres 
rico, dentro de um esp~ço limitado, redllZ-~e a deiJUI:Ido~ que d~r~ndcm o projeeto que se dis
v&pf'lr e detona á appl'Oximaçiro de um corpo ente. E' um ponto este que eu qael'1l já tirar a 
innammado; os ~azes resultantes são tlelecte - limpo, e parn isto e1t peço a alleução da camara 
rios para as ror'!uga2. E' exactamente ni~to ~ue por pouco~ momentos. . -· ··-· 
CO!l~ lste a,appllca,ao deste producto COJ]lO lOf· o conselheiro Capanema em !873 requereu 
m1C1da. privilegiu ao governo para usar, no ImpHriO, de 

~las, á primeira vista, pnrecerá mnito simples um processo que elle descobrira para extinguir 
applicar o sulphureto de carbono nesse mis~r ; a formiga saúva ; note a·camara, privilP,qio para 
"!!:çttretanto, não é·assi!Xl; é nisto que consis!e o uso de um processo de swa invençdo para a eaJfinc
·mventn _do Sr •. eo.nselheiro Cap .. nema, que, para fàtJ da formi!Ja U~úva. Cumulativamente co.m 

· -consegu•r o mats completo successo; teve de esta graça, requereu o conselheiro Cap:nema 
veneer muitas dil1i.culdades, _de gastar muita ao governo o privilegio para ellt só-. fabricar no 
. ~ciOilcii e calli~es ~m llumerQWS eosaioo. . pai' o slllphureto de. carbono; <~Ue «Wi~ .. S8l• o 

. -: ' 
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~ri"tl~.i~nl ingreõient~ desse processo, que elle O Sa. Ct..Nnrno DE OraVEIIlA.:- Como inventor 
xnventara par~ • exttncção 4la · formiga saúva. ·do fabrico aqui no Braúl. · 

O Sa. JEriONYHO Ü.IIDtM:-l'rlrut na mesma oe~a· VuZP.:s:- Inventor do fatJrico! 
sião? · • 

=0-~Sn. JosÉ l'riA.nU.!!Ko :- E' uma especíe da 
o Sll. J3.A.p:i:Jsr.~ PJ;:IIIllUA:-Na mesma oeca:Ce" tentatJV~ de intent'iio, como disse um de:;embar-

sião. gado,- d~ minh>~ terra. · 
O SR. FELJCIO n,,s SANTos:-V. Ex. está de· O Sn. BAPTIST.\. PEnEIIIA:- Não tendo sido o 

monstrando a difi'erença da pretenção do anno conselheiro Capanema nem inve~tor, nem de!· 
passudo. I'Oi>ridor do sulphureto de carbono, n~o podia 

O SR. BAPTISTA. PER.EIRA:-Para que me in· obler s~melb~nle privileg-10. Mas si o governo 
terrompem os 11obres depuU>dos no meio de concedeu-lhe este privilegio, nns termos do de-
uma demonstração.? Sieu não estivesse seguro· c•·eLo de 13 de .Agosto .. de-!875, -foi- porque e - . - .. 
neste ponto, .não insi~tiria nelle com tanta fir· considerou em um dos doús casos: ou como in~ 
mezo;. deixem-me eJC.\)Õr e de~(>is me c11utestem. ventar, ou c<>mo descohridor; .e então, si ·ene 

Foi em .i873 que, cumulativamente com 0 tint1a direito ao privilegio por qualquer destes 
privilegio para us~r do proces•o que inventara, dom litulos, o decreto do governo·não tinha 
o Sr. conselhei~o Capanerna }ledm tamben1 pri· de vil" á camara par.a-Qbter ~ua sancção, porque 
vilegio pm1 fulwic~~· o sulp!mreto de carbono. o. g~verno,. pela lei ~e _f830, e>tá d• posse do 
Entre os orgiios olliciaes de consult~ que u go· d•rP.IIo, que US8 por SI so, s~m competen~ia com 
vemo ouviu, roi tambem consutta~o 0 procu· ~ assembléa geral, de concP,der privilel(ios e pa
rador da corõa,que formalmente se pronunciou tentes d~ invenção ou descoberta por prazo não 
·cont1·a o privilegio ~e f:1brka~ão do snlplmreto excedente de 20 annos, · 
de carb<lno. Ou pelas cons1deraçü~s desenvol- O Sa. C.A.NDIDO DE OLIVIIIRA:-Este argumento 
vida~ no }lnrecer do con~elheiro procurador da é todo em favor~do consdb.eiro CapaneBla. 
corõa, ou por outras que eu n~o conheço, nem o Sa. BAPTISTA PEaEru:-Talrez. Ih uma 
tambem a camara conhece, porq11e esta pre· d'"' 
1enção não esta regularmente insLruida, 0 que é luerAnça entre nós, no modo de apreciar a 
certo é que o guverno. limitando 08 favores que~tão. V. Ex.. está _vendo tudo por um prisma 
im-petrados p>'lo ST. ean~~lheiToC~p~nema, eon- fascmador, eu exarnmo o assu11\pto diante da 
cedeu-lhe, por decreto n. 5.357 de 23 de Julho lei. qu-. é o terreno dentro do qual devemos 
desse anno, privilegio pnra elle usar no Imperio todos nos collocar. 
d() processo que inventára para a extincção da .A ~ircumstoncia, portanto, Sr. presidente, de 
formiga saúva. ter TJDilo o decret~ de !875 ao poder legislativo 

para receber a sua lippr()vação, deve ter uma 
O Sn. JgRONXJ\10 JAEDillr ::.._A razão é esta : é explicação. Não póde ser 'outra senão a se

que a primeira pnrte, isto é, o processo para A"Uinte: tendo o g-overno concedido ao im
extinct<;io da formiga_s:J!ÍYa er~ um inve,;to, e petrante o privilegio a que não tinha ·direito 
a !!.• varie não era senão nma indastria a in- [Jorque não foi, nem · descobri•lor, nem in~·· 
traduzir; o governo não podia conl!eder estu ventor, qt1nntlo só podia conferir-lhe um preniio 
~-·parte, e só a caroar~ o poderia fazer. de inlrMucção. provadas ~s condi~ôes da lei, 

O SI\. BAPTISTA P!ilR!IIl\.~: ~ Ell responderei o ~ov•,rnu exorbitou, porqae tran~formou o 
·opportun;l!ne!lte a este a~arte, porque ·entende 11remio em privilegio; e nssim sendo, a con
coru a impugnação do projcct". ces.;uo só poaeri~ (lroduzir effeítos. si um acto 

Nilo te1Ldo ~t do f"'Ht n··~~a 1,-rimelr~ tllTA;.ti\r.l, li<l \)M'I)I!\leni.O a con.f•r,nasse. (Aptrtes.) 
o illustre Sr. conselheiro Capar1.ema a renovou Contumando nesta historia, ::\1". presidente, 
em :187õ; dirigindo-se ao governo, pe<[iu o como que deveria ser narrada, nflo cessarei de dizel-o, 
plememo do favo1· que lhe fôra negado em t873, pela ilhastrada commissão no parecer que pre
e conseguindo desta vez a graça que impetrá1-a, cede o projecto, aécresaentarei que em !877, 
foi expedido o decreto n. 5982 de 3 de Agost- roi enviada pelo govefllo uma cópia do decreto 
de i875, concedendo·lbe privilegio por 10 de i3 da Agosto de !815 á eamara. e tendo sido 
annos, para fabricação do sulphureto de (car- remettida á cornmissão de commércio para dar 
bono, principal ingrediente empreg~do para sobre elle o seu parecer, converteu-se na se-
execução do privilegio l:lnterior. guiute resoluc~o (!é): 

O Sn. lEBOli'YliiO lA.Rnr:w: :-Ficando sujeito·ã • A assembléa ger~l resolve: 
approvoç~c. • .Ar L. L • Fica appr•,vado o decreto n. 598~ 

OS B · p N" l! - de i3 d" Agosto de i875, ·)elo quDI f.,j conee-
B. · AP'l:lSTA JlRJ;:ntl :- ao, scn or; mo d•do ao Dr. Guilherme- Sclwch l:npancma [!ri-

Item essa cl"usul~, cu tocnrei nessa questão. vi:cgio \IGr :LO ~nuas nura a fanriea<>ão d.e sul-
Comet·.ou en.Lào nml! set>i~ de ~ll.orna\i~~. q11e .. " 

eu descjára que o meu illustre Cilllegv, relator pl!nrelo de carhono. • 
da comoJi~iio, nos pude~se explic:1r. Em (rue Esta r~soluç~o. eritr~ndo na ordem do dia da 
qualidndP, que caracter o eonseliíeiro r~,pauem~ sessào de 23 ~c DBlemuro de i878, fo.i rejeitada 
P')diu e. obteve du governo e~St- privilegio p3ra por esh c:uuara com plena con~ciencJa de que 
fabrJearsulphureto de c>~rbono 1 Como inventor prat,cava mn acto de jusLiça, e consulta>a. M 
'dcs~e corpu tllimiço ~-Não. --Cumo.·desCúbridor? verdadeir:1s eonveniencias publicas.; porqu:mto 
'f;,mbem. não. :Or••, si () ~on~elbe ro r~,p~nema antes da vut:lç:io, um illu~1re deputado que, por 
não inventou nern descobriu o sulph ureto de· motivo que a todos nós entristec~, está priv;,do, 
carboDo, .. não lin'ua"'direito:a privilegio. ha muilo tempo, de tomar parte nos trabalhos 
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desta éasa, cliiimou a attençiío da ca mm1 pará 
esta votaçilo, da qual resultou a rejeição do 
projecto. ' 

O Sa. CES.A.ll.IO ALYm:- Quem foi? 
O Sr. BHTISTA PEnEIR.~:-0 Sr. Joaquim Un-

noel de Macedo. · 
0 SR. FELICIO DOS SAN'IOS:- E' preciso !P.r O 

decreto. . 
0Sn. DAFTISU f>EREil\.~:- (Pede a legislação 

de i 8íií. ) 
(O orador i satisfeito.) 
Vou, Sr. presidente, fazer a leitura do decre

to de 13. de Agosto de i 87;i, na ;;ua in ten-ra 
p3ra que, de uril:~ vez por todas, os nobres de
putados que me contest.1m fiquem conhecendo 
bem qual é a Sll:l ma teria _(lê) : 
· •Attendendo ao que mo requereu o Dr. Gui

cllicrmfi Schuch de Capanema, hei por bem ( 00 -
·r.edei--lhe privilegio por de?. annos, par:~ Cabri
•cação do sulphureto de carbono, principal in
•gredieute empregado para execução do privi
•legio qlle lhe foi concedido por decreto n. 5.357 
•de 23 de Julho de l 8i3, para a e:..tincvão da 
<formiga saúva. • 

Tinha eu, portanto, razão, Sr. presidente, 
-para asse\'erar, como asseverei :i camara, que 
o deoreto de 1.8i5 ~penas concedeu ao conse
lb.eiró Capanema privilegio para fabricaçiio 
do sulphureto de carbono com o ingrediente 
1Jrincipal do ~rocesso, que inventara, para ex
tincção da formiga saúva,· 

Esse decreto tendo vindo, como eu disse, ao 
corpo legislativo para receber a sua sancção, 

· :ilão a teve, porque a camâra, por votação de 23 
de Dezembro de :1.878, rejeitou o projecto. 

Isto passou-se, cCimo digo, em 23 de Dezem
bro de !.878. 

Pois bem, o impetrante não d~animou ; es
lJerandó ser tão feliz em uma outra tent:lllva pe
rante a camara. como havia sido perenle o 
governo, insistiu na concessão do privilegio 
para labrie:~r no paiz o slllpbureto de c., rbono. 

O requerimento do Sr. conselheiroCapanema, 
sendo remettido á commissão de commercio, 
encontrou nella o mais fav-oravel deferimento, 
concluindo a commissão pelo seguinte pro- · 
jeeto (lê): 

< A assembléa geral resolve: 
c Art. L' Fica approvado o decreto n. 1i982 

de 13 de Agosto de !87fi, que concede ao con
selheiro Dr.Guilberme Schuc11 do Capanema pri
vilegio, por !.0 annos, para fabricar sü.Jpbureto 
de · çarbono, ~em p1·ejuizo (la importarÃo de 
p!·oducto similar eltrangeiro. • ' 

A differença que existe entre esse projecto, 
que até hoje não tev;e as honras da· dise<ussãó e 
ficou abafado na poe1ra do ar~hivo, e o decreto 
que concedeu ao consellleiro Cap~nema o pri
vilegio p~ra fabricar o sulpttureto de carbono, 
é que ne-:;se projecto ·se saiVJI a imporLaçlio de 
producto similar estrangeiro·. -

O Sa. Jl!l\OJ-"U!O J.\RDrn:-l!as não foi esse o 
projecto qne cahiu. 

0 -Sa._ BAmsn PEllli!JlL\.:- Creio que tenho· 
me expressado nos termos os mais claros_ 

(Apoiados.) O projecto que cahitt em 23 'd.e 
Dezembro foi o que concluiu, pura e simples· 
mente, pela appronç5.o do decreto que conce
dera o privilegio para o fabrico do sulpbureto 
de carbono. 'fendo elle ~ido rejeitado, a com· 
'mis$ITO offereceu outro em :187~ approv:mdo o 
decreto de ill7S,.acrescentando a clausula-sem 
prejuízo da. ·importu~õo de prodncto similar es
t ra:JifJeiro. Ess~:~ projecto nnnc~ so discutiu. 

Pois hem; o Sr. conselheiro Capanema este 
anuo :voltou á carg-a, formulando uma nova re
olamnçào ao corvo legis!.•ti vo; e na sua repre
sentação sustenta que, tendo direit9• como in
troductor a um premio, mas não podendo esse 
prtmio ser concedido, ou não esperando elle 
obtel-o em consequencia do estado pre<:nrio das 
linanç.1S do pnit, que se lhe désse o privilegio 
por esp;1ço d<! iO annos, afim" do! fabricar o sul
phurew de :orbono em compcnsaç;io do premio. 

Esta prcten~ão foi auendido pela commissilo 
de commercio, que formulun a seguinte resolu
ção, sujeita agora a debate (tê): 

• A assemblé:1 geral resolve: 
• Art. :L• Ficn concedido ao conselheiro Gui

lherme Schuch de Capanema o priYi!P.gio, por 
:lO nonos para a fabricação do sulphureto de 
cnrbono, priuci pal í ugrcdieute empregado na 
f:tbt'icação do seu form_ir.ida. 

c Art_. :! .• Ficaw revogadas as disposições em 
contrano. • 

Logo, a materia dosto resolução que estamos 
discutindo ú a mesma e identica do decreto de 
:1.8ill. 

O SI\. SERGIO DE CAST!UI: -A fórma é outr~. 
vou mostrar a dill'erença. 

VozES : - O fundo é o mesmo ; 
O Sn. DA!11:JSTA Plíiumu :-Em uma questão 

de>La ordem, que se deve tratar com gravidade 
e;\ luz dos princípios, não se podem fazer qucs-
tiuncnl~s . _ 

Eu creio, Sr. presidente, ter conv !ncido 3 
c:~mara que a materia da resolução que ora dis
cutimos r.ão é outra causa mais sen:io a mesma 
mnteria, o mesmo objecto 'do decreto de i875, 
el':pedido pelo governo: (Apoiados.) 

Falia-se em dilferença de fórma. Si a questão 
de fórma aqui póde prevalecer, eu della tirarei, 
~rgumentos para combater a illu;trada co~
missão de commercio e industria : o que se pre
tende com a resolução que se discute? ·:A con
firmação do acto do· governo~ Então a nppro
vocão do decreto de 1.875 deve ser expressa, e 
u~ste caso a formula deve ser a da resolução 
que a camHa rejeitou em :Hl78_ Quer-se outra 
co usa ? En.tão de v e se revogar o decreto de f 8711; 
não póde coexistir com a resolu~o legislativa;· 
são dons a c tos distinctos, que--importam -dous 
favores-privilegio dado pelo governo e privi. 

,legio-couferido pelo parlamento. -. 
Si entendeis que o decreto de i875 não produz 

efl'eiLo sem ~ sancção legi5lativá,ent.iio a formula 
deve ser esla : fica approvado o decreto de i 87:S, 
qo.e concedeu ao conselheiro c~pnnema privi
legio para poder fabricar _sulphunilo _ Q.e car-
bono. . . _ · · · .. 
- Para que se faz uma_qnestão· de fórma,·quando 

nos deve preoccupar a questão dominante, a 
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questão da fundo? o que interessli saber. e re
solver é si o pretendente tem direito a· uma 
p:ltente, ou por ter descoberto ou por ter in,•eil
tado o sulpb.ureto de carbono; ou ~i tem direito 
~ um premi o peeuniario por ter sido o intro
ductor desse prodncto no paiz. 

limitado, quer pelas condi1ões, oú módo de 
~xercicio quer pelo tempe. . 

Or~, uma propried~de Jimitaãa no seu exer
cício por clausulas ou condições, que restringem 
o gozo e subordinada a ·urn prazo certo de tempo, 
não é uma propriedade protegida pelo direito 
natural. · VozES : - V. Ex, tem di seu tido perfeita

mente. 
o SR, BAPTIST.~ Pmumu ; - Creio, senhores, 

ter-me desempenhado do compromisso que 
tomei perante· a camara, de provar a toda a e vi, 
dencia que a resolução que discutimos é per
feitamente identica ã resciluçiioque foi rejeitada 
pelo voto.da eamara, na sessão de 23 de Dezem-

Entre 3. invenclío c a descoberta ha uma no
tavel difi'erenç~.' Inventar quer diz:er prodnzir 
alguma co usa que aiodn não e:tistia; descobrir 
é tornar IJatento uma cousa que exi$tia, mas que 
ainda não tinha sido observada. 

bro de i878. _ 
Agora entro na questão-si o Sr. conselheiro 

Capanemn tem direito á patente como inventor, 
como descobridor, ou. a premio corno íntro
ductor. 

Circumscrevendo muito o meu discurso e li
mitando as minhas idéas, não entrarei ero ques· 
tões iJ..Ue pódem ser reservadas para uma ontra 
occasiao, porque não me pareco que tenham 
agora tod:~ a sua. opportunidade ; e é por isso que 
deixo 'de considenr algmtias idéas do meu il· 
lustre amigo, deputado por Miaas, que me pa
recem falsas neste nssnmpto. 

S. Ex. fez o]panagyrico do direito de invenção 
e descoberta, imprimindo-lhe os caracteres de 
uma verdadeira propriedade.. · 

Niio é para mim uma novidade7 a opinião que 
professa o meu illustre amigo; já nn Fran~. n~ 
época fecunda das grandes re!or.m~s, em i79i, 
estas idéas triumpharam na sua legislação, e, 
versado como é nestes assumplos, o meu. illus
trado amigo sabe muito bem que a primeira lei 
que.protegeu as invenções data desse nnno , >i". 
gorando presentemente a de.S deJulb.ode :I.B~~-

Mas si é verdade que sob a influencia dessas 
idéas si disputava, coro muito c·alor; si o direit~ 
de invenção era · um direito na~ural ou po~itivo, 
não menos verdade é que no espírito da legis
Iação rranceza, eomo na dos povos modernos, 
estas idéas não têm mais entr~da hoje; ella;; fo
ram combatidos na importtmtissima exposição 
de .motivos apres·entada pelo ministro do com
mereio em França, o Sr. Cunin Guidaine, por 
occasião de se discutir a lei de 18M,, triumpban
do este pensamento--que o direito dos inventores· 
a uma patente n'ão é outra cansa mais do gue 
uina transacção necessaria entre os prineipios _e 
os interesses. 

Não aprofundarei esta questãa, limitando-me 
só a contestar ao il!ustre deputado n~ parte em 
que me parece que S. Ex. def~nile este ~irei to 
como nma propriedade protegtda pela le1 na
tural. 

. Ora, sendo estas as noções da sciencia, que 
devemos applicar m inte!Hgcncia da disposição 
da lei de 2a de·· Agosto de iS'3~, pergunto; o 
Dr. CapGem~ produziu uma eousa uova que 
:não existia~ Dcscob riu alguma co usa que, exis· 
lindo anteriormente, n.~o tinha sido observada 
e não era conilecida pelas suas qualidades e 
destino' Não; o sulpb.ureto de carbono, desco
berto desde o tim do seculo nnssado ó empre
gado na industría, onde recebe varias appli· 
cações; si não inventcn e ncln desevbrin esse 
corpo chimiCü, o que fez entto o impetrante ? 
Fói elle o primeiro a introduzir no paU: essa 
suhstancia? 

Senhores, a· lei de !.830 concede um premio 
pecuniario ao individuo que introduz no paiz 
um~ inllustria estrangeira ; mas não sei si 
dave-se considerar introductor de uma industria 
quem simplesmente introduz um produeto da 
industria: é.o c~so do impetrante. (Apoiados e 
apartes.) Tenb.o necessidade de insistir; o illustre 
conselheiro Capanema não introduziu industria 
alguma nopaiz; poderia, sim, ter introduzido, 
como sustent~, um pradueto ehimico applieado 
a certo fim indastrial. Esta é que é a questão; 
applicar no paiz um produe!o chimico já conhe• 
cido, n certo fim, ~ que era destinado na Eu

. r opa, não importa o mesmo que introduzir-no 
paiz uma io.dustria. 

Examinemos a questão sobre· este aspecto-o 
direito ao premio, a uma reeompen~a qualquer, 
~por ter descoberto no supb.ureto de carbono 
.uma: applicação especial ú industria. 

O Sn. JEaom-l10 JARDm :-Isso é outra causa. 
0 Sn. BAPTISTA PEliEIRA :-Permitta•IDS O 

nobre deputado que lhe diga.que ainda labora 
em engano, e a sua contestação obriga-me are
cordnrquaes são as condições que legitim-am a 

- E sem qM eu qneira3leste momento discutir 
o assuropto, addnzirei apenas urna consider~~o 
que basta :para refutar a idéa q!J,e _defendeu o 
meu illustrado collega, e é :1 segumte: 

concessão de uma patente de mvenção ou um 
premio de introducção. Um dos elementos espe
ciaes para a concessão é a novidade da idéa, ou a 
novidade da ap~licação de uma idéa conhecida. 
Portanlo, si o. conselheiro Capanema foi o pri· 
meiro que .descobriu· a applicação do snlphureto 
á extincção da.s s~úvas, sem dp. vida nenh.l!ma 
que teria dire1to; como deseobrldor~ a um pre
mio. 

O SI\. JEIIONnlD JÁnDill : -Esse direito já foi 
recoqhecido:-pelo parlamento. . . · 

O sR •. ll~t>rrsu PEaF;m_, .. :-0 parlamento não ; 
nada concedeu 30 impetrante : n1io ba neto ne- . 
.nhum .do parlamento reconhecendo • direito. ~o 
Sr: Cap:mema ou. protegendo a sua-'industria. 

o car:tcter de toda a propl'iedade é a perpetuí· 
dade,, Não se comprehende propriedade com. 
eXistencia precaria e incerta;_ e_ entretmdo 
aguelles que sllitentam-·que o direito de desco
bertas ou invenções é um direito naturnt con: 
cordai:n que este direito não_ póde deixar de ser 

Tomo lV.-6; 

· Si o sulphurelo de carbonc. é um ;.gente chi· . 
mico, descoberto. em. ,!7,96; éreio eU:, a su~. appli- · 

'· 
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cação ás indmtrias é tnmliem antiga.· E' certo 
que, até certa época, :1.850, o sulpb.ureto de car-

. liono era exclusivamente np~Jic,,do ã VIJlc~nl~~
ção e dissolução da bomeha ; de l850 até l860 
foi empregado em varios usos industriaes, sendo 
o prioe!pal delles a extracção dos oleos e da~ 
gord-uras dos ossos pa ra a fabricação do carvão 
3nimal ; mas de :1.860 para cá descobriu-se no 
sulphureto de carbono a propriedade especifica 
que tem como insecticida, sondo as prtmei ras 
experiencias que então se fizeram na Algerln, 
onile foi empregado, coroadas de tanto ~ucce~~o. 
que se vulgarisou a applica•;ão do meio, e<Hno 
se lê na ~Re11ista .A.griccla de :1.86!, publicada 
naquelle paiz; tendo sido a noticia divulgada no 
jornal-A &Wncia para todos. Nestes nltimos 
tempos tem sido o snlpbureto de carbono vul· 
garisado em França por ordem do governo, nlio 
para matar a formiga saúva, porém si m para 
extinguir a pbyloxera, que tem devastado as 
vinhas. -
· Os nobres deputad0s snbem perfeitamente 

que nm _ dos generos de industria fran· 
ceza é a cultura. das vinhas, e q11.e as vinhas 
do meio dia da-Franca for~m assoladas · pelo 
phyloxera, em proporção que quasi desaptla• 
receram. Para combater este temvel inimi 
go, este tla$tello, o governo recommendou a 
3pplicação do sulphureto de carbono, e nes1.as 
tentativas low.vaveis do go\'erno francez, no 
intuito de animar a industria das vinhas, amea
çada de. morte im mine nte, foi clle . auxili~ do 
por companhias particulares, e de prdereuria 
citarei a celebre com)lan bia da estrada de fcr
·ro de Paris a Lion e ao Mediterraneo,que, á sua 
custa, fundou em Maroelha mais .de uma otli
eina .onde se fabrica o sulpbureto de carbono 
em .. grande. . 

Portaoio a applicação do sulptiureto de car
bono, como insecticida, não é uina descoberta do 
conselheiro Capanema; antes que esse -illustre 
cidadão o applicasse entre nós já estava vnlga
risade .em outros paizes. 

E' justamente porque a scieneia deseobrin no 
sulpbureto de carbono propriedacles para ser 
applicado, com vantagem, a varias industrias, 
que o seu fabrico tem augmenta do considera· 
velmente. EsC3 subst~neia é fabricada em·ponto 
tão grande que em,fSi,O custava o kilogramma 
de sulphureto de carbtmo rectific:odo 5U'francos, 
e hoje Cli.Sta alguns centimos; isto é, hoje com
pra·se o ·sulphureto de carbono por um preço 
mil vezes inferior âquelle por que era vendido 
em !BiS. · 

Sendo, portanto, o -snlpbnreto de c~rbono 
uma snbstancia cbimica conhecid~. inventada 
e descobert:t ha muito tempo e applicada a vn· 
rios usos industriaes, que, antes de ser introdu· 

-- tida · n~. paii ·e applicada á extincção d'ã'tõr·~ 
011ga, Ja era na Europa empregada como meio 
etlicaz de matar os ratos, niio c:onsullará as con
veniencia! publicas, as ~ranóes vantagens do 
~mmerci~ e da induslrJa um acio legisla
tivo, que abrigue o fabrico do snlpbureto da 

' carbono d~b~ix~. da ~ide de ~a patente Oll 
de . !1111-. pr•_vile.gto, CUJO ·fim prox1mo é impedir 
.as . mdustrlas concurrentes, estabelecendo-se 
nm monopolio odioso a todos os respeitos. 

E vem ~qui a proposito refutar um ~rgumPnto 
do nohre deputado que, para tlefénder o pro
Jeoto, f:1llou -nos em especulnçilo. O qu~ o nobr;~ 
cleP.Utado ch:tma e.specnl"ç~o. si não ernpr~;.:a a 
palavra no senti<lo ouioso, é uma cousa nobre 
e legitima, 11ue o l:•gis!ador, em v~z de r~rrcar, 
deve 8coroço:1r. O que é o commcrcio senãll 
uma espec:~ la:·ão? 

Os industri:,es que têm ~s suas fabricas mon
tadas, ou que a~ estão montando, pn ra fabri
car o sul pilur,•to de c.1rbono ; os negociantes 
que o mandam vir !lus merClido,; da Eurupa .para 
os dive•·sos usos da indust:·ia, não pratir:oUJ uma 
c;speculaçiiu· no sentiria odioso da p~l~ vra; exer• 
eem, sim, um acto licito de commercio; a-sabe
.dori~ do lel:isfn rlor não deve des,·iar e.•sa cor
rente e nem tolher n industri~ . que tão licita· 
mente semani{~$ta,para favorecer um pa rlicnlar, 
remuneranrlo assim. eum o ;nonopo!io que lhe 
dá, os sacrificios que porventura t~nha r~ilo 
p:~ ra introduzir no paiz o uso do sulpbureto de 
carbono. 

Si o nobre deputado, qa11ndo nos fallou em 
espeeulaçãc•, quiz se referir a mnuejos empre· 
gadO$ por inimigos à o Sr. conselheiro Capane
ma, e dos tj u:oe; ell~ se queixa, c crue nllicinm os 
seus operarias, os sc•us me3tres de oficio. attra
bindo·os a si pur m:~i,.res vantagens, direi que 
é ts<o uma immoralidJd~; mns com essa immo
ralidade nu da tem q11e ver o coqJo legislalivo: 
é uma circumstan.:ia alhe;a á ~olu1ão da. questão. 

Ainda hontem ou ante-hilntem, a e~ ta camara 
veiu uma r~pres~ntação de varias industriaes 
do paiz, pedinclo ~ruvidmcias para esse mal, 
de que se qllcixn o impetrnnte, o bem assim 
p~ ra se evitar as grene. dos operarios e que elles 
possa m ser seduzitlos: - -

Não ha raziio, portanto, para que dispensemo~ 
uma protecção especial ao im pt!trante ; e nem 
comprenhendo qne o meto mais-ellicaz de con
jurar o mal, cootra o qual clamam todos os 
i ndustr1aes do pniz, seja a concessãu do privi
legio. Não aebo regular, e antes mere<'edur de 
censa ra, o pror.ed •menta que t"m tido esses in!· 
migos. do Sr. conselheiro Ca11anema; mas nada 

. temo~ que ver com isso, não é uma circum· 
staacia que possa influir em nosso espírito 
pHra ·resolvPrmos a reclamação em sentido fa· 
voravel. {Apartes. ) 

Sr. presidente, perguntam-me os nobres de
putados : n~o reconheceis que o formicida Ca- . 
panema é um efficaz auxiliar da tn voura? 
Digo que sim; mas para que, em vez de um 
~u:or.ili a r da lavonra, o formicida nna se eon . 
verta em um verdug-o, é que eu pPç.J á camara 
qne deixe a industri~ do ingrediento: que entra 
n~ sua composição completamentelivre,~ntregue 
á eoncurrenciu cummercial; que não a mate 
pelo monopolio. 

Lembr•rei uma .circumstnncia, .. que estou 
cer to que ha de calar no espírito esclarido do 
nobre deputado, e vem a ser que : não obstante 
as van\Jlgens do formicida inventado pelo Sr. 
conselheiro Capan.ema, os :no~sos agricultores 
em grande parte empreg~m _de·prerereocia o 
snlplinreto de carbono . isolado e não associado 
a qualquer outra substancia ou ingrediente. • 
importado do estrangeirQ·; , · -
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O SI\. JEilo~m~o -J..u.nm :.:.... E' uma materia 
inerte; não influe. 

O Sn. D.~PTrsTA PE:REIIIA :- Agora refutarei 
os nobres deputados com o·projecto do Sr. con
selbeiJ•o Capanema; e o p~rigo das continuas in· 
lerrupções. · 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS :- 0 conselheiro 
Capanema como homem de sr.iencia, bem; mas 
como pretendente, não···e autoridade. 

0 SR. BAPTISTA PEnEIRA:- E' um ponto de 
sciencla, e a sua autoJ;i.dade não pôde ser _re· 
cusada. · 
_ A tbese que eu enunciava é qu& : muitos dos 

nossos 13vradores servem·· se do sulllhoreto de 
carbono que compram no mercado sob o nome 
indnstrial de CilriJorina, de preCerencia ao for
micida. 

A lavoura adquire estu substancia por um 
preço muito inferior :íquelle por que póde ol1ter 
o formicida ()lpanema. Tenho aqui a factura 
de um desp8ebo de carborina, por onde se vê 
que esta substancia, que aliás se compra na 
3:uropa por um preço i usignificante, ape~r de 
pa~3r frP.lll, Que e forte, e direitos alfaudegaes, 
cúp imporbtncia reuni-la é tres vezes maior do 
que o preço do custo da carborina na Europa, 
permiti• aio.da que o negociante que a impor\<\ 
e a ex~õe á v~nda, apez~r de todas as des~ezas 
que f;oz para collocar o producto ao alean•·e do 
a!!"rícul_tor, póde vendei-o por preÇ(l infer ior-de 
600 rêis a hbra, quando pelo duplo se IJbtem o 
prol\ut to Caponema, como se vê desta·nota que 
!arei transcrev~r no discurso : 

·Preço tirado de uma ractura de Londres em 
15 de Abi'il d•! !879. 
Custo de uma libra de sulfureto 

de carbono, 2d,7 (t.lecimos) áo 
. cambio de l!a.. .. .. .. .. . • .. H6 réis. 
Direitos alfn nd~{;aes por uma 

libra real de liquido.. ..... . HO 
Emb;~rque, frete, seguros e·des· 

pezas geraes ........... ·..• • 176 

Juros do adiantamen~o do di
nheiro a 6 %, na Europa .•.. 

Lucro do negociante importa· 
dor, 3(). 'A, par~ ••ttendcr a 
perd~s ·por eva!)Oraçito, der
r~mamento, mau acoudicloo.a" 
meato, tte ....... · ......... . 

402 
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voura a comprar esse .produeto a certa. pesso!l e 
pelo preço q11e ella impuzer, ficando pelo mo
nopolio, senhor exclusivo do mercado? 

O Sn. FELTCIO nos SANTos:- Tambem não se 
protege não pag~ndo"a quem por ella trabalha. 

0 Sn." BAPTIS-rA. PBREIBA: -Cemprometti~me 
a responder, ao ilhutre deputado que me inter
rompeu, com a opinião do Sr. conselheiro Capa
!lema. 

o _sa. lEnoNnlo JunDil:- Estou nncioso por 
ouvll-n. • · .. 

O Sa. 'BAPTIStA. P.r.uru:- O Sr. conselheiro 
Capnnema, quando pediu ao governo privilegio 
p3ra i:o:venção do formicida, declaro.u que o 
sulpbnreto de c~rbono era o ingrediente prin· 
ci11al da sua inven~o; e tanto pelas palavras 
do inventor, como pela letra do decreto se coril· 
prebende que o sulp h o reto de carbóno não é 
emprPgado isoladamente; mas de combina<(_ão 
com outro qualquer agente; si inerte ou nao, 
é o que nmos vêr. , · 

U SR. FI!LICIO DOS SANTOS : - 0 mais f oi O 
miolo de pio que ~e põe nas pilulas. 

(Ha outro1 apartes). 
O Sa. B.I.PTISTA PEREIRA :-Quando em 1875, 

obteve o seu privilegio, levautou·se na impr~nsa 
uma discussão entre um eH~Iheiro ·entendido 
na materia, e o Sr. eonselbeiro Capanema. Esta 
discussão foi travada creio que no magnüico 
jornal-Glollo, que então existia. · . 

O contendur do Sr. Capanema não só eonles~ 
tou que elle .houvesse sido inventor ou intro~ 
ductor do um producto novo, como que o pro~ 
dueto para CUJO fabrico o governo _tinha conce, 
dido privilep:io não comprehendia outra cousa 
senão o sulpbureto de c.1rbono, que era a soa 
base essencinl e indispensavel. CUmo respondeu 
o Sr. conselheiro Capanema ao seu contendor? 

Affirmaudo qne, além do sulphureto de car
bono, que ea:pre~ava como ingrediente, umbe':Jl 
empregava, e msso está o _segredo, um. qtwl 
que tem a propriedade de inOammar e de não 
a~agar pela detonação. Esse ingrediente occullo 
nao é, como se di;se, uma subslancia inerte. 

Preç~ de venda no Rio de. Ia- -·· . 
. n~tn> ............... . , . .. .. "* por_hbra . . 

Porranto, senhores, a questão estâ em termos 
muitos simples; si ~Sr. conselheiro Capanema, 
·e é para i~ to que chamo a attenção da camara, 
descobriu um rrocesso para matar a formigl 
sauv-a. no qua entram como ingredientes o 
' Uiphnreto de carbono e esse-gu.ld não eonbe· 
eido, mas que tem a capacidade de augmentar a 
força nspbixiante do sulphureto de carbon&, 
demor-Jndo a sua acç5o, eutão n~sse caso o 
Sr. r.on>clheiro ()lp~nema tem direito a um 
privii ... I!IO pur ter inveni do um prOCI'sso·sen,_ 
mas porqu~ ntSte processo. j ã 11rivilegiado· pelo 
decr~to de .sn. en tra o sulphureto d~carbono, 

E' sin~;ul31' a protrcç:lo que se quer dar ã la- é contrario-ao bom senso, á bo~· ruãn, ás con.· 
vouJ'"· T- ·dt>s ••s di,;: clam~-sc P'l':l r1eces~id~de Vtnienci"as publkas,·que >e c<infir:. ·ao inventor 
de. nmilio~ :i l"vo nra, ~ . os exp"dienks ·mais privilegio p~r·a f:~bric~r elle >ó 0 p "OdU<,tO de~~o
eng·et~llfls•J' têm ~ido su~geri·l••s . Ln>: quere: rt berto h~ ta 11tu tem1,o,intwduzi<lo n'JCOmtlicrcJo, 
dinl1eilo ~ jilro loarato e a largo prazo; uutros, que a!:mtuta !<In tas industrias e que não tem 
braço< chinezes; outros. bra·:os euroJie.Us; e a propried?d~ exclusiva de uw insecLicida_. . 
al::un,, rec<)mmendnm o furmic~d"•. !13' si a · é 
lavour~ lncra ma i:< com a con~:urrencia .Je todos O Sn. F~sru< CoUTiliBO :...,.. Esta · objecção ·_ 
OS prol1uctos desliuados 110 mesmo .fim, wmo S& irrespoudJVel. (Apoiuci<Ji.} . . 
pret~il.e;·~ titulo de pr~tec~o,coJlStranger a la, . VllzES ;...,.. Tem di$çÇJ.\idçi brilh~~tllle~*· 
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Os Sl!i. CANomo m: OLJVElnA, SERGIO DE C.\sTRo 
E JERONYJ\10. l.ARDIM dão apartes. 

O Sn. BAPTISTA PEnEmA : - Peço alguma in
dulgencia, porque além de tudo ·estou !aliando 
sem apontamentos ; já ti\"e occasião de dizer ·;i 
camar:r que os papeis que aqui tenho só hoje 
Foram fornecidos pela secretaria, nem tempo 
tive de os examinar detidamente. 

O Sn. llincouNo MouRA : - F i que o Sr. con. 
selheiro Capanema com o seu quid, e deixe livre 
o sulphureto de carbono. 

O Sn. BA.FTIST.~ Pl!:RBI11A: ....:. Mas, Sr. presi
dente, si o lmpetra11le não é realmente inventor 
de um processo especial para matar formigas 
sauvas ; si este produe!o não é creação do seu 
genio inventiva e não tem .as propriedades de 
uma verdadeira descoberUl, entiio o questão dnve'
ser examinada deb3ixo de ontro JlOnto de vista. 

Introduziu realmente o Sr. conselhBíro c~
panema o sulphureto de carbono no paiz ? 

Si eu não f às se co! h ido de sorpreza para en. 
trar neste debate hoje, talvez pudesse trazer á 
camara documentos para provar que antes do 
Sr. eonselhsiro Capauema cogitar de pedir pri
vilegio ... 

O Sn. TA~IAl>'DAnf: : -Ouçam.! 
0 Sn.. FREITAS COUTINHO ; - 0UQ:l.ffi isto que 

é importao te. . . . 
O Sn. B.!U'TlsTil. PEnEIU : - ..• para a extinc

ção daformi!l'a sauva, j:i este assumpto preocu
pava os espirllos na província do Rio de Janeiro, 
onde em i855 uma !oi do sua assembléa votara 
o premio·de 50:0001$ pm. aquelle que desco
bri~se o melhor processo e s vstema de extinguir 
a formiga sa LÍYO. • 

Quando obteve o seu privilegio, ci Sr. conse
lheiro r.apanema ·requereu ~o gm:erno da pro
Yincia do Rio de J anciro a concc~são do premio; 
mas o governo pNvincial negou-so a isso, por 
que não mostrou ter preeoebido as condições 
.de que a lei tornou dependeu I e a concessão do 
premio. 
· O Sn. Jrno~'!MO JaRDIM :~Negou-se, porque o 
Sr. Capanema recusou-se a fuzer publico o seu 
segredo. (Apoiados.} Isto posso tamllem provar 
a V. Ex. 

(H a· outros apm·tes.) 
'VozEs :-Ouçamos o or~dor. 
O Sn. B.~PTt~TA P!iO.EmA :- Um cid:~.dão, 

que reside na minha província, habil e enten
dido em chimica induslrial. :. 

O Sn. T.ULU'!DARÉ :-Muito ill:ustrado. 

Quero ~penas accentuar esle facto, qno ·n-in • 
culca do sulphureto de carbono como inseeti· 
cidn não era, no Brar.il, uma novidode até {873. 
Pótle bem ser que em alguni ponto de detnlbe, a 
.respeito de alguma circumshncia, eu esteja mal 
informado ; e por-isso faço esta declaração á ca
mara .debaixo de certas reservas, porque quero 
ca[locar-me a qui na posição de poder ser acre· 
ditado todas as vezes que asseverar um faelo. 
Tenho muito escruplo em asseverar um facto; 
sómente o faço quando estou bem possuído da 
verdade ; não me exponho a ser contestado o 
não tenho nenhum interesse em induzir a ca
mara a erro; o que quero, sim, e para isso tra
lialho, é recommendar ... me á sua confiança. Por 
isso digo que os factos que exponho pode n1 
não ser exactos; ha alguem aqui, entre os que 
me ouvem, que, mais bem informado do que eu, 
póde esclarecer este ponto á camara. 

O Sn.JEROXYliO hnrnr,r:-IS1a prova uma causa: 
que o sulphui·eto simplesmente applicado, não 
pr!lduz o effeito ·ao form1çida Capanema; que 
foi preciso descobrir alguma co usa para tornai-o 
applicavel. 

0 Sn. SERGIO DE Cii.RTno:-No meio da appli· 
cação é que está a invenção. 

(H" outros apartes.) 
O Sn. BAP'I'Isu PllRE!llA : - Sr. presidente, 

estou possuido de um pezar, que me lem·acom· 
panhada nessa discussão, como uma ndversi· 
dade : é de não ter-me feito comprehender pelo 
ineu i!Iustrado amigo, nobre relator da com
missão. Eu accilo a sua deelaraçãl), registro· a, 
e para ella chamo a attenção da camara. 

Si o illustrado Sr. conselheiro Capanema 
descobriu um insecticida, e eu o não contesto, 
no qual entra como ingrediente a sulphnreto 
de carbono, mas que não ê por si só ngonte ca· 
paz para· e~tinguir as formigas e sim associado 
a outro corpo, \(Ue olle denominou um quid, 
então clle tem d1reito a um privilegio por ter 
descoberto o processo .... 

O Sn. J.EnoNDto JJ.aozy : ~ lste já foi reco
nhecido pelo poiler competente. 

O SR. B.~PTrsu Pl!li.EtnA :- .... e o unico 
fnvor que pó de obter do goYemo é uma patente, 
uma carta de invenção .... 

O Sn'. · JERONU!O hnom : - Já obteve. 

0 Sl\. BAPTISTA PEREIRA:-... que ,POr mui
tos nnnos se applicou á lavoura, propoz-se a 
disputar o premio, que cedeu ~m beneficio de 
uma municipalidade, e escreveu uma memoria, 
explicando a seu processo, na qual recom. 
mend~va tambem o sulphureto de carbono 
como um insecticida. Esse cidad~o formulou, 
segundo estou informado, o seu· pedido, e, ou 

,porque não.tivesse padri.nhos, ou porque não 
demonstrasse 3 e.ffieaeia .do processo, oU por 
qual9:uer outra circumstancia; que não _posso. 
avenguar agora, foi infeliz na sua tentativa. 

O Sn. B.APTISTA PEREIRA : - ••.. par3 appli· 
car, usar exclusivamente desse formicida, em 
que entra sulphureto de carbono; mas sem im
pedir a ninguem de vomprar sulphureta de 
carbono no mercado, nem de fabricai-o e ven
dêl-o. 

O Sa. FllEITAS CoOTJNHO : - Apoiado ; isto é 
claris~imo. 

O SR. JJlao;:;mo JAaom·: - Eu responderei. 
0 SR. BAPTISTA PEREIRA :-Por isso foi que ao 

começar o meu discurso, eu disse que em uma 
questão esw, que nós não pú demos discutir fóra 
do terreno do lei: devemos estudai-a á luz dos 
principias que definem da lei de.t830; e ll.!lPli· 
c.audo esses principias com serenidade e isenc. 
pção de animo, os nobres deputados hão de re· 
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conhecer que eom inteira razão defendo uma 
causa justa. . · 

O S"n. DAl'TlSTA PEREIRA: -:Vamos descobrir, 
inventar, uma vez que estamos.dis~utindo in
venções e. deseobertas, uma razão. que possa Mas si o impetrante não !ui inv-entor de um 

:processo especial para extinguir formigas saúvas, 
terá direito pela vulgarisação dessa substaneia 
a um premio como introiluctor do sulphureto 
de carbono no priiz ? 

O Sn. JJ>RONniO J.u10w:: -Da industria da fa· 
bricação; :permitta-me 'V. Ex:. que faça esta 
emenda. 

O.Sa. BAl'liST..l PEREIRA. -Que não foi O intrO· 

explicar este facto. . 
· A rnzão parece-me ser esta: no meu modo de 
entender o governo nãe é tão fncil em conceder 
dinheiro, ·como é facil em ~onooder privile!l'ios; 
e é por isso qM nós vemos . todos os dtas o 
Dia1·io 0/lieiat carregado de decretos concedendo 
privilegias e patentes: não ha industria ·hoje 
neste paiz que não tenha uma patente •.. 

Com muítà facilidade os governos as con
cedem,não porém nssim.o _premio, porque, em 
ulLima aiúilyse, este a c to fica- sujeito ao voto do 

. dulor do snlphureto de carbono, prova-se com 
um simples facto, com a tarifa das nossas al
f:indegas : é um genero tributado, que paga di· 
reitos de entrada. 

Teria sido o primeiro a recommendar a appli
. cação do sulphureto de carbono como insecti-

cida 1 E' uma outra questão. · 
Não estando bem prov-ado o facto, quero fazer 

aos nobres deputados essa concessão .•. 
· O Sn. F.ttJCJO nos SANTOS :-Não é uma con
cessão, é um I o elo. 

O Sa. BAl'TrST.&. PER&mA:-Logicamen.te fal
lando, é uma concessão que faço, porqne não 
estou convencido ; aceito a hypothese que o 
nobre deputado dá como verificada para argu
mentar com ella ; por isso digo que é uma 
concessão que faço. 

O SR. FEticro oos SANros:-Nl:o é tal con· 
cessão , nãó se póde converter um facto liquido 
em )liDa simples concessão.· . 

O SR.· BA?rxsu PEREmA.:-lá dei as ruõe~ 
por que não entendo assim; é, pelo menos para 
mim, objecto de duvida. Mas para que os nobres 
deput:1dos insistem neste ponto? _Os nobres 
deputados dão . como averiguado, como certo 
como inf3Ilivel a introducção do insecticiila no 
paiz? (Apr;u·tes:) 

E' nesta hypotbese que vou argumentar, para 
mostrar que não e caso de privilegio. 

O art. 3.• da lei concede ao introductor de 
uma üidustria um premio proporcionado á uti • 
!idade e dilliculdade da introducção. 

Não foi indifferente ao ·legislador conceder 
em um caso o privilegio, e em outro o premio 
{apoiados); rnzõPs de ord~m publica necessaria
mente iniluiram para esta disLincção que é 
substancial ; os effeilos de uma e outra concessão 
variam muiiO. O premio é um estimulo; é uma 
animação; não offende nenhum in teress~ licito 
e não compromette a sorte de nenhuma uldus
tria; ae passo que o privilegio necessariamente 
influe nas relações economicns das ind usLrias; 
no seu desenvolvimento; portanto não se deve 
conceder privileg-io, quando_ a remuneração d_o 
trabalho _deve ser um premio. . __ . _ .. 

·Argumenta-se cGm os precedent~s; ouv1 
mesmo dizer qne ha um milhão de factos neste 
sentido. 

Senhores, não. adopto C<l~o· norma este prin.
cipio: o precedente não pode nunca ser mvo
. cada como argumento decisivo. Si estes prece
dentes existem, são abusivos, c não é razão. para 
que a camar~ hoje transforme o premio em um 
privilegio, porque ha ptecedentes. · 

O Sn •. JE!ic~'TM.O JAB.OIM:- Logo, V. _Ex:. 
concede o premio 9 · · · 

corpo legislativo. ' . ·. 
Porq11e é que estes premias, tão facilmente 

transformados em privilegias, não têm susci
.tado clamores? E' porque não têm ferido ne
nhuma industria extstentc no paiz, em condições 
de prosperar, e não alfectam.um genero do eom
mercio, como acontece no caso presente, appli
cado a 'I' a rios usos industriaes. Não póde $er 
e:x:tranho :i. camara o movimento qu~ se tem 
feito na imprensa ~m relação. li __ este ~snmpto; 
os interessados agrtam a opLntao, dtscntem e 
trazem á camara as suas representações J;lrotes
tando contra o privilegio. A razão e~phcativ-a 
parece-me ser esta: em primeiro logar; ser mais 
facil àar privilegio do que dinheiro ; e em se

.gur;tdo lugar, porq_ne o privilegi~ não tem rerilio 
productos industrtaes nas condições em que se 
acha o sulphureto de carbono. · 

Sr, presidel!te, limita-me a esttis considera
ções cor~tra o projBct~ que se discute. E' natu· 
ral que · odebate conhnue e eu tenha de l"o!\ar 
3 elle; mas, como eu desejo que sobre esta 
questão se faça toda a l ilz e a camara fique bem 
esclarecida e bem informada ·para que possa 
dar um voto consciencioso, e_ hoje tanto m~is 
delicado, quanto ella se acha col!ocada na con· 
tingencia de reconsiderar o seu voto do a1:1no 
passado (apoiados); eu vou propor um alvrtre 
que espero que a camara approve. 

Eu propon!lo que seja ouv-ido o governo a 
respeiiO do projecto, tramsmittindo á camara 
todas as · informa~ões officiafls por virtude das 
quaes foram· expedidos os d~cretos de i873 e 
!875· e, parn que não se pense que tenho ·em 
mira' prej udic:ar a discussão,- apresentarei o 
requerimento com· essa clausula. 

Si eu consultasse nesla questão os meus 
sentimentos pessoaes, daria .o meu voto a esta 
resolução; seria tambem uma homenagem que 
eu prestaria ao illustre cidndão a quem apro· 
veita a disposição do projecto. Mas. acima d~s
tas considerações pessoa as falia maiS ·alto o 1n • 
teressf\ publico, que a elle se llrende. 

Eu peço :i cam.ara que dê á mdustria inteira 
liberdade: que não obrigue níngnem a comprar, 
a pessoa certa e determinada sulphureto_ de càr
bono .do mesmo modo que já nos obrigou a 
nsar'de soda Laperrire. (Apoiados.) 
-· Em nome, por.tanto, da liberdade «!-0 ÇO!D-mer
cio e da industm,destes grnndes prmClpros.que 
fazem a prosperidade dos estados e. são }loderosos 
inst1"11mentos do progresso,- eu· peçl) á camara 
que consuuime um·acto de jus!ica.conlirmando 
boje oovoto ·de.l878, como ê de· esperar de sua 
coherencia. (Apoiados; muito b~M, muit(l ·bem:.) 
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O Sr. <::andldo 'de Oliveira. :
Como bem ar·aba de dizer <J meu n<Jbre amigo, 
que tão brilhantemente OCCUp<lU a tribuna. este 
assumpw é grave ; dos mai> g-raves mesmo 
de que póde occupar-se o parlamento. 

Não se trata só de favores a um individuo. 
Elle envolve duns quP.stões de alta tr~ns •. ·en
danci:i e de conseq11enc.ias importantissirnns. 

~ De um lado a liberdade de indu~tria, a liber
dade do commercio e, do tr~b~ltiO, e, de ~utro 
lado, a g~rantiapar;o esse mesmo trabalho, deter
minada l'eia eoustituiçiio par~ aquell~s que, 
appJieando a sua ~ctivi<lade, os seus recur$OS 
intellectu;oes ao estu i o das artes e scienci:~s, in
ventam processos· de m~lhoramentosind>tstri~é~ · 
ou melhoram a innovam os existentes. Este é o 
ponto de vista, sob que devemos ·encarar a 
questão, esta é a face por que Jeve ella ser des
cutída e resolvida. 

Ou o conselheiro c~panema estnbeleceu uma 
industria nova, desconhecida entre nós, assis
tindo-lhe assim o direito e:tclusivo para a fabri • 
cação do sutptmreto de carllo~o, P"rn a quar 
inventou .prote~sos novos e divt.!"'Os dós conhe
cidos nn Europa; ou então elle não fez m:,is do 
que copiar, do que tr"nsplantar p~ra este paiz, 
sem 11eubuma modificaçiio nem atteraçiio.~q uJIIa 
que já era no estrangeiro praticado, ~qui !lo que 
estava ao a!.,ance de todos introduzir e adopl8r. 
Est:l é a questilo. E' ju~tamente neste terreno 
que vou encarar a qu~st:io •. E11 quero in
dagar acompanhando. a fabricação do sul ph ureto 
de ca~bono no paiz, .i o conselheiro Capanema 
introduziu entre nós um processo .novo p>~ra 
esse fim, si elle foi O'primeiro iDt~:Dduetor do 
sulphureto de carbono no pniz, 011- si, pelo con

·trario, jã e~sa industri~ existia anteriormente, 
sendo nào só aqui fabricado o producto,como em 
Jarg:~ escala imvortado. 
M~s antes devo tomar em consid~ração a 

:preliminar lev~ntada pelo nobre depntado. qne 
quiz fner resval~r a discu,s:io do terreno em 
que estâ enterreiradu para outro. Qu~r0 com 
S. Ex. discutir a eompetencia da camara vara 
a concessão desta privilegio e a competcncin 
do poder el!.~cutivo para e>sa· mesma concessão. 
O meu amigo,disse: o projecto que '·se discute 
jã n~o. é uma novidadr~, já foi trazirlo a es~e 
recinto, j:í foi objeclo de deliberaçiio do minis
terio dn. ~gricultura; e o decreto que concedeu 
o privilégit' :aqui naufrnr;ou em ~l'"ca prox.ima·. 
Logo conrlue S. Ex -o a~sumpto niio é novo e 
foi decidioin, e si o conselheiro C:~p:rn~ma está 
nas condicções da lei ue !830, nesse CMO a ca
moro narj& tem que vêr com o seu invento, 
pnrr1ue é ao poder executiv() que comp••te con
cedPr pat~nte~, é a elle ·11ue cumpre tornar efii. 
caz a exr-!usiv<~ prnpriedade dos .introductores 
·e inventores. d~ in d ustria~·-

E't" foi, senhnre~, a p:·elirninar do meu illns, 
Ire conten•ior. que e.•queceu-~,; ou n~o se ~uiz 
recor•lar j !ISlamente de 1.\fil a' ti::o posi Li v r. ri c,;~a 
mesu:a_ lei j:i t;rnt:o> vezes· ··ita•in, <JUe decirle a 

, o!Jjeco~:.o e, firmando exc!u~i1"11mente a compe, 
tencia da camara pars tomar conll~dmento d1·~ta 
pretenrão, _!lOns_i:rna a raxão por que o ·poder 
executivo nao pod.e dar a natente. O art. :1.0 ~ 6.• 
diJ;· (li}: . - r ~ 

• Cess~ o direito de patente pora squelles que 
·3nt,·s da c~nte:;são della, usavarn do mesmo in
vento ou descóberta .. • 

Eis o q11e verlava a concessão pur parte do 
poder ex~eutivo. 

Qu"ndo o conselheiro CapanPma teve~ seu 
favor o !J!Jrecer da commis:>ão e~pecialmente,com · 
qne rnai~ tarde me oceupnrd. a· conce,;são do 
privilo~gio para o seu proJcedim~nto, pelo go
verno n~o era regular; prois o peticionaria já 
havia 11sado dr~ sua invenr;ão, j:i tinha. P.JJ:posto 
ao mercado, ja tinha f:~brir,a~o e vendid·• em 
grandrl qnanlidade o sul~nuretc de c:q•b,mo. 

O pOJler:.executivo, po ··tanto, tinha diante de 
si a nstrição d~ lei de ~8 de Agosto. 
, Esse dec1·eto de !87 que veiu â camnra e.que 
a cama''" re~eitou era olf~nsivo ao princil'iO da 
lei de -I.SJO. ~oi aqui regnlnrm,nte rcgeitado, 
não só poryue abr;1ngia o monoprJlio da ímpor
t;,cio como worque o acto nüo podia ser mais dá 
iniciativa do executivo. 

o.sn. I;Aaws .A~'k'ONso:-Mas onde est<i. nalei 
de 30 que o poiler legíslutívo é competeoLe ~ · 

o SR. CAI'!)LDO DE ÜL!VEtnA:-Não na miüs· 
comp~tenci~ do ~o lur exectltivo, e purLanto sur
ge a omnipotencía parlamentar que, dentro dos 
Ji:llílc'· consLitucíonaes, púde crear direito novo 
e d~rrogar o existente. · 

0 SI\. C.\<ILOS AFFONSO:-Desde que é limitada 
não é om,liprltencia. Si pela lettr~ da lei o go
verno niio pndí~ conceder privile~io, não o podia 
conr:eder tambem com a condição de ser appro
vado pelo pou"r l~gislativo. 
. o Sn. C.ummo Dg OLiiEIRA: -1 u"stamente, e 

nem no decreto está es1a cl:•usula. 
O s~. CA.at.os AFFONõO : - Entiio o que é que 

está sujeito á nprecia~<<o da cawara? · 
0 SR. CANIHOO DE ÜLIVE!RA :-E' UID projecto 

or~anizadu pela o·ornmi>s:"oo de eommercio e 
arte~, em d~ferimentn a u·ma pe"riçii" rto conse
llr<'ir(l Capanema ; este projecto nad~ tem com 
os d •eretos de i8H e i8i7, n~rla tem ~om o 
privil~g-io do fo1·micida, é inLeiram+Htte novo, 
Lr·:,t.;,ndo apenls do faurico do sulpbureto de 
carbono. 

0 Sn. loARLOS AFFONSO:-A pretençfto i a 
me~m:r; não :1chou acol!limento nas !eis e .gorn 
pede uma ld de ex.ce~~ão. 

O Sn. CANDtoo UE OLIVEIRA:- E' RO podP.r le
p;isl:ltivo que ClllHpre :opreciar o direito e a 
justiçn que po>s;o a,;,;i~Lir :o o :)r. conse lheinl Ca
p;rn~mn para, ou nos termrrs do lei de fS:lO on 
derog:rnd,>·o, o ·· que o podemo" rawr, si as 
circuu"ta~~t·i~s •~sve•·inr·o, si o >'erviç·r rJUe, pre
>tou :i J;ovour" o Jl'' L•cir•nario couro seu in vemo, 
for 1te tul nn:.urrz:a IJil.e ;,Jlt"ri7.e. e111 .SCil favor, 
umH n~t:e p •;~io no d1reit1 vi~~nt~~ · 
E~le é .9 J!OlllO .<lo detl•te ; tlldn qn~uto dohi 

se; afn"l<l ér,-eur-o orntnrio. é de,;_viu riO a,;
SU•lrptll, que ,,. p•·ocura complic•r, não Ol1st:Jnte 
toda a sua clareza_ · 

Es1rl o p••<li•lrl nas hypotbeses da lei "de 28 de 
Agosto de iS.;O ? , . · · . ' 
. 0 Sa. Coi.RLOS ·AFI'O«SO:,- A lei dé 3(1 nem 
falia e_m camara. 
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O SI\. CA])."Dtno' Pe OLmnnA:-E' uma lei or- s~nào a:<sim, é .obvio que ao system~ de fabri
gani~a. dese:1vo!vimento de um preceito e ga- caç~o em(Jregndo n11. Europa, 3crEi$c~ntr.tll-se 
.rantta coas ltuctooal. mats _alguma cous~. em atten•;ão â' condições 

O Sn. CARLos AFFONSo :-Corno todas as e~pectaM da cliwatologia no Brazil; e para se 
leis. tornar entre nós possív-el o fabrico, pnra que o 

o sa. CL'i'Dioo n-e OLI~"EIB.A:..::... Mas ~sta é es- proe~sso europ,·u pud~sse ser introduzido, foi 
peeial, é 0 meio de ~~~\'licar-~·e 0 art. -17\1, ~ 26 l'~ec1so o empr go de meio~ não conbecido~, 
da Constilui~ão 'lue diz que: os illveuto,·rs te , fio dt\·ersos daque_ltes de que dão noticia os livros 

sctenltlicos ou tndusLri~es. 
a p ··t.prieáad" das su.as d1•sc.-ber.t<li ou das BurU 
prod .. cções. Ulf'l.a.l· i ll!es asse 

1
ura··á um p• iv.<le -. O Sn. CARLOs AFFONso:- A com missão af

HIO ~xclu.<ivo tl'mpor.~ria, ou CII<•S r.-numr. urá ,firma que este proce~so eonstttu.e um ~e"redo · 
em res<rt·cirw.llto da perda que hajam de suffrer ·lo:.ro, não póde dizer que um é'differente dÓ 
pela v ./garis<~ção. . . . . · ·· outro. · · 

A lei de de i8JO de~envolveu o pensamento· O SR. CAND!l)e Dl! ouvEtlU.:-:- Quem o affirma 
constitucional, marcou os casos em 4 ue se deve é _o nobte relator da coromissi'o; é elle q\le nos 
dar premios ou ~rivilcgio' aos inventores ou d•z que o processo é diverso. Demais, Sr. presi
introductores de uma iudtu;Lria util. O seu deu_le, a qneslão não é nova; .eli~ foi BKilad<l ha 
;~rLigo é o seguinte (lê): mutlo' ~nno~ .. Desde t87-:2, que o Sr. C•panema 

O SB. CARLOS AllFONSO :-Elle porque não tr1•tou da f~bric•ção do sulptwreto de carbono: 
pede a o governo ? e d~sde f87:!, :;i me não engano, que reclama 

O Sa. CANDlDO DE OttVEI!lA:- Pela doutrina este privil~gio; 0 governo procedeu, a re~peito 
da conces~ao, com lodo o escruvulo e melindre. 

do art. fO,. ~ 6. • nàJ póde mais o eons"-lhei1·o · 
C2pauema dirigir-se ao governo, como já mos- O SR. HurrsrA PEREHU. :.-:Perdão. Não posso 
trei. ouvir di7.er que o governo u-ntou esta questão 

O poder executivo não podia d~r-lhe putente com melío dre, quando o governo apenas deferia. 
porque antes desvlicitul-~ ou obtel-a, já G cou- um reqlierimenro. · · 
se1heiro Cnpnn~ma usava doiuvento, vendendo O SP.. CA.NDlDo.DE O~lVElM:.- V. Ex. não 
os seus pro.iu..·tus. · aLtendeu á d1scu.ssãu. (Ap trle$.) t) nobre depu-

O SI\. BAPTISTA PEREinA:- o governo não ta<l•J que se occupou com n questão, e.a que. 
podia conceder privilegio. estou respondo udo, declarou que o formici.da 
. • Ca~anem~ ni\o era a m~sm~ euusa que o sul· 

O Sa. CANomo DE Or.rVErRA : -Penso, poi~, pbureto ne carbono.,. (Cruza.m-se ap!lrtqs,) · 
que o direito rte c .. nc,·s~ao prlo gov .. rno ~eria S. Ex .. disse: Si.o formieida.C;,panema é dií
ill~g:~l; mas .fallernos do prllj<!cto em disca.ssão. ferente do sulplmreto deiccnrbono; si ha algum 
E' na ~DPiicação doart L' da lei de t8JO qne outro eletllento na. sl).il composiçlio, e si é 
eneontrHemos ·a ~oluçiio; ahi, nesse arti~o esl.â e.~se o ~egrcdo e purá invenç~o do peticionaria 
colloc;1da ("Om toda nj .;slica a pr~tenç;io do Sr. devo ser o vrivilo:;io.concedido para a produc-
conselheiro Capanema,. e VOll demoq.~trar. çi10 do formicida e niio do sulphureto . . 

(Apa.l'tes.) - O Sa. BAPTISTA Pl!REmA:_:.Deve ser privilegio 
E' Sob ido por todos que folbeam OS mnis com- de invenção, U11S<9 hypothese; mas niiO ptiVi· 

muns manuaes de ~himi,·n. que a fnbrícnç;0 do legio pat·n explorar uma .industria já conhecida, 
sulJ•bur~to decn•bono S<' faz b;J muito tempo na O Sa. CANDTDO DE OttVElllA :-M~s. Sr. pre
Europa. Ha lon~os nnnos é es~e c01111in,to clli- side_nte, o ·constlhelro CMpanema declarou for
mico t·onhecirto. Lampadiu~, rm l798, o des- mal mente, que a lJ~se principHl do seu producto 
eobríra ; e depoi~, fui applicodo n diver~as in- ern o sul1-1hureto de carhono; e, na petição. que 
àu8triasc;) medidua_ No llrn1.il. pnrém, (f.sta dirigiti ao poder executivo, pediU não só privi
é que~ a qnest:'>o) poder-~e-in J:thric:'r o sul· login para fahricaçi'a e vendado f01·micida, como 
phureto de carbono o~s rnesmns çon~iç(ies. pelo do sul~hur~to de c"rbono, materia essencial; 
mesmo J)roce~~o empregado na· Europa. ou foi que antes da ~pplicação á extincção dn formiga 
necessaria a intcrveuç:io da intelli~encfa de um saúva, não era aq.ui fab ricado é nem exportado, 
homem, as suas experiencia<,os seus e-forço~ e COJUO opportunumente provarei. 
estudo~ para que se pudesse ad:<ptar ás no~sas A questão fei; pois; agitada· perante o gover
condiçõesclimatolo~icas o Fabrico, havendo para no, qu.e nomeou uma eommls>ão especial, 1,1ara 
isso maneiras e>;peciaes ? proceder aos estudos e eJ:ames necessarios, e 

E' uma que<tão te<·boica, que resolveu, com dar su.a opinião sobre a justiç:~ :do p~dido. Ha 
sua recanhtlci_da comp~tenciu, o illrutre relator um e:~.ten$0 parecer e relatorio ussignadus por 
da com missão. (N110 apoiados.) homens com~etentes, illustraçõe.c; scieu.tílicas, 

No Bra~il, era conhecido 0 proce~so'empre- como os Srs. Nicolau Joaquim Mnrei·ra, Silva 
gado n~ li:uropa par:!. ,, fabricaç5o do sulphu- Coutinbo ·fl André Rebouças. Esses ente'rrei
reto dA carbono ;.entretanto el1e não poaia aqlli rar;~m a qll?$l3o no terreno em que ella o dere 
ser t

3
bricado. ~er pela camara dos Srs. 'deputados, ·isLo :é, tra-

tarnm de indagar si;·antesodo,conselheiro Capa-·, 
·o Sa. CARLOS A'FFONso:,;_ E.Jtretanto se di2: nema, nlguem., tinba introduzido·-no · Brazil o 

que o processo dafabricação era segredo. ' sul~hureLo de carbono,<sioelle aqui ·se:· tinha 
O SP.:C~>J:rni00.1>1l. OL\VEliU.:-0 sri.lpbur~to fnl>rieado,QU si fonm processos :novos,:espe

de carbouG. ferve a 38 gnus e a ~a; e a nossa eiàes, da pura inieiatíva do conselheiro ;Capane
temperatui'a no:rnial não-é inferior a 38 Tu!. m:i; que !!,eram em resuHado a fabric~ção; ,, 

\ 
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. A respGsta da_ com missão, .precedida de longos 
·con..siderando1, e, a meu ver, tambe~ a com
pleta refutação de toda a argumentaç.ao do no· 
bre deputado que me precedeu na. lr1buua. 

Os SRS. SEnG!O DB CAsTRO E BAPTISTA PEREtru. 
dão apartes. 

Chamo para essa importante peça a attenção 
da camara. 

E' do teor seguinte: 

parecer da COIIÍmissão especial nomeada pelo ml· 
nistet"io da agricultura para dt{inir o privi
legio con~Mdiilo por decreto de ~3 de lu!IIO de 
i873. . . 

•A commissão nomeai~:~ para definir com toda 
a pr~cisiio e el~reza ·~ processo da e:ctincção de 
forrDigas que urvenlara o conselhetro Dr. Ca
panema: e para o qWll fôra concedido E privi
legio por decreto de 23 de Julho de !81 3, -vem 
dar o seu parecer sobre este importante as-
sumpto. · 
. •Ao privilegio concedido ao con~elheiro Dr.
Capanerila J>recedeu consulta da soctedade anx1· 
)iadora daJ ndustria nacional ; é, pois, de razão 
q_ue o parecer dado por esta sociedade seja con
stderado como base e fundamento do decreto 
do privilegio, Aepigrapbe do decreto n. 5,357 
dit:• Concede ao Dr. G. S. de Capanema pri~ 
·-vilegio, por' !O annos, ·_Para ~ar n~ste Imperio 
de um processo de sua mvençao desttnado a ex. 
tinguir a formiga §aliva. . · 

• Entretanto que o parecer do presidente 
da secção de agricultura, approvado pelo con
selho da sociedade auxiliadora da indnstria na· 
cional; eomeça declarando : , o Sr. Dr. G. s. 
de Capanema pede privilegio para um novo 
}lrocesso de sua in-venção, destinado a extinguir 
as formigas saúvru; em toda e qual quer parte 
que eUas appareçam, e como a principal base 
de seu processo está na presença· de_ u.ma sub· 
stancia. de di111.eil importação pelos perigos que 
JIÓde occasionar deseja o supplicante q11e faça 
parte do privilegio o fabrico desta suhstancia 
que pretende esta!leleeer no paiz. • 

• Reílexionando sobre a petição,. continúa o 
mesmo presidente da sec~il:o de agrieult ura : 
• Tanto q11anto é possí-vel apreciar-se tbeorica
mente um processo, o do Dr. Cnpanema parece 
dever produzir vantajosos resultados, entretanto 
si estes niío corres ponderem á expectativ~, ain· 
assim o simples facto da crellfào ~ uma industria 
110v~ 110 pai.:r:, qual a do fahrtco de. sulphu
reto de carbono, tão empre,gado . nas artes ~ na 
lavoura, é razão mai& que .suf{ic1ente para .. COI!
cessã? do privilegio impetrado. • 

• Contra esta ~eguuda parte do parecer ma
nifestou-se o E:z:m. Sr. procurador interino da 
corôa, em 5 de Junho de :1.873, dizendo:--•-'.Não 
esta no caso da lei de !8 de Agosto de i830 o 
privilegio, abrangido 110 mesmo pe~ido para 
f8brica~iio de sul phureto de carbono, VISto como 
osupphcaute não vai fabricai-o como invento 

. on descoberta sua, nem como melhoramento 
na 'invenção alheia. • _ . 

• k commissão especial não , pó de deixar de 
1omar por base da definição do privil P-gio, que 
lhe. e pedida, o pareeet da soeiedade auxilia-

dora dn industria nacional, em caso contrario 
ao argumento' suggerido pelo E:Ji::m. Sr. pro
curador interino da corôa, porquanto, visitando 
a5 fabricas de formicidas do Rodeio e· d:~ : Ilha 
Governador verificou: . 

, • L • Que o processo empregado no fabrico · 
do sulpbureto de carbono é todo novo e de 
invencão do Sr, Dr: Capanema. 

• 2.• Que feram. necessarias aturadas expe· 
riencias durante muitos mezes, para chegar 
á melhÓr fôrma e á mais conveniente especie 
de meta·! para as retorta·s.. . • . 

• !. " Que nessas expenencrt~s gastou o lll· 
ventar somma superior a ~incocnta con_tos de 
rHs, e que ainda boje se pode vêr nas cucum
visinha nças da fabrica da Ilha do Governadar a 
demonstração destes l!rejuizos, pelo. grande nu
mero de retortas, inteiramente pe~d1das, porq_ue 
fica im prestavel o ferro que sernu no fabnco 
do sulphureto de carbono. 

• i. • Que é nova :1 fórma dos . condensadores 
inventada de modo a evitar acc1dentes, e llem 
assim especial n composição ~o =ligue empre· 
gado em juntar ou fechar as JUntas. 

• ~. • Que o fal-rico em grande de sulpbureto 
de carbono é mantido secreto na Europa, sendo 
vedado o exame do processo seguido pelos fa· 
bricantes, sendo assim evidente que_ foi neces
sario ao Dr. Capanema ~rear, J?Or meto de. expe
riencias proprias, essa mdustrm no Br~z!l, a!é. 
então apenas conbecida nos .laboratonos chJ
micos. . .. · 

• Que o carvão necessario a9 fabru~o ex1g1u 
tambem ensaios peculiares ás madmras deste 
paiz, porque .foi logo re~onhecido que algumas 
não só eram 1mprestavets,. como tambeiJ! pro
duziam ga~:es que occasJOnavDm cegne1ra aos 
operarias. . 

• 7 .• Que alguns sulphuretos de c~rbtmo Im
portados da Europa eram ineffi.cazes, quando 
empregados na extincção da saúva; o que de· 
monstra que é occessario um processo especial 
para-produzir o liquido formicida com a neces
saria energia. 

, B. • Que todos os ~ pparelhos empregados D_l!S 
fabricas do Rodeió e da ilha do Governador sao 
feitos no Braz i!, de ~on fofmidod~ com os de~e • 
nhos e sob a immedmta mspecçao do seu m· 
ventar, e que e.<sa indu.sLrin é nào ~>Ó nova COI!IO 
ínteif'amen!e naci~mal. 

•Assim, pois, é de toda a evideJ!.cia, por es!e_s 
motivos que o eonselho da soctedade auxili
adora dà industrin nacional; foi bem avisado
quando opinou que se incluísse no decreto de 
privile.,.io o fabrtco do sulpbureto de carbono, 
prevendo as difficuldades da importação de um 
producto tão util á agricultura e ás artes. 

• Quanto ao objecto declarado no d~cre~o 
de privilegio, isto é, o processo para extm~mr 
formigas saúvas, tem a cowmissão espet:tal a 
ponderar: 

d.• Que sabia-se theoricamente ser 'O snlphl!-· 
reto de carbono um insecticida que o propno 
Dr. Capanewa o aconselhãra em 1859 na .com
missão scientifica do Cear:i, em :1.86! na expo
sição :nacionat, . em 1863 para ~xtinguir os for
migueiros da fazenda' da fabnea de Ypanema. 

• :!.• Que era, porém, ignorado o moà~U ope-
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randi e que foi só depois de muitaséxperieneias, 
que consep;uio o consellleiro Dr. Capanema 
chegar ao processo aclu3l. 

·• 3. • Que está perfeitamente demon:<trado 
com c~rtidõ(s d~ Alf~ndega do Rio de Janeiro 
ser até i875, isto é, ate <i vnlgari~a~lio do for
micida Capanema qt1asi n_ulla a importaç~o do, 
suiJ.bureto de carbono, CUJO emprego IHurtnva
se á experiencias de laboratorios e a usos pilar· 
m~ceuticos. 

.I!,. o Esse prodneto era inteir3men!e desco
nbecid& até essa época, dos nossos hfV!'adores, 
~pez~r iÍe aconselhado por vezes pela socied~de 
auxiliadora e pelo mesuw conselheiro Capanema, 
corno prestimoso conservador dos cereaes. 

• 5. o Oue foi depois dos nu t~jows resull.:ldos 
obtidos por diversas municipalrdades das pro
víncias do Rio de Janeiro e de S. P<IU!o, pelos la· 
vr11dores no empr1•go do formiei1l~ C:•pauema, 
factos es;ses que rorraram impressns pelos jor· 
naes e em vista G.os numerO$OS pedidos desse 
prod. cto, que começaram a apjJarec~r no com· 
mercio diversas prepar8ções, tendo sempre por 
base o sulpburcto do cttrbono, e destinadas á 

·. e:xtincçno da formiga ~aúva. 
• 6.' Que deu· se mesmo o caso de hnver-se 

pedido com descr)pção. secreta de_pos!tadn no 
arcbivo publico pnvile~ro para um ltqmdo des
tin~do a extrngir o bicht' docnfeeiro, que en
tomologista algum.-jãmais considerou formiga e 
de se lwver transFormado posteriorment.e esse 
privileg-io especi"l no de. matar ro~mi~~s saúyM 
com g deliberado propostto de preJUdtcar o m
ventur privilegiado pe.lo decrdo n. 5357 de23 
de Julho de ·f873. 

• 7.• Que a an~Iyse cbimicaa que se p~ocede.o: 
judicialmente l1a demonsLrado como os !n~e 11· 
cit.J~s que se ~cham'no merendo em prCJlltzo do 
privileorio Capa nem:• têm todos por base o mesmo 
sul·vhu~eto de carbono, unico prinr-ipio activo, 
differenÇ3n~o apenas na mai~r q unnti~ade de 
stibstancias rnertese de p~lltnlmportmC!~, des
tinadns ~o sómente a fulsífic~r. um protlucto e 
dar· lhe subida no merc,,do com dilferente5 dé
nominações. 

• A' vista do quanto ha ex pendido julga a 
commissiio especial acll~r-se autorizada a con· 
cluir que, p;,ra. a effectivid:td_e do privilegio, 
concedtdo p~lo governo imperial ~or ~ecreto 
n. 5357 dQ 2a de J 111 h. o de i873, é indispen • 
snvel; 

< i. o Que o ~;overno imperial haja por bem 
declarar por um novo decreto que o privilegio 
Capanema consiste no emprel(O do sulpllardto 
do carbono, no processo por este í_nventado p~ra 

· ex.tincção compltta dos forro i gllelros. 
• 2.• Que de conformidade eorn o pa_rec~r 

inicial da soci~dade au;:,;ili~dorn, _esse prmleg1o 
comprebende a industr~a do fabricO de sulpl!U· 
reto de carhono, devendo o inventor, em o~e
ditnciu ã lei de 28 de Agosto de 1830, ~eiJOS!t.ar 
no archfvo pub!ico os desenhos e desCI'llJÇ<!O dos 
~pparelhos emyreg3dos e do processo defa!frico 
do sulpbureto de carbono. 

< . -
prazo do privilegio, de'<tin~do 5' extincção da 
formiga S3úva.- D1·. N!colátJ JoaiJuim Jlorl!ira,. 
pl'esidente.-J. M. da S1lva Cautml•o.- .-hulr~ 
RdiOUf~S. 

•:,Rio de Janeiro, !9 de Abril ele 1879.• 
Vê àest'arte a camara que uma commissão 

de pessoas competenw, de algumas de nossas 
notai1ilidades scientifieas, demonstra a toda evi
den~r~ que o rabrico do sulphureto de carbono 
nu Brazil é esp_e.cinl, é invénto dl) conselbeiro 
c.a·panema, opinando que o govemo deve con
ceder-lhe privilegio 11ào só para. o fain-ico, coma 
tamb ··m pa1·a a venda. No emtunto o conselheiro 
Capa!lema não quer tanto. 

0 Sl\. JOAQUIM NABUCO :-Quem propoz isto t 
O Sn. CAJSDlllO nE OLrVEill.A:-Uma com missão 

com posta dos Srs. Nicoláo Moreira, Souza Cou
tinbo e André Rebou1;as .. 

O Sa. SERGIO DE CASTRO:- Creio que não'se 
póde duvidar d~ autoridade. 

O Sn. JE!\ONYMO hWIM : - São competen tis
simc.s. 

O StL C.\NDIDO nE OLrVEIB.A : - São compe· 
tentissimos edeclal'am que o processo do fabrico 
do Sr~ conselb.eiro Capanema é todo novo. Esta 
é que é.~ quesl.ão, e neo;sa declar3ção está n 
·sua solução. 

O Sa. JoAQUIM NA:auco dá um aparte. 

O Sn .. C.A$Dwo DE Ot!VE!IIA : - Não, eu não 
concordo eom o monopolio para aintrodncção ; 
admitto a concurrencia eom .o pro dueto eu.· 
ropeu. No que porém não posso con!ir, é que 
aqui· haja liberdade para a: fabrica~ao, quan_do 
e;sa era i mpossivel, sem o processo novo, m · 
traduzido pelo pelicionario. O que desejo é que 
o tr3balllo individual -do. Sr. Capnnema, resul· 
tado do seu estudo c esforco, não seja a provei· 
tado retos especuladores, que nenhum merito 
têm, seniio o alliciameoto dos seus operario3, 
o suborno dos crilpregados, graças a cujas 
revelações, poderáõ talvez conseguir montnt' 
rahricns. Pura isto, pnrn esta gar~ntw. ao trn· 
balho é que tem effic:~cia o. privilegio de !n· 
vençiio; na facutqa,de Cl(clustva pa_ra o fabrJ_co 
no paiz é que e~tá JUSinmente a unu:a garan~1a. 
De outrn 1113oeira, teriamos um stee-ple chase de 
subornos, de alliciacões par~ llescobrir o segredo 
das irrdustrias novas ; a garantia está pois nessa 
restricção, no direilo de per$eguir-se civil e cri· 
minalmente ·aguelles· que por meios tortuosos, 
descQbrindo o segredo dos in;ventos alhef~s, 
colhem sem esforço os mesmos fructos que o JO· 
dustrial que dedicou largos annos ao estudo e 
descoberta de invenções uteis. 

:1\las como eu dizia, firmado, por consequencia, 
o priecipio de que foi o consdbeiro Capnnema 
quem docobriu no Brn~il o meio de fabricar o 
sulpllureto de c:rrbono, que o processo por elle 
·descoberto ê novo, e diverso do em prego do na 
Europa, é claro que os lermos da lei de !830 
lha são inleiramente app!fcaveis (apoiados), por· 
que descobrir u~1 producto não é sõ_·achar ou. 
isolar :r. substanc1a, mas tambem appltcar e en· 

• 3.0 Que seja prohibidn ·a impomção e 
venda do sulphureto de· carbono durante 

Tomo IV.-7. 

a r.ontrar meios .,!Je tornar possivel ou faciln $Ua 
o 1 producção. 
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. Si na Europa -o fabrico dava-se ha .muitos plicar o sulphu~eto .de earbono á oxtincção da 
aimos, comqu:mto reservado a pequeno numero formiga. Isto é, qu~ndo o conselheiro C:Jpanema 
de casas e em segredo, no Br~zil, nas condições fez esta descoberta imoortantissima do uso do 
especiaBs do pai1, elle não se podia· fazer dn $Uipbnreto de carbono e reconheceu-lhe mnis 

. mesma !órma. F"oram necessarios estudos por· esta utilidade, foi que a sua importação comc
ticul~res, a invenção ou descoberta de um pro- çou a effectuar-se em larga escala, ao ponto de 
cesso novo, , e este processo novo é justamente exceder hoJe a :l.líOO:OOO§ annunes. 
aquillo que póde ser privilegiado pela lei; e deve Antes disso não entrou noBrazil. esse pro:lu· 
ser privilegiado, porque sem elle 5eria impossi- eto em tão immensa quantidade~·· 
vel fabricar-se no Brazil sulphureto de carbóno. De l.866 a i87-i não foi despachado na alfan-

"Mas dizeis vós : • O sulphureto de carbono é de;~a um só volume que conlívesse tal liquido ! 
.applicadopara diversas outras industrins .; para Assim, haveis de corivir commigo qU.e,o,con
o preparo da borrMha, para a dissolução de di- selheiro Capao ema fez :~lguma co usa que au
versas· goromas e resinas, tornando-se nssiut gmentasse o valor :leste producto, descobriu
uma materia prima industrial; cujo monopollo lhe applicações especiaes. 
seriaodioso.e pr:ejudicial. Não sera esse um melhoramento industrial 

Si assi~ é,· senhores, · argnmentemos :~i o da que deve··ser premilldo '1 · 
com os dados estatísticos; vejamos o que nos Ouço vozes autorizadas levantarem-se para 
diz a nlfandega. Nós sabemos que o sulphureto dizer que ainda assim a descoberta não é delle, 
de carbono, sondo um producto que c Impor- c que nií_o se_ trata doprivi!egiodeformicida. :: 
tado, paga direilos ao Estado. · M~s $1 fot graças aos seus esforços, graças 

Si, pois, essa applieação :ís industrías é tão oos seus trabalhos que o uso do sulphureto 
importante, é de uso diario, a alf~ildega, nos de carbono se estendeU:, (Apoiados e apartes) 
seus dados estatisticos,deve mencionar as quan- porque _ neg~r-se o serv-1ço! Para a classe pos 
tidades importadas, uma vez que, ate ba pouco, fazendeiros, que é a fonte de riqueza deste 
clle só da Europa nos vinha. paiz, foi o seu inventtl um beneficio immenso . 

Pois bem· cousul~mos_ os registros da pri- São incalculaveis as vantagens que delle aufere 
meira alfandega do 1m peno, dessa que, pó de-se a-lavoura e no entanto põe-se em duvida a valia 
dizer, serl'e de bitola e norma para todas as do serviço ? ... 
outras, a D.lfandega da côrte. · Elle inventou; nffo cessarei de . repetil-o 

Cbamo a ~tten_ção desta illu_!tre camara par<! o porq~e aqui é que _está a questão, aqui está à 
que a respeito d1z esta certtdao. · soluçao della, etle mveutou um processo novo 

O Sa. BAPtiSTA PEnEIRA :-E' uma certidão e todo ~eu para o fabrico do sulphureto de 
negativa. carbono. 

O Sa. CANDroo J)Ji1 ÜLJVEIM:-Não é só ne· (Trocam-se apartes.) . 
f!:ativa, rião, é affirmativa de não impertnção E' c_sse processo result:ldo de sua aetivldade 
(~) : individu_al, f~z parte ~a -_ sua propriedade, do 
: . Certidão da Alfandega tia Córtc.-IIIm. e ~cu patr1momo, e um ~hrezto_seu. . 

Exm. Sr. conselheiro inspector da alfandega _ .N~ emtanto on~e_est~ o.me1o de _gar!nt1r esse 
da cõrto.- Diz.o conselheiro Guilherme Schuch d_lrelto '? E' o pnvliegJO, é ~ fabneaçao oxclu
de Capanema, que preci~a, a bem de.seu direito, SI va, p_orque ~~ ontra mane1rn, _com ~faculdade 
que lhe seja Jl:lSsado por certidiio si, no período para !<idos aihetam·s~ os oper_anos, subo_rnam-se 
de !866 atê fim de l.87~, o sulpbureto de car- os aocntes, e o se.,redo dtvulga-se Impune-
bano tem sido importado em quantidades que me~te. . _ . 
~sam . fazer considerar producto usado pela ?1 M lei nao houver ~rreehvo contra .as fa· 

- mdustr1a, e quanto em cada anno, ou si a sua bncas_ que se_ ergne~em a so~lhra d~sa ma_ fé, a 
· .,.'importação tem sido diminuta, fazendo só parte propned~de 10~~tml_e dasmv_e~çoe~ sera u~a 

repartida de drogas; por isso pede a v. Ex. burln. E1~ a lealhmaç~o do pr1viJeg1~. Pode~s 
se sirva m:md~r passar a certidão do que cons- di~er-E no conselheiro Capanema hvre o fa
ar, na fôrma requerida. -E. R. :AI.-Rio de bncar _o P!"Oduct~ pelo seu processo.;-llas,si esse 
Janeiro, 1.5 de }larço de 1.876.-Gtlilhermc Scflucl1 processo u o untco que possa serv1r no Brozil, 
de Capanemet.- Posse, não havendo inconve- no mom~nto em que, se!l~O revelado traidora· 
niente. Alfandega, 1.5 de Março de 1.876.- Ta- men!e, nao puder ~er cohibtdo o abuso, de nada 

. gues.- Certifico que, pelo exame a que proce- s.orvJr·lhc-ha; serao os ~speculadores que com 
deu-o arcbivista destl repartição n8s manifestos · o seu. trabalho luçrnrao. A questão, pois. 
de importação dos annos de i866 a 1874, NAO reduz-se. a saber P~r que processos poderá aqui 
CONSTA DOS RESPECTIVOS MANIFESl'OS entre nos ser fabncodo o sulphureto; até hoje 
TER SIDO . IMPORTADO SULPHURETO DE só sabemos do methodo CapnJ;Iema. 
CARBONO. E, para constar, eu, Jorge Fortu· O Sn. CARtas AFFoNso:- Inuumer~s. 
nato de Souza C~rvalho, 3.• escripturaio desta o sa CAN o · . . p · 
alfandeg-a, passm. a presente certidão, por des- . - ~ · . orno.n& __ LIVlllRA -- or emqu::mto 
pacho dain$pectoriade !5 de )farço de 1876 . !l-05 , abemos de um! que é~ de que trata o_pro
e eu Alexandrino de Souza Portugal, L• escrip- ~~cW. _Vós concordaiS comm,go 9118 é uma_ mno
turario. encarregado. do archivo, a subscrevi aos d fJ 0• mas ~JI!O ~rn~r garantld~ a propriedade 
21 de Março de i879~ Pagoil5ii, sob nota n.?!iO e a sem prmiegJO para o fabrico. Y 
em ~-de Mar_çode !876.-&uza CG1"Mll1o., (Apartes.) .. · · .. · . · · . 

Quando é que começou portànto a importaç5o! Assim, senbores,eS1:úldo fúra de duvida que 0. 
Justamente 30 tempo em que se tl'atou de ap- Sr .conselheiro Capanema descobriu um processo 
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novo (não apoiados e opoiatks), e que antes 
delle, não ha"via _imporUlção ds sulphu~oto de 
carbono (não apoiados e apoiados); estando ainda 
confirmado o principio de que essa ma teria, por 
emqu!'nto, en~r!: nós é e~clusivamente appli
cada u destta1çao das forn11gas saúvas, a ultima 
c ousa a verificar-se é saber si actualmen te jú. 
oxistem fabricas montadas e funccionando, que 
irão ser prejudicad~s pela- concessão do privi
legio. Mas antes respondamos a umil objecção. 

Brnil o sulphureto de carbono; e o quil aqui se 
fabrica depende de outros processos e OJ;:pc-
riencias que não o europeu. . 

O nobre deputado; no final de. seu discurso, 
deix.ou- antever que ~ão foi o Sr. conselheiro 
Cap·anema quem descobriu a applicaçiio do sul
phureto de carbono á destruição da formiga 
snuva. Isto é grave, e. mesmo-gravíssimo, mas 
ta miJem é um questão de facto. Si porventura 
o conselheiro Cãpnnema não foi o desc()bridor e 
se apoderou do trabalho alheio, venham as 
provas, e eu serei o primeiro a· co !locar-me ao 
lado do nobre depuiado e de todos aquel~es que 
combatem o projecto. 

Antes disso, porém, a historia industrial do 
P!liz a~i est.:i_ dan~o .a primazia ao illume peti
ClOnano, e nmguem a contestou. 

:!r[tls, desde que é uma questão de facto, a. ac
cusação não póde Eer articulada, sem ser pro
-vada incontinente para abalar os espíritos e 
convencer. · 

O Sn. SERGIO DE C.<I.STl\0 :-E a a.!Iirmaçiio 
desse facto não é consentanea com a probid~de 
de caract~r do Sr. conselheiro Capauema. 

O SR. C.I.ND!DO DE OuvEiliA :- Portanto, como 
hoje me le'l'anto pa1·a garantir o fructo do tra
balho· a quem trallo~hou, tambem Dmanhã me 
levantaria para repellir o e~poli:~do, e con
demnar oc aleivoso que se quizesse locuplet~r á 
custa alheia. · 

Resta, pois, saber si exi5tem funecionando 
fabricas de sulp hureto de carbono. Não sei si 
existem ; os jornaes dizem que. ha uma; mas 
esseme;;mocavalheiro, que diz ter montado uma 
fabrica, só agorl é que pediu licença :i camara 
para tratar de montai-a_ Assim, ainda não está 
funccionando: não ·l\a por consequencia ne
nhuma fabric:J de sulpliureto ã excepção das 
tres do Sr. conselheiro Capanema, que nellas 
comprometteu grandes capitaes _ 

Elle tem dedicado a sua activid3de intelle
ctual, que é grande, ao desenvolvimento dessa 
importante industria, que póde.ser uma abun
dante fonte de.riqneza para si, mas que é tam
bem um grande proveito para a laYOura e que é 
Dssiro um serviço nacionaL ·, 

A lei, a Constituição, garantem-lhe recom
p;msas; mas, si esse privilegio nno vier, teremos 
dado o triste exemplo de consentir na ruína de 
um cidadão distincto, que não pôde -ver garan
tido o seu trabalho, o resollado dos seus esforços 
e a e ti v idade. · 

'.l.LcuNs Sns. Ds~oT.\llos:-üh! 0\).! 
0 SR. G.\!iDlDO DR ÜLI\'EtnA: -NãO fallo ao 

senr.imentnlismo da camnra o os-oh! oh 1-d,_s 
· nobres deputndos não tGm cabimento. NesLe re• 

cinlO não é o sontirnento lismo ·quo so in v oca, 
mas sim a ruli~, o direilo, e osso astâ commigo. 

UM Sn. DEPUT.lJlO dá um aparte. 
O Sn. CA1<1HDO Dll OtlVRIIIA:-V. Ex. confunde

a questão. O privilegio temporario agora pedido, 
repetirei uma e mui tas vezes até convencer o 
nobre deputado, não é para a extincção da for· 
miga, é paro idabricação do sulpb ureto de car
bono, principal ingrediente do fotmicida Capa· 
ne_ma,_ e que _é fahriga do no paiz por processos 
sctentt!lcos e mdastn~es, diversos daquelles que 
são empregados na Europa. 

A \tenda. a ramara p8ra ~ ultima parte do pa
recer da commissão especial, que deve ser estu
dad:~ pelos nobres deputados o.n.tes de darem o 
seu voto. 

O SR. CAntos ArFoNso;- Mas então a diffc
rença do processo em que consiste ? 

-0 SR. CANnmo DE OtiYEIRA:-Não sou com
petente, mas posso dizer que em muitas causas; 
nas madeiras apropriadas, nas retortas, no modo 
de evitar explosões, de evitar qa:e o producto 
se funda com a temperatura qaente do paiz no 
maslique, no lnto, etc. F..ste conjuncto é que 
constitúe o melhoramento industriaL Aprovei· 
ta-se dos processos conhecidos o que elles 
têm de conveniente, dá-se-lhes nova Iórma, 
modificam-se as combinações, e dahi provêm 
os melboramentos. 

E' o traballlo incessante e continuo da in· 
dustria. 

0 SR. AUGOSTO FD..I..NÇA :-Mas onde Q~tá ;\ 
prova de que esse processo é novo ? 

O Sn. f:.\ND!Do DE Ot!VE!RA: -Neste pa"recer 
de uma commissão de profissionaes nomeada 
oJiicialmente pelo governo. (Transmitte o pa· 
t•ecer ao Sr. Au,,qusto França.) 

Pergunto, pois, si em face d3 lei de 30 e da 
Constituição, !la ou não propriedade exclusi-v~ 
para exploração do proeesso ~ 

O Sn. CAntos AFFONSO dá. um n ll3rtc. 
O Sa. C.\NDIOO oE OLIVElllA:- Sr. prcsidcnto; 

supponho ter demonstrado ú sncícdade o di· 
reito que assisto ao ~onselheiro C:~paucma par3 
a passagem do proJecto. Emprnzo-me para a 
discussão seiontifica que o nobre deputado tom 
de abrir, para demonstrar quo o processo dos 
chimicos frnncezes é o mesmo do Sr _ conse· 
lheiro Cnpanem:~. 

0 .SB.. RODOtl'!iO D.L'iTAS : -Mas si não ~e 
sabe. o que é o formicid~ Capanema, si é um 
segredo.'/ -

Ü 8B., 'cANDIOO DE ÜL!VEUlA :- 0 formicida 
está arredado da discussão, nada tem que ver 
a qui ; e já lhe foi concedida a patente pelo 
poder executivo, para isso competente. · 

Mas, como dizia,- aguardo, me para a discussão 
scien.tifica _ · 

. O Sn. C.uu.os AFFoNso dá O)ltro aparte. 

Houve a descobl.'rLa do um. Jll'Ouosso . uovo ; 
__ antes do-sr. Capanemn nlnguem ·introduziu no 

·O Sn. - CA~D!Ílo ])E OuVJÜnÁ: ,..;... Si ne!la se 
me convencer que em tudo só . hil o charlata
nismo audaz, si'·se me demonstrar que o llonsc
llleiro Capanema só _copiou os chimicos franc-ezes . 
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e que antes delle já o italiano Bng-lioni dotoira a 
lavoura comeste íneslimavelmelhorameoto, eu 
com S. Ex. condcmnnrei o c!Jarl~tnnismo c·con; 
a camara negnrei o meu voto áquelle que n~r. 
passaria então de um embusteiro e audaz e$pe
eulador. 

Tenho coneluido. (MuitD bem.) 

O Sr. Joaquim Nabueo pretende 
dizer poueM pala\•ras sobre o p:oreeer d3 com· 

. missão de commercio c indu~lria a respeito dll 
pretenção do Sr. conselheiro Cap~oema. 

Obrigado, em virtude de principias rjue sem
pre tem sustentado, a voL1r contr;; o privilegio 
que· se pretende crear em favor do Sr. con~e
lheiro ·Capanema, não de~conhece, comtudo, o 
importante serviço pelo mesmo prestado â 
lavoura do Jlaiz, da qual se consti tuiu um 
verdadeiro benemorilo. Não se trata, pots, de 
um ·especnlador vulgar que tivesse proenrado 
no immenso cnm.[iO dos produetos cbimicos al
gum que pudesse ser explorado com grande 
facilidade, g-randes lucrus; trat:1-se, sim, de 
um homem que procura um meio pratico de 
garan li r um resutado á que che:;ou por esforço 
da sua iniciativa, da sua intelligencia e do seu 
estudo. 

Declnra que com o m~ior prazer concorrerá 
com seu voto para que o Egtado conceda ao peti
cionaria o premio que lhe fôr devido. pelo' 
serviço prestado, um2 vez que se apr'esen te 
proposta nesse sentido, e que os pro~ooentes 
demomtrem que realmente 'foi o Sr. conse
lheiro Capanema o autor desse grande beneficio 

· á l~voura do paiz. 
Observa, porém, que não se trata presente

mente de conceder um premio ; pretend~-se, 
estabelecer um privilegio , e assim pede licen~ 
á camara para adduzir algumas razões especi~es 
que militam contra a concessão do privilegio ao 
Sr. conselheiro Capanema, alem das razões 17e
raes que eliste em favor da liberdade de m
du~tria. 

Cumpre que se faculte á Javoun todo os 
meios para poder obter esse producto que dcs
tróe ;1 formiga saúva. Si com este monopolio 
concedido a um individuo para explorar o pro
dueto em questiío conse~ue-se menos resultndos 
do que com a liberdade da industria é clar<l que 
no interesse da pro1n·ia ~griculturn e d~ ex
tincção da formiga saúva devemos seguir o s VS· 
tema de liberdade e niio o do monopollo. . · 

Julga que nlio se deve nem se 1.óde substituir 
o premio que a lei concede aos intrúductores de 
industrios tüo beuefic~s e uttis pela conccss~ o 
do privilegio: o premfo tem a qu, lidade do uma 
recompensa n~cíonal dada a um grande ser· 
viço publico, que . .o Estado r~conhece, e 
paga no in t~nto de apoderar· se do beneficio 
)Jrcstadn afim do generali~al -o e pôl-o ~o ai· 
cance de todos·. Os homens que desrobriram as 
grandes forr-as 'qlle tem transformad" l1' viila 
moderna não tiraram todo o.p: rtido das suas 
descobertas. Não foi o inventor .do telegraplw, 
nem o do vapor, nem os de outros· melbom
menlos modernos os . que enriquec~ram com 
elles. · . · 

Quando uma descoberta qu:Uquer traduz-sa 
em- um beneficio · feit.o á humanidade, nlo ha 

meio de impedir que a indnstria e a intelligencia 
hum~ na se npoierem dessa des~oberb e a gene
neralizem. 

Observa que o Sr. consP!be>ro Cnpnnema 
não fo i o inve ntor do sulpburet" de <"arbono; 
de>cubriu a'penns umas das utilidad,~s prntieas 
desse produ~ lo, facto que de fõrma ai!.:UIDà o 
pódc ~onstitu i r otono rlo snlphuret~ de c.1rbono. 

Amanbà ouh·a utilidade maior llÓ l e ser arha
da. N~o devemos di~tribuir os pr·odu~tos chi
micos lJCios seus :tpplicadores industriaes. Si 
ha direito pnra o 111onopolio da 11i'oducção, deve 
hn\·el-o para ·o mnnopolio da vend;t. O n·ais é 
sómente prohiblr a industri:t nacional, 1espci· 
lando a estrnngeira, o q o e noio é jn~te. 

Sente que o St. conselheiro Capanemn se acho 
envolvido neste nca:ocio e que. reccioso d•· que 
lhe não fosse concedido o premio, vie>s" solicitar 
11m privilegio. rsto ~quivale ao Estado fner 
pagar as suas dividas por particular~s que a 
i,;so niio esliio obriga•los. . 

O illustre p~ticionario colloca aquelles que se
guem os princi1Jios liberaes na obrigação ·de 
votarem contra sua pt·etenção. 

A discus;;ão fica adiada pela hora. 
O Sr. presidente dá para ordem do dia 5 : 

L • purte ( nté l t/2 hora da tardo ) 
· Vot;1ção do parecer o. 57 reconbeceudo depu
l~do pelo Ceará o Dr. Antonio Pinto Nogueira 
Accioly. 

2.• discussão do projecto n. 25 sobre resti
tuição ~o alrcres Candido da Fonseca G~lvão. 
· t .• do projeclo n. 62 autorizando a aposenta
doria ao pharoleiro da barra do flio Grande do 
Sul. 

:t.• do projceto n. í5 regulando o pagamento 
da pensão ao tenente honorario Manoel Antonio 
da Silvá. 

:1..• .do parecer n. ~6 autoriz•ndo o governo 
~ realhar o contrato de navegação para o C:tna
dá e Eslados Unidos. 

1.• do projecto n . 7:! torn~ndo extensivos aos 
esc.riplur~rio> paisano> da repurliçãJ do quartel 
mestre general os direitos dos empregados civis 
do ministerio da guerra. 

L • do project•) ~ tllot·izando isenção de direi. 
tos á soci~dade Sete de Setembro. 
Conlinu;~ção da L • di~cussão do projecto n. 

7:l relativo ao privilegio de sulphureto de car· 
bono. 

2.• parte 

2.• discussãu do orçamento do mlnislerio da 
guerra. 

2.• dita do orçame11to do. ministerio da fa
zenda. 

itedaccão da emenda ·dQ · s,;_ 'Franca Carvallto ao 
• P' ojeclq ~- -U .de 188U. 

A assenibléa. geral resolve: 
Arl. L• E' a~tÓ~izado o governo a mandar 

admittir ã matricula do L• anno do curso 
·puariD.:Iceutico da· raculdade de. medieina da 
cõrto, o ouvinte José Torres de Oliveira, que 
antes do exame das materias do anuo, deverá 
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mostrar-~e approv~do em geometrin, uni"O pre-
parar.odo QUtl. lhe ralt~ . • 
A~t. 2.• Revogam-se as disposições em con 

trario. 
s~b das commi~ões em 3{ ddnlho de tSSO. 

- . R'lliolptw Dc.1Uas. - RIIIJ /Jaroozll. - Si!t>eira 
de Souza. 

Redac;ão da emmda do Sr. ,\fatCIIlino ])foul'a ao 
projecto n. (1.1 de 1880 .. . 

A as;sembléa geral resolve: 
Arl. i.• E' ~ut(lríz~do o governo a mandar 

admittir :i m~lrieuln do L • anno d~ f,,cnldade 
de mtdkin" da l'ahia. o ouvinl•~ Antonio Joa
quim rta Cus!;•, quu antes do exame da; mate· 
ria; do rererirlo anno, deverá momar-se appro
Vô!do em philosophia , preparatorio qo.e lbe 
falta. 

Art. 2.• Revogam-se os disposir;ões em con
trario. 

S.tl~ d~s commi&<ões em 2 de Ag-osto de iSSO. 
- RoWJiplw Dantas. -Ruy Barbóza.- Sil!;eim 
d~SO:•Za. . 

Redacr.ão da eme"Juia do Sr. Cost. Ribeii'O ao p1·o: 
' ject~ n. ~i de 1880 

A assembléa geral resolve: 
Art. t.• E' ~ utorizado o governo pnra m~ndar 

admittir á mntrienln do ~-· a nno dn faculdade 
de direito d~ S. Paulo, o estudante Antonio 
Alves da Silva A ceio! v. 

Art. 2.• Revogam·~·e as disposições em con· 
trnrio. 

Salndas commissões, em 2 de Agosto de 1880. 
-R· dolplto Dantas.-II.!!!J Barboza.-8ilveim d4 
Souza. 

Reàacção da emmda. do SI'. A. E. dt Camar !JO ao 
JHOjeaG n. U de :1.880 . 

A ~sseml:léa geral rerolve: 
A ri. 1. • E' au!Qri7.ado o governo os mandar 

admittir á matricula do L • e 2 .• anno; do fa
culdade de medicin~ do mo de Janeiro, o phar· 
m~ceutico Luiz Nicol:io !la<~on, que autes dos 
ex~mes dns m:1terias dos rderidos nu nos deverá 
mostrar-se approvado nos prepantorios que lhe 
faltam . 

.ArL. 2.• Refogam-se as dispo>ições em con
trario. 

Snla das com missões. em !! de A:;o~to de 1.880. 
-R do!pho Da!<tas .-Ruy Darboza.-SlLveira. de 
&~L ' ~ . . 

Redocção do projecto !1, 50 de !880 

.A assemuléa ger:ll resolve :. 
.A.rt.l • Nas di~pos;çõ··s dos -:~ rts . 7~. 75 e 76, 

do n•j!nlamento qu~ baixou c,om.u ilecreto . de 
2:1 d~ J)ezeuobr" de 1 84~, lkam rm.1iprehendidos 
os carLdr"~ olo correio :z"r:11 oJa õ<:Õr.Le iJ os Ll~s 
aduduistrr•çilc; d;ts caiJilne~ d:•s ·IJÍ'.Ov'incí:as. 

Art. 2.• ~·ic;un rcvogad~s as dispo~ic(les. em 
coutr3rio. · · · .. ' · · ·_ . 

Redacgllo do p rojecto 11 . 69 de iSSO. 

A asse'mbléa gerlll·resolve : 

Art. i. • Fica prorogado por mais 1.0 annos 
a Ioão José Fagunde.; de Retende e Silva, o 
prazo que lhe foi ·concedido, pâra encetar os 
tr~b~lhos de lnvra na áren comprehendida pelos· 
rios Caynfl<', Maranh~o e ~seu~ amuente~, ele· 
vando ·se tssím o pra:1.0 cl ~tertn i nado no decreto 
legislativo n, 2.815 d~ ~5 de Janeiro d~ :1.879. 

Art. ~- • R~vogam-se as disposições em con· 
trario. 
s~Ja das eommissões.em 4. de Agosto de ISSO. 

-Ruy Barboza.- Rod!ilpflo .Dantlu .- Siroeira 
de .Suuza.. 

Redacçiio do prnjecto n ~ 7!J: de iSSO, of(erecido 
C07/W emer1·da M de n. 4i do tnes!M a.nno . 

A asseroblén geral resol.ve : 
Art. i. • E' ail1orizado o govern9 a mandar 

admittir a exame das materiãs do L • anno da 
faculdade de medicin,, do Rio de Janeiro o 
.e.studaote Vicente de Paula Viçoso Pimentel, 
que antes do acto do refe rido ann~ deverá mos
trar-se approva-o em algebra, uníco prepnra
torio que lhe !alta. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Saladas commissões emHeAgosto de!SSO. 
-R•Jdolpllo Dantas.-Ruy Barboia. - Sill.leira 
de Souza. · 

Levantou-se a sessão ás 4 l /i horas da tarde. 

A cta em ~ de Agosto de 1880 

PRESIDENCIA ))() sn. VISCONDE DE I'RADOS 

A's H horasdamanh5, feita n chamada, acha
ram-se pres~ntos os Srs. Visconde de Prados, 
Alvt>s dtl A1·nujo , Costa Azev•do , Americo, 
Danin. Ce~rio .A.Ivim, Almeida Barbosa e Igna· 
eio Marli ns. 
Comp~ree~ram depois da chamada os Srs. 

Sab das commi~SÕl'S em· %..de Ag0sio de l.SSQ: 
Ruy Ba.rbo~a.-RoM!ph' Dan'ta1:~ Silveira de 
Sou.ra. 

Belfnrt Duarte, Joaquim Serra, Tavares Belfort, 
Jo:<é B3s;on, Li~er~tto \larroso, Jo:io Brigido, 
F~l>io Reis, Souz• Andra~e, TlleodorelQ :loulo, 
Viria to de Medeiros, A lidou Millanez. Aragão e 
1\o!ello, M~ooel 'de· M,Igalháes, Costa Ribeiro, José 
Mari~ nno; Seraphíco, Ut)·sses· Vinana, Ahn~ida 
Cooto, Blllc:io, FHreira· de ·Mo11ra, Franctsco 
Sodré, Ildefnnso de Araujo , Prisco Par;~iso ·, 
Az:~mbujn Melrelles, .Hort.a· de Araujo, Luiz 
Felippto, B~pti s l n. Pereira, França . 1 ~1rvalho, 
José Caetnno. Affunso Penna, . .A.Ilrelwno MaA"a
lb5es, C:' ndído d~ 01iveira, Suares. Brandão, 
r:orri'~ Rab~llo, Pompeo, Joaquim Breves, Fi
dP.lis Botelho, '!brtinbo Campu~; Floreocio de 

-Aoreu, ·O. manto, Lima Drmrtê; M.auoel ·Eusta
qU:io :Antonio C;·rlo<; Barâo'.Ho.mem de Mello, 
GaviÍío Peixoto, Martim Francisco; .Martim Fran
cisco Filho., · Tamandaré·, ' lerOiiymo ·Jardim, 

' · 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2710112015 15: 14 ~ Página 2 de 3 

SesSão · em . 5 de Agosto de tsso·. 

Sergio de Castro, Marcolino Moura e Buarque 
de !~:~cedo • . 

Faltaram com participação os Srs. Barros Pi
mentel, .B:rrão d:t Estaneia, Fr:tnco de Almeida, 
Frederico de Almeida, Franeklin Dorin, Jero
nymo Sodré, Macedo, Mello-e Alvim, Mnrianno 
da Silva, }[ello Franco, Pedro Luiz, Souto, An
drade Pinto, Theophilo Ottoni e Moreira -de 
Barros; e sem .ella os Srs. Antonio de .Siqueira, 
·Augusto França, Abreu e Silva, Beltrão, Bezer· 
ra Canlcanti, Bezerra de Menezes, Carlos All'on· 
SOí Couto de Ha~alhães, Diana, t;paminondas 
de·Mello, Es:perid1ão, Espindora, Freitas, Franco . 
.de Sá, Frederico Rego, Freitas . Coutinho, Feli· 
cio dos Santos, Fern:mdo Osorio, Galdino, Joa. 
quim "Nabuco, Joaquim Tavares, Lourenço de 

, Albuquerque, Leoncio de Carvalho, Monte, Ma
lheiros, Meira de Vasconcellos, Moreira Brandão, 
Olegario, Prado Pimentel, Rodolpho Danl:ls, Ruy 
Barbosa, Rodrigues Junior, Ribeiro de Menezes, 
Sinval, Sigismundo, Saldanha Marinho, Souza 
Carvalho, Souza Lima, Silveira de Souza, Tlleo
domiro o Zama. 

Ao meio·dia o SR. PllllSIDBNTE declara não ha· 
· ver sessão por falta de numero. . 

O Se. i. • SxcnETARIO d:i eonta do Eeguinte: 

EiPEDIBNTE . 

Officios: 
· Do ministerio da guerra, de 3i de Iulho 
ultimo, . remettendo · o requerimento e mais 
pap~is em que os empregados do arsenal de 
guerra da província do Rio Grande do Sul 
pedem novamente o augmento de seus venci· 

. mentos.- A' commissão de pensões e ordc· 
nados. . . 

Do presidente da provincia do Paran:í, de i2 
de Julho ultiiU!J, remettendo u~ exempl_ar do 
relatorlo apresentado á assemblea provinc1al na 
ses.são do corrente anno.- A arebivar. 

Requerimentos: 
De AnLonio José .de Araujo Cllst:J, patr:ão dos 

escaleres da capitania do porto da Bahia, p~· 
dindo. aposentadoria e pensão; á vista de sn~ 

·idade e. mais de iO annos de serviços...... A' 
commi.ssno de pensões e ordenados. 
·. ne José Candido · Gomes, .:onéessionarío da 

ferro-via de Quarahim a Itaqo.y, na· província 
~o Rio ?rand~ do Sul,. pedindo garantia de 
)uros alé o e~pztal de 6.000:0008, custo prova· 
vel da-·estrada.- A' r.ommissão de orçamento. 

Do capitão }[an<iel-.. de·Souza Braga1 pedindo 
lndeuiiusação da qúaulia de 2:()()06,que despen· 
d~ra . com a captura . de ,criminosos na . pro· 
vmCI!! de Pernambucl>.- A' commissão de or· 
çament.o. 

' .. De Marco li na Furtado de 'Mendonça, vi uva 
do · capit3o de voluntarios Fnncisco de Oliveira 

. Cabr~l, pedindo ser -relevada da prescripç_ão em 
• _qM ID;C.Orreu· ~ra poder, receber a: pensao q_ue 
· lhe. fot concedida por decreto de 8 de. FeTeretro 
. ~e 1880.- A' .commisslio de m·arinba: e· ·guerra. 

São lidas e mandadas imprimir as seguintes 

RED.t.cçülis · 

!880-N. 7.0 A. 

lledaeç4o para 3.adiscussifo deu eme~zdas feitas 
e appro'!'adas pelo ca!7aara dos d~putados a pro· 
posta do governo pxando a despt:to. do ministerio 
da aqricullura, oommercio e ollras publicas para 
o exércicio de i88i-1S$2. 

Acrescente-se no !og-ar competente : · 
A assembléa geral resolve: 
Artigo: O ministro e secretario de estado dos 

n~gocios da ap-icultura, commereio e obras pu· 
bhcas é autor~zad1> a-despender com os serviços 
designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de !.8. 180:~92!5!93. . 

A saber: 
f. (Como i:ta proposta.) 
2. (Idem.) . 
3. {Como na proposta, acres· 

centando·se sendo 2:0096 
para a Assbciaçãl> Braz i
!eira de Acclimação.} 

4. (Como na proposta.) 
5. [Jdem.) . · · 
6. [Idem.) 
7. (Idem.) 
s. (Idem.) 
9. (Idem.) 

lO. Corpo de boQlbeiros ..... 
H. [Como na proposta.) 
12. Garantia de juros ás es· 

Iradas de ferro •••• • .. •. 
!3. (Como na proposta .) 
l.4c. Obras pttblicas. Reduzin· 

do-~e a !0:1100~ a despeza 
com a eollocação de no· 
vas· bicas no desenvolvi· 
mcnto da distribuição 

·d'agua desta cidade, e a 
· 10:00~ a de obras novas 
e materiaes em casos ur
gentes; a iõO:OOO~ a des· 
peu1 com a conserva
ção do ·porto de Per· 

. nambuco ; e a iSO:OOOrS 
a de conservação do por
to do Rio Grande do :sul; 
supprimida a despeza com· · 
um engenheiro liscal das · 
obras de esgoto das aguas 
p_luviaes e a _de tres pra· 
tzcantes;· ass1m como a 
de desapropriação de pre· 
dios nas ru~s do Cnttetc 
e da Pedreira da Candc· 
laria;supprimida tambem 
a despez.a com um cnCllr· · 
~egado responst~vel pelos 
mstrumentos ; a gratill" 
cação ao professor Derby 
por 1rabalhos relativos á . 
ext~cla éoinmlssão geo· 
logJCa.;. :1 de um: enge~ 
nheiro e de um ·ajudan\e 

~00:00080ÓO 

U73:3318õ91 
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da 'estrada. á margem do iSSO-N. 73 .&. 
Rio Branco; a do enge
nheiro fiseal da conser
vação da. estrada União e 
lndustria ; e a do enge-
nheiro , estudos, etc., 
da estrada . de Cuyabá á 

RedMçiW para :l. • discussão da: emmd(ls feitas 
e appro!Jadas pela camara dos deputados d 
propo$!a do .IJOVeriUJ fixando a despe.;a da 
ministerio da. marinha. para .. o ea:ercicio de 
i88i-l882. 

eôrte ·; consignando-se 
50:000, para o serviço da 
conservação do porto de 
S. Luiz do Maranhão e 
~IJ,:OOO$ para desobstrue-

, çao das cachoeiras do rio 
Parnahyba, da província 
do Piauhy ... ;......... L 759:5~&~000 

!S. ~Como n.a proposta . } 
:l6. Idem.) 
!7. ldtím.} 
18. ateehese ............. . 
19. (Como na proposta.) Fi-

cando o governo aulori· 
zado a renovar por lO 
annos, com a mesma sub· 
venv5o, o contrato com 
a companhia de navega· 
ção do Maranhão ; a re
novar o contrato feito com 
n Associação Sergipense, 
para o sel'Viço. d~ ~~ba
que a vapor na barra de 
Aracajú, por mais lO 
a unos, não excedendo, a 
subvenção annnal de 
ü:ooonaetualmeBte paga; 
e a renovar com a com
panhia nacional de na
vegação a vapor o eon
trato para o serviço da
naveg3ção costeira e flu
vial da proVincia de Santa 
Calharina, de ·accOrdo 
eom as bases app1·ovadas 
pelo decreto n. 58H de 
3 de Dezembro de !874 
sem excesso da despe~a 
adualmente feita. 

20. Correio geral, . Suppri
mido o Jogar de fiel do 
thesoureiro, creado pelo 
aviso de i9 de 'Maio de 

!00:000~00 

!877 :.................. 1.763:7!08800 
!L (Gomo na proposta.} 
~i. (!dem.) 
23. (Idem.) 
~!J,. Subvenção ás colonias or· 

phanologicas, sendo para 
a colonia I~abel, em Per
nambuco, 20:WO~,_para 
a i::olonia C!iristina, no 
Ceará, 7:200/lOOO;. .... . 27:6006000 

Paragrapho unico •. Fica- eleya~a á L• classe 
a repartição do correto, da prov1ncia de S. Paulo, 
e alterado neste 'ponto o decreto n. 4743 de 23 
de Innho deJ87L · 
, S&la das comm.issões .. em. 5 · de Agosto. de. i880. 
-bõeraro Btú-roso:- Fabio Reis.-:- Aragão 
:Bti}.ciü).- Zama.-Moreira.'de I!arros~-Af[on~ 
. Pm1UJ. · · · · ·· · · 

Acrescente-se no logar competente: 
A assemb\éa geral d~crata : 
Artigo. O ministro e secretariô de estado dos 

negocias da marinha é autorizado a despender 
com os servicos designados, nas seguintes ru
bricas a quantia de. . . • . . . • • !O. 086: ~96/f726 

A saber: 
L' Secretaria de Estado: aba· 

- tendo-se ~:0001$000 para 
vagas e licenças .•..... 

2. Conselho naval( como na 
· proposta). 

3. Quortel-genera 1 da mar i· 
· nha (idem) .. 

4. Conselho supremo militar 
(idem). . 

5. Contadoria : abatendo-se 
4:000$000 para vagas e 
licenças .............. . 

6. Intendencia e aceessorios: 
diminuindo-se lO ser
ventes no almoxarifado 
da eôrte, e abatendo~ se 
i!OOOt)OOOpara um com
prador addido do almo
xarifado de Pernam
buco, e30~000 para um 
servente no mesmo al
moxarifado •.......... 

7. Auditoria (como na pro· 
, posta). 

S. Corpo da armada e clas
ses annexas : abatendo
se 800~ pura nm por· 
teiro servente ......... . 

9. Batalhiio naval : abaten
do-se 4:000/f na consi
~nção para fnrdamento, 
e 2:000~ na para enga-
jamento ............... . 

lO. Corpo de imperiaes ma-_ 
rinheir()s; abatendo-se 
:18:000~ na. consignação 
para. soldo aos aprendi
zes marinheiros, :!5:0006 
na para fardamento dos 
me~mos aprendizes e 
iO:ooon na para farda
mento dos irnperiaes ma
rinheiros ; a diminuiu~ 
do-se ~2 marinheiros . de 
classe superior nas CC?m · 
panhias de ,aprend1zes 
marinheiros ...... ~ ·. ; .•. 
Companhiade. invalidas 
(como na pro~s.ta) .. 

H0:250$000 

l~8:0708Q(JO 

i00:28l8i;OO . 

887:1968000 

70:7!08000 

830:.1..6BnÓOO , 
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i2; Arsen•es : · abaten do-se 
·7:;;7J/$ nas consignações 

· para $alarios de · aprl•n
dizes artilices , 3:3001$ 
nas para fardamenw e 
lavagem ae roupa . dos 
m e s m o s apren•li7.es, 
7:000~ n~ para a ofiicina 
de mae.bi nas do ars~nal 
de Mato Grosso. no La· 
daria, e supprimin~o-se 
um segundo sargento 
ein cada uma das com· 
panhias de .. aprendizes 
artinoes ..• .... ..•. .•• .. 

i3 . Cnpitanias de portos : aba
tendo-se 800,$1)60 no ~ln
guel da ea<a d~ c~p iwnia 
da província do Maranhão. 

l~. Força naval(eomo .na pro· 
posta). 

iõ. Navios desarmados (idem). 
!6. Hospitaes (idem). 
17. Pbaróes (idem). 
18. Es.co l~ de marinha : equi

parando-se os vencimen
tos dos cri:~dos do coll~gio 
naval aos dn e;cola de 
marinha.e diminuindo-se 
i :500SOOO na (ODSignaçiio 
pa ra acqui~icão de livros 
p~ra ~ bibliotheca da ma· 
rinba .• • ...•.• .. ...•..• 

t9. Reformados (como na pro· 
posta). · 

20. Obras militares . . .......• 
2t. Obras civis (20 da pro; 

postn) ..• .... .... .... ... 
22. Hydrogr~pbi" (21. da pro

postaXcomo na proposta). 
23. Etapas (22 da propost~) 

(como n~ proposta). 
U. Arm~mento (23 da pro

poslt•)[como na proposta). 
25. :Munirões de bocca wj, da 

proposta) ...........•. .. 
26. Jrluni~;ües navaes (~o da 

proposta) .... .... ... ... . 
27. MaiPrial de construcçiio 

. naval (~ da proposb) 
(como n~ proposta) .. 

28. Combustível m da pro-
.posw) ....... : . ..• .. •.. • 

29. P ~ s s ag e n s autorizadas 
por "lei. .. •. .•. •..• : •.. . 

30. Fretes ... ... .... .. . .. .. .. . 
31. Ajudas de custo marta

das em lei ·e gratiJlc;~ções 
tambem marcada~ em lei 
por serviçus temlJOrurios. 

32. Gratillca~õ~s por serviços 
. ex.tr-doroinarios e ·gastos 
de rel)resen\ação em;por· 
tos estrangeiros .•.•. , •..• 

2.279: 577~00 

!99: 550$500 

l66:57i~OO 

30 :0~000 

!00: 0008000 

f . .\50: 000;5000 

320:000$000 

370: 000;5000 

50 : 000,$000 
I~ : OOilr>OQO 

l!0:000$000 

33. Tratnmento de 'pra•as 
fóra dos ho~pitM:< e en
fermarias de marinha e. 
enterros . . . • • . . . • . • . . . . lO: 000:):000 

3t.. Diffcrenç.1s de cnmbio e 
c.•mmi~~õe.i de saques.. 30:000:)000 

35. Eventoaes (28 da pro· 
po>t:•) ..••.... .•. . : . . • .• 30 :0C06noo 

Sala da~ commi•sões em 5 da Agosto de 1880. 
-Libe1 oto B lrroso.-Fabro Rei.ç.-Ara_rti!o Bttl· 
ci!o. - At7imsu Penna. - Zuma . - Moiéira de 
BarrO$. 

o Sa. PRESIDJ!t'll:E dá para ordem do dia 6, 
a mesm3 do dia 5 du corrente, devendo ter 
Jogar a i hora da tarde a interpellação ~o Sr. 
presidente do cunsetho 

se .. slio em 6 de Ago•to de 1880 

PlESIO:E.'iCiA DO SR. ClAVIiO PEIXOTO, 3. • "VI~· 
.. PBESIDElHE 

SUMMAR!O.-ut,.DI<.~n.-Approvaçio do rodacç8es. Ob· 
sern çõea dos Sr>. Mortinho ~pos o Sergio d'!_ Coslro.
PI\IlUHu l'All't D~ 0 1\ t>tl.1 00 IJl.)., - A.pptO'\'ilÇ<lO dO p a • 
ree~r 57 du :ISRO .-JilramotltO do s,.. depulad~> Nogn~:~ira. 
Acd~l,..-... o. discu:i:iào do ~ttlj!$c:t o 2.5.-t.a t.li.c1usão 
n. 6~ .4.11 rli_j(;USJiO do D •. .'t-i.'- dO D ~ iS!: ,-i.o. dO 
n . 56. DiscD.JSão .uuica do par~:t1sr n. U.--i.:. diicossão 
do p•ojctto n. ít sobre sa lphurt!to de ea.rbono. Di~c ur:;o 
do ~r. :So g o de t::u;Lro.-h~torpellação do Sr. Jo:té Ma.· 
riam1o \lO Sr. pt'ui.i~11ta del cou5clbo. Uis~ursos Jo~ Srs . 
Jose Muri ono, S3.ri.l.h-·~ ~ . csu:tcu '" do cunsc bo), Pedro 
Ltü.t {mila!dro de e:s.raDJI!ltOSJ e l~~ M.ariaooo.-· 

A's H horns da ntanhã, feita a chamada, acha
ram-.>o presentes o.' Srs . G:rrião .Pei:totu, Alves 
de Ar;t ujo, V1ria1o de · Medei~os, Rodri:!Ues 
Juni~r. Mnnoel Eustaquio, Cesario Alvi m, O!e· 
gario e Ta1•ares Delfort . 
Comp~recerani depois da chamada os Srs. 

Pomv~u, l'nsco Pai·a~zo, Danin, Americo, Custa 
Azevedu, Franco de Ahueida, ::liuvnl F;tbio 
Reis, Joaquim Serra, Fra neo de Sá, José Caetano, 
José 6a~$uD, Ftdlas, Liber~Lo Barroso, João 
Brtg ido, Souza Andrade, . Tho·odortlLO· So~to, 
Be1.efl'a Cav~lcmti, Abdon !lil~ncz, Mdra de 
Va•concellos, .Munoei de ~la::alh:ies, BuHque 
de Macedo, 11elt1 ão, Antonio de Siqueira, Co;ta 

: Rtbeiro, Stoar~s· Bra1tuáo, tieravhico, Luiz Fe· 
lipve, Espindola, Mont.;, Esperiui~o, . Alllleida 
Couto, Fr~ncisco Sodré, llddonso. Bulcào, 
Souto·, Ruy Barboza, Almeida B;•tlll•Za, ltodo!· 
pho D:tntus, &ptistu Pet·eit'll, Zamn.Azamll.OJ!I 
Mr,irelles, Barros .Pimentel, Frederico Rego, 
Franç~ (.;a.nal uo, l!r~ • L-·s wuttunu, Jo ... luun 
Breves, Hurta de Araujo, .-\.ltreu e Silta, Afft•nso 
P~nn3, Aureliano M:o g;d llil~s, Ignacio Martins, 
;.orrêa Rabello, Martinho Cnmpos, Theodoro i r o. 
G~ldinu d•s Neves, Alouuel Carlo>, Autuui.oi t.:ar~ 
los, l,.lloucio de Carv~flto, ·Atartirn Francisco 
filhn, M~nim Francisco·, Barão Homeiu de Mdlo, 
Jeronymo· Jardim, :iergio de C;lstni;Tamaudaré. 
Camargo e 1Ji!lna. : . . · . 

20:000tmO; 

Comparee~ra;u depois.de sberta a sessão os 
Srs. Arag-Jo e .riello, l .ourenÇo de AJb(jquerqQe, 
Fidelis llotelho, Ieronymo··sodré, · Fernando 
Osorio; . Souza Carvalho.;> Florencio. de :Abreü, 
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l1>aquim Nabuco, Ferreirn de 1\loura. Augusto 
França~ José ~[ariannn, Lima Duarte, Pedro Luiz, 
Marca! mo Jrloura, Bezerra de Menezes, Ulysses 
Vianna, Moreira Brandãn, Candid<l. de Oliveira, 
Epa~inondas de !1ello, Souza Lima, Fclicio dos 
Snntos, JoaqUim Tavares, !tblheiros, Silveira de 
Souza,:Saldanha Marinho, Carlos Affonso, Segis· 
mondo, Theophilo Ottoni e Andrade Pinto. 

Faltaram com participaçüo ·os Srs. Barão da 
Es!nnci~, Frederico de Almeida, Franklin Do
ria, Macedo, Mello e Afvim, Marinnno da Silva, 
Mello Franco, Moreira de narras, c Visconde de 
Prados ; e sem· ella os Srs. Belfort Dnnte 
Couto Magalhães, Prado 'Pimentel e ni~eiro dé 
.lllene.zes. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta 
a sessão. 

São lidas e approvadas ns du;,s c c tas antece-
dentes. . 

Q Srt. L·. SECRET,uuo· dá conla do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oilicios: 

F1·nn~ae Anna Tl!ereza França, filhas do falle· 
Cido tenente t•eformado do exercito Luiz Gon
çalves RodrigUP.S Frnnço, ped~m crmeio ;;oldo 
de seu Ílnado pai, c~nforrne é concedido pela lei 
de 6 do Novembro de iS%7. · · 

Ao requerimento das peticionarias vêm an
nexos: 

Certidão de asse n tamenlos on f~ de ofticio de 
seu finado pai, donde se v&; t~r assentado praça 
em i8l9, reformando-se ~m 1839. 

Certidões de casamento do fallecido; de obito 
de sua mulher Josepha Tl1erc2a França, e de 
baptismo das peticionarias. . . 

Justificaçuo prest:tda perante o juizo do> fci· 
tos da fazenda : 

L • De que si'i'o (lS pettcionari~s as. proprias e 
identicn~ filhas daqnelle O nado official. 

2." Que se conservam no estado de solteiras e 
que vivem honestamente. 

3.• Qtie n5o perceb~m dos cofres ge.raes nem 
pravinr.i~es vuncimenLo algum, nem têm ofllcio 
oa empre~·o do Est:1do. 
.·4.• Que viveram sempre em companhia de 

seus falleeidos pai e rn5i até suas mortes. em 
harmonia; sendo por clles tratadas c ~limen· 
ta das. 

Do minis!erio da agricultura, de 5 de Agosto 
corrente, devolvendo o requerimento em que 
José ~Inria Ferreira Franco ~ João Braulio i830-N. 8~ 
!ltuniz ped~m. privilecrio pelo tempo de 50 
annos, ·para o apparel~o deMminado- l'llotor A com missão de m~rinha e guerra, exami
!Jr~zileiro-para o ssrviço de embare,,ções, esca- nando a pn~ tenç~o, em fare da le!!i~laç~o, _vê 
leres e lanchas.- A quem fez a requisição. que a lei de G de Novembro de 18~7, eon-

Doministerio da marinha, de (I de Agosto cedeu ó~ vi uvas, espos"s ou. mãis, ú> filha~ e · 
corrente, transrnittindo O'reqnerimento em que 0 Olhos menores dos of!il'iae~ do exerdto, o di
:1." pharmacentico do corpo de saude da armada rei to :i Dercepçiio do meio soldo de seus inaridos, 
Al!Jino Gonçalves de Carvalho pede que se lhe filhos ou p:tis fnllecidos ~uando estes podess!lm 
conceda o soldo de :1.. o tenente.-A' commiss5o >cr r~formndos segundo o disposto na lei de 16 
de marint1a e guerra. de N ovembru de i 790 • 

. Do miuisterio da a.,<>ricultura.de 5 do corrente, Diversas oulr~s leis ~mpli~ram o direito ao 
meio soldo e a de n. 1.220 de 20 de Jutho de l86q. 

reroettendo os papeis c informações concernen· determina qutl as 'filhas solteiras dos officiaes já 
tcs ao Decreto n. 7493 de !3 de Setembro de Mleciàos ou que fallecerem sem que cample· 
i879, que concede privilegio ã sociedade <Atel- tem 25 annos de serviço, caso figurado nn lei de 
liets de la Dyle•, para os app~rclllO~ de choque 1790, cabe 0 meio soldo r.orrespondénteás quo
de tra~ção pDra os carros das linhas ferreas. - tas partes com que seus ünados pais ou maridos 
A quem fez a requisição · podiam ser reformados nos termos da lei de iS 

Do secretario do senado, de 5 do corrente, que de Agosto de !.852. . . 
o senado adoptou e que vai dirigid sancção. Alei n. 2.619 de 8 de Setembro de !875, ten.do 

' Imperial a resoluç,ão da assombléa geral, que por fim favorecer ~s,espo_s~se filhas dos ofiieiaes 
autoriza·o governo a vender, mediante diversas ilo e:xercilo e da armada; que por prescripção 
condições, ao concessionario da estruda de ferro haviam perdido o direito á percepção do me'io 
projectada entre Pbiladelphia e Caravellns.~ln· soldo que lhes competia, facultou a habilitação 
teiradà. · em qu3lqueUempo restringindo, porém, a per• . . Do mesmo, partid,pando qnP. conston ao se- cepção desse meio soldo, ;i data da masma habi · 
nado que Sua Magestade o Imperador consente litação. · . . 
na resolução que autoriza o governo a conceder Appt'icadas semelhantes disposições ~s peti· 
ao l.' offieial •lJ~ . secretaria , a e· estrangeiros. ci~narias,- parece. á ·.cornmissão ·de mariniJa e 
Tbomnz Angelo -ao Amaral, um anno de licença "Uerra que se. ac\lBm .as 'mesmas comprehen.· 
com o resp~ctivo ordenado.-lnteirado. âülas na leltra das leis de 1827 e i861í, e conse· 

Requerimento, da dircctoria do :Banco Pre· guintementé no caso de óbter o favor concedido 
dia!, pedindo umaresolucão que isente o mesmo pela le.i n. 2.619 de 8 de Sotembro de i871.í, ha· 
banco do pagamento da decima dupla pelos bens bilitando·se competentemente, como prescreve 
de ralz que PQssue.-A' commissão de fazenda. a mesma lei e portanto conelu~. apresentando 3. 

F.oram . lidos, jtilgados.olljeeto de ·deliberação esta augusta comara o seguinte prcjecto : 
~, mandados imprimir .os projectos seguintes A sssembléa geral resolve: 
precedidos de '{larecer : · . · Artigo u:;ico .'---A Candiàa Thereza França e 

Foi presente á commissão .d~ marinha e guer- Anm Ttlere~a Franç3, muas do finadO: ~enente 
rn, .. o requeriment~ em que Candida T here.za .reformado dO: exercito; Luiz. G<i_nçalve.s ' B,odri~ 

· Tomo IV .'--8. 
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anes França, compete, sel(undo o disposto na 
fei de 6 de Novembro de l.~í e de 20 <!.o Jull;l.O 

. de ~~ o meio seldo correspondente ás quotas 
partes ~om que seu finado pai foi ref~rmado, 
uma vez habilitadas, conforme o prescnpto na 
lei n . 2.6i9 de 8 de Setembro de 1875. 

Sala das commissões em 6 de Agosto de 1880. 
.;;_ 1. __ C. Azsvedc • ....;.1 eronynw R. ILe .4fo,-ae3 
lo.rdim. ., 

iSSO-N. ·8a. 

deputado pela dita província o Sr. Antonio 
Pinto Nogueira Accioli, o qual, sendo introdu
zido no salão pelos . Srs. ·3: • e 4o.• secretarias, 
presla o juramento do estylo, e toma assento. 

Entra em·'! .• discussão o projectó n. 25 rela· 
tivo a umH pretenção· do 3lf~res Candido da 
Fonseca Galvão. · · · 

O Sn. zA~L\ faz algumas observações no 
sentido de obter dn commissão de fazenda ai· 
guns esclarecimentos reb.tivamente a esta pre
tenção . 

Não havendo mais quem pedisse a palavn é 
~,!lcerrada. a. discussão e regeitado o projecto. . 

Entra em L" discussão o projecto n .62 de !880, 
autoriz~ndo a aposentadorta do pharoleiro da 
barra do Rio Grande do Sul, João Antonio. 
Braz. 

E' approvudo sem debate. 
Entra em i.> discussão e é approvado sem de

bate o projecto n. 75 de 1880 sobre a pensão .do 
tenente Manoel Antonio d~ Silva. · 

. A commíssio de pensões e ordenados, tendo 
enminado o requerimento remettido a esta 
camara pelo ministerio da guerra, por officio de 
i6 de Julho de !880, em ·que o Dr . .Manoel 
Gomes Belfort Duarte, L• oirurgiilo do corpo 
de saude do exercito e professor da aula de 
francez do curso prevaratorlo da escola militar, 
pede um anno. de hcença com todos os seus 
vencimentos para tratar de sua saude lll! Europa, 
e altendendo aos auestad!)s medicos por elle 
apresentados em que prova soffrer de uma ne
vrose eerebro-spinal e precisar por isso de uma 
licen~, é de parecer que se adopte o segllinte A requeriwenio do Sr. CQsta Azevedo é dis· 
project(l. pensado o interstício para passar-se á ~ .• dis-

A assembléa gerai resolve : cussão. E' approvado o projecto em 2. • · dis-
cussão. · 

Art. L• E' Dutorisado o governo a conceder, 
. ao .Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, L• cirur- Entra em J.• discussão e é approvsdo sem 
· gião do corpo de saude do exercito e professor debate o projeeto n. 72 de 1880 sobre os escri

da aola de francez do curso preparatorio da es- pturarios paizanos da repartição do quartel · 
cola miliU!r, ilm anno de licença com o soldo, mestre general. . 
etapa e o respectivo ordenado, para trator de Entra em L • discussão e é approvado o pro-
sua saude, cnde lhe convier. . · jecto n. ~de iSSO ·sobre a sociedade libertadora · 

Art. :!.• Revogam-se as disposiÇões em con- · Sete de Setembro. . : 
trario. · · A pedido do Sr. Sergio de Castro a cnmara 

Sala das eommissões em 3 de Agosto de i880; .concede que entre immcdintamente em 2. • dis-
--'Aimeida Couto.-!OUJ[Uim Serro..-Galàino das cussão o projecto,•e é approvade. -
NetJes~ Entra em unica discussão o parecer n. (16 de 

Foram lidos e approvadas as redacções sobre 1880 sobre o estabele~imento d:~ linha de va-
. o prazo concedido a João José Fagundes de Re- pores entre o Canada Estados Unidos e o Brazil 

zende e Silva, sobre os carteiros da cõrte, sobre E' approvado sem débate. · 
a matricula dos estudantes .Antonio Alves da C· · . · ~ b · 
Silva Acc!oly, Antonio Joaquim da Costa, Luiz ontinua a d1cussuo .s~ re. o pro]ecto 1;1 · 7t 
Nicoláu Mageon, José Torres de Oliveira-e Vi· de 1.880 concedendo prlV!lc~to para o fabnco do 
eente de Paula Viçoso Pimentel. sulpburcto de _earbono. 
. o Sa. !ú.RTlNHO CUIPOs (pe!a ordem) requer o Sr. ·sergio de Caatros-(Atúnpão). 
que na :!.• perte da ordem do · dia de amanhã Sr. presidente, falta apeo~s meia hora para ter 

· continue a ser dada a discussão dos orçamentos'; Jogar a interpellação dirigida pelo nobre depu
Consultada a camara, decide pel~_atfirmativa. tado por Pernambuco ao honrado Sr. presidente 

do ·conselho. Parece-me que em tão pe_quelio 
O Sa. SEIIGIO DE CASnto ( pe/4. ordem ) : - espaço de tempo é muito difficil- enterreirar . 

. Sr. presidente, pedi a palavra para por in- convenientemente a discussão sobré um objecto · 
termedio · de .. V. Ex. requerer á camara ~os de} anta importancia. . 
Srs; deputados que se digne de conceder-
me no primeiro dia ntil de . nossos trabalhos, · O Sa. FRlllTAS Com mao:-V. Ex. com o seu. 
caso não h3ja amanhii sessão, dez minutos para estylo conciso póde fazel·o . 
fundamentar um requerimento sobre negooio · O Sa. SEn&Lo DB CAsTno:-Niio desejanõo por 
importantissimo e que reputo até da maior gra- modo algum ir além da. hora que me está deter· 
vidade possivel para os interesseS do nosso minada, afim- de não ·embaraçar o debate da. 
paiz. interpellação, procurnrei limitar o mais posoivel 

CoJisultada a camara, decide pela· affirmativa. o desenvolvimento das minhas observ~ções. 
Sr __ presidente, traz-me á tribuna. principal-

. mente a· ·neeessidade de ~xplicar- e justilicar 
alguns apartes que dei aos .nonres oradores que 

.· .·F approvado o pareeer ·n. '57 de !880 sobre. mel:<precederam_ . · .. -: · · _ · · 
.,;i eleição de deputados, ·a que ultimamente ·pro- Qinobre deputado pela Bahia; o Sr.' Rodolpho 

·· ·_cedeu-Se· na provincia ·do Ceará, e_ procl~mado Dantas, como o digno_ deputa_do . por Minas~ o 

PRllmmA PARTE DA. ORDEM Do DIA. 
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Sr. · Felicio ~os S)lntos, nlio impugnaram· a uti
lidade do pro]ecto peta qual conclue a respectiva 
eommis&io o seu parecer. O illu$tl'e deputado 
pela provincia do ruo de !aneiro, sim. . 

o SR. nooOLPHO. DANTAS:-Perdão. Impugnei 
a conclusão do parecer. -· 

O Sn. lllAncoLINO MouRA dá um aparte. 
O Sn . . SnGio DE CAsrno :-0 nobre depu·· . 

\:Ido pelo Rio de Janeiro; fel-o com a mais in
crível injU:Stiça, procurando tergiversar sobre 
a materia, ~mra mostrar a improcedencia do pa-
recer da commissão. · · · · · · 

Em primeiro Jogar me occuparei do dis· 
curso do illustrado deputado pela Bahia ; em se
gando logar, do discurso do honrado· deputlld9 
])Or Minas, e depois, muito particularmente, do 
discurso do nobre deputado pelo Rio de 1a
·neiro. Sobre um ponto, os illustres deputados 
que impugnoram o parecer da comroissão, 
e6WO perfeitamente accordes, e é que "tem sido 
praxe constmte no parlamento, aeeil3 nos dous 
ramos do poder legislativo, a substituiçiio do 
prem_io ao in:_entor_ pelo prí vilegio. (Protestos.) 
(AJIO!ados e nao apo1ados.) · 

O Sn. RoDOLPHO DAll"l'AS :-Pratica conde
mn~da. 

o SR. SERGio nE CAsTI\o :-Desde ts~o q.ue · 
· isto se .pratica no nosso paiz. (AJX~íaclos.) Â lei 

da i 830, a que se soccorreraot os oradores que 
· se einpenbararn neste debate, estó, em parte, de 

fneto. revogada (muitos apoiados, e não apoia- · 
dos) pela praxe constante que constitue direito 
coilsuetudinarío. · · 

O Sn. B.~PTISTA PEREIRA :-Isto é tergiversar; 
é heresia dizer que os precedentes têm revogado 
um~ lei. · 

niio . IJUdesse conceber como o prodncto do 
St. conselheiro Capanema denominado....,-formi· 
c1da acha-se perfeilamente eomprehendido em 
quatquer das definições dadas por S. Ex., quer 
em relação ao invento, quer em relação á des~ 
coberta. ·· · ·· · · · 

(Cruzam-sé apcirte$.) 
_ Senhores; o pr~vilegio_ tem. sido sempre con~ 

stderado nos puzes mats adtantados da cnlta 
Europa, assim como nos Estados· Unidos, 1lDl • 
s~nde be~ social. (Aparm.) · 

Mas eu dtsse e -vou provar--que ·o _privilegio é 
de todo o pontO preferível ao premto (apartes); 
auendendo-se devidamente aos ·interesses elo 
Estado. · 

O que é o premio como remuneração de in. 
ventO ! · 

E' ulll:a g_ra.Ufical}ão pecuniaria dada pelo Es· 
tado ao ~ndivtduo qu~ por um. produeto do seu 
engenho melbl)ra a mdnstria nacional. (Apar-

··te.~.) - · · · 
. u~ individuo ~p:e_senta-se ao Estado, á pro· . 

Vlncta ou ao mumctplo, prova que um producto 
é rructo do seu engenho, do trabalho da sua 
inteUigencia; e que, sendo uma novidade e 
melllorando uma índuslria nacional ou creando 
outra que não e::s.i5tia, d·tJve . merecer u.m pre·· 
mio pecuriiario, e recebe-o. · · 

Mas, pergUllto aos nobres deputados: desde· 
que esse invento . não é propagado e não se 
torna assás co~hecid~, que melhoramento póde 
trazer para a mduslm e para o-eommeroio 1 

(CrliZam-se muitos apartes e o Sr: presidente 
reclama a:tenção. ) 

Pergunto ainda: a SS. EEx.: como lucra 
mais a sociedade, quando-o individuo, depois 
de ,ter recebido _a reml!-neraçio peeuniaria, 
recolhe -se á sua v1da parucu.Iar e, não trata de 
vulgarisar o seu invento, ou quando, em 
-virtude da concessão do privilegio, elle trtta 
da propa"3nda do prodnei.O util, uio só 
por :~mor aos interesses soeiaes, como prinei· 
palmênte por amor dos .. seus · proprios illle· 
resses' 

O ·sn. SERGIO DE CA.s-rno :- Â lei de !830 foi 
ravo::ada pelos precedentes ~onst:Jntes· do poder 
legislativo, e isto em beneficio do paiz. (Não 
apoiados.) Não considero que a snbstllulçào do 
:premio ao inventor pelo privilegio otrereça os 
10convenientes a que alludem os nobres depu· 
ta dos, antes me parece que ba:mais g~rantia par3 
os illteresses do Estado e do inventor {flào (Crrtzam·se muitos apartes.) 
apoiados e·apoiados), bem como para os da in· o SR. PnsroENTE:-Attençãol ~ttençãó! 
dustria-il.acional. (Apoiados.) · · 

Perguntarei aos nobres det~utados; impugna· ' O SR. SEaGIO DE CASTRO ::_As leis revogll1n·!8 
dores do parecer da commisSllo : qual é 0 capital expllcita ou ir:ôplicitamenle. ' · · 
interesse do Estado com relação_ ás industrisa . (Cr-uzam;se apartes entre o orador , outro.t 
novas senão animal-as, para, gar3ntindo o direito senhores deputiuws.) · 
dos seus inventores ou desco"bridores, djll"undir · A lei de 1830 está derogada pelo poder com~ 
o conhecimento da sua utilidade? · ' · petente, como dizia o disdincto Sr. ·Conselheiro 

O SR. RoooLPHo DANTAS:-Prove que -·houve 9ctaviano quando,. ~bre o mesmo . assumpto, 
invento. · . externara a sua opmtao n.o senado, · 

O Sn. SERGIO DE CAs'I'no:-Provarei daqui a ~ (Cruzam-se muitos apartes. ) 
_ponco_a_S. E~. que oformicidade que se · senhores,éumfactonotorio .e não · eontes· 
trata c mquestw_nav_elmentb um ~roducto d_o -tado,.que o parlamento bra:zileiro até -hoje-.ha. 
eng!lnho do Sr. Capanema. · (Apai~$ e·nao sempre concedido privilegio áquelles qu.e ~m 
apmados. ) . . . in trõdui:ido.industriasnovas no pili; tem.:sido 

o _Sn. _J OS:Il' M!.JUAX?;O:- E' ineUi.or "dizer. ~ta a pratica constante para estrangeiros e nt• 
que · ell{unven~ou a PQlvora. · ,. c1onaes. . ·. ·• "-- .'.· ~ · .. , . :-.. ·o-Sa: .S!IRtÚo ~nE CA.S'!RO:~ Sr. pr~iden\e, r.om qnejusüça, pois, podem ~gor{os .no: 
maravilhou-me sobremodo · que . o nobre de· bres deputados negar igu~lfavor ·ao .~Sr • . Con· 
piltado; pela provincia do Rio de Janeiro, .pro· · . selbeiro Capanema, a quem o.l'aiz · dére .innu
cur:mdo definir o invento e a. descobé~ta, ·meros e rele~tissimOS-" .Sjln:II)OSJ {~~íadol;) 
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Ser i:~. uma injustiça inquoliüc:wel, e a nu
gusta camara dos Srs. de[mtados não ·se pode' 
ria cx:imir de uma ccnsur~, alits muito proce-
dente. (Apâaàos.) . 

Sr. presidente, está fóra de toda a d11vida o 
merecimento do Sr. conselheiro Capancma, pelos 
melhoramentos que tem introduzido em nosso 
paiz, molhor~mentos que s5G o resultado do la
bor constante da sua bell~ c productiva iutelli-
gencia. (Apoiados.} _ 

Esta circumslancia devia pesar bastante no 
animo dos nobres deputados que impugnam o 
parecer, para que não houve:se contra s; Ex. 
uma excep(;ão evidentemente odiosa, que não 
póde ser bem ~ceita em nosso paiz e nos paizes 
que não perdem de vista os trabalhos do parla
mento brazileiro, 

(Cruzam-se muitos apartes e o Sr. p1'esiàentc 
reclama atte11ç.:io.) 

Senhores, o IH>nràdo deput:lilo pela Bnhia disse 
que a lei de i830 foi inrringida do frente. 

S. Ex. enganou-se, e eu~~nou-se completa
mente. 

A lei de 1830 não foi illfriugida de frente, ao 
contrario, a commiss5o, nos Qous pareceres, so
bre a maLeria em discuss~o, continuou ares
peitnl~a, acnt~ndo as attribuiçües e competencia 

·do poder legislativo. 
O S11. RoooLPHO D.u;TAS dá um aparte. 
O SR. SERGIO DE CAsTRO:-· E' muito claro 

o art. :lO da lei, para o qual cl1amo a atlencão 
de S. E:c e do nobre deputado pela província 
do Rio de Janeiro, que devia tel-o exnminado 
antes de vir :dizer-nos tJUC estudou a questi\o 
ptrofundamente, quando é certo que S. Ex. n~o 
a estudou, como demonstrarei. 
·Senhores, o nobre deputado pela Bahia deixou 

transparecer a idéa de que não era llma novidade 
o formicid~ Capnnemó, no nosso paiz .. Ainda 
n·este ponto S. Ex. engnnon-se: o formicida 
do Sr. Conselheiro Capanc01a é uma novidade. 
Atê á occasião, até ao nnno em que S. Ex. in
ventou ou descobriu o meio efficaz do destruir 
a formiga sauva com o seu formicida, ninguem 
deste se tinha lembrado ; embora empregados 
com perseverancn,·llaldados haviam sido os es
forços dos lavradores mais illustr:~dos e dos pro
prios homens scienttficos. · 

O SR. ZA.M.l:-Mas diga-me V. Ex.: em que 
anno foi isso ? · 

O ·sr. SEaoro DE G.uTllO:-Foi, $i não me 
falha a memoria, em !.874. ou 1875. 

O Sa. E~nrsr..~: PEB.Em.~ d:i um aparte. 
O SR. SEnGlO nE CA.STRO:-Sr. presidente, 

sob.re. este facto os nobres depn\ados procura
ram accentuar o seu juir.o de um modo que 
me causou estrmheza; S. S. EEx:. disseram: 

.Além de que a introduç~o. não foi urna uovi
. da de, consta que o Sr. Capmema apoderou- se 
do segredo que h3via sido deseoborto por 
alguem. · ·· 

O .811.. BA~ISTA. l'li:nEII\..,:-E" melhor que o 
:Qobre deputado, em Jogar de est~l' lavnntnndo 
ess~. frusos castell?s, }esse o meu discurso que 
está Jmpresso no DI0.1'!0 0/Jicial. 

O Sn. SllttGlO nETu-rno:-Vou responder ca
balmente GO discurso do nobre dop utado; ~abe 
CJue não receio discutir com S. Ex. este ou 
outro qualquer nssumpto de maior trnnscenden
cia, c nem sou capaz ·de attribuir-lhe a auto
ria de um neto que ·não tivesse' praticado. 
S. Ex. disse que alguem jii havia descoberto o 
formicida no paiz antes ao Sr. Capnnema; 
appello para a memorin dos nossos collegas e 
particularmente para a de um nobre deputado 
por S. Paulo. 

O Sn.. B.I.PTISTA PEB.EIU :-0 nobre deputado 
nao pódeinsistir no que está dizendo, deode quo 
leu o meu discurso que está impresso no Diario · 
0/fit;ial. O que posso acrescentar é rJue o meu 
discurso uão está enfeita do , não costumo enfei
tar discursos. 

O Sn. SERGio DE Cil"rao :-Nem eu tombem 
costumB onfeitar discursos. S. Ex. nunca 
ha de encontrar·me em terreno falso e advo
gando ·interes>es que não sejam muito lici· 
tos ou que não possam ser francamente pro
clomados no seio do parlamento brazileiro; 
(Apoiados.} 

O SI'. But!STA PEnErM :-E quem disse o 
contrario? 

(H a outl"os apartes.) 
0 811.. SERGIO DE CASTRO :-0 nobre deputado 

conhece-me perfeitamente, e sabe como costumo 
·proceder em todas relações de min!m vida pu· 
blica e privada. 

O SR~ PaESIDllNTE :-O que est~ em discus
cão é o projecto sobre o qual o nobre depul~dl) 
pediu a palavrn. Bogo de descntil-o. 

O Sn. $J;:RGio DE CAsTno :-0 nobre deputado 
disse-o, e ou vou ro)Jelir as pal:.vras de S. Ex. 

O Sn •. m.ur.>rA P.lll\EIR.' :-Está-me attrilm
índo aquillo que eu não disse. 

O Sn. SERGW DE C.lsrno :- O l'esmno da 
Joma~ do Camll!ercia traz todo o discurso do 
nobre deputado. 

0 Sn. DAPTI~T.\. PEREIRA :-Não é exacto. 
O Sn. S!lll.G!O DE CASTRO :-(Co11t {o1't:a) E' sim 

senhor. 
O Sa. FnEITM CouTJ!SHO :- Veja o Viario 

0/ficial. Elle só é responsavel por aquillo que 
ani se publica. 

0 SR. BAPTISTA. PERElll..l. :- E nem mesmo 
elle póde sustentar o que está 'dizendo com o 
extracto do Jornal do Commercio. · 

0 SR. SERGIO DE ~TRO :-:l!fns O Diario 0/fi
cial de hoje está de perfeita conformidade com 
com o que publicou o Jornal elo Commercio .• • 

O Sn. B .. urrsTAPEREIRA :-Não é exacto. 
0 Sn. SERGIO DE C.~STRO :-••• que sempr~ 

t"cl~ta a substaucia dos nossos trabalhos, e é 
com pletnmeutG insuspeito e imparcial ; sendo 
verdade que, excepcionalmente, deu :i estampa a 
integr:t do discurso do nobre deputndo. Eil-o 
(nuistrtLndo o Jornal), póde ser e:xamioado e con
frontado. 

O Sn. BJ..PTISrA PJ!RElliA :-O ·nobre depu1ado 
não ~ ssc-verou isto, disse que consta l'a. 

-. ~ -: ... -. ,, ·, 
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O Stt. SEIIGTO rn CASTRO :- Eu Dão digo que 
S. li:x. _asseverasse o facto, o que sustento é que 
o decli ~on ·claramente, parecendo assim ficar 
em duvtda a reconhecida probidade do Sr. C a· 
panema. 

O Sn. DAPTJS'l'A PllR&InA :- Ninuuem pot em 
duylda ~ pr~bidade do Sr. _Capanen~a, a sua pes
soa esta !oru de toda a discussão mas o que o 
nobre ~eputado quer é prestar-lhe uma home
nagem a nossa custa. 

O Sa. Sa. SÊnGro DE CASTM :-Si V. Ex. está 
acostumado a. preStar essas homenagens, en não 
estou ; é necessario não nos CGnfundirmos : 
todos não sõmos uns. 
· O Sa. B.u>tJsTA. PEIUliRA :-Isso é nma pura 
verdade. 

0 Sn. SERGIO DE CASTRO :-0 nobre deputado 
fique ~abendo que perde o seu tempo commi"'o, 
as~ummdo o seu aplomb autoritnrio e ar di~a-
ttco. . 
O Sn. PIIESlDENTE :-V. Ex. não pôde aceitar 

a discussão senão sobre a ma teria de que se trata. 
O SR. SERGIO DE CAs:rn.o :-Mas é sobre a ma

teria que estou discutindo. 
O. Sa. PuBSIUENTE :-Não é sobre a ma teria 

que V. Ex. fallava. · 
o SR. 'SERGIO DE c.~S:rRO :- Sr. presidente, é 

um pon tQ gravíssimo nesta discussüo o saber e 
convencer que a descoberta 011 invento do for
micida é produc!o do engenho do Sr. Capanema. 

U!.( Su. DEPUTADo' :- O formicida Capanema 
não é o que está em discussão. 

O Sn.- SERGIO DE C1s:rno :-Eu declaro á ca
mara com toda ~ hombridade, que felizmente 
me carnctcrisa, . que si porventura não til· esse 
si do o Sr. conselheiro Ca p:~nema quen1 desco· 
hriu o formicida, cujo principal ingrediente é o 
sul phureto do r.arbono, cn não daria o 1nen 
voto ao projecto quo concede privilegio aS. Ex. 

·A pessoa n quem, como descob !'i dor 011 in· 
V!)ntor do formiCida composto do sulphureto de 
carbono, referiu-se o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, é o Sr. MigueL Alamir Bnglioni... 

Pois bem;senbores; para mostrar que os nobres 
depuwdos, que impugnam o parecer, não,tàm 
indagado todGs os meios de c h cgar ao completo 
conhecimento da Yerdade nesta questão, eu von 
provar a esln augusta c:~rnara que o Sr. Ba
glioni não cogitou do processo especial empre
gado pelo Sr. consel beiro Capnneina para a 
aebellação do terrível l!agello da Ia voura,- a 
formiga saliva. Lerei do folheto daquelle senhor 
a parte que milis interessa á disrmssão. Diz 
elle: · · ·· 

•. O sulphuteto de ca,·llono _qazoso seria a tti pre
fertvel no caso sobre· tudo de se qnerer incen
diar o formigueiro, pois é igualmente nocivel e 
muito pesado e intlammavel com fncilidnde, no 
entretanto . que a sua . producçã'o, si' bem que 
fac~!, necessll.a o empre~o .. do fogo e app~relhos 
mais custosos e de dHilcll cus~eiamento. · · 

• N: B. O ~ulphureto de ear~x?no liquiül? (licor 
de ~mpadlUs) póde ser {nbncado JIUUto em 
conta ; esLo liquido conlido em um apparelho de 
folha ou cobre identico na !êrma ãq uelle já 

deseripto, prodn~irá, com o unico calor dos 
raios solares, grande cópia de sul phnreto de car
bono gazoso. A não ser o temor do monopolio 
e ditficul dades de transportes, eu o ~conselharia 
como preferiv:el, ~sto é, e bem entendido; si por 
acoso a exper1encla em ponto grande e pratica 
effectiva, uníca e positiva saucção difinitiva em 
casos taes, Yier a evideueiar a necessidade indís
pensavel do incendiameli to do gaz no forro i· 
gueiro. Tudo me traz â couv~cçãa,porém,de que o 
hyorogeneo sulphnrado sera sutficienle, como eu 
disse, sem recorrer á explosão (1). 

IL 

• No mesmo caso (2) está o gaz chloro ou. es. 
pirita de sal marinho volatilísado, e tambem o 
gaz aoido carbonico, ambos estes porém inoom
bustiveis. 
· •O gaz hydro,qeneo carbona® e as substandas 

que o contém : o ether volatili sudo, etc., ~te., 
etc. teri~rn ta~bemapplicação parao caso, porém 
este~_ sao ma1s leves q_ue o :~r a~mosptlerico, e 
por ··Isso tem gra"l"es mconvementes além do 
perigo e de serem dispendiosos. 

•Os inconvenientes e insuffieienciado rogo são. 
sabidos, .os vapores sulfurosos que alguns lhe 
juntam, assim como todos os gCtZes niio perma
nentes são logo condens~dos com o primeiro 
contacto elas camadas frias da'lerra. 

• Só devem ser lembradas para serem severa
mente excluídas da pratica as preparacões me· , 
tallioos ven~nosas, seja em pó envolvidas em 
ass11car ou outras substancias alimentares, como 
alguns empregam o arsenieo ; seja elll fumi· 
gações, como o mesmo arsenico, es saes mer· 
curiae8, o an\imonlo, etc. 

• 'l'~es fumigações porém toniam-se certeira
mente mortaes para o operaria, como mais ou 
menos demora, e têm ~lém disto os inconve
nientes_ e insufficiencia já apontados para os 
gozes na o permanentes. 

< Sob q11alquer fórma po1·ém e de q ualqner 
maneirn que sejam empregadas t~es substa.aoia.s 
vellenoscu, o seu -emprego vsntila uma quesliio 
moral de alta gravidade, e qne facilmente será 
comprehendida; não só pelo perigo que póde 
immediatamenlc resnllar !lo uso crimmoso ou 
imprudente de taes substancias por homens 
malvados ou eMupidos, como mesmo por ser de 
alia conveniencia social evimr que se vuJg,\• 
rise a fatal sciencia _do ccn!lecimet~to da acfão 
~s venenos : vulgarisação e sciencia que se
riam o resultado mais claro e inevitavel e fu· 
nesta consequencia do uso de taes venenos · 
applicados á destruição da formiga em nossos 
sertões. 

-(:l) Estas exolic3ç.ões e notas não estão con· 
tidas no texto do Memorandnm que tivo a. horira 
de remett~r á carnara municipal de s. Fidelis, 
são sim a substaneia das respostns gue foram 
feitas por mim n3quella oceasião ás pergúntas 
d.os sr~. vereadores. Bag!ioni. · 
·· (~) Nesta segunda parLe V<lu_ enumerar. os ou· 

tros gues qM me pnreeem suseeptiveis de serem _. 
.empreg3dos, mas não \ão ,·perreitamente e em 
co~~;dições tão eomll)odaS e pralicas, o que bas• 
tara para a sua exc}usão_ . : · · 
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• Para resolver. ·pois, perfeita, e praticamente 
o problema da destruição da formiga é neces- 
s~rio lembrar um meio perfeitamente isento de 
todos estes inconvenientes já apontados. 

, Deve além disto esse meio ser...;."omplet'l em 
sua acção- seguro em res11Itado- de facil exe· 
cucão _;.. de custo ao alcance de todos, e reunir 
emfim condições de praticabilidade taes que 

. possa ser por todos e em todas as circumstan
cias empregado. 

• Essii meio é incontestavelmente aquelle que 
apontamos e offerecemos. · 

O /~yàrogeneo sulph11,rado sendo um gaz perma
nente, isto.é, .incondensavel·e não.1·eductivel, con
serva sua forma · gazosa completa e absoluta· 
mente ; além de que pela operação e apparelho 
simplíssimo já descriptos obter-se-ba umu quan-

. tidade de gaz equivalente tnnta mil 'Cezes oVO· 
lume das snbstancias empreg:~das. 
. c Esta producçiio simplissima, de custo, póde 
dizer-se, insignificante, pó de ser oper:tda simul
taneamente por um só homem em quantos for
migueiros estiverem reunidos em um local, de 
fórma que a destrui9ão de todos os formigueiros 
de um morro podara effecl11ar-se em um só dia. 

c Possa esta camara compenetrar-se bem da 
importancia desse resultado ; niTo esmorecendo 
com dificuld~des de detalhe, filhas da inexpe

. riencia, como sóe em todas as cousas novas-· 
· · i Desde jâ me oJJereço para remedi~r prompta · 
e facilmente a qualquer dessas difficuldades, 
assim tambem a responder a qualquer objecção 
que possa apresentar-se. , · 

• Faça lambem de sua parte esta camara o que 
lhe cumpre para 'Promover um resultado feliz. 

c O paiz bemdira de todos qll:lntos cooperarem 
pnra o result:~do que é por _sua natureza infnl
liveJ. • 

O Sn. RoooLl'no DA.'n'AS:-Discutnmos o pri
~ilegio para o fabrico do sulpllUreto. Essa não 
é n quesUio. 

O Sn. SEIIGio DE CASto :-Ora, senhores, niio 
ê necessario ser chimlco, b:~sta ter noticia do 
meio empregado pelo Sr. conselheiro Capaucmn 
paro debcllar n formiga saliva, para saber-se 
quo não é o sulphurelo de carbono gazozo, mas 
o sulphureto de carbono liquido o empregado 
. por S. Ex. 

A differença é immensa e pr~Cunda, o por 
eonsequencia dâ uma idéa perfeita da confusão 
que se tem procurado fazer entre dous proces· 
so·s chimicos tão distinctos. 

Como declarei a principio, eu não desejo 
adiar a hora da interpellação annunciada; por 
i$SO, e tendo demais a certeza de que a votação 
deste projecto não terá Ioga r hoje, tra la roi de 
abrev:iar a conclusão do meu discurso. · 

Pela leitura do folbeto · do Sr. Baglioni vê .o 
nobre deputado pela Bahia que se enganou 
quando· ha pouco affirmou que outra era a 
questão. · .- · · . · 

·Senhores, em oÜlro ponto harmonizam-se as 
as observa!lões dos nobres deputados que impu
gnam o parecer da commissâo, e é que o privi· 

'"]egio que se quer conceder ao consell1eiro Capa
nema em vez .de animar a industria,_ no con-. 
trario tende ·a embaraçar-lhe o desenvolvi
mento; é um privilegio odioso, é um monopolio. 

SS. E'K:t. cerram os ouvidos :í voz da ràzão e . 
da.justiça e fecham os olhos á bistt>ria moderna 
dos industrir.s, na França c nos E~tados Unidos, 
onde se dá privilegio a todos os introductorcs on 
descobridores de qn<llquer meio tendente a 
melbo!':lf ou aperfeiçoar qualquet· industria_ 

Os nobres deputados não discutiram o parecer 
da commiss::ío, como muito bem disse o seu 
illustrado relator. SS. EEx.nem sequer tocaram 
de leve em nma só das proposições ·do parecer, 
de sorte que todos os seus considerandos man· 
têm-se firmes e procedentes. 

o honrado deputado por ll'inas, que foi mal 
chssifiel>dc, como impugnador do parecer, por 
que o sustentou, disse;· e muito bem; que antes 
do formicida Capanema nenhum outro er:~. co· 
nllecido no BrasiL · 

O ·discurso do nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, além de conter proposiço~ manifesta· 
mente improcedente5, é :~té contradi!:torio mais 
de uma vez, or:~ negando, ora •·econhecendo a 
qunlidaJe de industrial no producto chimico do 
Sr. conselheiro Capanema. -

A priuci [Jio S. Ex. não considera o formicida 
como uma indnstria, nem como produclo do 
engenho de u1n homem, ao contrario considera-o 
simplesmento como um prodLleto chimico; en
trewnto que, mais adiante no seu discur~o , 
S. E:c. diz: • Como é que póde o corpo legisla· 
tivo garantir, concedendo o privilegio pedido, 
umu industria que v:ii ofl'ender as índustrias 
do paiz.• Ora, .eu perg·unto a S. Ex.: onde é que 
está a verd;tde no seu discu,rso, quando diz que 
o formicida não é indusLt'_ia, ou quando nsstm~ra 
que o é, e vai offender · oukas iudustrias do 
p:liz 't 

S. Ex. proeur:~ndo definir a descoberta e o 
invento; disse: descobrir é tornor patente oquillo 
que não tem sido observado; inven ta r é produzir 
aquillo que não existia. Pois bem, eu aceito 
qu:~lquer das duas definições. No primeiro ca~o. 
pergunto: quem foi que tornou patente neste 
paiz o formicida, tendo com') in~reuiente prin· 
cipal o snlphureto de carbono 'i Foi o Sr. con
selheiro Cap:mema, Logo. aceitando a definição 
dndu pelv llObrc -deputado, niio · se pcicle, sem 
grande injusti!(a, deixar 1de conceder o favor 
que pede o illustre peticionaria . 

Na segunda hypothese, a conclusão é ainda a 
masrua . 
· Inventar é crear ou produzir aquillo que não 
existia. Esl1 deUniçiío applica-se perfeitamente 
ao formicida em que~tão_ Porventura o sul
phureto de carbono existia e•era conhecido no 
paiz com a qualidade especifica e fim util de . 
formicida? Antes do Sr. Capaneina lembrou-se-· 
alguem do sulphureto de carbono para, como 
principal ing-redient-> .1le um producto cbimico· 
induslrinl npplical-o á destruição da formigu? 
Logo, · quer ~eja ~nvento, quer seja descoberta 

·O formicida, o Sr. conselheiro Capunclma está 
nas eondições de merecer do poder legislativo o 
f:tvor que solicita. · 

Sr- presidente, sinto necessidade de pôr termo 
:i.s minhas observações, que -):i. v:ão muito longe, 
e que, si ngora me fosse possivel alongar; des
truiriam completamente todos os· argumentos 
de que se servir:un os: illustres preopinantes 
para combaterem o parecer da commissão de 
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, commercio e industrias. Já excedi a hora mar
ca ~a p~ra a priw eira parte da ordem do dia. 

Uns não posso deixar de dar uma resposta :~o 
iUustre represent~nte de Pemambuco. S. Ex.., 
encarregando-se, no exordio de seu discurso, 
de fozer a 1nais brilhante defesa que se podia 

sentem todos os grandes inventores e desco
bridores que empregam sua actividade e seu 
engenho em promover o bem· 0star dt. h uma· 
nidade: Em aparte e11 repliquei que compre
hendia a grande:z;u. dessa sntisfação moraJ;-. mas 
ella não era suficiente. 

desejar ao projecto pelo qual a commissão eon.· 0 Sn. Jo.\QUDI N,\nuco:-V. Ex. está interpre-
cl uiu o seu parecer, disse que não acP.itava o 
mesmo projecto, porque votava systematica- tando o meu pensamento de modô incompleto. 
mente contra todos os privilegio~. Ora, quem 
vota system~ticamente contra uma idéa, é claro 
que não póde pretender que o seu voto tenna 
o merecimento do dnquelles que votam pelos 
dictnmes de sua consciencia e impulsos da 
intelligencia. 

S. Ex., fazendo o panegyrieo dos serviços 
relevantes prestados á patria pelo Sr. conse
lheiro Capauema, declarou que o Estado não ti· 
nba direito· de neg-ar o premio a que elte-havia 
feito jus em virtude da d~scoberta do formicida, 
tendo como ingredien-te principal o sulphuret() 
de car~ono. Maõ, seubores, si já demonstrei 
que o premio nesl.e caso é substituído pelo pri
vilegio, é bem evidente que S.E!>.,concurdando 

. em que o illustre peticionaria tem direito ~ um 
prllmio, eoncorda ipso {().Cto em que lhe deve 
ser concedido o privilegio. 

S. Ex., reCerindo·se 305 orndores que sus
tentavam o.parecer, entre os qu~es eu figurava, 
disse: ' sêde logicos; já que dais esse privlle~io 
ao illustre peticionnrio, dai-lhe tambem -privi· 
legio para a venda do sulpnureto de carbono, 
de modo que esse producto não seja · mais im· 
portado, fazendo concurrencia ã indus\ría na
eional. • 

O Sn. SEIIGlO ne: CASTno:-Comprehendo, Sr. 
presidente, a satisfação moral que deve sentir 
todo aquelle que emprega a· força de sua intel· 
Iigencia, toda a sua activ:idade e illustração, 
em bem da humanidade.; mas essa satisfação 
moral, só,. niio basta para incentivo e recom· 
pensa dos inventores ou descobridores de tudo 
quanto p6ile melnorar e:xtraordinariamente a 
vida economica dos povos. 

N5o podemos separar o in teres se individual 
nestes assumptos; porque da grande somma dos 
interesses individuaes .é que se forma o inte
resse geral, base àa communhão sodaf, que se 
denomina-Estado ou nação_ 

Estou certo, Sr. -presíden te, que esta camara, 
composta de liberaes que sabem prezar os ser. 
viços dos verdadeiros benemeritos da patria, não 
ba de negar o seu voto a um projecto de i.n
contestavel utilidade, e que foi apresentado por 
nma commissão, a quem não se póde negar il
lllstra~~o, civismo e moralidade. (Muito b~, 
muito bem; O orador é compt'imentaào. ) 

A di scu.ssão fica adiada pela hora. 

O Sr. presidente annuucía que entra em dis· 
cussão a interpcllação do Sr. José Marian.no ao 
Sr. presidente do conselho. Niio, senhores, nós nlío o podemos fnzer, 

porque i~so seria prejudicar a J i berdnde do 
comm~rcio e simultanenmente os interesses da Entram no ~amo os Srs. presidente do consa-
lavo\lf~. (Apo1ados .) lho e ministro da guerra e tomam assento, 

Seri~ prejudicar n liberdade dú commercio, 
porque nós niio temos o direito de fechar os 
nossos portos a entraun de productos estran· 
geiros. Prejudicaríamos n 1~vour:1, porquB es
tabeleceria mos um verdadeiro monopolio. 

O Sn. PRBsiDENTE:- Noto no núbre deputado 
que a hora já está dada, e peço que resuma a:; 
suas observações. ' 

O Sn. SERGIO llll CAs'lno:-Osimpugnadores do 
parecer da commi5síio empre~aram erroneamen· 
te a p3lavro.-rnonopolio. SS. EEx., que compre· 
hendern perfeil.amente a aecep~o jurídica desse 
termo, não o applicaram com pr~p:iedad~;porque 
nós nãoqueriamos 'I ue se proh.tbtsse a 1 mporta· 
ção do sulpbureto de carbono, ~e modo a ser o 
Sr. conselheiro Co.p3neroa o um co que pudesse 
vender esse producto. A commissiio, de confor

,niid8de coin o primeiro parecer sobre este 
· assumpto, respeitou a industria estungeir;l, 
afim de salva"uardar os interesses da lavoura e 
glorificar a liberdade do. commercio. 

Sr. pre>idente, vou concluir o meu discurso; 
mas antes disso, permittri o illustre d~putado 
pelá província de Purna~ll~c? que lhe. dt.f\a que 
fez má applica_ção dos pnnerptos .da.re.hgJ~ro. e da 
moral aos factos que . cabem· sob o domtm_o .da 
sciencia ecunomica.Disse S. Ex:; que o peltctO· 
nario devia contentar-se. com uma outra es-· 
pecie de remunera~o - a satisfação moral que 

tNTERPELLAÇÀO 

Requeiro que se marque dia e hora para o 
Sr. presidente do conselho respt>nder sobre as 
seguintes questões : 

L • Qual n opinião do governo sobre o aviso 
de 22 de Marvo de !867? · · 

í!. • Si aceita a doutrina desse aviso, como 
explica o aviso de 30 de Julho do corrente 
anno? · 

3.• l'em conhecimento dos acontecimentos de 
Tacaratú, om Pernambuco'? 

li,. • Tem conhecimento do desacato feito á ban
deira brazileirà, em aguas do ·Paraná, no porto 
de Goya, por agentes. ele governo argentino 't' 

5. • Quoes as providencias que tomou ou pre- -
tende tomar a esse respeito 'l 

Em 3 de Agosto de 1B80.=JoséMal'i~liM. 
O Sr. José Mal-ian.D.o(.Atte-ilpio) .''

Sr. presidente, inicio o presente· debate sem 
. odios nem prevenções; procurarei nelle pos
suir·me de calma ·e mostrar que só trato de 
cumprir um dever. . _ . · . 

E' por isso qu.e :venho hoje interrogar sobre 
negocias publicas ao Sr. presidente do conselho, 
que representa, ao mesmo &empo, o pensamento 
do governo e a confiança da_corõa. 
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.. Venho perguntar a S. Ex. o nobre presidente 
· ·do conselho: que valem actualme11te as leis? que 
·é das gar:~ntins, da segurança de vida, que :t 
sociedade promette aos cidadaos 1 que é, final · 
·mente, dos lJrios, da hom·a desta n~ção, que se 
diz terem sido vilipendiados·no e:.:terior, sem 
que o paiz saiba e tenha conhecimento até hoje 
do que s~ passou; si na verdade foi feito um 
desacato á sua bandeira e si cumpre· nos pedir 
a repnr~ção d:l aft'ronta recebida. 

Sr. presidente, não desejo amesquinhar o de' 
bate nem tornai-o in&andescente ; entretanto, 
depende mais desta illustre assembléa do que 
de mim ·m3ntel-o ·· sempre na serenidade c 
calma que devem ter os debates. ~rl~mentares; 
depende mais · de vós do qne de mim, qne sou. 
dotado, confesso, de _um temperamento ;or
dente, proveniente em parte de minha constitui
ção pbysica e em parte das lu~s e camJlanhas 
em que me tenho empenhado, semend3s de tro
peç.,s, de agruras, de obslaculos, planejndos púr 
1nimigos nem sempre l~es, e que procuram as 
devezas e as trevas para ns suns sinistras 
emboscadas contra a vida ou contra a honra. 

Neste momento, desejando não perder a ea I ma 
nem ser arrastado p3ra o campo das paixõ~ e 
das recriminações, confio muito na benevo
Jencia da camara,e com seu auxilio espero chegar 
no .fim . que. me proponho. 

·Represento ne~tn casa, Sr. presidente, uma 
minoria .que tem tão nobres e justos motivos 
para negar sua confiança ao nctual gabinete, 
comó os tem a maioria para apoial· o, mas 
que n5o dispõe da sua força numerica, e apenas 
da palavra que é nada nos tempos gue correm. 

.'\. essa m~1oria ·eu. direi: l>abeis que niio cos· 
tnmo fazer ag!!ressões, mas que até hoje não re· 

. cuei diante dellas. Sabeis fi::~almente, que não 
peço vossa ind 11!gencia, se11ão pl)rque niio quero 
exaltar o debate, e não por temor ou fraqn~2.:1 , 
ou porque me · ~che embaraçado em prov~r 
minha coherenci~ no ap_oio que preslei no gabi· 
nele passado, ~sim como na opposição franM e 
decidida que !aço ao actú~l gabinete, que riscou 
as lemm~s, os princípios da ba_ndeira liberal i 
qne na historia pol!tica do paiz representa 
apenas mais uma contristadora apostasia (muitos 

. não apoia.dcr) na serie das apostasias que tt m 
sido preparadas e obtidas pela politica corruptorn 
deste segundo baixo imperio. 

O SR. PliESIDENTE: -0 nobre deputado deve 
saber que o regimento não permitte expressões 

. que encerrem idéas odiosas. 
O SR. JosE:- l.IARIANNO:- Si V. ·Ex. achar 

algnma, dirá. 
0 SR. PRESIDENTE: -0 regimento diz que 

não será permittido ao deputado usar de expres
sões que suscitem idéas odiosas. V. Ex., ouvindo 
a dispo.>ição do regimento, a cumprirá, como 
espero. 

O SR. · losE:- 1\LuuANNO: - Sim, senhor ; e eu 
espero que V. Ex., conferind() minbas palavras 
com a tarifa especial que parece possuir (1'iso),me 
di~ qnoos as que se prestam a interpret~ções 
od1osas. . . 

O Sa. PnEstnilml::- Nã() h:~ espeeialidnde 
nenhuma;~·- ape_nr.s a disposição do r~gimento, 
que é 11. nn1C3lanf:~ nestl ea.<;.'\. (ApOiados .) 

O Sn. Jos~: MAmANNO :-Sou coherente, se
nhores na opposi~ão que foço ao gabiMle que 
pretende conUscar o direito du ci tladão, esta· 
bcleccnclo em sua reforma eleitoral o oleitorado 
do dinheiro, cvmo si o eleitorado do dinheiro 
fosse o eleitorado da dignidade politica. Sou 
coherente, sou movido por sentimentos muito 
nobres o por motivos muito fortes, na opposiçã() 
que faço a este gabinete, cujos ministros, 
uns por boa fé, mas outros por sentimentos 
menos confessaveis, entregaram minha pro
víncia natal a uma prepotente .e nefasta oligar-. 
cbi.n ; consentem que a vida de meus amigos e 
concidadãos esteja á mercê do bacamarte e do 
punhal de sicarios revestidos de · antorid ade 
publica, e, tendo em pouca cont.a o generoso 
sangue dos pernambucanos, 11ersistem em dar 
força, por todos os seus aetos -aqui, a um !\rupo, 
a uma facção, á coja conta I} rcsponsab11idado 
devem ser hnçados os attentados, cada: qual m&is 
estupendo, cada qual mais horroroso, que todos 
os dias ~o alli J)erpetrados, desde o morlicinio 
.em. massa até á morte por emboscada. 

O Sn. BEtTnÃ.o E oumos S11S. Dl!PUTA.oos: 
Apoiado. 

O Sn. ULYSSES VrANNA:- V. Ex:. não tome o 
nosso silencio como acquiescencia. 

O Sn. JosÉ MAnrA~'NO: -.N~m. lambem tomo 
o seu aparte como protesto, porque V. Ex. é () 
menos C()mpetente par~ protestar. (Oh I oh/} 

O Sn. ZA1JA: -Os deputados aqui têm igual 
competencia: não ha uns mais deputados e outros 
menos deputados. 

O Sn. JosÉ M.uifANNO :-Digo ~penas isto . 
VozEs: - .E o camara protesta . 
O Sn. JEROl\"YllO SoDIIÉ:- Apenas 'tJ 
O Sn. Jos!i. M,\1\IANNO : - Apenns i e ó 

pouco ; J)O!leria dizer mnis alguma cousa (•·iso), 
si não qu.izesse ovilar discussiio neste lerreno. 

O Sn. PnESJDEl\'TE :--0 nobre deputado dá-mo 
liceu~ por um instante 't 

O Sn. JosÉ MAI\IAJ;No : -Pois não. (Senta-se.) 
O Sn. PnESIDtl\'Ta:-Preeiso de um momento 

da attent-1io, e peço á camara que me dê licença 
para a Jei\ura de artigos do regimento, que re
gulam alguns dos nossos deveres recíprocos e 
dão-me direilos de que n~o quero fazer uso. · 

'fodos os qu,e me ouvem comprehendcm que 
os parlamentos elevam-se pela modera~ão, pela 
justiça e pela mutua cortezia, que seus mem· 
bros gu:~,rdani entre si (muitos apoiados), o q_ue 
por certo não exclue a liberdade da exposiçao; 
o :~mplo direito da palavra e a energia da -ver
dade. (ApoiadQ$.) 

Des~jando qile as discussões desta casa sejam 
dignas de verdadeiros representantes da nação 
e reputando-me honrado mais do que mereço 
(não apoiados) no Jogar em que me aeho (11ão 
apoiados), julgo . de meu. dever,: para evitar in· 
terrupções, que ·muitas. vezes ar.edam o debate 
e provocam excessos de palavns, rer,ommendar 
a tod()S, pela leilura do regimento,- o· respeito á . 
lei que llzer~m. que sou obrigado a eJ~:ecutar e 
que podem revo:;:rr, si julgam má. 

0111 s~. DEPUT.Aoo:-E que todas devem saber. 
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~ Sa_. PRESIDENTE:,;_A camara zela, cr,mo eu; 
a dupud~de do parlamento: e com a leitnra 
desle arttgo o meu unico lim é prevenir já em 
começ~ qu3\quer d~masia de phrase ou per-

' 1ur.baçao mvoluntam no calor da discussão. 
(11fuitos apoiadcls.) · 
. Diz o art. 2i2 do regimento : < Os depumdos 
que nas sessões não guardare rn. o decoro devido 
serão advertidos pelo presidente, usando da 
fórmula:- Attellção. ·si esta advertencia não 
bastar, o presidente dirá:-0 Sr. ou Srs. ·depu
tados F. e F., altenção ; e,si fôr ainda infructi
.fera esta nominal n'd v.:rtencia, o presidente os 
excluirá da sessão, com accôrdo da camara, por 
esta fórmula:- O Sr. ou Srs. deputados F. e 
F. devem retir;,r- se ; e os deputados sahiriio 
logo sem replicar. • · 

o nobre deputado pód~· continuar o seu dis
curso, e espero que me poupará o desgosto de 
lançar mão de qualquêr destes meios. 

O Sa. FRBlTAS Co1.iTINB.O observa que não terá 
necessidade disto. 

O SR. B&LTaÃo:- Foi um sermão· intempes
tivo. · 

O SR. PllESIDENTE:-Não é intempestivo •.. e 
já disse qual foi o meu unico .fim: avivar na 
memoria da camara a disposição da lei que man
dou· me exeeutar, e talvez por essa !órma pre
venir demasias que ella condemna. 

O SR. !osÉ MARlJ>.wNo:- Si Y. Ex. quer dis
cutir a interpellação, eu sento-me. 

O SR. PusioENTE:-0 que en quero é que a 
discussão· corra, com a corte.zia que todos deve
mos uns aos outros. 

O Sa. JosÉ lllARrANNo:-Eu não preciso que 
V_ E:t. me dê lições de. cortezia, eu asei. 

O SR. PIU:srnE!!TE:-Não preLendo dár lições 
de corLezia ao nobre deputado ; o que pretendo 
é que ella Stl mantenha nas· discussões desta 
casa. · 

O SR. JosÉ,MAlUANl!O (continuaildo):-Sr. pre
sidente, deixarei sem commentario !l.interrupção 
que acabo de soffrer.. . Todos nós sabem os o 
regimento ... 

O Sa. BELnA.o:-ApoiadD. 
O Sa.· JosÉ MARIANNo:-•. _todos nós sabemos 

os dii'eitos e deveres que cabem a cada depn-
t~do... · ' 

O Sa. BEL!nio :-Nem precisamos aqui de 
lições de corlezia. 

O Sa. I'nESIOE!IT~ :- V. Ex. sabe que desta 
cadeira não lhe posso· responder .senão com o 
regimento. Por i~sc devia ser mais justo e ge
neroso para com o pre;;idente da camara.· 

O Sll.. JosÉ MAIII.\NNO :-Não posso ser mais 
generoso; desde que V. Ex. arvorn -se em 
mestrs de civílidade e lê uma disposição regi
mental que não vinha a propos i to, sou gene
roso limitando· me a este protesto qne não o 
pó de oliender. · 

Sr. presidente, dava eu os motivos de minha 
opposição ao actual g-allinete, que deixando-se 
le~r pela perversiàade d!l uns e pelos caprichos 
sems de outros, entregou a gloriosa proyiucia 
de P~rnam~uco, ,que até hoje tem. combatido 
quas1 que mcessan temente para derrocar cas
tellos feudaes, ~ntregon-a ~um grupo que nada 
representa senao o elemento oflicial, sem força e 
sem outro prestigio que o de uma decantada for
tlllla, que seus \lonos só applie.1m aos seus inle· 
resses privados, porque lbes falta a coragem de 
gastai-a desintere~sadamen te com os negocias 
da patria ou em beneficio da humanidade. 

0 S11. BELTRio :-Apoiado.-
0 Ss. !os:& M.~RU..'INO:- Apezar, Sr. presi

dente, da attitude hostil que aprcsenU\ V. EL 
para commigo;: apezar do semblante tambem 
de hostilidade qnc diviso· em alguns companhei
ros da c~mnra ( muit.os 11ào apoiados), não posso 
eximir-me nesta primeira opporlunid~de de fa
zer uma declaração smcera, espontanea, como 
uma homenagem a que não devo furtar-me. 

Pelo coração, pela sympatbia que. voto a 
muitos dos membros do actMI gabinete, sen
tia-me arrastado; inteiramente seduzido, :para 
dar-lhe todo meu apojo; e o daria, si razões fortes, 
como essas qne acabo ile tornar. pnblieas, não 
me privassem de fazel-o, subm.enendo ·assim a 
affeição ao dever, que em mim tem muita. força. 

Vejo fazendo parte .do gabinete oSr. Lima 
Duarte, eoraçiio generoso, alma pura e demo
cratica (muitos opoial!os), que se tem imposto 
igualmente â -minba estima e ao meu res-
peito. . 

. Vejo tambem nesse mínísterio, que podia ser 
de muil<~s esperanças para a patria, o Sr. Pedro 
Luiz, o tribunl>-poeta, outr>ora apostolo das 
duas grnndes idéas do seculo-a liberdade da 
consciencia e a liberdade do -voto. (Apoiados.) 

Vejo ainda alli o Sr. cllnSelheiro Dantas, que 
pela sua forca de vontade e actividade, pelo seu 
talento, .pela sua illustração, chegou a consti
tuir-se o symbolo de um partido em sua pro· 
vineia (muitos apoiados), e para quem 11llS horas . 
de luta e de desalento meu. espirito se vol
tava como que pedindo animação e conforto~ 

o SR. losÉ MÁR!ANNO :-••• e as prerogaUvas 
e faculdades de que goza o presidente d~ · ca
mara para.impor a ordem e fazer respeitar o 
regimento. 

Portanto, em referencia a esse sermão (assim 
posso chamar o discurso do Sr. presidente da 
camara, pois será tudo, menos uma observação 

-regimental) direi;apenas, que suas palavras en
cerram um alaque;ao qual prelendo collocar-me 
superior, simplesmente porque minh~ posi
ção. de deputaào m'o aconselha, e talve~ mesmo 
para-evitar que o nobre presidente chegue ao · 
enremo ·de lançar mão . de uma medida que: 
é·: o unico que até hoje teve a coragem e a 
gloria de lembrar ã camara pela primeira vez; 

Tomo IV .-9. " 

Vejo, finalmente, o Sr. Homem de Mello, a 
personificação da modestia, e que para· mim, 
além do talento e illu.stração, tem um g-ran

. deservrço,-o de haver vingado perante a rusto" 
ria nacional a memoria dos Constituintes, a me~. 
moria daquelles benemeritos que quizeram qué 
nós tivessemos .un'a COnstituição conferidac1Jeht 
nação e não outorgada· como carta de. alforri!l 
por ,um aventureiro. (Nã~ apoiados.} . · . 
. .Assim, attrah~dO péla . admiração, • pela nm

pathia, pela conviveneia em que .havia · e~~ 
ta do. com caracteres tão respeitaveis, com co I~ 
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legas que íi~ham dirci~o a esperar meu apoio 
em outras eJrcumstancl3s, por. certo devo sen· 
tir-me entristecido vendo-me forçado a neg:tr· 
lhes a confiançn politica, desãe que . SS. EEx. 

.· no entrar para esta organização miníslerial,' dei-· 
:xnram de parte, infelizmentP., os prineipios que 
outr'ora com tanta galhàrdia sustentaram, para 
prestnr-se a mais uma myslilieação . pela: qual 
tem de passar o paíz; desde que, de boa 
ou m:í vontade, fazem cõro, sào solidarios 
·COm o nobre presidente do conselho na política 
posla em· prnUca por S. Ex. na província 
de Pernambuco; para n qual tem sido S. Ex. 
mais do que um administrador severo; tem ·Sido 
um verdugo (apoiados e não apoiados), tc.1'nando
se o responsavel principal, embora- não sej(l o 
uni co, _pelo sangue generoso que alli se tem 
derrnmado (apoiados e 11& apoiados}, e de cujns 
gottas não est;io isentas as fHrdas dos illustres 
ministros. (Apoiados e nãoapoiados . .~!partes.) 
M~s ·não quero demorar·me neste ponto, por

que eheo-ari:.t a provar até á evidencia que -o 
principa, responsavel pelo sangue que correu 
em Pernambuco é o Sr. presidente do conselho, 
. que sustentou o presidente c o cbefc de policia, 
denunciados comtl autore.; de crimes e atten· 
tados na ultima eleicão senatorial, os quaes 
obedeciam cegamente· aos perversos instlnctos 
do presidente da· relar1io de Pernambuco, a 
alma dnmnada que insp1rava aquelbs duas au-

. tor.idades, e arrastou-as a ministrar-llieos meios 
ofilci:~es para pôr em pratica o plano de vin
g:mças, friamente caJ-culad~, contra ()S heroiccs 
vicloricnses que nao qUlteram prestu obe-
dieu.cia a seu jugo ignominiooo. · · 

O SR. llf.Ancouso Momu.:-Podia demiltir o 
presidente d:t relação 'l 

O SR~ - José: ~1AnrANN0:-3Ias podia deinitlir 
em tempo:o chefe de policia o o vice-presidente 
da província; que se prestavam aos manejos do 
presidente da relação. 

Como teslemuuha que mD.is de pêrto · ~ssistiu 
áquelles terríveis e lugubres acontecimentos, re
servo-me parn mais tarde disculil-os, quondo ti
ver de intcrrog:~r o governo sol1re as providen-_ 
cias que tem tomado par:~ a repressão dos cri
.minosos e p~ra a responsabilid3d~, quo ainda 
niio se tornou effectiva ou ao menos não é 
conhecida do paiz e do parlamen_to, d3s auto" 
ridades responsaveis por aquelln carnificina. 
Então desenrolarei essa dolorosa historla: • 

Sr.. presidente; com o espirito abatido pelo 
espectaculo contrista dor que se nos depara, só a 
dor, a dor profunda, de que me 9cho possuído, é 
_que me dá forcas pnra levantar a- voz clamando 
-justiça, a qual, si não fôr completa, si não fõr e!ii-
- eaz, si .nã\l cahir sobre a cabeça dos_verdadeiros 
criminosos, não me admirarei" que .. as que
bradas de minha província repercutam o grito 
de vingança, o ~lito de extermínio, que ha de 
soUar um povo Inteiro contra todos aquelles que 

- zombam da sociedade e pela impunidade se coF 
locam superiores á lei,c contt·a este governo, que 
não· sabe punir o crime, como não sabe respeitar 
a liberdade. -
. Mas hoje, Sr. · presidente, não é só isso que 

me toca as fibras d() eoração ; tambem sinto so
bresaUar-se. o amor da patria, dessa patria in-

feliz que todos nós devemos -erguer do ab~ti
mento em que jaz, tornando-a livre c forte. 

_Nas agua~ d? Paraná, naq11ellns aguas ainda 
n~o _ha mu1to tmtas ·do sangue de milhares. de -
Vlcllmas__-q_ue des.1ggravaram a honra nacional ; 
naquellas aguas reyolws onde ainda hoje se es
pelha_ru os_qna~ros Vtvos da mais gloriosa epop-éa 
amencana; alh onde a bravura do marinheiro 
bra~ileiro devi(! ser um espectro para impor, 
senno a veneraçilo, ao menos alguma atten~iio 
á· nossa !)andeira, que representa mais do que 
o Impeno, que representa o sentimento da di
gnidade nacional ; alli mesmo soffreu o lia formal 
desacnto, uma ru·de affronta, e teve de abater-se 
humilhada diant•J dos trabucos dos :tgentes de· 
um governo que se dlz amigo. 

Não slio factos de nenhuma importancin esses 
sobre os quaes versa a interpellação _que dirijo 
ao · governo ; não, principalmente o ponto que· 
se refere aos ncontecimentos do Pr~ta: e o nobre 
pre3idente do conselho interrogado no senado 
sobre es~o incid:ente, não deu pron1pta resposta 
alteg_~ndo _que11ão tinha ainda sobre elle con~ 
versado em conselho, e confessou· que eram _ 
graves. 
. O SR. SARAIVA (presidente do consell~o):-Niio 

tinha lido :~s communicações. 
0 Sn. JosÉ MAIUANNo:-Bem ; nlio tinha lido 

as communicações. 
·Quando a imprensa tem clamado, quando 

desta tribuna tem sido dirigida umu interpel
lnção, o Sr . presidente do .conselho, que é a 
nlma e o pensamento do governo, diz no senado 
que não tini: a. ainda lido as eommonlcações 1 
Ab ! senhores , este facto f3z l.embrar outro que 
constitue um cpisodio pouco feliz da vida do 
Sr. presidente do conselho, e .que eu calo ·neste 
IDomcnto p~ra não trnzer-lbe· mais uma pun
gente recordação de seu passado. 

O .sn. M.ul~OLJNO Motm.A:-A declaração da 
guerra 't 

O Sn. JosÉ MAnuNNO :-Não; mas com isto 
não quero fazer otl'~nsa ao illustre Sr. presidente 
do conselho. · - _ 

VÓzES :-Declare, declare! (Rumor.) 
O Sn. PnEsiDENTE :-0 n()brc dllput~do ncnbn 

de tleclarar que nãq tem intenção <!.e o!Tender. · 
O Sn. JosÉ 111ÁmANNO :- Vou declinai-o p:~ra 

provar que só o calei para não molestar o Sr. 
presidente do conselho; o faelo é o seguinte : 
o nobre presidente do con~elho, enviado ex
traordinario do pniz, pera tralar da paz, ·só a 
bordo do paquete que o devia transportar foi 
que leu as iustrucções que lhe eram dadas . •. 
(ContestaÇõeS.) · · · 

O Sil. SÂnAIVA ·(presidente do conselho) ;-E' 
inexacto; isso é pura. invenção. · . 

O Sn: JosÉ MAnillmo:-, .. ou os· documentos em que se baseavam as reclamações Oque. tinha "' 
sido encarregado de apresenta<. E' bom que ' 
V. E::L. destrua essa versão; .que, do contrario, . 
na posteridade constituirá, por certo, mais um · 
infeliz episodio da -vida de S; .Ex. .. · 

o Sn. ZlliA.:-0 sr. Saraiva não -é homem 
de se encarregar de tarefas q~eign~re. 
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O Sn. JosÉ lfAnr.~Jmo:-:-E' um facto que toda na .esp~era serena da administração, muitas 
a gente sabe, que·est;i no dominio publi~o (não v~zes tmha o governo de dar Jog~r· a · exigen-
a.poiados); lel\ho-o lido em diversos jornaes. ctas de outra ordem. Fiqne registrado .·na.histo-

0 Sn. FELicto ·aos SA..'\'TOs :·..,...Em um só: ria deste gabinete que elle antepõe · á vaidade 
o Sn. los€: llfARrA.NNo:-Enião v. Ex. tem a unica de parecer bem á obrigaçlio de · cumprir 

- d religiosamente a lei. . . 
pretençao e .havor lido todos os jornaes do Im- o actual gabinete neste ponto, pela vaidade 
perio? . · · de parecer bem, que é o seu fraco, representa·(e 

(HilaritlatU e ·ru11101' nas galeria$.) nesta comptração não veja a camara tão eslre-
0 Sn. Pl\EStDENTB (CO!I~ energia) :- Attenção 1 mecida pelo governo alguma allusão injuriosa) 

Nos termos expre5sos do regimento, repito as represento um nlho que pinta as barbas e os 
· su~s palavras, as galerias não podem darsignnes cabellos para · fazer conquistas, illudlndo a fra
de npprovação ou reprovação. Os debates .. s1io q0cuceuza11• 1~J-.. ~~as- forças, embora não pos~a.,~~is 

· publkos · para naeionaes ou esfrangeiros, mas • • 
aqui só podem fa!lar, dar signaes de appron- Sim (não faço al!usão á pessoa de nenhmn dos 
ção ou .reprovação os representantes ·da povo. ministros), o actuall;nbinete, velho casquilbo e 
E' respeitando os sllusAelagados que 0 povo uamorado, convenciao de que desgraçadamente 
respeit.:lr:i a si proprio. {.apoiados 110 recinto. ) neste· .Paii o povo descrê, e tem tido motivos 

o Sn. JosÊ MAlllANNo :-São bem fortes, diz:ia até hoJe, de todos os seus estadistas, por mais 
afamados, <jpando sobem as escadarias de 

eu, são bem fortes, Sr. presidente, os motivos s. Christovao, e não, podendo fugir â acção 
que tive para dirigir a presente interpellacão, fallll, pratica até leviandades ·para ·ver si assim 
q11e não póde ser considerada por S. Ex.. o Sr·. requesta a opinião que lbe foge e foz negaças, 

. presidente d_o .conselhoimpertinentenem· super· conhecendo-lhe os artificios. · 
.flua, como Jul:::ou um lleliate tra.vado no se- o bi t · f - ·- - ' 1 • -
·nado. (J!uitos ruii.l a""iados.} Eu li esse incidente ga ne e quJz ug.tr a acçao .ata • 8 ac~ao ,-- de decomposição que tem atacado as situaçoes 

·. no Dial'io O!Jicia! de hoic. . inauguradas em S. Christovão ·e então eil-o, 
· Não é superfluo, de certo, perguntar a um confessando perante o paiz que a· lei existe, 
govern~ que dorme de. que ralem .as. leh e~- mns como o governo quer ·mostrar isenção 
criptas; perguntar-lhe si a província de P~r- de esp!rito .no pleito eleitoral, como o 
n~mbUCQ e muitas outras do nórte estiio sujeitas governo quer mostrar que absolutamente não 
a um regimen de exeepç5o em. que n5o ha li- interveiu nesse pleito e um dos avisos expedi
herdade,. nem segurança de vida ; pergunltlr-Ihe, . dos pelo ministro do imperio podia prestar-se a 
finalmente, si o nosso abatimento como nação uma interpretaç-ão em contrario, D gabinete re
chegou ao ponto de ser desrespeitado o p~vilhíio ·solve, ainda que de ·modo não muilo airoso 
naciôMI, e o governo nada dizer, e o Sr. presi-' para 0 nobre ministro do imperio, sacrificar a 
dente do conselho, ·que representa todo o alto lei para s<1l var a pretenção, a vaidade de pare-
pensamento desse govez:no, confesf.lil' que nada ccir bem ao paiz. · 
sabe ainda a respeito, quando devi~ procur~ r 
saber · c apressar-se em destt·uir duvida~ e Uu Sa. DEPUTAno:-:-Revogam a lei, segundo 
inccrtez~s patriotic:~s que devem ter agitado 0 os interesses de occasião. 
povo brazileiro. · O Sn.' JosÉ MAI\JAKNO:- Sr. presidente, níio 

Sr. presidente, em outro paiz em um paiz dcsenvúlvo neste momento os dons primeiros 
de opinião, em que o governo não considerasse quesitos de m iuha interpellaçno que se reterem 
sua grande e unica for~.a o que se chama con- aos avisos contradictorios do nobre ministro do 
fiança da .corôa , em . um paiz de go_verno imperio: interrogo o nobro presidente do con
represonbltlVO rc:~l, o Sr. presidente do eonse- selho c espero~ su~ re!'posta. Estimarei que ella 
lho, estoudo nberto o parl~mento, seria o pri· seja tranquillisador:J. para nôs outros, que que
meiro a vir socegar o espíri to naturalmente remos quo acima de tudo esteja a fiel execução· 
inquieto· c assustado dos que representam a da lei, p~ra nós outros que queremo,; que a exe
noção bradleira; mas o nobro presidente do cução da lei esteja acima dos caprichos, vellcí-
eonselho nem ao menos tinha lido os doeu- · dodes e pretonçws do gabinete. . 
mentos olli.cines, dias depois de publicado este l Quanto ao a:• quesito,. que se rêfere á pro
incidente.. . - . vincía de Pernambuco; ~na qual parecem estar 

O Sn .. S!ltA.!VA (pt·esidenlc elo COllseMo) :,-Dias suspensas todas as garantias, em oujo.solo todo 
.: depois, não. Não tinham vindo'as communica- o dia c;\ia ao hacamarte .homi.cidn uma vicli-

ções olliciaes-. - · ,ma, direi, _ape_nas, yuo .esse_ ~stado geral ~e 
· o_ ~R:J.osÊ MARL\NNO :.,-Não. esta'va babilitndo · coulla~raçao e devi4o a pohi!Ea do S~: ·· pr~s1-.. 
para dar escl~recimentos; é um governo quo dent~ ao conselho, pretenden_do .montm aU1, a 
dorme quando periga 3 vid:~ . dos cidadãos, e continn:m~o a dar ror~ !lqm a um grupo que 
mais do que isso, quando póde'estar :~meaçada a quer ~omt_uar o pro_vtncta~ . . . 
honra n3cionall . . . .. Digo·mu•to proposttalmente que é essa a poh· 

Com um governo;. que e_m tão poúea conta tiea do Sr: presiden~~ do conselho aqui, porque 
leva ·as · cousas· pubhcas; · nao deve ·por. certo quando ttv:er·occastao, mesmo · para. dar.. uma 

. admlrar.qn_e ~ de se~· :~ut~rizados membros, pr9va solemne dn . minha franqueza e justiç~, 
o nobr!lçnmstro do tmperto declarasse (vere~ he1 d~. mos.tpr.q)le. o. Sr. Dr. Fra_nklln. D?m 
roo·s ; si . tioje o confirma .o Sr. presidente do. tem revel:Hl.o, ate. agora, certo .esptrl\o de JUS· 
. cón~ell!o) qU!J 'na e~pher3 Serena ~a adUt\Dislr:l-. liça, ~cetidãp .C mo.z:alid,adc, ,demit.llndo algum:lS 
j;ão er~ . posSIV:el de1xar de.cum)lm.a , le1 ; que autondades por. CUJacausa.v~os ~rtil dest~ ban-
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- cada levantar-se para defender. Elle ·tem de- O SR. SoARES BriAl'IDÃo:- Não podia fazer no~ 
-mit,ído delegadcs crimiD.OSO$, e, o _que é mais, a me~ f-io mais digna do que essa, nada mais 

eollillina alugada M Jonull iUJ Rec1(e, na qual se accreseento •. 
manifesta essa facvão; qtie hão póde sustcnt~r (H a outros apartes.) 
Imprensa sua, tem eâlmudecido, não tem d11do o SR. JosÉ lii.AJUANNo:- Sou in.su.~peito por-
uma palavra contra o procedim.entó do .actl~al que não.souinimigo pessoal do nomeado, e a um 
presidente, como emmudeceu d1ante da JUSttça outro dos nomeados estou até ligado por 
da sev~ra administração do Sr. Dr. Lourenço laços de pàrentesco. . .. 
de Albuquerque,-e só teve 3 coragem de ata- Para mostrar, porém, que o Sr. Ioão de ~á e 
cal-o, "depois que c~iu o gabinete 5 de Janeiro, Albuquerque é um faccioso, é exalt~diss1mo, 
de que eUe era delegadõ. si não fosse o respeito que de-vo ao parlamento e 

O Sa. z.Uu :-'- ISso é a ·décesa do gabinete ao auditoria, poderia cit3r a scena da esc'!rra-
actual. •. deira, ·desempenhada por eU e em uma sessao da 

OSn. Joséii[<\JlLU(NO:..:o.Aceitoo aparte, embora assembléa-provineial. - . . - -
elle obrigue•me a' explicar· me· e a desviar, me ALGUNS SRS. DE~UTA.DOs JJE PERl'rAMilll"CO: -
um pouco do assul!lpto. _ Oral 

Não é _a, defesa do actnal gabmete, porque, ao O SR. losÉ JI[Al\IANNO;- Os senhores dizem 
passo que o presidente por elle nomeado, o ora, porque sabem que en não 11osso aqui referir 
presidente que não }lóde ser ~uspeit? porque essa scena escandalosa e indecente praticada no 
representava o gropo contrario, ass1m pro- recinto de uma assemblêa. 
cede destacando-se desse grupo, por conhecer o sa. PRESIDENTE ; _ (} Sr. deputado ~stá 
os factos e achar-se ainda sob a pressão dos se ~fastando dos pontos da sua interpellação. 
acontecimentos que se prendem a uma tal do-
minação, 0 gabinete, n.as nomeações que tem de O Sa. lOSE llfÁRIANNO :-Uma -outra nomeação 
fazer aqui, procede de .modo muilo diyerso e foi.a do juiz municipal para .o. comarca de Jn
mostra· as tendencias e sympatbias que tem por boatão, Sr. presidente, o antro dessas féras .•. 
esse grupo. UM Sa. DEPUTADO:- Alli _tão perto da ea-

E' preciso que saib3m todos. que nós, os de· pita! ? . 
mocratas de Pernambncll, não queremos taes O SR. JosJi MAIIIANl\0 :...,.. E' para ver: ti:ío 
nomeações, perto da capital, assim comll muito _perto da 

O partido liberal, l}ue·reprlll!enlo nesta r.nsn, é capital foi o morticínio feito na VictorJa. · 
o mesmo que teve a coragem de -viver dez annos o Sa. SOAnl!S Bl\ANDÃO :-O nobre · deputado 
no ostracismo sem pretender empregos e sém póde di_zer 0 que qnizer Eu appello para o~ 
oocup~!-os, embora alguns; que não fazem parte nobres dl'putados de Hinas .; esse,.nomeodo fot 
delle felizmente, dizendo·se liberaes, tivessem a lá 1-uiz municipal. · ' 
habilidade de atravess~r a situação conserva-
dora desfractando rendosos empregos. Este meu O Sa. JosE: MARI.! .. NNO :-... João Augusto de 
pa-rtido não quer empregos, m~s se indigna Albuquerque·}farannão, meu parente e.' .. 
quando vê_quo o presidenle do conselho, asse· O 811. CAatOs AF~oNso :-Foi muito disiincto 
-verando .e aJ~rdeanào imparcialidade e neutra- juiz em Queluz. (.Apoiadas !la depu~pão mi
lidnde nos negocias de Pernambuco, que J h e neira.) 
devem prendera alteoção, cousenle que Sll fa~am h 
nomea(6es que vão reenir nos mnis exaltados O SR. JosF: lllARrANNo :- .• ; aliás muito om 
ao grupo chámado dos-leões, e depois ainda pre· moço, pertence· tambem ao grupo contrario e 
tende ser ocreditndo em sua !mparcioHdade. até o r~presenta na assembléa provincial. Niio 

estou neste momento fazendo a critica das qua· 
ALGUNS SIIS. DBPOrAllos DE PERN-<Ulli"OC~: - Jidades pessoaes dc.s nomeados ; considero ape-

Quaes são ? nns a importanein moral que têm esses factos ' 
O Sa. Josi :MAnru:No:-Cit.arei,.Sr. presidente, ~erante a provi)lcin, ã qual se quer conv:encer 

e nlio· respondo mais a apartes, que vão des· a toda· a força· que esse ,é o grupo esttmado .• 
viar-me dos pontos da interpellacão. e protegido pelo governo, porque ' SÓ assim elle 

Depois dos lugubres acontecimentos d~ Victo· póde ter adeptos. · 
ria, depois daquelle assassinato frio e cal- 0 Sa.-IJ>RONnlO Sonat:- v .. Ex .. gueria· que 
enlado · · • , . o governo nomeasse os seus adversar)os ~. 

O Sa BEt.TRÃO;- J\poiado. o Sa. JosÉ'MAiu.A.NNo :...;.Não me,pergo.rite isso · 
O Sa. Iosi: :M.uu.urno:- ••. que em outro o meu nobre collega, quando sabe que .mesmo 

paiz teria .votado ã proscripção completa . da na .Bahia havia muitos Jiberaes que· _podiam.· ir 
sociedadll. aquelles. sobre cujas cabeças cai a par.a Já.,. · · · ' ' · 
responsabilidade de tão horrorosos crimes ; 
depois desses factos, Sr. :presidente, o nobre VozEs:- Oral": . 
ministro da justiça, e dóe-me dizel~o por ter sido O Sa. SIGISMUNDO dá um apatté. '.'~·-
S. Ex. quem. fez· taes desastradas nomeações, · ., · · ". · ·' · ·' :- · 
desnst~adas d.ebaix.o do pontil de vista ·-politico, O Sa. lGNACIO }Úl\!ll(S :--,. Nós,'.em::Minas, ·seu-
encaradas sob o pontodaimparciiilidadil,da neu· timos à retirada .delle, _e,entretanto·:é pemam
tralidade-que o governo tem apregoado, nomeou bncano. . . .. _ . -· -- ':-_·:· ~ . .;,-,..-
para·· curador·. de -ausentes ha capital um depu- O Sa. JosÉ !tiAJl.IANNo':':....: Estão ·conlhma.rido 
\ado provincial, extr&mado, faccioso, do grupo 'o. que digo; o juiz municipal nqp!ea~o"líara 
tolltl'ario. (Não t!p(Jiad<J&.)' Jaboatão represen1a o elemento de;Ulil grupo-
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no llnal o governo escolhe seu pessoal, entre: 
tanto nega que lhe dê força na província. 

O Sn. ANTON·ro DE SrQUE•RA:- E' o elemento 
que se representa por gente tão boa. 

O Sn. JosÉ MAni.ANNO : - E pensa que será 
melhor do que aquelle que aqui representa· 
mos~ Si fosscmos deitar ambos nas conchas 
de uma balanç:~, veriamos qual ha~ia de ficar 

-em cima; sabe bem disto. · 

espiritos perversos; que influem aqui" sobre o 
governo· e pesam na consciencia do nobre pre
sidente do conselho como umo clava de clluwho. 
( ApQiados e apartes.) . 

Não se póde contestar, portanto, que os M!os 
do minis&erio.estão,de alguma maneira, em anta· 
gonismo com os actos do presidente da provincia. 

0 SR. IGX.\ClO MARTINS :-Mas elle é delegado 
do m.inisterio I 

o Sn. SIGISliUNDO dá um apãrte. oSri. JosÉ Mllii~No:-Não duvido que o pre-
0 sn. JosÉ M..utA:NNo:-Portanto, não me siden~e de Pernambuco goze da confiança do 

chamem para este terreno, e, demais> o.nobre presid~nte do conselho .. Si elle procede de 
deputado não me deviu dar apartes. accôrdo com as instrueç,ões do pre>i\\ente do 

conselho e si o gabinete aqui procede de modo 
O SR. StGISliUNDO:- Porqué não? , que contrasta ~om essas instrttcções, então é por 
O SR. JoSÉ IlfARIA.rmo:-Porque não devia, qu~, como eu disse, o nobre presidente do canse-

depois do ultimo incidente. lho, não tem podido resistir ás macbilin!fões de 
o Sx. PRESIDENTE:-Atten,.ão 1 V. Ex. diri- que é victima. Demai$, quem nos diz que sejam 

'" essas as instrucções do governo, á visE a de seu 
ia-se á mesa. · procedimento aqut? Quem nos diz que o 

O Sn. Jost IlfARIANNO:-Pois então direi a Sr. Frank!in Doria não procede assim por ter 
V.· Ex., Sr. presidente, que o nobre deputado, aqui uma amarra, um~ an~ora mnis forte ... 
por motivos de certa ordem, não me devia dar 0 Sn. z.o~.iLI.:-E' 0 governo. 
mais apartes, depois do ultimo incidente que aqui 
houve entre nós e 30 qual-sou o primeiro a la- O SR. Jost MARuNM:-... mais forte que o 
m.entar me houvesse arraolüdo com suas provo- governo; .. de quem fez. este governo 'f . •• 
eacões. O Sn.. BEr.Tl\Ão:-E quem assevera que o pre-

Uma terceira ncmeac;ão feita pelo honra- sidente Doria foi nomeado·pelo ministerio? 
do Sr. ministro da justiça ' ainda vem provar 

. quanlo é sincera a neutralid~de do governo. O Sn. SA.lUIVA (presidente do conselho):-Não 
Vagou um dos· lugares de official da secrMaria podia ser senão pelo ministerio. 
de policiD; existia allí, como .hei de ter occ.1sião o S:R. JosÉ MAmANNO ·: ~O minlsterio foi a . 
de mostrar, um ammuense, empregttdo de 23 ch~ncella; o Sr. Bunrque bem podia dizer~ nos 
anno·s, possuindo os melhores attestados d,;! quem o nom·eou, e perante quem S. Ex. em
todos os seus chefes, liberaes e conserva- pregou_seus babeis manejos. (Não apoiados.) 

· dores; .. tinha, ,, portanto, direito de accesso Devo, Sr. ·presidente, pôr termo a este inci-
a . esse . !ogar: Pois bem, saiba a camara dente, para o qual fui provocado pelos apartes, 
que um empregado nessas condições foi pre- e tombem pela necessid~de que tinha de provar 
.terido . por outro que· não está nas con- minha asserçfio a respeito do actual presidente 
dições do preterido, nem quanto ás habilita- de Pernambuco, e de pôr em. relevo 0 contl'aste 
çõe.s, nem. quanto aos serviços, nem. mesmo de alguns de seus aetos com os do actual go
quanto aos encargos de família. Esse feliz múço, verno, que nos nega a· justiça que, seu delegado 
que pôde preterir um empregado naquell:~s cir- por emqnnnto não nos tem reéusado. 
r.umstancias, não ha muito fora nomeado para a 
seeretnria de ·policio "pelo celebre Sr. André Ca- O Stt. SouZA CAll.VAtno: -Tem feito, a pena<~, o 
vnlcanti; serido preciso, para encarLal-o,dem~Uir absolutamente necessario para salvnr a sua res-
um distlncto, intelligente e zelos') amanuense ponsnbilidade. · 
que ·tinha o crime de" pertencer ao partido de- o sn . .rosÉ MARlANNO: -Concluirei tendo 
mocrdta. ' dado a esta illustre assembléa. uma prova de que, 

O Sa. SoA"BES BnA.No.io : ·~.Mas.é um _empre- qunndo não me atacam, sei mantet·-me calmo e 
gado muito distincto:_ · sereno na discussão. Parece-me tambem que V. 

Ex. Sr. presidentê, me fará a justiça de não 
OSR,.Jost 1l[AruANNO:-:::;Já djsse,que não estou pen;ar quo eu tenha assim procedido pela lei· 

. discutindo ~as qurill~es, .. dos·. indivíduos; p~r tura ,que. v_ Ex. f e~ do regimento. Tenho. me 
. melhores :que fossem.. ~s.c~deste,, _Dao er~m tao ·m~ost~tmado a respen~1r, todos os que se sentam 
·-grondes que lnstifii:;tss,em. -do.ifs: injustiças {):Ue' nessa cadeira, na quai·V, Ex: sabe. que, para 
· por: am..ôr dell~ já t~m·sido .feit;a~. ~oin'o. 9.u!l_es- impôr- 0 respeito, .se torna: m1ns yrectsa a. ener-
toti. _diz~udo; guerQ prov<!rque a !UlpaxeiahdaQ.e ~a ll!.OroL'dú <!;Ue a eo.erguVphystca; . 
do governo sótetii .. appliçaçãó par;~.os Jlei_Docra- PNieridia concluir;' Sr .. presidente, 51uando 
.tas qu~ ' vão; por· ass!m .dizer, send~ llilmd~s · e tui · Th.tei'rompido e_ obrigado ~,-n;. ~e:_vtar.:me. 
J)ros~r1ptos da, PTt?V,iUCia ; qam;·1:1 .ttra:r-; ~ h-mpo D1zia·entiio qli.e_um:.governo deo~m.tao n.a,o ~e 
essa neutralidàde".· (Apartes;) ·. .• · .. , demoraria um "Instante em tranqmllisar o, pmz 

... , _ o Sr. Franklin Dllria, porém, 'embóra não se C(ilarido ·~ste duiidn d3<eflicaé!n1_!~s)eis ã. vi~ta 
•·poss'a duvidar. de. suas ·tend·e:J!.cias ~a.ffeições, da contrtstadora•confissao olnctal. ae:que ~let é 

.· _ .tem procedido de mo do que eO\\ trastai_ a ti certo SMri1Icada á fatuidade ' dir-iim · :gahlnete, . para 
:;:-llonto,"'' com· ~s acto~ _ do go-çerl_lo . . e1vados ~- npareiltar-~senÇão par_tidal'ia. : · : : ".:: . . ·~ · 

· _-,'maio"f' parcialidade;· E' que o'' Sr;• F_r:;"Lnklm Um gabrnete qn.e VIv~:p~la:optll.la·o, e n~o ex-
. ·::noria:não está:c sob a _.inspira·ção ·maletiea: dos clusivamente pela confiança da :corôa, nao ss 
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demora um instante em' tr~nquillisar ~s . rcl)re· parte do seu discurso quanto a offensas á honra 
· sent:mtes de uma importante provm~m que nncionol, não tinha razão d~ ser. . . 
0 interrorram sobre a seguranç3 de v1da para O Sn. Josli ~L\RU.NNO :-Espero que V. Ex: 
seus conci~adãos 6 mercil. do b3com~rte o do dcsvaneÇ<l todas essas duvidas. 
punhal; e !inalme~tc, mais ~o qu~ Isso, Sr · ·- o Sa. S.uJ,\!VA. (pmidente do conselho):- E 
president~; 1,1n1 gab,nete pntnota nuo concorre não roi severo só·para commigo o nobre depu· 
com su~ md1fferenç?- e d~:11 0_r~ pal(l prolong~r tado ; foi de· uma severidade atroz para com a· 
~s d~vidas e ang'!sllas patn~tu?s de uma nr.ça~ camara e pnra com o Jlaiz . (Apoia~os.) . • 
1ntetra, que p_rec1sa saber .s• c chegado 0 mo senhores si •1 nosso bande1r~ ll\'esse s1do m· 
mento de .nllandonar os m~trum.entos do lr~· sultaun, si '0 pavilhão nacional tivesse sil!o es· 
ball!-o para empllll,bar as nrm~s enngar a,homa carnccido pelal\epuiJlic:~ Argentina, i>Oderi~ um 
naCIOU~!! _ . . . " . ministro da corôa, passar tres, quatro, ou cmeo 

Na I~tcrpcllaçao que d1~1 g·1 ao ,ovcrno c a diag sem comparecer ant!> o ·parlamento ? 
qual va1 resp~nder o Sr ~pres1d~nto do consell!O, Sen-uramen.te esta placidez que a população 

. estíio envolvtda~ qucstues mmlo graves; mu,to do Rio de Janeiro tem conservado, mostra que 
imporwntes, que_ nos en~m p~ofundos $Obre· nen buma gravidade teve o facto ~e que trata a 
saltos ; porque tãu gra v c c o n~'o do gove~no iutcrpcllnção do nobre depatndo ppoiaàos.) 
revogando em um dm a doutnnu quo firmura . . . , . . . 
antes, c confessa ser ~ legal, co1~0 grave e O S_n. JosE AL~niANNo:-E q~e a tmprensa de-
melindrosa é a siLunc.ão da proviucm de Per· nuncrou . 

_nambuco ·. que cstrebu~hn. c agonisa ;. ~mi"!.. é O Sn._ SARA.tvA (presidente do co1uell!Q):- A 
_ grave e d1g~o _de medrtaQ:oO c de. expl1caçoes imprensa que se occnpou do assumpto respon: . 

promp<as o mCJde~tc. d1> r1o .~ara na, ~o qual se deu perfeitamente bem, e o ]Qt ll!ll do Commercto 
prende uma questao mternnCional. '-nmpre no que 11rima pelu ·bom senso, já respondeu quando 
governo dizer n nat•neza desse facto c as pro· disse a esse respelto que todos os dias f3ziamos 
Yidencias qu~ tomou.. .• · o mesmo nos nossos portos. · 

Em: um p:uz de opmtao •. o _governo q~e de· u,,5, sonhores, em deterencia 110 nobre depu-
morasse tlio urgente~ explicaçoes, pr1>varm quo tad1> poa· Pernambuco, seguirei a ordem dos ~n· 
ê um governo que nao sabe collocar·se nn de- terpellações, e quando tiver de falia r a respeito 
vida altura. . . ' . de Clldn uma, procur~rei dizer algumas palavras. 

O nobre prestdente do conselho, porem, entrou em relaçiio a censuras quo o nobra deput~do fez, 
e sabirá lrio.mph<!;nte desta. casa, porquo, nlio nã1> ao ministerio todD, mas quasi exclusiva· 
nos mudamos, ac1ma de nos desgraçadamente mente ao prssideute do conselho. 
está a corôa irr~sponsave!, que pelo nosso syste: Perguntou o n.obre deputado qual a opini5<l 
tua é. tudo (apOlffdas e two. !!pota<los), que peln do "OVerno sobre o aviso de 22 de j\farço 
Constituição é a chave de todos os poderes ; de !§67 e como aceitando a doulriua desse a-viso, 
aci ma da nnção está a. co~ôa, que C<lncentra em c:.:plicnva o.aviso de 3! de Julho deste anuo. 
·si, que absorve, queanlqu!ln lodosos poderes.·· o nobrs deputado falloÚ em revt..,.acão de lei 

( Trocam·$C divet·s.os apartes.) mas não houve tal revogação de 'le(. O nobre 
O SR. BELTnÃo:- O presidente do ··conselho deputado" d~u. a esta questii~ ,um .aspecto tão 

creou fama e deitou·se a dormir. (llilariá(l(lc.) grave, que m~muou que o mmL~ter}o recebel'3, 
. o sa. JOSÉ MAIILU1iO :-... e 0 sr. presidonte ~~ra a. Sl>l!!-tFO desta questão! msrnuações de 

do conselho sabe que· bast~-lhe contar com a S. Clwstov~o. . · , 
. confiança da corôa· para poder affrontar e des· O Sn. JosÉ li.(,\1\Ik,NO:-Não apoiado; V. Ex. 
prezar a opioião e o ~.ovo, o parlamento e :t não me comprehendeu.· 
naç."ío; amanhã, porém, quando se fizer o juizo o Sn. S.uJuvA (pre1i!iente do êonseliio):-Com· 
da histeria, ou talvez, qunudo se fizer a justiça prehendi perfeitamente; O nobre. deput_ado 

. do povo, m:tis cedo ou mais ·tarde, a corôa terá disse: •Os ministros, quando s~bem as. escadas • 
de carregar com a parte que lbe couber, pelas de s; Christovão . .. 
miserias . e desgraças da patria, e talvez pelo 
espbaeellamento deste grande Imperio. (Nilo 
epoiados .) · 

O Sa. JosÉ MA.RuN:xo :-Foi sobre a política 
geral. · · 

' Tenhl> cone! ui do. (Jfaito btm; mutto bem.) O Sn.. SAnAIVA (presidente: do cmlsellw) :-(Foi 
especialmente sobre isto) ... ficam como que 

· O :Sr. Saraiva (presidente da COlue,ho):' llCrdidos ou gangrenados• ; e é por isto que o 
- Sr. presidente, ·sinto-me embaraçado quãuto ministcrio,. 11 nerendo dar arrhas de não inter

. ao methodo que haja de observar lJara rCSJ?OU- venção no 11ro..:esso eleitoral, voltou · atraz. e 
der ao nobre deputado por Pernam!mco. Esp)· revogou o que o: nobre deput~!lo chamava leL 

· ra"l'a que S . .Ex. segui>se a série de intcrpcl· Creio que tomet bem o pensmuento do nobre 
laçõe;: e procurasse obta a respeito de cada deputado. · . 
nma delt.ns; o:; esclarecimentos necessurios, o r~, esta questão .não foi a S. Cluistovãó; nein 
para depo:s for~ular as su~s ~ensuras ; mos precisa'\'a lã ir. 
S. Ex., prevenmdo as expl1caçoes, accusou o 0 S . J . u. · . ,, v · :- r· · 
.governo da .maneira m~is severa !lossivel. a .. osE ,';'-\IU~NNo:~ eJo,.que nao :u com· 

·. ·,Não censuro o nobre deputado .pela sev1!ri-

1
_preh~ndtdo . • cço a paJavra . . ·. . . 

dade de suas nrguições; m:ls si o .nobre depu· ·o Sn .. SAn.AIVA (presidente do COl!Selho) :-A 
ta do' ti-vesse seguido o- verdadeiro metbodci em rc5J.lCito da não f!itervcnção do .mlnisterio em 
relação ás interpelhções, teria visto que toda a eleJ~õcs, eu não precisava aprender: nada em 
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s, Christovão; porque, desde os. pr.imeiros.l unico membro do mínísterio que não merece a 
passos d'a minha vida politica, constantemente sympatl1ia do nobre deput~do, 
tenho defendido a doutrina de qg.e o governo .0 s , , " . E d' · v E 
não deve obsolu\amente intervir em materia n_. •0Sl: •u.AlliA.c"VNO.- • u tret a · x:. 
eleitor<>!. (Apoiadas.) - os mottvos. 

O Sn. ·Josli MAnUNNO :-E deu provas disso na o. Sn. B~L.Tn.:to:-;- E' porq!le Y. Ex .. toma 
elei1:ão :;ennlorial de Pernambuco. · _mUlto ao seno o titulo hononfico de presrdente 

• . . do conselho . 
O Sn. SAJU!VA (p1·esidente do consel!to) :-Como ' 

p_residimte l)~~tiquei essa doutrina, na opposição O SR. SARA.IV.l (presidente do conselho):- Eu
proclamei-a sempre e no governo hei de sus- tretanto, eu procuro e procurarei por todos os 
tental·a, ~inda qde os n\eus amigos pOSSilrn modos-·obter a estim~ de S. Ex. . 
dahi derivar queixas contra o Jninisterio. O Sn. JosE' 1-LI.RLA.NNO:-,- 'l!luito agradecido; 

O Sn. IlELmio:-Susíental·a por palavras. não mereço tanto. 
(Não apoiadas.) O SJt. SARA!YA (prsstdente do CGnselho) :-Ter-

O Sn. S',\nAH'.l (pr~siàenie do.consellto)':-Por- ceiro quesito: 
tanLo não precisava ouvir conselhos de ninguem • Tem o governo conhecimento dos negocias 

·para procbmar essa doutrina. 1\Ias não se trata, de Tacara tu em Pernambuco~ • 
da revognç.iio do aviso de intervencão ou de .não· Sr. presidente, os jornaes deram noticia de Úm 
intervençlio eleitoral. motim havido om Pernambuco em princípios "do 

O Sn. Furus CourrNHO :-A lin;ruagem do mez· findo; mas o nobre deputado deve estar já 
nobre ministt·o do imperio autoriza ISSO. informado, pela publicação dos doeu mentos, de 

o Sn. SARA.! I' A (presidente ·do Óonsellw):-Lil quCl essa- noticia foi ex~gerndn. Um paizano 
atacou duas pracas de policia, essas praças de

vamos. O governo não precisava dar arrhas de fenderam~se, havendo um eon!licto de que re
sua sobranceria e isenção no processo eleitoral sultnam ferimento grave e alguns leves. 
O nobre ministro do imperio foi provocado pBlo 
nobre presidente da camara municipal para dec O SR. JosÉ 1\IA.mANKO :-Mas V. Ex. não se 
clarar si, a doutrina do aviso de 2.2 de M~rço de -retn~n ta á origem do facto ? Eu me rcmon
i867, era applieavel ás camaras municipaes. O tarei. 
nobre ·ministro do im~erio leu o aviso; achou, O Sa. S.utArvA (presidente lfu consellw) :-Como 
como eu, boa a Joutrma delle e estendeu-a ás V. Ex. qúizer; mas par~ remontar á origem do 
ca.maras municipaes. . acontecimento s~ria preciso ler todos os doeu
. Desde que o :rviso foi. expedido, vieram ao mentos. 

Sr. ministro do imperio e a mim, objecções o Sn. Josl!;MARI.I.NNO:-Eu quizcra que V. Ex. 
contra a applicjçTio desta doutrina á camara dissesse ao paiz qual a cans~ da confiua:ra~ão de 
mnnicip~l da côrte, unica que ~e ~proveitava - , 
do aviso de 27 de Junho. Dizia-se: a applicação Pernambuco. 
dessa doutrina á cmnara municipal da côrte Un Sn. DEPUTADo: -Não ha tal contlagração. 
perlurha a apuraçiio, porque qu~si todos. os o Sn. S.uu.Iv.'l. (presidmtedo cmi.Seliw):..:....rsso é 
vereadores c s~us snpplentcs. tiv.eram votos na uma tbese geral que comprehende os aconteci· 
eleição municipal. Ora, não iJO(lendo ter o mentos de Tacaratú., etc. 
aviso ~pplicnção senão á- ca!Mra municipal do o presidente de Pernambuco, que o nobre de
cõrte, nada mnis t2zo3ve1 e justo do que o pro· putado reconhece te1' Drocedido perfeitamente 
prío Sr. ·ministro.do imperioreconsiderareaviso nem na pnwincia, deu todas as providencias 
e declnral-o sem effeito ·até ulterior deliberação necessarias para que a ordem publica se resta
do governo, continuando-se no modo por q~e tleleça naqudle municipio c a segurança iudi
até hoje tom sido feilas as npuragiies munr- vitlual não··corra o menor risco. !'ara issG man
cipaes. dou que uma força seguisse por PerMmbuco, e 
-Mas disse-se: o presidente ·do consellw fez a esta hora estou. persuadido de que esta força 

J!rcss5o sobre 9 ministerio do imperio. teráeompletamenle acnbado com o. perturbação 
O Sa. BAnX:o HoMEM DE MELLo ·(ministra do que· reinava naqnelle município. · ' 

imper-io):- J!:u não preciso r~spond0r a isso. 0 Sn. losÉ ld.u\1,\NNO: _v. Ex. póde agor~ 
O Sn. SAIIAII'A (presidmte do consciko):- O responder sobre· Aguns Bellns, apezar de. não 

·nobre ministro do ilnperio não é ~amem que estar na minha interpellação. · 
saffra pressii~ de quem quer que seJ.a e eu res-
peito e estimo tanto a S. Ex. qne sr houvesse O SP.. S.ill.I.IVA. (preside11tc do cpnsel/w): -Sobre 
para elle qualquer dcs~r em reconsiderar-uma Aguas Bellns "já recebi noticia. 
decisTio sua, seria eu o prim~ir? a ~conselbar- ' o SR.losÉ MJ,.nu.NNo:-Cada dia é umacomarca 
lhe que .não ficasse no m1mstcno, llorque fl• "Ta pelo bac~marte 
Sr. presidente, preciso de collegas, ~as .de que se coll ·~o • • 

collegas que sejam honra~os pelo conceitO pu- O Sn. S.'llUlY.l. (pl·esidente do consc!ho):-~-
blíco (ap9ialf~s); os que _ll;<~O merecem este COil· Mandei immediatamentc, por telegramma, saller. 
eeito não me podem ~m;l!Jar. . dó presidente de Pernambuco o que tinha havido 

Portanto o nobre depntado por Pernamb~co em Ag11as Bellas. ,()s. nobras_depimdn~ têm 
foi iniustis~imo na apreci3Cão ·que fez_ de m1m ogerisa aos telegrammas, mas hao de d3r licença 

. como presidente do conselho em relnçao a este que eu leia a infonnação que deu o Sr. Franklin 
negor1o. Tenho 3 infelicidade de ser 'W.lvez o . Daria; 

\ · 
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O Sn. losÉ !l[~lt!ANNO:-Agora, é con.sa difl'e. 
rente, V. Ex. lia a defesa de um criminoso. 

, O Sa. S..uuri'"A {presidente do conullw):-Dava 
uma informaçãú C"Omo agora dou (lê) : 

• Nos arredores do povoado de Aguas BeUas, 
a '17 de Julho, o te.nente Severino Rodrigues 
Lins de Albuquerque e seu irm:ío eapit.ão Be· 
nigno, indo a ea-vallo receberam al"uns tiros de 
emboscada;-fieando gravemente feríâo o primeiro 
e nada soffrendo o segundo. Tendo conhecimento 
do facto, mandei logo daqui o major do corpo 
de polícia, nomeado delegado, com !O praça> 
do mesmo corpo pnra reforçnr o destacamento. 
Aguardo .novas conwmiiicações. - Ft·anklin 
Daria. • 

O Sa. Josli. ~[UJJA.NWO:-V. Ex. não diz as 
causas; eu direi. 
. O Sn. SAnAIVA (presidente do consellto):-NITo 
posso, não conhe~o as cu usas. O nnbre ileputado 
as· apreciará por que conhece perfeitamente a 
sua provincia. Das te facto, Sr. p1·esiden te, e ds 

- outros acontecidos ua província de Pernambu· 
eo deriva o nobre depuwdo a mais grave cen' 

,sura que tem feito ao ~abinete, especialmente 
ao presidente do conselho. Diz o nobre depu
tado: tudo isto acontece na provinr.ia de Per· 
nambuco; os assassinatos dão-se;- o confii~lo da 
Victori~ teve lugar, por que o presidente do 
conselho, mantem o proposito de sustentar uma 
influencia de ramilia na província; dahi provêm 
todos os tristes acontecimentos de que nos ulti· 
ID:OS ~mpos tem sido theatro nquella nobre pro· 
VlnCJa. 

Sr. presidente, o nobre deputado respondeu á 
sua censura, porque foi o primeiro a dizer que 
o governo mandou para a província de Pern:~m
buco um cidadão que lem cumprido exncta
rnente o seu de-ver (apoiados), e o nobre depu· 
tado sabe que as mesmas instrucções dad~s a 
este presidente sUo taes que ninguem as poderia 
contrariar. Este presidente tem a liberdade de 
governar a provincin sem se prender por con. 
siderações do partido, ou das pessoas que apoíam 
o governo. 
• O Sa. UL:t.Yss.Es Vr.\NN~:-Apoiado. 

O 811.. !osÉ ~WIANNo: -Com o Sr Adelino 
dizia a mesma cansa. · 

O Sa SA\lAIVA (presidente do oonselfto):-Eu en· 
contrei o L• vice-presideille na admínistraçlio, 
como an(eríormente observei á casa. Elle me· 
receu a confiança do mi!listerio passado para 
presidir a proviucia em épuca difficil, qual a 
das primeiras eleições, por occnsião da ascenção 
do ]lartidu liberal. 

O Sil. SouzA. CAI\vALHo.:..:..Não;assistiu a eleição. 
O Sa. SAnA.IVA (presiãente do cansel.ito) :-Como 

poaia eu suspe}tar falta de energin da pane 
desse VICe-presidente para o cnmprimento de 
seus deveres, quando elle bavia merecido ~ 

· eonfiarrça dos proprios ·nobres deputados que 
depois o acharam mau? (Apoiados.) 

O Sa. Josli MARrAN"o :-Não apoiado~ 
O ~. S.U!A.IvA (prc$idente. do consellw) :-O 

presidente do ~onselllo tem responsabilidade pe
los factos ~de Pernambtlco ; primeiro, · porque 

conservou pordous on tres rnezes na administra· 
ç-ão nm homem que havia merecido '8. especial e 
intima confiança do minis teria p~ssado e que foi 
a pobdo pelos nobres depu~ados ; em segundo 
ln;;ar, porque mandou para ~província de Per· 
nambuco um president.~, cujo elogio acaba de 
ser feito pelo nobre deputado .. 

O SR. JosÉMÚliA..'!NO :-Até agora. 
VozEs:- Basta isso. 
O Sa. SARAIVA (presidente do conselflo) :-:-De 

maneira rrue o nobre presidente de Pernambuco 
r~z tudo qu:mto ha de bom, mas o presidente 
do conselho não tem gloria nenhuma nesse pro· 
cedimento do presidente de Pern~mbnco. 

O SR. JosÉ MARJ.VfNO : -Não se tem 'visto 
isso? 

O S11.. SARAIVA. (presidente do ~inlseUw):-Mas 
si por acaso o Sr. min-istro da justiça nomila 
para Pernambuco dons ou tres cidadãos que o 
nobre depuwd o reconheceu optimos ... 

O Sa. JosE: MARIAKNO : -Não achel optimos ; 
sobre os dous primeiros não tive que dizer: 

O SR •. SAIIAIYA (presidente do conselho) ; - .•• 
achou que as suas qualidades eram excellentes 
para os em pregos p~ra que foram nomeados : o 
p1·esidente do coitselho e immediatamente cul· 
pado, porque sobre o seu espírito passou uma 
miluencia malefica, que não o deixou ver o de· 
feito de nome~ções, sobre as quaes o nobre de· 
pulado não encontrou defeitos. , 

O SR. J~si! M.l.JUANNO : -V. Ex. não. argu· 
menta ser1amente neste ponto. 

O Sa. s:uuru(presidente do conselho) :-Sé· 
riamen te, porque não faço nada que não seja 
sério. (Apoiados.) . . 

O S:a .. :JosÉ MARlANNo. :-Dá um o parte. 
S:a. SARAIVA. (presidente do consel/io) :-Estou 

tratando o nobre deputado com tanta de· 
licadeza, que julgo-me com o direito d() ser 
tratndo'com a mesma ~eciprocidade ; não tenho 
culpa, Sr. presidente, de apresentar uma argu· 
ment~ção que, contraria. extremamente o nobre 
deput~do • 

O Sn. ~osÉ MAru..!I..~NO :-N5o procurei offender. 
a V. Ex. ; digo que V. Ex. não apanhou o 
meu argumento. N:lo é ne~essario estar sempre 
a Jauçnr em rosto a sua seriedade. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do W11se!lw) :-Está 
engan~do, não faço alarde de seriedade, acho 
que é meu dever ser sé r i o~ e nunca nella fnllo 
seuão quando mcdizom que não procedo séria· 
mente. 

O Sn. BELTRÃo :;_Dá um ~parte. 
O Sn. S.u...tu;:(pl·esidente dô clln8e!ho) :-Per

gunta por fim o nobre deput:tdo. (Lê.) 
Respondo ao nobre deput3do que não houve 

insulto á bandeira nacional. A confeder~ç"ão ar· 
gentina usou de um direito. seu, do mesmo 
direito que temos usado em nossos portos; e 
creio que o nobre deputado não levará a mal 
que eu deixe ~sta parte da interpellação p<tra 
ter resposta particnlarisadamente · deseuvol vida 
pelo honrado ministro dos negocias estrangei· 
ros, membro desta camara. · 
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Creio que _deixando e.~ta parui no 1r.eu collega 
dos estrangcrros, que offerecerá-á eonsideraeão 
da ~amara. todns a~ informações oJliciaes, po~ 
derw termrnar aqm as re>postas que devia ao 
.nobre deputado. -
Mas~ !1a umapnrte do seu discurso que con· 

t_ém a roda uma grave cen5ura- ao ministerio, e 
~ _!lq uella em que S. Ex. diz q ttc o minister i o 
nao ~eve a re~ponsabi!idade da nemeação do 
presrdente de Pernamlmco, como não tem a 
responsabilidade ue muitos outros netos. , 

0 :SR. JOSÉ 1\{All.lANNO: -Nem, fui eu quem O 
disse, nem foi assim que se disse. 

O SR •. SA.RAtVA (presidente . do consell!u): -
Sr.·. presidente; o ministerio actual é responsa
vel por tudo que faz (apoir1dos), não declina de 
sua respons~bi!Jdade. Si tiver attenções dema
siadas pat·~ com a corôa, a camara deve res, 
pons~biHs:,l-o por n1>.:J guardarem os ministros 
a posrçao q11e lhes cumpre. (A1loiada8.) · 

O Sn. JllnONlJ.IO SõnnÉ:-'Essa é que é a dou-
trina. . -

O Sn. SAl\AIV.l.(lwesfdentc d~ COIHClilo) :-O 
que é ~erto, Sr. presidente, é que nenhuma 
nomeaçao de presidente se fanh;enão por von
~a de do ministerio, nenhum neto politico se 
tar~ sem !!- .:responsubilidade plena do minis
teno . (apowdos), porque, qualquer que seja 
o nosso respeito para com a corõa, nós lemos 
c~nscienc_ia perfeita d~ nossa dígo.idude para 
nao deelmarmos de nos uma resoonsabllid:!de 
qu~ nos vertence exclusivamente . .-{ Apoiados; 
mutto be11~; tnui.to bem.} . · · . 

~Sr. Pedro Luiz (minutro de est1·an- .· 
ge.tros: '- (Signaes de atte'!çào)-Sr. presidente, 
n_ad~ devêru accrescen 1.ar ás· palavras do Sr. pre
Sidente do conselho, si não fora a p~rte da in· 

. terpellação_relativa á questão no Rio Paraná. O 
Sr. presidente do.conseluo, cem a hcmbridade 
gue todos lhe reconhecem (ap1iados), julgou e 
Julgou bem que _não era necessario arredar de 
s_!!bt:e . suu cab~ça ns imputnções que lhe . for~m 
t~o IDJ ust~mente lunçadas pelo nobre deputado 
por Pernambuco; nesse consalbo . agora c~rece 

·.por certo de meus elogios. E' 'Üm dos nossos 
raros est~distas,davo dizel-o, acanhado embora, 
como membro que sou do gabinete: é um dos 
nessas. raros estadisl.as, dé quem dirá a historia 

· merectdo o applanso quasi -unanime de -seus 
cont~mporaneos. (Muitos apoiados.) 
. Nao venho eu, pois, exaltai-o; que tanto não 
e n!lcessario; o que desejp, referindG·mc á pri· 
mmra parte do discurso do nobre deputado, ó 
lamentar, e· lamentar profundam'ente, qae o 
digno representante de·Pernambuco, dotado-de 
~a tão bella intelligeneia, tendo o seu espn:ito 
lll!Jmado em ··todos os tempos pela chamma vi· 
vrficante ··do liberillismo, apnixone-se ao ponto 
d~ .-e~carar .~sta. situacão •11or. um prisma· •que 
nao e o da JUStJç;~, emprestando· lhe eõres qne 
(perdoe-me o nobre deputado) sãG inteiramente 
falsas. (Apoiados.) ·: ' · . ··-: 

Não' vai nisto offensa. <> nobre deputado sabe 
qn~ eu o pr_ eto; as p~lavras·:qne dirig~n-me,, 
asSim ·como a outros de-.meus: collegas nao :sil:o 
mai~> do que a retribuição da sympathla que ha 
muito tempo me _inspirou•; seu. tom amargo e 

Tomo IV .-!0. 

-vehen1ente, o ponto de vista especial em. que 
se co !loca, não o deixam estudar bem os facto~ 
com a devida imparcialidade, julgar c~ni jsen
çao os homens -actua!menl.e encarregados do 
governo do paiz. . 

O que eucalhi das observações feitas por S.Ex. 
sobre os negocias de Pernambuco roi que o Sr. 
Fran_hlim Dor in, dig!l) presidente ·daquella pro
VJUCJa, merece elogws, que os nomeados pelo 
Sr. F ranklim Doria. e pelo gabinete são pessoas 
muito dignns, mns que o Sr·. presidente do con
selho <um verdugo.' (Risadas.) 
P~rml!ta S. Ex. dizer-lhe : su.a conclusão foi 

uma verdadeira sorpreza para ·mim, assim como 
para toda a camara. (Ap?iados.) 

hig-av.a que na !im d~ so~ narrativa só res
tava coroar o Sr. presidente do conselho (apoi(J
dos), porqu~ !lão lbe podia fazer na enunciaçiio 
·dos factos ma1s eioquente apologia do que esta. 
(Apoiados,) 

Lamentando apenas que não apreciasse por 
outra fórma as quesl.ões de sua província, não 
pos5o deixar de estranhar que S. F.x:. quando se 
tr~ta (!e nossa política no exterior, qnizesse pre· 
julgar dos acontecimentos, fazendo commentn
rios que não repousam em segura bnse, e dando 
por averig-uado que a· bandeira brazi!eira fõra 
-vilipendiada nas aguas do Paraná. · 

Senhores, deixemos as questões !IOI!ticas das 
localidades do interior o espírito apaixonado das 
paixões partídarias (apoiadqs); quando se trata 
da baDdeira n3.cional é preciso levantai-a, e tão 
alto que ·não possa ser agitada senão pelas 
auras puras do p~triotismo. (Apoiados.) . 

O Sn. los!'; M.W.&.t~No :-Nem foi outro o sen
timento quo me animou !evantando esta questão, 
e hei de proval- o. . 

O Sn. P~oao LuiZ (mit1iStro dos es/l·an9eiros): 
- Eu faço a justiça de crêr que S. E:x:. é tão 
patriota como qualquer ·de" nós, m~s no exame 
desta questão é ncceS>ario que procedamos sim
plesmente como brazi!eiros. { Mui lo: apoiados • .) 

Em torno desta bandeira não põàc haver seuiio 
um sentimentG que nos congregue a todos. 
(lfuHos apoiado$.) 

Direi ao nobre deputado, direi á eamara para 
que o pníz inteiro o saiba : não julgo nbsoluta
mcnta que tivesse, nem.de leve, resultado vili
pendio para o puvilhiio nacional,· no caso de 
~ue se. tr.:~ta. . . · 

O fncto que tem dado Jogar a commrnentarios 
de :varia espe~ie é o seguinte: O paquete Ria .Apa 
da C(JJDp:m hi~ pa9:uetcs que. faz o serviço para 
M~tto-Grosso, snbmdo -o . Paraná e tocando em 
La Paz, recebeu a .seu .bordo a visita 110 com
mandante da can hrineira argentina llru,_quay_, 
que recbmou a entrega de Ires r.idadãos argenti
nos que haviam embarcado em Buenos·Ayres • 

O eommandante do paquete,. o Sr .. capit.ão de 
fragata Garclio, não accedeu ao pedido;. o com
mandante . da canhoneira replicGu,. in.sistin- e · 
disse que niitJihe.era licito deixar de cumpri:r a 
ordem que levava. . . 

0 -,_Sr. Gnrçã.Ô• declorou {)Ue só á força' entre
garia· os tres argentinos. -Pouco depoi~ .chegava 
um· escale r tri polado com ·--praças. l1l1l!ad:Js ao 
portaló de hGmbordo· e de novo intimou a·.ordem 
que levava ; os tres argentinos fGrallll~r com:.o 
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seu commnndanto e disseram ryue n~o qu~riam ,. mu.nhar esl.a v_iolencia,contt·n a qu:.l nffo !)l)diam 
dar Jogar ~ contltctos com uma naÇito amu:a, e rcsrsur,. e asstm se fez, sahi ndo de bordo os 
por.isso entregav<Jm-su; vouco depu i:; erattl con- tres p~ssageiros, um a um, ~scoHados por · um 
duzidos por um oficial. . officiol. ·que os conduzia par~ um esc~ler. 

O commandante do paquete reuniu os pass1- • nepoi~ de· embarcados os pn s5agei ro~, reti-
geiros pura que testemunba;s~m do fa~co, ~ rou-se o cunuuandante. da canhoneira, rHzen
protestou. dn-me que ~stav~ livre e que po ~ia co:unnmi
.. Ess•~ assumptro exij!'e n rnllior clarcza.e tldeli- car-me e<nn n t•:rra. A can;.oneira tornou :1 sua 

dndc no,; doU! lhes, e p<,r i$:;0 não me disptnso de primei r~ ~osiç.'io. Os tres p~ssageiros de que 
ler o t•ITit:.io :;:;.e Jiz em sub,;taneia o que . ~caiJo trato >5o : o Dr. U. Z. Mantil lu, ~fariau:, Gu· 
de expõr. tierre$ (~ Euilino O.i~s ·de Viv~r. qu:• emhar~ram · 

Escreve o. Sr . comrnandattlc Gnrrão ao Sr . em Ruenn<-Ayr.•s, vindo 3 hnr~lo conduzi !los 
Ferna1·des Brilga, ~ert:>nte d:t comvanllül da lia- pelo no~so ~:;:-t:ult< narJuella cidad~. 
quetes do l~io da Prata (lt): . · • T.udo o mni,; que se v;;s;ou, neste desagra· 

• Bordo do paquete Rio .Apa surto nn porto dn I davel Sl:l. cc~ssr... está consignado no prot~sto que 
Paz il, de Julho de 1.880. l~vante 1 <~.bordo, e por fahn da tempo uao men-

• CIOUO 3'JUL 
•Illm. Sr. Antonio_ Fern~ndes .Bragn1 g·~ren-r • A11ui ;,r, Daiman niio ha carviio: as ·!O to

te dn compa!l·~•:• nac.onul de uaVC<(UÇ«o a Vá· nel«d~s que ltu escondith.,; sãu )Htl'a o Ca(j·•bá. 
por. Montevtdeo. I . A C$Cl!D<I Ris.M fo i rebocadn d~·sJ~ o Dia-

• l:lontern :is t.0 horas da noite. Jo:ro rl!!pois · nPitte, c aitUi n.·s t~ portu tomaraoJ:lhc tndo o 
qne f11ndeámos neste porl.i•. \'eiu. n oordo o ,. can~:io qnc \inlw <1 IJordo. 
comm~ndante da canhoueir:• dJ :;ueil'3 argcu· • Con,;, .,:;p·ero encontrar-me~ todo momento 
tin~ Rio Utu{r~a. -: 1\ alm·seut·llldo·se-mc cli;:.<e :·1 c.om o C:!yr1bá, é fd tn cst;, ·:; toda a IJress:• c des
• Que ~;\bia que eu tinha a bordn trn~ cidndiíos culpe-!l'le, V. S. a mn redaeção. De V. S. ami~o 
arg~ntinos, cujos no:oes trazia "' t'.t iiJLoS em um 1 e ~riado e muito obrh;ailu.- F. F. Grtt;Aiu. • 
officio, que se dirigiam 11arn Corrientes, com o t . Sr. pre;iden\e, as agua~ revollns do P:t!'1lná, 
tim de conspirarem •:ontr" o il'Overno nacional, I disse n uobrc det>Utatlo, dllviam sempre repr~
e alimentarem alh ~ rebelliiio: que u gov~mo i seuwr uo; uüs;os v-Linho; um c$pectro at•:rno
nacionpl tinb~ po~'o Dquella pro1•iadn em esta- dor 'J'1C dcvê;n_ tornar imtJos> iveis esks· ve
do de sitio : que tinha Ol'dem do Sr. ministro xames. 
inte1·ventor para conduzit' para .bordo da ca- Respondendo a S. Ex., direi que as aguas do 
nboneira sob seu commando aos referiJo~ tres Paraná rdlec:em no seu larl!o espelho as ~lo rias 
cidadiios argentinos: que si eu resisti:~ a entre- bmzilei•·a~ cotr. tal llrilho, qu · j;i mais poderão 
&'al-os medianU:. esta recl~maç;io, ti nha ordem duvidar onquell ~s p.1r:t;!ens d:J nO:<sá dignidade 
oe desemharc.1l-os de bordo á viva força. e de nos~a bravura. · (Apoiados.) . 

c Expuz·lbe que se ~cbando nquelles Jmssn- Po<lemo~ bem ·gu:mlar naquellns regiõe~ , 
geiros sob a protecção da ilandeira brazileira, e nssim a c:rlma q;ue dá a força. a dij:(niifade que 
em um paquete privilegiado eomo são os da inspira n COU$~teocia do direito: não se nos 
companhia, e que não ;endo P.quelle poMo o de poderia jámni" J~u~"'' em rosto ·un1 nctQ •le 
seu destino eu não os desembarcaria senão á justiça, corno result.Jdo tle frnqncz~. o r~conhe
forçQ. Fiz-lhe tambeli, ;eienta que os ditos ciménto do direito nlbeio como lllll signnl de 
passageiros em barraram publicamente etn Bue- cobardia. O nrnzil est:í rnnito acimu ~~ io~re 
nos-Ayres, etc.; que em Corri entes, para onde pações desLa ordew, e não deve proc~der de· 
se dirigiam, podiam st:r pr~;Sos. Então o cem- baixo desta pressão como q·!em sente sun honra 
mandante ordcD<'U 'qne n c3nhonei ra viess'' fun- em perigo. (Jfuito3 np~iado~.) Tom ü ~eu peito 
dear junto a nós; pooro rlet-.ois de e~t~r isto tão lar~o e d~trrontado que n:io se lhe póde 
realiudo, npresentou-s., a bordo um 8$caler com regatear neu1 ~;loria nem dignidade. (Muitos 
um officiat e praças armadr.s, que ficar;Hu no ap·liadot.) 
portaló de BB. o ·commandantP. da canhoneira Con$ideremos, pois, o caso tranquillamente, 
pediu-me de11ois qn;; chamasse ao camarim aos como convé;u a qu.em confia na forç-a do seu 
tres pass:~geiros. que queria lallar·lhes e in ti· direito. · 
mar-lhes ~· s ordens que tinhn. Acllaodo->e no Não· deseja fazer nma longa dissertação de 
camarim os passngeiros, t1z·lbes eu scieute do direito internuciunal. Trata rei de ser breve. 
que $e pr•ssava, e um d~lles então, o Dr. Man- Tem-se discutidr} e estudado, sob todas as suas 
tilla, tomando a palavra em nome dos outros, faces, o case du jurisdicção territorial em by-
disse: · · potheses co mó esta. 

• Que visto o commandante estar dis{'Osto a Pergunta-se: um navio obe·lece ou não obe-
tiral -os de _bordo á força, cedi~m em.detxar-se deee, est<i ,:u jeito ou não está sujeito á jurisdicção 
oonduzir, porque, cowo argentinos, ·antes de territorial do porto no qual se acbn ancorado? 
Indo, queriam evit:lr um-coo!licto entre a sua Distincção: o· navio on é de guerra ou mercante. 
nação e uma potencia· amig~. e que COlltra·esta Si o navio é de guerra não ha questão. O navio 
v ioleneia iam. protestar_ de ·guerra consideram-o todos .os publicistas 

• Retiraram-se p~ra o seu camarote, e o eom- nma ~rção ·destacada do terrtorio a cuja na-
. . manilante · .da. canhoneira, vendo que se demo- cionahdade pertence; é umafortaleza tlU!Jioante 
. ·.ravam; ordenou qne um oftlcial com uma es- uma . parte integrante do ·seu Imperic. e da sna 
.. :c:olt.a ·, !oss~ condllZtl-os para um ·escalar. Ao força ; ·é · ·~gido assim pelas ~uas leis;como si 
· .mnspêr essa escolta a escada, e penetrar no aqu.ella pa:rttcula do Estado est1vesse· encra-vada 
... salão, .reuni. todos os passageiros .para teste- nointenor . .do seu proprio pai.z. 
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Si o navio é mercante, o ea;;o e differente, os 
princip!os São outro~: esse · D"·V'Ío são gozn dn 

troca de notas, o paqu!\te seguiu viagem, le· . 
vnndo Rivnrola. 

• unm a.u11lade de naT1o de guerra, embota pcr
ten•:a ll nma ···ompanbi11 de paquetes ~ubvendo· 
nada (1elo Estado. . 

u Slt. Cvsu AzEVllOO :-Quando estã nas agnas 
territ<~ría tl$. 

O 5!1 . PEDRO Lotz (m;11ist,.o de ost.,.anr,~if·o$) : 
-Sem dnvitla : em ;oito mu t.,n!o o navio de 
guerra cowo o merc~nle obedeeern á ' lei do 
p&iz. ;1 que pert enc~m. 

Considerando o n~vio mer,•ante em porto_ 
estrangeiro, os publicistos discrimin3m ~uas 
ordens de factos : 

L • P:m os aclos de pnra di,ciplitia , e que só 
entendem com " vida .!e bordo, uma vez que 
não seja pertur-bada a tt·anquil!idade do pono 
onde se ache. rege a -lei do p3Í7. a cuja nnciona
lidade(l navio pertence. (Apoiad<l.•.) 

2." Para os a eLos ~ratil'ados que entendem 
com pessoa> estranbaJ au navio, ou que i:;tu· 
res$cm â :<&,rur:mça rio porto, á sel(urinça do 
Est:~do eol ctLjas aguas se 3cba, cabe " jurisdic
vão territorb l. 

Quasi Lodo; <ls pnblid ' t'' "' eonsagr:,m eslll 
theoria que foi aceita e r$tipu1Mhl em vario;; 
actos pelos 1wiz"~ mais Hc.liuitlncr .. s, a coroeça1· 
pela Grà·l:ln~tanha , E stados-Unidos e F rnnça, 
que niio têm ~nperiores l'm capitulo de eseru· 
pulos naciutwes. 

u ::iR. Jo~t MARlANNo :-Isto é !JUando se "trata 
dc• nnvin pornme:lle mP.rr.,nte. · 

O Sn. t'F.Dl\0 Ln z (mit1istro !Ü e-~fmnyein>&):
Puramcnt~'merc:J.nte , maso p;1quet<:: do que se 
tratA é fJUrvmc.ote mercante, não é vaso de 
guerra. . . 
· Exposto ~ theoria, ·examinemos o ca~o. 

Um navio mercante brazHei ro tinba :~ .seu 
bordo tres eidad:ios argentinos, os lJUa(,;_hDv!~m 
emborcatlo P.lll Buenos· Ayres. !'Orlo ar~enlino, 
tom3ndo pa:::>agem pnru Corrieutes, porto nr · 
geutino, e roram requisitados por uutoridade 
arg<:ntina em L:~ .Paz, porto urgc.ntina ... 

A.lgun!> q \lerem, com est~ c~~o. firmar. um 
preceõent~ 1le modo ·rrne r~snit(\ ~o proeedimen
w hoj "- bavido um certo de~nr para a bandeira 
brazileira : o c"soe muito differente . L4.poi«do.~ .) 

O Sr. Rlvarola era tenente-cor()Del do exer
cia par:~guavo ; o goverM argentino oonte~tava· 
lhe t)Sta quPiilkação e ~ propria n:~ciona!id3de ; , 
nt.s linhamos 'Riv~rola em eonla de tenentecco~ 
ronel do ~.xercito par~gu3yo, e não tínhamos 
provado contrario. 

El!e lla~ia embarc~.lo em Assumpç~o e to· · 
mára pas~a:;;em parn Montevidéo. 

Isto é-, dcm-se ~xact~mente o contrario, ponto 
por ponto, do.que se dâ agora : um cida!lão pa· 
ra:P'"YO partiu de um 1)orto para!!U.'Iyo ~ dirigin
do-se ~ um ~tOrto oriental foi reclamado em cami
nho pr.lo governo ~rgentin,) . N5o admittimos a 
recl~rn~~-ao por•.1ue não· 'e tr,tnv~ de pc~~oa que 
~elo seu earact.e.r, nem de acto que pelas suas 
circums~atici<l s affecla~se a tr~nquilid3ile do pair 
reclamante . 

Sr. llrcsiden!R., ahundam nas relnções inl.Cr
nacionaes tanto da .\merica como da Europa 
·easos ann Iogas a este, e que demon~tram :i evi
à ,~ucia quanto a boa ra1.:io e a equidade já o n~o 
demonstra~sem cabalment~>, que rrocedemos na 
devir1~ fórma. 

Além ne que , Sr. presidente , é necessario · 
nolar esta eircumstan~ía : o ~:overno argentino.· 
havia dcclarad() em estado de sitio a província 
de Corriente<~ . ·nisto tivemo~ ~'IIl tempo .com.
m:micação, :;egundo oificiou-mc o Sr . Barão d~.,. 
Araujo Gondim, no.s.."' minütro em Buenos Ayre~. 
O gover~o ngentino, pois, e~lloeou ~ prov~nota · 
do Cornente~ e :l. m;mlem · amda sob o re'gtme:n
da lei marcial; de modo · que ainda mesmo 
quando para o procedimento havido raltasse
llOS· alguma rllz5o pelns leis ordinarias que.regem 
as noss:Js r el:.ções com os ontr os :povos, atlen- · 
dendo-so para o regimen especial que o governo 
decret:íra iJ próvineia de CorriAnte.s, não tínhamos 
ou\ro Cllminho a seguir'. . 

o·sn. Cos:rA .\zEI'EDo:-E nnveznndo sempre 
em a'-'um; argentin:'l~ . .... 

A rer;la:naçfio da commnnd~nte da canhonoua 
Urv._qv.ay foi J:mse:>da no:' bom tl.ireito que lb_e 
assistia par•l recl~mar ttomeos de quem su;pet= 
tava e para cuja prisão tinha ordem especial 
do séu ~roverno. E' este o jui1.0 do gabinete pelo 
que ~::,~ do caso,até hoje. 

O S~t . i'EDnCI LVIZ (mi11i1tro de estrcmgei1·os.) :
.. . e nnveg-adO' se:u ~re em ngUlls a~:::entinas; 
CODl(l lembr~ muitn bt:m o meu illustr.,do 
amig-o deputado pelo Amazonas. 

Nestes tersnos, tendo havido a reclamação 
!orm:ll, nno podi:•mos r ecnsar a entrega dos 
tres ddadíios nrzcnlinos (tlpo i~tfos), oorque ~ 
tal solução obrig11vam os prinr.ipios ·aceitos em 
todas as nações .,; dlisadas, com applicação ao 
caso, cqm as circumstancias _que acabo .de. 

Era grave para nés," isto sim. r.ecusumO·lli!S 
a entrerrar nas eircumstnncias expos tas, os .et

.àadãoseargentinos que hav!am embarcado etn 
Brienos-Ayres acompanhados pelo agente .da: 
companhia· de !Jaquetes. .. . . · 

.Pois em .nma quadra de. agitação,' quando ele· 
mentos.revoll,lcionari~s pro~o.ram ~nturba1 ·&;. 
vida daqncll~ repuhhca, quondo, abt ainda se ·· 

expô r· acba o espirilo 'publico inq_uieto·ea~itado;. fica· 
D.eu-se em 1~73, nas aA'U&~ ~o Pr~ta. um caso va-nos beni ne~armo-mos a entreg:J de argenti

que dev? ref~rtr ou lembrar a camara._ Man~l 'nos tidos e baVldos P?r conspir~dores pelo · pro· 
Florencto Rtva~oln ernbarrou em Ass~mpçM prio governo a!:genL10o? (Ap01ados e apartes.) 
no.vapor Cuyaba. desta we.<ma companlt~a. Se- E' uma consideraç~o que faço de orde~ po
~.Dd<! o paquete Cuyabd para Buenos .~yres, li\ica ]Iara demonstrar que.deve·llaver da u~sa . 

• f01 a~1 reclam~do pelo governo argenttno _o patte aquíllo que desejamos haja tambem·para 
Sr •. ~·y~r~la, u~ar~ndo·se- que o= vapor p.ao . . =a mniiná lealdade.· (J.pó\ade$)- . .'' . , 
segurna. n a :tem 51· n3G eu\rega;;se o passage1ro .. nos • . . . , . . .. ,. 
Era nosso miuislro o Sr. Arnguaya,qne debateu O Sr. Fernand~ Bra~a, ag .. nte .da ~ompa: , 
0 caso com -.0 Sr. Tejedor ; e, depois de uma :nhia de paquetes, 1mmed_tat_~mentelevou-o .caso ',, · 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 27101/2015 15:14 - Página 21 de 34 

76; Sess!Io em 6 de Agosto de 1880. 

a~ eonheeim~nto do Sr. Bàrão de Araujo Gon- 1 Sr: }lresidCilte, reconlÍe~en~o •. co~mo . to~ os _os 
dtm. . . · . . publtCJS!:JS reconhecem, a Jnrtsdl(:çao terntorial 

Este nosso digno representante considerou a do paiz enl cujas aguas está ancorado o nnvio 
questão pouco mais ou ·menos do r:nodo que mercante, r~lati;v~mcnte :tos netos que in teres" 
esptLZ, e tendo eu levado ao eonhec1mento do sem sua tmnqurl!Jdade e segur:mca do mesmo· 
Sr. presidente do conselho e de meus outros· piz: é conveniente lembrar que no exercício 
colleglls os respectivos papeis, encontrei no seio desse dir<lito dev<l haver da parte da . autoridade 
do gabinete perfeita conformidade de vistas em reclamante a maior delicadeza, que sendo ne
todos os pontos deste incidente. cess~ria em todas as reh1ções da v1da, é ímpres-

Não achamos, pois, que haja razão para se cindivel de rigor quando se der.pertmn suscep-· 
~uppôr os nossos credito; abalados (apoiados), tibilidades nacionaes. O procedimento do com
par:~ nos enchermos ·de p:~vor ou de tristeza mandante da canhonei1·a parece· me wu tanto 

· cootemplanllo o vilipendio da nossa bandeira! brusco.• 
Tranquillisemo-nos, nossa baudeit·~ continúa ··os • ····c .. . ·. · d ·· 

n fiuctt.ar no tope dos nosscs navios, cercada 11 • .-.LliEIDA OUTo.-Apota o. 
·da maior gloria. (Apoiados.) . O Sn. PJll)JIG Luiz (ministro de estra!~_qeiros): 
. O caso que .se den, nnre'o-o fielmente, os -E!Ie estava no seu direito, repito; mas, pelas 
commeutaríos que eu ·tinha a fazer til-os t3m· informações do com mandante do· Rio .4pa que 
bem com a clareza possível (apoiados) : mas se póde-se, é v~rdaàe, considerar-susp~i!a, julgo 
o nobre deputado insistir, dareicon~a de quacs- que c! la podw Jlroeeder de modo mats cortez. 
quer outros pormenores sobre o gu~l S. Es:. 0 Sn. ·AL:.rElDA CoUTo : _Chegaria ao mesmo 
n1\o esteja satisfeito. (Muito bem; muito bem l_l resultadG. · . . · 

Entretanto, acho util dar conhecimento á 
camara do otficio !lm que o Sr .• B~riio de Araujo O Sn. JO.I.QUJM SEniU. :- E' questüo de tem-
Gondim respondeu ao Sr. Fernandes Braga. · peramenlo. 
· ~ Legação Imoorial do Brazil, Buenos~Ayres, O Sr.. PEnno LuiZ (ministro dt l.'$tran1Jeiros) : 
~O delulho de 1880. -Mas não quero aventurar aincb juiio a esse 

• 111m. Sr.-Tenho presente o· officio que respeito. · 
Y. S. me dirigiu com data de.hontcm, cobrindo Temos con!Jeaimento do facto com :as suas 
cópia de· uma cart~,.pela ·qunl o · cilmmand:mte drcumstan cias e iucid~ntes unicamente· pelas 
do· paquete :nacional. Rio Apa commnnica que íuforma~ões ministradas pelo Sr·.eapitão fragata 
no porto . de La Paz foram violentamente re~i • -Garção ; não temos por em quanto outr3 fonte 
rados de seu bordo, pelo .eommandante da cu- para apurar c contestara verdade em ~eus por
l.lhoeira argentina.Rio Uruguay, t~es passageiros, menore$, :no tocante no procedimento do otficial 

· cidadãos da republic~, : que se bavinm embu· nrgentino ; cu trntarei de informar-me ex:ncta· 
cndo :~qui com .destino a Corrieutes. mente das circumstancias do·facto . Não aventu-

• Em resposta, cumpre-me dizer o. V. S. que, remos pOI' or~ JUizo a esie.respeito. (Apoiados.) 
não· gozando· os nn-vios mercantes, cmbora..pa- Outro. ponto, e com este t~rmtno, é o seguinte: 
queles pri vilegindos, do d ireítu de nsyl o, ·não 
podia o commandnnte do Rio Apa nepr-se á _ Algumas pessoas têm -procnrado ànr certa . 
entrega dos Ires referidos· passageiros tomadof gravidnde a este fa~to, por acreditarem que a 
em aguas jurisdeimrresdestrl Republica, e muito. companllia de PllqUetes é pri\·IJegiada. · 
menos nas graves circumstancius políticas em o sn. Josli. 11IAnlANNO : -:!Ús eu pergunto : 
que esta se acha, e depois das explicações dndn.> é subvencionada 1Jelo governo? 

· pelo omcinl encarregado de os· conduzir a 
terra. o Sn. PEtmo LUIZ (lninistl"O 1ft estrangeitos): 

, E· sem duvida. muito para J~mcntar que 0 -A cpmp3nhia. de paquetes é subvencionadn, 
commandante da canhoneira l:lllç~sse mUo de mas·ncm por ·ísso goza das immunidndes de 
meios coercitivo;; alim llo realiUir o dcsembar· navio de guerra. (Apoiados.) . 
que de pass:~gei ros de que se trata,mns a form~l Pelo facto da .sub~enr.ão, pelo ract.o de trans· 
declara•;ãoquelhe ·fezo Sr.Gar~:.ão, dcnãoccdl>r pór.lnr m:~lns do Est.~do, não se lhe concedeu as 
sen3o «· forç~. tira-no~, em minha opinião, o regalias da mari.llba· uáciou~J. (Apoiat.Ws) 
direitó.rucsmo ele reclamar eon tr:l o modo por o fJUe regula os Juvores conc~didos á campa· 
que elle se houve em tu! emergcncin . . · nhi:~ é o decreto de ~· de :M~io de :18i2 . Aqui 

,: linilo convêm, port.antoi que V •. S. dê ~cs estão assi:rnados neste decreto todas as ísençoes . 
commandanles da o.c.ompanhia. ·,naciooal de na·· e privilegios dé que ·esta companhin goz~ . Em 
veg••cão n vapor iustrncr:ões no sentido acima iO artigos ~cbam - se ennumerados c..tes fAvore.s, 
indicado, até que resolva em ultima ·.jnstancia o que c_nlendem apenas com a ecouomia do ser
gov!lrno imperial, a c~1ja , alta s~bedó'i-in passo a viço, 1irevidade no despacho, flcilidades para 
sllbmetter o ·assumpto. Com este motivo ~·eitero -salrida dos !l:Jquctes et.c. Mas na qualidade de 
n. V. S. :IS ~eguranças da minhn t~erfeita estima m~rc:mtes, que o silo, · est5o sujeitos ás regras 
e: dis~ncta co~sideraç5o.-(Assignndo) B(ll'ào de que nlvamente expuz. (Apoiaqos.) 
·:AI·avaa Go1tlllm.,-A s: S. o Sr. Antonio Fer-
nandes Bra~a, gerente .da~ompanbia .- .nacionbl 'Creio , Sr. presídente,.ter dito quanto bastava · 
de navrgaç~o a va1191~, em ·.Moritevidéo_-,-i;on- para explicar o factoedemónstrad·camara que 
forme.-Lui.z .i. de" Padua FleunJ. • ac· honra bra1ileira c<m\inú3 -intactà uaquellas 

" · · · · ' . Pbea1rn::~.~~.n. S ;_ {J .. I.vitos .apoiaif?J. JfuiiO bem •. Mvito 
.~ Apenas dn.as observaÇões e sento~me.- J 
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•· O Sr. ~osé 'Marianno : -Sr. pre- heidemostr~r.ainchasduvidas ·quel~bora·m em 
si dente, ouv1 com profunda attenção as resposlas meu espirito, c apresentarei conside'rações que 
que f\lram dud~~ ~elos honrados Srs. presidente devem pesar no nnlmo do S. Ex., pel~ autoridade 
do conselho e mm1stro dos negocies cstran<>elros dns opiniões de escriptorcs nol.:lveís e pelos factos 
aos pon.tcs.de=nlinb:~ íntel'pelláç:1o. · · . 

0 
. e exemplos qne hei de eiLar,os quacs constituem . . 

Devo, antes de tudo, decl~J'i\r .:i c:~mara que, na maleria verdadeiros jnlgados; .firmando a 
e~bora co!l~ca~o na posição de franco e deci- cloqtrioa internacional que me parece deve ser 
d1d~ opposlC!On!~tuo t;'abinete~S de Março, pelos ace.Jtn . . . · · 
lllc>ttvos que Jtl tenuo exposto, não foram . A cnmar~ lJ!C fora a justi~n do acred.it~r. que 
eJles, ~n.tr~tanto, quo lntlairaro em meu e,spirilo so . o rmtnot1sroo levou-me a sustcnl<lr est:l 
pnra dmgtr 3 presente lo terpellaçêo · · ' ' !JUilstio;-, e que ~e não deixei nrrnstar pelas· 

Acho-me muílí,simo identificado ~m n poli~ mlluenctas pe::tllenciaes das lutas llattitl~ri~s 
tica local de minha província, não duvido de que !allou o nobre minisLro de e:;tran
me.::mo, que em certas occasiões- ·'deixe-rne nr~ geiros. · · · · 
rastar ~r ~onsidernções; que 'muito imr•eriosas O Sa. P!>llnO LUIZ {muli.stro de·estl·angeit·os.):-. 
Dn pron!!Cl:l, perdem aqui·na côrte parte d~ seu d 
valor; nao for~m. porém, motivos desõa ordem Não isse isso éom applieaçlíó a v. Ex. . · 
qne _àeterminaram mel! procedimento. o Sn .. J0~E MAniAJ\NO:- Eu bem sei que 

Nao so trata~ Sr . . presidente, simplesmente V. ·Ex. não o disse com appllcoçiio a mim, por· 
i!e uma questao loc;ll .ou ae partido. que fa~-~e j ustiça; ha de rue pcrmittir, por~m, . -~ 

AcalllllratiiibaonvidoonobrcSr. ministro do que: JnsJsta neste vonto, p~rD -·rebl!ter uns 
iropedo, qu~ndo interrogado sollre doas · avisos apotados que, nessa ocrnsiào, se fizeram ouvir de 

. eontr:~dictorios que com inten'allo de dias ex- um logar snspeiLo p:tra ruiu1, e quo p:u·ece
:pediro sobre ~ mesma matcria, far.ér n c<,nlissão ram-me dados somente como .em remoque· á 
eo.ntrisladbl"J da_ que. fõra suspensa a execuçiío da n~inha pessoa e no intuito de d~r á; palavras de 
let pela conven1cncm que tinha o !!'llbincte de V. Ex. um car~c~r · allusivo que . nlio P.Odi~m 
l,llostrar sua zbstenção no pleito eleitoral. ter, porque sena Julgar. V. Ex. capaz de f;~zer 

Por outro hd<> nós liamosassusbdoras notici:tS uma injnria a quem acredita niio ter perdido. o 
a respeito d~ tranquilld3dc publica e da segil· direito á sua est\.m~. · 
rany~ d6 VIda n~ pr.ovincia de Pernambuco Devo, .Sr. prosidente, uma explicaç~o no !lo· 
cabra-me, porl<tnto, o dever de interto!!:lr o "'0: b_re ·pres1uente d!l cqnselho. S. Ex. que n~o pre
verno s~lJre o estado r~J;~m i toso da província ctsa de meus louvores, embora, n~o . ~eja meu 
que aqu1 represento,. e exigir infurma<·ões qo.e pr()posho negnl·os 11 uando seus ~ctos os mere~ · 
me tranqullisassem. · · · ' cerem; S. Ex. que lambem nlio considerará . 
. g.tanLu,_ por este _facto, uní_q> 1111e se prende !lonra· .algum:~ ter a minha estima · pe~soal, 

:1os !Jégocws. de. nunha ·PI'ovmcra, eu niío pre- ·Julgou que eu, ~cpar3ndo-o dos louvores e ilaz 
t.endra dnr a dtscussiio 11 solemnidaàe do um:~ prótcstat;Ues de amisade rJUC tiz a outros· minis· 
interpd!ação, . que pedi D esta 1!lustre··cam:lra, tros, pretendi OJTénde)•O Com 3 exClusão:· .· . 
e!D um:t. dn~ ses~ões. p~ssa cl:Js, um.a urgeneia de Já disse, Sr. presillonte, que niio nelJ"arin ztieus 
c1.nco mmutos para Interrog-ar qualquer dos mi- lou,•ot·es a S. E:t. o Sr. presidente ào consellio 
DISlros que esl1vesse presente. l'<>r me ler sido si seus aotos os provocassem esponl.'lncos; mas, 
neg~da a nrgencia, .e porque n~o podia ficar si- em~ora nenhum vnlor pos..~1m ·elle> 'ter, seniio 
~enct~so · di~nte de l:les acontedm~ntos, foi 'lue para mim, quero ser tido nntcs por anrento do 
1~clu1 esse ~ssun!pto n~ presente inteqiclf~çao. q11e por pro~igo desse pequeno·thesouro que 
S1 fus~e l_eva1lo somente pelo d~sejo de discuLir possuo, que so reparto com quem merece e oo 
os f!cgoCIO~ .d~ Pernambuco, ninguern me pri· qual, )lonnuito pouco que valha, S. Ex . . não 
vnna ~e dm:w ao :;overno uma íolerpellu~ão pódc j ulgar-sc com direito. .. . · 
cx~lusiVamentc sobre tal assum pto, não me f~l" De certo, que motivos tinha eu para tecer 
t~r~~ mesmo opportunidade, porque jâ vejo que louvores a S. E:\:., se os netos de ·S. Ex. só 
ser(ll_forcn.do a perguntar .brevementtJ qu~cs as me .d:lo motivo ~n queius c l!Cm: ncerb~s ~ Em· 
provtdencws que elle tem dndõ para serem res- bora~ S. Ex . . represente um nome respeil<ldo 
:ponsabilisnd~s as autoridaàes_qnG dernm causa no piliz, e tenh~ tido o · geito, ·a . b~bilidade de 
ao morticínio da Victoria, a e!se. crime qu.e não crcar J!nra si ·uma ·reputação de que ·só agora 

. póile fic~r impune. . tem de dnr provas, e j;i corrieva. ' 11 d~l-as; pela 
· O terceiro ponto da interpell:ição,' sr, _presi- obscuridade á que S. Ex.. sê havia, recolhido, 

dente ; envolve uma quesliio int.ern~cional eu não conhecin de S. Ex. núlis do qúe o nome. 
basLante · séria, ·que se 11:10. deve ~mesgu:inhur (Muitos nàíJ apo[ados:) ·. · · 
ao ponto de anribuil-a a · ~otiros de política quando di~o ·obscuridade; quero si~ilicar o 

· locaL . rettro a que a,e alguus nnno.s para ca .. si havia 
1: A imprensa ~avia r~l:ttado u 111 fncideatc:que x:ecolb ido o nobre pre>idente do . conselho~· ' E 

pareceo :1 mUitoS attentatOrio de nossOs briOS Como teubo ViSto e CODI)CÇO O modo porque niist.1 
e: de: nossas ·• prerogativas; · Era .. de . presumir terra se formam repumcões, tenho mohvos p:ira 
qu.e o ••governo ._tivesse .a seU:. respeito : infor- querer aferir o ,nomc·respe,ftado de, s: Ex.-por · 
mações ·minuciosas, estava hilbililado .. a tel-as, .seus actos como estadista o como gove'rno;;....e não 
e, r.ort3nto, a in_;;truir o paiz.: lulgo que: cú!Dpri. t,ecer-lbe _ lo~v.ores.: nela fama que pos;!J..' p~é, 
men. dever, e .. nao posso.ser .. aeeusado::por.lsso. eedel-o. · -· ·· · · :· 
· .'Não: considero o .. caso .tlio simples e ;na~ural . Ha··m·uit~ . qli.e s: Ex; l;~colheu~se· á obwilri' 

·como ojnlga .o nobre ministro dee~trangeiros;e dade .do que eu.fallava. "S . Ex .. , por · d.isinte~ 
quando· entrar no del;envolvimento , da questão, 1·ess~,. ·ou pQ( · qu11 sentisse :·necessidade· de des, 

,' . .. · ' -::.~ .. 
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' ~anço. h~•vi:• eritre~ado tOda a direcção do paJ·tido 
liberaÍ na Bi.lliln aó Sr . con:;clbei•·o Dan~s, cru~ 
é q:Uelil . - :~Ui o ,repl'P.Sentav:• ; qu ,~ u• i~ll!ri
mia mov•meuio nqudla grnnde ma:i'sll poht1ca, 
f•ue ei·a, emfim, o seu chefe real e conhecido. 
Paru mim~ nn politica ctn Bahia ~~ t:1mberu do 
IúiJerio, ·ó nobre pre~: id :· nte '•lo r· ·: n~ · :ho reprl'
s:;ntt v:t apenM uma glorin já n posentada. ( ;lfuitos 
não apâados.) .. 

Est•m fallau1o com tod~1 a franqueza, e creio 
que o. nob:-e presid~nle do conselho :'~hendo.q ue 
não tenho o propostto de offendel -o, nno m~ h:l · dl' 
lr.var a mal o nx{H'imi!'·nte ~or este modo. 

IYSn ; · BELTRÃO:~Tinha chegado :i !JOS it;iio U t} 

medalhão. 

nem ~ntipathia, direi simplesmente que havia 
n~ Rto - G!<J_~dP. do ~ui um homem qoe. em 
mml~n ~Pilll:lo, eneh.w _complewmente nquelln 
provtpc1a ; elle const1tma umn gloria tão !!'rande 
que, em a contemplan•lo nlgLwm , esquecia totias 
as outras . . (Apartes.) O Sr. Vis.conde de Pelotas 
tem um norn P nn historia . pnrém nor m'nior oue 
seja, para ·mim de~apparecia tÚ:mte do ·de 
Csurio.... · 

O Sn . MAnTINHO CA11lPOs :-Hombreava com 
e~:;e outro e muito a ~oslo desse uutro. 

U Sn. Jo~É MARIANNo:- ... e PU, rlehaixo da 
i~pressl'ío , direi mP~m ' · daquelle fan:1ti!'IDO 
mtst.urado-, rle vener;;ção que inspirnva-me o 
velho ~omeri'eirn, ch(~gavn -" P-squ••cer . per

v 811 . .iosÉ MAnl! .. ~to<O: -E'·o qne en i:~ rlizer. doem-m, o~ coll_e~i'IS rio·ATandeuse~ ; cheg-:•va a 
S. · Ex.. ti ;; ila chegado · á çosi :·ão de medalhão. esquecer que o. Rw Grnnde do Sul tiVI'S~e outro 
(Muitos não uJlOiados . ) Nãn :•mprestem P•'nsa- Olhu, porqur. ueuhun! mais o honrava nem eno
mento odioso á~ minlws palavras. Entre nós, breceu-o, e no p:~iz. de mainre~, nem me!:mo de 
quan~o um homem cheg<J á rnedalítàg, c_onside- tantas glori:tS 1 . 
ra-se como . tendo che~rdo :.o apo~cn, e npon-
taJo como provavel organiz::.dor, e lir.aria ha- _O Sn. M_ARTINHO C.ulPOs:- Mas o guerreiro 
bilitado até parn ~er elevndo á cath··go!'ia de nao e~qu(.l~ta . 
.Principe · p:•rente dn casn imperial, si t:mtn OnTJW ·sn . D EPUTADO:- Nem a provindn. 
fosse possível. OUTRO SR. l)EPU'l'ADO:- Nem o paiz. 

Mas, senhores,. não t~nlw ,, [Jroposi:.o de eon-
testar o~ meritos de·s. Ex., nem cte offendel-o. O Sn JosÉ MAHIANNo:-Sr. presirlente, hoje 
E' s. Ex. que por suas proprias p:llavrn~ aquf que ~ .I~ a rqUt!Z _do H erva I já · es~1 _morto, seja 
proferidas, confessa que estava inteirnmeu t.e pNm~t!tdo a mtm que o adm1ret durante a 
ap~ ri.:ldo do~ negocias oo · p:~ i z. (Mui tos não vir1<J glorio, n, rencler esta sincer<~ homrn:, gem 
apoiados.) á sua memorin illl(lerc<:ivel. · · 

o ·SR. PRISCO PARAii'O d~ um UiJ:•rte. -o Sn . l\1AR'I'XNHO CAlllPOS:- Nós lhe J:res-
_0 _SR. JosÉ MARI.ANNO:;_Quandu muito podem ta mos essa homenagem durante toda sua vida. 

dizer que ni~so h a erro de :1r.re ~ iaçfio de minha O Sn . Jf'\~É ·MARrAr-'Nn:-~r. T)rl'sit'IP.nte. cou-
parte_, ;e que me acho engaundo. . . he-me n pnlnvrn em hor·a bnstante adiantada-

S.· :~Ex~ : setinha retir:1doc~o bulício e acLiv.dadc preciso da benevolcncia d~ cas'l e do~ nobres 
da vida :politica, talvez peJa-sua muita mnde!'tia, mini~tros, o mt> esforçarei por não fatigai-os 
talyez .mesmo porque entendesse que já estav·a- aindn mnis. · 
lhe reservada a missão de thr conselho,:, de di- Sinto dizer, Sr. presidente, que o nobr~ pre~i. 
rigir o partido, como se · diz por detrilz _•lM dente do r·onselho, 11ld(>ltndo a qnest:io contida 
respostei!·os, abdicando . a gloria e tambem a nos dons primeiros quesitos da interpellação, 
responsa.bilidade que d'ahi lhe podiam pl'ovir. nüo de11 a respostn solicitadn . 
· S .. Ex. mostrou quenfíriest:i mrsmo a par dos Per!mntei n S. Ex qual Pra n opinião do ~o-

acontecimentos do paiz, que niiu tinha e!'tutlndo verno sobre o aviso circular de 2~ de Março de 
a sua marcha potitica, ao m':nos na~ provind:•s. :1.867, e, como, aceit:mdo n doutrinn desse nviso 
e o disse en1 um discurso que li, tr.udo-lhe j:i r.ircnlar. explicnva o aviso de 30 de Junho, pelo 
ouvido de viva voz igual declaraçi•o, accresc·:U· qual se revoaou o dP. 27 do m•~smo mez em que 
lauuo S. Ex. que não sal. in o tfUC in pelo .· prc:~ se b11via consagrado aquella doutrina. 
vincia de Pernnmbuco, lJUC julgou :mdasse;.em 
mar de rosas. e pensava que o P<•rti'lo lib'el'al Ei·: os n~isos n que DlC rP.firo: 
era<uma ver!laJeira f:tmiliaqne vivia fraternal- • 3.a s!:'cçãõ .-Circnlar.-Ministerin dos Ne-
m~nte no seio ~e Abrahão. . goocios elo Imperio em 2::.! de Março de1867. 

O Su. SARAIVA (presidente~do c:,nselho) dá um , Illm. Exm. Sr . .,.-Para evitar duvidas que 
aparte. pt;Jem appa.recer por occ:tsiXo de procederem, as 

o Sn .. JosÉ MArumo:-:- v. l< x. que ignor:1va cnmaras municipaf\s competentes á apuracão das 
0 que se passnva em Pernambuco. llpezar de authenticas dos collegios eleitor<:~es, Manda Sua 
não ser insignificante o cpartido liuer~l dessa M~gestade o 'Imvcrador declarar a V, Ex . , para 
provincia, nein . reconditos seus movimentos, o f:1zer con;itar ás mesmas camaras~ .e a quem 
como se poderá . offender porque eu. que tam- mais convier: · 
bem pertenço áquelle parLido, . não conhecia a • § :1.. o _ Que dispondo 'o art. 38 da lei de :1.. o 
S. Ex. senão.,pelo . nome 'f Tambem não con- de Outubro de :1.82~ que nenhum vereador po
siderei a S. Ex. entre os meus amigos, porque derá votar em negocio de seu- particular. : inte~ _ 
não tinb3 . nem tenho :.direito· a aspirar a honra resse, nem de seus ascendentes, irmãos ou 
de ser amigo de S. Ex. _ . cunhados, emquanto durar o cunhailio, não 

Quanto.=-. ao , silencio que tambem guardei a póilem os membros das referidas-eamaras ·mu-· 
respeito· ua pessoa do-nobre honrado ministro I nicipaes to~ar .. parte na sobredita- apurat,:ão 
d~._, ~nerra, contra . quem não nutro odiosidade quando, entre os cidadãos votados, se encontra-
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rem parentes ~eus, COf!1P1'1>.hendirlos entrt>. os' precavido do qli~ o nobre mi~iÚro do·i!llperio 
de q~~ tr~~tll o ~Itlldo art1.g~. . . A ... • _ • . . • . • cnlot;l cal~ulada•ileate a opinião do governo ~obre 

• Nao (.:ma a .e~ta deets:to a alkgaçao de que c avtso c1rcular de 22 de · M:m·o de i867, agsirri 
as (•;unar:•& mnmcl~ut\S dev .. ,m limitar-se á som- como não exnli;;ou o nvh>o de' 30 de .Julho· cor-

. ma_r os_ voLol' menciOnados ~ws dift\~rentes actas, rente quesu~tenta matena intciramenteopposta-; 
pms q1.e, pelo art. 8~ ih lei de f9 de Agosto de S. Ex. t\ntrndeu qne satisfazia" a camar:1 e o 
i8~6:,::h:Jvrndo ?uphcata <le t!lei<:>ões e!n U!~t P•IÍZ dantlo_s!mplesme~te os motivo" qné .inflll.i
c~ll::'lO, ~em_ellus de :1purnr n~ que ma15 .le~1- ra~ no an~1no d:) g-atJ111ete para a exp0di~iu) tio 
l!ID:.t~ llles parecerei!!; o qUI'\ extge uma vo,açao ultimo nvJ~o. que revognu o d~ 27 do mesmo 

: prt·~v'a. Dando·!".t~ . pGrt:mlo. a hypothe~efigu- mez r. implieitamente a .circulnr lle 22 rle Mnrt~O 
rada_ devem ser chamado:; os supplentes im- de 1867. _e tambem o }lrt. 3tl da lei de t~o . de 
me.!w~o:~ em. votos, par:• substitui!·~m -os ver~a~ O~tulH·o de 182 ·, em que. na o11inião do Sr. roi-
dor~~ !ID ~ed1tlos. . • m<tro õn imperio ~e !l••!'lam ai}uel h~ uvisos 

• ~- 0 t~tc .................. -.............. -S. Ex, disse o que nãfl aproveitava ao paiz 
........ . , .•.. - . .. . . . .. .. . . . . . . . • . . ... ... ... . . saber, e C.'llon exaetamente, o ·~ue LI paiz preci

•Deus guarde a V.Ex..-José Joaquim Fe1:nan- sava sub<> r; mas duas consa~ niio destr11iu ::;. Ex. 
des Ton·es.-Sr . presid~nte dt1 provincia .. .. • :Y desag;-adavel impt.,ss:1o r~ue cau,;ou il loda a 

cam:ll'a ;~ confissão do nohre Sr. mintstro dó 
• L a Directoein.-Ministerio dos ne~nriog do imperio, de que aqnella et·n a"lr.i, mas tinhn ::.ido 

imp>' rio.-Bio 1ie Janeiro, 27 de .:nlho de 1880 .. conveniente suspender sua exeeuç<•O porque :;e 
• Ilim. e Exm. Sr.-R'!SOivendo a d:;vid:~ que prest<lV8 a::: interprPt:~ções que o g-overno queria 

V. E~;. : snsLitn em seu officio r1e ':2l!, do eo:- rente evit:~ r ; ·~ n e.onvicçã 1 rh que ~~~ ineonciliavel 
mt~z, rlcclnro-lhP- qnfl, ;) vista dn noutrina do doutrina do avi~o Ot~ 30 de Jnlhn do corrente 
aviso-circular n. t:ta de 2:2 tle Mar~o dt~ 1867, a'nno c0111 a circular de 22 de l\i<uço e com o 
o qual torno~ applicavt>l ao âcto üa,npuraçiío avi~o de 27 de lUlllO. ,, 
gen1l das ~hw;õ·es pelas camara~ municip:HJS o Eu •l••sejava, Sr. preshleute, ver smnprr~ o 
}Jreeeito do 11rt. 38 da lei de ! 1ie Outubro uH nobre ministro ~o Imperio a quem por mui!os 
!828, não podem o~ membros das refei-itlas ea- motivos estimo e ~:on"iJ.ero, collocauo na altura 
·marus t::ffi<lt" parte nes>e· at~lv quando entr·e u.s n que lhe dàn direib' :;eus taleatos. e s\w ho: 
c~daõãos votados haja parentês seil~. co1nprehen- nestidnde, e não obrigado a manter uml.l ·posição 
d1dos nos. de que trata o·cit~do artigo. falsa contra a qual não reag-e,. estou certo, não 

• A raz;,;u eur~quese firma ;.;ste pre.;eitomais porque lhe f;;l:em nobres estímulos, ;naspor
se refnr\·a quando, em Jogar do parentllSCo de que não quer recusar a seu_ partido, m~is do 
~IP."1;ln.s do~ _:votados, lJUe presuppõe o interesse ,que um S!lrviç.,. o sucrificio .de sua intlividua
mdtvt_Llual do _vereJdur, co usa da ~uspoiçãu legal !idade, da ljU<ll u ga!.JineLe precisa:pela forç;J que 
es!atUJd:J no dtto nrt. 38, é o proprio vereador dá-lhe seu nome t.iio sympaLbisado qu:mto rc's.~ 
o mteressado por ser um dos votados. Aquella peitarlo. ::;_ Ex:" queé a persouil1caç':'o dl1 mo -' 
vr_ohibição, pois, com. wa10r fundunwnto é up- de!'tla,: esquo.;ce ;;u,, p~;ssoa, e colloca•·adma· tle 
phcavel nr·ste r,aso . ··-: tuilo o intere~l'e do p;lrtido, au quallluef·servir .. 

« A regra, ora estalJelecid;l, abranp·e·não só os até o sacrificio... · · '":·+·· . · · 
vereadores que.· pdo resultado da votução já u Bn. BARÃO HOMEM DE MELLO ('numstro do 
publicada, podem cunsid(~rar-se cffer~tivamcnk impe(o):-Nuncu su.aillquei "wiuha dignidade. 
eleitos, coh1o aquellt•g que, em et·rtas hypothe~es 
que resultem úa apuração geral, venham a ficar O Sn. losÉ MARIANNO.- ••• de sua indivi
incluidos entre os cidadiios mais votados .da dunlidàde, dizia eu eonllervando-se no gabinete 
lista.-Deus guarde a v. Ex.-Barrio 'Fiimiemde p~ra não quebrar a solid:1riedade, pelo menos 
Mello.-:-Sr. Dr _ Adolpho Bezerr:1 de Menezes, apparente, que nelle deve exi:;tir, e para não 
presid~nte da Illma. camara municipal » nccelerur a obra ?n dccomposir.ão que começn a 

lavrar em seu smn .. 
· c Mif!.isteriu dos ne~ocios do imperio.:-lUo 
de Janetro em 30 de Julho de 1880. · · . Hn de me pP.rmittir a cainnrn que dê os 

motivos que tenho para censurar B • incobe· 
c Illm. Exm. Sr.-Havendo npparecido du- rência do governo na expedição daquelles dou::; 

vidas e reclamações a respeito da execu~ão do avisas. · · 
aviso deste ministerio de 27 do cot·rente, que 
applicou :i'apuração das eleições de vereadores Si o aviso de ~7 de Julho · consagrava, como 
a doutrina do aviso de 22 de Março de 1867, re- o confessou o Sr. ministro...do imperio, e não o 
lativo a apuração das authenticas dos collegios negou o Sr. pre~id onte do conselho, a doutrina 
eleltoraes, tenbo por conveniente declarar a do aviso de 2~ de Março llmplíando-a ás camaras 
V. Ex. que na apuração da eleição municipal, municipaes; si esses avisos consagram por sua 
gue ttlm de começar amanhã, deverá a JJ!ma. vez a.dontrina do art. 38 da lei de i. • de Ou· 
c:lmara .. · muuicip~l . proceder .d'3 . conformidade tubro, como~ que o governo expede un1 aviso, 
eom a pratica até hoje observada, ficando sem o de 30 de Julho, suspendendo aquelles outros 
e1feito o xeferido avjso até ulterior decisão • do avisos, e · portanto suspendendo a execução da 
governei imperiaL-Deus. guarde a y; Ex.- lei7 ·.· · . · · · 
Barão Homem de .Mello;..:...sr. Adolpho Bezerra Isto era que eudesejava;qmi'tivesse explicado 
de Menez.és; presidente da·mma~ . camaramuni- e justifcado o nobre presidente· do conselho, a 
eipa~ da cõr.te. ! . . .. · . . · .. ·._· •• _ ·.· .. • . .· .. . _ ._ .. ... _ .... ••· quemhoje . ~e· a~res11onsahilido.do desse aeto ••• 

~s: E:L<nada- disse a respeito, pel'il simples o S:a. niliô"HoMEM DE MELLO (mini•tro do 
ràsão. de ·que nada j)Odia -dizer~:-S. :Ex . .mais impe[io):- A todos nós~. -~ 

;-..; 
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o sã. Jos~ MA11IANNO:- ••• assim como a-res-\ Certamente tJara destruir tal impressão, foi que 
ponsribilidade dG primeiro aviso cnbia exclu- . S. Ex. cedetl á necessidade do revogar seu 
sivàmente ao nobre ministro do imperio. ·· · primelro aviso, e depois disso, . ainda·conser-

Realmente, Si'_ presidente, não se compre- vou-se ~o ministerlo. , _ . . 
hende semelhante anomalia. Ou o aviso de 2i ~u d1sse 'iUe tao absurda e a doutrma do 
de Julho comagrava a verdadeira doutrina, c av1so de 27 de Julho çomo a da circular -de 22 
nesse caso o governo não podia, não devia · re· de )1~rço, embora ass1gnadp. por ':!lm nome. tão 
vogal-o, porque seria suspender a execução da respettavcl como~ Sr. !ose Joaqmm Fernandes 
lei; ou esse-aviso foi · levianamente expedido T01:r~s; porque nao est:J. nc!_U na lettra, nem .no 
pelo llonrado Sr. ministro do iwperio, ~ c neiise osp1~1to de _1~ossa leg_Islaçuo, ~~·"':~- em nossas · 

' caso o gabinete lavrou a condeuina_cão de S. Ex. pr~t~cns pohttcas, a mcompallb1l1dade ~ sus
obrigando-o a revog:J!-o. Em ainbos os casos, pe1ça~ p~ra os casos de que se t~ata, e ate pelu 
porem, o que não se JJóde admittir é que con- . constltuu;ao de nossas assembleas popular~s, 
tinue no ministerio o dicrno . Sr. ministro do estas reconhecem os poderes de seus propr_ws 
imperio. Si efa verdadei~a a doutrina susten- membros: Semelhante ~outrina, p_orta~to,_é 
tada por S. Ex., S. Ex. de,y:ia mantel-a, embora a~tent~torw. das prerogatryas que ate hoje _nao 
custasse sua q uéda ou a- queda de um gabinete tem s1do postas e_rn duvrda, de que gozam as 
que exigia a() mesmo tempo o sacr!ficlo da lei e as~embléas pcpul~res . 
da pessoa do ministt·o ; si não era verJadeira, . O ~rt. 38 da !et de· 1._0 de Ou~ubro, que ~em 
S. ~x. d~v_-ia ceder o Jogar a quem est.ivésse s1d? mvocado,nno_autor!za semel11antc_ doutrma, 
mms llabtlrtado a re~olver materia tão facil e co- poi quo nesse art1go so trata o leg15lador da 

·· ·· ·. nllccida. suspeição nos negocios de particülar ihteresse 
E' de _crer que S. Ex. não tivesse resolvido a do v~reador, c não da ~ncomp~tibilidade no 

duvida proposta pelo presidente da cvmara mu- e~erctcto de uma fn~cç.ao J-1Ubhcn. Accresce 
nicipal da cõrt~ sem ter estudado · .. a materia, :nn~a, senb~re2, a consrder:.~çao de_q:ue nas a pu
consultado a legislação a respeito e formado uma raçoes, a miSS:lO das camaras mnmCipo..es reduz 
opinião segura. Como é, pois, que S. Ex. aindtl se _a_ con~~ os votos, porque a -validade das 
hoje, persistindo nessa opinião, como declarou a ele•çoes . e J:!J-lgada por out~o~ poderes, p~las 
esta camara, presta-se u assig.uar um aviso em -assembleas ~~ ~e .tr~t.a _de eletçoes sect;n_Eanas; 
sentido contrario; e deixa-se exautorar pelo hon- pelo poder JU~t~IUriO s1 se trata de ele1~oes de 
rado presidente do conselho? Como é, ainda mais, ver~adores e JUlZ\S .de paz. . 
que S. Ex., a·o passo que declara ser verdadeira Disse, . Sr. prestdente, que o a-v1so de 27 de 
a doutrina da circular de 22 de l\'Iarço, !3 por- Julho fo1 al_ém da doutrina da.circ1;1l~r; direi 
tnnto de seu primeiro aviso, diz, entretanto, a!;fora q~e fo1 tambem além da d1spos1çuo do art. 
justificando a coherencia do segundo aviso, e 3o da _l~t de i. • de Outubro, d~do f!lesmo que _a 
dando as razões de ,sua expedição, que o go- suspe1çao de que trvta esse artt~o. t1vesse ~pph-
verno cedeu diante da -verdadeira opinião? c~çao ao caso. S. E_x. o Sr . nnmstro do lmpe-

Eisas palavras do discur·o de s Ex . rw _declarou_ ~uspeltos para procederem~ apu-
:. · :. · . ~ · ·. raç~•o muntctpal todos aquelles que llnham 

•Senhores, eu sempre acreditei que o governo obtido votos para yereadores. 
D:!J-nca se eleva t~nto, _co.I_!I.O quando se inclina E.m primeiro. logar, e.>se facto só podia ser 
dwnte da verdaderra opmwo._. V(mficado depOJs de lidas e conhecida~ as actas,. 

•Desde que esta se mam_fes~o~1, o governo e, por.tanto, só em sessão é que os vereadores 
rendeu hom~nngem aos . prmClpros do nosso . poderram dar-se por suspeitos naquella ma teria . 

. system.a, sattsfll~endo os s_eus reclamos,. com o Depois, o nobre ministro do imperio deve saber 
· qqe so se · acredrta e forttfica no concetto pu- .que só no caso de que se dessem por suspeitos 
·bltco.• . · . tantos vereadores, que uão pudesse haver nu-

Si o gov~rno cedeu diante da verdadeim opi- mero legal para funccionr, só então, e ainda 
nião revogando o primeiro aviso~ como declaro a assim não é muito liquido esse ponto, se cha
s, Ex., e o confirmou o nobre presidente do mariam tantos supplentes, quantos fossem bas
cons~lllo, que o aviso de 27 de Julho consa- tantes p11ra fazer IIUmero nn camara ; é o que 
grava a verdadeira opinião'! . . · ·_. se deprehende (bem entendido, ·quanto ao nu-
. Não preciso demorar-me em provar essacon- mero dos -que devem ser chamados apenos) da 

tradicção manife-sta dos Srs. ministros em uma lettra c do espírito do a riso de ~3 de Junho de 
questão por si mesma tão simples e tão debatida_ :1834,. 

E as infelizes cama'ras municipaes hão de . Esta doutrinª, ainda assim, é duvidosa, porque 
'estar á mercê de avisos desencontrndos eabsur- ha quem sustente, com muito bons fundamen
dos . dó ministerio do imperi<i r E i!; a razão por tos, e entre outros o Sr .. -cortines Laxe,·que nem 
que ellas têm. perdido a autonomia. e -de ha nesses casos se tem de chamar sapplente5, por
muito não passam de méras chanceHarias- do que a camara não deixa de estar constituída, 
poder executivo. . . . . fancciona com o numero legal, e é quanto basta. 

-Para mim é .tão absurdo o aviso revogado, Entretanto,::á vista da lacuna que ha em nossa 
como absurda a · theoria da circular ; ·com a legislação · municipal, quando muifo . só ·nesse 
di!Ierença, porém, de qu~ a circular limitou~ se caso, poderi::ím ser ·chamados . 2uppleittes ; ~. 
a firmar essa .· absurda· :!loutrina, e o aviso do porém, fóra de duvida que só em sessão é que 
honrado _ministro do imperio desc_e.u a hypo- os vereadores podem ·se dar por <súspêitõs . E 
t!leses, e d;~va por. assen:tado ·aquíllo que ainda tanto é racion11l e Jogica a•1ueUa doutrina; que, · 
depen~ia . de ~vcriguaçã~;· parece:ríao assi~ _que ~em o sabe o nobre min!stro do imperio, discu
se hav1~ msp1rado: ~~ .mteresses ·de occasxão. tmdo-se em camara· alguma que~tão em que um 

... ~.:-:-:'!:: 
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ou mais _vereadores se dêm por suspeitos, si, 
apezat· dtsso, houver numero para deliberar, a 
camara delibera sobre o caso sem chamar sup· 
plenles para completar o numero. 

En~ outras Jegi:'lações, como · a portngueza, 
prevme-se o caso em que, trabalhando a CDmara 
como numero estrictamente necessario, um dos 
vereauores se dá por suspeito. A nossa legisla- 
ção, porém é omissa. e eu de,ejára que o nobre 
ministro do imperio 1l1·masse uma doutrina se· 
gura a respeito, porque o r.vi;;o de 23 Junho de 
:i834o,que tem sido invocado por diver~os pre~ 
sidentes, não tem applicação ao caso, e refere-se 
sómente á hypothese de não haver sessão por 
faltarem os. vereadores .etl"et:tivos, regulando o 
modo por que devem ser chamados os supplen
_tes, isto é, eis as palavras do aviso • até se com· 
pletar o numero preciso para se formar camarn. • 

Já que toquei nesse cponto, e que provoco 
uma solução, proporei a duvidn nestes termos: 
Em uma camara que está funccionando com o 
numero legal, de. cinco vereadores, por exem
plo, e um destes se dá por suspeito, póde a 
camara, aliás constituída com o numero legal, 
tomar delibern\(ão, ou tem de adiar a questão? 
Amda mms claro: Em uma camara que esteja 
funccionando com o numero completo, de nove 
vereadores, por exemplo, e cinco dest'3s, a 
mnioria, se diío por suspeitos, a cam:Jra póde 
deliberai· sobre o caso da suspeição; ou tem que 
chamar os immediatos, e estes serão tantos 
quuntos os vereadores suspeitos, ou tantos 
quantos baste pnra forma,t cam·wa. nos termos 
uo aviso de 23 de Junho de i834 ? · 

:Muito ' desejaria que S. Ex. elucidasse esse 
ponto, assim como os outros de quejtí tive occa
siüo de occupar-me sobre incompatibilid~des. 

Devo, agora, explicar um aparte que dei ao 
nobre presidente do conselho. 

S. Ex., ainda expondo os motivos da 
revogação do aviso de 27 de Julho, disse.-nos 
que inUuiram muito no animo do governtl as 
reclamações e duvidas apresentadas á execução 
daquelle ayiso, e estas consistiam print:ipnl· 
mente em que, tendo obtido votos quasi Lodos 
os actuaes vereadores, dava-se o caso de não 
poder a camarn proceder ú apuracão. 

de 27 de Julho. Si era · verdadeirs essa doutrina. 
e si em . virtude . del,ln ficava incomp<ttivel a 
camara inteira, até em seus supplentes e sub
stitutos, sabem os nobres ministros 'IUe, nesae 
caso, s~rit~ chapada a c::~mara vizinha p~ra pro-
cede!· a apuraçao. · , 

E' isso da competenda do ministm do imperio 
na côrt~ e dos presidentes nas proviucins. 

l:'í a doutrina do aviso era verdadeira e legal, 
como continuam a sust~ntar os Srs. ministros, 
SS. EExs. não podiam e5tncar diante da .inipra
ticabilid~de que ~.Begarr;, de que tod<JS os ve
l'eadores estavam:suspe1tos, porque ' ~ste incon
veniente era facilmente removidopelas medidas 
!~revistas na-legislação; não ha, portanto, justi· 
1lcaçào para semelhante acto. 

O Sn. BELTnÃo::.:..... Apoiado. 
O Sn. JosÉ MAIUANNO: -E' de pasmar que 

urn g-overno, que se diz libaral, sustente ·uma 
doutrina que não é liberal, e é a deroga:;ão 
das prerogativas das assembléas populares; é 
de pnsmar ainda mais que este mesmo goyerno 
tenha revogado um aviso que consagrnra seme
lhnnte absurd~ dotltrina, e entretanto, ccntinúe 
a sustnntnr e a considerar leglll, como o d&e!n
rou o nobre ministro do imperio, e nüo foi cou
test:!do pelo honrndo St'. pre~idente do conselho, 
a doutrina d{l circular de 22 de !llarço, implici-· 
ta mente · ro,rogada, desde que foi revogado o 
nviso de 27, que nwndava executai-a ! 

Q.uando ínterpetlei ao S1·. presidente do con
selho sobre este ponto, foi porque desejava. 
ouvit· S. Ex., e tirar a limpo si S. Ex:. con.c 
firm3va as palavras do nobre ministro do im· 
perio, o qunl aqui dedurou que o ~~viso susten
tava a doutrina .da circular de 22 de Mãl'ÇO, 
e que era· essa a doutrina. legul. . 

O Sn. DARÃO HOME!II DE MELLO (ministro elo im· 
pe1·io) :- Eu declarei que a questão da doutrinn 
ficava reservada. 

O Sn. JosÉ MAnrANNO : -- V. Ex. disse isso no 
aviso; na tribuna disse que aquella era a · dou· 
trina legal, o que fez com quo o meu nobre 
colleg-a por Pernambuco clésse este nparte; • E 
a lei? • V. ·Ex. nos disse que na seJ'eiHl esphera 
da administração dispensara a execução da lei, 
para só attcnder :i boa vontade que o governo 
tinha de provnr ao p:tiz que não tinha inter
vindo nns elci!:ÕOS. · 

Isto prova até onde . ch~gava o absurdo da 
resolução casuística do Sr·. ministro do impcrio, 
c suggt:>re-me duas considerações: a primeira e 
que tl.o lal declara~iio do nobre presidcute do 
conselho deprehendc-se muito logicamente a 
impraticabilidade e absurdo ua circnlDr ue 22 
de Marco. cuja doutrina foi consagrada no avisd 
revogado de 27 de Julho. E então não compre
hendf) como o governo continúa a sustentara 
opinião da incompDLibilidade, nem como o nobre 
presidente do conselho, que obrigou seu collegn 
do imperio a revogar a primeil·a deliberação, 
niio revoga tambem a circular de 22,de l\Iarço. 
De Feito, desde que se dãoas mesmas rnzões, 
deve-se dar a mesma disposição. 

Desejo que a ca·.nara conheça quanto é con
tradictoi'io o governo nessa questüo, negando e 
a.ffi.rm:mdo ao mesmo tempo. 

,~-\: ·segunda consideração, que tenho de fazer, 
consiste em não ter valor algum o motivo 
allegado pelo nobre presidente do conselho~ 
como Lendo influído para a revogação do :.viso 

Si a lei era essa ; si n doutrina lêgnl era essa, 
dcvin te1· sido cxecutndn, princip:dnumle por 
um gnbinetc, como o nctual, presid1do por um 
homem serio, qu:1l o nobre presidente do con· 
selho, como ai!ld:l lla pouco .bl:Jsonou, ainda 
que isto 1 be déssu Jogar a grn1Hles de!!gostos. 
S. Ex. o Sr. presidente do conselho devia sus· 
tenta!-:~ a todo cnsto, embora o paiz, não fazendo 
justiça á seriednde de S. Ex., continunsse a nt· 
tribuir ao acto do· governo o pen:;amento reser..; 
vt~do, ou o cálculo de satisfazer mesquinhos, _ 
baixos e inconfessaveis intercssees de uma po
lítica abastardada. 

S1, porém, n5o sentia-se com força -para im· 
jJor-se e ser acreditado pela opinião publica, 
ou si o seu partido exigia de S. Ex. o que n~o 
estava na} sua · dignidade fazer, · de\'Ía :mtes 
reLirar-se·do poder, ao qual não tem apego, do 
que offerccer ao paiz o~_~9ntristador espectacu!o 

Teimo rv.-u. 
",<; .. ;,-:--:-
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de um croverno que deixa de cumprir a lei par:~ 
não ser

0 

calumniado. 
o SR. Souu C.o\.R\"ALHO:-Ha casos que podem 

mais do que as leis. · 
o SR. Jos:E M.!.IUANNo:-Senhores, su~citando 

esta questão, o que tive menos em vista . f?i 
discutir os actos desencontrados do nobre mt-

. nistro do imperio, e pôr em relevo a pouca se
riedade deste governo que se diz ser i o e o pouco 
liberalismo deste governo qué se diz liberal. 
Isto j:í. est:í. na consciencia publica . O que eu 
queria, e ainda quero,é provoc:~r do governo uma 
decisão uniforme;que tirme esse e outros pontos 
de doutrina contravertidos,porque estas fJUestões 
não interessam sómente n municipalidade da 

- côrte. A camara inteira sabe que os avisos do 
ministerio do imperio tem appltcação ãs,munt
cipolidades de todas as províncias. 

Felizmente ainda nas províncias são as assem
bléas provincines· que approvam os orçnmentos 
e posturas municipaes; e a isso se redll;z~m as 
prerogativas qne lhes deu o Acto Addtctonal, 
porque tudo mais é regulado pelos aviso~, os 
mais casuísticos e contradictorios do ministerio 
do imperio, e pelas poriarias presldenclaes._ 

Não devo insistir mais nesta questão dos av1sos. 
Pet'Dnte a logica e a boa hermeneutica, o minis
teria não defende esse ~eu acto, que revela 
ao mesmo tempo fraqueza e iacoherencia, nem 
lhe servem de escusa os motivos allegados. Isso 
não me admira, porque o actut1l gabinete ha de 
mostrar-se incoherente em todos os seus actos. 

E' um ga.binete que subiu pelo imposto do 
vintem, e entretnnto contém em seu seio o 
autor dessa infeliz idéa, e que tambem foi o 
autor dos sellos nos diplomas dos vot:mtes. 

E' um gabinete que ainda hoje mantém esse 
imposto; obriga o povo a pagnr esse _imposto 
odioso, que na opposição tanto exploraram. 

UM SR. DEPUTADO : -E' acto do corpo legis-
lativo. · 

O Sn. JosÉ U.o\RIANNO : - Um dos nobres de
putados pelo Rio de Janeiro, talvez para des· 
encargo de consciencia pJrante os seus com pro
vincianos, apresentou uma indica~ão suspen
dendo o imposto, mas como o rendimento de 
imposto aproveita ao govarno até hoje não 
se deu o parecer. 
- O Sr. GALDINO DAS NEvEs : - O governo já 
declarou que não aceitava tal imposto. 

O Sn. JosÉ .MAIUANNO:-Nã.o admira, portanto, 
que este governo tenha'o desassombro de declarar 
em um paiz constitucional que as conveniencias 
da politica aconselharam que se suspendesse 
por emquanto a execução de uma lei. 

Quanto aos acontecimentos de Tacaratú e de 
Aguas-Bellas, não tenho razi.io para pôr em du.
vi-:a ilS noticias dadas pelo nobre presidente do 
conselho ; ellas são mais ou menos conformes 
com o que nós sabemos. S. Ex. narruuos fáctos; 
mas S. Ex. não lhes assignalou as causas, por 
mais que eu o convidnsse n fazcl-o. 

O Sn. BELTRÃo ; -O Sr. presidente do con
selho não quer passar dos topieoa. ' 

.O Sn. JosiM.uuANNo: -S. Ex. mencionou 
os factos, mas S. Ex. não disse quoos as causns 

do estado anomálo de conflagração dn . provinda 
·de Pernambuco,· e não o disse; estou certo, para 
occultar a grande responsabilidade que lhe toca 
em tudo isso. 

Emqunnto · mnnteve-se a politiea do gabinete 
5 de Janeiro, embora não fossem cordiaes as re- · 
!ações politicas d4l deputação . pernambucana e 
não fosse um segredo a divisão do partido liberal; 
não vimos, com tudo, o espectaculo de um grupo 
hostilisando e esmagando o outro grupo, _em de· 
trimento só da causa liberal; ao contrariO, tudf\ 
indic:.wa o desejo que tinha o gabinete de pôr 
termo áqneila lastimavel divisão. Assim que, 
porém subiu o gabinete de 28 de Março, co
meçou'n tmimar ns pretenções de um dos !{rupos, · 
o mais fraco, desse grupo que ultimamente en
contrara d~ parte do ministerio passado alguma 
re~istencia a seus planos de dominação.O Sr:. con
selheiro Saraiva, qne, conforme a declaraçao de 
um dos deputados desse grupo, era seu oracnlo 
contra o g-abinete de 5 de Janeiro, começou 
adesempenhar sua palavra, entregando-lhe os 
destinos da província e satisfazendo suas mais 
desarrazoadas ex:gencias. 

Assim foi qt1e demitliu bruscamente, digo 
mal, ordenou ao presidente da prov1ncia,_comra 
o qual a imprensa _desse ~r~po n_:.to articulara 
uma palavra, que, nao den11tt1do amda,passasse 
a administt·ar.ão (lO vice-presidente, que era o 
presidente qÚc lhes convinllD; ~en~ittiu imme
diatamente ao honrado Dr. Oliveira Andratle, 
tão din-no chefe de policia como os mais dignos 
que s

0
e têm sentado naqueil~ cadeira, e cujo 

maior crime· era tambem nao se prestDr aos 
planos dessa oligarchia, á qual o Sr. conselheiro 
Saraiva lig-ou-se e tem dado toda força, a ponto 
de praticar essns primeiras medidas qu~ accen
tutlram a divisão do partido, para sutlsf~zer a 
velleidade e capricho de um deputado, asp~rante 
á senatoria, o qu:1l com esse fim fez uma 'VIagem 
ceza1·iana ·á corte após a chamada de S. Ex., 
e queria voltar para a provi~cia, coi!lO effa:ctiv.a
mente· voltou, podendo dizer : fut, chegue1 e 
venci. 

0 SR. LUIZ FELIPPE :-Nunca disse isso. 
O Sn. Jo~É MARIANNO :- Em seus ares de 

prosperidade bem se liam · os signaes da victoriu 
que alCançara c de que fôra portador . 

Depoi:> q-ue, por estes e outros f3clos, a pro
vincia inteira se convenceu de que realmente 
o rrovemo imperial esLava armando meia d11zia 
de

0 
caudilhos e entregava-lhes a força e o apoio 

official, rompeu esse protesto eloquente da
quelles que, tieis á sua bandeira, não toleram 
á existencia de oligarchias, . nem podem sub
metter-se a esta, que então ampar~da pelo 
gabinete, e · abusando da força publlca, tem 
pretendido impôr-se á provinci~ por todos os 
meios,ainda os mais condemnavets. 

Ahi tiveram origem os acontecimento~ da Vi
ctoria, já bem esclarecidos, porque os ohgarc~as 
não p~diam admi~tir que aqu~lla com?rca rests
tisse a sua . dommaçao. Ahi tem_ ongem. to~as 
essas lutas,essa conflagração geral da provmc1a. 

Outra explicação :não podem ter os successos 
de TacaraLú, nem de Aguas-Bellas; · · o~de · esco· 
lhoram as emboscadas ,para fazerem. vmgar sel!-s 
planos do vingança contra os venCidos:e opprt-
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midos, que aind·1 têm a ousadia de não acom-
panhai-os_ · , 

Appellarei para o Sr. Dr. Lourenço de Al
buquerque, embora digam que é suspeito o seu 
testemunho. O Sr_ Dr. Oliveira: Andrade, 
quando chefe de policia, manifestou a S. Ex. 
desejos de mudar as autoridades do Taca
_ratú; mas S. Ex_ embora depositasse muita 
coutiauçn no Dr. Oliveira Andrade~ con!lança 

. de que elle era digno, retardou il satisfuçtio 
dessas medidas. - · 

O_. SR. LUIZ FELIPPE: - 0 delegado de Taca
ratú foi :aomeado pelo Sr. Dr. Lourenço de 
Albuquerque. 

O Sn. JosÉ MARIANNO:- Não sei· si chegou 
:1 !\P.l' nom:>arlo ou si era o antigo; mas ·quem 
contl~gron a comarca foi um dos supplentes. O 
que é snb"do é que começava o Dr. Lourenço de 
Albuquerque a satisfazer JlS reclam~ções do 
honrado chefe de policia no sentido de reformnr 
o pessoal da polida, quundo foi mudado pelo 
gabinete, para melhot servir aos interesses da 
oligar1:hia e monL:1r esse grupo otllcial que na 
provinda é conhecido 11ela denominacão de 
partido dos leões. 

O SR. Luiz FELIPPE : - Não lw tal. 
O SR. JosÉ MARIAJ\'NO : - Sim, pt~rtido dos 

leões, denominação muito expre:'siva, porque é 
leonina a partilha que clle:> querem fazer da 
provincia. EIIes qul~rem reprod11zir em Per-

-namb11co a fabula do leiio, ainda que para isto 
seja preciso regar toda a província com o sangue 
pernambucano. 

O SR. SoAus BnANDÃO :- Os negocias de 
TMar~Lú não têm nada coma di~sidencfa liberal. 

O SR. JosÉ i'viARIANNO: - Tem todn ligação 
tanto em Tacaratú, como em ·Ag-u:1s-Bel!as. Nesta 
ultima comarca servia como delegado, por nJ
meação do Dr. Lourenço de Albuqu1!rque, o 
capitiio Orangc, que muitos deputados do g-rupo 
contrario conflecem, e sabem o modo -por que 
esse dig-no otlicial do corpo de polil:ia· exercia 
aquelle cargo; _mas como elle não servia aos 
interesses de um grupo, nem prestnva-se aos 
manejos e p1~rseguiçõei' conlra os :.~dversarios, 
foi retirado Jog-o que o fatul Sr. Adelino assu
miu a presidencia. c substiLuido por outro 
official de policia dedicado a uma das fracções, 
já se snbe, á frucção oillcinl, e que ag-ora figura 
como um dos nutores dn emboscada feita aos 
conservadores e den1ocr:.~tas que tinham ido 8s
sistir ás exequias das victimas rio morticínio dn 
Victoria. Esse delegado acn ba, de ser flemittido 
tambem pel'l Sr. Frunklin Doria. (.Aparte.s.) 

Perguntam-me o que tem isto I Isto prova que 
esse grupo não tem elementos na província; 
que pretende . fazer-se respeilar pela desordem 
e pelo terror, pela carnificina,e pelas emboscadas, 
e agora r~volta-se até contra o delegado desse 
mesmo governo . que o protege .e lhe ·dá vida, 
quando por "amor da ord~m, e c:lomin:1do, por 
emquanto, do sentimento de justiça, vê-se obri
gado a demittir algum dos mais .zelosos ser
vidores da oligarchia. · · \ _ ·.· . . ,, .· -

Já disse, Sr. presidente, qual tem siclo o pro
cedimento do actual presidente de . Pernambuco, 
e repitirei, por palavras bem claras, o-conceüo 

que até agora devo fõrmar de sua administra
.ção, á qual já mais negarei a justiça a que tiver 
dire~to,não só porque é este sentimento que me 
domma, comQ porque ataquei como inconve-
niente sua nomeação. . 

Ou porque ainda esteja sob a impressão 
dos ~contecimentos , e de perto possa me
lhor JUlgar os factos; ou porque esteja longe 
da ac~;ão male!lca do espirilo perverso, que in
spira os actos do gabinete; ou porque dando 
prova de moderaçlio e imparcialidade pretenda 
agrad:!r a quem escolbe os ministros, e assim, 
f<~zer .JUS a uma pasta, depois de uma presiden
cia de província da ordem da de Pernam
hll;CO ; seja pelo que fôr, o Sr. Franklin Doria, 
a te o dia em que parti da província, tinha proce
dido de fôrma que ainda não se o deve censurar, 
parecia procurar restabelecer a moralidade e a 
justiç~ na administração, e mostrar· empenho, 
na repressão dos criminosos, empenho que 
sempre considero mais sincero do que as decltJra
ções de imparcialidade e neutralidade do gabi
nete, do qunl é elle delegado. 

Esse presidente não póde ser suspeito, por
quo sobeis que nós o consideramos tiratlo do 
grupo contrario 

O Sa. SoAnEs BnANDÃo:-Eo.tretanto, está se 
conflag-rando a provincia. 

O Sn. JosÉ 1\L\RIANNo: - São tantos os ele
mentos de combustão, que, apezar. das me:li .· 
das tomadas pelo Sr. Franklin Daria, isso não 
se póde evitar. E não sei o que · teria sklo da 
província de Pemambuco ; não sei si o povo da 
capital terin tido a cordura de animo, a cnlma, 
!leque deu ultimamente proV<l;si teria podidodo
minat· a indignação de que se possuiu pelo mor
ticínio da VicLori:i, si n~o tivesse chegado como 
que providencialmente, no mesmo momento em 
que se teve a noticia, o Sr. Franklin Daria, 
para queni todos appellaram implorando justiça. 

Si o Sr. Adelino se tivesse conservado na 
presidencia, não sei si o povo que, irritado pela 
indi~naç;io e abalido pela dôr, via entrar na 
cidade o corpo mutilado de uma . das illustres 
victimns daquella carnificina sem nome, não 
set·ia arrastndo a praticar contra o perverso pre
sidente um acto de vingança, que teria des
culpa no altentndo atróz pelo qual era elle prin
cipalmente responsavel. 

Dizia, Sr. presidente, que o Sr. Franklin 
Dori;,, que não póde ser suspeito, porque se 
representt~ alguns 'interesses, só podem ser os 
interesses da fracçiío contraria_,_. 

O Sn. SARAIVA (presiltente ·do consellto):-Re
preseil.ta a polilic:1 do gabinete, quando não, 
estava demiltido _ 

· O Sa. JosÉ MAniANNo:-... e CfUe tem procura tio 
fazer om sua ndministração, como disse o nobre 
deputado por Pernambuco, aquillo que é estri
ctamente necessario para salvar a sua copartici
pação naquelles attenttJdos, de que éensanguen
,tado theatro a . provincia de Peruambuco ; o. Sr. 
·Franklin Daria tem se visto na necessidade de 
dcmittir autoridades que foram aqui . galharda
mente defendidas por deputados do grupo con.; 
traria, que accusavam tambem o presidente que 
~s havi::~ demittido, autoridades que haviam sido 
reintegradas pelo Sr ~ Adelino, depois da as- . 
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cençiio do octunl gnbin_ete._ Esse neto do. nctualJ p~te;nte n injustiça e o acinte de que havia sido 
presidente basta para JUStificar nossa att1tude e YJCtJma. . . 
tornnr patente a justiça de nossa causa. . E mui tas outras demissões t!lm feito o Sr. 

N5o me :ulmira que nenhum desses bravos se Daria no pessoai montado pelos Srs. Adelino 
Jenmte hoje para defender as autoridades dc!l1it- e André, que it fal.ta de homens de bem que se 
tidas pdo Sr. Frankliu Daria, e muito menos prestassem á iu~trum.entos dil olig-archia, iam 
})ara accusar o presidente quB assim procede, hmçando nüio, em toda a pnrte, de homens per
porque tambem só se animaram a accusa1· o Sr. di dos, como esses que, por indic<~ção do Sr .José 
Lourenço de Albuquerque depois que c•ahiu o Felippe, for:~m escolhidos pura pórem em exe
gabinete de 5 de Janeiro, de que era delegado. cuçõo o sinistro plano, o horrendo morticínio 

Eu poderin dizer ao Sr. presidente do con- da Victoria. (Apartes . ) 
sclho, si i1uo o julgasse bem esclarecido ~i res· Desculpem os nobres collegas a vehemencia 
peito dos negocias de Pernambuco, e proce- de minhns plm;ses, e acreditem que, ainda 
dendo com pleno ~ conhecim:•nto de que está assim, fuço um esforço supremo sobre mim 
esp~acelando o _pnrtiJo liber:ll e montando alli mesmo, parn conter o dese:;pero, a dor pro
um frrupo sem prestigio algum; eu poderia funda que me dilacr.ra quando me lembro que 
dizer :1 S. Ex _ qne nfel'isse o valor re::ll do,: dous meus ::Hnigos se neh,nn na mais cruel dns situo
grupos, em que se di,ridiu o partido: pelo pro- ções: uns, assassinados, immolado~, victimas 
cedimento que ambos t?.m. <le embosC<ldrts; outros, com a vidn em perig-o, 

Elles não têm corog-em de levantar a juba con- com o trnnquillidade e a fortuna arriscadtts, sem 
tra o governo, porque só ú sua sombra podem nenhuma garnntia nem segurança; e tur1o isso 
medrar; nõ.;, pc'lO contrario, não hesitamos em porque o .. p;overno quer a todo o transe, montar 
aceita r o repto do ·governo, toda vez que elle nos ~llli uma oligarehia que é repellida pela pro-: 
provoca, como tem feito o actu:~l, com seus in- vinci<1 inteira. 
snltn!:!, com seus aclos de injnsticn r. ile parcin- o Sn. G.u.vmo DAS Nu:vEs :-Pois, Y. Ex., não 
lidade. disse que o presidente est;1 fazendo derrubada 

O SR. SoARES BnANDÃO :- Quaes foram essas em seu fuvor, então o que quer mais'? 
autoridades ? O Sn. Jos.b: MARIANNO :- :Meu colleg-a, peço-

O Sn . .Tos.b: MARIANNO :- Citarei uma : o Sr. lhe um favor : quando se tratnr de causa séria, 
coronel Feliciano. · não dê :tpnrtes. Eu estou trntando de cou~ns tão 

sérlns, tão graves, tão doloros:Js que me vem 
O SR.SOARES BRANDI.o:-Qual foi a defesa oue la~rimas aos olho:;; peço-lhe que nessas occa· 

lhe fizernm? • siões abstenha-se de seus apartes ... 
O Sn. Jo~E: MAniANNO :-Pergunta-me exacta- o Sn. GALDINo nAs NEVES:- Respeito a sua 

mente o deputado que o <leleudeu ! dor, mas respeito tambem a logica. 
'O SR. SoARE~ BRAl\"DÃO :-Niio fiz mais do que o Sn. JosÉ i\JARUNNO :..:... Mas, por Deus! que 

apresentar o officio do juiz de direito. · logica é essa, senhores, que está-se a invocar! 
O Sn. JosÉ !IJAP.IANNO :-E' sempre assim: Estou mostr:mdo que o procedimento do Sr. 

a1Jandonam na qné a os amigos que por elles Doria é a justificação mais cabal do partido Ji. 
se sacrificaram ! A!Janàonnm ngora o ex.-dele- hera! democr:ttn de Pernambuco, desse partido 
gado de Goyanna, como o ministro abandonou o que é o continuaior das glorias do partido li
presidente que o elegeu e a seu sobrinho, sim- beral genuino; e uinda invocam n logica, como 
plesmente para ficar agarrado á pasta áque tem si c!la nüo nos dissesse que illog-ico é o pi·oce-
tanto amor. dimento do g-overno ccntnll, que n5o nttcnde ao 

o Sn. ULYSSES VlANNA :-Peço a palavra. modo por que proeede seu delegado, e n5o se 
convence de que está ~~oncorrendo para a can

O Sn. JosÉ MARI.\NNO .:-Quer mais outro facLo flagraç5o de Pernambuco, no apoio e força 
para Sf\U governo e sua resposta o nobre lle- m&ral que couLinúa a d:lr a e'se grupo que nada 
putndo que acabo àe pedir a palavra '? lem que o rccommenrle n não ser a intrigtt, a 

Foi demillido pelo Sr. Adelino o snbdclc- bajulnçuo, o servi11smo e a pel'versidnde. 
gado de lt;~maracá, Luiz Scipiúo de Albnquer- faliam em logicu, e não comprehendem ou 
qne Maranhão. Protestamos contra semelhnnte ni.io querem comprehenderque somos nós que 
aclo de ho:-tilidade, de injustiça contra um ci- constituímos na província o verd<~deiro partido 
dadiio verdadeiramente probo, dedicado lii.Jeral liberal, esse partido cheio de abnegaçã", que 
que tinha empunhado as armas em :1.8-í8,qunndo não visa o poder nem os 'meios indignos de 
perigava a liberdade de sua provincia,autori- nelle se manter; que não hesita diante do · sa
dnde mora lisa da e zelosa, contra a qual nem os crificio nem dinntt dil proscripção; que não tem 
conserv:1dores tinham articulado nma só queixa. nem mesmo amor a vida, quando é preciso im
Para bem cat;octerizar a aggressão, a hostilidade molul-o por amor da pntria, ou por amor da 
:'t pessoa de nosso honrado, amigo o Sr. Bariio de lilJercade! Não comprehendem ou não querem 
llapissuma, o Sr. Adelino nomeou em Jogar comprebenderque somos os herdeiros das ti'a
delle a Alexandrino Ferreira de Alcantaro,que dições do partido liberal, que sempre com~ 
até estaV:I implicado em proceSSO. bateU as. oligarchias, e que, portilllt(); não . ha-

Pois bem ; um dos actos do Sr. Dorin foi a vemos de tolerar . hoje ttne .no . seio de nosso 
demissão desse subdelegado ; c=nâo achando no proprio partido se Jorme uma: a, mªis : inepta, 
grupo contrario ao nosso um àomem digno e .ae todas as olig:~rcbias, que para consolidar-sa 
capaz, reentegrou o Sr . . Luiz Scipião, o qual só não estremece nem me:Smo diante da idéa de 
acceitou ·a reentregação, para que ficasse lJem derramar· o sangue de seus irmãos. 
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Si o nobre presidente do conselho quer snber 
a :causa da conflagração geral que se dá. na.pro
vmcia de Pernambuco, pergunte ll si mesmo ; 
interrogue sua eonsciencia que ha de accu
sal-o; pergunte ao pertHo amigo que chari1ou 
para junto de si. (Reclamações.) . 

O Sn. PRE"IDENTE:-V. Ex. vai alargando a 
sua intere_ellação; esta divngaçlio politica não 
tem reh1çao com ella. . 

O Sn. JosÉ }l.;.nxANNO:-Estou discutindo' a 
interpellação. 

O Sn. PRESIDENTE:- Não vejo que em artigo 
algum possa ter cabimento. 

O Sn . .Tosf.: 1\LI.RIANNO :-Em Tacarntú. (Riso.) 
Estou a~signalando as causas da con!lagração 

de Pernambuco. Perg-unLc-:1s o 11obre presidente 
do cunselho ao perfido companheiro... ~ 

O Sn. PRESIDENTE:- O nobre depntndado não 
pó de usar ele expressões destas em relaeão a seus 
colle2'aS. (Apoiados.) • 

O Sn. Jm;É MATIIANNO : - Refi1'0-me a uma 
perlidia politica, e dellu se póde accusar aque!lf\ 
que a pratica. 

O Sn. PnESIDENTE: - Não é estn n .questão. O 
nobre deputudo ni.ío pódechamar perlldo a um 
collega ~eu. Sul)stitua esta expressão por outt·a. 

O Sn. JosÉ 1\TAnrAN!\O:- V. Ex. sirva-me de 
diccionario, ensinando-me a expressão de que 
deYo u~ar. -

O Sa. PnÉsiDENTE: -V. Ex. conhece per
feitamente. 

O Sn. JosÉ MAmANNo: -.Tit qne·v. Ex. se 
recu~a a. ensinar-me, serei forçado a fazer um 
rodeio paro exprimit· meu pcnsnmcnto. 

O Sn. PRESIDENTE: -,-Fnça V. Ex. quantos ro
deios qui<r.cr, mas não póde mnnte1· esta phrase. 

O Sn. JosÉ 1\lARIANNO: - Pois bem: enlüo 
direi: pergun~e o nobre presidente do· conse
lho as cnusas da confl<lgração de Pernambuco 
ao companheiro que S. Ex. escolheu, o qual, si 
quizesst~ col'!'csponder ú confiança que S. E~. 
nelle depositou •. ( Diti_qindo-se ao Sr. p1·esi-

_ dente) V. Ex:. está satisfeito? 
O SR.. Pmmm:NTE:- Agradeço a V. Ex. 

a reacção infrene que o g3binete de 28 de Março 
ali i desenvolveu. e pela qu;ll é principal respon
savel o Sr.presidente do conselho. Eu denunció 
S. ~x. ao p_niz como a causa ~as desgraças _que 
nfihgem mmhn nobre provincw.ê do sangue que 
alli se tem derramado, por pretender a todo 
transe fundar alli com elemento official uma oli
garcl~ia,_ que é5> aviltamento e a ignomínia da 
provmcw. 
N~o mell9s culpado é esse umigo e compÚ

nhei~O de~- Ex .... 
O SR.. SoARES BRAJ.'{DÃo ;..:.;. Chegou rio ponto. 
q SR. JosÉ MAr..r~NNo:-Cheguei.. .. é esse seu 

:mH9.o ~ cornpanhet.ro, que pagn os serviços que 
lh_e tlzernm em g"J!IfiCbl-o, nas costas, até aos 
pes do no.!Jrc prestdente do conselho ; que paga 
esse serviço ... 

O SR. PuESIDENTE: -O nobre deputado não se 
1:efere a nenhum membro desta cosa ? 

Não podia empregar estas expressões. 
O Sn. Josf: MA.UIAN;{O:- Não sei como falle. 

_O S1~:. PitE~lUEl'l'rE: :-- Usaudu destus expres
sor.s, nao pode refe:m-se a um membro desta 
casa. 

O Sn. JosÉ !IIARIANNO: -Julguei que era lin
gtiogem convencionul da monnrchia. 

0 Sn. PRESIDENTE:- Ntio é linguagem àesta 
casa. 

O Sn. JosF; MARIA~No:- Pensei que, sendo a 
lingm,gem da monarchia, pudesse ser a lingua
gem desta cas_a. Um dos nossos illustrcs esta
distas, nomeado conselheiro de estado, c f!ecli
naudo de si essa honrn, em documento publico, 
que eu li, pedia ao Imperador que permittisse
ltle ajoelllar·-se a seus pés c depôr nos dcg:-nus . 
do throno a cart;'l imperial com que lwvia sido 
agracia tio. =c,-

Ora, na hierarchia soci~l,_ seguindo a gt·ndaç:io 
e prest:mdo homenngem a hng·uugem cortez5, eu 
podin dizer, sem fnzer a menor offensa, que foi 
elevado aos pés do primeiro ministro do Brazil 
um me~nbro do ministerio, que é resto, porque 
ministro só é opre~idente do consellto. 

O Sn. JosÉ MAnrANi\"O:- ... o teria infomwdo 
cem verdade do estado melindroso da provinda, 
embora aniscasse n pasta que era sna miragem. 

O Sa. PRESID~NTE :- Peço ao nobre deputado 
que me po:1pe o desgosto de estar constante
mente fazendo-lhe observações. 

O Sn. JosÉ ~ú.mANNO:- Esta. p:llaYrn, resto3 

foi empregada no senado, nada tem de contra
riu ao regimen parlamentar, ou ~o regimento 
da casa. Permitta-me V. Ex. que lhe diga que 
est~ hoje de uma ... exigenciademasiada a meu 
respeito. · 

Era melhor que tivesse corrrspond1do á con
fiança do nobre presidente do con:;elho do que o 
expuzesse a confessar no senado, diante de seus 
colleg-ns, .dinnte do paiz, para ·o qual S. Ex. 
quer 'passar por homem ser.io, que não sabia de 
nntla, e que os-factos da politica dP. Pernambuco 
lhe eram inteiramente desconhecidos. 

Nesta declaração, Sr. presidente, si não ficou 
patente que o nobre presidente do conselho ft~l
tou á verdnde, ficou por certo ·muito patente o 
modo por que 3quelle companheiro,..que V. Ex. 
não quiz ·'<JUB eu ch:11nasse perfido, correspondeu 
á conâança do Sr. presidente .. do conselb.o; que, 
sério como é, de-via ter dito a verdade quaudo 
assim fallon~ 

A prnvincia de Pernambuco está çonflagrada, 
e a causa da conflagração é~ a política infrene, .~ 

0 Sn~ PRESIDENTE:- V. Ex. ·lla de reconhe
cer que, cumprindo o meu dever, não devo con
sentir que se offenda aos membros desta cusa. 
os~. JosÉ },L\ni~NNO:- Sr. presidente, . di

zia eu: que em paga do serviço de o terem guin
dado . nos hombros aos ·pés · do presidente do 
eonselbo... · 

VozEs: - Guindou-o· õ s·eu. merecimento 
provado. 

O Sa. JosÉ },fARIANNO : ~O seu merecimento 
foi ter sido ~ . mnis dedicado e mais esforça~o 
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dcfensór do gabinete passado ; isto é, fo( ter- 1 gado a ponto de ~omper. reltlções ·f!artieulares 
lhe .preparado a cova pora onde o atirou. com parentes meus, so por pertencerem ~o 

o Sn. GALDINO DAS NEVES:- Sustentou sem- p~rtido conservado~. · . ' 
medidas do crabinete passado. }las, senhores, ne~ta luta de vtda_ e ~e morte 

pre as . . . . o . em que se acha empenhada a provmcta contr.a 
O SR. JO$E !JARIANNO:- Apoy1do, sustep.tou a. oligarchia e a prepotencia, não quero saber 

sempre com t?do ardor as rnedtdas do gabiJ:!.ete quem é 0 combatente, para me lembrar s~mente 
passado. e foi quem teve a lembra~ça d? 1m- que todos nós combat~mos _pela liber!açao da· 
posto sobre o titulo Ço votante e. do • mpo~to do quelle torrão .nat<1l. S1 as circumstanc•as acon
vintem,c,ie todos css~s nup11:>tos od1osos,que 1mpo- selharem . como necessaria e imprescindível 
pularisaram o g:~bmete pa5sado . e deram pre- uma colligai;iiO contra o inimigo comm~m, por 

. t~xto aos aconteeamentos de Janeiro: prep~ou, que rnão hei de eu repellil-a, si, ac.tma de 
portanto, talvez na ~sperant;a. d~ su~cessao, a meus odios ou de meus escrupulos, est~ mi_nha 
s~pullura em que mats tarde devta attrur o ga- província, que desejo ver prospera, fehz, lr~re 
bmete. dessa vassalagem a que a querem submetter , 

. (Cruza"?-· se apartes Mtre os Srs. Cesa1·io Al· Os partidos politicos co~o as naç~õ_es, Sr: pre-
1nm,,_Galdmo das Neves e outrosdeputados.) sidente, não podem exclUir essas all1anças. pe~-

Vamos ver si me deixam concluir ... Dizia de que está em perigo um principio, uma td~a 
eu, que está tnmbem responsavel pelos negoc!os que interessn a todos, porr:~~e se h~ de exclUir 
de Pernambuco esse hoje illustJ·e conselhe1ro o concurso de todos? Venc1da, porem, a ca:n
da corôa, que, em pnga do ~e~viço que lhe fize- p~nha, derrotado o iJ:!.imig:o commu!Jl, as naçoes 
r::m de apresentai-o para mm1stro, lllflue, pelos nao perdem sua namonaltdade, a_ssr~n. como os 
modos que elle m~it~ conhece, para montar partidos não conftmdem seus prmc1J;~10s. 
e dar força na provmcm a esse grupo,. a essa Pois bem,eu declaro muito solem nem ente que. 
facção, que o sust~n~a, .a e~se _grupo umco com si esta oligarchia protegida pelo gabinete actual, 
que cont:•, e que e dHHI).lUtiSsim?,POrque a pro- só puder ser debelladn pelo concurso combinado 
vincia inteil·a., Sr .. presu..lente, hberaes,, ~onser· dos dous oartidos de idéas da provmcia, eu não 
vadores e rcpuplH:anos, levanta-se, es,a. empe- terei 0 mênor escrupulo de, p:1ra esse fim, fner 
nhnda nesta cmzad:l que nos f~z h o m-a e nt~esta alliança com meus adversarios natos-os conser
que alli niio ~~t<í. Lndo perd1do,_ P?rque mnda vadores, sem que por isso corra o risco de_ fi<:ar 
nos restam a dtgntdade e o amor n _liberdade. conserv~dor. Depois de conc1l1idu u nossa m1ssa_o, 

O SR. ULYSSE3 VIANNA:- A maioria. da de- voitarei para os meus arraiaes,_com_o elles vol-
putnçiio apoin.' tarão para os seus, porque ~ntr_e nos e _os ~o_n· 

· S' b d t d servadOl'eS existe a liuha diVISOrl3 dos_prmt:lplils 
O ?u. !OSE l\IARIA.NN?:- I o_ no r~ epu a ~ que. constituem no~sos progranunas _polilic?s, 

quer arrastnr-rne pnra ess~ dtscuss_ao, lhe de assim como entre nós e esse grupo ohgarchico 
cla_ro solemnemente que nao a aceito, porque acha-se um espaço que não podemos transpôr, 
vejo que o ?Ob~e de~utado :-a pro~o~a ~!ra um lago de sangue de nossos irmãos, victimns 
U!_lla .... queria drzer exploraç,to, ma:s na o di o O, do bat:amarte e do punhal da oligarchia e de 
nuo. (Rtso.) seus agentes. 

O Su. !?~Es~oENTE :_-Peço a~ nobre det?utudo Eis aqui, senhores, as causas de tod~•s as con.-
que se cmJa ~ m~~erra .da sua '_nterpell~çao. flagraçõe~ de Pernambu.co; eu -as ~enuncio ao· 

O Sn. Jo~E ~IAn.rANWJ:- Nn~ me 1m porta, paiz inte1ro pnrn que seJam conheCidos os ver
Sr.: presidente, que eu tenha s1do o alvo dos dadeiros e unicos culpados, como prognosti
mniores improperit•s, d.os ~niores . inguJtos por 4u:!i, sem ser atl~ntido essas sccnns, esses 
pnrtc d<aquelles que me v1ram J.wtalhnr pela attentados, que os aelegaqos do governo pre
·~nnsa comrnum, que sabem, em sua conscten- meditavam pô1· em prat1ca, acoroçondos pela 
cia, meu merecimento, e o provam na prefe~ defes:~ quo o Sr. pre,;idcnte do conselho lhes 
rcncia que me uào para s.eus aL:HJues. Con!Ie- _fizern de aecusac.~ões sérias e irre~pondiveis que 
c~udo que no povo, P·~lo qual me fiz acredJt:Jr elles soffriam. Despreze de novo o Sr. presi
ú cu;,:Ln de scrvicos c sacrillcios, tenho mi- dente do conselho meus prognosticas; mas não 
11has sympathius e meu maior apoi~, p~rque se chnme mais tarde á ignonmcia, nem inexacta· 
felizmente não me faço valer pelo dmhe1ro, e mente allegue que não foi prevenido, quando 
sabendo que o ,povo é nntl}ra_lmente credulo e novas lufndas de sangue pernambucano. v_ierem 
desconfiado, começAram ate a espalhar, com o mais uma vez tino-ir-lhe a farda e satplear ·o 
iÍHuito de me prejudicar, que eu me tornara throno onde se sent~ a clemencia imperi:tl. 
eonservad01:, que frequent~va o g-:::;ni~ :onser~ Entro, Sr. presidente, na ultima parte da 
vauor, eml!m. outras muttas alenpsla::. a qn~ mterpellaç:'io. serei muito breve attendendo á 
nunca resp~ndl, porque o me~ passado e o meu horu adiantada e mesmo á ..,.ravidade de as
_ presente sno o protesto mms eh'quenttj que sumpto tão mehndroso e quc"'ex:.ige muita dis· 
-posso upresenta: • . . crição, e direi mesmo, alguma reserva. 

O ~R. _BELTR.-\0:-~u.nça se coruhmou .com Já disse qual o sentimento que levou-me a 
seus trmaos para ~e dtvtdtrem afi:n de servirem inquerir do nobre ministro de estrangeiros .o 
em ambos os partidos. acontecimento que se deu em aguas do Para na, 

O Sa. losÉ MA.l\UNNO:- E' verdade, meus ir- no porto de La Paz e não Goya, como disse l!a 
mãos são todos do mesmo partido,. e, devo con- interpellação. Jamais lembrei-me, .·Sr. prest
fessar, minha intolerancia partidaria t~ c_he- dente, de especulár com elle. 
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O Sn. PEono Lurz (ministro de estrangeiros):- entre navios de guerí:a e navios mercantes, para 
Nem eu o disse, nem sou capaz de imaginar negar a estes as prerogativas e immunidades de 
tal. que gozam aquelles· mas S. Ex. omittiu um 

ponto que é de grande importanciapara a ques
tão,-a differença que existe entre navios pu
ramente mercantes e os paquetes ·encarregados 
do serviço de transporte de malas. Estes navios 
gozam em certos casos de prerogativas .... 

O Sn_ JosÉ MARIANNo:-Não e~peculei, nem 
especularia com esses acontecimentos, porque 
n~o costumo viver de especulações ; deixo a 
outros a gloria de empregai-as. Não podia es
pecular com esses acontecimentos, como não 
especulei com os movimentos de minha pro· 
vincia, onde o actual presidente encontrou-me e 
a meus amigos como a garantia e a segur:mca da, 
ordem; não especulei .com aquelle~ movimentos, 
comó não especulava com estes; e si tivessemos 
de exigir o desaggravo .da honra ·nacional, o 
ministerio, ao qual não dou meu apoio poli· 
tico. ter-me-hia a seu lado, nesse terreno com
mnin da defesa dos l.Jtios e da boura nacio· 
nal ... 

O SR. PEDRO LUiz (ministro dos estrangeiros): 
-Mas não prerogativas que · dêm as immu
nidades que são concedidas aos navios de 
guerra. • 

O Sn. JosÉ MAIUANNo :-Responderei a V. Ex.. 
com a opinião autorisada de um distincto pu
blicista, e si estiver em erro, muito estimarei 
ver dissipadas minhas duvidas, · de modo a 
convencer-me de que nenhum aggravo solfreu 
a bandeira nacional com o facto que nos prende 

O SR. PEDRO Lurz (ministro de estran_qeiros) : a attenção neste momento, como acabo de ter a
--:-Niio me surprende o que· Y. Ex.. acaba de certeza, pela asseveração que Jez' o nobre]mi
dizer. nistro~ de que, si o aggravo se houvesse dado, 

o SR. JosÉ MAIUANNo:-.... assim como em tinhamos força e decisão 1para reclamar prompta 
Pernambuco, ao delegado do mesmo gabinete e immediata repar<H;;5o. 
não recusei meu conctl!'so, toda vez que foi in- . E' princii)ÍO corrente que não se me pó de 
vocado, e no sentido de manter a ordem publica·, contestar, Sr. presidente, que em certos casos 

1 os navios empregados no serviço postal gozam 
embora telegrammas que foram idos nesta casa, de prerogativas iguaes ás dos navios de guerra, 
mais verdadeiros sempre do que os escudos dos -do privilegio du exterritorialidade. Quaes são 
nomes que lhes serviam de etiqueta, asseveras· 9 E" d · · 
sem umn inexactidão, calculada para aqui pro- esses casos. •Is umn questão e mmta Impor-
duzir effeito, de que eu, 0 Dr. Oliveira de tanria, de que não se occupou o meu nobre 
Andrade, e outros amizos nossos; tinhamos amigo Sr. ltlinistro de estrangeiros; e de cuja 

·J elucidação não se póde prescindir quando se 
eapitanendo o povo p:.ira desfeitear o presidente trata de apreciar 0 facto occorrido a bordo do 
da relação complicado nos crimes da Yictoria. p"aquete Rio Apa nas aguas terrftoriaes da Re-
0 presidente da província dirá, e seu testemu- . A · 
nho não póde l=er suspeito, si naquelle dia não publica rgentlna. 
impedimos, a seu pedido, que o presidente da A este respeito peço licença á_camara · para 
relação fosse apupado ou so!ft·esse outraalfronta, ler as palavras de um distincto publicisLa, Pas
tai vez maior, nas runs da cidade. quale Fiore, o qual no seu -Tratado de direito 

penal inter·nacional (i880) assim se exprime: 
O Sn. BELTnÃo:-Apoiado · c A melhor regra para resolver a questão de 
O Sn. JosÉ MARIANNO: -Quero que me conhé- saber si os paquetes empregados no .serviço do 

çam : não sou desordeiro de ruas, não sou con- transporte de cor1·espondencias ou do correio, 
spirador contra a .. paz interna .. No dia em devem ser equiparados aos navios de guerra ou 
que eu entendesse, oa entender, que as mercantes. é em nossa opinião . a que se acha 
instituições do Brazil se oppoem á felicidade da consagrada no Tratado Postal de~ de Setembro 
patria, e não podem set• modificadas senão por de !860 celebrado entre a França e· a ILalia. 
um movimento revolucionario, não farei mais Nos termos desta convenção o navio empregado 
do que seguir o exemplo dos meus antepassados, pela posta será ·1·eputado de querra, quando per
de parentes meus bem proxi.mos,-empunhando tencer ao Estado,· quando fôr por elle fretado, ou 
as armas, e indo a·listar-me entre os defensores subvencionado. • 
da liberdade, combatendo pela patria e não Ora, 0 vapor Rio Apa, pertence a uma com-
conspirando contra ella. .. panhia de vapores subvencionada, pelo nos~o 

Sinto dizer, Sr. presidente, que as explicações governo, logo deve ser equiparado, qu~nto as 
de meu nobre amigo; o Sr. ministr9 de estran- immunidades e preroglltivas, aos navws de 
geiros, quanto ao acontecimento ·do rio Paraná, nossa marinha. de guerra, porque se acha com
não me parecem completas e satisfactorias. E' prehenilido na terceira hypothese. figurada na 
possivel que a verdade não esteja de D;leu lado~ convenção · a que se . refere Fiare, a -qual, 
mas não me considerarei" convencido de erro, cumpre notar, não crea direito novo, niio abre 
antes de ver refutadas as considerações em que excepção aos prineipios do Direito Internacio
me · firmo, . e nas quaes insislo,.não pelo desejo -nal, mas sõmente consagra, na · opinião daqueJle 
de fazer opposição~ mas si~ anilJ!a~o de um escriptor, a· melhor regra> a observar sobre esta 
sentimento d~ que tc;>dos nos part~1pamos_, o materia. · · · ' · 

· amor da patrl8,-sen ttmento. que na o pe_rmttte .... . · . . ·a . · . . ) . 
obscuridades e duvidas sobre uma questao q_ue . O _SR. P_EDRO Lf!IZ (m~ntstro e estr_g.ngetros . 
entende com a dio-nidade .da bandeira nac10- --=,Nao ap01ad~; podeser.,ul!la. e~cepçaq. mas é 
nal. • ' -< · · _"' • ·. •. • ·. • · . - : _

1

-uma •-derogaçao desse. prinCIpiO. . 
O nobre Sr~ ministro de. estrangeiros fez 'uma .. . 0 SR.)OSÉ MARIAN~O :--:Mais :ta!~e hei de 

disti~cção que é verdadaira, e eu não cont~to, cttar factos que ap01am essa oplillao, e que 
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provam não ser · uma excepção que deroga o 
principio estabelecido. . _ . . 

vol com as attenções o resrceitos que as nações 
costumam reci[n·ocamente guardar . em suas 

Sendo agsim, Sr. pres1dente, a conseql?-eneta rela.ções. . . 
Para esClarecer este ·ponto citarei fa.ctos que 

mostt·am quaes cs principias a.dmittidos e con
sa~rados na pratica pelas grandes nações marí
timas ; peço para e!les a attenção do nobre mi
nistro. 

a. deduzir é que o procedimento das autortdades 
arcrentinas não foi regular. como pensa o nobre 
mlnistro,e nossa bandeira foi desrespeitada nesse 
rio, cujas aguas, na phra~e eloquen~e de S. Ex.. 
estão a retlectir as glortas . conqwstadas pela 
marinha brazileira. Eil·OS: 

Além disto, Sr- presidente, temos a convenção 
de 20 de Novembro de :t.S:i7 com a republica 
Arn-entina sobre a navegação nu via!; em faee 
da qual nuo se pôde achar- justilicação· para o 
proceiimento que tiveram, na q uest:io vertente, 
as autoridades d<~quellà republica. 

Dos termos bem claros desta convenção se vê 
de_ que modo e-em que cusos se púde ~xercer a 
jurisdict;ão territorial duquelln repubhca sobro 
os nossos navios mercantes; em seus artigos se 
encontra a muis cabal demonstração de que foi 
irren-ular. violtmta, iih:gal, a prisão dos tres 
deputado-s corrientinos que se achavam como 
passageiros a bordo do paquete Rw Apa. 

A' bordo do navio americano God(rey, em 
1866, no porto de Palermo um marinheiro matou 
outro ; e em 1870, a bordo do vapor inglcz Hy
gic~, no porto t.le Ancoua, lutaram e feriram-se 
dous homens da tripolação, e nestes G.ous casos 
foi .respeitada a jurisdicção dos estados a que 
perten~íam os navios. 

Na Inglaterra~,.,um murinheiro do vapor ita
liano D.miele .LYlitnin - tendo assassinado outro 
que fazia parte da tripolação, foi submettido a 
julgam~nto do jur)' e o Ll'-ibu.nal declarou-se 
incompetente por ter sido prDtic:~do o crime {óra 
da jurisdicção bdtannica. 

O Sr.. PEDRO LUiz (ministro de estrangeiros): O Sn. PEono Lmz (ministro dr• estJ'an_qei1·os): 
- Estn convenção não derogou o.; verdadeiros 
princtplos. 

· -SeguramPnte. E~ ex&ctaruente o que eu a1Iir
mo, é a minha lheod:l. 

O Sn. JosÉ 'MAnrAN.No:-Esta convençiio tem 
força de lei entre o Brazil e a R.e_publica_ A~g-~n~ 

_ . tina, não derogou os verdadeu·os prmc1ptos, 
nem podia derogal-os; mas estabeleceu regras 
qu.e os dous Est;~dos são obrig~~os a. ob:~crv~r, o 
de um modo mmto cluro e postttvo, a nao deixar 
a menor du.vida. Eu aqui tenho essa convrnção; 
poderia ler varios artigos seus que confirmam 
minhas asserções; limito-me, porém, ao 7.0 que 
assim dispõe e que basta para o caso: 

• Os navios, quo se di1·ij:1m de um porto 
exterior, ou de um dos portos íluviaes da nação, 
a quo pertençam, para outro da mesma nação, 
ou de terceira, não srrão sujeitos em seu tran- _ 
sito pelas aguas de qualquer dos Estauos inter
mediarias, a nenhum exame ou demora, além 
do que fór in:ii3J)Cnsavei para ex.hibir a carta 
de saude, tomar pratico o conhecer-se a sua 
nacionalidade. • 

Deste artigo c de outros da mesma convenção 
que o nobre mini~tro n~o ignora, se evidencia 
a in terferencia que podem ter :tS autoridades 
nrgentinas em nossos nados -mercantes, e ô 
modo por que deve procede1· a policia. daquelle 
Est.ado nos cusos previstos na mesma convenção. 
O direito de tirar passageiros de bordo de noJsos 
vapores sob qunlquet' pretexto, n3o é reconhe
cido, não é admiltido. Portanto, o que se passou 
com o vnpor Rio Apa., caso mesmo o queiram 
c~msidcrar navio simplesmente mercante, fo_i um 
atteutado, uma ofi.'ensa aos nossus dtreitos, ·uma: 
infracção á convenção clta.da. 

Agora, Sr. presidente, eonsidet·arei a· questão 
debaixo .. de outró ponto de vista : fazendo 
abstracção da convenção fluvial e das preroga
tivas de navio de g[!.erra que na minha opinião 
não podem ser_recus.:'\das ao vapor RwApa p~las 
razões que já adduzi. 

A ju-risdicção de . urn _Estado sobre os _ nnvi·ls 
mercantes que lançam ancora em seus porto~ e 
aguas -territoriaes tem limites, e dentro dos li
mites reconhecidos se exerce de modo comp~ti· 

O Sn. JosÉ MAnt.-\NNo:-Como é a' theoria de 
V.Ex..? . , 

O Sn. PEDRO Lurz (ministro de estraniJeiros): 
-Todos os actos que se dão na vida de bordo são 
julgados pela nacionalidade a que pertence o 
navio. 

O Sn. JosÉ 1\iAnL-\.NNO:- Pàrdõe·mc V. Ex. 
Estes factos provam a minha these: mostram 
que o podet· territorial, mesmo em relação aos 
navios mercantes,- tem limite~. e que esses limi
tes s~o taes que dentro delles não se acha com
prehendida a faculdade de prender passageiros 
a bordo de um navio amigo sob pretexto de 
serem taGs pas~agciros homens perigosos. 

Citarei um outro facto mais frisante, que cer
tamente não pod0L'Ú ser invocado por S. Ex:. 
em apoio de sua theoria, porque não so rerere 
ú vida ou á disciplina de bordo, como disse 
S. Ex:. -

Eil-o: 
No porto de Genova foram presos os cele

bres salteadores Cipriano la Gt~la, Domenico 
Papa, Giona la Gala, Giovane do Avanzo e 
Angelo Sarno, que se aehavam a bordo do 
um paquete francez. O goveJ;"no de Frnnça re
clamou-os e elles lhe feram entre~ues pelo go
verno italiano, que reconheceu a justiça dare
clamação e requereu depois a extradição, sem 
que, então,houvesse ainda o tratado ou con
venção especial a que já me referi. . . 

Eu aindn poderia, Sr. presidente, tirar argu-
·mento da celebre causa d'l navio Carlos Alberto, 
onde se embarcaram os companheiros de conspi
raç:io da duqueza de Berry,os quae~ foram presos 
e submettidos a. julgmnento perante os tribunaes 
francezes. E' certo que. o tribumil de cassação 
reformou a sentença da eôrte de Aix. que havia · 
declarado _ illegaL e aLtentatoria 'do direito .das 
gentés _a prisão -dos~ passageiros daquelle: ~nvi~, 
_mas nao negou, antes reco_nheceuo prtvllegto 
da ·territorialidade· de que_ gozam os navios mer-



Câmara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 15:14- Página 34 de 34 

Sessão em 6 de Ago~o de 1880. 89 

cantes, como se vê do seguinte de seus conside· O Sa. JoAQunt TA. VARES : -O .caso do T1·ent 
randos: . . · · não tem ápplicação, porque passou•se ·no alt9 

• Attendendo que o privilegio estabelecido mar. 
pelo direito das gentes cessa desde que estes 
navios, eom desprezo da alliança ou da neutra
lidade do pavilhão que trazem, praticam actos 

O Sa . .JosÉ MâRIANNo:-Refiro-me ao •que=se -
passou com o Trent, no intuito de chamar a 
attenção do nobre ministro de estrangeiros para 
as notas trocadas entre os gabinetes de S. James 
e de Washington, por occasião dessa questão, nas 
(iuaes se encontram ·desenvolvidos principias 
de direito internacional que não devem ser 
esquecidos no exame do negocio do rio Pa
raná. 

de hostilidades, etc. • 
E', pois, sómente quanáo um navio_ pratica 

acto de IUJstitidade contra o Estado em cujas aguas 
territoriaes se achu, ·que perde o privilegio da 
territorialidade reconhecido pelo direito das 
gentes. Esta excepção não .póde ser allegada em 
relação ao vapor Rio .Apa que não fez mais do 
que receber a seu bordo em Buenos-Ayres IJ-:JS· 
sageiros que pretendiam transportar-se para 
outro porto argentino, onde a autoridade local 
poderia prendel-os quando desembarcassem. 

O Sn. PEDRO LUiz (ministro de estran,qeiros): 
-Eu cito um facto melhor, o facto de Rivarolla. 

O SR. JosÉ MARIA.NNO:- O c:~so de Rivarolla 
invocado pelo nobre ministro justifica perfei
tamente o que digo, e eu tambem o iRvoco 
nara o mesmo fim. E é por isto • que não nos 
fica bem renunciar hoje a direitos que affir
mamos por occasião desse negocio bem co· 
nhecido, pois tal incoherencia podet•ia ter 
uma explicação menos airosa para nós. 

A circumstancia da nacionalidade de Rivarolla 
não pódeser trazida como o fez o nobre ministro, 
para sustentar que então tinhamos razão de fazer 
o contrario do que fazemos hoje; e ella p~r si só 
não pndia ter determinado nosso procedtmento 
então, si não tivessemos por nós os princí
pios geraes do direito das gentes e as clausula
da convenção fluvial de 20 de Novembl'o de i857. 

Rivarolla achava-se a· bordo de um paquete 
brazileiro. assim como . os . tres. deputados cor
rientino~; e si não reconhecemos justa a requi· 
zição !las autm·idades argentinas que queriam 
a entreg-a de 3.ivarolla, si a ella nos oppuzemos 
formalmente, como havemos hoje de admittir 
~ue ellas procederam regularmente mandando· 
ttrar, com o emprego da for~a, tres passageiros 

·que se achavam a bordo do ~utro paquete bra
zlleiro, da mesma companhia a que pertencia 
aquelle que, com a.pprovação de nosso governo, 
reci!SOU·Se á entrega de . Rivarolla -~ Porque 
deixou-se de seguir agora :r regra Ja estabe
lecida e firmada por esse facto 't 

O Sn. PEDRO Ltnz (ministro de estran_qeiros): 
-Não ha regra nenhuma absoluta ; mesmo com 
os navios de guerra esta regra não é abso.Inta. 

O Sn. JosÉ M.ul.IANNO :-E eu bem o sei.; 
mas tinidas as excepções, nas quae~,eomo_prov~1, 
não e~tá o caso de que s~ trata, nao hav!~ T?zao 
para deixar-se de segmr a regra que Ja tmha 
firmado nossos direito~ e privilegias em um 
caso identico. ·. 

Demais, Sr. presidente, segtl!ldo as clausu!as 
da convenção citada, e conheCido . como esta o 
facto não· parece até que houve ostentação de 
prepÓtencia · por parte . dos agen.~es _do gove~no 
argentino -os quaes, .• como: eu ·. Ja disse, podiam 
prender . Ós · passageil·os. q11an~o ·•• desem'barcas- . 

O SR. JoAQUIM TA.vAnEs:-Estenegociorequer 
um mais detido exame da parte do governo. A 
condemnação do procedimente que teve o com
mandante do v:.por Rió Apa foi preeipitadn. 

O Sn. JosÉ MARI.WNO:- Sr. presidente, não. 
m:e acho animado de sentimentos bellicosos, não 
quero que se considere um aggravo o que não 
merecer semelhante qualificação, mas entendo 
que si aggravo houve, deve o governo proceder 
com a energia neces:>aria aüm de obtermos a 
ju:;ta reparação: Devemos ser tão escrupJiosos 
em respeitar os direitos das outras nações, como 
zelosos em fazer valer os nossos . 

Além disto, Sr. presidente, a sã polilica, a 
unica que devemos seguir, t~conselha-nos . a 
guardar ·inteira e c~~pl e ta neutralidade nos 
negocias dos nossos vtzmhos do Prata. O gover
no não deve com seu procedimento pm·ecer pro
teger uma parcialidade contra outra, p~ra que 
niio ccaia no de!'agrado de nenhurotl. SI temos 
levado a nossa neutralidade, a nossa política de 
não intervenção~ ao ponto de consentir que 
Latorre esteja dentro de territorio brazileiro 
conspirando ?bertamente contra uma repu~lica 
vizinha e amiga, devemos tambem ser mdiffe
rentes ás lutas intestinas da republica t~rgentina, 
e não reconhec;er crirninalidade nos tres de
putados corrientinos que embarcaram a bordo 
do vapor .Rio .Apa, pois que esses deputados não 
são mais do que membros do um partido 
político que alli se degludia com outl.!o; portanto, 
quando muito, seria!!l crimino.sos po_lit!cos, a 
respeito dos quaes nao se admitte o direito de 
extradição. 

Ora, si. aqnelles deputados se a_chassem em ,_ 
territorio brazileiro, com certeza nao concede
riamos a extradição delles, ainda que. fosse 
requisitada pela nação a cuja nacionalidade per
tenciam ; e como havemos de reconhecer que 
elles foram .·legalmente presos a bordo .. de um 
nosso navio,. · que faz parte ·do terrHorio do 
Brazn; em •·· virtude . de . uma ficção de -~ireito 
internacional ·· universalmente reconhecida e · 
aceita? . - · 

Sem querer offender, . não posso chamar ·ainda 
uma vez o actual gabinete-governo dos dous 
padrões, das duas bitolas ? . .· . . . · ' . 

lá vê portanto V. Ex., Sr. presidente, que te-

sem 't · 
A.tnda no · casomuito sabido do navio inglez : 

nho razões para pôr em duvida a solução dada 
pelo _nobre _milti,stró_dé estrangeiros ,~ . qu~stão· . 
do. vapor Rto:.Apa; e m~ parece q~e es!-3s. con~ 
siderações, .. si .· em . mun têm mfluJdo _,para 
manter as duvidas ,que S.Ex:. Dão. conseguill , in~ . 
felizmente dissipar, ·devem tambem influir. no 
animo do ·nobre minis~o :de . estrangeiro! para : 
que s. Ex.,: não se satisfazeJ1dO com as Infor-, Trent • •• 

Tomo iV.-i!. 
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r 
mações que tem, procure averiguar melllor esta 
q,uestão, que pó de abrir a porta . a pretenções, 
difficeis depois de . conter; e levado pelo acen.
drado patriotismo, que eu folgo em reconhecer
lhe, toma providencias que nos dêm garantias 
de que será elln resolvida-do . modo por que a 
dignidade do paiz o exige. . · 

Sr. presidente; sinto-necessidade de: concluir: 
Minhas ultimas palavras serão um appello · 
ao gabinete 28.de Março, para que não dê a uma. 
questão de tanta magnitude as proporções da· 
politica rachitica e abastardada que ·elle tem 
feito para .o paiz. 

Trata-se, Sr. presidente, da salvação de gran-
- des principias,. da nmrmação:de direitos que são: 

nossos; tx:ata-se da bandeira nacional. que todos 
nós queremos' ver tremular no tope de nossos: 
navios, · :~o sopro da liberdade e da indepen
dencia da patria. Espero, portanto, que no es
trangeiro, o gabinete actual saberá mostrar-se 
digno e na altura da grande nação americana 
que representa, e não consentirá que impune- 
mente seja hmçado o menor insulto a seus brios, 
o menor ataque aos seus direitos. 

(Muito bem; muito bem.) 
Não havendo mais quem pedisse a pal:l.Vl:a, -é 

encerrada a discussão. 
0 SR. PRESIDENTE dá para. ordem do dia 7: 

i_a parte 

Apresentação. de projectos, requerimentos 
indicações. 

Discussão de requerimentos adiados. 

2.11 ·parte ·. 

2~a discussão do orçamento do ministerio da 
guerra. 

3. 11• dita do· orçamento do ministerio da agr.i
culturu. 

Le.vantou-se a sessão ás 5. horas da. tarde. 

8el!llliiO em ,. de A.gol!lto de 1880• 

Pl\ESIDENCIA . DO SR •. GAVIÃO PEIXOTO, .. 3 .. 0 VICE":" 
PRESIDEl\"TE. _ 

SUMliAIUO.-EXPEmENrx.-Obsernções do Sr. Sergio de 
Castro.,..- PamEIRA PI.IITE ll.&, onnEll!llO »U..- Observações. 
e requerimento do Sr_ Sergio. do ·castro . _Diseurso, do. 
Sr. Pedro Luiz (ministro do cstrane-eiros);-Discussão . 
do .requerimento · adiado do Sr. Rodrigues Junior. Dis
eurso ,do Sr,. Pompeu.- SEGONDJ., PARTE: n.a. . ORDEK oo. DIA. 
-íta.discussão do orçamenlo .. da guerra. Discursos-dos .. 
Srs. F,;eitas Coutinho, · Visconde do Pelotas (ministro. da 
guerra1 e Freitas Coutinho.- 3 .a discussão do orçamento 
da . agricultura. Emendas, Discursos' dos Srs. Pompeu e 
Antonio Carlos.. . . 

Manoet Carlos,. Manoel de Magalhães, Antonio 
de Siqueira, Beltrão, Buarque de 'Macedo, Costa 
Ribeiro,. Soares Brandão;. P-ompeu,. Souza. An
drade,. Accioli, Louz:enço ·de Albuquerque;. 
Barros. Pimentel,, Esperidião:, .-Monte, Almeida: 
Couto, Bulcão, .· Ferreira · de Moura, Francisco 
Sodré, Ildefonso de Araujo, Marcolino Moura:, 
Prisco Paraiso, Ruy Barbosa,. Horta de Araujo, 
Azambuja. Meirelles, Baptista Pereira, Pedro 
Luiz,. Corrêa Rabello:, Lima, Duarte,. lgnacio.. 
Martins, Martinho Campos, Fidelis Botelho; 
Theophilo Ottoni, Olegario, Barão Homem de. 
Mello,. Martim Francisco: Filho,. Malheiros, Je
ronymo Jardim, Tamandaré; Manoel Eustaquio, 
Camargo, Florencio de Abreu,.F.ernando Osorio·, 
Aureliano Magalhães e. Galdino das: Neves. . 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs .. Freitas Coutinho, Joaquim Tavares:, José 
Marianno,.Fabio Reis, ·Souza Lima, Luiz Felippe, 
Rodolp':o Dantas, Jeronymo Sodré, Franco de 
Almeida, Zama, França. Carvalho, Saldanha. Ma
rinho, Belfort Duarte, Diana, Souza C11rvalho, 
Abreu e Silva, Tavares BelTort, José Caetano, 
Bezerru Cavalcanti, Seraphico, Epaminondas de, 
Mello, .Frederico Rego, Segismundo, Theodureto 
Souto, Andrade Pinto,. Joaquim Breves e Joa-:
quim Nabuco. 

Faltaram com causa participada os Srs. Al
meida. Barboza, .·Barão da Estancia, Frederico de 
Almeida, Franklin Daria, Mt~eedo; Mello,e AI-, 
vim,.· Marianno da Silva,. Mello .. Franco, Souto e 
Visconde de Prados ;. e sem ella, os Srs. Aragão 
e Mello, Augusto-França, Affonso Penna, Be
zerra de Menezes,. Carlos Affonso, Couto Maga
lhães; Espindola, Freitas,. Felicio dos Santos; 
Leoncio. de Carvalho,. Meira- de. Vasconcellos, 
Moreira de Barros:, Prado.Pimentel, Ribeiro de 
Menezes, Silveira de Souza, Theodomiro e Ulys-
ses Vianna. -

Ao meio dia o Sr. presidente declarou aberta 
a sessão. · 
. E' lida e âpprovada_ aacta da sessão antece
dente . 

. 0 · SR·. j. 0 SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio do.imperio, de 5 do corrente~ 

participando que· naqnella data communicon· ao· 
pr.esidente,_da província- do Rio ·de Janeiro a• 
decisão.. daAcamara dos Srs •. deputados sobre as 
eleições primarias. das -parochias de .Nossa- Se~ 
nhora da Conceição: de Macabú,, S. João. Baptista 
de. Macahé e.S .. J:osé do . Bar.r.eto~:-Inteirada. 

De mesmó;._de, igual data~.devolvendo•o reque-
rimento em que os empregados da, faculdade-: 

A's H horas da manhã; feita a·· chamada; acha- de medicina, do Rio, de. Janei.rO:Oped.em. augmento 
ram-se: presentes' os Srs. Gavião· Peixoto,, Alves _de. vencimentos.:-:&. q~em .fez, ai_re(iu.isiç~o •. 
de· Araujo, . Cesario.- Alvim, .Sinval, Libera to Bar.- '99 mimstedo da,agricultura;-.de .6'do1 corrente-~· 
roso, Costa Azevedo;· Abdón:Milanez, .loão.Br.i'- pedindo .. designação:- de:dia,e·.hora:para;apresen:.- . 
gido, · Candido. de 0liveira; Viria to' de Medeii:os,. • tattuma: proposta,de;aber.tura, de'- cr.edito, snpple:-· 
llar.tim Francisco·e·Rodrignes: Junior.~ .. ·' mentar;á:,v,erba .t-9;dot art:.. 1i~~-· dai lehn;~_9i0::-

Co'ffi:P.ar:ecéram. depois; da: cbaniada ,os. Srs.~. de ~lde ._ Outu.bro_diU.879 •.. ,. - .. . · .· : 
.A:p.tomo. ~arlos:~:D:~:nin, Jqsé .Bassol!, F-ranc~~dB: ~- .• -.Mareo~se;. OJ dia, 9idór eorr.ente~: a'l ;_ :ho~-~-' --- . ... 
Sa;JOaqwm SOare~),Ame.nco,;.Moxen-a Brandão •• ·tarde.,. · · · - · --:- -- -- -
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· Do ministerio da agricultura, de 6 do corrente; 
-devolvendo o documento 'original no qual 
consta haver sido concedido privilegio . p~lo 
·governo francez a Gower et · Rooseve1t para ·in
troduzir no Imperio o telephono-chronometro 
que declara ter inventado.-A quom: fez a re
·quisição. 

Do secretario ·do senado de Agosto correnté, 
participando que constou ao senado ter sido 
sanceionada a resolução da assembléá geral re
lativa á' concessão de licença -por um anno com 
o respectivo ordenado ao professor de latim do 
collegio de Pedro TI, Dr. Antonio José de Souza; 

· -Inteirada_ · 
Do. ministerio da justiQa de H> de Julho 

ultimo, transmittindo cóp1as das informações 
prestadas pelo presidente ·da l3ahia sobre os 
factos occorridos na freguezia de Santo Antonio 
da Bar.ra para onde dizem não poder .regressar 
o viga rio Bellarmino Silvestre Torres.-A quem 
fez a requisição. · · 

Do Sr _ presidente da provincip. de Minas . de 
31 de .Julho ·ultimo, remettendo as actas dos 
collegios eleitoraes da cidade da Bagagem, do 
Grão Mogol, . Montes Claros, S. João Bnptista, 
Diamantina e à'Iinas Novas na eleição que alli 
se procedett para preencher ns vagns dos de· . 
putados Lafayette e Hygino Silva~-A' com-
missão de poderes. · 

Requerimento do cidadão Antonio de Souza 
Barhoza pedindo duas loterias em beneficio da 
santa casn de misericordia da cidade Pitanguy. 
-A' commissão de faz~nda. 

O Sr. Sergio de Castro (pela ordem): 
~sr. presidente, pedi a palavra . pela ordem 
para, de conrormidnde com o que me é facul
tado pelo regimento mandar á mesa u~a recti
ficaçiio sobre nlguns erros typographtcos que 
encontro no resumo do meu resumido discut·so ; 
releve-se- me a ex1)ressão de hontem, sem que 
com isto pretenda fazer a menor censura á re· 
dacção do Diario Oflicial, porque são mernmente 
erros typographicos. . -

veram-me do -propos1to em que estava de conti
nuar silenciosoj sem ·que entrebn:to se desva
necesse em meu espírito a confiança que tenho 
no actual governo e ao mesmo tempo a dispo
sição .do meu animo para apoiai-o com toda a 
lealdade e a maior dedicação. 

Senhores, como todos os membros desta au
gusta camara, eu penso que as questões de 
.limites do nosso paiz com as republicas vizinhas 
devem merecer toda:>. attenção e o maior cui
dado dos altos poderes da nação. (.Apoiadas_) 

Sr. presidénte, a . faculdade que me concedeu 
hontem a augusta camara dos Srs. deput~dos não 
me permitte fazer o historico da questão dos 
limitA~ do Imperio do Brazil . com a Confedera
ção Argentina pela província do Paraná. Esta 
questão tem sido objecto de locubrações, não só 
de publicistas nossos, como tambem de publi
cistas da Confederação Argentina, e assim tam
bem da nossa imprensa, como da imprensa 
daquella republica. · 

·Creio, convenço-me mesmo de que, sendo 
naturaes as divisas do lmpçrio do Bratil com a 
Confederação Argentina pela província do Pa
raná, nenhuma duvida poderia 11aver a respeito, 
e eu não teria occasião de vir reclamar a at
tenção do governo do meu paiz sobre sem~
lhante questão, si porventura a imprudenCia 
de alguns cidadãos argentinos não viesse de 
alguma sorte comprometter os sentimentos con
stantes de amizade e consider~ção daquelb re-
publica para comnosco. . 

As divisas naturaes entre o Imperio do Brazil 
e a Confederação Argentina pela província tio 
Paraná não são os rios Chet~ecó e Chupim, que 
estão dentro do territorio brazileiro. 

Apr::tz-me estar a meu lado o nobre ministro 

Vem á mesn e é mandada imprimir a rectifi· ; 
cação que se _acha no fim dasessão. 

de estrangeiros, por cuja pasta particulm·mente 
corre tudo quanto diz respeito á questões de 
limites. S. Ex. me ouve com muita attençã:o, 
e pe~o-lhe, tenha. a bondade de, com toda a 
franqueza da amizade que nos lign, interrom
per-me ou -fazer-me qualquer observação 
quando, porventura, a minha exposição não 
seja bastant~a fiel. . 

O Sn. Psnno Lurz (ministro de estrangeiro.s): 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA -Ouço a V .. Ex. com muito prazer. 

· APBli:SENTAÇÃO DE PROJEC'l'OS . O Sn. SEnGlo DE CA.sTao:-Bem. 
Ha muito que al,guns . cidadãos . argentin~s, 

O Sr. S~rgio de Cast.r~:-: Sr. pre- confundindo as cabeceiras dos rios Chapeco e 
sidente; o assumpto _que ~e ~raz a .tnbuna m~ Chupim, e pretendendo que ambos sejam o 
-zeressa não sómente a provmCJa que me desva-. ponto de partida àos limites entre aquella J;e• 
neço- de representar , mas ta:mbeJ;Il, como :publica e o Imperío do Brazíl, procuram asse-

. hontem disse, ao Estado. - nhorear-se dos campos de Palmas, que em se.me-
Senbores, ha--muito que e_u sei, e é um . _fac!o lhante . hypothese, isto é, tendo de pertence~ ao 

noto rio em todo o. nosso patz, que o terr1tor10 territorio da Confederação Argentma, ficartam 
brazileil"o tem sido invadido.por cidadãos ar· encravados no territorio brazíleiro. . .. 
gentinos, na provineia do Paràná, pela parte_ em . . . . . . .. .. . 
que estalimita-sec~m;a:Confederação~~entma. 0 SR. PEDRO Lmz .. (ministrode estrangeiro!):~ 

. Confiado . no patrrotrsmo, .zelo e· so!rcrtude . de Mas v. Ex. acha. que os nossos limites sao ' o 
que 0 · governo actual h a dado . I!J._ces_santes Ghapecó e o CbUpim .' ·.· . . . . . ·-_ ..•. : .. ~ 
provasuod~empenho _ .a.e· ~eus ~e:V·~!es;. eu _p:nde : >:o-s:it: •SERGIO DE-CASTR~:-·Eu enterillo· qtitios . 

. · ... até-.hoje:retralür-me -~ ao ·• s~lencw ·nesta .... aug~ta lt·m· ·1-tes do_ .. Imp_ert·o. do_ Bra .. i_I-com. a_Co. n.tedel'3_"ã. o 
~Cá:mara -. mas . as ult1mas mformações, que ~m : . .. v 
. 'ehegà'dÔ _·. ao . meu . COnlleCi!Jlen\0 -· S,Obre Um aS• ' Ar~entina têin O SeU ponto de par\Idà em \effl~ 

sumpto que reputo~dama1or gravidade~ demo- :tono que estfalém dos rios Cllapecóe Chupim~. 
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:·~, o'SR. PEDRO LUIZ (ministro de estran_qeiros) ;..:.... 
).)erdôe~me; os limites são o Santo Antonio e o 
Pe per i guassú. 

(Haoutros apartes.) 
O SR. SERGIO deCastro:-Os nobres deputados 

a!nda não ouviram toda a minha exposição. 
.· O rio Santo Antonio, que nasce nos campos 
do Campoere, é a divisa natural, que os nossos 
vizinhos pretendem confundir. . . . 

A prevalecei· a confusão dos arg-entinos, os 
campos de Palmas ficom enct·avndos no lerri
torio da Confederação Argentina, o que não é 
possível. 

O Sn. PEDRO. Lurz (ministro de r:strRn.r;eiros) 
troca apartes com o orador. , 

0 SR. SERGIO DE CASTRO: _;_EU quero chegar 
a um accôrdo perfeito com V. Ex. sobre o ver
dadeiro ponto de vista da questão, porque sabe; 
que o meu unico intuito é tirar a limpo que o 
territorio imradido pelos argentinos pertence 
ao Brnil, e nós não nos podemos conservar 
indiffcr-entes diante de uma tal invasão. 

O Sn. PEon.o Lurz (ministra 'de estrangeiros) 
dá um aparte. 

O Sn. SERGIO DE CAsTno: -Aceito as obser
vações de V. Ex. e folgo de reconhecer que ha 
estudado a questão, mostr:mdo ainda uma vez 
que sabe cumprir os seus deveres na pasta quo 
tão dign<~mente gere. (Apoiados.) 

O SR·. ·PEDRO LUiz (ministro de estrangeiros) : 
-1\Iuito obrigado a V. Ex. 

O SR. SERGIO DE CASTRO :-Vou ler ag-ora ~os 
nobres deputados· uma informação que me foi 
ministrada por um habitante da comarca de 
Guarapuava, o meu amigo Sr. capitão José de 
Freitas Saldanlw, o qual tem apenas contra si 
a suspeição do se1· brazileiro, mas que é incapaz 
de faltar á verdade. 

Diz elle (lê): 
• Os correntinos querem suas divisas pelo 

rio Chupim e Chapecó, porque as cabecçiras são 
uma defronte á outra; sendo assim ficará todo o 
campo ele Palmas pJrtencente a e!les e entra
nhado nos terrenos do Brazil, visto que além 
do Cbapecó fica o sertão de Palmas ao Goyo, 
terras que medeiam·muitas Jeguas. · 

• O rio Chupim é cabeceira do Santo Antonio; 
este, pouco acima de sua foz no Iguassú, divide
se em dous braços com quantidade igual d'agua, 
mais ou menos; o primeiro, que suas cabeceiras 
nascem nos campos do Compoerê, é o que se de
nomina Santo Antonio, o cremos ser o marcado 
pelo contrato de divisas, visto que, em frente á 
sua cabeceira, fórmlt-se outro rio que deve ir ao 
Uruguay, que é o rio marcado nas divisas do 
Brazil. · · 

c Existe uma estrada de . cargueiros que . dá 
communica:ç.ão de não sei que ponto de Corrien
tes ao Campoerê, e por ella têm vindo muitos. 
argentinos, tendo vindo, ba tempos, um, que não 
me lembro o nome, especialmente explorar o 
territorio de Palmas e Guarapuava; . isto . tudo 
está.muito claro nas informações que ministrou 
a camara de Guarapuava ao presidente da pro
jincia, ba um ou dous annos. Existem tambem 

correntinos e paraguayos fazendo commercio de 
madeiras e herva-mate nas margens do ]Jaraná. 
pertencentes ao Brazil, acresce que o fim delles 
é chamarem-se á posse desse terreno, para, em 
tempo competente, allegarem que nós o mesmo 
fizemos com os campos de Palmas. » 

!\las, senhores não é só nessa parte que o Im
perio do Brazil está sendo invadido por cidadãos 
argentinos, é tambem na margem esquerda do· 
rio Paraná a cujo respeito nunca se suscitou a 
mais ligeira duvida. 

A margem esquerda do Paraná na província 
do mesmo nome foi sempre respeitada como 
territorio do Brazil; entretanto ultimamente 
os argentinos e até os paragnayos _têm estabe· 
lecido abi um commercio de m11deims e de herva 
mate, fazendo uma estr:.lda pelo. quul jú ·so tem 
dirigido á séde da nova comarca de Palmas, 
e dentre esses estnmgeiros já um ou outro tem 
chegado á cidade de Guarapuava, procurando 
assoalhar que umtl. grande porção do terrilorio 
da nova comarca de Palmas pertence á Confe· 
deração Argentina e não ao Brazil. 

0 Sn. CAMARGO :-E' exacto. 
0 Sn. SERGIO DE CASTRO :-Est!mo muito O· 

aparte do nobre deputado que conhece aquelles 
lugares. 

Nestes ultimas dias me foi offerecida pelo Sr. 
Assis Drummond, negociante honrado e impor
tnntis~imo nesta côrLe, uma cnrta qne lhe tinha 
sido dirigida por um negociante não menos 
homado e respeitavel, o . Sr. B•:rnardo Pinto 
de Oliveirn, que está na provincia do Paraná 
pela qual toma o maior interesse, como si 
fosse filho della, circumstancia esta para o no
bre ministro de estrangeiros e parn os outros 
que o conhecem não é uma novidade. Nessa 
carta diz o Sr. Pinto de Oliveira o seguinte (lê): 

······················· ···················· 
c Os argentinos tiram productos do terrilorio 

da província, por caminl10s que elles abrem, e, 
depois de O'S levar á margem do rio do mesmo 
nome (Paraná), os conduzem em navios a vapor 
e a véla para Corrientes, Ro:mrio, .Santa Fé e 
Buenos Ayres. Toda a província sabe disto e 
mesmo ahi na curte muiLos o sabem., 

O nobre ministro dos negocios estrangeiros, 
membro do ministerio 28 de Março, compre
hende hem que eu não viria á tribuna para in
commodal-o; ao contrario tenho já dudo aS Ex. 
exuberantes provas . de .que Jbe desejo toda a· 
felicidade possível na sua carreira política. 

O SR. PEDRO LUiz (ministro · de estrangeiros) : 
-Nimia bondade de V. Ex. · 

O SR. SERGIO DE CAsTRo :-0 que eu desejo 
·unicamente é que S. Ex, e o governo de que é 
ornamento tomem a respeito do assumpto de que 
ora me occupo providencias para que o arre
pendimento nãv venha tar.dio. (Apoiados.) 

Estas questões de .limites são importantes . sob 
diversos pontos de vista. Não. são sómente im
portantes pelos lucros materiaes . que. póde au
ferir o Imperio do Brill.iLde possuir uma maior 
porção de territorio; · sã<b_tambem importantes 
pela probabilidade de. graves questões . interna
cionaes. (Muito bem; apoiados;y 
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. Sen~ore-s, per.gunto--vos eu, si os paraguayos e necer ri fronteira do Brazil, nas outras provin
argentmo:; contmuarem fazendo o commercio da cias, mande-se 300 ou 400. 
herva mate e de madeiras na margem esquerda · Aproveito ainda a occasião para pedir ao no
do Paraná, que pertence ao territorio brazileiro, bre ministro de estrangeiros que_, sem embargo 
e si os argentinos continuarem a estender a sua da disposição do orçamento vigente que cercêe 
invasão no territorio das comarcas de Palmas e uma das attribuições das assembléas provinciaes, 
Guarapuava, mais tarde quando nós sentirmos a quanto á creaç5o de comarcas, trate de promo~ 
necessidade de ir ás mãos dos invasores estran- ver o provimento da comarca de Palmas, ulti· 
geirps, tomando contas á confederação argentina, mamente creada pela assembléa de minha pro
e esta disser que já tem o uti possidetis no ter- vincia, porque então a jurisdicção judicial, har
ritorio brazileiro que divide com o seu, cujos monisa!-1-~o-se .com a jurisdicção administrativa, 
limites não estão perfeitamente conhecidos, o produ.ura optlmoresultado. (Apoiados.) 
que diremos e o que faremos? Quero que a minha província fique tranquilla 

Sem duvitla nós não poderemos abrir mão de a respeito das providencias immediatas que o 
nossa direito; mas por outro lado a confederação governo seguramente vai tomar. Nesta questão 

. argentina póde suscitar uma qnestão de posse, estou certo que já de meios indirectos t!'rá Ian
que pelo menos nos traga a perda de dinheiro,~ çado mão o nobr·3 ministro de estrangeiros para 
pretexto de indomnizações de casas, de navios e por termo a um estado de . causas que, sem 
estabelecimentos comrncrciacs e agrícolas no duvida . alguma, não póde continuar. Mas isto 
territorio que é brnileiro, mas que a confede- não basta pura tranquilísar o espiri_to dos babi
ração argentina dirá que lhe pertence. t:mtes da minha província, especialmente dos 

Demais sabe a camara e sabf\ o paiz que nestas da comarca de Guarapuava; as suas f;~zendas Sl3 
questões de invasão do territorio brazileiro nós acham ameaçadas de depredações ; 3 sua pro
não vis:1mos unicamente o lucro material; nós priednde não está garantida; a sua vicl:1 e a sua 
temos l)rincipalménte em visla a dignidade e honra mesmo podem de um momento pnrn outro 
honra da nação brazileira . (Apoiados.) soff!er,porque nã~ podem ~er boas as inteD:ções, 

Não haveria, senhores, cõnveniencia publica . e sao .s~mpre hostts os sent.tmentos que ant.max;n 
que me obrigasse a ceder um p.almo do territorio o espmt9 daquelles que I!J-Vadem o tem tono 
da minha pa tria, uma vez que a respeito do cstrangmro, como a'·euturmros. . . . 
nosso direito não pairasse em meu espírito a Vo~ sentar-me, cert~ qe que me suiJsti~utra 
menor duvida. (Jfuito bem.) . na tr1buna o nobre mm1stro de estrangeiros. 

Senhores, quando tive a honrn de discntir VozE::.:-Muito bem; muito bem. (.4poiados .) 
o orçaiD:ento .do min!~lyrio d~ ~~1pcri~, e~ dei Vai . á mesn, é lido, apoiado c entra em dis· 
um co~~elho 30 respl!ctJV? nun~:Mo, con.clho cussão 0 seguinte 
que foi calorosamente apoiado pelo nobre repre- . 
sentante da p1·ovincia de .. Mato Grosso e por nEQUEtu.-.IENTO 
outros' dignos collegas que então me ouviam. 
Eu disse: convém qu(\ S. Ex. promova o esla- Rcquuiro que pelo ministerio dos negocias 
belecimcnto de colonias militares, que podem do imporia pe'.~n-se ao governo CÚI1ia dnsrepre
ser t:nnbem ngl"icol:~s, no territorio du provinci:. senlnçües dn camorn municipal da cidade de 
do Paraná, na pnrte que divide 3 confcde1·oçüo Guarnpuavn sobre a invasiio de cidndãos nrgen
Argentina com 0 Brazil ; c esta provi~llncia, que tinos no tcn·ilorio da comarca do mesmo nome, 
cu pedia pnra a minha provincUJ, Lambem devo nn parto do territorio do imperio limilrophe do 
estendeNe a todas nquell:~s províncias cujos territorio daquel111 republica. 
terriLorios são limit1·ophcs com os territorios dos Saln das sessões da camam dos Srs. deputados, 
estados ribeirinhos. Eu peço no noiJrc ministro 7 de Agosto do i880.~er.1Jio de Castro. 
de estrangeiros '}Ue, tomando para si o conselho, 0 Sr. Sernio de Castro "pela or-
que com a cortez_ia de amigo eu dei ao nobre e u 

·ministro do imperi.o, trate de promover o esta· dem):-Sr · presidente, desejando ouvir já o 
belecimento de colonias-militares-e agrícolas, nas meu nobre amigo, o Sr. ~inistro dP estrange.iros, 
fronteiras da minha província com nquella re- e ao mesmo t~mpo nao querendo por forma 
publica. _ alguma crear dtffi.culd~d~ a S. Ex... . 

Eu. não sei porque motivo aheroica província • _o SR. PE?RO LUiz (rmnzstrode estran.qezros):-
-do Río Grande do Su! tem ha muito gozado este Nao crea difficuldades. . 
beneficio de colonias militares, eu antes de · O SR. · SERGIO DE CAsTRO:-... ou, ao menos, 
guarnições militares ·em suas fronteira.s ~om que se supponha.. que eu dés.ejo creal-as a S. Ex. 
o estado do Uruguay, e as outras provmCias, ou ao governo, de qae é digno representante, 
que se acham em identicas circumstancias, não eu retiro o meu requerimento. 
hão .de ter o mesmo beneficio do Estado. _· o SR. FREITAs CouTINHO:- Faça uma inter-
(.Ap~ados.) . . . _ pellação verbal. · ._ .. :o. 

Nao ha duvida ·nenhuma que a bero1ca pro- · · . . · . . . 
vineia do Rio Grande do Sul se acha em condi- <?SR. SERGIODE_CASTR.o.-Um a~g? do mm!s~ 
ções excepcionnes; a população é maior,-não só ter10_, c_?mo eu, nao faz mterpellaça~, é uma In
o. que habita a campanha, população brazileira, formaçao qy.e peço, por amor ~os mtere~s~s de 
como'a que habita ó · lado do ' es~do· Oriental, -mm~a provmc1a, eesper~ que o no.bre l!ll~lst~o · 
população . estran~eira e brazileira. . Mas; neste com a sua p~aV;_ra . autoru:a~a a t.ranquillisara. 
c~so, direi : dimmn.a-se o pessoal, em vez de . -.A camara consente que S~Ja ret1rado o reque
se mandar i :ooo ·ou 2.000 homens para guar- r1mento •. 
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O Sr. Pedro Luiz (ministru d~ cst>·an
geiros):-To·marei pouco tempo ~ casa, Sr. pre
sidente. .l\"ão posso assaz louvar o patriotiSmo 
que Jluimn- o nobre deputado pelo Paraná : re
conheço que S. EK. tem em vista .defender o 
nosso bom direito, que entende e;pecialmente 
com a sua cara p ro1•incia. !Ia de, porém, per
mitlir S. Ex. que lb.e díf:a: não esLabeleceu a 
questão no seu verdadeiro terreno. 

Segundo llntigos tral.3dos, e auendendo á de- · 
marcação !dta em 1859, pela cornmíssão mixta 
da Hespanha e Portugal, ficou assentado que os 
limites da Confedera çiio _-\.rgentina com o Brazil 
eram determinados pelos rios Peperigllassú, con
:fluente do Urugual', e o :>auto Antonio, con· 
fluente do l~!la>Sli. Os argentinos aceitam o 
ajuste, pretendendo, porém, que o vt>·dadei1·o 
Santo Antonio é o Chupim, e o verdadeiro Peperi· 
gnassú é o Chapecó. 

O Sn. SERGIO oll C.u;Tno;- Nad~ m~is e n.ada 
menos .do que eu disse. · 

O SR. PEDRO Lmz (minist·ro de estl"angeiros) :
H:l de perdo~r-me. A q1;estão é sério, está pen
dente, e é lJOm qua n5o haja nem um grão de 
arêa a nos embnraçar ne>te assum pte. 

0 SR. SERGIO DE CA.STRO : -Já manifestei este 
desejo. 

O Sn. PEono Lmz (miNistro de •stra.o~_geiros): 
-V. Ex:. está equivocado: pe13s suas asserçõe> 
seriam abarcudos pela confcderaç~o Argentina 
os campos de P~lruas. Or~, é .ist.o exactamente 
o que nã-.1 admitlimos. 

A confusiio invol11ntarin de S. Ex. neste ponto 
assemelha-se ú conrusão estabelecida pelos ar· 
genliuos. 

O Sn. S~BGW DE CAsTno: - Eu colloquei a 
quc~tão no ponto do vista em que a colloc~m os 
ar~entínos, pu r~ pedir providencias ([Ue pon bam 
termo ás duvidas .. 

O Sn. PEDRO LuiZ {ministro de estranaeiros):
V. Ex. começou por asse\·crar que os nossos 
limites eram pelos rios Cllopim c Ch~pecú. 

O Sn. SEDGlO nE C,1srno; - Pontos de par
tida. 

O S11. PEDRO LUIZ (ministro dq est~angeiros): 
Alli está o engano de V. Ex • .Appello para o 
digno deputado por Goyaz, o Sr. Jardim, para o 
digno deputado pelo Rio Grande, o Sr. Camargo, 
distinetos engenheiros que conhecem perfeita
mente .esta .materin, pois a estudaram no ter· 
reno da qnest:io. 

.(Os Srs. lcronytJW lwdim e Ca111(J.rgo confir· 
mam as opiniões do .oraiUJr.) · 

O .Sn. PEono Lmz {11li11istro de estrangeiros);
Assim, pois, fique bem accentuado qÚe a fron· 
teira por nós reclamada nessa região é determi
nada pelo Peperiguassú e Santo Antonio; não 
temos outra base, outro ponto de par.tida. 

O Sn. SERGIO DR CAsrno dá um aparte, 
O Sa; PEnRO Lurz (ministro de estrangeiro$):

V. Ex. esta eomm1go, eu <l reconheço, deseja o 
!lt16 ea. ~~sejo ; mas de sua.~ palavras .não se 
mfere claramente o seu proposito. S. EL ex· 
pri.miu~se de modo menos claro, e eu não posso 

deixar de contestar esta sua asserção : que o 
nosso ponto de par,tida seja o Cbapeéó e o Chu· 
pim. · 

O Sa; SERGio DE CASno :- Não estão em nosso 
territorio esses rios~ 

O ~n.. PEono LUIZ ·(minist1·o de estmngeíros):
Perfeltamente ; mas nossa ponto de partida, 
adaptando a phrase de meu nobre amigo, é 
Pcperiguassú e Saulo AniOnio ; por elles e não 
por outros rios corre a nossa di visa. 

0 Sn. SRRGIO DE CASTRO:- Foi simplesmente 
nm equivoco da minha parte. 

O Sn. PEDM LUiz {ministro de estran_qeiros): 
-Bem, é o que eu dizia; houve um simples 
equivoco da sua parte, procurei desfazer esse 
equivoco mas não poullo em duvida, antes dei· 
xando bem em relevo o patriotismo que inspira 
o di1,rno represenlao.te do Paraná meu distincto 
nmigo. 

Quanto á questão em si, Sr. presidente, ca· 
be-me dizer apenas que merece do governo a 
maior attcnção. 

0 SR. SERGIO DE CASTUO: -E' questão IDO· 
mentosa. 

O SI!.. PEDilO LUIZ (ministro de estran_qeiros): 
-Temos tido sobre o assumpto negociações en
tabGlad~s por varias vezes; não cheg·amosainda 
a resultado sntísfactorio. 

O Su. SERGIO DE CAsrno dá nm aparte. 
O Sa. Pllono LtJZ (ministro.dc estran_qeiros):

Lerei, si V. Ex. consentir, as cartas que apre· 
sento aqui, hei de ver os documentos que exis
tem, as representa~ões da camara de Guara
puava, e apreoí;u·ei em conselho com os meus 
colleg:,s o quo poJemos fazer desde jú em favor 
de sua provinda, emqunnto não tem solução a 
IJUCst5o de limites. , 

Temos o maior empenho em terminal·a em 
bem dos nossos ínlercsscs nn província do Pa
raná·, c aintla em bem de nossas relações com 
a conrcderaç5o .A.r~entina, cuja amizade pre
zamos. 

E' o que por agora possa dizer a S. Ex. (.Muito 
bem.) 

.Entra em discussão o requerimento adiado na 
sessão de 2~ do mez passado, do Sr. deputado 
Rodrigues Junior, pedindo cópia das informa
ções do presidente do Ceará a respeito da eleição 
de vereadores e juizes de paz a que ultimamente 
se procedeu ~a parochia da Fortaleza. 

o Sr. Pompeu:- Sr. presidente, entrG 
neste debate profundamente oonstran!jido. Com· · 
prehendo que as ')uestões que mteressam 
immediatamente ao paiz ou especialmente ás 
prGvincias devam oecupar a attenção desta 
augusta oamara; mas, quando se trata das que 
só dizem respeito a interesses puramente loeaes, 
digo mais, :1 interesses peculiares a·.um grupo 
partidario, devem ser tomadas na consideração 
que ellas merecem. Estes a!hlumpros traum 
como consequencia o abaiD~mento cl,a discussão ; 
e por minha parte não desejarei de modo algum 
contribuir para que se tome.· com elles um só 
minuto a esta casa, quando nella se tem de 
tratar de outros mais impor\lllltes. 
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Mas, Sr. presidente, quando o nobre deputado 
pela provlncia que tenho a bonra de repre
sentar,' autor do requerimento que ora eslá em 
disCUSsi(), tratava d.e negocias relativos a ello, 
eu, impugnando 'lgumas das suas proposições, 
que me pareceram apaixonadas, fui provocado a 
a tomar parte nella IJQr S. E:t~uando pediu-me· 
que contestasse :~s· suas asser' • Em eumpri--

- men\0 do compromisso _toma o entlio e obede
cendo a intimação do nobre depnlado,_ venho 
defender os interesses do partido liberal do mll-· 
nicipio da Fortaleza e me11s amigos accusados 
p.ll~ S. E1. .. _ 

0 SR. R ODRIGUES ]UNIOR:-'-EU expuz OS factos; 
não accusei n ninguem. 

o SI_'· Po~JW : - .. . ou uma grande falta, 
como S. Ex:. quer considerai-a, mas que não· 
tem nenhum nlc:mce po!itico ou social, e q11e 
tomada como o devs ser nada significa. S. Ex. 
conhece a his\oria das eleições no nosso pau .•• 
(itlttrrupp!'es) e direi mais, n tr+ste historia das 
eleições do norte do nosso p:uz ..• 

O SR.. C.U.-ntoo DE 0Lrvruru. : -De todo o 
mlllldo. 

O Sn. Po.IIPEU:- ... onde os manejos eleitoraes ... 
O Sn. Ron!llGO.&s Jul!toa:- Que 6 preciso con

demnar. 
o SR. POJIIPEU:- . .. que é preciso condemndr ... 
O S11. RoDRIGUEs 10NtOR:- E moralisar. O Sa. PoMPEU:- S. Ex. fez insinuações a 

pessoas amigas. o· SR. Pom>tiJ:-.. . e mor:~lisru-, têm mais 
largo campo, maior éxlensão do-que a legitima 

O St.. RODRIGUEs llll!loR:-Fit li exposição do$ e verdadeira expressão do voto pop11l~r. Os factos 
factos e pedi para elles a attençiio do governo·; denunciados nesta eamara e no senado, ·a 
trata-se de uma eleição, q11e é sempre negocio este resp<:lito, c presentotnent~ os que foram tra~ 
de interesse Pllblico. · _ . zidos pelo nobr~ deputado por minha pro1•incia 

O _Sn. Pq~Eu:-S. Ex .. f ez lnsln11nçoes, como . no conhecimento d:o pni-z, vêm corrob<?rar o 
tere1 oceas1ao de mostrar. . nulle!o, a aspiração de todos os Bras1Ie1ros, e 

o SR. RoDRIGUES l oNIOn:-0 meu discurso estão· ·especialmente a do nos,;o partido, por uma re-
impr.esso: limitei-me a ex]JÕr os factos e chamar forma do_ regimen elei\oral'. . 
pnra elles a attenção do soverno ; e mais o sn. RooRIGUI!S Ior;roa:- Apoiado. 
nada. . . osn: PoloiPB.u:- Entretanto,noto qne o nobre 

O Sa .. Powxo .-Sr. presidente, o q:ue mais deputado,. q\18 v.eiu aq11i dar testem11nho desta 
me adm1rou na ~ccus~ção _ror!Jlulada pelo !lObre · aspiração de ·todo partido, fosse õ primeiro a 
depuLodo por _mmba p:ovmc1a e.men am1go,? ·pedir a intervencão do ~overoo para actos que 
Sr. Dr·. Rodrtgues, f01 S .• E.x:. tornar-~e- aqUI, não cabem á su~ alçada~ mas á dos tribnnaes
em um. par!a~ent~ _u!J.antmemente ~1bera1, o do paiz:, perante ·os quaes devem recorrer os 
ccho de a~usn~ dirtgtdas contra ainJgos,.con- que s,e julgam atacados ou feridos em saus-
tra º parttdo hberal.. . direitos. -

O Sa. s·oou fu"!l)RADE ;-Apofado. s . Ex., porém, chamou para· actos punmente 
O Stt. PoMPEU ~-..• do qual S. E:t.e .lllll: dos tndividu:~,es a intervenção do- governo . .• 

mais esforçados propugnadores na provmcw. 0 Sn. RoD!ItGtiEs 1üNWR::'- Cb.amd a attenção 
. <!SR. RODRIGUES Iu~"Ion :-Reptto : fiz ~- expo- do governo para os factos·. 

s1çao dos factos, que constam de meu dtscurso _ 
impr.esso. E depots o r-aso é· gravíssimo; v. Ex. O Sn. PoMPEU:-..... q,uando acab!lva de dar 
naõ. poder:i. contestar : tr.lta-se de uma eleição testemunh~ ~e. homenage~ uo ~nbu_1ete l!-Ctual... 
munici~!, feita em uma capitaL por hnvet IUI~wdo um proJec,to;ae l~t eletto~,. 

. - tendente a m1nor~r ou cobtbtr a tnterv:en~ 
O ~n. SouzA AlmllADE :-O facto nao Iam essa indebiUI do. governo ~sta- materi~. intervenção 

gravtdade· que T . Ex. qner dar-lhe ;_ é·um que tem tantas vous nnoull3do o voto popolnr 
desses q11e se reproduzem com freque~cw.. em. nosso paiz .. 

(:).Sll • . Po~o~P~ :-Parece-me que· na~ era a o·· Sn-RonnrGUESJUNion :-Oque eu Jlz obser-
'!llll libera!, el~~~ pe_la m~ssa ~esse parttdo, que. ra-se tocros os- dias no senado•. 
mcumbta: a- mJssao de denunc1ar· perante· o par- . 
lamenro, perllllte· o paiz·, uma ou. outra falta·... O sn: Soou.ANDR.inl!: -·Da parleodos amigos;, 

Q: S:a .. RonatG!l'ES- 111'!llllD., ~-Dispenso o.s. con- não-
selh.os. · . O Sli.. Roo"RrG11'.es-1oNIOll:'-Si os amigos. com.-· 

OoSn· .. _PoJm:U-:-Deix.e~me eon:clml". . mettem nbnsos,devem ser respons:ilii!isados. pot. 
~ .... uma: onomra falta·commettida, mnitavez elles-.. Eu·não q)lero eo-par.~eipação com ~ig_os 

por excesso de zelo, por aqu~l!es que se.devo .. _ qJle' commettem JlTevancaçpes . . 
taram,ã causa do,mesmo pa:rttdo.-..... . (i), ·sii.~ souz-'ANDIIl'DB:-Chama•se'·a:attl!nçãG'· 

e SR• . R~n:atlilJBs Jumon• :·-Eu. diSpenso: os· do• governo·-quando·. ha• crimes• a· punir;. ~· 
COill!8lbos·,; V. Ex. os guarde·para•_sr. ~rocedà: aquimão se dádalo>. . . · _ 
como entender;. deixando-me- a- liberdade· de: 0 Sn. Po~Bu : _Indagando as causas desse 
proeed6rdo,mesmo·modo·; · · apego·do·nobr.e de~utado peln-moralii1llde aliso, 

O SR, PO)(l'Eil:: -Nio, ptetenclo · dil~ con_. _. luta nos pleitos elel\o1'3.es; esse esforço em con
selhos• a: S. Ex.;.mas:estraJll!u o,pr:o.cedimeo\o, demuar tudo não·encontro'Outras-senãoas·ng:ts 
de· ter· vindo aq)lt _de!!-nnetar.ao.patz:uma.pa.- .·apprehellSÕes de•S:..'Ei:;, de ser- comb.atiifo·na~ 
q_U8lla·fal"-... , prov.ineia; par.·m:nigot'qp.e•o•tem' na' matol!'con~ 

O.SB. RODlltGUIS 1UNioa: -Falta gA\'Usiml\. :e· consideração•· · · 

- \ 
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O Sn. Ral>niGUES Jmnon:- Não tenho appre
hensão alguma. 

O Sn. PoMPEU : -As eleiÇões na provincia do 
Ceará têm sido sempre feitas da maneira por que 
hoje o são, entretanto S. Ex:., conhecedor dos 
factos, até agora não as havia denunciado ao 
paiz l Porque ~ . 

Porque então entendia que seus amigos e seus 
interesses politicos cstav~m ]lerfeitamente ga
rantidos na provincia ; hoje porém, S. Ex:., 

"tomado de pavores .•. 
O Sn. RooniGUES luNiou : - Não apoiado; 

est;m tão perfeitamente tranquillo cama o nobre 
deputado pó de estar. 

O Sn. POlO'Eu: - ••• para os quaes n1ío acho·· 
razão, sup põe acautela l-os melhor, adaptando 
norma de conducta diversa. 

O Sn. Souu ANDRADE:- A questão cifra-se 
nisto: houve um aecõrdo e depois desman
chou·se. 

O Sa. RoDnrGuEs Juno!Í:- Não apoiado, vamos 
aos factos. São ou não exactos os factos den un • 
ciados pela imprensa~ 

{H a out>'Osapa>·teB que não podemoB tomar.) 
O Sa. POYPEn: -Pelo discurso do nobre de

putado, deprehende-se perfeil.1mente que da 
parte de S. Ex. niio predomina tanto o desejo 
de fazer vingar a causa do systema eleitoral, da' 
verdade do voto, quanto o de defender certos 
amigos que I h e são pa rtic~tlarmente affeiçoa dos, 
contra antigos e prestimnsos correligionarios, 
que talvez não lhe sejam symp~thicos ou não 
tenham a honra de participar de sua amizade. 

Permitta-me V. Ex., Sr. présidente, que, na 
apreciação dos factos tL·azidos a esta casa pelo 
nollre deputado, remonte-me á acontecimentos 
que datam de algum tempo, e que são como que 
os prenuncias ·· dos extremecimentos que ulti· 
mamente se têm dado no seio do partido lii:lera!, 
já em relação ao nobre deputado e seus ~migos, 
já referentes ao orador que ora occupa a attencão 
da coroara e maioria do partido que tem a honra 
de representar. 
', · S. Ex, antes da ascenção do partido ·liberal 
na minha província, estava de perfeito accordo . 
com a par te do partido que representa mais 
proximamente ou genuinamente suas tradi~ões 
e interesses e a qual o senador Pompen ligou 
seu nome e devotou a somma de sua intelli
gene ia o esrorços po\iticos; mas do anno passado 
para cá S Ex:., pensando ser guerreado na pro
vincia por esta grande maioria de seus corri
ligionarios, sem ter provas ~to, sem haver 
recebido a mais ligeira manifestação de desa
grado da parte daquelles de quem suspeitava, 
e, como j:i disse, apavorado .Por phantasmas de 
SU! imaginação, por sombras que só tinham 
e::tistencia subjectiva, entendeu assumir· uma 
altitude hostil a todos nós, a maioria do partido 
liberal da.minha província •. 

O Sa. RoDRIGUEs IumoR:...::: Niio . apoiado, a 
primeira reclamação que fiz foi esta •. 

O, SR. Po!IIIEU:- Neste sentido seus amigos 
começaram a mo,trar a má vontade que . tinham 
aos nossos que constituem sem duvida a grande 

; massa do partido na provincia nas eleições ge-

raes, depois nas l?rovinciaes, quando recusavam 
chegar a nm accordo com o directorio do par
tido que se acha representado na capital por 
oquelles que tinh:un acompanhado o chefe o se
nador Pompeu. 

Emqu(luto S. Ex. e seus amigos não re-. 
buçavam as antipathias que nutriam· contra 
esses antigos e leaes correligionarios, nós pro
curavamos por todos os meios suasorios e _ por 
nosso procedimento fazer-lhe~ sentir que· ne
nhum interesse tiuhamos na seisí"io do partido, 
e que não duvidaríamos abdicar algum dos in
teresses que nos eram propríos_ para, de ~ccõrdo 
com S. Ex,, marcharmos. unidos. á eonse· 
cussiio do mesmo fim. 

S. Ex. porém, sempre intransigente, mostra
va-nos sua m:i vont3de, já por meio de seus 
amigos, creando-nos difficuldades na organiza
ção da chapa provi!J.cial em ordem a romper a 
harmonia que devia reinar no seio do partida, já 
particularmente quando trnta 1•amos de negocias ' 
que interessavnm' a nossa província i unto ao 
governo. (Muitos <>par~s .) 

Trnendo ao contiecimenta desta casa os factos 
relativos á eleiçiio municipal da capital do Ceará, 
S. Ex. deu-nos como doeumenLo aathentico um 
artigo publicado no Cearense. 

O Sn. RoDRIGUES JuN!OR:-Nüo apoiado, é um 
protesto assign9dO por diversos cidadãos. 

Mas o Sr _-deputado serviu-se, e com grande 
vantagem, do artigo publicado no jornal Cearense 
do qual S. Ex. é o princi pa! pro prietario. 

o SR. RooUIGUES Jumoa:-0 artigo refere o 
que esta no protesto, nem mais nem menos. 

O SR. POliPEu:-lTias que valor póde merecer 
o artigo de um jornal, em que S. Ex. é o prin· 
cipal interessado, contra desaffectos seus_? . 

O SR. RoomGcES Iul\·ron:- E' o protesto, não 
é o artigo. · 

O sn, Poli!PEU:-S. Ex., para mostrar que o 
partido liberal o acompanha e recebe suas inspi· 
rações, di>se-nos que o jornal Cea}·en.se, tem sido 
e aind~ hoje é o principal orgno deste partido. 

O SR. Roo&IGUES, JuNIOR:- Não disse o prin· 
cipal. · 

O SR. Polli~Eu:- S. Ex. nesta parte não 
esteve de accôrdo completnmente com a ver
dado, porque sabe que de 1868, qunndo eahiu o 
partido liberal, até !878, quando tivemos.noti~ia 
da ascenção do gabinete Sinimbú, em nossa 
provineia, foram aquelles a quem S. Ex. hoje 
condemna, que tomaram a defeza .dos amigos 
perseguidos nas cotnmnas do mesmo jornal. 

O SR. RonRlGUBS JuJuo&:- Não condemn~i 
ninguem, . . ... 

O Sn. Po),ll>Etr: - Snbe que de 187! a 
i878 o orador, que occupa agora a allenção da 
camara, foi um ilaquelles que mais· contribuiu · 
para defen dos amigos na província e na re
daeção do jornal. que hoje pertence a S. Ex: 
sabe tambem que não só 3nLeriormente, como 
depois este posto di:fll.ci! foi occupado pelo sen:t
dor Pompeu a· por seus< amigos os Srs; · Ioãl) 
Brigido · e · Sotiza· :Andrade que . se. assentam 
actualmente nestas baneailai (desig!ulnM-IU com 
J~m gesto;) "'. ·".. · · · · 
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SabB m1ns que, de !.878 para cã, nos ab· tem robre o outro a vantagem de haver sido G 
stivemos de escrever para o mesrnG jornal orgãa do partido ha 34annos, tendo sido flln· 
porque.... dado pelo sanador Pompeu. 

O Sa. RODRIGUES JUNIOR: - Não apoiado; O Sa. PoMPeu :- Servindo-me da nar-
V. Ex. e.crevia e dispunha do jornal como SL ração feita pelo artigo alludido, devo comludo 
fosse do partido. protestar, desde logo, contra a inexactidão con· 

o Sn. PoMPEU:-.•. entendeu-se que 05 nos- tida nelle de que a Gazeta do Norte tivesse pro-
. clamado esta chapa aumo senào a escolha do par-

sos escriptos deviam ser submettldos á censura tido • . N 0 dia i8 de Junho foi eleita a mesa pa-
prévia · · · . rocbial, que ficou composta dos cidadão~ : co-

O Sa. :RoomGw;s !~n<:roa :-Não apoiado; ronel Antonio Pereira de Brito Paiva, presi-
Q Sa. Po~rPEU:- ... e tendo-se tornado o jor- dente; Soão Snmpaio, Fonseca, João Antonio de 

na\ principalmente offi.clal, e:x:cluindo-se-nos de Oliveira e Emygdio BMerra, mesarlos. • Co
sua redacção préviamente por meio de oU!ra re- meçada a eleição no dia :l. • de Julho, continúa 
daoção creada adrede. . . o artigo, prosegui u platiàamente até o dia 5 em 

quo se deu uma. altercação entre um dos mesa
O Sa. RODIIIGUES JUNIOR :-Não é exacto. rios e um dos cidadãos que Qscalisava os tr~ba· 
O Sa. PoMPEU:-... não podíamos, co~ di- lhos, sendo estes adiados para o dia seguin'te. ·, 

nidade, continuar a escrever para o mesmo Note v. Ex., Sr. presidente, que a\é o dia li 
o jornal. S. Ex., que hoje satyrisa o orgão tudo havia corrido regularmente, placidamente, 
de publicidade ultimamente' ·creado para de- · como declar·a o jornal do nobre deputado. Os 
fender os interesses e causa das idéas demo- amigos de s. Ex. tinham consen!ido nas irre
craticas, deve comprehender que uma parte, a gularldades que depois allegaram ( continu
maior do por tido liberal da prov ineia, não ando a ler ): 
podia ficar sem um orgão de publicidade, sem , No dia 6 proseguiu a 2 .• chamada, e ape-
um meio de re~pirar, de manifestar os suas nas terminada ella, passo·u-se a 3 _ • ; finda a 

necessidades na imprensa, de proclamar seus qual, declarou, 0 presinente da mesa parochial 
princípios, contribuindo para dar-lhe ganho de que no dia seguinte se concluiria a respectiva 
causa. 8. 'd t . . ~:,d acta e se passaria a proceder áapura~ão. 

Mas, r" prest en e, passemos a expos1çuo os , Entretanto, co 1·re 1~ de pla1w nn ctdade, que 
factos. ·· tres mémbros da mesa pnrochial se haviam con-

Aqui está o artigo lido por S. Ex., no qual se certado para alterar a e/tapa do partido, exclu· 
expõem os -factos relativas :i eleição municipal indo alguns nomes e incluindo outros. Isto mo-
da Fomleza • Diz o mesmo artigo Hê): ti vou a representação que fizeram alguns c ida· 

• Fortaleza, U de Julho de !.880. dãos ao Exm. Sr. Dr. chefe. de policia, no sen
tido de ser necessaria a sun presença no aelo 

Elâção m1ticipal da Fortaleza d~ apuração, afim de ser m~nLida a verdade 
, No dia 27 de Junho ultimo os dous orgãos eleitoral e evHado qualquer conflic_lO. , 

d · 1 bl' - Apezar da 3.• chamada ter sidli feillllogll apoz 
liberaes esta cnplta pu 1caram 0 segumte : a 2.•, •l)m o intervalloex.igido pela lei, com tudo, 

• Camara municipal.- O partido liberal a do- para os cidadãos que depois protestaram (no dia 
ptou os seguintes candidatos para vereadores e 8), contra validade dn eleição, tudo ia bem, si 
juizes de pa1: desta capital : não fossem os boatos de calçada- de que trei 

Vere,a.~9res membros da mesa pretendiam alterar a chapa 
do partido-; ve V. Ex. como.esssa moMiidade 

Dr. Antonio Pinto Nogueira A ceio li. politica, que hoje se quer levar á pureza evan· . 
Dr. José Pompeu de Albuquerque Cavalcante. gelica, era eu tão com!lrehendida e praticada I 
Ga!litão José da Fonseca BarbO!a. (Cot1tinuandoa lér) -
João Cordeiro. ' • No dia 8, ás lO horns e meia da manhã. pre· 
Padre Antonio Pereira de Alencar. sente 0 Ex. Sr. D. Gonçalo Faro, declarou o 
João Eduardo Torr,;s Camara. presidente da mesa parochial, tenente-coronel 
João Francisco Sampaio.· Antonio Pereira de Brito Paiva, qne os verea· 
João da Rocha Moreira. dores e juizes de paz do municipio eram os ci-
Capitão Guilherme Cesar da Rocha. dculãos a1Tolaàos em uma lista que trOU$era no -o: · 

... ;." Juizes de paz bolso da sobrecas~ca, e· que . immediatomente 
mandou copiar pelo ·oidailão A. J. Belleza e 

Tenente~coronel ·Antonio Pereira de Brito aflixar na porta da igreja com a assignatura de 
Paiva. um só mesario· .............................. . 

Dr. Meton da Franca_Alencar. . ........ 40 •••••••••• ! .............. . _ ........ . 
Francisco de Paula Ramos. · ....... _ .. ,, ............................... .. 
João Damasceno Samico; • · , No dia 10 foi requerido ao Dr _ chefe d,e 
O artigo continrta dizendo que est~chapa pu- policia que procedesse . ao exame no edital.aftl· 

blicada, . quer no orgão liberal de S. Ex., quer xado na poria da matm, na urna, que se con
no notiissimo or@o liber3l, • ·~ Gazet~ do. Nor~, · servava fechada . e lacrada como llcár& depois 
nãosotfreu a menor contesta~o.... da 3.• chumadn e nas actas: e dirigindo-se 
os~- RomuG~s JUNIOR : :: .. :A chapa foi pu· aquella autoridade -â matriz, pelas H horns da 

blicada nos dous orgãos liberaes, um dos quaes manhã, achou·n fechada. Conston ~tiio que o 
. Tomo· IV .-t3. · ~~~ ... · · ·· 
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presidente da mesa paroehial mand:ira conduzir r Depois da publicação dn clwpa noscdons orgãos 
a urna e·todos os papeis p~ra a cnmua· muni· liberae.S,os ehefes, Otl aquelles que dirigem e tem 
cipal. · .. a respons.1bilidnde do partido, comprehenderam 

· • Foram excluídos da vereação, segu.ndo a antipathla e o má o effeito que deveria pro~ u. 
o edital D!l:Iado na porta da matriz, os cid~- ~ir uma ~hopa organisada parcialmente, da qual 
dios : ficavam excluídos cidadãos prestimosos,para en· 

· c Dr. Antonio Pinto Nogueira Aecioll. trarem cinco n_om~s da mesma familia ; emb~rà 
• João Cordeiro, t~os_elles mut. dtgnos e merecedores da dts· 
• João da Rocha Moreira. tmcçao do puttdo.. . . 
c Este ultimo !'ôra contemplado no edital em ·. O Sa. RooatGUI!S JuNtoa:-Arrependeram·se. 

2l lugar, mas na relação bontem publicada pela (Ha outroupa1·te$.) . • . 
~eta do NQTte foi eliminado. 

' . • O Sr. tenente-coronel Paiva, que era can· ·O SR. Pompeu:...,.Não sabemos, não temos pro· 
di dato ao juizado de Paz, acha-se nomeado pre· vas do que houve em relação ao pleito eleitoral. 
sidente da camara mu.nieipal, desappareeendo E si arrependeram· se, ou. attenderam melhor as 
tOda a votação que devera ter recebido para juiz conveniencias do partido, entendo que procede
de pa:. • , ram -bem. Nos partidos, além da unidade dos 

Sr. presidente, em todos os aetos lndividuaes princípios, ha interesses, que cumpre respeitar, 
ou collectlvos deve-se procurar as razões ou porque bem ou mal, as pai:x:ões dominam em 
motivos que os determinam. No acto, no facto geral os homens. · 
accusado pela gazela de S. Ex.., por S. Ex. O Sn. RoomGuss JU!uon:-.Mas V. Ex. não 
mesmo, nlio · descubro a razão determinante. contesta os factos; fique isto consignado. 
Quaes os motivos que levaram os membros da • 
mes:~ parocbial a fazer alteração na chapa pu- O Sa. PollPEU:- A este respeito nada posso 
blicada pelo partido? Si por um lado, algu.ns affirmar ou negar por falta de documep.tos. Te· 
dos amigos de ·S. Ex. foram excluidos nho argumentado servindo-me dn propria nar
della, .. por outro lado, os nossos amigos tambem ração da gazeta de V. Ex. No protesto, que 
foram[ na pessoa do Dr. Accioli. · lambem vem inserido nn mesmo gazeta, siio 

fergnnto : a quem aproveitava a .fraulk capitulados os seguintes factos, e por artigos. 
como s .. Ex. qualificou a apuracão da eleição O art. i.• é o seguinte (le): 
níós ou a S. Ex. ! , ' :1..• Hanrem feito parte da mesa parocbial 

o Sa. RoDRIGUES JVNIOB: _A fraude apro· os cidadãos Antonio Pereira de Brito Palva e 
veitar a mim ? v. Ex. é infeliz na sua expressão João Francisco Sampaio que estavam impedidos 
· de funccionar nella como deputados a assembléa 
· O SI\. PollPEu.:- · A nós não podia aproveitar, provincial, achando-se esta aberta em sessão 
porque era excluido um dos nossos amigos ; a ordinaria desde o dia L" do ·corrente mez e 11· 

.S. Ex. tambem não, porque eram igualmente gorando aquelles cidadãos. como presentes a 
excluidos amigos seus. · todas 3S . suas reuniões ao mesmo tempo que aa 
· Pergunto ainda, a quem aproveitava então aetas da. eleição impugnada os contemplam como 
e.-sa fraude? QWII o motivo determinante della! membros effectivos · da mesa parocbial, o que 

Sr. presidente, si houve· motivo para arredar im_porta simultaneidade de funções imcompati· 
da· chapa algum nóme que ailtes h3via sido vets e ubiguidade impossível. • 
iDcluldo... Sr. presidente, examinando o arl. t,• quo 

o sa.' nool\lGtra JUNIOR :-V. Ex. não é capaz serve de b~se ao protesto dos Srs. Fonseca e 
de dar esse motivo. outros cavalheiros, vejo que os protestantes não 

for3m logicos ; não attenderam as conveniencias 
· O Sa. PonBU: - .•. foi talvez porque na chapa publicas;uio Jlrocederam de conformidade com a. 
publicada-pelos dous orgias do partido, cinco lei, quando só no di3 8, sete ou oito dias depois 
dos nomes inclQidos pertenciam á mesma fa· de com~da a eleição, allegaram a incómpati· 
milia. bilidade destes dous cidadãos, como nill!idade 

O SR. l\oDl\tGuzs lUNIOR:-mas por que motiyo do processo eleitoral. Pois só depois deste prazo 
se ex~niram uns e incluirnm-outros f · é que reconheceram a incompalibilidade 't Antes 
· . o Sll • . Ponxrr : ...:.... v. Ex:. eomprehende que delle, l eleição não lhes parecia regular T .· · 
nos partidós ... {Interrll~s-) o SR. Joio Brucimó : -E os prÓtestantes sio 

.• :estas cousas, pequenas co usas, como quei· parentes entre si. ·',,·, . · 
ram cbomar, têm as vezesma.lsforça, mais im- O Sn. RoD:ruotJEsJuNtoa:.-Não é exacto. 
portancia do que outras reputadas mais serias. o sa. PoKPErr:-Aias pergu.nto :. pelo facto de 
Os homens são sempre suspeitosos quando se um cidadão ser eleito para um. car:to qualquer, 
trata de negocios que se prendem Intimamente â fi 1 b."b"d d "t t d · 1 1 . vida do cidadão e a utilidade publica. Estas' ca n 1 1 o e acce1 ar . ouros e tgna m· 
aprehensões on suspeitas· tomam maior .corpo pomneia 7· Os J!recedentes não .authorisam a 

dar uma resposta afll.rmativa ?· -... quanto menor é ·a esphera em que gyram, arre· · . . . 
dando muitas. vezes a ·cooperacao necessaria dos O ~ndo artigo diz o · seguinte {ló) : . · 

. melhores e mais exforçados propugnado rés seus; ' li. • Ter sido ·reit3-ã' cbainadiútó7dia·7·iilime· 
. ];)Or qn\)St11es de .melindre, de" susceptibilidade. diatamente apoz a segu.nda; :não se .. ten:lo : an. 

· E~ isto o·que ~ obser'i'll lOdos os llJas e a cada nuueiado aqnella·eom ·ointetiticio legal na fór~ 
instante. (Ápotaltos.) . . . . ma detei.'mtnada lio . art . . !07 . das . in.Strucções 

~:-~;.,:-
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anne:xas ao decreto n. 6. 096, de líl de Janeiro apura~o na camarn mmiicipai para el:pedir 
de :1.876. • diploma a um deputado geral. • . . 

Sr. presidente, si esta falta era de tal ordem Sr. prcsiden te, os factos allegados no qnarto 
que inhibia qualquer !)rocesso ulterior, si n 3.' art. do protesto não estão devidamente oom· 
cbam~da feita immedíatamente, sem o iutersli· provados por documentos, e si estivessem em 
cio legal, fazia incorrer em nullidade toda a na da contribuiriam para sanar ou aggravar uma 
eleição, porque não fizeram, os protestantes, eleição já viciada em seu processo. Admira, porém 
valer desde logo seu direiro Y que só as H pessoas, assiguadas no protesto, em · 

Demais quanto ao fac.to em si,si é wmo referem uma massa superior a 300 cidadãos, tivessem 
o~ autores do protesto, não tem a gravidade que descoberto uma fraude, que dizem ter sido· feita 
lhe querem attribuir·. Parece-me que o legisla· sem rebuço e na presença de todos. 
dor e~igindo interstieio entre as dnas ulti· 0 quinto art. diz (le): 
mas ehamudas quiz acautelar as eleições das 
sorprezas que os partidos possam fazer ,concluiu· •5.' Haver o presidente de. uma ·mesa paroebial 
do em um espaço Iimitaáo de tempo o escruti. designado a si proprio para presidente da camara 
nio, e dando·O como encerrado. No caso ver· municipal, não tendo sido candidato á.vereação 
tente houve alguma sorpreza, arredou-se a e sim ao juizadc de paz ; e haver arrolado como 
massa dos cidadãos das urnas y vereadores e juizes de paz alguns cidadãos que 

E tanto esta om1ssno não é daquellas que in· com cerleza se póde aJiirmar não terem recebido 
· quinam completamente o p~ocesso eleitoral de um só voto, e omittido os nomes de outros que, 
nnllidade que a.legislatura·actual e outras, na Qpresentados pelo partido liheral, unioo que 
primeira sessão da camara dos Srs. deputados compareceu a eleição, não podiam deixar de 
approvou eleições eiv~das de ral t~s identieas. ser votados, como se poderá verificar por exame 

feito na urna que se consena feehada e lacrada 
(T1·ocam·se apartes· entre os Srs. Souza An- como ficou ~o terminar a a.•chamada, e onde 

drad~ e Rodrigues Junior). portanto devem existir as eedultJs recebidas e 
O terceiro art. diz (lé): as aet_as da eleição, si não foram snblrahidas. • 
c 3.o Não se ter lavrado a acta da 3.• chamada, c Corpo da matriz da Fortaleza, a delulllo de 

nem se haver procedido á verificação. dos vo· l880,-Joiia di! Fonseca Barb0$a. -Emigydio 
11 Bcserra de Mene;es.-José Pompeu tk A. Cava!· 

t~ntes que deixaram de comparecer a e a. • cante.-!oão da Rocha Moreira.-!oão CorMiro. 
Ainda aceitando por bypothese as asserções -José da Fomeca Baroosa.-loão Carlos da 

contidas no protesto. e suas argumentações- Silva latGh1J.-Fra'T!Cisco Raymundo de P. Bru!W. 
pergunto si a nullidade -vinha do 11roprio pro -M!_quei.A.ugustoFerreira Leite.-loaguim Lino 
cesio, ccmo annullar uma elei~ão Já nulla em di!Silveira . ..;.Pedro da Rocha Moreira. ' 
consequencia da lei 1 · Acho esta allegaç3o inconsciente. Porque o ci· 
Como~ . dadão, candidato a urna eleição não J.lódesereleito 
lã. vê V. Ex. que esta nnllidade nffo tem J;fara outra Hor não ter sido a principio candidato 

razão de ser •. Si a eleição estav3 nulla; como a vereança, segue-se que o cidadão alltulldo de· 
queriam os protestantes que se fizesse a verifi· veria ficar inhíbido de concorrer ás urnas, e re· 
cação dos votantes que deixaram de comparecer cusar os suffragíos de seus amigos para ella? 
á 3.• cbamada, proseguindo-se uma eleição Isto por si só nnda explica, nada significa. • 
viciada desde a su~ origem. V. Ex. sabe o que são os manejos dos par-

O quarto artigo diz (lé).: tidos ness~s emergencias, o .que são as inJluen· 
eias, os interesses e os moveis qu1l nessas oeca· 

< ~-· Não se haver procedido á apuração dos siões entram em jog9. · · 
votos; por declarar o presidente da me~a pnt@· · 1. ~ ~ 
chiai, tenente-coronel Antonio Pereira de Brito O Su. RooilrGuss JUNIO!t:-~ exp tcaçao " 
Paiva, ao começarem houtem os trabalbos ás muito diffi.cil. 

· lO lti horas da manhã, na presença do Exm. Sr. O su. PoMPEU :-Portanto, si o presidente da 
Dr. chefe d11 polícia, Gonçalo Paes de Azevedo mesa parochial foi desiguado para presidente da 
Faro, que os vereadores e juizes de -paz do mu· caroara municipal, não njo nisto senão a im
nicipio eram os cidadãos constantes de uma rela· portancia, o merito que tem, e os amigos com 
çâp que traz}a no b_lllso da sobrec~saea,.:e. que que conta para se fazer eleger. 
mandou coprar e asstgnar por um .so mesarro, o s. Ex., re!pondendo a diTersos apartes dados 
cidadão João Francisco Samp~io, e alftxar na por mim e pelos 11obres deputados. os Srs. Souza 
pom da matriz com os nomes dos vereadores Andrade e João Brigido,proferio.as seguintes pa-
e juizes de paz por elle designados e com o nu· lavras (li!} : · 
mero _de ordem da collocação, mas sem decl~ra· ·· s h h r 
ção de um só voto por qualquer delles recehtdo;· c Eu desejaria que os rs. tac ygrap os os, 
sem abrir·se a urna para proceder ã, verificação sem tomnndo nota dos apartes dos nobres depu• 
e contagem das · cedulas e sem lavrar-se neta ta dos, principa~mente na parte em qu~. apreciam 
alguma de apuração, dando.o presidenté da.mesa cada um dos nomes que .acabo .de ler. Assenro 
os traballios por findos com. a simples exhibi- ãcamaraijueoscidadhosque estão aquiassigna· 
çâll e am.xação ~o rlll que tro~e!l! de ca~a. ~e que· dos. são.pessilas qu:Uifieadas. • . . " .· ... , 
eom estnpefacçao gerarsubsL1tum ~ elerçao_ da .os nomes que S. ·Ex; havia.lido eram. os 
paroebia, não allegaJ!do out.ro motl~o, ~m Jqs~ dos. signat.arios do ]lrolesto, .que .. são os .. dos 
tificaQão deste procedimento summ~r~o e msohto Srs. ··João da Fonseca Barbosa, Emygdio Bezerra 
senão a pressa que tinlla de presrdir a outra de llene~as, José Pompeu de Albuquerque Ca· .. ··, 

.-.-.~.- ...... ......... . 
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v~! emite, João-àa Rocha Moreira. João Cordeiro, J Antonio d~ Oliveira, i6. Washington Perei~a 
Jo~é da Fonsêca Barbosa, João Carlos· da Silva de Alencar, !i. João de f;arvalbo Lima, l.S. 
Jatahy, Francisco Raymnndo de P. Bruno, Mi- Raimundo de Paula-Ramos, 19. Emygdio Be· 
gnelAugusiO Ferreira Leite, Pedro da Rocha zerra. de Menezes; iO. Arnulpho Pamploua, 
Moreira. · 2i. João Carlos da Silva Jatahy, 2i. Fran-

Parece que S. Ex. com esta i'lsinuação queria cisco de Paula Brano, 23. José Lina de Paula 
collocar-nos em eondi~ões desvantajosas em Barros, 2~. Antonio Francisco de Paula Ramo!. 
rl?laÇão a esses eav~lbeiros, contra os quaes nada· Juizes de paz da Fortaleza: 
dtssemos de offenstvo ou mesmo de. desagra- i. o Dr. Meton da Franca Alencar, 2 _ • Fran-
danl. cisco de Paula Ramos, 3. • Jolio Damasceno Sa-

0 Sa. RonaiGUES Jmnna dá um aparte. mico,~.· Antonio Joaquim Rezende. 
O Sa. PoliP.EU:-Os protestantes, como aq.elles Supplentes 5. • Antonio . Joaquim da Silva 

contra os qnaes S. Ex. dirige hoje os seus Murta, 6.•Trajano Antunes de Alencar, 7.•João 
o~ios~ pedindo a acção da ju.stiça e a _interve~- Antonio de Oliveira. 
çao ao governo, nos merecem a mmor const· Parece que s. Ex., trazendo ao conhecimento 
deração como correligion~rios e ba1.:llhadores desta casa a apuração noticiada pela Gazela d<J 
dos mesmos principias que advogamos. Norte, quiz eJtprobrar áquelles· que sustentam a 

O Sn. RoDaiGUEs lUNIOR : -Não tenho adio a mesma Gazeta o facto por elll! noticiado. 
ninguem. . S. Ex. sabe o gue são os orgãos de publici-

OSn. Pollll'BU: -Todos são prestimosos ami- dade;... · · 
gos politicos e esforçados defensores e sectarios RODRIGUES JUNIOll:-Expuz ainda o faciO; não 
das mesmas idéas que ~braçam&s. E· neste commentei. · 
caracter os acatamos devidamente, embora te-
nbam -se separado da maioria do p~~tido por O Sa. PO!IIPEU :-- .. · quà lquer noticia de 
motivos que não conhecemos, mas que respei- interesse publico é immediatamente tomada 
1amos. pelos seus reporters ·e trazida ao conheci-

Na tribuna, ou em ap~rtes, quer desta ·ban- menta do publico. Que responsabilidade póde 
cada, quer de outra qualquer, não se pronun. recair sobre os redactores de um jornal neste 
ciou uma só palavra contra 0 nome ou qualida· easo, quando limaam-se a dar simplesmente a 
des dos signatarios do protesto que S; Ex.lrouxe noticia de um facto~ Já se vé que S. Ex. não 

. a esta camara. tinha razão, quando parecia insinuar que os 
redactores da Gazeta do Norte approvarám a 

O Sa. Souu AmlRAnE : -Apoiado. chapa, de que a mesma folha deu nottcia, dizendo 
O Sa. 'RoDRIGUES Jvxzoa : -Estimo muito ser a apur3~ão da elei~ão municipal. 

esta declaração agora. 0 Sa. RODRIGUES JUNIOU::-0 alcance da de-
O sB.. &lUZA MilliiA1lE: -Y. Ex. foi Q!16~ claração da Gazeta é manifesto. 

veiu accusar os nossos amigos. o Sa. PoMPEn:'-A noticia portanto da Gfl.Zeta 
(Crullam-se outroJ apartes.) do Norte nada sigaifica como prova ou doeu-
O s11• Poloi~Eu: -sr. presidente 0 nobre de· cumento do que realmente se passou na eleição 

putado verberou com as palavras mais vehe- da capita 1. , 
mentes a eleição procedida no município da Disse,linalmente S. Ex. (lé): 
Fortal~za, como $l S. Ex. não estivese acostu- , Pela leitura que acabo de fazer poderá a ca-
mado a presenciar esses espectaculos desde mara e ~oder~o aq nelles que lerem o discurso 
os lllais verdes annos ... { aparttf':do Sr. Rodri· ver a allernção que se fez na chapa combinada 
pu) · . e adaptada pelo partido, annunciada pelos dous 

O 811 .. Joio BaiGmo:- Eleição tão bôa como orgãos liberaes da província, e o modo como foi 
as rnelhore5 de Sobral (apartes d<JSr.Rodrigtu:s.) alterada e a capriclw de certo i!lllividuo. (N!io 

O Sac PoMPEU :- .•. e concluindo trouxe apoiad<J tk algum deputados d<J Ceará). 
eomo documento indiscutível a apuração noti- • O Sr. Pompeu:-Esta insinuação de V. Ex. 
ciada pela Gazeta da N~. que é a seguinte( lê): é que não é razoavel ; não hove capricho, , 

• A aput-a.çàD da elei{:ào da caniara e juizes de S. Ex. nesta parte não foi explicito, não de· 
paz desta capital deu o s~guínte resultado: clarou, nlo nos disse quem era o individuo, 

• Yereadores.-Lo tenente coronel Antonio cujo capricho fazia alterar tão profundamenle a 
Pereira de Brito Paiva; ~-• major João Brígida eleiçlio municipal da Forta!e2a. 
dos Santos; 3 . .,. Dr. José Pompêo de Aibu- O Sa. RoD~trGOES JuNr 111 :-Foi um individuo 

· qnerque Cavalcante ; r.. o padre Antonio Pereira que apresentou-se na igreja com uma lista na 
· Ué Alencar; 5.• pllarmacl·utíco João Francisco mão e, antes da apuração, dizia : • Os eleitos 

Samp!lio; 6. • capitão Guilherme Cezu da são estes., 
Rllcha·; 7.o João Eda.~rdo Torres Camara; O Sa. PoMPEU :-S. Ex. agora declara guefoi 
8.• eapilão José da Fonseca Barbosa; 9. o José 0 presid. ente da mesa parochial. , ·· · 
Antonio. de Mene1;es. 

· ·.=. Sup[llentes.-'iO. Ttajano Antunes d.e Alen- O sn: Souu ANtllWlE : .- Uaí amigo :nosso, 
~r. U. Silvino. Silv~, t:il; loaquim Francisco ninilo prestimoso, muito distlncto. . . · 

·. da' Costa, J3. Ioaquim FeliciO· de Oliveira Lima; O Sa. PollPBU:-Devo di%er ã camara que êsse 
u;. ·Antonio JMqulm da Silva· Muota, iiS,JoSo cidad!o foi se~pre considerado por S. 'Ex. a 
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qu~ até hoJe, Sr. presidente, .tem merecido o 
maiOr conceito. . . . . 

O Sa. Soou. AND!UDE- Apoi ado. 
0 SR~ POIIIP&tr: - ... tem recebido dos seus 

· co-religionnrios as maiores provas de estima e 

o Sr. Freitas Coutinho : ·- ·sr. 
·presidente, eu destjnriã·queo nobre ministro da 
guerra fosse tão reli~ como o llonrado mlnislro 
da marinha, que conseguiu ver passar nestaca· 
mara o seu orçamento no meio do mais profundo 
silencio. · . 

de eonsidersção. · 
O Sa. Somo~. ANDB.tnlf:- E foi 3ebado muito 

. bom .pelos amigos do nobre devutado, para ser 
· pre>ide~tte da camara municipal e alé dep11tado 
provincial. · · 

O Sn·, RoDRIGUES Jummi : - Entlio por isto, 
. esse_ modo de fater eleições é.mullo legitimo? . 

(H a oiltros .zparies.) -- · · · · -

O Sn. P OlCPEU: -Mas, Sr .~presidente, como 
·s. Ex. annunciou que qu~ria fazer um reque· 
rimento sobre negocias tl!t~itoraes de minha pro- . 
:vincia e no· correr do . s~u di~curso fez nmo 
accusação contra os nossos amigos c'ommuns ; 
creio que cumpro nm dever de bon_ra e de par· 
tldario

1 
incorrendo no desagrado de S. Ex. por 

amor aos interesses geraes do partido. · 
Limitando- me , apenas a di~er algumas pa· 

lavras em defeza des..<es ~migos já fí1 senur 
a s. Ex. n admiração qu,e. me c~ usava v~l·n 
tomar a defen de interesses e paixoos mal 
·contidas. 

O SR. llot>RIGUKS Junroa:-E ntão eu tomei a 
defesa-de intor~sses e paixões mal contidas~ t 

O Sa. Po~r&u:-Sim •.• 
O Sa.. Rona.rGUES JUlltoa:- Agradeço a v. Ex. 
O · Sa.. PoMPtu:-êreio ~e o nobre deputa 

do está convencido, como eu, de que esse~ 
( interesses, esses p·equenos interesses de lo· 

calidade não deviam occupar a attenção desta 
augusta camara. · 

O SR. BODRJGDES JU!IIoll:-Trata-se de .uma 
eleição municipal, e este assnmpt() é muttQ 

· imporlante para de\•er r·ccnpar a ·nossa at
t6llçio. 

Não en:s:er~uem os nobres depultldos uma 
censura nestas palavras, que foram proferidãs 
no intuito de expll.car a singularidade de seme· 
lbante phenomeno ,· . 

1\e\ativament&.oo ministerio da marinha,. por 
occasião de ~e discuti~ a proposta para a Oxação 
de forcas de mar, iusmniu-se urn delr.lle l8rgo e 
interess~ntc ; varias •dêas foram articuladas 
por · mim e -por alguns dos honrados · membros 
desta casa, e o<> seotido dessas mesmas idé~s se 
solleilaram·reformas, que nestemomen.to oceu• 
pnrão sem duvida a illus\ra~ inteUigeneia do 
honrarto ministro . . 

Senhores, este trabalho por parte da camara 
n~o se verificou na mesma escala rei á ti vamente 
o as negoofos, que so acuam contiados á. sabia 
dlrecçào do nobre ministro da guerra, que ape
nas se viu na contiogencia de oll'ereoer nm3: 
ligeira respósta ao discurso proferido pelo meu 
distioeto nroígo deputado por Mano-Grosso, que, 
sempre zeloso pelo que diL respeito aos legilimos 
interesses do pai~, trouxe a este reçinto o ·resul· 
1.8ilo dos seus estudos SGbre os assumptos men
ct(lnados no relatorio de S. Ex. 

Desde j á deçlaro, sen hores, que apezar de Indo 
não é minha intençlo fazer nm longQ ill<onrso, 
contrnri:mdo l:\o de frente a jnsta ancíedade em 
qtul vejo os meus honrados amigos, que certa· 
mente desejariam que todos os orçamentos já 
estivessem sendo dlscntidos no senado ; sirva· 
me pois isso d.e de~culpa para limitar-me a mui 
ligeiras observações. 

Começarei, senhores, insistindo ainda sobre 
um ponto~ para o qual lomarei a liberdade de 
cbamar novamente a .íllustrada attenção do no
bre ministro da guerra, ponto para mim da 
maior importaneia, porquanto entende com os 
direitos, com a liberdade do militar. 

·.o Sa. PoM.Psrr:-Espero pois que S. E:~t. _re
eonsiderand() o seu reqner•mento, a pouca un
portanc\a que elle merece p~r seu objecto .. . 

~"um dos primeiros dias da presente sessão o 
Sr. Fernando Osorio, deputado pela provineill 
:io Rio Grandedo Sul, apresentou a esta.eamara 
um requerimento,.pedindo que se nomeasse uma 
com missão e>pecia ·para dar pa~r sobre .o CO· 0 :5n. R ODRIGUES JUNIOil:- No conceito de 

V. Ex. . . '· 
O Sa . Pollll's.u:- No conceito de todos, ~s

tas questões de localidades só servem para 
tomar tempo á camara. 

o Sa. RODlUGUBS JUNroa:- No conceito de v. Ex. . 

di"O penal militar. · · .. 
Nessa occasião levantei-me, senhores, ·e t lllr· 

mei q.o.e at\enta a connetão da-maleria o·pare
cer devia b mbem ser formulado sobre o cod.igo 
do processo. . · ,. ··. 

Mais tarde,qoando aqni se discutiu a propostll 
p:ira a fix:Jção de forças d~ terra, tomei,a ·pala· 

O Sa. Po~EU:- Espero, repito, que S. Ex. vra e exput, embora· suecmtamente, as ·m•nhas 
reconslder·ando seu requerimento o retire idéas át~er"a deste grave ~ssumvto e de·outros 
e p_or este proecdimemto 'u&o tenho mais do que inürn~Ulente se prendem aos negocios.re!a· 
louvar a altitude calma e reflectida do no· t•vos ao orçamento, ora sujeito a nossa delibe~ 
bre deput~do". . . . ·· : . · ra~o-. · · · .. ·. . . . . 
- . . . . · ·• ·, -•.. : : ' . H3:vendo en, pois, dmgtdo o meu requeri-
Tenho conclutdo.(M1uto .~;:JIIUY<!·,~.,J. .-. .mei!to·usllr. ~ma.ra instando para que a. com· 
A discussão fica adiadà•:ieiaibbt~-·~>~;1/: f' ~~Si!ii~!i.ecil~, . que ~ppor.tunamente -tivesse de .. v-· .. ~' ::~:::'o.·::,- :':. ::'!'':i~ .i.Se~.aomeada,: se~p~ssasse- em tra:eraa e.onbe· 
sEGUNDA p AR.TE D,\. · oi\DEM':Do·niA::··. •· ieiQl.ento 'dos.·tMU11 hont'il.dos ~oH4!gns as ~nclu· 

- · · . ·· sões :do seu· parecer· sobre quesl.ão :de·· ~o elç-
Entra. em ! . • · diseusaão.- o orç=ento :da 'l'ado alcance; _.já mais acreditei, . senhores; .-que 

perra. 11pezar ~e não w sido logo ;o~o .. ~t~ 
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requerimento, viesse elle a ser fi'nalmenie re
pellido. . . . _ 

em meu espírito ; certamente não contribuirá 
um tal facto para que se modiHque a. minha 
norma de conduc11 ; não me atirarei por isso no 
terreno da. opposição systematica e desabrida. 

Antes que inoplnudamente surgtsse este -wo 
desastrado desenlace, tive occasião de convers~r 
com o honrado ministro da ~éri"ri.;' e"decrogar 
as. Ex. para que com a legttima preponderan
eic, que S. ~x. exerce _sobre os. destinos da pr~
sente sitnaçao consegUisse do 11lustrado presi
dente desta camara e do leader. da maioria a 
adopção da idéa, que eu ousara propõr ... 

O Sa. M.u\coLINO :MoUll-' dá um aparte. 
O SR. FRElTA~ CoUTINHO :-Eu não sou dos 

que melhor conhecem o regimento que dirige os 
nossos trabalhos ; mas creio que o nobre depu· 
tado me interrompe injustamenle ; nesta parte 
tenbn a meu favor a disposição regimental, pois 
as commissões do anno passado desappareceram 
com à sessão em que ellns foram nomeadas 

Além disto, senhores, entendo que é mais po
litico, que é mesmo mais consentaneo com as 
normas do systema representativo advogar-se 
na opposição idéas que possam facilmente vencer 
no governo. 

As opposições extremadas em que se agitam 
idcias impossíveis, em que se desvirtuam os 
melhores principias, em que se cream esperanças 

·e em que se tomam compromissos, esperanças e 
compromissos que não se reaUzariam sem grave 
prejuízo dos grandes interesses do Est~do, têm 
mais do qualquer outro facto concorrido para o 
descredito dos partidos e dos Iiossos homens po· 
litieos. 

Mas não façamos disso questão ; o facto é !JUe 
até hoje nada se consegum, e os dous codtgos 
ahi jazem na poeira do archivo, onde, me 
parece, ficarão sepultados por muito tempo 
ainda. . 

Senhores, confesso o meu arrependimento; si 
ent.iio como hoje, cu ti 1•esse a fortuna de conhe· 
cer a maneiro por que as questões aqui se ini~· 
eiam e se resolvem, nunca me teria passado pela 
mente 11 idéa de vir propõr qualquer medida a 
esta camara. 

Tenho visto Q,!16 tudo quanto parte da ban· 
cada da opposiçao, tudo por mais simples e in· 
significante que seja, cahelogo sob o estygmada 
maioria. 

N5o se cogita·da vantagem, que possa por 
ventura derivar da idéa iniciada pelo _opposi· 
cionista; não, nada disso, traz e lia vicio de ori
gem é qo.anto basta para q_ue se a fulmine sem 
estrepito nem figura de j)ltzo. 
· Eis o motivo por que não poucas vezes me 
sinto sem enthus•asmo quando venho reclamar 
contra . cenas actos da administração ; quando 
esforço-me para que se desvaneça a ultima soro·. 
bra de desconfiança pa!1idaria nas questões que 
aqui ventilo-; quando por todos .os_ meios e por 
todos os modos procuro fazer tr1um phar uma 
idéa util ; sim, eio a razão por que me foge o 
enthusiasmo, embora ·não · se. me arrefeça a 
energia .no cumprimento do meu dever. 

E demais, senhores, as provas de benevolen
eia, de imparcialidade e mesmo de excessiva 
moderação que aqui tenho constantemente dado, 
me parecia dever j11stiJiear a illusão em que 
tenho permanecido, i8lo é de Ter attendidas 
algumas das reclamações que, inspirado tão 
sómente nos princípios de justiça, tenho ousado 
torll\ular· contra certas medidas adaptadas pelo 
governo. 

Os nobres deputados que compoem a maioria 
são por. tal maneira ciosos pela vida · do go
verno, que vão muitas vezes adiante do proprio 
gave·rno, negando-me aquillo que estou certo 
não· me seria por elle ·recusado ; até, Sr .. presi· 
dente, pedido de inrormações, que .a nenhum 
·deputado; que se interessa pelas discussões aqui 
'ventiladas, se recu!llm, lêm-me sidosystemati
. eamente negadas ; mas, senhores, ~melhante 
. procedimento, que para comiii.igo. têm tido os 
nobres deputados nenhuma influencia·trodw;irá 

Quanto não nos deve entristecer a nós que 
desejaríamos ver brctar a prosperidade nacional 
do seio das nossas. leis e dos nossos aetos, o 
espectaeulo angustioso em que não poucas 
vezes se exbibem certos estadista~, quando inu • 
tilroente se esforçam para I igar o proced11nento 
que tiveram hontem com o procedimento que 
têm hoje? Quanto não nos dóe essa gymnastiea 
sem lln vida fatal ao jogo regular dlls nossai 
instiL uiQiies ? I 

Eu de!ejara, senhores, ,que tivessemos uma 
opinião publica intelligente e patriotica e com 
energia bastante para fulminar esses erros e 
saber romper com todo~ os cbstaculos quiçá 
.levantados pelos proprios govei:oos, para erguer 
bero alto o cidadão que seriamente se emp!
nhasse na defesa dos verdadeiros interesses do 
paiz; que tivesse abnegação bastante para s~
crificar·se por todo quanto o bem publico ex i· 
gisse. 

Censuremos, senhores, o que não nos l~r 
possível approvar diante da nossa conscienciJ, 
llianle das nossas conviccões e approvemos o 
que podemos e devemos fazer triumphar na 
esphera da administração. 

Opposição a toao o transe, sô a comprehendo 
em casos verdadeirameot~ excepcionaes. 

Sirvam estas palavras para definir ao nobre 
ministro· da guerra o meu modo de ver os ne· 
gocios que se acham sob a illustrada direci(50 
de S. Ex. · · 

Começarei referindo-me novamente a ({uestão 
de'legislação militar, que não tem até hoJe me
rec do do nobre ministro ~quelle :~~elo e cuidado 
que eu desejara.qo.e s·. Ex. para· com elle ti· 
vesse. · 
· Não comprebendo, senhores, como entre nós . 
e durunte tão largos annos o· milit.1r tenha po
dido ver sua liberdade e os seus direitos vege
tando sob o imperio exclusivo da vontade· e do 
capricho d.ljuiz. 

o miti ta r não vive sob o jugo .da lei ; parn os .... 
seus actos não h a tribunal.regularmente organi.· 
zado. nem disposição legislativa na altura_ das 
exigeneias .los tempos modernos. · . · 

Temos ein vigor a legislação do Conde de 
Lippe, que · de"Veria a?enas .ser · um elemento 
historioo e não; comomfelizmente acontece, o 
co digo por onde ainda se. regula a _conducta do 
militai. . ' 
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Somos um povo em cujo seio dominam os O relataria do nobre ministro nenhuma pala-
principias de umn adiantada civilisaçiío • ternos 'Y<k diz a respeito desse importante aconte.
uma imprensa livre, uma tribuna em' que se ctmento. 
ouvem todos os accentos ; possuímos em fim Sei que S. Ex. aeaba de installar vnios de
todos esses elementos que por si sós constituem positos de disei:plina ·e que os distrl:lmi u por 
a mais belln conquista a que é dado cbegar nos diversas provine1as do Imperio; mas pergunto: 
tempos QUe correm, e no entretanto do meio de esses depositas por si sós poderão satisra~er as 
todas essas grandezas, de todo esse conjuncto de necessidades da disciplina? Darão elles garantias 
verdadeiras garantias á liberdade, surge como para a que a manutenção da ordsm seja uma 
uma sombra atterradora esse desgraçado mo- realidade, para que o desrespeito áJei não seja 
numento de uma legislação que nasceu com o como infehzmente até agora tem sido a norma 
despotismo e que com o despotismo devera ter por onde grande parte das praças dO nosso exer
morrido. . · ··.. · cito tem pautado o seu procedimento~ Espero 

Estou certo de que o nobre ministro que que S. Ex. me dirá si semelhante medida pro-
occupa umu alta posição no ·exerciiO, .posição dll.lirá o effeito que espera. . · 
tão dignamente adquirida (apoiado&), mais de- . O ~obre deputado por Goyaz~ quando aqui 
pressa do que nin~uem se convencerá de que discutl n a proposta para ·a fixaçao de forÇos de 
n1io sou exagerado quando me enuncio ne~tes terra, ex:poz certas idéas que eu desejara .ver 
termos, quando insisto com S. Ex. ~ara que adaptadas pelo nobre ministro da guerra. 
não abandone os direitos do militar aos vaivens S. Ex. com·todo o fundamento observou qne 
da sorte) e para que obtenna do parlamento o batalhão de engenheiros não tem lido occasiiío 
um oodigo de disposições capazes de colloear o de .se entregar no tempo de pu ao des.empenho 
soldado à o abrigo da violencia e do abuso. da tarera qo.e lhe incumbe em nosso.nllrcito. 

Quanto ao conselho supremo militar e de jus- Seria de. uma u\ilidade incontestavel empre-
tiça é inutil, senhores, demonstra! os defeitos gar·St· durante a paz o b3talbão de engenheiros 
de sua organização; é elle, como se acha, in. nos misteres de seu officio e principalmente 
compatível com o estado actn3l do paiz, que lambem .nas constrncçlles de estradas de ferro, . 
cammhando ao impulso_ da liberdade não pó de, e colloeação de linhas telegraphicas, pois é 
Dão deve tolerar em seu seio a existene1a de reconhecida,senbores,a grande intluencia que a 
uma instituição creada para tempos bem di· viação ferrea e o telegrapho exercem actual-
versos. m,ente sobre os destinos de wna gtierra. 

De. um lado, pois, leis, qne definam com o sa. Cosu AzEYEno:-Por isso é que o 
clareza e precisão os delictos e as penas, e de nobre ministro aceitou 0 addltivo iml)ondo aos 
outro lado · tribunaes que· não se achem em h · · 
antagonismo com aquellas leis e com a liber- engen euos esses serv•ços. . 
dade e corn a justiça, tal é, senhores; a tarefa que O Sa.· FREITAS Coo'rrn:a:o:-E,. senhores, a 
a este respeito eu qnizera ver desempenhada guerra do Paraguay bastaria para nos advertir 
pelo honrado ministro da guerra. que semelhaate providencia deveria sem demora 

A indisciplina que ultimamente lana no ser tomada. · 
e:~:ercilo é um facto qne não deve viver fóra Nagnella para nós ·gloriosa campanha o bata-
das cogi!açl:les do honrado ministro. · lhão de engenheiros, embora tivesse. prestado 

Diariamente testemunhamos o triste especta- grandes serviços ao paiz, não os prestou na es· 
cuJo de lutas feridas entre soldados de linha cala e eom a rapidez q_ue nos era-licito esperar ; 
e a força policial ; não·· poucas vezes, se- encontrou diante ele s1 diftl.culdades serias, re· 
nhores, temos noticia de selos de verdadeira sultantes do facto aliãs lamentavel : ile niío se 
insubordinação, de 3bsoluto des1rezo -pelas haver indastriado durante n paz nos trabalhos 
regras de di~iplina ; a repressao não tem estrategieos proprios de sua organização. 
realmente· ~ido emcaz, porquanto esses delictos O SR. CosTA AniVEno:..;...E todavia os realizon. 
tendem antes a crescer do que a diminuir: 

Esses factos são notarias, estão no oominio de O Sn. FRBI'l'AS ConiNHo:-.Mas realizon·os • 
. lOdo 0 mundo, es.eusado é, pois, fatigar a atten- · precisando vencer emb(U"aços de toda a ordijm, 
Ção .da camara, exhibindo as provãs respectivas. embaraços q.ue ·não teriam appareeido si d~nte a paz se t1vesse elle devidamente . exermtado 

Referirei apenas,o eoníl.icto que ainda não ha nos differentes ramos de serviço, a q!J.B ,pela .sua 
mnito se deu nesta cidade. especial organi~ação eslà destinado a satisfazer. 

Com effdto a população da :cõrte ·teve o des· o Estado. tem um certo numero de estradas 
agradava! ensejo de assístir . a um. rerdadeiro de ferro, além .das . q__ue, pertencendo a com~
combate, travado eiri -uilia das ruas mais pu- nliias particulares, sao no· en1retanto, por elle 
blicas desta capital, entre soldados de linha. e de fiscalizadas, attenta a concessão. de garantias de 
policia; nem as leis militares nem. os· ofllciaes juros;,poisbem, por quemotivot,~ nobre ministro 
tiveram o poder de conter a tropa,. e até· hoje, da çuerra nãO se ent~!lde eom o seu co~ lega da 
senhores· nada nos consta relativamente ás dili. agrteultura para ver Sl conseg!].e propormo!lar ao 
genilias empregadas para ·llesc.ob~r e_punir os eotpo e batalhão de· engenheiros· um ·meio ~·. 
delinqllenles; parece-me que .~obre tão graves oellente, que os habilite na ·prat!_ca .de. U!ll, se. 
attenlados · passou·se a esponja do esquécimento . melhante' · genero de , ,constrn~o; . entregando 

·e asõim pela desidia a pelo abandono, em que mesmó si possivel.fõr a 1isc3liztção dessas. as-
vão os negoo:ios publieos,.mais uma vez .se. creou tradas a engenheiros· militares?. (.A.p~trl63.)' · . :·, 
.um e~timulo para· a d~sordem oonseutindo:-se · . Bem,. si o honrado ministro da guerra, segWidD 
no trmmpho da impunulade. declara o nobre depubda que me .interrQm~e, 
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é o piimeiro qo.e tem tomado varias ·meuidns 
nesse sentido, o que me cabe por, isso é loavnl·o 
e o que desejo é que .S. E:t. não se afaste·dess:• 
r esolução . e que trate de aproveitar o corpo e 
batalhão de engen beiros, dando-lhes nccasiiio 
para que adquiram o maior desenvcilvi·mento 
possível: · · 

O SR. G.uwiGo :-Q aviso está publicado. · 
. O S11. Fni!IT..LS Coll'[tNRO : - Espero que esse 
aviso firme a doutrina, da qual certamente oiio 
se apartarão os successores do honrado minis
tro. 

A"cetm da collocação de liohns telegraphicas 
c de sua exploração acredito· que lambefll 
alguma eousa se fará ; creio mesmo que o bon. 
rado minislro já iniciou medidas tendentes a 
esse fim. 

No entretanto que o estado-maior de artilha· 
ria, no tempo· de guerra, outro serviço não 
pre$la sen~o o que é relativo á mesma arma de. 
"rtilllnria, e no tempo de · pnz constitue apenas 
nm viveiro para as com missões que aliás já 
d~-vinm como de-vem cnmpetlr &as officiaes do 
est:ldo·malor de i.• classe. 

Qu3nto oo estado-maior de ~-· classe, me 
parece, que não tem elle sido considerado de · 
conrormi•lade com o pensamento que presidiu á 
so.a crea~ão. 

Este 'est.,do·maior deve ser composto de offi
ciaes, que impossibilitados de se acharem em 
<X~ndições de complel:l actividade, ~o no entre
tanto aproveitados em commissões, que não de
mand~m nem ex.igt>.m. grande esforço e tnb3lhO, 

. e que e:•nslituem por assim di~er uma espera 
ho nrosa para as reformas desses mesmos·of
llei~es . 

O Sa. FLORBNCIO DE Allasu : - A estl'llda de Mas 0 governo, pelo modo por qlle tem pro-
SanL'Anna foi construida por engeutleiros .mili- cedido relativamente ao estado maior de ! .• 
lares. ·. . cl~sse, me parece, o considera como um corpo 

O SR. FREI'l'AS Co:oTIN.HO :-O nobre deputado em verdadeira e completa actividade. · 
chamando minha attenção para este facto dá · 0 SR. FLOliENCTO D:& AJ!l\EU:- Pela lei são 
m~is uma prova do acerto de minhas proposi · addidos. 
çlles e, portanto, das vantagens que póde colher 
·0 E~todo empregando assim o bat3lllão d'enge- O Sa. F!IEITAs CoUTINHO:-Quando tivemos a 
nheiros. · fortuna de aqui ver pela primeira vez o nobre 

o nobre mil;tistro, me parece, já teve occasião ministro tive occnsíiio de tom~r a palavra, para 
do veriHc"r que a construcção da< linha~ tele· discutir vnrios assum11tos de 5Ua p~sta e então 
gl'aphi!l.'ls pelos soldados do bntalbii.o de enge- perguntei a S. Ex., s1 o n o.mero de praças de 
nheíros realizoa para o lh~oum, nacional uma :pret pedido na propost~, apresentada ao parla-
consideravel economia. · mento. era sutliciente. 

Entendi que esse numero era insignificante, 
'O SR. C.uiAliGO :-66 •/. de differença. e qne S. Ex. com exercito tão diminuto não 
O Sn. Fru:rus CoUTlNliO : -Mais uma rozio, podia attender a todos as necessidades do ser· 

pois, tenho_ para in~islir na minha reclamação, viço publico. · . 
que a. ser attendida, produ·drá duas vant•geos : Iuq11iri de ·s. Ex. si na sua embora cti.rta 
a primeira:-econoroia dos dinheiros publico;, o administração não havia ainda recebido dos-pre
que nas circurost•ncias eritié.'s ero que se ac. a sidentes de pro-víncia pe<lidos de força, exigida 
o paiz é nro facto da-mais subida importaocia ; pela .uanunlenção da ordem publica, S. Ex. de. 
a segunda:~xercita-se o pessool lio ·bataihlio cl~rou·meque niio ; ultimamente, porém, vimos 
de engenbelfos no desempenho dos seus ~evP.- pela lliscns~ão que se tnvou no senado, que o 
res, · e .assim é elle . prepuado a bew-corres· ministro da guerra se declarava impossibilitado 
ponder -ao intuito, qne ao ereal-o \eve o le· de attender a uma reclamação aliás imperiosa 
gislador err. mell,!e. [Apo',rdos.) feita pelo honrado presidente da província de 

No batalhão de engenheiros ba uma anomalia, Pernambuco. . 
que eu desejara ver extincta. · · Esle digno delegado qlll' disp_õe ·da ampla 

Os officiaes ·deste batalhão são tirados de todos confiança do gabinete, requisitou do ministro 
os corpos, g_n:--ndo, senhores, me parece .que de· da guerra para manter a ordem publica amea· 
.viam para uso ser escolhidos sómeute aquelles, çada e· amparar a segurança individual, um 
que' tivessem habilitações especiaes dessa ·· arma. contingente de 200 praças, e obteve senhores; 
(Apoiadas.) Peço pura este ponto a attençao do em respost3 que lhe seriam· r&mettidas só mente 
honrado ministro. . 50 e l>so mesmo com gl'llnde esforco~ 

Ha em nosso exercito uma instituição, que Ma~t um gove_rno q_ue se· colloca em. condi-
reputo ser uma verdadeira excresr.encia. ~~ ~ao precar1~s na o ~m COIJ}pet~uCJa para· 

Nã · -1 ·te· s · ·d· 1··· · · · . dm~1r os negoctos publ1cos, po1s da a prora a 
_o se1 rea .men • r. presJ en e! a que natu- ruais cabal de sna incapacidade para satisfazer 

- reza j.e serviço se _procurou_ sa ll~fazer com. a as primei ras e AS mais elementares necessidades 
creaçao do_ esta~o maiOr de arh!~3rJa. de um Estado bem organizado :-garantir a li-

Desdeque ex1ste o esl3do mMllr de t .• • claase, herdade individual, fazer respeitar a lei. 
composto de omciaes distinctos e habilitados . . . _ · 
para todos os ramos do serviço do exerci to, não o SR. MJJIC_oLINO_ Motll\A_: -:Mas ·amdn honc 
compreodendo o lim a que se quiz attingir tem o Sr._ ~ose :llananno disse que em_Pe_rnam. 
com.~ ereação do estado maior de artilharia. b ueo bavta .paz e __ ordl!m. · . . · _. ... · . 

. Para_ directores de arsenaes, cbefes de estabe- . O S11. FllElTAS CO'OTU!ll:O :.;.... Nada tenbo que 
lecimentos militares e outras com missões desse ver com o discnrso do Sr _ José Marianno; o que 

-genero; o estado- maior do l .• classe fornece o vejo é que as uclamações feitas por om delegado 
melhor pessoal. · de toda a confi3n_ça do governo não aio· allen-
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didJs, é demais o nobre deputado declarando 
estar a proviscia de Pernambuco em paz cen
sura o presidente e o governo que ainda o eon· 
sena. 

~overno; ·requisitmr!OO praças ·e o governo nã~ 
disse que essas pra~:•s, não fossem necessnrias

1 pel~ oo.ntrario atllrmon qne não as tinha e que so_ 
env1ar1a 50, que eram as unlcas de que podia 

O SR. MAncotmo-MoURA dá um. aparte. dispor. Então aeensem ao govemo e não a mim • 
. o Sa. FREITAS COUTIII'IrO: -0 nobre depu\ado . o Sa, CAMAJ\GO dá um aparte. , 
não póde ser mais ministerialista do que o mi- O Sa, FREITAS CotmNiio:-Não q_uero fatigar 
nisterio, nem mais presidente de· Pernambuco a attenoão da eamara, senão. J!edina ao nobre 
do que o Sr. Franklin Doria. . presi_dente que me mandasse v1r o Dia.rio 0/ficial 

Ora é o. Sr. Franklin Doria que reclama · do e ler;a as palavras que no senado foram profe~ 
governo !00 Praças, sem .as qnaes não se jalga ridas por um dos membros do gabinete a este 
habili l:ld~ a manter a ordem publica e o minis· respeito. . · · . . . · 
terio declara que não lhe póde mandar senão :SO. o sa. GALDINO D.U NEVES dá um aparle. 

Quando aqui · me levantei, dizendo que msl · 
iria o governo pelindo ao parlamento um tio O SR. FRBrrA~ 'CooTIN!ID : - Sim; é verdade ; 
limitadO numero de praças, os ~nobres depu- respondendo a um aparte do nobre deputado 
tados admiravam-se da minba exigencia 6 pela Bahia, eu disse que D que devia o governo· 
punham por diante o chavão da epoca-o paiz querer era um exercito de amigos. · · 
não_ tem dinbl'iro, todas as economias são pau- O Sn. CA!ol!RGO : -Pois tem um exercito de 
cas:-,e por essa fórma entendiam, poder impõr amigos. · · 
ailencio ás minhas observações. • O SR. FREITAS ~llTINHo: -Desejaria, Sr. pre· 

Então, como hoje, declaro, que não compre- sidente, occupar-ro_e ainda. de 011tros assumptos 
hendo a ecDnomia, que rodilnda em de<i:orga-
n izar-se 0 paiz, em entregal-o aos vaivens da relet\vos ·ao orçamento ~m discussão, porém 
sorte, abrindo margem aos ataques contra a or· deixarei de fazel-a á vista da hora adiantada em 
dem e a liberdade. · · que nos achamos, e antes de terminar pedirei 

explicações no nobre ministro da guerra ácerca 
O SBs.- DIA,NA. EFLo~UU~cia Dll Anuu dão:apar: de um acto por;;;_ Ex. ultimamente pra1icado. 

tes. As decisões do honrado ministro áeerca do~ 
O SR. FREITAS ComNHn:- Como querem os negoCJos; que correm pela sua pasta, jám.ais 

nobres deputados. que a liberdade mdividual deverão ser ditadas por espírita de partido. 
seja garantida pelo E O der judiciario si as de. Os caprir.hos, as paixões. dos correligionarios 
cisões deste poder nao são sanceiouadas pela de S. Ex. nunca.deverão inspirar- as medidas 
força ? · que S. Ex. tiver de tomar relativamente. ao 

Mas si {lS nobres deputados,. que'aliâs f~zem exert.lto, onde, senhores, deve dominar sempre o 
parte da maioria, entendem qne . o poder jlldi· espirit.o da · mnis severa justiça, sem a qual o 
ciario por si só êC8pazde manler a ordem, en· exercito se converterá em um elemento dt~ des-
tão accusem ·o delegado do · governo, e 0 pro· ol"dem e de verd~deira anarchi~. . 
prio goverM, que lamenta não poder attender O nobre ministro acàba de demitÍir da -Jogar 
ao pedido do presidente de Per~tambueo, que de lente da escola militar da cidade de Porto 
sente não poder enviar·lbe as duunw praças Alegre um officlal distincto a . tOOoJ' os respei· 
que elle exige. · los, o Sr: capitão Santiago Dantas. ' . · 

Senhores, isto todo é al\amenle desanimador; Este acto do nobre ministro l:lnto mais é para 
pareea-roe qae é de todo inulil reclamar-se éausar sorpreza, quanto ·se tra\3 de ·um omcial, 
contra o governo; pois, elle vai fazendo o que qae na ~nerra contra o Paraguay deu exeni~ 
quer e o que entende. , plos de Inexcedível bravnra, figurando o ·seu 

. Realmente de que serve estar · eu _todos os . neoie entre os que mais se· esforçl!ram para dar 
~~a~ a r~elamart Que resultad~ rellro ~esta á s11a patria dias de. verdadeiras glqrias. 
IDSJstencia com que-~upo a trr~una ! Diante Tenho, pois, o direito, digo mal, corre-me o 
do ~overno ·nenhuiJ!' elle aht. vat o seu imperi~so _ dever de inquirir dos motivos, que 
camrnho, e -quando. .,!Dte~r~gado por qualquer determmanm uma semelhante demissão · 
deputado da oppos1çao, lamtta-se a fazer uso da · · . . . . . • 
rbetorien Ollltial, a prometter muita . cous~ 8 a N_lío _,e~eto, sen~ores, qne loSlie. _!lm act? de. 
nada cumprir. · · · · · · indtsetphna, praticado pelo eaptlio Sanhago 

··. · Dantas, o que concorreu para que ros~e elle 
OS&. ~RCOL. IN. o YoUl\A:-0 ~obre d. epatado exonerado do lugar onde estava p~estando tão 

só acredtta embayoneta~. . bons serviços, · pois que se assim !ôra ahi .esta· 
O Srt. ·FREITAS CouctNHO : - Este aparte do riam os leis militares, abrigando a nobre minis· 

· nobre députado mostra · que não_. tive a felicidade tra a sabmettel· o a conselho de gueua. 
'. de prender_ ã atten~ão de S. Ex. · _ : Demais, senhores, o Jouar de -lente . de uma 

o SI\;_.MAP.cotiNO MauM:-Acima'd:t bayoneta· escola militar. não conStitue emprego ·. da . e!>~· 
. éstá a justiça. · · · . : . fianç~ . immed1ata do govel'no ;.para:o· exerc1c~o 

·.-· ._ · · · · - • :U · d' • de semelhanle cargo.se requer sobretudo apti· · 
eo~t::rioF~ CoUTINHO· '7"_. as _'!~~m 1558 0 dão~ moralidade, condições quupn~~~ po• 

--0· b d ·~d ttribue-m uma idéa que der~; com fundamento desconb~oer_no dislíneiO 
_ J!O. re,. epu ... 0 a.. e . . offiCJal de que ora me oceupo. · .nao.ttve para .ter .oceaslao.de aecusar,me. · . . ., · .. ·. ·.· ·_.-, ...... ·.. . .. - . : . 

. . senhores, o que declarei-roi.CJ.ue o presidente - O StkC&lw!G~: _.,;,.Anomeação·delle -: é::qne 
déJ>e_rnambu~, delegado de maiOr colúiança-do foi um-erro; v. Ex. ba deyer, ... . \: . 
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·- ·osa'. FR~!US CoUTINHO:- v. Ex. é o me; 
nos compeeente pard declarar que a nomeação 
do Sr;_ capilio Dantas roi um erro. 
. O Sa. CAMARGO : -Está enganado ; tenho 
tanta compelencia como V. Ex. 

O Sa~ Fnrus CoDTIN&o:-Não sei: inas acima 
de V. Ex. está sem duvida o Marqu..z do 
Berval, que no senado declarou ter sido perfei
tamente legal semelhante nom~ão. 

OSa. Ct.lüitao dá um aparte. 
ó ·sa. F:ÍutiÍAs CoDTrNHo :-Pois bem ; declaro 

a V. Ex. que este milit.r fez a eau1pao ba de 
Paraguay, não parou diante da front~ira, náu 

• deu parte de doente nern pediu bat~a , ncudiu 
prêssuroso. ao tnque dos clar,ns, e desempe
nhou-se com gloria dos deveres que lhe im
P!!-rib~ a sua posição. 

O Sa, C.u~A•GO:- A que vem isso? Não sei 
a que vem esse tom. 

OS&. FRIDUS C'.outiNHo:-l'ara demonstrar a 
V. Et. que o St. -Santiazó Dantas é nm offieial 
digno de respeito e de ser pelo governo mais 
eonsldera~o do que o tem sido até agora. 
. O Sa •. Pl\BsrnaNTE:- o nobre depnudo v11ja 

·que eslá em discussão o .orçamento d_a guerra. 
0 Sa. FREITAS CotrriNBO:-A escola militar da 

prov!ncia do Rio Grande do Sul está dentro do 
orçamento. 

O Sa. l'lll!<!oeFrE:- Perdôe-me V. Ex.; não 
está discutindo o-orçamento da guerra. 

O S11. FRBITAS CotrrtNHó :-V. ·Ex. permilta 
qne lhe dlg~; está sendo demasiadamente sev~ro 
para eommigo. · 

O SR. PRESIDENU: -O nobre depu13do não 
me póde dirhtir esta censura. Eston cumprindo 
0 regimento COm 8 maior bonhomia pRrD <:Um 
V. Ex., delxando·o f;.llar um qnarlo do•. li~ra 
fõra da ma teria em discussão . O que e.<tá em 
discussão é o orçamento da ~tuem, ::e V. Ex. 
ha. um quarto de bora que não fnlla do orça
mento da guerra, entretnnto queixa-se. 

O Sa. FRIIlTAS CouTINHO: -Mas de que V. Elt-, 
se póde queixar de mim T Em que estou eu via
tudo o regimento? 

O Sa. PaesmBNTs:-V. E~. nllo está tratando da m8teria em discussão, e eu tenbo obrigação 
de chamai-o para essa ma teria. · · 

o Sa. Fail'l'AS CoUTil'I'Hil:-V. Ex. raça o favor 
de dizer-me por onde é que se paga ao capitão 
Dantas. · 

O Sa. PusroRtn~: - Perdôe-me V.' Ex., não 
està tratando do orçamento da guerra. 
·· O Sa. FREITAS CollTI!IBO : -Até de· politica 

· geral se póde tratar na :!.• discussão do orça
mento.· (ApoindJS e tlJlllfúl. l . 
_ Has como ia dizendo o· ciapitlio Danta~ dar:iute 
;:· rnerra. teve 'um procedimento digno . a. 
MmlraÇão dos seu~ cb~res; os !!3~s quê_urnam 

.·a .sua ·farda Coram gaobns pdo heroismo, foram 
amuieados dentre o :fnmo .dos combates. · 
· Durante a paz es~e ojUcial prestou á provincia 

de que é filho o . nnbre ministro da guerra,"os . 
~erviços os mais assi'.lnalndns_ . . 

S. E :c h a de recordar- se do est.1do em que 
ficoa umn parte d~ provin,ia do Ri·• Grande. do 
:)ui quando uma hora,, de ranalicos, oo•1heddos 
pela denootnin ção . 1\e mucksrs, se insurgia. 
contra 3S leis, levando diant~ de 'i a deva•taçãG 
e a mortt~, es~•lhando o terro1 por roda a parte, 
cons·~uindo perturbar profundamente a ordem 
public:>. . 

A primeirn et!)f>dição qne. partiu para domar 
os. furare< dt'S'a !'eit" niio deu conta de sua mis
são. o infeliz coronel qu~ a co1nmandava pere
ceu fer io1o p·1r uma bal;L 

Pai~ bem o capitão Santiago Danta~, ~em qne 
pelas re~ras milita re• r o~ se obrig:,do,eompareo,eu 
em palacio e ofTerecen· se ao pre:;íd·•nte pnra ir 
1\o·btll:ar o~ muc~BI'S; e e•cusado. senhores, 
lembrar .os acloos de ,·oragem qu~ nes' a oc, ·a~íiio 
delihe;·nr aquelle omdal, que,depnis de repetidas 
lot.1s. exterminou de uma vez para sem~re esse 
bando de assnsslnos. 

Como 1listiuetivo e recompensa desse feito 
conserva o Sr . Santiago o ,,ntas a cicatriz do 
ferím••nto grave que então re<"ebea. Nenburna 
demonstra('ão de rtconhecilllenlo aiuda até hoje 
recebe a. vor parte do governo. · 

O S.a .· F.EnN.woo OsORIO:- Apoiado. 

(Apartes IÚI deputação do Rio Grande do Sul.) 
O Sn. FniTA~ Coornrn:o :-São factos qne fi •. 

l(oram na hi~toria, " convençurn-se o~ nobres 
deput~dos que não hão de ser as paixões ·de 
p•r·tido que terão força para ~pagal-ns da me
moria de nós todos. 

Afnda ultimamente o nobre ministro da · 
ga.ern teu a prova . de qoanto e.<te otndal é. 
cioso pelas glorias de sua vatria : eorn effe-it& 
ahi corre irn ~res~o um folheto em qne o Sr. 
llantns restob•·lece as condlt"ões, em que teve 
I u~ar o deseolac!l da campanha •·ontra o Para· 
guay, dondo no nobre ministro a lleroic:~ posição 
que lhe t:oube no ultima phaile da ~JUerra. e as
sig nalnndo o modo por que terminOu ella etD. 
Aquidabail. 

O SR. FLOIIJ:li'Clo DE ADREo dá um aparte. 

O Sa. Fnrr.u Cotn'JNHU :-Ent.'io faça v_. Ex. 
o e-·mmentario, pois que e.<t.•rei proruptn a dis
cutil-o. embora a respeito dos nego~cinsda guer· 
ra eu não seja tão compeiente como V. Ex. 
quer ser. · •· 

0 Sa. FLOIIENCIO DE ABaEtl dá um aparte .. 
o Sn. FnErTAS . CornNHo:...:.Masi~to pouca im- .· 

portancia tem. e V. Ex. ~abe que o capitão 
D~n ta~ rol o utilco offici;ol qne se incumbiu de 
de··ender o· h•>nrado Visconde de P~lot~s na 
giHrin>a mls~ào que lhe coube na campanha 
contra o Paraguay. : . · · 
. Senhores, á víst.1 do que · exponbo, acredito 
que o nobre ministro, dimittinrto _o Sr. capitão 
llantas, deitou-se Influenciar. pelas exlgeneias 
de umn política m•f entendida. 
Colloque-~e S. Ex nestas questões acima da 

pe;juena vol:tica, feche os ouvrdtls i1s soJi(,ita· 
ções dós seus amigos, que, . eiyados da. p~ixão 
parlidnria, obrigam-no a praticar actos; que 

~- ·. 
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.1ndo podem ser menos a •:xpre.<são dos verda- aaber-se· resi5Íir ás imposições. do. arbítrio e da 
deiros prineipios de justiça. · víolencia . · .. 

Ux sa. llEPUTAoo: -Mas não é liberal o.Sr. Chamando a attenção do nobre ministro para 
c_apitã11 D~litas? e~te assurnpto, creio qne lbt proporciono ocea-

siào para vir diter-nos quaes Coram os motiVO$· 
O Sa. · FREITAS CoUTINHO :- Gonsid ·wMs, que determinaram a deml;são ·do·· Sr. · Dtntas; 

senhorP.s, a que~wo no terreno em que ella Mas em todo o caso eu sempre direi: os motivos 
de~e ~e r oonsid~rada. quo s. Ex. a!IP.gar não me· poderão s:<tisrazer 
Frauc;·m~ote declaro que não me domina por-tne eu estudei os ractos, acorupanbei-os em. 

ll.este mumento a ioléa de querer aproveitar- oolos os seus detalhes e desse estudo tirei u con• 
me de uma ~ rmn de o~poaição conLr~ o governo; vicção de que o Sr. capitão Dan1as foi victima 
o que desejo é vo•r.esta questão li\luidaola, de de . uma v~rdad~ira iniquidade. · . 
modo qn~ li~ue .salva a h·•nra. a drgnidade de Não reconheço, senhores, em assnmp10!; mf, 
uru milit?r; q11e lanlos serviços tern prestado . fitares · ne<te paiz auloridad.. superior á do 
ao pai~ . . . . m•T4U6l do Herval, qne tornon-se úm nome 

O ::>r. r.apitão Dantas era membro da assem- immorrel)olll'o não porque llzesse rhetorica 
bléa provincial do Rio Grande do .Snl, n~ssa fofa e b:onal, mas porque arri!ll:OU a .iua vida 
qnalida• l<~ teYe a singular coral(em de fa~er ern nos combates o ode com a ponta da· ·lsnça es
COiupa nbia de ol!!uns dos seus cnlleg•s a mais creve11 a l~genda da palrla . Pois · bem; rot esse 
forte Oll t•osi~ão aos actos do presidente. illnstre ~idadào, qn~ nada mai~ ttoba a aspirar, 

Pretendia->e então cunsummar um acto, . que pois que o mundo Jll lhe ba•na dado toda~~ 
havra sublevado a iodigoaçào :las tres principaes honras, q11em no senado declarou ser .o eapalãQ 
cidades da provincí•, refiro·me ao contrato de Dantas um dos mais dístinelos .omeiaes que elle 
esgotos. . tinha conhecido no exercito; · · 

o presidente da provínc-ia pelo rncto de pro· · b · •.• · b ) 
ter;er ~ste contrato inoorrera nn anim~dversào (M'u,~o em, m ... to em. 
publita. levo•nlara contra si a reprovaçAo dos O Sr .. Vlaconde de Pel~(flli· 
homens sensato~ e patriotas. (Apa•188.) ni$Cro à·t -gil"ra) :- Procurarei· responoter oa 

M.s parere, oonbores, que o grande crime do 11ot1re deputado que acaha de laJiar,.e que algll
Sr. Santia·g-G Dan tas co~si<tiu em ter eiie tido a mas rellex.ões fez em relação á administração d4 
o~"di• de <tUerer ser lnterpret~ legitimo da Jll<Sla da guerra, ceu~ur•ndo actos meus. Serei 
opinião pnbliCJI, e de ll~ver tomado na ~ssembléa feliz ~i puder sãttsfazer o nobre deputado. · 
um :i posição s;oiiente, ferindo nu meio de entllu- S. Ex. oceupou-se eom os prójectos dos ·eodi
siasruo populur golpes certeiros contra aqueile gos penal militar e.do processo. Como se sabe, 
coutr;t" . esses tr&balhos eslão .entregues ás commiJsões 

Seobores, esse oontrato cahin sob o e.•tygma r~unidas de marinha · e guerra e ju.:;1iça cri· 
de todo o mundo e o presidente e os devutado~ minai, para interporem ::obre elles parecer; AI 
que se h:1vi:om revelndo seus .estrenuvs d~- creio· que os membros dessas eommissiies tanto 
fensores, ti>eram de. e11rvnr-se submis.<os diante intere;;se e p~triotismo têm como o nobre depu
do verctlict'l da provinci~, rcvo~t~ndu aqui li o que Lado e eu, para eumprebenderem o alcance dessa 
na vespera bavwm dereodiolo com tanto furor medida, que o exercito reclama, e não. demorar 

o Sa. CAMARGo:-Submissos, não. por mui Lu tempo o parecer. Si essascommissiies 
não ·eooel uir:un atá agura os seus trabalbos, é 

o Sa. FREITAS CounKHn:- SI este foi o mo- qne prova-velmente motivos justos o têm impe-
tivo d:t demissàu do ::>r. D.,n.tns, eu knbo, se- diolo. . 
nhores, direi to de cer.tsllrar o llunr,do 111inistro -Fallou 0 nobre deputado na indisciplina dp 
da ;:uerra, que não podl:• tomar contas a Ulll exercito. R~almente o exercito •e resente um 
deputado pelo procedimento que tevtl nu ss- pouço em •na. discipli!Ja. ; mas q11eni ter~ a 
sewbréa prvviD·:ial, emuora etse depulndo fosse maior culp& dutnt u mrn1s1ro da gn!lrra f Nao. 
no exercito um seu ;u!JordinAdO; não, o ;!O· Parece· me que, desde que se operou, por _dis· 
veroo · não tem, não póde kr competencla para po•ição legislativa, altel'llção profunda no sys.
tanto . · . . tema disciplinar do e:s:erc1to, nfu> é para eslra. 

O Sr. f.osta Azevedo, que nqui tem dado provas nhar que a sua ·appliçação não produza tM?i• 
. de qu,nto vale o oéu car~"~er (:•p .iud.,s)," ~1ne é; !>•dos eom1Jietos, sendo os mesmos do anugo 
senhores, uru miii~o r drstrnclr~~•mu (aJKitud s), sy~temn os seus ~leur~nt(IS constitutivos. Por
foi na ses.<:io dn ;~nno 118"-'<a!lo um do~ que mar~ 1.3uto, o . ministro da gúerr'!; não ·é. C)llpado, 
se· opilllz~ram ~os·oc L~s · da ·admin lsLrnt;iio, fo1 como 0 nobre d~putado suppoe·. O mtm'ltro da 
Ulll do< opposieionislaS OS IÍlais temi \'eis que . guerra procura, ~O r .IO!io~ OS meios a~ se_n ai• 

·, teve o gab•nete 5 de Janeiro. -ça_nce, mt:lhorar a drsetphna do eX!)rCtto ; lem. 
· Entretanto elk ahi e<tá e poderá -di ~er si o nisso 9 maior ~m11enho, e tudo rara para o ai· 
goveruo por qoulque~ :órrna lhe ~ez sentir Ql!e canç.or. . · . 
reprovava a nollrc uUttude, que t;_ Ex. hav1a o~ medida que se vai p_õr .e~ prat1ea, org~· 
assnruodo·nesta _casa. . · . z'ndo 85 eompanbras . dlsCiphnares, . espera. . o 

. . 5enhÓre~, ~u - linteodo que, qUnJ?-•lo um homem_ guverDO ·muito COllS.:!{Uir, porque OS . Solda~pJ 
· se·collora n11 poskão de .. uma i111ll~ .perpendl, . incorridveis, passados para· :es~s .. companbtas, 
cuhir r•·c:a, é nnssu . d<ver dar-lhe a m:.o para naturslmente · ~e bão· de regenerur, af:tStando-SEI 

· qtie elh• c~ominhe de><a~wmhr;odo e _nao ~r<!C~~ ao IDilsmo te~po dos cor~ os gtaus ele_mento5. · 
rar 0pprimil·o, Lauto mais quanto nest~ .patz J8 Esperemos o · resultado ~ dessa· medida q~ 
vai sendo lào rara n virtulie, que constste em acabo de tomar· 
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Tratou tambem o nobre deputdo dos enge- foi,como disse, creio que nesta mesma · camara · 
nheiros militares; e parece-me que não tem razão ou no senado, attendendo a que, nas dillleeis 
na censur.a que fez. São elles empregados em circnmstancias em que se acha o nMso thesouro, 
obras militares, construcção de linhas telegra· nãopóde comportar acrescimo dedespezas.· . 
phicas:, estudos sobre· caminhos de ferro. e E' e:ucto o que disse o nobre deputado; recebo 
occuparo-se tambem no minister io dn agrieul· reclamações quasi diarias dos· presideo.les das 
lnra em serviços que têm relação com os do d3 differentes províncias sobre augmento de for~ 
guerra, como estradas, pontes, ele. Não sei, de linh~; para a de Pernambuco, tendo sido 
pois, neste sentido o que · mais quer o ·nobre requisitadas 100 praças, eu apenas ptide por ora 
deputado que faça o ministro da guerra. Si os mandar, não 50, como disse o nobre depuudo, 
engenheiros militares são occupados em relação mas .!0, que foraro reclamadas com lnstancia. 
ao ministerio a que pertencem, em serviços Reconheço, tnl9e.z melhor do que.o nobre de· 
proprios.da .sua. profissão, _ niio , ha .razão para putado,a insulficiencia da força do exercito, 
accusar-me. O facto de não estarem todos em- porque mais de perto o sinto; .e si não sano 
pregados não é e:racto, porquanto tenho até por esse inconveniente, é porque não depende de 
falta delles eropregado em commissões·de enge· meios a meu alcance; si· m'os pudessem con
·nb:íria o!llciaés de outros corpos scientificos. ceder, isto é, si o t hesouro o permitlisse, e11 oa 

O batalhão de engenheiros não foi empregado reclamaria. 
a principio no serviço que lhe é proprio, o que o Sa. FlllU!l'.U CoUTurno :-V. Ex. pedindo 
ora hão se dã, e sendo insufficiente o seu· pessoal, á camara augme_nto, póde contar com 0 seu 

• que é de 300 homens, trate! de pedir que fosse :~poio, nesta parte, ou, pelo menos, com o roeu . 
. augmeutado . Note·se que nem se p~dia contar · 
·coro aquelle numero, sujeito a doentes, etc. O SR. VISC011DB DB PEtons {ministro da gutr· 

Reconhecendo a conveniencia de augmeutar ra):- Trlllou linalmenle o nobre deputado da 
esta força, para que do batalhão de engenheiros demissão do capitão do estado-maior de artilha· 
se colham todas as vantagens que delle se deve ria Santiago Dantas, ex-professor da escola mi· 
esperar propuz o·augmento.de 500 praças. J :i lilar do Rio Grnnde do sul, e neste ponto foi o 
vê o nobre deputado que eu me interesso para nobre deputado summameute injusto com o mi-
que ·o batalhão .de engenheiros, devidaroente au· nlslro da guerra . . . . 
gmentado e convenientemente empregado. como · Tenho uma v1da publ~ca de _matS de.~ annos, 

·está sendo mais uma companhia que fiz embnrcar -dous terços da .minha e~rstenCia têm stdo consa· 
par~ . coadjuvar os trabalhos :.da commissão de grados ao serviÇO do pa1z ... 
engenheiros no Rio Grande do Sul,. venha a pro· O Sa. FREITAs CoUTIÍillO :-,Nem disse ó con· 

.• -~wir bóns resultados, oceupando-se. em · con- trario ;· continúo ·a dizer que ·V. Ex. é um dos · 
-=slrucções mililares e estrategieas. . mais distinetos generaes do nosso exercito. 

O nob~e deputado accu~ou-me tambem por o Sa. VISCONDE DE Ps.ous (miniuro da .quer· 
haver !ello passagen~ de diversos corpos para_ o r ,1 ):- ... tenho esta.do Sempre em conta e to com 
~stado maior de. íl. clas~e, _que S. _Ex. nao osmeus camaradas do ·exercito ao lado delles 
{nlga classe achva. : Mas,t ·.s1 .lstG. nao ac_on· tenho batalhado, compartilhado' s~us ootrrimen- . 
~cesse, a eonsequenCia na nral ser1a a extme· tos, e melbor, máis competentemente posso ser 

r.ao desse corpo_ del).tro ~e alguns aunos, c juiz na ~praciação de suas qualidades 
o que tenho fetto e devtdamento autoriudo · · • 
pela lei do promoções e respectivo regulamento O.Sn. Fl\BITAS CovriJ:iBo:-Quanto á compe· 
(ar\; 26). · ' tencia. qualquer representante da nação a tem. 

O Sn. FREITAs CorrriNRo :-Não ·ouvi a decla· OSa. VrscoNDEnEP:swus(mini!ft•o daqtUrra): 
ração dB v. Ex. -Sem duvida que a tem ; mas o nobre depu

tado não pôde, tão bem como eu, apreciar essas 
O Sa. VtSCO!fDll Dli PBLOTAS (mini•tro da qualidades, porque não os acompanhou de perto 

guet:ra) : - ·Dizia eu ao nobre deputado ter inclusive em seus soffrimenlos e necessidades. s. Ex. encontrado em actos roeus rootivos de Nfio passou fome nos acampamentos, não so. 
censura, por ter eu pMsado para o estado- maior ffreu a nudez .e falta de todos os ree11rsoa junto 
de 2.• classe omciaes que- pertenciam a diversos delles . Iá "ê o nobre deputado que~ roelbor 
corpos.· ' apreciar o merecimento e as qualidades desses 

o Sn. FllElTAS CoUTiNiro dá um aparte. otlici~es. (Apoiados.) Direi, para j ustificar-me 
, da inj11sla arguiçào que· me dirigiu ·. o nobre 

0· Sn. VISCONDE DE PELOTAS (mini$!ro da deputado, que O capitão Santiago Dantas foi de· 
guerra) :-Isso continúa a acontecer; os officines roittido porque não podia_ .ser eonserVlldO como 
do estado-maior de -2.• classe são empregados professor da escola militar do Rio Grande. ' 
nesse$ serviços a que se refere o nobre depu· · · 
lado, em commissõessedentar ias, eomodepositos, O Sn. FIIE!ns CoUTINHO dá: u.m apa~te~ 
e outras que não: dependem de maior acti"i' 
dade. · ' . · · · · · · 

o nObre de_putado" ·achoU: que. a força decre: 
tadn para .o c~~ não é. sumeieute. 

O Sn .. Fn&ru.s Co\.;fli>"RO :~Insisto em di zel-o . 
. O $n_.yxscomxuE P~LOtAS (ministro da quura): 
- EU·Ja o: havia decl:irado antes de v~ Ex.; e si 
i cruna.ra Jião pedi augmento da !orça do exercito 

0 5a. -VISC011DE DÉ PELOTAS ( lliiflistrô . da 
guerra ):-Diz a lei, e eu não lhe •ou snperior.:. 

O Sa. FmAs CoUTtNI!o ;......., Tem o curso de 
roathematicas·. · , . - . . · 

0 Sn. VISCONDE . DE PELOTAS' (milli8tTO_ ·da 
gv.erra) :-"Vou ler ao ,: nobre deputado á dispo
sição da lei, ejustilicar·me perante S. Ex. (li) : 
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llegula11iento q~ baixou com o decreto de 29 de 
Dezembro de 1877. , 

.. • Art !J..• Os professores e adjuntos seno 
omciaes effeetivos ou reformados do exercito, 
de qualquer das arDI.ils e corpos especiads, com· 
tanto que tenhampelomenos·o curso âe artilharia, 
com approvaçije1 plenas 8m tod<JS as 8llll$ MU· 
trinas, e servirão por commissão, sem direito 
a jubilação, seja qual fõr o numero de annos 
de exereieio. • 

O capitão Dantas não tendo approvações _plenas 
em t<.das as.do ntrinas do curso de- artilharta · fõra 
nomeado contra disposiçio expressa. (A.JIOiafÜJs.) 
O facto de ter sido essa nome:ição feita pelo bene
merito .Marquez do Herval, cuja perda todos 
pr"nteamos, e eu talvez mais do que ninguem, 
porque era seu. amigo particular e. admirador de 
suas glorias, não era motivo para ser elfa man
tiduendo illegal. E, direi mais ao nobre de· 
putado: a demissão do capitão Dantas custou

. me mais, a mim que a dei, do que ao nobre de-
putado que me accusa, · . · 

Aprecio as qn:olidades desse ofllcial, e prati
quei o acto urgido peht dever do cargo. 

0 SB.. FREITAS Covt!NI!O:-~IUIIO bem. 
0 Sth YISCONDE DE PELOTAS . (ministro da 

gt~erra):-E' nm offi.cial dislincto; ·com .quem 
tenho relações, e, si o pudesse conservar, não 
seria demí\Lido. Si, estas.declarações não. satis
fazem ao nobre de pulado •.. 

O Sa. FREITAs Coi!Ttl\t!O:~atisraz-me, uma 
vez qne declara qne o! Sr. Dantas é um official 
distineto, a quem o nobre ministro prez~. 

O 811.. VrsCONDI!o DE PELOTAS (ministr~ da 
gt~t~-ra):-ConheÇ(l·O muito de perto, e esta as
severação sirva para mostrar ao honrado dep11= 
lado quanto foi injusto pilra wmmigo, apre·:' 
ciando o meu acto como o fez. (4-tMados.) 

Podia limitar-me á exposição aeste motivo, 
mas quero ser franco com o nobre deputado. 
Devo dizer a S. Ex. qne, si esta disposição não 
estivesse escripta no regulamento da escola mi· 
lilar do Rio Grande do Sul, ainda assim ver
me-hia obrig8do a demittir o capitão Dantas do 
luj;(tr de professor . dassa escola . desde que 
o nobre deputado, o Sr. Fernando Osorio, em 
virtude de autorização e a instaneias doqaelle 
omcial, leu nesta augusta camara uin a carta, 
em que I) capilão Dantas injuriava o presidente 
da provincia do Rio Grande do Sul, chamando-o 
de meotiroso, em relação ás eommiinicações 
omeiaes' daquelle presidente. 
. Não era possível que eu conservasse ·como 

professor da escola militar um offi.cial do exer-. 
cito, encarregado da educação de jovens mili • 
tares, que :~ssim se esquecia da di sei plina, . 
dando tão mau exemplo aos seus disci pulos, 
com esse acto. de desrespeito á primeira autori-
dade da província. · 

0. SR • VISCOJ):DJI DB PELO.'r..I.S (mini$lro diJ. 
guerra):- Eslá enganado. Não era aciO J!elo 
qual o submettesse a oonse_ lbo, mas que ex.Ig. ia 
immediata reprovação do ministro. (Apoiados.) 

O SR. FRErrAs CoUTIKHo:..;. Era representanle 
da província. • 

O Sn. VISCONDE Dll P.IILous (ministro da 
guerra):-Não foi como deputado ·provincial; 
elle estava nD exercício de teu emprego, já 
tendo terminado o b!ennio d• legislatura pro· 
vincifil. (Aparte•.) · . 

O S11. Fnlirus· Co~~lfRI):- Foi demittido por 
pnssar para a opposJçao. · 

0 Sn. VISCONDE DE PBLOUS (mif1Íitro da 
gwrra):- Eslá enganado. Aprecio muito es\Íl 
otlicial, e esl:l razão não predominou no inen es
pírito. E quer ver o nobre depulado coma foi 
mj usto T Dando eu a demissão ao eapitão Danlas, 
pelo motivo que aealxl de expô r, empreguei-o 
logo depois como enCltrregad9 das obras mili
lares da província do Paraná. 

J:i vê o nobre deputado que quem assim pro
cede não obedece a paixões pequeninas, cGmo 
julgou. . , 

Estou muito acima russo. (Apoiado1.) 
O SR. Dwu :.-Foi uma injustiça qne o nobre 

deputado fez ao nobre ministro da guerra. 
O SR. FliBITAS CovriNl!o:.,-Só lamenw que o 

nobre minisLro da guerra não oodemillisse logo 
que tomou conla da administração. 

O 811. VlSCONllE DE PELoTAs (ministro da guerra): 
-Os ministros não podem'fazer tudo em um 
dia. 

O Sn. FaEf1'AS CoVTtNHo:-Em·visla das ex
plicações de V. E:r:., v e{· o que niio ba razão da 
minha parte em censura -o ; mas em \odo o caso 
os lacto~, pela maneira por que se passaram,au
torizavam a censura. V. Ex. devia logo demil
til-o,visto que elle tinha sido nomllado contra a 
lei, e não esperar pela manifestaçio da assem· 
bléa provincial, pela questão dos esgotos, 

O Sn. VIscoNll~; IIE PJJ,o:rAs (mini&!rod4 g~J~rra.): 
-o que tenho eu com a qnestiio ilos esgotos t 
Fi~ne o nobre deputado sabendo qne ni!o laço 
pohtica r.om o exercito, occupo•me excluliva· 
mente com a adminfstraçio militar, qae dá -me 
trabalba para todos os dias e nenhum tempo me 
deixa para cnidar de 1•equenas ving3nças. 

Tornando a ra !lar no eaplllo Dantas, repetirei. 
o qne disse ; aprecio muito esse ofllcial, a quem 
eonbeÇ(l de· perto, e que com elfeito : pr~tou 
muito bons servicos na questão dos maw:klr1 • 

Julgo ter ~rov.ado ao nobre depnudo · pelo 
Rio de Janell'O que S. Ex. não foi justo nas 
accusações que me fez;· sentirei . si a.s. expli
eações que tenho dado não o tiverem SllÜsleito. 

Voz&s:-MniiO bem I mnito.bem L 

O SR. FREIUS ·CouriNHo::.....Não ~poiado. 

· O· Sa. VxscoNDI!o .Jll!o ·PELOTAS ( mini$tl"o 
gmrro.):....,._Como não apoiado T 

'O Sr. Frelt&. Coutlnh~ [ptmi fe_&- . 
ponder ):-Careço dar. nlgum~ explicações. ao · 

dtJ nobre· ministro da gnerra; S; · Ex. diz· nos que 
não. olha para a·politica; que seus· actos. são 
sempre pauladas pelos.principios.ila mais severa 
jusliça ; ·creio, s.Jnhores, qu~ outra não· põde ser 
a regra· de S.' Ex.· em negoc10s· da-natureza dos 

O S11. FRE!l'AS- ColinNBo: -'-Não era aeto de 
indisciplina; o Sr. Dantas era deputado pro-· 
:vinci_al. : · 

·· ~-

que foram_·oollfjados á ·.sna direc~o. , ; 
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Tambem desliguei-me dos pequenos interes· 
ses pntidario'; . quebrei ..s~e ju~o qu~ cert~
mente ímp~uiría· n~ l~gitimas e:t1oao~lle; d" mi· 

. _ nha eousdo·ncia di :o n te dos acLos pratica,•os 
- pelos bunrados ministros. 

Assim, tJOis, penso q11e o nohre ministro da 
guerra fa rá jusliç.. 3~ minhas intenções e ncre
ç.ital'li que só s~rei l"vado a co•t.sur;or 'o• sens 
aetos, quando $e convencer de que nã·• [oram 
elles in$pirados na lei, e •tue ron•tituem um 
at.,ques aos prineivios de direito on cootrarl•m 
de frense as l>oas normas do nosso systewa de 
governo. 

Por maiores que sejam as sympathias que me 
mere~nm .,s honrados minl~tros, lev,.mar· me
bti aqni:sl·mllre para censurai-os quaudo tn. 

· tend .. r que elle< err.ram. · 
. Porlanto, ·assim eomo S. Ex. declara que . 
nio ubedeee a paixõe5 partidaria~, a•·rc•lite' 
tambem qae o deputado . que ora xi:upa a 
attenção da eamara não se curva diaute della~. 

Declarou o nubre mini<lro que o eapitãt> 
Danlas tinha ~ido nomeadu eontra a l~i. 

No senado reclamou-se o anno l•a;sn~lo eontra 
se111elbante nome•çiio e o rr.olivo que deu o 
illnstre Marquez do Hfrv"l p~ra jll$tifical-a foi 
que o cnpi!Ao Santiago Dnnl.•s era formndo em 
matbematieas, facto e.<t.l qu~ collocava "qu .. ll>! 
omcial fór;o das conol içõe~ .do regulamentu qu .. 
acaboU de ler o nobre min:stro. 

Mas si o honrado minbtro· · cónnP.ce admira
v~! mente ~s negocio< de sua r~partiç~o. gi 

. sabe dB v1d3 dos seus ram;ora~a;, a•.'!> q uaes 
. acompanhou, conto~ no_s . dis<e, na miseria e na 
tom~, certamente ttantgnora os <~eLos que·elles 
prattcaram e .que oo< levnram_ aos posto~, qne 
hoje occopam, não e alb.flO á hi"toria dos 
galões que a~signalam hojo: o. 31'-U mer··cimento 
e b. soa bravura; a~~im1 puis, senhor~~ .,;tou 
cert,)de que o nobre tninJstro linh;~ scienci• ne 
que o offio•ial a que mA r~liro e eujo> dir~itos 
defendo ne>la t.lllia, tinb~ sido illeg~l mente no· 
meado romo a:ror~ uM ,·em diz.er S. Ex . 

A ser assim o Dobre mtntstroi tio '1~ o deve.r 
de de~itlir o eapitlio) s~nlin'."O Do Bllh lo·•o 408 
assnmiu a dtrecção _do mlni~leriu da gue~no, 

Mas em vez dis$o S. Ex. ~perou. e esjlerou 
muito . tempo. até que se ·1er:~m os racLo> r•>f<l-· 
rente_S ao celebre Cl!nlra!O. de e~goros, p~ra a fi. 
na! Invocar· se a dtspostr.ao· re~:uiH•uent~r e á 
sombra de li a l~vru a demissão de um dis· 
t iocto runeclonuio. · 

· Os nobres devotados peJo Rio Grande ito Sol 
· acham-se por 181 maneira anim~dos contra ·p.sttl 
brio~<) militar que são levado< a accusal-o •n· 
jusLamentt,·pre~nd, ndo assim ernpDu.or o b ri· 
lbo d~ suas g!Çlrta>', le . ititu•uttnle ad<Jtllrtd"• 
dnranle a pat e durante a guerra. 
. q honro~o Sr. v:iscond~ de Pel<ltaS, cujo PS· 
pm~o de JUSt•ç• tod~> fulg;omos ~1!1-Tet:vnlo~cer 
(a.pcnados), a•:aba de_duer-nos qU~ ·o S,r.: Srinll~~!' 
Dáo.ttls é .. um ollieud db no d~ apre~o.e alli ima 
haver.elle presllldo relevan.tes' serv,i~o8-edlicaw· 
]lanha • . , . . " . ·: ·, .. , ,, >-:··. 

· · · lá v~m. pois, os- uobr~ ··d~p~t~a·:.S <dit Rii, 
. ~ran(!e do Sul, que snas 'c.·u<açõ•~ uio. t~•it Jun· 
>damen_to, eois.que as_p:•la)'ras. que·: ntaioou de 
profenr o boD1ado llllll!l;lro da guerr<t dão, um 

solemoe teste ·n11nho d~s nobres qu...lidades do 
Sr. SanliPg'O o .. utas. 

(C•·uzam- .~e apa,.t~g.J 

Os nnbrM i!eput.,d•>S '_ncbAr~m sem . impor· 
t.•n•·ia " P.X pe.diç:io qne rf'al;zou o Sr. SrmLia"O 
03nt:•s ronCra o;. muc~n·s ; isso · f eilm~nt~ Se 
tx~lica ; é t•orqne :>:>. E Ex. l:i. riào •:stiv<'r~m, 
n·•o ·~<si~tirom á ft1T.il •ri~ do inimi~tQ. uão chc· 
gar:u11 cnmo elle ã c •pi1al de u" prnvincia. gra· 
vem~nt~ t"o·i·lo e c.11rega In em p>•liól~ no tneio 
dos vivas de um i'D"O o:;!ra~ecido. como sobe 
~el-n o pnvn do Rin Grnn<le ~o 'lll. 

H• ·j~ esoiu•cem-se os nobre~ d··pnla~os ilesse 
P~>sado ainda Lãn t·ec•• nte. de•~e ino·alcnln vel 
bl>nolicio nr"·\9do á <na província . ~ •rua! soube 
o ca 1•íC•o O ntas. P"lo ~HU Li no e coragem, res· 
ti tnir a P"7. ~-,o llrofundatnijnh! alteraia . 
· Desgra~ndn po;itica I · 

O Sn. OtANNA dá um nparte. 
O Sn. F11E1TA~ IÃJUTI~Ho: -PP.rdôe-me o nobre 

deput:odo : e~sa . di$tincc:foo de S. €x., permi\· 
la·m•• <fU6 lhc di:ra, é do! pura theologi•; 

Qunndo · d•claro CfUB a paz rln pl'<ovincia es· 
tDVll profUI)d;oDien\e n(terad~, nã~ querO eom 
i~so dizer que ·~ttve<se a {.trovint:ia lnLeira cou· 
Oa:,rrada ; mas~ desordPm, ~ •nhore.<, que havia 
appareeodu r.om a m"inr .inLeosida•!e, poi~ os 
a•sa,;,iuatos se repetinm por tud;l a p:•i-le, se 
\inha pr•oduzidc; e•u nm p~>n\o multo impor·· 
tnnle oho província. · 

.O Sll. DJANif.\:-Em S. Leopoldo . 
O SR . F uE•Tú CoÍrmm·o:-Sim, em S. Leo

poldo, quo~ dista (JOUCHS l•g uas da t·.apital. 
• Ü l)llb"H III ÍOÍ<ttu dti/l'UÚr" P.Str;oQ!IOU que eU 

vto;::s., rormui:Jr r.omo •1ue ·uw" ceusura contra 
S. Ex . pel· ra.-to da demí,>iin.' 

E por qne n~o fol'lnul ··l·a 1 S. Ex. reconhPcia 
'llie a nomea~..:iio er;1 · ill ... ~:d, ~eo dP.ver ·e.r·a nn· 
null:ol-a. 1"1!" que foi ministt·o, e não ~::rn;ot·dar 
q••·e seus :omig.s ~~ lnsurgos<~m rnntra ella. de· 
poi> <[Ue" t•nra ::empre m moro\"el >'Otl!r,to de 
''";:oto~ C:•hiu rulmin:•do Jlt'l8 tlJ•inião t•ublica, 
d · qual o :lr . .::apo1ioo Oa11lus t<ve a inrelicidade 
rio ~e1· ll•·ho no sdo d;~ asso~lfllt'ê~ ~r· · 1•incral. 

S. Ex. rt~.'t~ rill-::e :e u1ua 1·urt=•. -
Om, ~··nhtJt'e:<, um doia !:io ttelo facto de ser 

militar nn·• to"n direi t~> do• ~·r V<·r· e:•rUJ~ aos 
seus ami:ros, pedindo·lb•<S que ~efendam os 
s~ns h·<giti • .,os jntere<>'e.< ~ · · 

IlJns ~ss:o cart• fui •sN ipt•· ao Sr. Fern~ndo 
O·orio, qu~ t•·ve " ou:::odia de lei-a ní:.•ta CJ
n 1:1 r-...t ~ d,-ch•r.t -nos ~- Ex. 

O Qll• ' pr~ten 'c •·om lssu o nohre min.istro., 
PorVOJtltU::. ao:J•elila S. Ex. q ue a tror(•(a do 

doput"~" se limito. n11~n~s ~ di~er amen a tQdos 
os ~•clu~ do :JO\'erntl ,. 
~eremn~ nú~ m;,h,f ia svsWiuatica d::lnte de 

toào$ o.> gobinet•·s q O•· se orgauizar. m ? . 
_N~d" mais lt·r··mus d·• !'a>.er do Qtle apoiar os 

.~nn_c · trus i.l!é U;lS ..:m1s C•mtnt•lic· Õ(·'Sf\;f·m;,jg tJ.a .... 
!!r~ " l•·s. ·nas s a~ i ujo~ t.i•·:;s •s m11is cl~noorosas T • 
E ..J\'S~ . :-:en l tore:;,-con~tituírã .. . . . -
' ' ô s~: Co~T.l: .. Âz~vEoo .dã um' "l••rtP.~ 
.- . O .'in. Fne~r~$ CoÜTiNHO :,-Eis .~ h i .o. Sr. Costa . 
Azevedo que é um oJJicial distiueto, que prima 

' : . . .• ~ 
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se~pre pelos ~P.US ~entito•ntos de di;:nid de e 
de mdep~odenc1a quem rleclara n:1o- S<'T' nro
cede:lte o motivo allegudo pelo nou1·e ministro 
relat v:~mente a carta escripla pelo Sr. cavitão 
Dantas. 

O Sa. Du.NNA:- Podia razel-o inas não com 
caracter p uhli"o. 

O. Sa. CosTA AzEVEDO: - Vou. prot, stando 
sempre; nem pOitia deixar de pwtes:ar eootra 
~emelnante tllet>riu desds q~e se quer redu~ir 
urn wilitar a um escravo. · 

0 SR. FBEm.s CaU~INIIO: -M~s O que querPis' 
Qu~rei;eonvert~r o nlllit:>r em utn in$ll'llrneoto 

·cego da vuutude do gov,roo t 
Ddxou P'•rveotura e c:i!'itãn Dantas d~ des· 

empenhur o seu d~v··r~ Quebrou "s regras dB 
disci(Jlina? PraLicou <~lgum acto de in~ubordi
naç3o? 

Não, nad~ disto, o act•• que se lhe cen~ura con· 
SJste •penas em uma cartH escrípta" um amí ~o. 
em um des•!Ja'o f·itu a uu1 ··o· reli;: ooario, 
cuj" palavra e-s~ otllci ,[ implora par<~ que s. 
on<;a no purl,.meoto a dde~o dc1S seus direitos. 

( Apart•s da dtputaç.io do Rio Gra11d<.) 
VV. EEx. mostram-se tão susceptíveis em 

ma teria de disdplina, ~ ncl P.nlret•nto n~n hum• 
palavra arti<mlaraw conwa o Sr. ca~itiia Carlus 
SORr~s que, ha~•u.lootr.·odido em palaci•> o pre

.sidente da província, .nlio foi suhmelticlo a can
sei bu de guerra, mas gnlnrdoatlo com uma com
miss5o honrosa. 

(.Ap«rtes da cleputação do Ilio Gl'llnde.) 
Eis como os nobres depu1ados argurnentam. 

Onde a prova~ Então só os jornaes escri~tos 
pelus ·Jiubres · d,•lJUt"dus é que det·em uJer •. ·cer 
fé public• e os contra1·ius OllO J J Onde a prova? 

Esse contrato, se" bores, era um a c to tão 
escnndaluso, 4ue o a~tual prP.<idellle e seu< 
amigos que. aliás o prute~iam, l'ir;.nJ-~e na du•·a 
nece.<sillnde de abondunal-o no meio du indi
goaç.~o publica. Pu.s frOII d.e zek senhores. 

· T~nbo ril:tiio para aiuda esu·:•nhar o procedi
menta do nobre miní;tro tln gu«t'ra, relatlva
rneute ã.dem1s;ào do Sr. Santíag., Dautas,quando 
considero que <tCauava ~1le d~ ocupar uul·lug"r 
consvicuo no. seio d:a repr~senta~iio pruvinciál, 
ond" des~mpenbara cou1 toda a .. iudependeu<-ia 
e .nubre alt1vez o mandato que lhe' fóra con-
fiado. . . . 

Esta circumshncia, senbore~, é para mim da 
maior impurtencia e deveria ter pliderosamente 
actu~do n" aniwo du noLre utinistro da guerra, 
para uão lavrar "emelhaute demissao pdu mudo 
por que inf~lizm ·ute o fez. 

(.ApGÍrtts da tkpmllçiio da Rio Grande. ) 
Eu não veuhu - dbcu1.ir hoje a polilica do Rio 

Grande do s~l ; h a aqui pa ,., i>sn uma v.,z m"is 
auturizada do que a miub<~; essa tarefa cabe, sem 
duvida, ao Sr. deputado ~·~··nando Osorio 
(Aparlts.) .. · .. 

o honrado ministro da guerra tratou d• de: 
fender a sua pessoa quando; -.•nbore~, nenhuma 
palavra a•·ti~ulei e~>nlra :)_ Ex., euj;\S· boa.s .,ua
lid:rdes sono primeiro a ap~e~oar, e m·cisaiud;l, 
faço plerw ju...;ti•:a .ás nobres mtenções com que 
pratica S. Ex: ·todos os actos de·sua vida. 

A minha· qnesliio não~, não pôde ser com' a 
P~<oa d• S. Ex. a quem eon>~gro o m•is .pro. 
fund•> re,~eJto. 

Nada tenho que vê r com as qualidades pessoaes. 
de S. ~;x., que sãn as melhore< do mundo . 
. A ~i~ha que<tlio é com o inioistro, é com a: 
m.,tltutçao governo, e todas as vezes que este 
se desll' ar d~ s~nda que lhe· traçam os legítimos 
1n \ercsses do paiz, e 11 aq tli estarei de pé contra 
~IL · 

(Trocam-se ap~rt•s.) 
·Parc•ce-me que os nobres d~putados querem 

por f<•~ça apai:~:ona1· este d, bAte; mas eu deelaro 
n S. S. Exs., que sei ser o homem o mais calmo 
d>Jste mundo,pui< que estou a•·ostum•do a do
m nnr os ímpetos do meu espírito e dilllci!meute 
~erco no mP.io da mterrupçâo e dos apartes o fio 
das minhas idéas. (Ap r1rrs.) 

~;u vou termin~r. m:ts ant~-~ ·de rnzel-o devo 
d•cJ,rar que ~enh~ma e~per~nça nntro d.e que 
>tS cousas pubhcas stgam·o cam1nbo que deviam 
s~ç.uir. . 

uoje e~ trem eço mais do que nunca pela sorte 
da presen~e ~itwção. · . 

o ministerio ·não I em nos seus actos unidade 
de vistas, o ~linci~io da cob•são entre os sens 
uu:ml>ros é cousa qne desap~areceu. 

O nobre presidente do conselho, quando di
re.etamente interp~ll~da no r.aman vitalicià a 
r··S~P-ito dos D<'gocios pUblicas; incumbe a() 
ministro >l quem elles dizem r•~peito, de dar a 
convenient~ respo,ta; ainda hontem quando S. 
H:x. vinha re.sponder nesta earnna ·á interpcl
ln\·ão que lhe for~ dirig-ida pelo nobre deputado 
por Pernambuco, entre9;ou a defesa da que<tão 
int•·rnac!on.t ao honrado ministro dos negocias 
.estrang-om,s .... 

O Sn. PnEstOBNTE:-Eu peço ao nobre depu
tado que se restrinja á rnateria em discussão. 

. O ·Sa. FREtrAS Courrmm :-Pe~o a V. Ex. que 
me de<culpe, eu vou terminar, respondendo aos 
apartes dos nobres deput,dos. 

SS. EEx. dizem que o nobre presidente do 
con$elho procede beut qunndo pede a se\l:i col
lec:-as que respood111n á1 argniçõBS que se lhes 
ra-.em, embora a S. Ex. e .não a outro sejam 
ctirigid"s as interp~llações. 

Or~, si este tosse o procedimento do nobre 
presidente do cunselho para eom Lodos os seus· 
collegas, ·eu nada teria qu.e ~slrauhnr, mas tl 
exactamente o cuntrario .que acontece. 

Eu vejo que, ao pa~so que S. Ex. assim pro
c~de con• rel~çito ao nobre ministro da justiça 
e d · esl..an~eiro~, o mesmo não faz com o nobro 
ministro do imperio a .qu.·m :>. Ex. não. cun·· 
e··deu a iniciativa de,sri.defender da. terrivel.con
tin~encia e01 quA c~hiu expedindo dons avisos 
contradlctorios. ·' · .. ·.. · .. . 
. Si o· nobre presidente' do eonselho livesse 
plena confiança na .. energia do Sr. ministro do 
imperio; si acreditasse qne 5. Ex. seria' homP.m 
:mies de,quebfar do qu~ ue turcer, eerl;lmeote 
não teria ·di lu, eomó .ttisse, no · sen:cdo;· que ia: 
examinar o seu oCLo, imt•ondo logo em. seguida 
a sua revogaÇão, quij'riada.custou em ap~ecer 
a JJlZ d_a publicidade. ·· · ··· . · · · ' 
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... Desde que' esta.. divergeneia, profundamente 
contristadora, se apresenta entre os actos de 
um ministro e os do nobre presi(!ente do conse· 
lho, o ~?abinele perdeu ·a sua força moral;· nãó 
póde mais caminbar desassombl';tdo no desem· 
penho ·•de sQa tarefa, nlo tem .elementos para 
mspira~ a confiança . de que aliás tanto carece 
para levar até o fim a missão que se impot. 

Não quero ratigar ·mais a attenção da camara; 
mas, antes de conclilir, eu farei um appello aos 
nobres sentimentos do Sr. ministro da guerra~ 
. Eu espero que S. Ex, não se deixará dDminar, 

como nos disse, dos pequenos interesses de par
tido e que saberá col!ocar-se bem oito de ma

. neira a não ser por elles sequer levemente 
attingido. • · 
. Em todo caso, senhores, é preciso que o nobre 

ministro se ponha de . sobre· a vis (I, po"ls que de 
um momento ~ra outro, e sem· que S. Ex. 
Saiba, põde ser mdnzido por seus amigos a prali· 
car um aclo, que S. Ex: acredite ser de justiça 
quando elle O)ltra eousa nlio exprime senão uma 
vingança hab1lmente urdida~ 

Feita a chamada, verillca-se não haver nu
mero para a vo,ação. 
· Entra em 3.• distussão G orçamento ·da. des·. 

, peza do minislerio da agricnlltU"a. 

Vêm á mesa, aio lida., apoiadas e entram em 
discussão as seguintes 

llllB!fuAS 

ti.neta commi~são , geologica;~e . angmente·se a 
c1fra com i:OOO.WOO. . · 
· s:. R.";-Libertito~B~rroso~-Aragão Buleão.
Fabro Rels -Ce.sar Za1111J .-Pradó Pimentd. 

§ atlditit~o ao 70 .(.- !880. · 

Fica o governo ontorizado a rever o contrato 
com a emprez.a de navegação a vapor entre os 
Estados-Unidos e o Imperio, sem 111ais vantagens 
para .ella nem o o us para o E~ ta do·, E a sub· 
venc1onar uma em preza de .navegação ·à vapor 
entre. o Brazil e o Canadá, não excedendo a 
despeza á som ma de !.00:0008 annuaes; · 

S. R.- Liberato Bar1•oso.- Aragão Bulcão.
Fabio Rtis.-Ce3a!" Zllmll. .-Prado Pimentel. 

Emenda sub&titutisa ao 11.. !~ 

Restabeleça-se o d~ proposta, acrescentan • 
do-se 7: ~6 para a · eolonia orphanologica 
Christina no Ceará. E depois . das palavras i877 
acresreote·se-e lei n. !.9,!,0 de :H de Outubro 
de i879 . 
. S. R.- Liberato Barrosa.- Fabio & is.
Ara.qão BulcM.- Cuar Zama.- Prado . ·Pi
menlel. 

§ addilivo 

Fiea o· governo autorizado a rever os contraj 
tos com as companhias .. de navegação a vapor 
su!lvencionadas, renovando os que expiraram 
ou expirarem· no exercieio desta lei, que sejam 
necessarios, e supprimindo as subvenções que 

EulenM ao "· i9. - Subwllção ál ccmpankiu não for~m prer.i.<as. · · 
tlt navegapio a vapor Em Caso algum · poderão ser excedidos os 

. · · · prazos e vantagens dos contratos vigente~ •. · 
Acrescente-s~ tOO:OOOtJ para uma ~mpreza s. R.-Liberato Barroso.-Artigão Bulcào.-

.de navegação entre o Imperio e. o Canadá. FGbio_Reis.-CBsar Zama.-Pra<W J>iméiitel. 
S.R.-Liberato Barroto.-AragãiJ Bulcão:-

Fabio Beis.-Ce1ar Zama.-PradÕ Pimenul. Emenda§ !~.-Ao 70 A.-t880 

· Paragi'rlpllo addilivo ao 7l A.-tSSO. Em lugar do ~O:iOOJ para a colonia Jubel, 
em Pern~mbuco, diga·se 30:0006()00. · 

O governo fica autorizado a despender desde Paçó da ·assembléa em 7 de Agosto-de !.880 . ..,.. 
já ate á somma de 300:0{10~ por conta do credito Uly3ses Vianna. 
iludo na tabella qneacompanb~u a lei n. !,9i0 
de 3i de Ontnbro de !879, e que vigora no eor· OrJ»IIItlllD 4a agricultura 
rento exercício, pan as obras da estrada de cerro · · 
de Baturité; com a constrncçio do ramal da AoS i7.-Augmente·se a verba com·it:OOO,S, 
mesmll estrada entre a Canõa e a cidade de devenilo o governo mandar medir e. discriminar 
Baturité.-Liberato Barro10.-.Araqd0 Bulcão.- · as terras devolutas no município do Porto da 
FabioR•ü.-Cesar Zama.-PrllJlo Pi~Mnf~l. .Folha, .Província de Sergipe, e .legitimar as 

, Paragrapho additioo ao 10 .A.-i880 respect1vas pos~~s,- Monte. 

O governo 1ica autorizado · a eo~tratar o me· Orplmellto da · agriCKUura 
lboramento dos portos do Imperio , pará os Ao § 7. '-Eleve-se a verba a l0:0006, ficando 
qnaes ·houver estudos feitos ou approvados pelo ·o governo autorizado a indemnisar. ao Conde de 
mesmo governo; eoncedendo ás emprezas que Ser:rimerim, . ·visconde de Oliveira ·e Barão de 
contrátarem as· obras ·o di~ito· de cobra f taxas, Geremonllo das quantias que pagaram por trans· . 
tlxadas nos contratos, que 'ficarão dependentes portes, na estrada de ferro da Bahia, . do mate
da approvação do eorp~J legislativo. _ rial necessario para a eonstrucção da · fabrica 

· . :s:. R.~ Libirato Barro"so,;..;..Ara_qào B•lcão.-. · contrai do Bom lardim, .e dos . trilhos e dor~ 
· F11fiio .Rril.- Cesa···"· Zarnq,.,....· Pra® Piflll. ntel. men_tes para a ferro·vin ao . serviço da mesma 

. , fabnca>~- Monte. .., .. , · · . 
E~ ao.•. UObriUpuMieÍu. • 

· O. J~r, Pompeu ;·...:.:sr. presidente, 
· Supprimem~se a& palaTras-a .gntifieaÇão ao eomprehendo o. interesse. que têm o gov~rno fl a 

profeSJor Derby por trabalhos relativos á ex• .carona· .em . abreviar a .discussão· e· enviar .. 
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qu~nto antes os orçamentos que ainda pendem 
da dditJeração desta casa para o senaúo. 

Até boje lbe temos apenns cnvi:ulo tres, 
quando já toe11mos ao fim da sessão legisi~Lil·a. 

Por minhn parte não de~ejo contribuir para 
- -prolon~ar este. debato, e prilectrarei ser o m11is 

brevo . que rór pogsivel, desdtl que prestando 
meu apoio fnmco e sincero ao gabinele actual, 
não nut~:_o senão confianç~- e sympathia a seu 
respelto:"-'•--.- -

Não serei eu, portanto. quem procure crear
lhe ~mharaçns dest• ordem, protelando discus-
sõe~ ~ystematic•mente. . 

Tnmantlo n palavrn ne>leOrÇilmento, tenho em 
vista ·Sitntil<smeote eb>lmar a nttenc:ão d" n·obre 
mcnistro da a~ricultura para ;cl:;uuoas das ne· 
ees~idades urgentes reclamadas por minha pro
VIDCI:l. 

Teoho ouvido, Sr. presid~nte, n~te recinto, 
a proposilo d•• estado critico da l11voura. pedir· 
se instHnt~mc·nte auxílios de ordem directa paro 
ella, esquec.~do-se de .l'referencin áqnelles, que 
a mc·u ver, sao os llOICOs que o Estado pode 
pre>tar ra:onvel111ente, sem ferir as de1nais in- · 
dustrios e esquecor a equulnd..- q11~ deve a todos; 
au :~tílios 11ue cbamare i-iodircctos. 
~· ordrm dos directns tem-se pedido 

numerarlo P"•·a a h1vourn-diohc-iro a l on~o 
prazo e a juro modic·o-e parece-we que o nobre 
Sr. ministro da a~rieultura, no seu bem elabo· 
ncdo r.·l•torio inclinou-se a opinião dos. ·que 
assim pens:cm, fazendo, porém, d•<~enderde e~ til
dos mais completos a concessão desses aux:ilios. 

POço licença a $. Ex. e ;lO> nobre< d~putados, 
qne co:u tanl<\ insisteneia reclamaram uuxilios 
directos ó lavoura, p~r3. dissentir de seus au
torisados · parec~res . 

Entendo, Sr. presidente, qua nesta qnes~io 
quanto m~nos se puder invoc••r a intervenç:io 
do E't 1d~, tau to mais se terâ affirmado de um 
modn irrecus"vcl o principio da escola lioeral , 
dor~ndido eul todos os -tempos e esp~cialmente
dur3nte o~ nltimo~ lO ~nno< de ostracismo, nus 
quaes acima de tudo o Cl>liOc[<I!IOS ~;Gmo um 
dogma pol ítico, isto é, a não inter vc•nçio do gu· 
verno em aí:to< individuaes, e para os qun t!S 
nuncn ser:i demais uma comp lota indep• n· 
dencia. 

Por que, Sr-. presidente, se pede auxliio de di· 
nheiru pat·n lavoura? · 

O Sn. Soi!ZA A:No!IADE:- Paril oompromettel-a 
m.ais. _ 

O Sn. Pollt>EU:- Porventura o e<tado critico, 
o e~t•do de nbaticnento em que ella ~e acba. se
gundo a opinião de muitos dos .nobres deputa
dos que ra!lar"m "obre e~Le assumpto, é d~vido 
á f:clta de num••rario T Eis uma proposição !Jos
tante eonte$l6vel •. 

Em minha opinião não é pela :.u~encia de di
n'lleirn, por falia de capitaes, que languece esta 
illdustria ..• · 

o Sa. Souu AllnnAm:::- Apoia~o ; é pela au· 
sencia de economia ; a grnnde. lavoura. gasta 
muito; 

O Sa. PoliPI!tr: ..:..·os fMtosse tem en,carre!tado 
de demonstrar que, s.•mpre qcte a'"lavoura on 
outra qualquer industria tem neeessidade e póde 

ToooolV.-;-lS. . 

desenvolver , se, encontra~ niio só o c:cpital ne
ces~ario para n sua. explur;oçio, cnmo outros 
me i os, que os nobres deputaJos pedem hoje aiJ 
governo. 

O systcma protector, que com l<lnto · a!an 
os nobres depui.Mdos adYogam, parece- me· que, 
em vet de trazer os b· neficios esperados, c·•n· 
tribuici ainda mais p.,ra enfra<tUl'Cor ei\ta e 
outr:J·qualquer iodustria, que tenha oues~idltde 
eventual de c;~pitat!S ou de quae~quer ottlros 
meios para subsistir . 

O nobre Sr. ministro da a~rieulturn no rel3-
torio que apresentoot ás camaras nestn se<sfJo dá· 
nns conta do i oqneri 10 proçedido h a al::11n~ 
ano os sobre o estado da lavoura, extirimiu<lo-se 
por esta fórmn : _ 

• O ioqucrito que ha auoos se effer.tuou >ohre 
este objtcto, e os prer.losos elementos colhidos 
nus com1cios ~~··i~olas que hti pouco se reuni· 
r~m ne~la cõrte e na ciJade do Rec:ire, ~ão peças 
de convicc;iio b ·•stmlte iastructivas para intei
r ar ·nos d1~ que a agricultura aLravess•1 um pe· 
r iudo clteio de incclrtezns e de perigus, lle:wre 
d11 qu>in~o pó le o E~tado conservar-'e indeff~
rt•nle- A este r«SIIéit.O basta considemr que 30 
p~so que diminuem dia por dia os braÇOS CS· 
em vos, •1ue :1 nos;n · v iciOS."l orgonit.,çiio dó trn
b"lho agrícola con~titni 11 os seus mai~ a~:tivos 
lnStrUIIIP.UtOi; O SUpra,mencioond•l inqUel·itO 
poz ~m relevo qu~ só em Ui pruvi ocins aevia a 
esse tempo a lu1•ouro. al~m deohri;:nçõe' bypo
th<'carias no valor d~ i:J\1:000/JJOO. di v,·r,os 
outros de curto prazo e juro da U 3 i~ o;. ao 
3 D fiO, no valor approximado do dubro d"ste ai· 
garismo. , , · 

Sr. presidente, si e.st3s obrigacõeõ<la lavoura 
ll"essem con tribuid 11 para o seu enfraque<:i
mento, não se tedu ob>ervado o phenomc·no d:cs 
rendas con>t.,llte~ e pro:;tressivus do t•niz, o •u· 
gme nto da fortunns e sua prosperíúade actual. 

Lembro-me de que em franc;a ·o ioque1·ito, 
procedido em :1..• de Julho de l8 .O .St•bre a <i· 
tuaç:io da lavo•ual. prudtuiu o me.<mo ~anico e 
~s m>.sm,s nffiicçoes por tudo o paiz que ella 
<lesperta pr.,~entem~nte entre nôs ;·ar~nmenta· 
va-se como huje , que á Invoura f~hnvam 
cnvit:ces, qne e1·a neccssnrio recorrer ao Estado 
para que elle est.:•bc:le•:es.<e bnnco~ bypotb~ca· 
rios, socied;~des de credikl ag:·ícola, etc. 

Enlão a lavourn em Franca ~.,1.wa iodivi· 
dnda em i2.5ll4. milhões d• hncos, dos 'luaes 
oito· milhares pelo meno::., seguuclo c~ leu la Jos· 
seau prodnziam juros enusi• leravei~ : mas só li 
an nos depois curou -se de fund nr o crt,dito a::ri
cob, que apenas tem abrangido o departamento 
do Sena e al~uns oulrus vizinhus; n•J cnt:~nto 
é f11c:o conhecido de todos que · ~ l~vo11ra 
em França. na In~laterra e em outros paizes 
tem semtre prosperndo, apezar destas obslacu
los natnraes. 

Este Gmhuaço, porllnto, não lem senido para 
contrariai-a. · - · · 
· E qnandn, Sr. presidente, nio ba<tMse o cres· · 

ciml'nto const:•nte c pn1gres;;ivo d1l uo~'as 
re11d:cs para demon~tr•r que a lnvonr11 m•reha 
rJ•gularlllente, ilem a11ro\ec~io ntllci~l, 1Uin ~e· 
riam os exemplos podulus emjll'8~111d0i 11 in1d· 
t_o.ições dê credito a~ricolo oulerrltori1l DI Alie· 
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manha, F ranço, Bus, [n ~ ontros Jl~ir.es que nos ' Cínn~ra par:~ ler -a_l!!?-US lrecbos do nota,· e! eco
viriam mosli"ara conveníeneia de o; ar!ofl\:ormos. nomr; \:1 o S~-. Vtllranné_. que. _na sua o~ra -

E' ó ~rotll io Jns~eau, a..tv<•!!ndo. infMigav~l 11ourean tr~uw cfewrwm•e ]JO!It,qv.-~ , ass;m se 
ilo credito tcrritürial eu1 Fr:m~;a. quem nos dtz eJ;;prtme (/e): 
no seu exc•,tlente llvro-d!'- cn!dit [o'!c~er-qoe · • O que sobretudo acabronb:l n propried:~de 
no reino rlc ~axe,11~ du:os uorcas tn;tltutço~s neste territorial é o ard •• r rlo eavita! fm empre~ar-~e 
gcil~ro funccioMvnm m~<l q, ou ii ~ nnos rle11oi~ uns ~mprez:1s p.•r ac.çues, na e> perança de ;:r an
de Cl"•·.odns; queM Bdgic:• niio pou~;·~:ll _.; n~_or de~ lucros. Emqunnlo n5o remed1n1' ·Se a isto e 
·al1et:.r dos esrorr,o:: empr•·:;ado<, e nn Ross1a, a rnir. do mal não for ext'r1•ndo, a terra negnr
oude elln~ exi~l<!m de>d~ ··o l~1nvo de ~ ~~ il1:. - . · lh~- á tiS nn1e~ip:1cões que lhe s~o i:teces<nrins . 
rina !I nn<• pl··~swru os auxilias que a agl"icul- Si o cretl ito ter-riLoriol plrde prr•tnr serviços, 
·tut":J th,vin espero r, por·r,uc, e111· geral, comv dir. n~o >eril s~n5o como pnlli:r tivo. Ver nelle um 
o mesmo autor, os provr ietnrios vrer.,rem re- ,,·~ terna ~e ra I de circulaçõo c de creditl>, é r n
corTor· no~ P"rticul:··ro ·s on1 ve~ de o:; pedir aus c;rral-o d~ ntodo nstreito; porque elle n:ub Jtode 

. e;;~;heleCimentos pub!i., .. s. sobre 11 produ··~ito mo,•el ou industrial.• 
-Em Fr:~nçn foi c"mhntitl~ poJ,,s mais emi- E con tinu:. most.-~ndo n~ v~ nt:rgens do credtto 

nentcs homens de e~tad\l e economist:os; rrner P·~s~oa l soJ,re o r~ol, .COfH;l uinllo por ~llinuar 
·l!Il tes. ·,1 ucr •lonois da cre:J\·f•o do crtdiz foncier, qne· este im mobilistl o cn ,,;~, ! c não cria vnlore.<, 
e :r nroo ser 'Volw,ki, •1ne s~rvin o eaa,n d•• :! . " a menosoue não~eot<•tne. emprestado para me· 
hYlp,rio .. om. um• r:~ra de·'ic~çlio, n:in sei que · !llo;·ar a prupriedallo c nu~mcntar se u prt•duclo, 
estu idéa tenha eucontr:.do gruntle nco!himento o que uroute,·e rari~•imas v•·zP.S: hla~ ne~ta 
no nnimo dus !!~onde; cconoutl;~,s . Qn~r11l0 hYJ••Ibe~, . o L•xo ~xorbitan\e do Jn~o, · compa: 
jleiJ L • vn trotou-sn deste n:;su:n i>IO nas · r:.dn no prorlut·to d;r wrra, kva qu"st seurpre a 
rnm:~ras fr:~n~.,r.~ s foi 'fh icr; quem mais o r·o;n- ruin3 o propric tar io de,·euor. 
bat•·~ em &'>S .. ~~ pO!rl uiio c~t:or scuão _ :olgu~s 0 Sn PoloiPEU:- t.rm outro economi' t:J nola
esjlh"t\o; e~collados 11• serene_~_:• ~con~m i CII reh- vel H. ·Pns>v .. ·r.o excell.,nte ~ 1·tii!O a11-iwtwre 
rt~"<' l .succ r~~lH~t!nt~. n_s opt~\loes de __ cour•:ell•;s: do Dic. cl• i•Ecomomir: po~i~iq• · • de Gui llcmin, 
StnUell_l, f.a») e\ rl!wun :c; r~lO S II .'lnrl~l as .. m depois de. mostrai' ~s f<~Ctl l.I~des que -te';ll .~ la• 
couventeac•.•s ou j)()UCO ~ a.o, •.lo t.r•dllro n,r t- vuur~ de ob ter capit~es e combater. _a. ult•a ·de 
cola. mesnw na Alle.r.anhn, oude elle pa. ece ter qn•~" iule•·ven.,fio d' E<~-•d~, cOiilHUXIl tos pPCU

pr~vndo melhor·. .. . . . ui~ t·io<, po~sa · tra t.cr-lhe qual<rucl' benelicio, 
.( .oarc~l !es S.nueul . C:I:P!"tme-~~ nssrm M sua 1,er~nn\:a : , 0 ohaixnmento, por meio da 

o~Jra _tm •l<i à_e_s "' l:·eprMcS wd•~·'.'':w/1~-!, co•~m~:, - assistcncia pecunl:rria do J<:st:~do, do juro d~·s 
Clalu.s rt .".IJrtc .l•:$: •. 0. que 01.11; ~~lt_a ~-lll:••O ·.'~ en;p;·e>timos aecc,:>ivcis ó pr npl'ie l11de,commu
dos • u\ t;~~dore.' e Ct rl:tmen\P. ~ tn>lr,IC<. a.o , m.,, · ·arie a pro tri•·dade a"ricoh1 um mov1rnen to 
o ~~~~~.~·.l rcnlonle ~~.'·s f•~Jt:r t.• nH•~rn m!u~ \'et : ~:~is pod1,1 ... s~ e r~"undÕ? E' permiitido llU\'i

.a ,JU.-ell t• l ol de,diiJ ~I< 1!0 Jl•O llies IJefnJ itl .. -, e~\ - dor. s~ QS propl"iCJaCÍOS nãO filZelll 05 rnelllt~fa• 
prelle~der n~dlio._ a_meu;o- . ~~~~tosos;. Mtllln_ t• ~ menlo< que lhes permitlem se_us hens, na o .é 
se ror.l..da1 ~~~> I e ~t •• ~l" . •ffit<_t~vo ne,;.<es u l tt nro~ certamente pO!' f:~lla <le cre.•! il~ , e pela ausenc1a 
an~:'')l8uJ ) e <1:1 ~- u::._ ~o~ . :lnlP•~s, ~ns ;ne•o~ ,r, inotrucçüo 0 de previclenc1n, l!ome~s ba~
!i'":.a n~·.os de ,, f:~7.-- r • a. S<_l l, ~-en1, ~n.clns:•o da' l:mte ~<clare.,idos par:~ ter :;o~ to c mtelllgeoc~a 
Jns.lllll~.õe, de cr, dltó ternltll 1.al.l orl~ se. c p r~ r p<lr obras ogru;fllas· podcrra m ca lcul:r~. e nao 
deHe;couro o l~:ms l•en>am, uma. rellz re,·ofu(:au enconlr:trl nm obst~colos serlos a séus deslgnios. 
~gr1ccl:1 ? • N:to o cremos, e e•~ porque . Na ou;en ·~ i~ ' de ou tro~ meios de ucçiio, r~star-

-· ~s vc"n~õe.s de qu~ s~ qne•x~ ll!- com ra1.:io lhes- i~ scmprr. um de uso segoro: o vender 
nwJ e um (;lç~o ~'" c;1u~n . Quan• l • r _:lt~t ng~m um:l a!~urnn<' pnrçües de tena afim de obl~r recursos . 
C]MS~ qt;e mo <J dQ :' jiOJtld~ pd~ \'tol~llcl~, -D~IIl J1ara blm••liCÍ011' O resto. • . 
p:r rah<n úa por umn forç:t nHm:j!a. po:lc-sn:offi•·- E. referiudo·se a Allemanha, nffirma que 
mar que e~ta ·cl:ts.<e não tem ndividolle e _hnbll_l· nesle J:ai r. o~ e.~m 1 ,onios e;l.tio omito ma i~ in di· 
da•le no t~nb:~lh~•, : ou ecouo111fn. e tnl••!lt~:en•"n vidado~ que em Fr:tnt;:t, não havendo rluvl~ n de 
dos ne go<:H>S. Nrn~;uem . ~c 11~ara os <~ griCUI\Qres que é rr reciso attrihuir em :rrnnde part~ :1 cau~a 
i rancezt•S de não ter eL'OnOnll> ; mas sob outr:ts aos esl.abelccimenLos chamados de credt\0 terrt-
rela~ões é evid~ote que elles têm algum~ cou>a torial. .· . 
á gan_ha r. : .. ... N~o se pód~ dizer que lhes ora Sr . pr~«id~nte se ta~s são os r esull:ld_os 
i:•ltv rnte!lr:.;-encra,_ m~s a mor p.1rte delles eo. ohtldos.em outros vai~es pelo systema_ de erejjtto 
tendem (JOUW. mu• pooco ria cultur~ e meons pnconi~ado por muitos de nJeus IIIU$trados 
ainda d~ . n··gocios . Estabelecimentos dn credito eoiiP!(ns como desejar que elle. se implante 
.territorial lbes· en~inúrnm a cultura e os nego- entre nÓs 'Í · . . 
cios? Não o· devemos esperar. • · Teremos, por ventnra, a_.felicidade de.couse
. • Si os capitaes f,.ltam aos ·agricultores, e si go!r melhores resultados? E' o que .n~o _pod~· 

a usura· os devora· é poroue elles ·se obstinam mos, nem devemos e;;perar das expenenctas tao 
em fazer ~cquislçõi!S de ~rra, isto a I! :1. /2 e a 3 cu>'tnS:Imante. reitas por toda_ parte. . · · ·:. 

·por lO!} co111 fundos . tomados emprestados de 5 Mas; di"zem ;_ a agrieu!tura sotrre e am~ça 
a !O por 100.• . ·- aniquilamento ;-·não póde. supportar a lpl· · 

· ·o Si\." PolllPRO :.;_Eis um .quadro que pare~e · mcnsa _la~a dejuros que a devora;· Como reme-
. pliMograpl!an estado da lavoura em nosso.paiz. dia r a ssto;? . . .. · . . . . . 

. Mas continuando a expor a opinião de v:~hosas Porque a·Javonra se mdtV1dn entre I>;OS? ·, 
'_autoridades ·· nesla ma teria, peço permisSão· á · Quaes. o~ motivos ou eansas determ1naates Y 
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Parece- me que em tod:~s as iiJdustrias a causa 
primordial de su·a pro•p~ridade consiste anttJS 
n" ecunomia do indu..<~riow, na per:;f\Ves·an~~ ~o 
1ralialbo e nu apl'llcaçao dos processos aperfei
çoados que nos meios facei~ qu~ ella p<~<~a 
alcan~"•r, na abundancia de capit,e> ou e:ttensiio 
de seu creJsto commereial. 

O Sn. Souu A:VDR.<DE : - Apoiado. 

O Sn. POMPEU : -Sabemos c01no em nos~o 
pa iz os habitas de despezas facei~ se têm armi
gaJo ... 

O Sn. SouzA ANo nADE : -·E' o que tem ut·
ruinado a grande lavoura. 

O St\. P<lMFEU : - •• ·• e como e n~s tem eon
corrido pam a~gravar o estadú niliicti\'O da la
vom·a t"nto do norte cou•o do. ~u{ dn ImtJerio. 
( Ap ,i&Jvs. ) São es!Js as princip~es causas do 
mal. 

Sr. presidente, entre to~os o~ pbrnomenos 
soci:>es mdste úm~ harru<lnia, u.ma correlação 
neces~arin, po; assim dizer fatal. 

Uma iodustria não p~de prosperar ~·m 
que oatra ll1e sirva d~ amparo. E'te. é o facto. 
E com~ querer desenvolver artifici,lmente a 
N!Ticultm:~ em detrimento de nutras industrias? 
Não me parece l<~gi co este systerna. 

_Si ·a lavoura d~senvolve-se é porque a p0puln
çao torn~-se ma1s den$n, é porque os recurs~~ 
de uma regi5o se multiplicam, é porque cre<ce 
a ri~uezn publica; si· ella decahe é ·porque a 
popuiJçlio fica menos d~nsa ou mais pob•·e. e 
por consequencia limitou ·~uas.necessídades. 

Querer,_ portanto, fazer com que a lnvoura pro
duza ma1s: do que deve, é contr~rior um~ Jt.i 
ecooomica bastante conhecida, alei dn prudac
çiio, é desejar um impossível. 

A este respeito peço emprest~do n autorid~de 
de um f(rande economista Joseph G~rnier, qo.e 
n este respeito nos diz (lê): 

• Quando a producção superexr.itada l~nça no 
cur<o das trocas, mnss;ts desusadas de pro
iluctns,-como o mecanismo da circulação hn
bitunl nõo está prep:~rado para ~ste"angmento, 
b~ a principio engurzitamento e obslrucçiio n~s 
yi~s commercines ; rnas niio é este ainda o 
effeito mais penoso. Us produecos se otferecem· 
em rntssa desaeostum~da ao consumo; a má 
vehda não tardn a produzir-se, sel!nindo-se a 
.depreciação das mercadorias. Ouve-se el)Liio 
di.zer que o commereio .não vai bem, que nada 
se vende ; mas em tal caso não é pre<:i:;amente 
o eonsumo ordinnrio que falta, é aproducção 
que superabunda. • · 

Daqui a eonsequencia de que toda e qu9lquer 
pt·oducção tem o seu limite nas necessidades da 
procura. · 

Si os nobres deputados que hoje reclamam 
auxílios á lavour8, pedissem antes de tudo que 
se abrissem· novos mercados para ella, eu seria 
o primeiro a prestar meu rr:~co concurso a esta 
idéa; mas querer faoer com. que a lavoura pro· 
duza mais do que llle permitte.a marcha natural 
das cou.sas, ·embura artificialmente, escudadà no 
auxilio official, eertflmente não será com meu 
'vOto que se realizará isto. 

V .. Ex. sabe perreitamente que não se pódc 
caprJChMamente dar io~remento a f'Sf.;• uti. 
aquella indnstl"ia, sern <rue se o~ n•aior lntituda 
ao sett consumo. Ha uma lei, uma e>pecie 
de equação social que· domina ~stes pt•eno
men,s. (Ju:~ndó um p01z sente necessfdafle 
de~Le ou . daqu.,lle prnducto, com facíli~~de 
se UDropr•a dolle; mas quando os n•ercudos 
re_gorg<t:<m; q~ondo ba dem:1zia de producçiio 
vc;m necessa•·•arneoto as crises •·omruerciaes, 
que tendem n e>t:.beleoer o equilibriu rompido 
entre a proc11ro e a olferla. 

~or con:cq~encin a maior prcducçãó c;tá li· 
m1Wda <lO mawr consumo. 

E~ses auxilie~ direc\os {t lavour:1 trariam como 
cous.:quencta . nt·cessa ria. a maior producção; 
rnas eru propno desprove1to do pt·oductor. 

O Sn. Pn1sco P.\UA!SO :-Is5o eu nunca vi em 
livro algum. 

O Srr. PoltPsw:-Eu o vou demoustra.t ao nobre 
. deputndo. Quando ba ~roe.un1 n:io ha questão 
alguma do que a producção é mu Lem; mas 
qnando não ha consumo, quando falta a pro
cura, o prnducto ou L<'m de ficar esluc'onario, 
inne,·oci<tvel ou de soffrer um depreciumento 
de preço. ""crificnndo muitas vezes o proprio 
cnpital_nelle empregado. 

O Sn. Pmsco P.l.li.\ISO:- Faça applicação ao 
paiz. 

O Sa. PimPEU: -Em lugar de se pedir esses 
~uxilios dir~dos par~ a, ln1•0Ura, dei'CT·Re-ia · 
procurar tornal-a.mnis itlte>·•sa, i>to é, lrntar de, 
com menor c:~pitnl e eom menor ex.ten!'lio de 
terra, obler o mtior desenvolvimento pos~ivel, 
jó na qualidade, já na quantidude do produclo. 

M~s d:tda ~ hypotbese de que o Estado pn
desse inter>ir nestes neA"Ocios, pergunto so 
porventn•·a a l .. voura tem melhores direitos 
per<~nte o mesmo, do qne ootr:~s industrins que 
prosperam ao Indo ddht o paralelbm~nte? 

Por ven lura a i ndumia agrícola ó superior c 
tr.i~ m;~is vantagens·economicas do que o11tras·? 
Poderâ ella vi,·er izoladaroente, indepcntleute
menle das demais, que lhes servem de :~mparo' 
ou to•·nar-so uma unidade na multiplicidade 
do• phenomenos que as cerca 1 . 

E depois qnal ser!~ o meio pr~tico de J~%et 
effectivo os auxilíus á lavoura tão prcconisados 
pdos nobres deputados? · 

Quero criir que se pnsst\ estabelecer llancDs 
1er itoriaes, que se vossa melhorar o r~gim~n 
bypothee:n:io ilCinal; mas pergunto: o Estado 
estaria em condições de podet· egtnbelecet o;ses 
bancos em todas as províncias? N~o. cerL~roente; 
e a con•equencianecessaria seria que as S'l'andes 
províncias, as que têm maior representaçf•o, 
nqueu~~ que gonm demais importaneia ·porante 
os governos s~riam dot.:•das desse beneficio, 
emquanta as pequenas fic:•rinm de lado, desra~ 
vorecidas, como pariás desse immenso. lm· 
perio. E serã isto josto, se rã isto razoavel ? 
Parnee-me que a~nd~~c.•ta ~o~othçse, se algl!· 
ma parte Ull ~ern\llno · brazllelrO twesse· o di" 
reito de pedir auxilios directos para sua .la.· 
voura, seria o norte, e especialmuntc' as pro.' 
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vinCJas peqoen~s, on~e o nullierarioJ!l_ltn, on~e 
a rique<a é mutto menor. onde o~ ,~aprtaes sao 
esea~sos: .. e entretanto ~ ju<t"m~nle o contrario 
que ~e àã. :AS provi~cias pequenas nada ped~m. 

o que ellas d~sej•m nõo suo e;;ses auxilias 
directo<; são os ind•rcclos, de outra ordem. 
aquelle~ q11e dizt'W respeito ás suos necessid•ucs 
j1'erne~.e que tem 1•orfim uma utilid,.de 11ubliea. 
Penoo, •·omo os nobres ministros da <lgricull!tra, 
tllnto do ministeriu p;,.sado, como do ac.tual,.que 
os auxílios •le que mais precisam a lavoura e 
outras i11dn!'trias que lhe são relativas, não são 
tnnto O< que entendem. ~"m o capilal; pre
cb~m mais fios meios inllirpctos, dos mein< 
geraes, llos que api'OVP-il:tm a maior svmma 
da população, a maiur extensão de territo
rio; e enl re es>es m~ios n:io se· I'S•Ineceu o 
ftttual nobt·e mini•tro !la agricultura de in
dkar as vias de communicar:5o. Estas, por stta 
llatun·za, p<'los l(r:mJe~ dispendi!)s que ncarre· 
tam. pel" ino·erteZ:l dos c:lp i ta~> empreg dos 
n.• !la<, por sua proprí~ índole, não pudem "er 

· objecto. em 11ossn paiz p•-lo lllenos, d:l in icialivn· 
pHticular. O Brnil não é ba•Jante rico l'~ra 
tls>"s emprczas um tanto av~nturosos e arris
cadas. 

Entretanto todos estão accordP.s, tonos convém 
em qu" nos ralt:~nt 1•ias de eommuni~oçào, 
i~tu é, m~ios ele levar aos mercados conSU!Ili
dores a nns:o:;a product:ão, que permanece lll!lit;t~ 
vezes no interior, no cenl!·o da~ prnvincia' s•'m 
pod~rem ser transport:•da pnru ·es~es me,·cados, 

O qne aeont~ce entre nó>. e é um facto 1:e· 
ralmente sabido, é que os serwes, qunnrlo porlb:n 
pnHludt' ·muito mais <lo·que o fazem, ~ãu OIHi
ga<lvs a num c••rta limila~iio, porque as mer
cad.trias produzidas, qunndo por v•:nturn c•m
~e~ne'" cht·gar ~o mer~ado mais pmximo do 
liltor~l . licam ulo onerados fjUe nfio p"d~m 
COllllldir com os de oul.r"~ proccdencias. E' o 
que :tcontece com o algodão, com o assucar e ta . 
em muitos lugares. 
. P~mo que o mel\1or auxilio que o Est::>do p~dc 

preslar ás províncias é o de tril'nar ra.·eis ns suas 
communie:~ções; e, tr:~tanrlo· ~e ·espceinhn~nLc 
da in<lnstria a)\"l'iCIJI3, ~uu mis<iío. além rle-t:o, 
8inda é s11perior a que se lhe attríbue ordina
rinlllent~. 

A indn>t•i• deRenvGlve-seregularrilente como 
todo· e qu"lquer pllenornen,., soci~L Na nntu·,·.,za 
lli'ío hn s.'1l os, é um axiom~ :ml.igo; t11rlo segue 
uma ~rr~daçno n"c~ssaria, fatal ; m:~s n~m por 
i$<n os Estados devem ser indifferentes a essa 
evoltr~iio. 

Com r~l:t'ção ao esl<ldo da agTicnltura entre 
nos já .diss~ que a primein n~.:e,sidade ~ra 
t11rn~r a t'Ultu•a m:ti-; intensa. Mas como tor
:;sal-n? Ái>rOVI.'Íiand" QU3UIO JlO,sil•eJ, em pri
U1eirO loa:~r. os t"rrenu~ eulliv~vl'i> prnximos 
ao .litoral de. mndo a I!O~ar~m das condiçõe_, 
JJ:ttura••s de tr:m~portll para fR~erem cbCI!>r seu' 
}lrodnctos uos mcrcad11s, em se::rnndo do!i nw· 
lhoram .. nt••S sl'i,ntillcns ·introduzidos na cnl· 

. lura. M<l> corno couseguir isso1 
P~rece-me que um üos meios, talvet o meio 

por ex<·ellencia, seria facilitar o en,ino agrícola. 
t)uvi desta trib~a meu nobre amigo e collcga, 

deput.1do por minha provinda, comoater o 
ensitto agrícola, nio só entre nós, como tambem 
em lhese, e.m princi11io. 

O SI\. Rooat&u~s J.oNtaR:-~io Apoiado, com. 
bati o modo de dar o ensino agrícola. 

O Sa. Po.MP~rr: -E o tão não o com rrehen.ili bem; 
mas S. Ex.. não levou a bem que se dot~ss~ no 
nosso orçame,to o en<íao n:rric.,Ja de verb~s 
especi~es. Alguma causa S. E~. di.<se a e<te 
respeito, e citou a opiniiio de um illustre esta
dista italiano, o conde de Cavour, 

Nos p:<iz~s em que a agricnlt11ra ::ro~a de van
lil:J•·ns e de cert~ irnportoncin.o ensino agrícola 
é ;1\ t:~mente considerado c duto do nos seus orça· 
mentos. -

0 SIL GALlHNO DAS NEV&s.dá um nparte. 

O Sa. ' POMPEU :-A noss~ lavoura. em regra 
geral, é rotineira; os prn•·essos qne ello adoptá 
>âo ~ind• os mesnt'os em~re~ndo~s no regimcn 
colonial, cGrn betn pouc~s alleraçlíes. -

0 Sn. GALOINO DAS NevES : - N5o é tnnto 
assim; os ~articulares t~m introduúuo m.elllo· 
rautentos. 

O Su, PoM~6U :- Porventnrn e5te pn iz não 
tem feito progresso;; em todo;; os r"mn;; ? Como 
ftnor a lavoura neste estado p1·imiLivo? Com· 
prPbenrto QLle a tlxperleucia, ~ô p~•r si trnga 
algum ensin:nnento; rn;lS ê e~b~ um dos C:'ISOS em 
qu~ é jusLificada a inli;rferendu do>" Estado; 
t:mlo m;Li< qnando ~ejo que ern ft:lir.t•s mais 
~H:H;•nta,tvs n:1 p!·aLica r1o ~yslt:rna re1)resenlalivo, 
nos que moís r,.speiwm o prin i pio (]a ini
d;•liva individual rOIIIO· os E<t;uio$ Unidos, a 
l.wuura !\ dot:td:• de est.Olil< ~~ri•·oJa~, mais ou 
ffi1mo;; ;•pt>rfekuadas. Nos Es1at1os lJni•lo;; n~o 
ha menos ti~ lO e~eoln::. a~l'icolas su-perlores, ás 
quJes e~t:io ag-greg<(ÓiiS fa'zenU;ts mutleJo. · 

Dentre el!a<, al~uma;; goz•m rle uma grande 
nome·<~la_ A rla univcrsitl:1de de lill:•ea, no·e,!ado 
ole New York, foi dot~<l<t com cêrca de i.OOO 
eontos pdo E,J~iJo e de outro l~nto por um 
eiuadúo-Ezra Curnell. 

A e~col:o modulo 'occupo 80 llectares de um 
extelleutu terreoG. · · 

O e~lado de Uas~achusels subsidia l~rgamente 
a r.s~ola ,.gTicola de Amherst, q.u" recebeu de 
diff•'r,.nles origens grandes quantias para sua 
fuud,çilo. 

No coliP~io oqricola de Pensylvania o ;n<ino · 
d:1 ng-ricultura é nfio liÓ tr~tad~1 n:l~ surts rd;H:ões 
seientifica;; wm a ··llimica. a phssiolo::ia ve~etal 
e aninml e a Zlologia, bem como u01:1 ~ciencla 
experinlental, lt:ndo seus m,.thootns, seus meios 
e o~jr.c!o.; e~peci;•es de lnve>Ligações. 

•F<~zem-se a h i. como refere Hippeau, experien
cin< para o e>tado dos melbores systema~ de 
cultu, a alt,:rri:id:os, dos rstrumes· m:tis conve· 
nientes ás divers"s colbeilas, do' meios de trotar 
as ha't~a' e· cultivar c"n v 'n i e ntemen e as plantas 
aos caUJpos, prados ejardins de recreio. • _ 

O' me~mo autor 'da instrucção pubFca lWS Es
tados- Ur!idas, depois de enumerar os resultados 
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satisfactoríos obti~os pelos diversos estados da 
unióio com sn•s in~tituições e eollegiO<agricnlas· 
diz-nos que •em g,·r•l os alumnos que eom~çam 
e · ncnba 111 seus cstud os nos eollc~ios segllem 
raramente outr~s carr~il"dS indnstriaes. 

• l)r.pois de terem ficado !ll<tr~nhos por qaatro 
ou cin"o nnnos as oecnpa:·ões do eampo, não 
pnttcri;~m ter ~rrandes sym~'•ttlias pelos trab:~lhos 
ogrll'olns ou diJ'eccilo de uma f:~zenda. Os estndos 
mais :•ppruveitaveis, neste caso, devem ser feitos 
na propria· fazenda, • 

Comprebendendo i'to foi que os 1iversos Es
ta~o~.estnbelecer;~m escol:ls praLic.1scomo a de 
Lan:<ing no M1chig:m a' de R~all"'ille no Mary
lun," de Burliug-ton no estado de Vermout. 

Os estados de Iowa, Wis,~onsin, K~ntnchy, 
Kan,as, Mnine, liliaois. e nutros lambem pos
suem escolas agricolas largamente dotadas peJo 
estado. , 

Na Allemanba, o instituta a~ricol~ de Vienno, 
pod• ser citado como um m •deln_ ~a Pru~sia e 
outros E>l3d•is do lmp~rio exi>t-m e><:nla' nor. 
n1ocs. õe ngricultura, e á< e;culas prim,rias do 
e;lm po estão {!·e1·a[ liH~nt~ :1nnexos jardi rH onde os 
prof~s<ores en>inam os primeiros rudimentos 
de cultura. ' 

~i na e Cntane, alr,m dos institutos e escola~ de 
agricnll11ra de ,.Melfi, : de.J>alerm•l, de Fa~gia, 
de Castelnuuvo perto de· PaleriUO, de Giova
nezzo, de Regío,. dn · Cnlabria, e .a d~ Bane
vento -Em outros pontos ·11., reino exi~tem 
igualmente numerosos e~taiJeleeimeotoS.·· d···ste 
geuero que vão produzindo os effcilos mais 
salutares. 

Na Nnruega, al~m das mnltiplicadns. eseol:ls 
de agricultura, subsidiadas pelo Estado c des
tri~tos, existe uma escola cmtral de a.!Jricultura. 
em Cbristiana, fundada pelo governo. · 

A Sueria po~•uia 2i escola~ pralir,,,s de a,.ri
eultnra em1875, segunrlo o bdio traball1o,. do 
Sr. Híppe;~u sobre a in~tru,·çào pub!ka nc.s Es
tados do Norte. Acima destes ~~t;~belee·imentos 
<ic>tinados a formnt boas cultivadnr~>, estão 
dous ir~stltulos agritolas, cujo engino é mais 
scien•iflco . .Atnda ;~cima ~~tá a Ac"d'·mia rPal de 
a!Jrit lturn fllUd,da em t8H em Stocknlmo, 80 
qunl e~tam anne~os um ínst•tuLo Jlore>liil e seis 
e>cola< fl oresta~s etc. Dns 4.1>13 <~•sns de esco
las, havia 2,t6ô que em !1'71 ~o,~uiam um pe
qnt>no terreno p:~ra •·ultiv:ír-se. A J,•i obriga as 
eseolas rur11e~ ~ terem um jardim, mio pora m· 
creio, mas pnra es1udo. 

Sem predsar de en11mernr mnis pnizes em 
que o ensino ;~gTicoln tem mcrceido todas atten
ções dos poderes publicn;; , IJnsta Jembrur que ás 
no>sas pprt •s-a repuiJiica Arg-eutina compre· 
hendeu esta necessidade. · 

N~ rn~latcrrn este en,ino fonccion~ dPsàe 
i82ó, tendü exerddu, sr.guudo at!irma um es
criptor fra ncez. uma g1·ande iutl uenl'ia sobre a 
a::rl •·ultur~ .. ·l'lão lla uoje <·ond .lia que ni10 pos
sua al::nrnas f•z~ndas·esçulas. Mas e, te- grande 
p"v" n:io !kou só nisto • orp:auis,u-~e. lliz O Su. GALD!NO ms NEVES:- No Brnzi!, não 
L~nnc" Lw•·rA"ne no s~.u li~ro-Ec momíe rurate tem dado result,dos protkos. A escola do Juiz 
en A"!ll ter•·e. cur.<os 1iomades ou de hOVtiS mis- . de Fóra tinha tudo menos discipulos. · 
sio··arios vào levar nas :ildo•ias pnhres ;1 predka d 
sgricola; espal ~:t-~e at~ na;; cb .. upanas pe, O Sn. PoliPEv:- Em r~<po~la ao aparte o. 
qu 1·no· finos ,> pn:ços 1·~~usidi~·imo~. N~d~ nobre dof.ml,,do, eu PQ~O lk•·n•" p:~r11 lelllbr,r
poup:~-se para levr1r ao conhecimento do povo lue o tent~mM feito pel~ repubilca A,·gel•lina. 
05 dous ou Ires princ.ipiosqlte ,-,0 11 b~se da btla Em i87~ ou 1873 prucurou <'re"r duas c'culas 
eultu1•11 ; a the,1ri:l dos a··olh:nnento<, 0 bom agricol~s, theot~eas e pratic:•s, Ull!a em Salto 
ernpre"o dos e'trumes e adubos, a arte de criar e outra creio que om Tuc~man. 
e en:;'ortlar 0 gatlo. ' • Depois de dom annos, o gov .. rno foi obri~do 

a fecbal-as pnr f;lita de ;•luulllos; Jwrv•m-
Nn llalin, no rslntorin pub1icado pelo minis- tora l'rusou os braçus di,n\ij de~te mallo~ro ? 

tro Bení em l8:i6 en•·ontr:Jm·se ns se~11intes pa· Em Vt•z de descrer do en,iuo a~rícola, 0 !!"v~r . 
Javros q11e dào a m,•dirla da aha importnncia no ~r~Pnlin, 1 tratou d~ , 00 ,,,-nl.rar SPI\> cxfom;os 
que cst,J II$;Umpto merecü1 ~nlão <1us p11d3res n:~ de·M~ndo.,a, e ci'C:IT um;~ nuva m:lis dc,en· 
publieo; •Aagriculmra, as·indu.$lría~ eor.om- vo!~idn 0 prnLic~ euiS ont• C:~talínn, situa~a lla 
mercío niio p,d,,m prosp~<l'ar se os 4Ue têm de ;d;;umn~ hl:.::ua$ do Buenos-Ayre>, t 0,J,,. nnn~x~ 
dedicnr-so a "lles, o Qll~ c •nst1tne a mnio~i" d:1 nula fazendo •.noddn, cuja nréa oceupa l4,1>0G 
soeiednfiO, SenãO a propriol SOCi·•d:>de, nao en• ml!llleLTOS ifll"drados, a qnnl iem prO~UZÍil•l OS 
contnm nas escolas os conheci•uentus e me1os tuelho•·es r1.s 11 tta tos. p .. rtanto Sr _ pre•idente, 
nec~s>arios ao des,.nvolv]m'·nt•l de ~lla ,intllli- ne>la pnrte ··on•·or,lo plenam•:nte com ;~s i·léns 
genrin.> g ~ccr.·ss,•ntava para aealmar as suee- enllnei 1dos pelo uobre ministro d" agriculluaa, 
ptibilid ,des ilos ultrn:liber"e~ : ·Pensamns q;1~ no seu relatorio. 
esta .p..rte rlll erlacaçao p:~blwa (" te_chn11:al e a 
qil~: o deve (ao E•t:~do) pr•ilcu~ar mats. poJs q~e . •. --0 Sn. R"nnrGUES JuNtnn:-Pelo qtte. V. Ex. 
é delfa 1!11 8 depeade diree\n;uente 3 prosperl- diz, Vê-se qlle é ~roblema ffi~ltO diflicil. 
dade do p:liz: A. al'çi1o d~ g~>verno~ "r_er_e:.do o sn: PoMrEu: _;)ias n5o impossivel e de re-
en~i;lo techOICO d .. v,, con•"ltr a p:mcqHo em sultado benefieos. 
cren_r a1guma~8 institoJçll·~~ .superinre::;_ que .a 
iniei"Li>11 priv,da nii" 1o0derm fundar, depOIS Applicando estas idéas ao est:Jdo actu,;l de 
em :iuxiliar de um mudo ellicnz as cornmut1as, minba' provincia, chamo espe,:lal<nente a at-
3$ 11ruviucias e os particulares para fundarem teução do noke minisLropara estu po•Ho. 

'onLras.> · · A provineía do Ceará goza de um •los mais 
A~tualrnente existem cm1eiras de a~icultura bel los climas deste pai~ por sun ~eccura nos 

nas uuive:cidades de Napüles, Palerma, !!les- sertões, frescura e bumidade nohttoral ~serras 
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a\t:Js; seua>pecto physio·ll-apre.oenta uma Lacia 
irre~.nlnruu•nte qnadrilate r.o, ~itnadn. cnlrc o 
oce:~no, n~ direcçco de nord~sLe a sueste e· o 
cordão de ~er1·a, d:o Ibi:~pvb~, I'Oin as di!Tt<rllnt<>s 
denomina(·ões de serra dos Cõcus, Cr:~ tlwus, 
·lnh•mtm,, Arnripe ~o sueste, e outro ramo cor
r endo a .. &iE!'té a ser ra de Apody .. 

Na co~ta, o terrPno geralmente areno~o. é 
b~ixo ~Íljo•ito em muitas partoJS a innndafõt·s de 
ngua~{er!!u~ndo-'e r3pil!amente até as serr:·os 
de Jbi"paba e Arari~ onde atliuge !.000 meLI'o>; 
sua con,titni\·~o ~tP-ologica é seolimentu~n; o 
terreno é de trnn7.i çfto. ~pro•somtando um ·cnt;oc· 
ter prononciacl ;;m~me juras.<ice no· A1'31' ipe e 
vi~inhanç•, segundo a autorisada opinião do 
conselheiro Cap~nemn. 

O intm·io·r l)n prnvinein é nm composto de 
D.r~ila dur01 que o!l'o ·r~:ce poucas vautnl!ens a 
cu ltura, coo mtudn apresenta. em muito~ Joga
res, vnstn are.1 rle terreno nn QU:Jl podt! a ~!tri
cullura desenvolver-se e prosperar regalar
mente. 

A inclinaç~o do solo dá Jogar a que n~ nA"uas 
plnviae~ niioo po~~am ser r~ti•lns devidnmeote 
pelos accidentes· du solo, raziin· pela qual niio 
existem r ios ou Ja~·os perrnanentfs. 

No ent..~nto, npe.<ar de~sa de<vanto:::em p!iy 
sica, a província do C'..enr:i ovre;en~ o phP-no
nreno-.qna'i unico no• ano:oe:; de õoss;, inths· 
tria. de um d~senvolvimento rapido, e pro· 
gressi\•o até o ati.no de itliõ. 
Pe~o permiS$ão :i cnm:ira para ler a respeito 

a OJliniiio de um dos n.,ssos mais noota•'eis en
genhe;ro~. e que não póde SPr sus1witu por não 
ser filho do pr·ovinc a do O>Ná, o Or. t:outinilo . 
S. ~· disse no rel•torio apre.<en~~do ~o golverho 
ereto que . em i~74, ~s segulnt~s pnbvras (U); 

• E' gernlmcnle reconhecido e admirado o 
progresso l)ne apresen t~ a província do Cear:i 
ncstes .ultimós au!lOS, e que $iiO el'lqnenlos tes
temunho; os olg"rbmos da cxport.ação e im 
portação e o moviiuen\o commercial da praça 
da Fortaleza. · 
· • Como o Ceará ~ó progride no imperlo a 
província de S. P&ulo. 

·• De !.853- 1838 a exportação da província 
pelo porto da Furtolezn er;~ ,open~• de !Sii2:~5ll5, 
e de !868- t87:~ elevou-se este al;;ariomo a 
5,5~6: !as,sooo r . • 

• As i m por!ações, que no primP.i ro per iodo 
de cinco ·annos $Obiram a i,2l2:ii091S era no ul
timo de 3,833:596;5000. 

• Rusomimos ua tabella segu inte o movi
mento commercial de 1853- 187:!. pela qual 
se pôde avaliar do desenvolvimento desta parte 
do imperio. · 

l!EDU.S QUINQUE!iA,ES 

Qui.D.quuios. .Exp. ~nu. 
1853~ 842:m.!I!OO 

·~· 1858-63 . 1,993:963~ 
.:_1863-,1;8 3,347:16~ . 
1~13 . ')3&;t38/JXIO 

Imp. I!.I>D. DirC •. aoo. 
1,2~:509.)000 3i0: ~58,'1!00 
1,719:7:16~ 27~:~'#)00 

2,484.~ 863:108,\1300 
3,833:596i1JOO .t ,7.1li:ns5QOO 

··_A .. primeirn e · a lll11is importante· conclusão 
qM se deduz desta l<lb~ll a, é que a riqueza 
publica se· con olida na razã•• directo· dõ aug
oteuto . da· .·xportação; ·que o povo eronomisa. 
t:outo m:ois o r.,sultado do seu tr:.baltlo, quanto 
m:oior. é o esforço que ewprega e o re~; ul tado 
que obtem. . . 

... Nos ultimas a tinos a exroortação ~ngmentou 
o~ razão de õ:>7.7 •; , ou 27,8.5 "J, anuulmeo.tfl 
a exportação !:!16,lti. 'I• no pruneiro, e 10,80 °/o 
n.o sP.gu o do. 

• O saldo n favor da província, que começou 
rm illlil!, trm nugmentado-em mu1or &:cala do . 
que ·a exporu~ão, sendo de 5t0 "lo até l873 ou 
3i,6 °/ o auuualmeule I 

• Em t5 annos, cotito se dedo.z da labella, a 
província capitalisou: 

·De !858 a i863.. .... 1.371 :020,$000 
• . i863 a 1868...... (l.3 l5:5~0$000 

• !868 a le7L. ... 8.1H2:7!06000 

U.i99.:9í0~000 

' llbis feliz que su.~s irmãs, a pro'l"in"-ia do 
Ce.orã conta seis generos de gr, n•le expnrL,<r~o 
café. a>guc~~r, couro, r·ê1·a dP. car·n•úhn, algndão. 
~omma elastica, quandoJ as otllras n•io pro
duzem mnis do que trei~. I~to qno:r.dir.cr, que 
o. ~eu commercio ma i~ difficilmcnte soffo ·~rá em 
consequenci<~ das divr.rs.os cau~a• ~lL: rtUI' IJad • •ras, 
porquo!, só em rarissimns casos, podo·m estas 
inDuir sobre tantos gcneros ao mesmo tempo. · 

• .A, prodtlcção da província vem toda da 
peqJ.eno l•vouro e ·6 olimentnda pelo braço 
livre, sendo e.sto a bilse H!Oí~ solid:o em que 
póde !h-mor-se o progresso de qualq uer ponto 
do I mperio. 

• Nas províncias m~is pro>peras, entre as 
quaes avulta o de S. l'ntllo, siio os grandu pro
priedades que concorr~m para exporlaciiu em 
quosi sun .. totalidade, e ~ o braco escravo que 
constitue a maior força empregad~ na lavour~. 

• Para cbég3Tern .o o pont<1 em que $e ncha 
o Ceará, rem,· pois, essa~ provi oci•s dt solfrer 
uma revolução economica, ,que consiste na 
mudança da natureza do trabalho e .d.ivisão. da 
p~opriW.ode. 

• Nes!tls condições fa.dhuente se comprehende 
que o Ce.1rá occupa o pr.imeiro IU!!ar no Braz i!, 
n:io só quanto . ao progresso que apre;ent:l, 
como pelas circumsl<lncias. especiaes em que se 
acha, livre completamente de qualquer obsta· 
cu! o futuro. • 

O Sn. Po:IIPEU :-Vê a camara que não impro, 
viso hymnos a minba província, e que· são os 
factos que se encarregam dé mostrar sua· rapida 
e crescente prosperidade. · · · 

Para avaliar-se melhor os termos. d~ste "pro
gresso e 3s cónseq aencias faties que .. a ultima 
c;tl8midade produziu, reproduzi~ei .o ,quadro de 
.seu movimento cllintnorqial com o estrangeiro---'" 
isto é · a exporta~o e imporLa~o de ·lonso ·curso 
·de 185t> ·a 79. . . . . ' · · · 
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Exercícios . 

:I.S.'lô-:1.857 .... .. ... .. :; .......... . 
:1.8-'ií-iiJ;iS ... .. · ... .......... .... . . 
:1.853-1859 ....................... . 
i &J9-t860 .. ... .. . .... .. ......... . 
:1.86ll-1ti6l. ...................... . 
!.861-'186~ . ....................... . 
:l.tl~~-:186:.1 : ... ."; . . ............... . 
:1.~6:J-l81i4 ... .... ............. ... . 
:1.86í---t865 ...... . ................ . 
:1.8U5-1861i.' : . . . ............ . ... .. 

· i~li6-Hili7 .... . ...... ............ : 
!8U7-l8ti~ ........... .... - ....... . 
:I.S•iS-1869 . ... . ..... ... .... ..... . . 
:1.8ti!l- 18i0 ........ ........ . ...... . 
:l8i0-!8ii .. . .. ...... . ... . .. .... . 
i8ii-l81::l ....................... . 
l.Si~-i~iJ ....................... . 

m~=:m: ::::::::-:-::::::::::c:·::.: 
:1.8iti-18ii . .......... ........... .. 
l.Sií-1878 .. .... - ............... .. 
:1.~71:!-1871! ........ · .......... .... . 

Imporlação 

91:49'1.$ 
. i. 10:!:015 

917:!187.5 
9~6 :06!;) 
ll8! : :J ili8 

i.Oifi:G7·11$ 
:1.!93: 1:!9$ 
i.lj,96: Q.l6;'$ 
i.J~~:~9~,S 
i ,9tt ~W•6 
9.218: H!$ 
2.i~J:8.i35 
2 .. :!5t: :!Od6 
t.t6ii:r;.~(j.s 
3.07~ 68>$. 
.2.7M: 14~.5 
3.3! 1::~7[,5 
3 . 90\',$6'1~6 
2 9itl:li.:l :,) 
2.88:1:8i7,!! 
2.5%~:0·615 
~f. ti78:UOOJ 
2:68l:OOJ~ 

Ditferença 
para ·mais 

Differ~nça 
para menos. 

202:462,$ 
!l8 :_4ii7$ 

636:000;$ 

O commeroio interpro~·incial foi ·nesses quatro annos o seguinte: 
·-- ~i~~-0(}~ 

· Exercícios E~po• ·t~ çiio Importação 
t8in-i876 . . ..... ......... :. .. . . •. 31~:88~5 535:260$ 
!876 lSíi 281:S9~J 55~:t:J9S tsn:{s;s:::::: ·:.:·::: :::::::::::: 2ii:hi:~s~ W>:i~9:5 
:1.878-1Si9 • .", .. .. ... ....... .... ... 28~:600~ 56Ho0~ 

Paio primeira tobell~ se conclue que a provia· 
CÍa dO C~<\riÍ leve umo ma1·chu jll'O;(ressivn l'e· 
l(ul~r atfi '1872, quando attingi11 ~e u Ulal(illlo 
desenvolvimtlU\e, -4ue de iK72 ;< !.876 suas ren· 
d;,s, sibem tJne um pouco reoluzidas, conserva· 
raut uma · c~ na gr<~dação v<lU\lljosa, mas qu~ ~ 
dal.:l•· de !876, come~.aram a mostrar uma ·•m· 
n1eosa reduc.,-ão. Com~udo. ncs:•es vinte e Ire> 
annos apres.nt~ um ~Ido ~ seu f;1 vor -de 
!9.2H:oua. o que 11igni1ica que o povo ·~ea
rense no mesmo <!~paço de tempo ecouo1mson 
esl.:l somm~. além dos melh••r,,mtntos·que seus 
csrorros deviam tet· produzido . ·. . 

Até t8tia n ~rovinda prosperava a ·olhos V>s· 
tos, de rnodo ~ prOVI)e~r de um liomem do su!, 
acostau1ado a ver o desenvotvlm~nto d!i a~::n· 
cut\ura nesl~ par\e do Imperio,onde cHa é mnior, 
-wt admiração que d~nominava o c~arà- ase
gunrta IJNVincia depois de S . Paulo. ~ 

M:~s veio em !..• lu~ar a r,risc algodoeira. O 
ah!odão baixou de pre,o. em conseq uencin dn 
co

0
ncurre!lCia a.n~ricana ; e a provincíll, que se. 

tinba empenhndo na culttlrn deste genero,- sof.· 
freu, como todas as ontras, ·consideravelmente. 

Vein depois.a seooa. . ·. . 
:Mais de uma vez tem se· e rguido vozes aqUI 

para mostr~r qunes as consequencias desta gran • 
de calamidade ; eu nãopr~tendo entrar no . des· 
senvolvimento desle as,umptu, d1rei apenas qne 
a sêoca de 1877 ou 1.876, como-queir-ám, a.ltl80. 
foi talvez · o llâgelio . mai~r de que . haja noticia 
neste seculo e ·neste paiz. . · 
· o·sa. Sou.u· ANDÍWlli:.,..-Apoiádo. 

O Sit .. ·Joio BniGioo~.;...;.Na .America do Sul. 

· -0 SR . Po;IPEU:-Apet.nr, por<~m, deste e de 
lb !tello;: semeliH>ntes, a que P.sl<i >~ljeit'l minha 
vrovin<:ia e província,; llmitrophes, ella .·on·· 
seg uio ~ernp1·e pr,spc••ar cin tndo< o< l'~IM< dl 
a~ricultura e d1egar ao esLnJo que nj~ vimos 
pela la bella n que m" refori. · 

O Sn. Souu .. \~DR:l.l>&:- E ngoro mesmo, 
este anno, está dando pro,·as de fua vitalidade 
eum o gra·nd~ desenvotvi <n~nto d~ lovóura. 

O Sn. PoMPEu:- r-ço licença á camara para 
accillentalmen:e r~rerir · me a uma ·accu;nçiio, 
que tem si.io a !Ui levantada c11ntr~ os :;oc~:o r~~s 
publicas pre<t.1dos . -pdo E~•.ado por occaH~o 
dessn c.L!amidade :i;; províncias do norte. 
· Tem·st< tâxad•1 rle esbnnjam•nto o~ :!S.OOO:Oi)(lj$ 

dispeusadns á próvincia do Cearã com auxilio 
a seus indigenttlS. Entre\.1oto, .Sr. presidente, 
não se r••par:l, n:to se leva ~m eonla o que oatras 
provindas tem ~asto improlictwmente, sem . o 
menor resultado.; .•omma>, s•o.ã~ tão cr,escid~~. 
pelo meno~ do maior nlc~nce.Nao pr~c•so ma1s 
do que lembrar os 20 mil. e tantos eon~os que a 
eslrad3 de ferro da Babia L~m coasum1do como 
· garan,ia de juros. · 

O SB. Soou. A.NnRAnE:-E continuará a con· 
sumir. 

o· S~. ·poMPEU:~Tenbo .aqui a demon~traçào 
(é. um calcnlo·apJl~O~irnado) llf!' q~aULO .custou 
cada indigente de ·m1oha. prov111ma. · .. . 
. ·. Este auxilio. n:,o subiu .a mais de 3M, em~ 
quantO vejo qlle ein. estados po!ici_ados; de ~a!ol' ' 
cultura, em que o soocorro _publ1co é adm•o•s· 
trado com todas as facilidades, o-cnsto de cada ' . . . 
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indil!"ente é muito maior. Eufarel esta demons
tração, e puro não tomar tempo á camara, a 
inseri rei no meu di~curso. 

A P• •pubçào du Ce•rã teve o seguinte cresci
meL to, segundo dados de mais ou menos 
valor, nos sunus de: · 

!775........... 311.000 almas 
!810 .•.•...•.•• iOO:OOO 
1813 ... ··-- - --. 149.000 
t8~~- .. - .. - .. .. :!01.!70 
183.>..... •• . • . . 2110.000 
il\57 •..•.•••... 48ii.OOO 
iB60 .....••.... 50UOO 
l.87L .• :.... •. 7ROOO 
1877 ••..•.....• 900.0U0 

·(Segunrlo os calculos do senador PQmpeu.) 
Suppondo-se que dons terços de~la populn~ão 

JJece>~iLnssem dos sotr.nrros pnblicos, tl'mos 
600.000 indiA"entes. Nem se dig; que este c;•l
culo pe.:ra por exllgPro. desde que na rapital da 
província, Ortde não r .. tt.•r;•m recur;os e onde 
a popula~;ã() e~lavel g11zava de vant.tgeos C"IDO 
em ~enb.um outro lu~ar, pt·edsou ~er auxili~d~ 
lar~amente i!t'lo Estaao. O numero de fàrntli:•s 
que red:unor~m e'tr.< soccurros subiu a mais de 
3.000. Atlmittindo cinco pP-S<IJ"~ por f;,milin, 
tenins um to· ai su~e•·ior a 15.000 po;sso s .. m 
est:odo de ind•p;enci:t em uma população d~ :!0 
e poucos tt:il b.,bit:Jnte;;. Si, port:•nto. o lugar 
nwis fl'lil'ita~o do Ce:.r;i. P5tav~ ne5~nscomli~ões, 
como admiltir que os sertõ.,s, onde fall.ava tu.do, 
goza~>ern de mel h o 1·es vanwg~ns ? --

Alétn disto tenoo< uma base, si bem que in
completa, vara cheg•r num" conelusãu que ~e 
aproxima á da verdatle. R~firo-me ao ~rrola
mento dos indig. ntes feito em varias pontos da 
província por a;rentes d;t ~dmini,tr ç5o. 

Dus ma ~l'as eu via do~ por 60 •·om lll i>sões à e 
soecorro~.ronstwa existir nx província, so<~cor
riJo, pelo E.<tado •.a.OJ1 f;~miliDs. <:ompostus de 

_ !.9:!,1.!1.0 pessõas, DS>im dislribuidas: 
Homens ....•.. 6.!.5{13 
Mulheres ...... 6~.8~9 
M~ninos ....•.. 60.8~9 

Neste algarismo não estão comprehendidos 
os ind!g~ntes empregados corno operario$ nns 
d_uas estradas de ferro, e suas famili:~s, rujo 
numero ele\'l!Vn-'e a 50.000 pes~s11s, e nem as 
dos auarrac.amento~ d~ capit-tl, cujo numero po
deria s~r estimado em 70.000; algal"ismos que 
sommndos d;io um total tle 312 140 pe~soas. . 

Consideran•lo, porém. que eMe numero rP-fe
re-se ao periodo de 1879, qunndo a ·província 
bavia perdido por morte e enligraç;io cer~n de 
2/5 de sua populiu(âo, elevando-see~ta a 5•0 ou 
570 m•l habíttntes nesta tl~la, é f>cil de vêr que 
o e;tlcuiD niio estã t~nge dn vernad~. 
Ma~. em vez de 600,000 indige,nLes tomemos 

350,000 ~ara o nono de 77;500,000 para 7S e 
400,000 p;tra 79,. segundo a intensidade do. tb
gello e a quantidade de soccorros a di~lribuir. 
A m•'.dia dos annos será de 416 0110 indi-~enles. 
Se~undo os d«dos do tb~s-ouro de•peudeuc•e 

na província do Ceará -:t8.5i9:999~; na cõ,·te 
).11..63~:6!í71icom soccorros publicas. Suppondo 
'que 2/3 p~ rtes Jas d~s-pezas r~itas JJa ctlrte 
fo~~m par~ sup~rir aquella província, temo; 
9. 75G.:OOO~ que reunidos ao primeiro :úgarismo 

prefazem 37.233:0006, despezns eil'ectu~das com 
o Ce•rá, oa :lt.4(i:3:l38 p"r c:•da-- om do~ tres 
nnnos de secra. Dividido o num,.ro de indigen
tes ~nuual ( Mti,liOO ) pela de~p"za annual 
(l_2.M4:3:l3$) ~cb,mos _o dividendo de i9,59l4.; 
digamos 30~ por cada md1gente annui•hnente. 

tomJ•arando este r~sultad" com o do outros 
p~ize~ que s"lfr~m d<l gr,nde mal do J•aupe
rismo, que e um es'ado normal, e que por con
sequenci" não de~Joca ~e surpr<lza umu popll
lação in~·ira, vemo$ que a meti i;~ d~ custo de 
c•da in•iigente no Ceará foi inferior à destes 
pa1zes. 

Na Ing-laterra, segundo dados o(ficiaes, nos 
~eguinte~ anno.<, for.m as despezas oou1 a zn
digencia: 

--00 

o g 
g 
o 

~ 
o ""..., o ~c:;:. 

o .. ""-.J.~ 

o .... ,., 

g ~~ 

~ 
:-.t:r:~ ~ s 
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Em antros p:~izes como 3 Sue.,ia, Dinamarea, 
ltalia, He~panha, etc .. a m•'dia do'CilSto de cada 
indigente varia de iiB a 406000. 

Daqni eonel_ue-~e q_u~,apezar da irr~gu!aridade 
not;•v~l na dJ;trlbtuçao de -soccorros, a indi
gencia não constlpliu, no Ceará, q nanlia igual, 
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nem mesmo approxiroada á que ê feita na In
gla~erra,_Escossm e Frau~ coro !erviço identico. 

i'ia ultima calamidade da India a Inglaterra 
despendel! cerca de iOO.OOO:OOO~. e comquanto 
a populacao a soccorrer fosso maior que ·a de 
tod~s as províncias do norte, com tudo foi em um 
per10do do tempo muito diminuto, apenas por 
8 mezes. 

Tratando accidentalmente da calamidade que 
feriu _a Ceará, Sr. presidente, só quero mostrar 
que Sl ha provincia que maii precise do auxilio 
O,o ~stado é a minha e as que lbe. servem de 
hm1te, o11de .~ lavoura ficou quasi aniquillaàa, 
e consequencialmente profundamente fibatído 
o commerGio. · 

Qual porém o meio ou meios de remediar este 
estad~? Eu jâ mostrei que os meios directos 
eram tmproficuos, ou pelo menos traziam grande 
!rfayame ao Estado. Só posso pedir os meios 
mdtrectos~ . 

Tem-se procurado mostrar que uma das mai
ores necessidades da nossa lavoura é a carencia 
de braços. 

Em minha província dá-sll o phenomeno 
contrario: ~ a superabundaneia de braços que 
a prejudica; e vimos nesta ultima calami
dade quanto custou-lhe não digo todos os 
braços, mas os br~ços improduetivos. 

A natureza; que se encarrega .de equilibrar 
ou regular as !unt;õcs do organismo social, tem 
IJroduzido o phenomeno IJUasi nnico· de tornar 
o .. Ceará uma provincta anti-esclangista ;. 
porque o braço escravo é alli de mai~. supera
bunllante, um como que elemento perturbador. 
Pela segninte estatística do movimento da popu· 
lação escrava evidencia-se isto perfeitamente. 
De !.872, depois da lei de 28 de Setembro até 
fim de Julbo de :1.879 tem sabido da província, 
conforme os assentos da secretaria de policia da 
cidade da Fortaleza 8. 98~ escravos, a saber: 

Exereieias . 
:1.87\e, .•.•.•...••.. 
:1.873 ..•.•....••.•. 
:1.874 .•.••••••••••• 
i87a •••.•...•.••.. 
:1.87& ............. . 
!877 ....... : ..... . 
:1.878 ••••••••• " ••• 
1879 •••..••••••••• 

Entr>dos ~b.i<lo• 
3 .. : .. ......... !9! 

floL............. 5lll 
58.............. 710 
5L .....•... :.. 891l 
i6."... •• . • . • . •• •• 768 

i73 .............. 1..7!!5 
32&...... ... • . . . . • 2.909 
234 (até Julbo).... Ll82 

932 8.9Bil 

Esta diminuição rapíd1 do braço escravo re
velia que a província não tem necessidade delle, 
e vem corroborar o que eu disse ha porco, ilito 
é, que sendo a produeção dema~iada o. maior 
g.umero de braços, em vez de ser um 'beneficio 
e, pelo contrarw uma causa de perturbação 
econemicn e social, e roi o que se deu, e é o·que 
acontece em minha província onde a producção 
nos seraJ~s não ~em valor, nel'(l importancia, 
porque na() l1a VIM de communtCilçlio para !e· 
val-a aos mercados cousumíd.)res. 

O Sn. RODI\!GUES Júrnon:- Apoiado.' 
O 811. Po:.~:PEU:- Tratando . dos meios indi· 

rectos, e applicanda-os :i minha provinda só 
tenho que louvar o governo passado, bem cÓmo 
o actual, pelo desenvolvimento que deu e con
tinua a dar á nossa viação publica. 

A estrada de ferro de Baturité era uma das 
necessidades mais instantes da província; e que 
do ha muito tinha sido exigida pelos seus re
presentantes em ambas as casas do parlamento. 

Sinto, porém, que o governo não tenha podido 
dar-lhe o desenvolvimento que era necessarío 
para. tornar-se apro-veitavel oompletamente á 
província. 

Como está aproveita a· uma região limilada1 e, 
como negocio eeonomico p~ra o Estado teni Sldo 
dos . mais vantajosos. Basta recordar que de f. • 
de Setembro de !878, ·quando passou parl o 
Estado, até 30 de Julho ultimo sua recmta l1qnida 
subia a mais de 76:501}1 ou mais 7 •/. sobre o 
capital empregndo. 

·Limitando-se aos noventa e nove kilornetros 
existentes, parece-má · q)le ella não preenche 
os fins a que foi destinalla. 

o que se procurou, o que se guiz com a 
estrada de ferro de Baturité? Facilltar meios 
de transporte á lavoura e nos casos exc.epcio
naes, nos casos de crise, tornar rapido o abaste· 
cimento do centro. Pergunto: ns quinze ou 
deseseis lagoas que ~xistem constmidas pre
enchem estas condições, quando a província 
tem uma extensão talvez de cento e desoito 
legnas da cnpital ao ponto mais affastado, em 
linha rccla. · 

Basta est:l simples enunciação para mostrar 
que a estrada não prefaz esse .fim. 

Paio fundo de emancipação foram libertados 
97 escravos. Calculando-sé em 803 ~s manumis
sões IJOr liberalidnde parti~ular e a titulo one· 
roso, o qu~ está muito áquern da verdade, temos 
900 líberlos. Dando li 0 /o para mortalidade an.
nual nestes 8 annos, sobre a população esera-va 
de 31.. !49 arrolada em !872, devem ter fallecido 
s:9uf. T.emo~ pois; 

'Sei que o nobre ministro mandou ultima· 
mente proceder a eonstrncção do ramal que li~ a 
Canoa ao ponto terminal da estrada na cidaue 
de Baturité, roas tenho duvidas si o governo 
teve ~rande ramo . ou si tirará grandes vanta
gens ~este prolóngamento por administração 
propria. 

Me p3reee· que longe de procurar levar a es
trada de Baturité á cidade do mesmo nome, elle 
deveria procurar . prolong~l-a. deixando ás em
prezas p~rticnlares fazer · esse . ramal, que é 
sem duvida de grande utilidade para esta loca· 
!idade •. Sahidos da pr_ovincia, deduzido~ os cn ~ 

trados ................... · ··• ·· • ·.• 0 Sa. JOÃO BRIGIDO:-Apoiado . · Libertados ..•.••..•••... ' .•• · .•••.••• 
Fallecidos ••.•.••.... , ••...•••••.•••• 

8.052 
. 900 

8,9!5 o Sn. PoMPEU :-Com relação á estrada de 
' Camocim1 que· tem sido Objeeto de . censura no 

.11.861 senado, en farei a pena~· as observações que" fiz 
Eiistentes om 1872 •..• : ...... ; ...... 31.913. ácerca da estrada do Balurité. ê .. . _ 

Mas pilrque não 3 l~v~- at ao·Ipú '! Es~~ 
Es.istentes em Julho del879 .•.....• , .. lLOi6 convencido de que·. o lo So~tal ella produzrra 

'I omo lV .-16; ··· ... .. 
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3ll]uns beneficios e vantagens economicas·: ruas I Acumaracomprehende qnesffoprecisaseertas 
é. meontest3vei que si seu. objeclivo fosse o Ipú, condições !ocaes, certos accidentes de terreno 
·no sopé da rica· e fertilíssima Serra. Grande, ella para comportar um grande reservatorio de a~ua, 
traria maiores vantagens á lavoura e IJOr conse- como aquelles que projeetou o Sr. Rêvy. ura, 
quencia á província. · pergunto : o que se pretende com esses reser· 

O SR. ·RoorucuEs JuNron :-Tem toda razão. vatoriod Os terrenos aproveitam das filtrações 
O Sn. PoltPEtr:-Pa.~sando 3. outro assumpto, que n~turalrnente se fazem delle~-~elosterrenos 

. que se prende inlimamente a este, e que lhe ~~e o, margemm. Ora, sr se c9bm de a~ua um . 
serve. de complemento;-têm sido preconisados ~!~_:l~e terreno, uma d~pr.essao em cert<~s con
os. açudes, os reserv~torios d'~gua, como meio Ut,oe •. de poder aprov~llar a Ja~our~ .. perde-se 
de alivi3r as populações centraes dos ~randes esta á1 ea, e conseque11cralmente mutll!!iam-se os 
íla~ellos da· se·c·• " esforços e despezas feltos na construcçao de toes 

o . . ~. , obras. 
YJil". de um lado uroa escola que combate : .Acresce que, pelos_ orçamentos do illustre Sr. 

pro.~u1da~e dos.3çudes, de outro um_n!Iue/r~ Revy para 0 reservatorio do Itacolmy, as des· 
~lll•~-os, e ne.ta.contam-se nome. rllustre., pP-zas a fafer-se seriam taes que não aprovei
n~o soda engenhn~w. como das lettrns_, ~ e~pe- tariarn a lavoma nos períodos excepcionaes, 
cwlmente daque!les que eo_nbecern mars mtrma- como 0 que atravessamos ultimamente. 
meute a provtncm do Ce~a._ - Para demonstração desta proposição sirvo-me 

. At~enden~o. a r~clama~ao mst.ante desta _pro· da tnbella do illustrc profissional, appensa a seu 
ymcla, o mrmst~rlO passado enviOU para ~Ih ~m relato rio sobre os tr baibó" a fazer no valle de 
Jllustre proliss1onal" para ~studar es~a questuo. ltacolmy. a • 

O Ss. FREITAS Coummo:-'-'-Eu' crera que elle 
nõoé tão illustre como. V. Ex. di2. V. Ex. já 
vi o· o parecer sobre as o h r as do Pedregulho ! 

O S:~t- PoMI'EU: - Enviou a minha província 
Sr. Révy- para estudar os locaes m,is apropria
das ao estabelecimento de grandes reserva
torios. 

. 0 SR. FRElT.!S GOUTINIIO :-0 orçamento desses 
acudes, feito pelo Sr. Révy, é fabulow. 

O Sn. PoMPEu:-Antcriormente aos estudos 
do Sr. Révy, foi enviada uma commissão ao 
Ceará para o mesmo fim. Um_d_o.s engenheiros 
·dessa· eon::missão, o Sr. Julio-Pfn:kaa, npt·es~u
tou tambem seu projecto, que diverge consídc· 
ravelmentado ~ue apresentou o Sr. Révy. A 
questão actual e a seguinte: si será mais con· 
veniente :i prúvincia os gr~ndes ou os p cquenos 
reservatorios de agua . 

Quanto á proficuidade delles, p~rcce que 
não !la objetçiio seria. a oppõr. !!oae-se dizer 
que· •nas grandes cal~midades como a que 
ncabou de atrave~sar a provincia, lle uma sêcca 
prolongad;l pOI' tres a unos, uão· hn rcscrv~torios, 
por mais volume do agnn que possam conter, 
e;~ pazes· de atr;~vessar este período, produzindo 
os beneficios esperados. 

O Sn. Joio 'BruGrnO :-E todavia l~m ·se dado 
factos em sentido contrario ; ha mais de um 
exemplo. 

o. SR .. Po~rrEc : - Si os g~ndes ou os pe
q,uenos açudes devem ser preferidos, a minha 
opinião é que, em face das grandes despezas 
que devem acarretar os grandes reserva Lorios. 
que o Estado n~o os possa, n5o os deva mesmó 
construir. O que nós queremos, o que pede a 
província são rcscr.vatorios d'agun que sirvam 
nos tempos ordinarios para a sua lavoura. 

Precisamos de reservalorios ·que façam ilTI"' 
gações nos seis mezes de sêcca que aLraYessamos 
annunlmente. Sendo assim, .hn uma grande 
objecçã.:. a oppõr aos grandes tescrvatorios. 
Além, ô.a consideravel despeza. que elles acarre
tam,: .ainàa. ha. uma. outr~ .circumstancia qÇJ.e 
actualmente os faria desprezar.-Nem:· todos os 
loe:aes são apropriados aos grandes reservato~ 

· rlos~ ·· -

! 
c:.r.:o::-; I!J..:M>N:Nil~~~! ~ 
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Na lrypothese figurada .por S. S. de uma h:ir- · E~ ~isb destas cõnsideraÇiJes,' de~provci~ 
ragem de 30 metros de 3Hun cada i.OOO metros tando-se uma grande area de terreno. :. 
cub!cos d'agua custarã i5é0ii0. O Sa. Roomc>UES JUNIOR :-E os tet•rellOs in -

Ora segundo as a valiaçocs mais baixas, a fer iorcs? • 
quantidade d'agua precisa p3ra regar um hecta-
re de terreno nos · climas quentes (opinião de · O Sa. POMPEU: :..._ Estes pouco nproveita;ão 
Gaston Ti>Sindir-na obra de !'-.aa) deve ser de colU as construcções de alvenaria, que impedem 
:1.. 000 metros cubicos l'ara cada irrigação. as inDitrações. · 

Mas quando se cons1del'a que nos annos regu- Como ia dizendo; em vista destas ·conside-
lares de inverno no Cear:í a média das chuvas ra~;ões, penso que se deve f ater pequenos reser
regula de i metro e 30 a l melro c 45 para vulO!'ios; ~m o mesmo dinheiro que so quer 
que a cultura não so!Ira, como se póde verificar apphcar aos grnnO.es, pódem ser construidos, 
do quadro seguinte das oliservaçõrs meteorolo- não tres ou quatro, mas 200, 300, ou ~oo:,;reio 
gicas feit.Js na Fortoleza desde i8~9 ate hoje, g.ue minha província não ter5 duvida em pre
e em lOO 3 BO dias de chuva, temos que para ler! r a segunda hypothese. E foi allendendo a 
ir rigaçiio de i heet:Jre de terreno-cerca de 1 i/2 esta circumsl:lncla qne o lllustre Sr. Pinkas e o 
legna, seria preciso 1.3 a U, mil melros cubicos Sr. Coutinho, que viajou a proviilcin e a CO· 
d'agua, que .viriam custar cerro de !00;)000 pelas nbece perfeit;•mente, cuja opinião é valiosíssima 
i3 ou i4 irrigações . nestas questlíes, enunciar(lm-se no sentido de 

Levando, pois, em conlll a maior evaporação, fazer-se o maior nll!llero d~ reserv~torios ou 
~m consequencia dn seecura d3 úthmospi1era, · açude~ pequenos com a: menor semlll3 pos$iveh 
nos nnnos de ~ecca, as irrig3ções ordinarias te- Creio que o nobre ministro da agricultnra tam. 
riam de ser e!evsdas ao· duplo, e seu custo a .bem se pronunciou deste modo em uma das 
~00~000 . · - . sessões do instituto polytecünico. - .. ,,, 

- Seij'nndo observações meteorologicas, de E' esta a opinião do iHustrado Sr. Dr. Pinkus, 
t8~9 ate 3i de hlarço do corrente anuo tem lida nesta casa pelo meu· especial amigo e col
cnhido nesta capital a seguinte qnantid~de de lega o Sr. Souza Andrade (lê) : 
cb.u v a: • Os açudes como meios propostos de nter 
Am~o m.u nE wLmETRos a;;ua·s. pluviaes e irrigu terrenos da circumvi-

CHOVA · 
!.8&9 . U2 
!.850. 76 
iSM . 103 , _ 
!852. i 02 
i853. Gfl 
1.85~ . iOO 
:lSlS:i. 66 
!.856. U9 
1857. 78 
1.81>8. 87 
i8!i9. !Ol 
i 86G . i 37 
!.861. Hi 
i 862. m. 
i 8ô3. !3l 
186~. S! . 
i86S. HO 
!.866. H 7 
i867. '"' 
1868. l39 
t 869. H8 
!.8i0 . Hi 
!.87L lOS 
i8n. !.67 
!.873. l U 
187~. 73 
i S75 . m 
!.816. m. 
!.877. 35 
!.878. 52 
'i 879 . . . . . . 75 . . . 

·Nos tres niezes do correu te eahin 
capital a seguinte quantidade: em 

Ianeim. • 
Fevereiro. 
llf~rço. 

Tot::tL 

' . · 

o'AGtrA zmbança formam um e:s:oellente meio para evi-
i907 tar em grande parte os cffeitos terrivels de uma 
! 022 secca, como tambem das inundações, sendo 
i~U. elles construidos por quasi todas ·as nações 
l 5ii contra um c outro mal. 
!005 • Cito os grnndes reservatorios construidos 
15GB na França e Inglaterra pnra a destrlbnlção das 
i0i6 aguas c contra as inundações annuaes, os dn 
1760 Bcspnnba construidos hn 300 annos e prestando 
i 746 serviços . irumcnsos; e os ultimamente cons· 
1305 · truidos na Algeria e In dia. contra os effeitos ~~ 
:1.337 secca, que já deram cxccllentcs res nitados e 1a 
ií;)3 cilodos pelo presidente da commissão, o Exm. 
! 426 Sr. conselheiro Beaurepnire Roban. 
i 400 • Além disto a idéa dos açudes já tem rai~es 
Hl30 muito fortes lla província, tendo os que foram 
t 0\li construidos em uma escnl a tal para resistirem a 
{~3:J m~is de um anuo .de secea , prestado .serviços 
2W3 grandes, ~lvando quasi todo o gado e par te da 
853 plantat~o nos respectivos proprieta.rios, como 

!390 me consta entre elles c do Exm. Sr. Dr. José 
i536. Julio de Albuquerque Barros, actualmente pre
!614 si dente da provinc1a, o do Sr. José Antonio de 
i4fs.O hlourá- Cav~lcanti, e mais outros bem conhecidos 
2090 na província que não seccaram. 
~0'1.~ • Não temos ·ainda motivo algum para.diur 
, ~~ que os açudes tenham prejUdicado a salubridade 
1:637 da circumvizinhança . · ' 
355 c Os açudes que se tiver de fazer no caso de 
iHi realizar-se esta 1déa; serão construidos por meio 

. 6:!i de -uma barrogem··de alvenaria, munida de nm 
sob_ re· a .evaeuador para a limpêza dos mesmos:açudes 

o um desaguadouro paru as aguas supertluas,·.e 
nunca serão· inferiores a-iO · metr~ de altura. 
ou um· contuito de i,OOO.OOO. de· metros cu· 
.bicos. · · · . · · · · . 

.... 
~4,8 

. 27,8 
i93,5 

• 236,:1. 

c l'fos ca>Os em que· o solo ·não offereeer re, 
.sistencia bastante para· supportar o peso_de'Umn 
muralha, co!lstruir .j)e·ba barragens ele aterros, 
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sendo calcado do lado d'agua e tendo um talude 
de metro e meio pelo menos. · 
·· • Estas barragens não serão superiores a Ui 
metros e teriio um ev~cuador e um desnglla· 
douro construidos de alvenaria. 

1 Admittindo !ó metros como altura media 
de barragens de alvenaria, teremos, sei;undo o 
p~rtll typo por mim C31Culado, !35 metros cu· 
b1cos por metro corren.te de muralha, orçan • 
do·se uma muralha de 100 meLros do compri
mento medio em 270:000.,000. 

· . •o ,_,, Dotando-se cada mnnicipio com um açnde 
.destas dimensões, elevar-se-hão as despezas 
totaes a 8.000:000$, e no maximo a !0.000:000~ 
somma orçada pelo illnstrado Dr. Buarque de 
Macedo. • 

O mesmo engenheiro Indagando os meios pra. 
ticos de levar a effeito estas eonstrocções e outras 
tendentes ã minoraçiio dos eiTeitos de uma secca 
prolongada, assim se exprimia (lê): . 

• Ãçui.~ -·eruto: 8. a !o.óoo;ooôa. ·effeito ~ 
a irrigação dos campos e por conseguinte sup
pressão absoluta de qualquer soecorro por parte 
do governo nas repelições da secca, que durem 
menos de tres annos. Acresce que além da 
suppres!lio dos soceorros por parte do governo 
o me~mo tirara lucro do usurructo dos açudes e 
da pesca.. . 
· · • E' claro que as nossas vistas se dirijam a 
esta ultimá proposta apresentando ~lia todas as 
vantagens deseJaveis para evitar os effeitos de 
umasecca. 

• Mas teremos nmo fijSOlnçlio melhor deste 
problema, admiLtindo-se além da construcçfio 
de açudes a construcção dos tres linhas prima· 
rias, que sempre prestaram serviços immcnsos 
nos traçellos eomo o actnal e que nos tempos 
ordinanos exploraram·. as inegaveis riquezas 
naturaes desta provincia. 

c A' -v:is\a do que· acabo de expôr, lenho a 
honra de _propúr a V. Ex. as seguintes medidas 
a tomar: 

• A eonstrncçlio de trinta açudes que resistam 
a tres annos de secca, não contendo menos de 
i.OOO.OOO do metros cubicos d'agua. . 

c Este!- açudes ter:io appnrelhos proprios p~ra 
a limpeza, a qu~l se tem de proceder de tempos 
em tempos1 c outros para facilitar a distribuição 
das quanliaades de ag11Ds necessarins para irri· 
gar os terrenos. . 

• O governo desapropriará o terreno do 3ÇUde 
como tamoom uma-área em tedor delle. 

1 2. • o governo fornecerã gntuit~mente, por 
meio dessa commissiio todas a . indicações ne
cessaria~ para eonstrucç3o de pequenos açudes, 
~os partrcubres que o requarem. 

• 3. • A coustrucção de estradas do· ferro da 
Fort:tleza t1 .Baturité, de AC<lracú p~ra Sobral e 
do Araeaty ao Icó, recornmendando-se em pri
meiro lu:::ar a continuação da estrada de ferro 
de Baturité. •. 

E' nota-vel a coincidencia que existe entre 
esta e outras medid:~s apresentadas pelos illus
tres Srs. Rebouças, Gabnglia, Coutinbo, Al· 
varo de Oliveirn, Rohan e, senador. Pompeu 
para debellar os terriveis effeitos ·das seccas 
com as que ~dvogou na Jndia ingleza, por 
occasião de igual flagello em 1.876, o honrado 
vice-rei o illustre Lord Bwlwer Lynton. A diC· 
ferença a Dotar é que este antepunha aos tra· 
balbos de irrigação as estradas de ferro. 

Sr. presidente, no estado actual da provinci:~ 
do Ceará, _empobrecida como se acha, com· 
preende V. Ex. que ella não possa fazer gran
des despezas oom este e outros beneficios de 
que precisa. Por consequencia, par~e que o 
meio mais conveniente de protegei-a seria fa
cilitar um emprestimo por parte do Estado ás 
municipalidades que se quizessem encarregar 
deste serviço ; emprestimo que não fosse maior 
de 300:000~, emquanto o Sr. Revy pede 
L MIO: 0008 para um só reservatorio . 

o Sn. FliErrAS. COUTINHO : -Já ve v. Éx. que 
elle n5o calculou bem. 

O SR. PoliPEll :- Tem-sa preconisado tnmbem 
as irriga~es por meio de um canal do Rio 
S. Francisco ao nosso rio Salgado. Era esta a 
opiniüo, si não me engono, do Dr. Gobagli~ , e 
que depois foi desenvolvido e muito largamente 
pelo Dr. Macedo. · 

lias ba uma ques\iio pre!imínnr a resolver: 
l.• si o leilo do r1n S. Frnncisco estará em tal 
~ Ituro que suas aguas pos~m passar para os do 
rio Salgado, ou por outra ·si seu nivel seri su
perior no do Sol gado 7 ~-· construido . um canal 
que communlcnsse os dous rios, a inclinação 
rnpida d:~ provincia para o littoral permillirla o 
esc011mento constante e permanente dessas 
oguas até s costa? São questões que ainda não 
estüe resol vidns. E demnis, segundo calcula, 
creio que o Sr. Gabaglia, estas despczas impor
tariam am 1!0.000:0008, o que seria uma despez:~ 
impossível para :nós. , · 

• Este terreno será declarado propriedàde do 
Estado e o usurructo da pesca •e pastagem será 
arrematado durante as estações ordinariss. 

• Qu~ndo a secca se declarar fica o respectivo 
contrato sem effeito e entrarão os terrenos · em 
uso publico servindo da mesma maneira como 
actualmente serve a Jagõ:í Tijuca, que sustenta · 
33.000 familiu por meio da pesca ; con • 
forme decl:ra o engenbeiro encarrregado desta 

Sr. presidente, não querendo por mais tempo 
abusar da benevolen~ia dos nobres eollegas 
(nao .apoíadO$), vou concluir, chamando a at 
tenção do nobre ministro da agricultura para 
n.m. ponto da maior importancia e para o qual 
nunca serão demasiados os - esforços empre-
gadqs, refiro-me ao porto do Ceartí {Fortaleza). 

Até agora o governo tem se limitado a mandar 
proceder a ~studos no. _porto da ].?ortaleza, sem 
ordenar a construcçio das o.hras -necessarias. 
Varlos planos se tem apresentádo. Supponho 
que desde i807, se foz semelhante estado, a 
começar de Giraldes, official da marinbn portu
guezo, que escreveu um tratado -~~~ geographia 
e a terminar por vnrios engenheiros. . Tenho 
aqui o elenco dos ultimes traba.Ulos feitos sobre 
o·porlo. · · · · 

zona. · 
- ·• Será creada uma~direeçiio que regule o ser-

. viço dos açudes. - . 
.. • O custo dos nçndes .não se elevara a mais de 
~&. milconlOs no·maximo, sendo~ a construcÇão 
re~llz.ada em. !O nnnos por meio de . :uma verba 
.ele mil contos por anno. · 
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Para mostrar a necessidade urgénte deste 
mellloramento basta transcrever o que, .acerca 
do embarque e desembarque na Fortaleza, CS· 
creveram illustres profissionaes. 

Moucnez, o iilostre almirante francez, ·se ex· 
prime na sua obra les c6le3 du Brisil .nos se· 
guintes termos (lê) : 

• Estas düllculdades de communicação tornani 
por tal modo dispendiosas todas operações da 
carga e descarga que fazem sério obstnculo ao 
desenvolviment~ do commercio do Ceará, e· é 

llreciso lembrar a extrem~ apathln desta popu· 
ação para comprehender que nada se tenha 
ainda feito para remediar este estado. • 

O · engenheiro Zozimo ~rroso na-Memoria 
ap1'e4if~lada. ao minisurio ele o/ira& publicas em 
1.865, ~presenta ·nos este quadro (lej : 

• ·As operações de embarque dos generos de · 
produeção da província s6 podem ter lugar no. 
maximo período de tempo de 4 horas por dia, 
quando o movimento da maré deixa a descoberto 
o recife que corre obliquamente ~ praia e dími· 
nuidos os etfeitos dn agitação exterior. Estes 
preductos envolvidos e.m saccos de_POsitam -se 
.na praia e são dalli transportados a cabeça de 
homem para bordo·de alvarengas amarradas ti 
·distancia de iOO a 150 metros da praia; sendo 
obrigados a ·entrarem n'agua muita vez até a 
barba. • 

3. •. Dos engenheiros Paulo los é 'de Oliveira e 
Francisco Ferreira Borges, elevar o recife, con
struir cáes no littoral e romperum.canal, entre 
o recife e o littoral pàra evil:lr a formação de · 
depositas de areia. 

~. • Oos engenheiros' Angosto Teixeira Coim· 
bra e Kingel~oofet: altear o reclfe, romper 
C!lnal, CO!l~trmr eáes de 350 metro·s ao longo do 
httoral e molhes para cargas e passageiros; orça· 
mento ~:s.ooo f.. 
. 5. • Dos engenheiros Nea\e e Zozlmo Barroso: 

construcçllo de um quebra· mar de lOO. metros 
de eo~prido sobre o reei!e existente, reforçado 
extenormente a curtos mtervallos por ·contra· 
fortes. Um molhe para vapores, correndo. na 
direcção de L-Oeste com i60 metros· de com. 
primento, panindo da extremidade occidental 
do quebra-mar. Parallelamente a este molhe e 
nascendo da extremidade oriental uma ponte de 
ferro para carga e descarga de naVios, viadueto 
de !erro, lig~ndo o quebra·mar á praia ; orça. 
)llento decompondo-se deste modo : 
Extensão de qnebf3·mar ..... ... , 69,104. 1. 
Quebra, mar no reei f e. . . . . . . • . . . . 3i,383 :t 
Ponto de carga e descarga. . . ..... 2~,133 f. 
Via~ucto á prnia................. l2,i80 .e 
Armazem .. ... ~ .. . • • . • • .. . .. • . • . 2!,000 .t 

Eventuaes de 10 % ....... .. 
159,802 .e ..• 
15,980 1. Sir John Hawkshaw, finalmente, exprime· se 

por este modo (!e"): . • ~ i?S,7!li .e 
• O algodão e outros productos são transporta· 

dos dos armazens e empilbados na . praia nas O Sr. Neate reduz esta importancfa a 80,000 f., 
horas de prea-mar; e na baixa.lJiar grande nu· ·constituindo sóroente metade da ponte de des
mero de homens empregam-se no transporte ás carga e omittindo o molhe· dos vapores. 
:Uvaren!fas, funil.ear.las ·3té 100 metros proxima· .E' ~ orçamento mais barato que conheço nesta 
mente do lilloral. Esses homens entrnm no mar moter1a. · 
com agaa pelo pes~o. as .mercadorias fl.eam o sa. LIBEBATO B.1.11aoso:- Faça a compara· 
molhadas com frequeucia ; quando o mar· êstá çlio com o do Sr. Pimenta Bueno, 
agit3dO, os trabalhadores sao arrastados e os 
generos ficam perdidos ou avariados. • O S11. PoiiPIIO:- Até este projecto, os enge. 

Do qne fica exposto eomprehende a camara e nh&iros encarregados de estudár o porto do 
o paiz a importancia que nos deTe moroeer este Ceari, tomavam por base o recife que corre 
melhoramento. · dia·ganalmente, n costa e a preia da Fortaleza, 

Os projectos até hoje .apresentados .têm entre propondo a constr11cção de uma muralha ou 
si p()ntos de contrato, sobremdo os que foram quebra-mar sobre elle. · 
feitos anteriormente aos dos srs. Dr. Galviio e O Sr. Hawksbaw, estudando melhor e&te re· 
Bawkshaw. · · cife, encontrou var1as soluç!les de conti nuidode, 

e pouca resistencia para sustentar taes conatruc. 
O Sa. LIBElLUO B4BliOZO : - Divergem com. ções ; e entendeu ~ver abandonai-o, sem con. 

pletamente ; . não se bannonisam em ponto al· tudo prescindir da idéa de um quebra·mar. 
gum. 6. •. Hawkshaw propunha um q11ebra·mar 

o SR. Po:.rp:so:-0 nobre deputado obriga.me de cerca de 670 metros de extensão por · fõra 
a expor os detalhes deste estudo. Referir·me·ei ·do recife, ligado · este quebra'mar com o Utto· 

· apenas aos sete nltimos : ral por mei11 de um ~iadnctll a~rto sobre esta-
i. • Do Sr. Mouchez que propunha a constrnc· eas. de . parafuso; .caes ao. longo do' littoral, 

.,;;0 de uma muralha sobre 0 recife existen. te. molhe parallelo á elle, vla-ferrea do que bn-
""' mar á terra ligando-se a estrada de ferro de 
. 2.• Do en:,"en.beiro Pimenta B11eno, que eon· . Batufité..,. orçamento .t 2!0.000. ·· ·., · 
sistia em elevar o reei!e ata o nível das marés . 7. •. . O engenheiro Galvão, qne,fazia ao mes· 

· equinociaes na extensão··ae 400 . n 500 melros, .mo tempo estudos sobreo·porto do Geará;·pois. 
empregando construi:ção de pedra. · ambos aatam de Setembro de !874, propunha 
· ('..áes ao longo do liltoral eparale\lo ao quebra as mesmas medid1s,'isto é, um qnebra·mar de 

mar; molhe .em angulo rectoao ·cáes, e muralha 3~ melros de·eomprimento,-aprov:eitaudo·se o 
para· evitar que as areias invadam o porto. O .recife no caso deste ofl'ere•:er a precisa resisten
molbe seria destin:~do ao uso de passageiros ;· cia ·ás consnncções ou abandonai ~o no caso 
continuando. as alvarengas ' para cargas OU' · contrario; viadncto aberto -sobre estacas de ferro 
mercadorias. Orçamento 2:15.000 1.. de 256 metros de. comprido; cáes ao longo do 
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littoral dra!!a"en·l', plantio nas dunas do littoral l concorreria com a·minh& palavra pallida (não 
·- orça'meniO ': apeüuk>s) para demorar · ainda a approYaç.ão do 
• o ~ b 7~0-000 '"00 orcament{) da agrieultur~. . ~- 0 ~e ra-mar •.•... _....... qi) : ""' Yendo, porém, á frente destes negocias um 
!!. taducto.-- ............. · ~~~-OOO;)OOO mini•tro que se tem mostrodo tão diSJlOSto a 
3.: D~agagens ..... · ..... ... .. 1~3:460!i0°0 dar ao >eu paiz; todos os melhoramentos, não 
4.. C:íes .. · -- .. · ·-- · .. · · .. · • · - 5·000,$000 d 'd I ra embo ·d·a • d• sus 5 o Immobilisação das dunas . SiJ·Ooo:)OaO _u,•t o,. em uma lO ra -~ I n.a ~, . 

· · ___ · __ . _ cttnr llftnCJpalmente tres !taestOes que me pa-
reeem do maior alcance. 

L278:-í60!5000 Peço licença a S. Ex.. para occupar-me da 
Este orçamento e o do engenheire Zozimo substituição de braços, da garantia da renda 

llarroso slio os .mais baixos. • nas estradas de feno a das promessas do· go. 
}[as, Sr~presidente, apezar dos estudos no· verno em relac.ão nos engenhos centrae~ . 

taveis feitos sobre o porto· da Fortaleza, nada Neuhuma materia, Sr. presidente, é de mais 
temos conseguido de positivo; tem h3vido pa- subida importnncia do que a do ministerio da 
lavras e niío causas. · a~ricultura, não só.por que delle pendem as re-

Ne emtanto," Sr. presidente, parece que já lãr.ões ~"ricolils, Conte principal da nossa ri. 
era tempo de trntar-sc scrian1CUIC de~te UI'· qÚeza, como lX>fqU~ a~n~a á SU3 inslitn~ÇÜO 
·gêntissimo melhoramento. O commercoo pelo pertence o commercto, taoJmportantenos patzes 
porto da Fortaleza teude a desenvolver-se model'!los, que j:\ um ~utor disse que es~rev~r 
de ·um modo · rapido, maxime depois da con- a histeria do commercto era escrever a hrstorra 
strução da via-ferrca de Baturilé, que o poi: da humanidade. 
em communicaciío immedi~ta com os centros ~u quizera occu~ar-me das ql}estõ_e~ I]Ue re· 
prodilctores llo'cafe-~s fertlllsslmas serras de ferem-se ao que nos chamamos polltlca . eom
Pacatuba, M~ranguape c·Baturit6. mereial, para della desenvolver todas as conse-

. Ha mais de · uma empreza particular que a quencias que devemos colher ; mas aguardo 
tomaria :i sun eon\:1, mediante algumas con- melhores tempos, occ.1sião mai~ propicia, para 
ces5ões, que de nenhum modo ·oneram os cofres occupar-me, capit:Jhnente, hoje, destas questões 
publicas; mas, supposto que o Estado a queira que acabo de · enunciar e sobretudo da substi

. construir, póde-se affirmar de antemão que esta tuição de braços. E' uma idéa que, por . assim 
obra se tornará uma fonte de renda, como n da dizer se me mcrU5ton na intelligencla e á qual 
via-ferrea de Baturíté presentemente.· não p'osso fugir·; e quero, tanto qunnto seja pos
. Servindo-se do movimento do porto da For· sivel na debilidade dos meus minguados re· 
taleza no anno de !867-68 que fot de 1,300,000 cursos (1ziiil ap<Jiado3) ... 
arrobas, o illnstrado Sr. Zozino Barroso ehe-- 0 Sn. G.L>~omo DE · Ouv:s!llA :...:.E' uma voz 
gou a esta conclusão : muito · d.istincta. 
A ta:x:a de 130 réis po~ arroba.. !69:000;i000 0 Sn. Ax.-roxto CARLos . .. concorrer de algum 
Armazenagem de 6.000,000 de d · h · 

kilogl'nmmas de mercadoria mooo para o pro![resso e mm a patr·la. 
durante 60 dias, a iOO réis por Em todos os minlst~rios, Sr. presidente, têm 
kilogramma c por din .mini· Jogar matcrias, que· podem ser classiftcadns 
mo cobrado pela companhia ju.ridieas, mas que não podem ser tral:l~as, no 

36 OQM(lJ\1\ meu entender, senflo quando discutem-se 
das docas_ do Rio de Ianeiro.. : vyvvv nssumptos·de5scs 'ministerios; de modo que se -

ooorooo nlio me dirá ~cr descabido !r cu suecintnmente 
Ren...ta aunual. · · · • · · · · · · · · · · · ~'oooiooo \ral.:l.r de um ponto de direito, capilalmentc ju-
Custeio. · .. ' · .. · · · · · ·-- .. · · · · · ____ ' -~- ridico, mas que respeita á substitui~no· de ~~n-
Renda liquida................ lw:OOOSOOQ 

Esta re~dn . repres,enta lS Of, . sobre o capital 
de 80,000 Ai pedido pelo Sr. Neate; ou cerca de 
7 •;~ sobr~ o _capital_ de 220,000 f do orçamento 
Zozimo. · : . · , 

· Termin~do as observaç"ões ~n~ tinhil a fu~r 
'~bre o orç.amento do n_!)hre mtntstro da agr~.; 
·cultura, chamo.· a attençao de S. Ex:, para este 
ponto, isto é, o do porto da .Fortale~a , do qual 
depende a maior o o. menor prosperidade da 
w.inh~ província .. 
·-voz!ls:-liuito bem, muito bem. 
(O or4dQ~ é felici_ttuúl ptJr muitos Srs. dept!tado8 

e tMlO Sr. mini3tro. da a_qric"ltura.) · 
. , .. . 

O Sr. A..ntomo CIU·IOI!i:-Sr. pre
sidente, ·•i 11li0 fora o convicçiio de quo me 
devo' occúpar de uma idéa que-me pnrcec pro· 
llcua e de vnnt.~gem pnra o pni7., sem du\•iob 
que eu n3o viria roubar li casa o tempo pr9· 
cioso de , que . elln· deve . ser t5o ciosa, nom 

ços, que pertence Incontestavelmente ao mmis
terio da a griculturn. 

Nin"uem poder:í contestar, Sr . presidente, 
·que estamos debaixo de uma crise iiJ!mi
nenle, do maior momento pora a nossa l!_grtcul

. tura; como quer q11e encnrerpos a ques1:1~, cc.!_ll 
"toda a prudencia, que é nosso dever e obr1gaçao . 
dil cidadãos termos em relação a este assumpto, 
é fóra de duvida que bruxoleia, ao longe embora, 
o iémpo em que a nossa agricultura se verá 
priVa!1a dos braços necessarios para o. arroteac 
mento das uberrimas terras que possutmos. 
· Nós precisamos, portanto, proc11rar todos os 
meios para obtermos os hl":!ços que nos vãq es
casseando .e· paro sub~tifuirn1os aquclle~ que 
virão a fal1<1r-nos absolutamente. (Apotados.) 

Ninrrucm mais do que eu applaude as· me· 
didns que o nol!re minis~ro ~a agri~ult_!lra pre-
11-ude tom ar e·m relaç;oo a colontsaç;ao ; mas 
aindn estas não me parece que poderão dar-lhe 
aqulllo de que tanto precisamos. 

E ·quando, Sr . . presidente, eu vojo·de todos os 
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lados aspirações generosas, sem duvida, mas im· .. niio canhe~o abaixo desta abobada celeste quem 
prudentes nas circumstaneias em .que esta- invente, qÜem cree; -mas tenho em meu apoio 
mos... as disposições do co digo ckil por!uguez em re, 

o Sn. Sza&l. 0 nE CA$Tl\O : _ Apoiado. la<;5o a emphyteuse principalmente como con· 
trato, tendo por fim-dar mais vantagens á po-

0 Sa. A..'iTOKro CAu~<is : - ... levantarem -sição dos colonos. . 
uma questão que nós todos em nosso coraç~o Eu acreditaria, por exemplo, e peço ao nobre 
de brazileiros não podemos deixar de applaud1r, ministro qne attenda par~ este ponto, que na 
não pos;o deitar de perguntar : mas como se reno'!'nçüo que devemos fner p<~ra adaptar ás 
hão de substituir os braço; que viío desappare- idéas modernas,· esse contrato que tamanho 
cel' .? quaes slfo ~s br~ços qu~ llâo de fee_undar n papel representou na legislação patria, que deu 
lavoura do Brazli, a mdustr1a quas1 umca desta lagar mesmo a um dos melhores tratados M 
terra' E qnando tiver periclitado a agricnltnra, nosso direito ou de Portugal, deveríamos. con
qual será a renda do paiz ? (Apoiados.) sideral' a emphvteuse sempre c.omo perpetua, 

E' levado destes pensamentos que de halnr~O [lara LUaior vantagem do emphyteuta, assim 
tempo se me revolvem tlo cerebro, Sr, pres1- como e~tatue o codigo civil portuguez, visto que 
dente, que cheguei a procurnr, e me pn re~.e no direito antigo portuguez, que é o nosso, e n.o 
ter, por ~ssim dizer, ac~ado_ um meio de substr- direito romano, a emphyteuse póde ser perpe-
tuiçiio de braços da maiOr tmportanem. tua ou tem~orarla. . . 

E é por iss? que vou ped\_r ao nob~e Sr. roi- Para attingirmos o fim que temos em vista, 
nistro da. agncultura, que mo se .dedtgne d~ dar creio que a emphyteuse deve ser perpetua, 
attenção a estas palavras que aqut pronunCIO, e pnra destê modo ligar mais ao SD!o o emphy
pedir,lhe mesmo que dirija. o seu estudo· para a teuta· e fazer com que elle desenvolva grande 
medida que vou suscitar. actívidade, ent!lUsbsmo mesmo, no cultivo da 

Buscando com afinco, com accurado esme~o propriedade que llte é entregue•. Não irei, po· 
qaues os meios de· que poderiamos lançar mao rém, com o autor do projecto do codig~ civil. 
para substituir os braços que vão desappare, portu"ucz, estabelecer, nem a remissão forçada, 
eendo, eu m·e lembrei de que 35 ma~ d~s ~e~es nem. mesmo tnmbem a preferencia ; mas é fóra 

· os progressos consistem na. renoyaç:to de 1d~as . de duvida que . será neeess~rio. (e chamo em 
existentes desde que gs ruatores pensadores nos meu testemunho o nobre JUrJsconsulto.: q.ue· 
t~m demonstradO q1le·a vida humana cünsi>tc sstã neste momento junto do nobre ministro da 
em uma rol~ção continua, em que vão appare- agricultura, o Sr. Liberato Barroso), ser~ ne
cendo e desapparecendo as mesmas idcas em seu cess.1rio modificar alguma cansa, em relaçao ao 
fundo embora cambiem de fórmos. Iaudemio e ás prelações. 

Qual é o desideratum do nosso paiz? Sem du· v. Ex. não exigirá de mim, nem eu tenho 
vida nenlllltnll um meio que conserve a gr3nde forças para isso, que .neste momento. traga nm, 
lavoura, cujos direi~os não podem deixar de s~r . plano completo das modificações; a adaptar em 
respeitados a despetto dos n!aques que lhe s~o relação ao con~rato er:!phytentlco, porque .eu 
feitos e ao' mesmo tem~o consiga o parceUa- n1io tenho em VJsta senao despertar o zelo m
ment~ dn propriedade. contest:tdo do nobre ministro, desperlnr G estUdo 

Voltando· me para o ~rsenal dos "Velhos con- dos entendidos, afim de que nós façamos alguma 
lratos do direito, que·nüo podemos. eha~~rve· causa de duradouro e algum" causa que real· 
lho porque, congenito ~01!1 ~ e:nstenet~ li~· ment~ traga as vantageus que procuramos. ~· 
m:~na e imperecível, o dtretto ruttlu. ma1s brt- ·tal a minh~ convicciio neste ponto, que eu ereto 
Ihante todos os dias, eu eucuntro o contrato de qtie 0 ravoneamento desta idéa ha de produzir. 
emp\lyt~use. ou emprazamento, que ll\e parece maiores e!Teitos do que tudo quanto· se tem 
vir otrerecer as vantagens que eu procur~. . feito em reln~ão ;i colonizaç5o. Este é o meio 

No contrato d~ emphyteuse, o nobre mm:stro de chamar os· colonos, dando-lhes direitos im· 
sabe perfeitamente, ao cullivador sob o nom_e :. ~or~n(i:;st 1nos, sem ao mesmo tempo roubal-os 
de em.phy tenta concede-se o _qu~ se c h~ma doml- . uquelles que os possuem. 
nio util isto é, todos os dtrettos do uso, gozo O Sn .. s~nGro Dll CASTao:- No nosso naiz ha 
de todo~ as vantagens da propriedade que lhe é D" • 
locada mediante o respeito da proprieda~e núa ·um simlle desse contrato ; é o que as cam8;J'~S 
que pértence ao scnho;io, e do pag~mento de municipnes Catem col!'- os terrenos da mum~t

palidade que e lias aforam e que tem produzido 
uma pensã()·. ·muito bons-resultados; e não seria fóra· de pro-: 

Não me farei cat"O de entrar na d~scus~ão de posito que y. E:t. se occupa~se de~ses contra
toda amateriuju.ridica que diz respetto a em· tos. 
pbyteuse, principa!Olentewmo c~ntra!ol porque O Su. AKToNio· .. CARLos:-Vê V. Ex. o meca-
ella pôde resultar não só de dJspo~tçao test~- . O I b t t 
mentaria como de disposição esp.eetal·de. le1; nismo deste contrato. co ano, o emp Y eu a 
m •s trato do contrato e. digo que :·esta· Jorma, fica li .. ado ~o solo, é proprietario, tem o· do-,· 

~ d · · · d "'mpo· m·ln·.··~"utt·l· · .p·o·d· •'O'ar a seu• •·!ante do pra_~o renovudn, ~d3nta a as el.tgencms· os "'. ..'": •u " " • "' 
mod'erno~, traria estes gran!les re~lta~os:·;,~c~l amph"ytentiço. O_scnhoriil conserva a ·.pro~rJe
subslituição de ,braços, conserv~~ao ·da ~·rn11de dade.nua com todas as yantngcns. O .co ano. 
lavoura e ao rile~mo tempo pa rcellamcn(? da não trabalha como 7;Uercen~rio,. ·mas tfabalha 
propriedade ou erc:t~ão de ~que nos propr~eta- com amor aqriella ·terra,. quli. fructifi'ca _com o, 
r i"• ~ porque 0 emphyteuL;~ e um co-p. roprteta- ·seu suor,. aquellil terra .que .lega· .como lier.:mça 

vo, a seus filhos . porque eu· trato da: · emy,hytense 
ri~ão e~ova a mlnhaidéa,,nem podia ser.·. Eu perpetua. o'senhorioencontra abi a eeunda-
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ção da sua propriedade, ·poriJl!e de outro modo reito de IOdos sem prejudicar os dos outros. 
ella acabaria; . recebe a renda, a pensão, e, (Apoitsdos.) · 
ainda mais; conserva a sua legitima influencia. .Acaso ser democrata é determinar a pros· 

Si nós conseguirmos o estabelecimeo.to dos eripção de uma classe inteira? -Mercê de Deus, 
contratos emphyteutioos, modificados segundo nlio se tem visto que eu cli.rvasse a . cabeça 
as exigencias dos tempos aetuaes, nó> teremos diante dos IJOderosos da plutocracia; mas guando 
de um làdo que o ·senhorio poderá, no centro· se !ralar 'de defender sellS direitos, lillo de 
de SUliS propriedades, levantar as macbinas ne· sempre encontrar-me na estacada, · assim como 
cessarias, de sorte que . assim os emphyteutas aoonteeerá com os direitos de. todos os cidadãos. 
têrão toda a vantagem: . em levar· lhes os seus V6 o nobre ministro que eo. nesta r~pida !Iis; 
Jlroductos para serem beneficiados, e, o que é cussão da ma teria, proponho· me apenas a sus
mais: o cori.tacto de.todos os dias entre o senbo· citar idéas diante de sua 'S. Ex. Creia,. pora inim, 
rio e o emphyteuta atará um laço de amizad·e é questão da maior importancia. Andava com 
CJUe será inírangivel : o senhorio será qv.em esta . idéa atravessada, precisava tornai-a pu
ba de tratar das demandds, das questões, de blica para que aquelle que tem o poder de 
todos os nego cios dos seus cmphyteulas na fecundar as grandes idéas, o possa fazer. Insisto 
cidade, ao passo que estes regarão com se11 suor neste ponto, não por jactancia nem vaidade, mas 
a terra e farão brow- de seu seio as messes porque trato deste assumi>to levado pela for_ca 
recuii.das. _ . da convicção, porque sinto dentro de mim uma 

DeSt'arte temos o senhorio tirando da sua voz intima que me empuxa a sustentar essas 
propriedade toda a vantagem possível, por que, idéas. Estou convencido que a renovação dos 
senhores, é )\I'eciso dizel·o aos propriet.arios contratos enphyteuticos no paiz é a uniea .sola· 
territoriaes: nós não poderemos para o futuro ção para a cme que nos ameaça. · 
contar com os mesmos lucros que auferimos Tratando rapidamente deste assumpto . . . 
h~je,; e é mister resignarmo-nos a vei-os O Sn. BuARQUE DE MAc~no (mi71Utro da agri-
dnnmuidos; ~a~ lratemos pel_o n!>SSO trabalho, ctülut·a):- 'E muito bem. 
pela nossa acti.ndade, de dumnml-os o menos . . . 
possível, cu, antes, de augmental-os o mais O Sa:.L!BBRATO B.!lllloso:-com a pro6ctenc1a 
possível. O senhorio deste modo . a11gmenlarã . que o msungue. · 
tambem sua influencia moral. : elle será o O Sa . .ANTONIO C.uu.os:- . . ; permitia o· no
padrinho .de quasi todos os .. filhos dos seus bre minislro. que eu ainda me oecupe ligeira· 
emphyteutas, promoverá os c:Jsamentcs, faVO' . mente de dous assumptos que prendem-se ao 
ree:era todos os inleres~es dos colonos; e· assim seu ministerio. 
se desenvolverão não só as messes poderosas, O nobre. ministro, com a compelencia profts
não só a actividade dos emphyteutas, mas aind_a sional que ninguem lhe póde contestar (tspoia
o seu amor pela patria a que está ligado. dos), no ultimo e importantíssimo discurso que 
. Assim, pois, veja o· nobre ministro que ha. pronunciou por occasião da segunda discussão 
nesta idéa alguma co usa de muito conveniente, deste orçamento, declarou que se devi a ga· 
de mUito vantajoso que s. Ex. não póde menos- rantir juros a estradas de ferro, sempre que 
'Ptesar. · estas se achassem em condiç~es de futuro e de 

Peço-lhe que estude esta materia, que a progresso,. e ella não podia aceitar a medida 
mande mesmo estudar, e.trate de dotar o Brnil contraria, Nesta occasiã.o, eu lembrei a S. Ex. 
com uma boa lei desta natureza, effectumdo que talvez houveSse vantagem em substituir 3 
dest'arte a 'Verdadeira organiU~çiio do trabalho ~:aranlia de juros pela t:arantia de renda, sem 
agrícola. ' . · · 10conveniente )lata o pai.Z. . . 

Quer S. Ex. saber mais uma du consequen· O nobre minlstr;J creia, em tbese eu.ni!o sou 
cias importantes deste meu pensam eu to ' infenso ~ gar3:ntia de jnros .. Comprehendo que 

E' afl'astar de nó; o apparecimento do prole- a garantia de J~Os é l!.m mero pod~r~so d.e fazer 
tariado. · caminhar uma 1ndustria que es~~car1a por f ai ta 

· 'I h . d d de recursos ; mas quando esta tndustrla puder 
L1gnemos no so o o emp yte_uta • _este _mo 0 marchar sem gravar o thesouro publico, sobre 

as ela~ po~Ula~ no Braz•! se_rao maJS ~u tudo. 0 nosso thesouro nas circumstancias tão . 
. meno. remediadas nas sua~ necesstda_des, e nao melindrosas c.omo aqnellas d~ que nos faliam 

\eremos, ao menos por mUl10 tempo, o proleta· d' 1 
rindo, com todas as suas miserias, angustias e todos ~s 1as, sem q~ no ~ntretanto se evante 
solfrimentos como se dá nos pnizes europeus empec!llo. ao ~eu desenvolyimen_to,.acho que de-

. . ' . · v e-se abrtr- mao dn garantia de Juros o procurar 
Ja se me aur~u em face que este pensam e!! to este outro meio. · 

não é demoeratico: Em que pese aos. que ass1m Em relação ás estradas de ferro, parece-me. 
me aceusam, contmuare1, s.r:. presrdente: eu que a garantia de renda vai preencher o mesmo 
esto? tão acostumadcr· ~ O)l.Vtr chamar demo· fim que se tem-em vista coma garantia de juros, 
c~t1cc áqulllo que o.nao·e, que, em _ v~rdade, sem gravames para o th8SQuro nacional. 
nao me e>panta que achem anll-de!Docrattco .um Quando ·um tra~o de uma estrada· de·rerro 
_:pensamento que é baseado no plaJS extremado tiver de servir lugares cilja · ·producçio. lhe ·dê 
amor do. povo. · · um futuro certo; é evidente que ha de encontrar 

... Didam que eu. não era democrata porque -vi· sempre industriaes· que queiram. :tomar: a si a 
sava por. este meio sustenU.r os . interesses do'& sua eonstrucção, em. vista . das vantagens viu

··. grandes lavradores; mas, Sr. presidente, em um douras q11e lobrigam ; mas; como nessas obras 
· paiz d~ liberdade, Jlllra homens que são liberaes, não se póde desde logo tirar todas as vmntogens, 
não·: lia nada mator do. que o respeito ao di·· em vez de garuntia de juros, garanl:l·sea renda, 
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autorize-se os Mneessionarios das estradas de 
!erro a levantarem a ,renda até 7 '/o, tanto 
quanto ~eja neMssario para cobrir as despezas 
de custeiO, etc, 

l'lão ha perigo nenhnm nisto. 
Diz-se: mas os eoneessionarios poderão desta 

arte augmentar a rend3, sem vantagem para o 
publico e só com a idéa de seu lucro_ 

Senhores, não devemüs em materias desta~ 
argumentar com o abuso;' a fraude, a mà fé e o 
dólo são eou~as que não se devem presumir e 
para as quaes ha sempre: nas legislações ore-· 
medio. 

A vantagem de lim concessionario de estrada 
de ferro niío é lucrar pelü levantamento do 
frete, mas pela producção crescente da renda 
da sua estrada de ferro. 

que · attenda á justa reclamação feita por estes 
lavradores, que aliás estão nas condições de 
receber a garantia promettida e que a vêm 
desapparecer por uma razão !Jlle err considero 
como subterfllgio. O que o governo quer sabet' 
é si as condições foram executadas ; ora, isto 
sabe-se tanto examinando agora, como tendo 
enge~heiro fiscal, pago a tanto por mez, para 
exammar as obras. -

São estas as poucas observações que eu pre
cisava fazer em relação ao ministerio da agri
cultura; e peço a S. Ex. !Jlle me. desculpe si, 
tratando ·de assumptü de tamanha magnitude, 
eu não pude senão rastejar (não apoiados), 
sem que conseguisse er!{uer-me áquella altura 
que pede semelbante d1scussão. (Muito bem; 
muito bem. O orador é comprimentado _) · 

A discussão fica adiada Jlela hora. 
·O Sa. PREsiDilNTil dá para o dia 9 do corrente 

a· seguinte ordem do dia : 

L • parte (até :! horas) 

Portanto os concessionarios, devendo só ser 
aceitos aquelles que estão na condição de fazer 
uma estrada de ferro, porque o nobre ministro 
sabe muito bem que deve meditar, e o tem feiiO, 
sobre esse assuq~pto, porq,nanto na oonstrucção 
de estradas de ferro é preclliü que. os individuas 
tenham condições de idoneidade; os concessi· votação em 2.• discussão do orçamento da 
onarios não têm vantagem ·nunca em sobrecar- guerra. 
regar o .producto com o augmentó de frete, a , d' - d ·· 80 - d 
que eu chamo garantia de renda, mas sô 0 fa· ~.· 1scus~ao o prO)ecto n. antonzan o 
:zem quando não ê· absolutamente possível pro• concessão de licença ao jui~ de direito bacharel 
ceder de outro modü; e ne~te caso os productores losé de Moura. · 
têm vantagem porque, embora esse preço seja L • discussão do projecto n. · 81 equiparando 
augmentado, os seus productos encontram. facil os vencimentos dos emyregaàos do laboratorio 
escoamento, porquanto é rôra de duvid~ que as rpyrotechnico do Campmho aos de igual cate· 

. nossas estrJdas de ferro, que aliás são fidalgas. goria do arsenal de guerra da cõrte, 
em materia ·de frete, têm produzido as maiores 3.• discussão do projecto n, 5~ isentando de 
vantag-ens para o agricultor. que ~gava avul~ direitos de importaoão o material destinado á 
tadiss1mas sommas antes da sua creação. exposicão dos producto_s dos Estados Unidos. 

Peço ao nobre ministro que não olhe com Continuação da 3.• discussão do orçamento da 
desdem para esta idéa; ella tem sido apJ!Iieada agricult\lra. · 
na província de S.Paulo, com muita vantagem. i.• discussão do projecto. n~ 72 declarando 
A estrada Paulista, que estâ garantida com esse competir ª D _ Candida Thereza França e ou~ras 

- privilegio, si o é, tem demonstrado a proficí- 0 meio soldo de seu finado pai.. · 
encia da medida. 

Permittir-me-ha ninda o nobre ministro que !.• parte 
eu succintamente lbe apresente umD questão. 
'Disse-nos S. Ex, no seu importante discllfSO 

que o governo estava reS(IIVJdo n conceder ns 
vantagens . promettidas pela lei a todos os en
genhos centraes que se organizassem confürme 
ella. 

Pois bem: no munidpio de Porto-Feliz, da 
província de S. Paulo, os bvradores particulares, 
para formar um engenho central, assignaram 
contrato com o governo geral, que lhes prantiu 
7 % sobre a importancia de 300:000;\l, quan Lia 
que devia ser gasta nn construcção daquelle en-
genhO central. . · _ 

Esses lnvràdores gastaram, não 300:000$, 
mas mais de ~00:000*-· Construíram com toda a 
perfeição o engenho, e, quando reclamaram a 
garantia de . juros, foi esta recusada sob' o pre
te:tto . de que não tinham· tido o cngen_beiro 
fiscal, isto é, as, 1avradores enlenderam que 
não e;a necessutio fazer mais esta despeza, 
desde que, termina·da a oonstrucção, o governo 
podia~ mandai-a examinar e ver si cstavani 
preenchidas todas as condições,e~depois pagar· se 
a garantia de juros. 

Não tenho remedio senão interceder para eom 'o nobre. ministro da agtieultura afim d~ 
Tomo IV .-i7. 

3. • discussão do orçamento da marinha. 
Continuação da i. • discussão do projecto n. 7i 

relativo no privilegio de sulímeto de carbono. 
Continuação dn 3. • díseusslio do projecto que 

trata de damnos e sinistros. -
Levantou-se a sessão as 5 i(~ horas da tarde. 

llllC'ri:FICA.ÇÃ.O 

No resumo ·do· meu discurso, proferido na 
sessão de bontem, em vez de-4 vida pri~ada 
p()r'que fica assim, leia-se-cí vida privada, ~can~ 
do assim mort~ a respectiva industria; em Jogar 
de-com o priví le_gio acarretou justamente o con· 
trarw; leia -se-cam o privile_qio dá-se jus!a
mente o C()ntrario ; em vez de- afim de garantir· 
se o direito ao introd!lctQr ; .leia-se- afim de 
garantir-se o direito . ao inventor. 

Sab das sessões da camara dos Srs:.deputados, 
7 de·A.gosto de i880.-Sergio· de Castro. · 
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. ·. Acta . em 9 de Aso•to de U~80 Antonio Cnrlos da Silva Piragibe, pede para ma
tricular-se nt1. eseola militar, não obstante já 

Pi!F..SmENCTA DO sn. vtSCONDB DI! Pn:&DOS~ haver excedido a idade marcada no raglllamento . 
• · A's H. horas da manhii, feita a chamada..! acha· -A' commissão de instrllcção publica • . 
ram-se presentes os Srs. Visconde .de · t'rados, Do ministerio da fazenda, de 7 de Agosto cor
Alvesde Araujo, Coslá ·Azevedo, Almeida -1!ar- rente, remettendo cópias das informações pre-· 
boza, Barão da Estancia, Abdon Milaoez, .Mar- stahs pelas directoriss de contabilidade e da 
tiro Francisco, JoacJulm Breves; .Meira de V as- tomada ll.e contas do thesouro nacional, á cerca 
concellos, Lourenço de Albuquerque e Gavião dos quesitos que Coram enviados pela camara 
Peixoto. . dos Srs. deputados. 

Compareceram ·depois da cbaoiada os Srs. Do ministerio da fazenda, de 1 de Agosto eor-
Saldanha-.Marinho, · Ameríco, Danin, Joaquim rente, transmittindo o autograpbo soncoionado 
serra, Tavares Belrort;· Freitas, José Bdsson, .da resolução da assembléa geral declarando 
SotlZa Andrade, Antonio de Siqueira, Luiz que o,favor concedido pela let de n de lunho 
Felippe, Seraphico, SoareS Brandão, Ullysses de 1866 é extensi\"o ás filhas · dos ofllciaes da 
Vianna, Monte, Barros Pimentel, Almeida Couto, ·armada.- A archivar, communicando-se ao 
Augusto França, Bulolío; Joaqutm Nabuco, lide- senado. 
fonso de Araujo, Prisco Paraiso, Francisco Do mesmo e· igual data, remettendo os reque· 
Sodré, Azambuja Meirelles, A.nàrade Pinto, rimentos nos quaes D. Francisca Pereira Gomes 
Baptista Pereira, Bezerra de_Meilezes, Aureliano e D. Vietorina Pereira . de Camp(l~. filhas legi
:Magalhães, Candido de Oliveira, Cllrrêa Rabello, timas do finado coronel do exercito José dos 
Ignacio Martins, Martinbo Campos, Zama, An- Santos Pereira, pedem ser relevadas da pre
tonio Carlos, Barão Homem do Mello, Leoncio scripção em que incorreram afim de lbes "ser 

. de Carvalbo, Jeronymo Jardim, Camargo, Osorio abonado o meio soldo.-A' commissão de fa-
e Pompeu.. · zenda. 

Faltaram com participação os Srs. Buarque Do Sr. deputado Duarque de Macedo, dê 9 de 
de Macedo, Franco de Almeida, Frederico de Agosto corrente, communicondo achar-se de 
Almeida, Fraoklin Daria, Jeronymo Sodré, nojo pelo fallecimento de um seu parente pro
Lima Dua_rte, Macedo, Aragão e Mello, Mello e ximo.- Inteirado, mandando· se desanojar. . 
AI vim, Marianno da Silva, Mello Franco, Pedro .Requerimentos: · 
Luiz, Souto, Rodolpho Dantas, Tbeophilo Ottoni,_. -. De Alfredo Paulo de Oliveira, pedindo para 
Fabio -Reis e Olegario; e sem ella os Srs . Affonso matricul~rcse na faculdade de medicina desta 
_Penna, Abreu e·Silva; Beltrão, Belfort Duarte, . c6rte.- A' commissão de inslruceiio publilla. 
Bezerra Cavalcanti, Cesario Alvim, Carlos Af, · ..-
fonso, . Couto }fagalbães, Costa Ribeiro, Diana, De S. de ·sampaio Leite, negociante matri~ 
Epaminondas . de Mello; Esperidião, Espin. cnlado; pedindo_ privilegio para introduzir em 
doia, Nogueira Accioly, Franco de Sá:. Fre- .todo o. Imperio os relogios pneumatioos de 
derico Rego;. Ferreira de Moura, .. ~'lança invenção do Sr. Victor Pápp~-:-A' commissiio 

· Carvalho, Freitas Cllutinho, Felicio dos Santos, de commercio, induslria e artes. 
Fidelis Botelho, Florencio de Abreu, Galdino, O Sa. PRESIDEII'ft dá para ordem do dia iO od 
Horta de Araujo,loaquim Tanres, José Caetano, Agosto a mesma designada para o dia 9 cd 
l'oão Rrigido, )lalh-eiros, Marcolino Moura, · correnle. 
:Martim Froocisco1unior, José Marianno, Moreira 
deBarros,Moreira Brandão, ?thnoel Carlos, Ma-
noel de M~~albães, Prado Pimentel, Ruy Bar
boza, ·Rodrtgo.es:Jnnior, Ribeiro de Menezes, 
Sinval, Sigismundo, Sergio de Castro, Souza 
Carvalho, ·Souza Lima, Sllvelra· de Souza, Ta· 
manda ré, Tbeodomiro, Theodoreto Souto, Vlriato 
de·Medeiros e Liberato Barroso. 

Ao nieio-dia o Sr. presidente declara não haver 
sessão p~r f•lta de numero. 

O Sn. i. • S&CIIETAliiO dá conta do seguinte 

E'tPEDIE"-'Tl! 

Qfficios : 

&eeMo em J.O de Asoeto de 1880 

PIIBSl!I!NClA DO SR. :viSCONDE DE PIW>OS. 

SUMlfAIÚO.-Iln••,.n•.-ProjO<lo.-ob,.,.,.aç~o• 4• Sr. 

. ~~~~~~-~p~~~~o d;~:~~~ri~:~~oLh~~~Ro~;~:~~~ 
-nowu. !'.U.Ta.:-Discussio do prcljecto n. 8!. Obsor .. 
ufiic!$ do• S... Baplisla Peroin, Cesta Azondo o Montt. 

j;e:e:.d~~~~iit~~~o d~odep~jee~~~~~,~~ 1~t~_: 
Hmonda .-D1scursos d.o.s Srs. Freita.e Coutinho o C::uulido 
da Oth·cira.-Requcrimento do Sr.·Scrra.. Diseurso do 
Sr. Frelta~ ' Gontinbo. Obs:orn.çõe.s dos Sn • .N~Ilueo e 
Sergio.- a.'u discUS$50 do orçaroen.to da. 2,riculLura. 
Emendas.-Diseurso do Si . Jo•qtúm Nâbaeo • ......o""•• 
~Aftn.-Diseuu.io .do orç3.mento da muiDba.. Emanda. 

- Dls.curaos dos . Srs. Forn3nd.o O.sorlo, Fr~ita.l Cou.ti.nbo, 
José Ma.~ha.nuo o ·Li~g;;~. DQ:a.rt.e _(mlllls~ro da ~ati.Dba). 

A!s H horas da manhã,:.re!ta a chamada, acha· 
ram-se presentes os Srs._Visconde de Prados, 
. Alves de -Araujo; Al_meida -.Barboza; ·Rodrigues · 
Junior, Prlsco.l'araisO, MarLiribo Campos," Sera
·pbico, Freitas, Tav:tres Beiror.t, Costa :Azevedo, 
Costa Ribeiro, Mauoel de-Magalhães; Candido de 
Oliveir:~ e Almeida Couto. · · . · 
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Compareceram· depois da chamada os Srs. ·lugar dê professor de liturgia do seminario ar
Pompeu, Amerieo, Danin, Barros Pimentel, ehiepiscopal. da província da Bahia. -.A.' ~om
Joaqui~ Serra, Sinval,José Basson, João Brigido, missão de penslies e ordenados. 
Nogue1ra Aceioly, Sousa Andrade, Liberató Bar- De Cyriaco Anwnio dos Santos Silva, pedindo 
roso, Theod.oreto Souto, Meira. de Vasconcellos, - · "O d Ih Abdon Mílai:lez Esperidião, Espindola, Sal- prorogaçao por mrus .. annos o prazo que e 
danha !\Jarinho,Viriatode]![edeiros,LuizFelippe, foi marcado para o privilegio de phosphoro de 

segurança.- A' comaüssão de commercio, in· 
Buarquc de Macedo, Antonio de Siqueira, Soa- dustria' e artes. 
quim .Nabueo, Belfort Duarte, Ferreira de Moura, 
Ilarãe da Estaneia, Monte, Ulysses Vianna, E' lido, iulgndo objecto de deliberação e mau-
Augusto ~·rança, Francisco Sodré, Balcão, TI- dado imprimir o seguinte : 
defonso de Araujo, Marcolino Moura, Azambuja ' 1880 - N. 8~. 
Meirelles, Horta de Araujo, Fr~itas Coutinho, 
Baptista Pereira, Bezerra de Menezes, França · A commissão de camaras munieipaes, tendo 
Carvalho, José Caetano, Abreu e Silva, Carlos em visu as razões pel8s quaes a Illma. carnara 
Affonso, Cesario Alvim, Ignacio Martins, Ta- formulou uma postura para a limpeza das cha· 
mandaré, Jeronymo. Jardim, Antonio Carlos, minés, que o miuisterio do imperio sub1i1etteu 
TheophiloOttoni, Gavião Peixoto, Martim Fran- á aiJ.provação do corpo ·legislativo; apreciando 
c isco, Sergio de ~astro, Moreira de Barros, Si· devtdamente o parecer, que sobre tal postura 
gismundo, Camargo, Florencio de Abreu, Fer- interpoz o procurador da r.orôa, .fazenda e so· 
nando Osorio e José .Maríanno. beronia nacional ; e discordando da opinião do 

Compareceram depois de abert.a a sess~G cs. director geral da secretaria da imperio, unico 
Srs. Barão Homem de !tlello, Joaquim Breves, discrepante, propõe que se adopte o seguinte 
Leoncio de Carvalho, Silv.eira de Souza, Franco projeeto : ' 
de Sá, Theodomiro, Affonso Penna, Souza Car- · • A assembléa geral resolve : 
valho, Souza Lima·, Soares Brandão, Aureliano • Art. L • Fica approvada a pastora rormu· 
Ma~ralhães, Beltrão, Diana, Bezerra Cavalcanti, lada pela Ulma. camara, em .28 de Feve1·eiro de 
Malheiros, Lima Dnnrte, Pedro Luiz, Joaquim do anuo corrente; para prevenir iDoendio~ vela 
Tal' are~ Fabio Reis, Frederico .llego, Andrade limpeza das chaminés. 
Pinto, l!<paminondas de Mello e Louren~o de • Art_. ~.·Ficam revogadas as disposições em 
Albuquerque. eontrano. · , . 

Faltaram com participação os Srs. Aragão e • Sala das commissões, em i7 de Julho de 
Mello, Franco de Almeida,Frederico .de Almeida, 1.8BO.-Bezerra de .ltfene.zes .,- Sinval •. • 
!eronymo Sodté, Macedo; Mello e Alvim, Ma• . 
rianno da Silva, .Mello Franco, Olegnrio, Galdi- PrOJectc rk postura 
no das Neves, Rodolpho Dant·as, Sonw, Franklin Art. L• Todos os J~catarios de predios sitos 
Daria i e s~m ell~ os Srs .. Correia Rabello, Couto nas freguezins urbanns deste município são obri
Magalnães; Felicio dos Santos, Fidelis Botelho, gados a limpar du~s vezes por anno as eha-
Martim Francisco Junior, Moreira Brandão, miné.l desses mesmos predios. . 
:Manoel Carlos, Manoel Eustaquio, ·Prado Pimen- ' Art. 2.• Nos mezes ile Fevereiro e. Agosto de 
te!, Ruy Barboza, Ribeiro de Menezes e Zama. cada anuo os fiseaes. da camara farão correição, 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta para verificar si no semestre findo foi satis-
a sessão. feita a disposição do artigo antecedente; sendo 

São lidas e approvadas as actas dos dias 7 e 9 a !al1a de cumprimento daquelle preceito punida 
do corrente. com a mulla de 301, e do dobro nas reineiden· 

cias. 
O Sn. :1.. • sEClii'UIIIO dá leouta ~o seguinte Art. 3.• Nas correições os .. ditos fiscaes man-

darão examinar por a ~les, jia~os pela muni· 
EXPI!DIENTE cipalidnde, o estodo das chammés de todas as 

casas de suas fregnezias: • , .. OJJlcios : 
Do ministro dos negocios da razenda, de 9 do 

corrente, pedindo designação de dia e hora para 
apresentar uma proposta _dº poder executivo. 
-Mareou-se· o dia H do corrente a i 1,11 hora da 
tarde. · 

Do Sr. deputado Lourenço de Albuquerque, 
pedindo á l'lmara 20 dias de .Ji~ença para se 
ausentar da côrte. -A' commtsaao de poderes. 
· Dos presidentes dos· collegios eleitoraes de Ja~ 

guary e i'atos, na provineia de · Jlfinas Geraes, 
remettendo as authenticas das actas dá eleição 
qlle alli' se procedeu para preen~himento das 
va!rlls deixadas pelos Srs. deputados, Lafayette e. 

'=l:ly"gino Silva. - A' commissiio de poderes. , · 
Requerimento5 : - · . . . 
Do cone"Ô Heririquê· de. Soilza Brandão, P~:. 

dindo ser Jubilado com vencilllento integral, no 

Art. (r..• Nenhum loca~rio poderá embaraçar 
aquelle exame, sem Incorrer nas penas de deso-. 
bediencine na multa de 20~00. 

Art. 5. • Ficarão isentos do exame os qa.e 
apresentarem aos tlscaes attestadcs ·da em preza 
municipal ou de outras autorizadas pela illus· 
trissima camarn, que provem terem sido limpas 
no semestre vencido as chaminés de suas ha~i
tações. · · ·. · 

' ' ::Art; 6.• Ficam revogadas as postnras ante• 
riores sobre esta materia. · 

Faço da. lllma. camara municipal do Rio 
de Janeiro em 28 de Fevereiro de i880.-Dr. 
Adolplw Bezerra' de .vel!Bzes, Pres~dente • .,...,Ge.~~. 
11asio :Ma~wbo.-F~cznetsco Teu:etro rk ~rA. 
Ali>es.-4oão Francisco Soart&.-1oté .F..meiN·. 
'Nbbre _...;;Dr, ' Amaro Miguel' àe Morae.s;~n· 
I:Uco .A:ug~to Pmto Pei:toto, s~cretariiff.:? · · · 

·. . ~n 
... '::-'- ~- . 
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' O Sr. Leoncio de carvalho (pela 
orderrí} :-Vou enviar á mesa, Sr. presidente, 
duas -~etições que me parecem dignas de ser 
attendtdas por esL'l augusta comara. A pn
Ineira e~tâ assignada pelos empregados da >:~1-
fandega ·de Santos, que reclamam, com muito 
fundamento contra a disposição do ~rt. 22 da 
lei do orçamento que preceitúa que os venci
Inentós dos empregados das repartições· de ar
recadação, na parte relativa á porcenL'lgem, 
sejam calculados e pagos pelas tabellas e:tisten
tes, quando, por disposi~ão anterior, o calculo 
e o pa~amento davam-se pelo qoontum da arre
eadaçao effectiva. 

Evidentemente é de toda a jus\iça este pedido.· 
Da pratica hoje seguida resultam graves incon
venientes tanto para o Estado como para os 
fmccionarios, sendo computado pelo thesouro 
nacional, em ~.000:000§, o rendimento daquella 
alfandega, quando é sabido que elle eleva-se a 
mais de 5. 000:000,5000. 

A outra petição é de um ofiieial da secretaria 
d~ estado dos negocias do imperio, Jolío Tei
xeira Vatdez, empregado intelligente e zeloso_ 
Este empr~gado foi presa de uma enfermidade 
séria. Requereu licença ao governo, obteve, 
mas infelizmente seus incommodos aggrava
ram-se, e elle é obrigado a pedir ao corpo legis· 
!ativo uma licença de seis mezes sem o desconto 
a que teria de sujeitar-se, caso obtivesse do go
verno a mesma licença. Appello para o teste
munho do nobre ministro do imperio quanto á 
justiça do pedido e quanto ao merecimento in· 
di vi dual do peticionaria. 

Vem á mesa, e é remettido á commissão de 
fazenda um . requerimento dos empregados da 
alfandega de Santos, pedindo que os seus ven· 
cimentos sejam calculados e pagos pela impor-
1aneia da renda arrecadada : bem assim é 
remettido á com.missão· de pensões e ordenados 
o requerimento em que o ofiicial da secretaria 
de estado dos ueo-ocios do imperio João Fer
nandes V a !dez ped'e seis mezes de licença para 
o tratamento de sua saude. . 

0 Sa_ Cü"lliDO DE ÜL!>EIRA. (pelu. ordem) 
requer que o projeeto n. 82, concedendo pen
sões, que se acha no fim da ! .• parte da ordem 
do dia, passe para o primeiro Jo:rar afim de 
entrar immedia~mente em discussao. 

E' approvado o requerimento_ 
Achando-se na sab irnmediata o Sr_ mmls

tro da agricultura que vem apresentar uma 
proposta do poder executivo, ê introduzido no 
recinto da camara com as formalidades do estylo, 
e, tomando assento á direita do Sr. presidente, 
16 o seguinte: 

Augustos e dignissimos senhores represen-
tantes da nação... . . 

A lei n_ . ~9(1.() de 3:1. de Outubro, de :1.879, 
por que se deve reger o· exercício de l.880-i8Si, 
consignou a quantia de 3.l.OO:i008 para os ser
viços da_ rubrica-subvenção a cQ_mpanhias de 
navegaçao por va~or. 

AJJ <abellas justtlicntivas 'da mesma rubrica 
não mnt~mplnnm, 110rém, o serviço rontratado 
com a .Amazo~·Stea.m ·Navigation · Company, li
mited para a uavegação dos rios ~adeira, Purús 

e Negro, na !órma dDs decretos n_ 3898 de ~2 
de Junho de l.867 e n. mms de 2! de ~l1rÇ9 
de l.874._ 

Trata-se de nm contrato em execução e, pois, 
é indispensavel sanar a alludida falta, certa
mente intencional, afim de que se não retarde 
o pagamento da subvenÇão a que a empreza tem 
direito_ 

i'ião sendo para esperar que a supradila con
signação deix:e sobras com que se possa oecorrer 
a esta não prevista. despeza, venho de ordem de 
Sua }[agestade o Imperador, e na fórma da lei, 
apresentar-"I'OS a seguinte 

• Pi-oposta 
Art. L o E' aberto ao go'l'erno, pelo minísterio 

dos negocias da apicultura, commercio e obras 
publicas, um credito supplementar de 96:000~ á 
consignação da rubrica !9, do art _ 7. • da lei 
n. 2940 de 31. de Outubro de 1.879, afim de 
occorrer, durante o exercício de i881J.~IBBt, 
ao pagamento da subvenção devida a mazon 
Stgam Navigation Company, limiterl, ILu fõrma 
dos. decretos n. 3898 de. 22 de Junho de i867 
e n. :S5;s de 21. de Março de 1874, pela nave
gação de '\'apor nos rios Madeira, Purús e Negro. 

.Att. 2- o A presente lei f~rá parte da do orça
mento do refe"rido exerci cio de !880-!881. 

AM. 3. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Agosto de 
1.880.-M. BuaTq1"' de Macedo_ 

O SR. PRESIDENTE declara que a proposta· do 
poder_ executivo será tomada. ila devida consi-
deraçao. -

O Sr. ministro retira ·se com as mesmas for
malidades com que entrou, e ·a proposta é re
mettida á comm1ssão de orçamento. 

PRIMEffiA. PARTE DA. ORDEM DO DIA 

Posto a votos o projecto n. 79 de iSSO sobre 
as despezas do ministerio da guerra, com as 
emendas e additivos da eommissão, é approvndo 
em 2. • discussão e tudo remettido á commissão 
para o redigir para a 3.• discussão. 

Entra em discussão o projecto n. 8!! de fSSe, 
declarando que ás filhas do finado tenente r e
formado do e:~;ercito Lino Gonçalves Rodrigues 
França compete o meio soldo correspondente · 
ás quotas partes com que seu finado pai roi re-
formado. · 

A requerimento do Sr. Candido de Oliveira 
resolveu-se que o projecto tenha uma só dis
cussão_ 

O Sr_ BaptistaPerelrafazal.gumas 
considerações pedindo explicações á commissão 
de-marinha e guerra a respeito do projecto, que. 
lhe parece inutil, visto como existe disposição de 
lei autorizando o governo á dispensar o. ' lapso 
de tem11o, de5de que se achem habilitados "
entrar no gozo do favor es indivíduos a quem 
elle possa interessar. 

. . . . 

OSr. ~ ... taAzeve~o diz que não sabe 
dos motivos 110r que deiXaram·as peticionarias de 
perceber <i meio soldo a que têm direi~ 'em vir 
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tu de da lei : o certo, porém, é que ell~s recorre• 
ram ao poder legislativo, e a commissão não 
fez mais do que attender ao direito que lhes 
assistia, offerecendo á considera~ão da c~mnra o 
projecto que se discute. 

O Sr. Monte :-Sr. presidente, julgo 
procedentes as razões ~presentadas peJo nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro ; e do exame que 
fiz da legislação, assim come dos papeis apre
senU>dos Íl considernç1io ·da camara dos Srs. de
putados, deprellendo que as peticionarias só 
requereram ao parlamento, porque o que pre
tendem não podia ser C<Jncedido pelo poder exe· 
cativo, e a medida extraordinaria que soliclt~m 
consiste em se lhes conceder o meio soldo a 
contar da data da fallecimento de seu pai, o que 
acho justissimo; e neste sentido apresento a 
seguinte emenda. (Lê.) 

A não ser assim; como bem ponderou o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro, o projecto seria 

. ocioso, serviria apenas para declarar que as pe
tecionarías estão com~retlendtdas !los casos da 
lei, o que, certo, não é funcçüo do poder logis
lativo. 

. 0 .SR. BAPTISTA PERiliB..\:- A emenda, sim, 
tem razão de ser, voto por ella. 

Vem a mesa, é lida, apoiada 
discussão a seguinte 

Emenda 

e entra em 

Fica concedido o meio soldo, a contar da data 
do faJ!ecimento do pai dos supplicantes;-.Monte. 

O SR. Cosu AzEVEDo ·deela!a que a com
missão de m~rinha e guerra aceita a emenda 
do nobre deputatlo por Sergipe. Reconhece as 
circumstancias em que se acham as peticionarias, 
a quem se concede pensão, fil.hns d? fnlle
cido tenente reformado do exermto Lmz Gon
çalves Rodrigues França, assim como os serviços 
por este prestados. 

Não llnvendo mais quem pedisse a palavra, é 
encerrada a discussão. 

E' approvado o proj e c to e a emenda, e remet-
tido á commissiio de redac~ão. · 

Entra em primeira discussão o ·projecto n. 80 
concedendo licença ao juiz de direito Eduardo 
José de Moura. 

O Sn. lGNACro MAAT!lls requer que este pro
jecto tenha uma só discussão. 

E' appróvado o requerimento, e em seguida 
approvado o projecto, sem debate, e ·ada-
ptado. . 
· Eutra'·em (L• discussão e e sem debate ap· 
provado ·o projecto n. 81 que manda eqwp_a
rar Gs nncimentos dos empregados e operanos 
do laboratorio do Camphiho aos de igual cate
goria do _arsen:Jl _de guerra da cõrte. -

Vem a mesa é lida e apoiada e·.entra em dis-
cussão a seguinte , 

E!IE!'IDA 

Igual favor aos materiaes destinados a nave
gação do rio. das Mortes em Minas Geraes.
M'eUo Fmnco.-I,gnacio Martins.-Canàiàa de 
Oliveira.-Aff6nso Penna.-7'. Ottcmi- CeM.ria 
Alvim. · - · 

O Sr. Fr~ita101 Coutiubo: -0 pro
jecto trata de isenção de direitos de . impor
tação a todo ~ material necessario â construcção 
d0 um palaCJo, que tem por fim expô r produ
·~tos da Amo rica do Norte. 

Senhores, a medida consagrada neste projecto 
é de elevado alcance, porque se traduz em um 
verdadeiro o nus para a fa~euda publica. · · 

Eu não sei realwen te qua es as -vantagens que 
possam derivar para a industria e para o com
Iriercio de semelhante isenção de direitos. 

Declaro francamente á casa que sou retracta
rio a conceder privilegíos nas condições daquelle 
que era se reclama. · 

O Sa. C>U!Dmo I)E OL:mt!ru.: -Nilo é privi-
legio. · 

O Sn. FliElT!.S Comu'!!!o : ...:.F,• uma especie· de 
privilegio, pois 9ue pretende-se abrir uma ex
cepçlio na lei e a sombra della grandes abusos 
hão de forçosamente apparecer ; a fru:enda na~ 
cional ba de ser prejudicada em seus legítimos 
interesses. ... . 

O Sn. SEaGIO I):E C.Unto:-E' ser VlSionario. 
O SR. FREIT.I.S Coo:tlNHO : .....; Desse defeito é 

antes passivel o nobre deputado. 
No senado um projecto qnasi que identico· a 

este, senão em melhores condições e remettido 
desta camara, soffreu grave impullnação e creio 
que ·cahiu por uma. grande maiorw de· votos; si 
não me falha a. memoria. ·~ -

O Sll. C.uro!I)O I)E O~lVEIM:-Não é ru:ã'o; 
eada um vota como pensa. 
· O Sn. Fl\Eir.l.S CatrrrNa:o: -Senhores, não se 
poderá á sombra deste privilegio, que se requer, 
dessa isenção de direítos, que se pretende dar á 
uma companhia ou a qualquer individuo, gue 
tome sobre si a construcção ·desse palacio, 
crear margem para o C<Jntrabando e portanto 
para um 'Terdadeiro ataq~te ás leis fiscaes ? · 

O Sn. SsMro DE CAsTlla:-Mas será um abuso, 
e com os abusos não se deve argumentar; 

0 SR. FREITAS CODTINflo.:-Mas pergunto eu 
ao nobre deputado, que me interrompe com,o 
seu aparte, dando assrro prova. de que me presta 
sua·valiosa attenção;.. · · ·. · . . 

o Sll. Slllloto n:e CAS1li.G!-Po!que V. Ex. é 
muito digno. 

0 SR. FREITAS C<ltrrl!ll!O :- ... pergunto : 
este abuso não se pó de constituir a regra ... 

Entra e,m '2. • discussão o projecto n. 5~ A de 
de !879. autorizando o governo a conceder 
isenção iie i\ireitos·de import1!..çâo a todo o m~
terial necessario a construcÇ'dO d~ um palac10 
destinado a uma exposição permanente dos pro· 

_ duetos dos Estados Unidos. 

o Sll. SEr:oro DE CASTRO :-Não, nunca. 
O sn. -FREITAS CotiTÍ:Na:o :_;;_, .• que sem dn· 

vida adaptará {lara si aquelle que obtiver lUJl 
privilegio nestas condições ? 

o- SR. SERGIO DE CASTl\0 :-Pelo menos não
O devemos· suppor. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15: 18+ Pág ina 5 de 31 

134~ Sess!lo em 10 de Agosto de 1880. 

.o Sa. FAIIITAS CoUTINBo : - Senhores, eu Eu interrogo ao nobre deputado que nesta 
noto que ha como que .uma especie de facilidade questão se mostra tão zeloso. . • _ 
de nossa parte em estabelecer disposições iso- o SR. SI!.!IG!O l>E CASTRO ; - N 0 interesse do 
Jada, qua constituem mui tas vezes aberrações paiz _ · 
·dos melhores princípios de direito, para proteger 
interesses meramente individuaes, que habil- O SR. FliE!TAs COUTINHO : -Naturalmente, 
mente se cobrem com a capa do bem publ(co. nem admitio que outro seja o movei da nobre 
o Sli. JoAQ1ID4 Nüuco!- Apoiado. deputado, que aliás aqui tem dado ·constante-

mente prova de q_ue seu procedimento é sem. 
O Sa. FliEI'!'AS CollTINH~:- Não vai nisso uma pre pautado pelo mteresse do paiz. • 

censura a esta camara,:. pois é esse um facto, Mas a minha qa estão é outra : - os produ
que vejo produzido consLantemente em ambas etos a"lnericanos não têm porventura stdo até 
as casas do parlamento, que em.assumptos desta hoje expostos no nosso mercado, apezar da não 
ordem muitas vezes se deixa conduzir alem do· isenção de direitos que ora se pede 't As relações 
limite, que naturalmente I be marca o legitimo commerciaes do Brazil com os_, Estados Unidos 
exercício de suas attribuições. por esta nova concessão virão porventura a· ter 

o Sa. JoAQunt Nuuco:-Apoiado. um desenvolvimento mais amplo e mais com-
pleto ? (Apartes.) 

- O Sa. SERGIO DE CAsrao :-Não apoiado : não Em regra sou contrario aos privilegias é' ãs 
é interesse individual . .- excepções na lei (muitàbem); eu só admitio o 

· · O Sa. FREI'I'AS CornNHo:-Temos em discussão privilegio quando fõr elle imperiosamente re
este projejlto, que entende com a receita clainado por interesses muito serios, interesses 
publica e envolve portanto interesses de ordem que de outro fórma não poderiam medrar e 
superior,e não apparece nem sequer um membro desenvolver-se ; mas neste caso certamente 
da eommiss~o, que deu sobre elle parecer, para não está o projeeto que se discute e portanto, 
defendei-o; para dar a esta camara os escla-- · senbores, não se me depara uma razão capa1 
reeimentos·neeessarios. de justifical·o. . 

N'um dos ultimas .dias de sessão o nobre de· Demais hoje que vemos a nossa receita lão 
putado, o Sr. Meira de Vasooneellos, impugnou d~sfalcada, as forças de producção por assim 
este projeoto, adduzin razões,ao meu ver, dlgnas -d1zer desalen1adas é que os nobres deputados 
de serem tomadas na. devida consideração, querem abrir uma excepção na lei dando isenção 
deDionstrandG os. ineonven lentes, que resulta. de direttos para a constrncção de um pala cio 
riam para o Estado si porventura e !I e aqui que tem por. fim exhibir productos· americanos? I 
triumphasse, e -então como boje ninguem se { Apo>'aàos). · 
levantou :para defendei-o, o mesmo silencio se Sr. presideuteJ nenhuma paix:ão me anima 
fez em torno dos ataques que lhe foram d ir i. nas. observaçõe~ que fiz, o que apenas quiz foi 
~tidos. - · fundamentar o meu voto. ·· -
. Senhores, deelaro francamente que, si na. E:x:puz com toda a franqueza as razões quo 

quella oocasião en já tinha aversão á Jiberali- tinba para assim proceder, e votando contra o 
-da de que se intentaya f:u:er dos dinheifos pl'ojecto entendo que salvo um grande principio 
publicas com esta isenção de direitos, hoje ma- que é o do interesse publico ; que é o da ooo
nifesto·me mais ho!til ainda, si é possível, a que nomia e-· da ·lei, que eu desejava ver imperar 
semelhante medida saia victoriosa d'aqui. com perfeita igualdade em relação a tudo e a 

todos. 
Com effeito 0 discurso do meu honrado amigo :Mas si os nobres deputados que defendem o 

o Sr. Meira de Vasconcellos me collocon nesta 
disposição de espirito ; me a~vet'tiu de que projecto me apresentarem razões de tal ordem 
feliz mente não era · eu · 0 unico que combatia que me convenç~tm de que com a passagem delle 
este projecto ' que não con1ava ver hoje dado se conquista uma garantia para o desenvolv:i· 

· d d di mento do coml)lercio e da indnslria, desde já as-
. para a or em o a. severo que desisto da resolução em que me acho 

Não me con-venço, senhores, das vantagens de dar I) me11 voto contra. (Apoiados; muilo bem). 
que de ·semelh3nte- concessão possam redundar a 
favor do commercio e.daindusiri3, e demais na O Sr. Candido. de OJiveira:·~ 
~adra alllictiva por que passa o paiz,. nas COU· ·Sr •. residcnte, .. .entendo d()· -meu dever, como -

ou~esd!~:i:s6~ f:::s a ~~:~na!e~~~!~aq~ae~~~ ~~ma~s ~!~~a~f~o~ :t~:~~~~a~~ ~i~~~~~; 
nomiaa todootranse,nãocomprehendo, porque que as censuras, que o nobre deputado pelo Rio 
se. ha de revogu a lei fiscal a bem dos in teres: de hneiro, acaba de externar contra o projooto, 
ses de uma companhia .. ou de um indiv.iduo ' e nas qlllles não entro, porque não quero. dis· 

. { Ailoiádos e aparte8.) culil-o, não podem em caso algum ter' applica-
·l[as eu.vos.pergunto,a vós, qne-me inlerrom. · ção a medida abi consignada. : · · 

petscom os vossos apartes e.que mostrais tanto ·A emenda tem 110r fim dispensaro11agamento 
interesse pela . passagem deste projecto, e que de direitos de importação para os materiaes ne
estai.s convencidos de que eom.elle se ni a.tten- cessarias á realizaç~o da naveg3çâo do Rio das 
der a ·um principio de ordem ·elevada~ onde Mortes, na província de 'Minas. , 
es1ão os elementos de vossa convic~ão,. onde a -Devo üiter a· es\a au«usta cam:ira· em que 
prova de que eom ·esta medida se defende· a consiste esta · nangsção do Rio das 1\l:ortes. · -
utilidade publica, se protege o commercio eca A a5:sembléa provincial mineira, na su:i ui-,. 
indumia? (Apoi~ e apartes.) .,, · ; 1ima sessão, concedeu a um cidadão· já conhe· 
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cido por seu espirito de iniciativa e outras 
emprez~s. isenção do$ direilos provlnciães pnra 
a navegação do rio das l forli>s. ·. 

Es1e rio tem um pe.1u,eno curso, mils.ntravessa 
territorio importante, banhando a. cidade de 
S. Jo3ode .EI-Rei e desaguando no Rió"Grande. 
A. ~avegação é feita até hoje pelo srstema. pri
.rnthvo em pequenos bOtes, canOas e uma ou 
outra barca, o que não e bastante. para as exi· 
gencias do transporte e consumo local. · · 

O cidadão a que alludo:obtevo pois da assem· 
bléa provincial a· concessão pára encetar uma 
naveg:tção fluvial regular por meio de grandes 
barcos, sem subvenção . nenhuma dos. cofres 
publicos;nemprejuizo para n pequena navegação 
por botes pequenos e canôas, que é a que 
existe. · . 
•· O S!t. IoAQUJll[ ·Nuuco.:- E.' um despropo· 
sito. 

O Sr .. · Frelta.e Coutinho :-Eu 
tinha pedido a palavra sobre o projecto; : mas · 
v:i~IO que o ~di ame11to proposto pelo nobre. depu
tado fJelo Maranhão esw .tamb.em em discussão, 
apreciarei ambas ~s cousas . . · . 
~ emenda do nobre· deputado. por "Minas 

mostra.bem a razão por que me op{louho á pas
sagem .do projeciO . . Faz-se um ped1do de isen
çiio de direi lOs para a construcção de um palacio . 
destinado á exposição de productos amenca nos, 
appareee logo uma emenda, 'pedindo isenção do 
direitos para. a navegação do Rio das Mortes e 
daqui, senhores, estabelece-se um ponto de par
tida para emendas de igual natureza, emendas 
que vão crescendo em numero e tomando· .. pro-
porções mais vastas. · · · · 

Pergunto ao nobre deputado gue apresentou 
essa emenda :-qual a qnalidade e quantidade 
de material que se · exige para a navegação do 
Rio das Mortest em que escala terá esse materiDI 

o Sn. C.All'i)!DG JlE ÜLIVEI!IA: - Já é uma lei de.ser importaao, qual.a s_omma de direitos que 
da prmrJn_cif,l, com ·a qual nada lemos que -ver. deixará elle de pagar ' . 

No -entanto para. a organl~_ção da emllreza E' tudo vago, nenhum osclarecimento a e:ste 
tem_!(ê">tirem. importad.as · do estrangeiro ma· respeito nos dã s:Ex. · · · · 
teriaes, maehin~s e utensilios;sujeitos a pesados Afinal quem, como membro da maioria pen
fretes não sõ na estrada de ·feri:o D. Pedro ll,. S.:Ju melhor sem offensa ·ao . nobre deputado por 
cujas tarifas .são tão elevadas ·como as dos Minas, foi o nobre deputado pelo Maranhão. 
transportes marítimos. requerendo· que ·seja ouvido o governo sobre 

Si" a esses fretes juntarem o, pagamento de esta materia. ·' 
impostos aduªneiros ·por certo lia verá grande . E realmente, antes de ter vindo a esta · eamara 

· gravame para a empreza que não é promettedora o orçamento do nobre ministro da fazenda; antes 
de grandes lucros-e que ao. ·mesmo tempo vai de se terc·examlnado e discutido. as verbas dare- · 
prestar __ UI!J:i'!!Jll:lr_tante benefic~o _á proyincia. ceita e despeza do Estado, eu acho'qne os nobres 

. · O emprezano J~ obteve da provmcta a dtspensa deputados que apoiamo governo e que .de: ejam 

.'· de direitos; ag9ra pede aos. poderes geraes dis-, que elle Lenha toda-a lorça. moral, para pó4er · 
pensa dos" direi lOs dê importação cobrados pela superar" as difficaldades, que surgem .diante dos 
legislaçlo geral. . . .· .. . seus passos, devem querer ouvir a sua oplnlio· 

A ·camnra comprebende que um paiz de.tão sobre este projecto antes de· se pronunciarem 
· ponca iniciati.va ·não 5e· deve-regatear o favor definitil11lilente a respeito·. (Apoiados.) 

"' · que pede o emprezario, não só porque não. pre· , Eu voto contra o projecto e contra a emenda. 
}udica o tbésonro publico, como servirá de in· mas a maioria si não votar nesse sentido deve em 
centivo· para· emprehendimeniOs semelhantes. todo o caso approvar o requerimeuiO do nobre· 

Desenga11e-se a cainara; em um paiz em que a deputado pelo Maranllão,pois qun!Sim ao me- · 
iniciativa é ro.dimentaria, . em que os esforços nos conhecerá o pensamento do ~overno que em 
indnstriaes isolados quasi sempre ·definham e assumpto, que se prende á recetta · pubÍicil, tem 
naufragam, o progresso da indus\ria -não dis·· ~odo o direito· a emittir seu. pnrecer. . 
pensa ·.a protecçio. do Estado e antes precisa 
destes " meios . accessorios . que .facllitam o .seu OSR. JO."lU!II NA~ITCO cede d3 palavra para 
desenvolvimento .. e .taes ... são as .isenções de di· se .votar :o requerimento de adiamento 'do SJ;. 
reitos; a garantia para : o .tl':lbalho · e. outros.: :Serra:: · ··- · 
SI houver rigor exagerá do em t:es concessões, . · Posto a votos o r~uerimento é rejéilldo, ·e. 
todas, as ._.emprez~s -nauf~gara~, porque a continlia portanto a diSCussão do projecto . .. 
nossa. soCiedade amda na o se distingue , pelo . . . . . . . . . . 
espírito de Iniciativa que . se . nota nas outra~ . . o Sa. JOAQ11Úl"N~ao:~'(pela tirtkm)~ declara que 
partes do· mundo. · . · · . - - .-' -tendo du pronun~...suon1Ja.o.pr.o~-m1iito 

Espero pois que,.' si o projecto :naufragar, mais· contra· n emenda, só cedeu da paJa:rra 
não o acompanhará · no· naufrngio '· a emenda, porque .nenhum ·membro da comillissão."''que ., 
que não visa â construc~ão de palacios, mas ·sobre elle deu parecer, assim como nenhum. 

·sim 30 modesto.-desen·v:olvimentO: · da ·viaç~O flu-· 'membro ·da·: Casa, levantou-se· para· SUstentar :. 
via! ;de uma·:: provincia, r,)le···tão ~ -pOuco tem mnae outra·cousa. :: · . :'· ·,._ .· · · . 
recebtdo do Estado ·no que _toca aos ·seus me- 0 Sn. SBaoro DB C.\srÁo (jlS!IJ :ordem); ·d.IÍ:que:· '~ ;: 
lhorame.n tos natu:aes. . , •. :: . , .. . · vota aJavor do ·projecLo~ :plirqnenenhnm::aos,···, • 

Vem a mesa ·é]JdO·O s8gtllnte .seils iinpngnn<!Qres co.ntes.ti!tL~,_sua utiUda.de~ . ·-•. 
. · ·· llBl~ - ~- ·óss .. PtmsmPTB õbée~~·(rni .. ·~ nio.· Se :j.õdé \: 

. ~eqtte!ro qlie sobr~e_Sta d_i.Spensa~ de .. 'dl:reitos ju~tifiea~o Y:gMJ. ·: - " ... '': >; .. . • .·-<' ' ·,'• ~- ; . 
seJa ouvtdoo Sr. mm1stro -da..- fazenda.-IOG-,. E'. encerrada a dfscussão ecrejeitado· o. ·pro• · · 
P.im'-far~~ ·- . ' . . -. . . ~je~~o. . ' :: . . ~ ., :·. · . . : ;'.-. --~ ~- -~ - - ·: , ::. •_: ··~-~ rs:r ·:: 

," /',', 

··· ·: . .!:_ 
r. ,.·. 

. ~:-;~ :.• ... :. 
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· Continúa a ·3. • discussão do orçamento do 
ministerio da agricultura. , 

Occupaa cadeirn dapresidencia o Sr. 3.' vice-
preside'nte Gavião Peixoto. · . 

Yêm .á mesa, são lidas, apoiadas e entram em 
discussão as seguintes 

E~fl:ND.AS. 

Orçáme·"to do ministerio dG- agriculfurà 
70 A ~t880 .· 

Emenda ao § :l.~ 

· Augmente-se com 20:0006 a verba res
pectiva, destinada á abertura de uma estrada 
pela margem do rio Branco, província do Ama· 
zonas, que salve a parte encacboeirada do 
mesmo no; assim facilitando o transito, prin
cipalmente, do gado que abastece a capital. 

S.R. . -.. 
Sala das sessões em !O ·de Agosto de !880.~ 

Saldanha Marinllo . ..;..J. C. Azev6do. 

Ao 70 A de 1880 

Fica o governo autorizado a mandar prosegnir 
na exploração dos rios, cuja navegação interessa 
âs províncias do Paraná,, S. Paulo, l1in!'-s· . 
Goyaz ,e. Mato-Grosso, e conlluentes dos nos 
Paraná, Araga.aya e Tocantins, despendendo com 
esse· s·erviço no exerci cio. da presente lei de or
çamento até ao limite de ~O:DOO,SOOO. 

'• Sala das .Sessões· em 9 de AgOsto de i880. - · 
leronymo_ R. ~UJ ·Mor.aer •Jardim . ..;..J. C. Azevedo, 

· , "-.Al~es de Araujo.:;;;.Jgnacio •Martins.-Can-
liido 118 _Qliveira.. · · · 

Emeri.dci M 7o A de ! 880 

elnrnções feitas ·pelo honrado ministro e ~l~s 
emendas apresentadas por parte da eomnussao 
na sessão p~ssada ·. . 

· Si pudesse livremente transitar por este re
cinto uma caa.d<! orçamentaria tão grande, tão 
cheia de despetas imprevistas e· iucalculnveis, 
como essa que acompanhou inesperadamente o 
projecto apresentado pala commissão .de orça
mento, não haveria mais discussão na camara 
sobre o merecimento .. das idéas apresentad~s. 
Sem que nenhuma pal.nTa precedesse á apre
sentaçio destas medidas, ellas são tão consi
deraveii, alteram por tal fqrma o equilibrio de 
um orçamento, que já pesa tanto sobre o nosso . 
deficit, p~ra não dizer sobre a renda publica, -
que seda de minha parte consagrar um systema1 
contra o qual me tanllo sempre levantado, SI 
n~o pedisse á camora a separação desses addi•' 
1ivos, que são outros tantos prajeclo;; e pro
jectos dignos de ser considerados um por um, 
não só pelos despezas que envolvem, como' 
pelos princípios qne a-·elles se_ ligam. · 

Senhores, :1. nobre comruissão propõe que o 
ministro da agricultura fique autorizado a des
pender até a, .somma de iOD: 000~ para- sub
vencionar ui)J.3 nayegaçlio par~ o Canadá. E e1,1 
pergunto : que ne-cessidade temos nós de sub
vencionar uma navegação para o C3nadá ~ 

A commis..<ão autoriza o ministro a rever o· 
con_trato com a comp:~.nbia de paqa.etes Ameri-
canos. · 

Desejo saber si é · uma retr:~.taçiio formal do 
voto do parlamento tornado lei do paiz ; -si a 
commissão qniz significar que o parlamento ao ·. 
dar aquelle voto não sabia si o porto doUaranbão 
tln ha ou não ca paçidade para receber navios da 
tonellagem dos _ navios americanos : é pr~iso, 
si esse· é o sentido, que isso peló -menos ·· saja 
objecto de uma justi ficação. . · 

}'i~ ~quiparada . a repartição do correio da Autoriza a com missão por outro lado o g~ver-
proVlnCia 4e G:oyaz ás -.da~ provincias de Ala- no a renovar tQdos os. contratos qtie expirem 
gõai,-Parabyba, Paraná .e Santa Catharina; e al- com as linllas subvencionadas. -Desejo saber a 
teràdo n~ste ponto. o decreto n. 4..743 de cj!3 d& quanto póde montar, e em que condições ftea o 

, ·Jnilho:de·l87L -. . . . governo autorizado a fazer contratos de sub
.:.~'·' Sala das. coínmissões em 9 de A!!osto de iSSO. venções,, que são contratos que devem ser dis· 

· • R d Mi 1 _., v 1 C • • cu tidos neste parl~mento . e não deixados ao ar
·-.. eronymo - e oraes ar ... m:- · ; n.<.t· bitrio·de nenhuma administr~ção. (Apoiados.) 

~ tledo.-:-Sigismundo A.,GollfGlOts. . Por firil a commissão autoriza o governo a 
· ' ;·:t20:0.()()6 parn a-compra de uma draga- desli- despender a sommn de 300:0008 com a con
.:.nadaas ,lagõas do norte e sul da provlncia das .strucção de nm ra!Dal -na estrada .de ferro de 

·Alagôa.S. · ·· · Baturité. · 
.' PaçO da eariiara, 9 de Agosto ___ de !~- - Ligando-se isto ás declaraçlles do nobr0minis' 
:Lolwe'fi9J de Albuqlll!rque • .,..,.Ignaczo Martins.- tro da agricultura sobre a ostrada de' ferro D . . 
--:Abdon Jfilanez.,....JJ4riio àaEstancia.-Fen~ancro · ·Pedro n; deixando ver que o governo póde ein 
Osorio;_;Taoare$ Bel{ort . ....,.J. M. de :Freitas.- tempo não muito remoto, talvez não fóra da 
Il&{on80 ·tJcc.Â.raujo.-Mei'ra de· V~llo&,- admiuistração.de S. Ex., alienar esse grande e 
Almeida.Barboza . .,.....Jeronyfii/J.; Jardim.-CQrreia importante ·interessG.- do ~Estado, essa grande. 
~ello,.,;-Espindola . ...,:.Souza Andrade.-'Danin. Conte da nossa renda, bem como ás declarações 

:.'""'Ar.agâll Bulcào."-Antoltio . Car/og .-Azam.lluja de qne s~ .deve facilitar a construcçõo de uma, · 
· Meir<lles·.- Barrog'Pimentel.-Priuo Paraizo. estrada pelos desertos do nosso · Interior pata .. 
'.:..;: Camar96. -SOare$ 'Brandõo. '-AmcricO. - ligar-nos a Mato· Grosso; de modo a dispensar '"· 

-.Atil"<!li4M · :Magalltães>-..:.candido ·de O!i~eira.- as n~ssa_s communicacões tla.viaes. com aqnella_;· 
·:Bezery-a:. de ·!Menezts~·..:.,;_Mor.te.-úoncio k Car- provmo1a, o que• não quer dizer, supponho, 

:_;tlallw; . ..:...-J:osi·.:'Marianno: - Za'ITili •. ....:. Almeida que -.devemos abrir m5o ··da nossa navegação · ' · 
·:ciiiito. · - ~ . com llat? Grosso . para ~ não termos · ·pend~ncias 
·~.:_;~-· :.:._..;.;~. ,,. _ . . • :·- =' •• •• • com.-oRto da·:Prata, porque:_ par_~~- aht~rmos_ .a:s .. 
"::.; O Sr. Joagutm l'Wabueo (A'ttenção): boas graças dos nrgentinos não .. 1ievemos chegar 
. ~Só ':tomo. pa:rte rio debate do orçamento da até deixai-os .. senhores das communicaçõe(.n3. -
"agriellltura na 3~~ ~c~sâo por algumas de- · ·tnn.es que telnos ·~m .. as noSsas provmcia.S 
~ ~~; :~ .. ::' -. .~ . ~~-
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distanles, ligando-so todas estas cOnsiderações, Canadá. como ·se estabeleceu para os Estados· · 
apezar do nobre ministro sentir·se multo·preso Unidos. . . . 
dentro ·das cadêas da economia; poder-se-ia Mas o que vamos nós .buscar ao Canadá ? 
pensar que · queremos entrar em .. uma'· novn E' o que dcse~ava que a:>;commissão M'or· 
phase de despczas, que ·elevariam os · de~cits çamento nos d1ssesse. Porque, senhores, si se 
dos orçamentos•!uturos tnlvez ao dobro do nosso trata sómente de desenvolver as relações uni·.· 
orçamento actnal. gaveis com um ·e~tado que cresce dia por dia e 

Sou contrario a ess:~ política do progresso ma· que ha de ser ao norte dos Estados· Uuido; 
.. teria! do pniz desenvolvido: a cnstn do lhesouro uma grande e prospér'à nação, emio não temos 

po.blico ;· son :eontra!'io a essa polilica' a· que o razão para não sul>venciouar linh~s de vapores 
nobre-deputado ·por.Minas se re!eriu no funda- · pará _outros ~~dos cujas relações nos são igual· 
mentar a sua emenda; contra a' qual nada. d1sse, mente preciosas e que vivem mais perto de nós, 
por adivj nhar que ella cahiria ó.a camara, pór Vamos então subv-encionar uma_linba p~ra o 
q11e consistia em·dardispensa de direitos· a um · Chile, outra para ô Perú, e sLo nobrc. mmistro.; 

·individuo que já 'obteve de uma assenibléa pro·· insiste na política do se11 antecessor, vumos sub· 
vincial o 'privilegio d~·navega\!ão de um rio .. ' vencionar uma 'linha para ~ C nina. (RiSo.) .· -'· 

Sou contrario n essa política a que se referiu Quanto á navegação entre o Braz i! e.' os Es.-
o-nobre deputado. por Minas o Sr. Candldo de Oli· tados Unidos,. já uma ve~ disse nesta tribuna: o 

···}teira,,:l. idéa de que nos paizes onde n iniciàtiva pensamentà-politico que Jevoll homens como o 
·e demorada, o Estado tem que representar o Sr. Tavares· Bastos e outros que er~m con .' 
pape! de'grnnde impulsor do. desellvolviwento trarias ao regiinen da p~otccçrio, consfslinM em 
pubhc(!. ' _ :>< ~ · • . , subvenções :\ emprezas,,qlle· assim fic~m coito· · 

Sou co'n~àrio. por mnitos- inotivos, mas sobre· cadas em posição quo a coucnrrencia por parte 
tudo pot:.lU)i-:-_porque essa induslria, que vivo á de outras torna-se impossível, o pensamento qne 
cnstn do thesonro, .essa industria cujo centro de tevou esses homens. a subvencionar a campa· 
gravitat.ão é" a secretaria dil agricnltnra ; essa ,nhia americaoa que serviu entre o Rio ·de 
industrla que tem e:~:plorodo to.dos ·os canaes Janeiro o os Estados U11idos foi um pensamento 
que a ~m.moralidade póde inveutá·r .para chegar generoso de poll_tloa americana. , , 
aos . mtntstros de e5ta"do e obter os coe tratos Mas pergunto .. cumpre-nos, a nos braz!lelros, 
não assignala o. desenvolvimento . do um pai~ Jlerteuce ao Brazii subvencionar uma compa • 
{apoiados) ; .é um: signnl de decâdencia, do leilão· -nbia de paquete> UQ Rio de Janeiro para New·; 
nacional, da liquidação Jínblíca. (Apoiados.) York? 

Sou, nem posso de1x~r de ser, da politica A camars. Sllbe o que· ~contecen com_,a com· 
do :.-desenvolvimento_ m~teriaf ~o p~iz , mas _do panhia ingleza_. qne fnia antes desta o serviço 

. dese,nvol·nmonto.-mateflal obtrdo só por um . ~posta l e o serv1ço de tr~nsporte a vapor entre o 
meio: ,peJ~ acção do legislador, destruindo todos I Jlrazil e New-York. . 

. . _ os _o_!>sta~u_!os que ~ão são nátur_!le> ás ioc~rpb· Eu disse o anuo passado nes~ c:1sa, e ·iiorece 
· -~aç~(las assoCiaçoes, a exp~nsao ~os cap1~~. que· disse incol'i'eetamente, que essa companhia

. a . confiança_ no ered1to P_~llco. Mas;a p~lrt1 ca não r~cebia subvenção da parte do· governo: 
. ~as subve~Ções, .dos subsühos, das gnrant1as de. Rerubia subvenção, mas a subvenção que .o 

JU.tos, da;; es ~radas levadas p_or en_tre os ser~ões, governo necessariamente terá. sempre de p~gar,, 
em v rezas .a que o~.eap1taes mtell~gentcs nao :!e sob a fórlila de ·serviçq do correio .. _ .. · : 
abalanç,~m-,é q:ue_ saouma·verdadmra explora~ao D~sde que 0 ~ndo eobra ae· cada:.pài'ticular 
não do sernço. de tra'!Sp?rte, mos do serv1ço uma certa taxa sqbre:· as . ~rtas, . ~ll~c _ob'rig~;se• 
dos juro~ 4a divH!a publtca, essa pol!t!oa .asst· a dar a essas carlns 0 transporte· mrus factl e 
gn a a nos ~utros pazzes_, ~o mo por exempl~ nos mais prom~to .. c éU.' •nuca ·desejaria qu·e .. 0 Est~dos-Uptdos, : s adm!n!stracues corrompida~ . Estado nlio-rem'unerasse qualquer serviço prev 

·E ~ por 1~10 que a e!e,çao pela convenção de Indo _ · .. . .. · · . -~ · ' ,,,. .. •· 
Chicat:o do _Sr. ~arfield'p~a cand.fdoto republi-_ .' . · • ... .. . .. ':"·,. 
cano u pres1deneui dos Esta aos Un~dos,despertou , ·~t e~ d1sse 4ncºrr~e~mente _que ~ . compa·, 
em IOdo o sen· par lido verdadeiro e.zithus~asmo, nh!a na~ e~ subv~nCio~da, porql!~- a - ~l!lpaõ· 
porque-o Sr~ -Garfield tem·se distinguido por nbta reCeb1~, de facto, i'i;na se~ta ·.l1ldemm~~-

.: ' ;:,IISS4S idéas que constituem _o verdadeiro homem por C!lda v1agem, -todav1a- ll\lltê·era uma · C!)lll._·· 
o;7,de estado: fazer o estado· corte nasu~ espheta, · p~nhia . fundad,a . na esp~n_n.Cl!,_ de um con_tralo;.e 

sobretudo para garantir as liberdades public.,5, com grande ,Pt;U_o .~de ·Sülmd1o. - ·_· · :-_ .. :-_, .:· · . 
guantir-como no_Sili ,º, :·direito da raÇa ·qn.e a Maf ~c-_qne .:.acontecia,: .4fzia ~u. aesta·com_:,. 
União tornou livre, mas por outro .Judo' restrin· ·panlua rngleza;,que'!lluccto_pava antes•da•eQJA:: 
gi~ tanto· a esphera da sua·acção, os serviços fei· panhia ronericana'? Acontecia o segainle'.:. ·os:; 
.tos.;á custa do thesouro, o campo do orçamento, ·:vapore;.como .• tinh'am àbllil,(!ancia de frete'. l!'~tr!l' 
.qu1f1zião seja para: : o ~J.lilolio de· Washlngtont ,o U!o de J~n.e!co:.e-.New·Y~rk,.le:vnvalll .o .;noss!l , 
:'nem. ·para a . Casa ,.·Branc;~ que se voltem as .care~ 1!_ara- .9S~ .ii;§t&d9s·U!11\l!!S .;o.c :m~s,.-!:~m(!:J!.~9 -
,yisl3s ·. e . as espe,ranças· ·. dos . espeeuladores 0da ._achavam nos ~5tallos-Un1do~~~te -p:tra:.~ B.r~:zil_;: 

··.Uniiio, .quer. elles ~especulem com--grandes éom: pci~U\! o.lll.:Jl% zl~nio .lmpor~dos:]i:stados-VnlM .. ~ 
,panhlas, quer ~m _o papel'.DÍ<te~a :.: •. , ::;,.,: Jan.ll!: guanto PSJ! .. I:i . exporta~:.· n:~m,.:,meta~e;~ 

.· :.~Si a '!lavegaçaj) p:u:a;.o C3!13.\la ~·um semço ~em -em -proporçao~l~:~,:·a~reetav.el;- s~n~.o· 
.. remUI\e~dor;. si a.o..C!I.mj;lanh.ia que o-xai empre., . :esla ·.nma. 415-.c.ausas·> dé;!..,j[ll~lxa,~os'Estados~. 
';'hen\1-er, ·enten~e~qu~ fi, fr,tte,cé::o.suOl.cien!e"'Pat'a_. Vnidos 'contra~;B~.!); · esses";,D.aVlOS·to~I~p.;am_ 
<:Pagn·;"·o'· lranSporte;·. ~o- ha naifa·qn.e .. xmpeça elll ,New-Yorlc -·frete~~ra~a,,:Inglaterra ;~!alll :~ 
·;aes~~JãY.de;,esta~!El,cer·se nma 'lmha, para-o. twerpool · e :ah!;·çarregavam.:;}le. volta,para· {)~ 
/ ... · : ~~~]r~~~~~·~ ' .::· . . . - .. . . --· 
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Brazil, descrevendo assiJivamverdadeiro trian-. po_nh_ollão.ter outro fim (appello para a com
gula. . . . · ·. . , ID.lSSll<? de -or_gamen.to·,e para: o ministro da.agri-
"(};.que. prova ISto;, senhores?·Prova que; s1 eultura);_senao autonzar.o.goveruo a-rever o 

entre e Brozil e . os .. Estados-J;ín.iàos, uma das-· contrato ;Independente· da lei que o . npprovou". 
duas . nações, não·, precisa. subnncionar. uma. Este, po_nto·.•!eve ficar bem claro: para. saber
linha de -. ·-vapores, é a BraziL E tanto isto-é· mos o que s~ pede áccama·a. · .'. · 
-verdade, que nas mensagens: dirigidas· ao con". _Desejavà a 'nl"UI, sen •,~res, que·ó nobre :mi.
gresso americano pelo aetual presidente. dos mstro nos. tnformasse. .ll, a garantia de juros 
Estados-Unidos; que Iiroéütava abrir mercados. que: o go-verno cün~ede1. a· estrada do Madeira. 
para os productos nmerjcnnos é achar eonsu- e.Mamoré !ubre E 400.000 addi~ionaes do' capi~ 
midores, sobretudo. nos·-paizes mais proximos, talJevantado,. é uma· coma do passad9, e si não 
o presidente pe~i~ sempre. ao .'congresso que p6_de ser levanl.~do ilc nôvo pela ·especulação, 
votasse um sl!_bSidto l>ara uma hnha que se es- ·o Sa: MEIRA. tiE VAscoNCELLos : _ A compa c 
tabelecesse, nao só. entre New-.York-e· o Brazil, uh ia. dissolveu.·se. .., · .··.· · ._,. 
como entre Nova-Orléans e o Rio de Janeiro. 

Entretanto essa ·linha americana, esses navios · O SR. JOAQUill NABuco : -o· nobre ministro 
soberbos que -naveg-am sob -a· bandeira estrella· sabe que, tanto pennte os juizes, como perante 
da, ~essa. linha que representa o re~a~cimento de a camara do~ loJ·ds,insinuou-se a-possibilidade.de 
mwtas mdnstnas dos Estados-Umdos, a renas-. que o Br:.zit ·[Uizesse fazer boa a sua obrigacã<» 
cimento da sua marinha mercante que os cor- sobre as .t: ~00,0<!0 addicionaes. · · 
sarios eonfede~ado~ varrepntdosmares e passou O SR. JOAQUIM SERRA.:- A companhia. ialliu. 
para a bandeua wgleza, o renascimento . da · · 
constracção naval, porque todos sabem que O Sn. Jnt-·"U.ll! ~A.B~co :-·Si a,_ companhia 
magníficos naviús são esses construidos. nos entrou ~m li•TU<dat;ao, e bom que se saiba que 
Estados-Unidos; essa companhia americaná esta oh[tg~çãür!r,nossa parte está e~tincta. · · 
de capitacs americanos, é 5ubvencionada pelo< .. .PeseJO aind3. •1ne o nobre ministro, e-ist<» 
Brazil, a<» passo q:ue tem estado muitas veze~ 3 mtercssa espcet~imente aqnclles qn.e o anno 
pedir __ nos vestt.bulo. s_ do Ca.pitolío, sem q.1 ue p~ssad_o combateram. ii emi~ração chineza, nos. 
nunca tenha obtid9 o:--voto de nenhuma das dtga Sl ha ·esperauça de que os nossos eml:iai~ 
duas casas-do congresso o subsidio dos Estados . ~adores· celcbl em DllilliD tratado ·com o celeste 

:,Unid1l!. · l!Dperio .. ~- occasião não podia ser peior.. A 
Tenho visto em jornaes de New-York fortes l.;tun~ esta se pr~parando par~ uma verdade!fa 

alagues contra ~ta linha· de paquetes, como in_ reacçao contr::,o occ1d~nte. As ·grandes pot.enCJas 
~.lllr~sse mera~ente individ)lal que quer abrir. da. Europa CSL•?; :apresentadas. por nav1os ~e 

mats. uma sah1da -po_r onde se escoetn os capitaes sua esquadra !~·:>. ag~as . da Ch~, com ~eero-: 
_._do estado. E' poSSlvelqne motivos politicos se" de um levau,t;_.~ento con:tra o. estr_anjl'ell'a~. 

tenham opposto ao voto do congresso· mas a P~reçe que a~ c •• cumstanCJas tornnm amaa malS 
... verdJ!de é_q_o,e s0~9s nós, _que não pr~cisamos, dt.flicil ·a m~:;_,Fo ·dos nossos, plenipoten~iarios .. 
que sna;venCJonamos nmahnha que não é nossa, Em todo o ~····0, u~·telegramma annunclOu-nos•. 
ao passo que os .'Estados Unidos, não. querem que elles fic,,~am_ a espera,, espera .. ql?-e pó de ser 
d3.r-lhe,a outra parte;. a olitra metade lla sub- longa, da reso, uçao do plempotenciarro.nomeado 
veução qu_e parecia indispensavel a essa linha pelo gove~n\~hmez pau~tratar com os noss~s
para vi-vet: ·. . · ·· · Quan_!O a e-. te pon~o, nao tenho a mesmª. me 

·O: que dennncia este facto sensível, irrefuta. q111etaça~ q_ 11,1 no a~o passado, po:rqu!l, ~ amda 
:velrindiseutiyell O >facto que· do paiz ao qual que a nussao, orgam~a~a com~ fo11. b1cephala, 
e !la se~e, CUJOS productçs _e lia quer trazer para possa ter uma demora mdellmda, a espera· de 
o Brazd, ao qnal ena-_esla··prestando 0 serviço um.. tratado que nun~:~~ ~hegue; p9r ou!ro .lado, 
de levar os seus productos e as suas industrias o P)ano de oecuparo parz CQm a.mvasno mon-
aos mercados estrangeiros, não recebe· ella sub. gollca. ~esappar~ceu de tod~. . . . 
:venção alguma, ao passo que é"subsidlada IJOr. ~Refer!l'-ma-hei, agora,, ~ algumas constdera
oun-o paiz. qne. tem todos·. as . meias faceis de ~es feiLas pelo n~bre. ID.lnlStro sobre a qn.estão 
levár · o seu ~~·aos portos ~ue delle-tirecisam 0 ~lamento ~rv1Ie sobre o fun!lo, de emanei". 

·. ,._,Nestas· condiçoes; eu· deseJava·-, que o· n<»bre paçao. . · .,,, · .·. 
ministro da·agri~u~ura·ou, em'ima'fal~·; o·nobre Se~úres, é cum _verdadeiro· pezar que , Tej<»;: · .· 
relator da cor:nm!Ssao de orçam·en"to nos dissesse!ll' ,que amda neste orçamento se pr-etende desfalcar·· 
si a .. autorização-dada ao. governo .. para.r~n:er o o fundo ~~ emancipação, tirar-lhe elementos· 
con!rat<» com alinhlj.liDJ.ericana_é .. uma retra- com qu, fHeH~MnStitnido por lei. . 

. taçao formal-do-votada camua__ :: Sei ]).,m, l!DC,qnando se. falia. em economia· . 
.. . O· S!L ._JOAQlllM Sl:llJi>l,~:-m:o-póde·ser. , esta etonomia:só: se dirige. ac .. dous· ramos .. ' d~' · 

. '. O S~. 1~AQUlM_N~uêo :-.A eoíi!íianlita pre~ nosso s?ryiço pu~ico, os;mais/importa~tes '_de 
t~nd.e ,que. ella ~o pó de de modo. nenhu~·faier ·to_ dos-a ·lllSirncçao pubhca e a .. emanetpaçao<;. . 
q.u ~:.s. eus, vapores 'tQquem _úà porto; .do lJarác .São as nos.,e:; po __ b_rcs Faculdades. e:z:ten_ nadas e: o~r · 
n)lal)... · ... · , , ·. ,·,:· · · · peq~<»~ reElll:Sasdos qnaes:o escravo .esper'!:ca. 

· O;SB.-J oAQUnt SEBRA.: -,.Isso·: ha v e in d di ~ .. su.a l_iberh•ÇII(l, que coneo,r.rem •para·a!J'gm~Iitar;a 
cg.tir.aiJ.uL. · - _, : · · ··· ··· · os e ~ ·• glona,_dos noss~s~econom_íStaS. T~davta;)~ataudo .. · o•s; 1 ... :. N.· '-"" ·. : . . . . . • .oom-~·nobre~IStrOfCUJOS:Se,nt•mentos:eonheço· 
· · · : 11. OA.QIIOC . .AJIUCO ··'"""-,:·e em..-vez ae. d~!!•, ,perfeitamente: ponerem ignaes;,ao& meus · qu~,; . 

1,cu~.-QS.d~Jr.en.·te a. ~retençao. da.·, eompan. ht_a· eu_-- sei'qu_e,,_s_eans_ pira_n_ o_s·~esnios- prin~ipios~. 
'lllller.u:ana~ apresenta .s~ uma emenda q.ue.sup,. que .. eu,: apezar-, de •ser-· o]mgado Pela•-PDJ!iÇão• 

,.··~ . 

.;:.; 

.• 
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o1l!cial que occupa e pela :responsábilidade do creio que vou passar pelo mesmo peiar por que 
seu· cargo, .o faltar uma ·linguagem· que parece passei o anno passado, na companhia do meu 
·diversa da minha; esperoque·minhiiS palavras nobre amigo,·li!Jder desta·casa,·o:Sr, ·:Martinho 
possam pesar no seu animo. . .. · Campos, de 'ver·oexcesso.·:·dataxa dos escravos 

Seuhores, o nobre ministro teve· razão de alTectado todo e !I e ao serviço da emancipal(ào, 
.assignalar perante 'a ·camara o serViço que' :-ser· desviado para o -d6flci!,-e si não· ·houver 
·prestou fazendo distr.ibuir o fundo de emanei· · deficit, ·para as · aespezas geraes do orçamento. 
pação. não só do anno de sua administração, , Seahores o fundo de •emanci-pação. consta de 
como de anuo.~ anteriores. Tem tanto ·mais V1lrias .mnÍtas, dos. recursos >provenientes da 
razão -de lisongenr-se :de :ter .podido arrancar liberalidade indi.,idual e de -varias taxas, entre 
do -thesouro .os ,pnucos milhares ·-de ·contos alli; ellas a tax:a de 'escravos ; mas ç .pensamento do 
depositados para libertnção de escravos quanto legislado"r, ao crear o fundo de emancipação, 
-é,certo que, pelo .nosso systema -de -deficit :per- .não foi resumil-o no .produeto dessas taxas, _e
manente, "O. dinheiro que entra para o tilesouro, · sim fazer que elle tivesse a elasticidade da for· 
têm muita di1l!culdade em sahir. tuna publica, a elasticidade do espírito emanei-

Qualquer que SAja o fim a que seja destinado,: padordo paiz; -por fórma qua pudesse siir todos 
~ualquer que se! a o compromisso pelo qual esse. os annos-augmentado; por isso a lei affectou·ao 
(litiheiro tenhas1do obtido, ainda que tenha sido fundOde·emancipação não só as taxas, não só· 
levantado nas pi:acas estrangeiras para certos e: as multas e o .producto das loterias, de que tra
determinados fins; por. mais avu!Cada ou mais· ta lei, mas uma som_ma que seria annualmcnte 
-pequena que seja a som ma ; desde que algum votada ·pelo corpo legislativo, assim como pelas 
ilinlleiro entra para o thesouro, é como que si. assembléas provineiaes. . · 
(llie passasse pélo fundo do tonel das Danaides. Pois bem, eu pergunto: qual é a somma qUe 

Esté serviço do nobre ministro prova apenas nós este a uno vamos votar para o fundo ds· 
a seriedade com que S. Ex. deseja cumprir a emancipação? Nenhuma. E alem de não votar
lei. :Mas não é claro que o faeto do nobre mi·' mos nada, além de não fazermos as economias 
nistro ter mandado pagar o fundo de emancipa-. obtidas força do ·c.Stado de outros ramos do 
ção correspondente a varias ex:ercicios é uma serviço publico nffinirem para este P'ande ser
eensura grave feita· aos ministros anteriores~ viço da emancipaç1ío dos escravos, nos retiramos 
.Não é evidente , que, q_uando no fim de quatro ·a este servtço aquella parte·que pela lei era irr
ou cinco anngs um ·mrnistro chega -a exe~:utar ·am~navel e na q na! ninguem podia tocar, 
um artigo de· lei expressa, que diz: ·· Todos Mas, não querendo .discutir já uma questão 
os annos . serão eman'Cipados pelo 'fundo de que 0 anno passado discti li varias vezes, . per
•emançipáção escravos na proporção da quota ~unto ao nobre ministro, pergunto á maioria. 
,disponível t' ; que este proc!'~.e!ltO do mi- a a commlssiio, e a camara toda que pó de tomar· 
-nistro é orna eensura_;-involuntãi'ra·, ir.·eme- amanhã a responsabilidade do voto, si desviar 
-diavol, in~-vitavel por parte delle, mas por 25 •;; do fnni!o de emancipaçãb para :r educa-
isso 'I!lesmo uma ·censura mais_ frisa~te áque}les ção dos ingenuós não equivale exactamehte a 
que s~ esqjleceram de cu;npm pma com ~ses desviai :21i •;, do fundo de emancipação para 
pobres escravos,,_emr~laça0 aos quaes a let to-. qualquer oU:tro serviço estranho a el_le' Que 
mau, um tal comprom!SSC?_,-um ~e ver quo lhes relação legal ba entre a verba pura os mgannos 
era Imposto e que el!e. nao podiam de1xar de e a verba para a alforria dos escravos T 
cumprir? _ . . senhores, o partido liberal quando deu. o seU. 

O Sa. Jo.A.O BRr~rno :-E denam pagar os JU· assentimento á lei ds ~8 de Setembro, e os ho· 
:ros. mens que nella collaboraram, destacaram bem, 

O Sa. JOAQUIM NAlloco: -Sim, devia-se contar e mostraram ijue tinbam consciencia de. que o 
tambem com os juros. . P_roblomn era iluplo :. o compromisso_ql!e o par-

Mas eu não me contento com a gloria que o -udo 10mava para extmgulr a escravidno era a 
.nobre ministro da a~riculturn conseguiu man- emancipação dos filhos ile escravas que nasces
dando distribuir o fundo de emancipação: En Mm um dia depois da lei; mas o compromisso 
deseJava que S~ E:~:. fitesse muito mais; qnizera tomado para com as gerações actaaes fOI tamber;n 
~e S. Ex~ reintegrasse o Cundo de emancipa- tão sclemneque nlio pód!J ter.passado ~ momor1n 
ç:w, _que S. Ex. o reoompu.zesse com todas as daqu~lle~ que t_êm segmdo es~a questao da eman
suas partes legaes, com todos os re~ursos que <;Ipaçao com o mtere~se palpita.n~e com qne se 
uma tei, -votada peln pMz, e uma let solemnc, acompanham ilS destmos da pa!fia. 
·que nos 'liga não só perante nós, eomo mesmo Em :1:870 quando depois da falia ·do lhrono 
pemnte 4) mundo inteiro, creou parn este servi· .O.o gabinetê ª deA_go~to·e d_o.movimen1o ell!an-
1,10 espec!al e ~grado. . 'Cipador qne pareCia Já manifestar-se no patZ! o 

Todavia no o_ rçamento. actual, como nos outros gabinete Itab.orahy .acoberto talvez das. glorl3s 
o_rç~mentos, 25 %'desse pe!lue~o e }nsi ~fi_ean- da campanha do Pa!agn~y ... qne epe chegou· a 
tiSSimo fando de emanmpnçao sao aesV!ados tempo de ceifar, qmz passar a esponJa do esque· 
pjra um serviço inteiramente. :alheio; inteira- cimento sobre as manifestações publicas e poli
Jllente estranho aosel"Viço· 'da emancipação _dos ticas no sentido da emancipação . não." ,pata .o 
·escravos, como é o serviço da educação dos in- pai~ -como ~ara o mundo in~eiro,. qual fo!'il pri· 
.genu9s,. . . . ·. meu-a .wed1da q~~ o .parhdo ·hberal ado.ptou 
· Isto é na-parte da despaza do ór~:mento da .para·ab_rir~as host_Ilidades,exacta)ll~~te_qnando o 
-:agriculturà, porque. na parte da -receita do Es- Sr. Teu:eira Jumor. tomava a miciativa. ·ne~ta 
·· tado· rcl1\tiva -ao- orçamento da agricultura, casa de ·querer contmnar :por· :couta do .partidO· 
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conservador â campanha que o partido liberal a parte objecto de saudações espontaneas da 
havia iniciado.~ imprensa liberal, restringindo coro esse senso 

Foi a apresentação no senado de um additivo pratico que sempre o distinguiu e que o dis
consignando a. somma de· 1..000!001)8 para tinguia ainda, quando Tavares Bastos e outros 
emancipação de. escravos. . queriam que elle fosse além do programma do 

., .. ,,-. ·os senadores liberaes,. sem distincção, todos partido c dos homens que estavam á frente delle, 
elles, sustentaram esse additivo com todas as -restringindo as questões politicas, aquellas que 
'forças, c ao facto ·deste additivo ter s!do sacri- o governo poil.ia resolver e podia realizar, a 
ficarlo muitos aLtribuem a sentença lavrada duas, S. Ex.. dizia (lê): 
contra e Dlinisterio Itaborahy. ·Do falseamento ih eleição derivam-se todas 

Pergunto eu, hoje iO annos _de)lois, não ~ as nossas difficulil.ades politicas, bem como do 
o ca;o de nós seguitm()s e:s.actamente nas pisa- trabalho escravo todos os nossos atrazos indus• 
das desses homens, e de honrarmos e~se pre • . triaes. São estes, pois, em meu humilde con
cedente ~ Então era voluntm·io, em espontnneo, ceito, os deus pontos cardeaes para que àevem 
hoje~ imperioso, hoje 6 onrigatorio. Então não convergir f:úmpletalilente a nttencão e o esforço 
havia lei, hoje ha; e a camara não quererá que do partido libera!. Com a eleição livre, com a 
se oontratc, com desvantagem para ella e pam o desavparíção do elemento servil, e com a .liner· 
partido libeml, o que era então a offerta es- dnde de imprensa que já possuimos, o Brazíl 
pontanea do patriotismo, com o que será hoje caminharú seguro para seus grandes e gloriosos 
verd~deiramente o porjurio da honra nacional t destinos e em um futuro· não muito r emolCl 

Senhores, a esse respeito peço licença par:l collocar-se-:í entre as nações mais adiantndas . • 
referir-me r.o que disse o nobre ministt·o dn (29 de Dezembro de 1868.) 
agrícu!Lurn, em commentario ou accrescimo ás Er~m u desapparição do elemento servil e a 
palavras que aqui c~hiram dos l~bios do Iiobr~ ex.tincção do trabalho escravo, assim como a 
presidente a.o conselho. eleiç~o livre da qual S. Ex.. teve sempre o fa-

0 nobre presidente do conselho disso que natísmo •.. 
desta qnest~o da ctnanci pação e !I e não eogi-
t~y~, e 0 nobre ministro da agricultura repetiu O SR. !O.\Qüm BREVJ':S: -Qual t\ a data da 
essas pala H as: • O governo não cogita da ques- carta? 
tão>, e da>bancnd:>s desta casa ouviram-se VO· o SI\. 30.\QUB! NAllUCO:- E' de 1868. (Hli 
zes: .....,, V. Ex. tranqt<illisa o[ai::. ·• outros apartes.) . 

Senhores, cst~ questão não dessas de que o Eram a ·aesapparição do eleli1ento servil e 3 
governo pôde não cogit~r. O governo póil.e ter extincçiio do trabalho escravo, que S.Ex. pedia. 
n opinião formada, de ,que é perigoso iniciar e queria. Não era um propheta q!le for.ia um 
qualquer medida, e de que se n~o deve dar um programma politica para 50 aunos depois; e!a 
passo mais neste c:~min h o. O governo pó de um homem lle estado que que·t·ía que u attençao 
pens~r quG a lei de 28 de Setemllro resolveu do s~u p3!'~ir!o se resumisse nestus dllOs ques
inteiranlente a· questão ; póde pensar que esta tões: a ·emancipação dos escravos c a reforma 
lei é o estatuto i!a liberdade par~ todos os hra- eleitoral. 
zileiros, que fóra della não ba esperança para o o Sn. ~L~RTm FRANCisco: -E' a lei de fB7:l 
escr:1v o ; mas o que ú governo niio pó de dizer estabeleceu os meios. 
é que não r,og:ita de uma qucstiio desta ordem, . 
porque é ntnn questão que prende-se :i propria O S1;. BELTnio:- Essa ju não satisfaz•as as-

, vida ào :paiz, porque si o governo não cogita, piraçues do yoiz. 
eogitnm touo>, c mais do que os abolicionistas c O Sn. SoAQO'IM NABuco : -A lei de 1.87!., feHa 
do que os escravos, os propr ios senhores, que depois destns pnlavrns do nobre ]lr~sidente do• 
vê•,m crescer cada dia ~m torno a.e si a onda da conselho, não póde np<~gat-as <le todo. O que 
emancipaçiio. ella quer é a exliucviio do trabalho ~scrnvo_, do 

Mas si o governo niío cogita hoje, peço licença qualrJrovêm todo:; os nossos atrnzos m<lustrmes; 
pmn dizer no nobre ministro da agricultura que é n desnp)larfção do elem~nto servil. A uesnpp~
ha dez annos o honrndo presidente do conselho, rição do elemento oervil só pela lei de .1.8i! seria 
eo gHava desta questão . Peço a camam qtte nt- obra para um futuro muito longínquo, que nós 
enda aos termos em que estas phrases são re- não podemos prever! era entregai-a ao desconh~

iligidas. . ' eido 9 n1io realizai-a; era exprimir uma nspl-
Em questões desta ordem não h a palavras de raçJo e nu o _pedir um resultado. 

mais eomó não deve haver palavras de menos. 0 Sll. MARTIM FnANcrsco :_A traa.ucção da 
As palavras neste caso têm uma significação 

rea1 e positiva; têm um sentido claro, parque carta foi traducção livre. · 
se ellas não podem provocar esperanças na O Sn. lL\RCOLlKO Moun"" ! - A traducção foi o 
grande massa dos escravos que não sabem ler, mais leal possível. 
podem alimentar todavia as esperança$ de ai- o Sn, JOAQum NABUCO : -Notem bem os 
guns desses desgraçados que acreditam na since- nobres deputados : minha arglllllentação con
ridade, n:~ energia, e na coherencia dos homens siste toda nisto. A lei de 28 de Setembro fez 
politir.os. · muito pela sorte dos nascituros, impediu .que 

São palavras que honram o nobre presidente. milhões de homens continuassem a nascer es
do conselho. S. Ex. dizia, não ha i{) annos, cravos no Brazil ; mas os compromissos'do _par-

. como eu disse, mas ha .U, em· !868, em uma tido liberal, islo eu IJOsso · mostrar .e het de . 
carta eseripta.a meu pai, carta que foi publicada, mostrar a esta camara quando p~ollmamen:e 
que corren o Bra:ül. inteiro, e que foi em toda· tiver de recorrer à sua benevolene1a para apre-
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sentar o meu projecto de emancipação, o que já 
não fiz por não qn~rer interromper os trabalhos 
desta casa, os compromissos do partido liberal, 
dizia eu, estendiam-se não só ás gerações fu
turas, como tombem ás existentes. 
. Eu posso trazer a opinião de multas chefes 
liberaes1 expressa em termos que não se sujei
tariam a interpretação que os nobres deputados 
chamam livro, p3ra provar-lhes que, além dos 
beneficios feilos ás ger~ções futuras, o partido 
liberal tomou compromisso claro e solemne para 
cvm a «r ande massa da população eserava: 
Pe~o 1icença sómente para ler as palavras do 

programma liberal por ter o nobre ex-ministro 
ao imperio~ o Sr. Francisco Sodré, contestado 
que elle as inclnisse, ao que eu respondi que a 
memoria de S. Ex. podia :i cerca do progrnm:ru;f 
não ser muito ilel, porque elle acubnva de ser 
ministro {lê): 

• A emancipafãO dos escraoos não tem inlima 
relação com o objccto principal do programma, 
é porém uma exigencia imperiosa !l urgente da 
civilisação, desde que todos os estados aboliram 
a escravidão, e o Brazil é o unico paiz christiío 
que a mantém, sendo. que na Hes~anh:i esta 
questão é uma questão de dias. Certo é um 
dever inllcrente á missiío do partido libero!, e 
uma grande gloria para elle a reivindicação da 
liberdade de tantos.· milhares de homens que 
vivem m oppressãc e na humHh~ção. • 

O Sn. Fn~NCISCO SÕnn.É: ......, A pr(meira parte 
responde á ultima. · 

O Sn. 1oAQuBI NABuco: -Senhores, os par
tidos nfio podem tom~r compromissos em pala
vrus mais solemnes, nem mais clar~s; si, depois 
d_e os tomar, ellcs querem desmenLil-os, a habi
hdade achará sempre o. meio do pôr de accõrdo 
suas pnlovras com o seu procedimento. · 

Senhores, a idéa emancipadoro ó uma idéa 
que esítí sendo tratada com o. maior moderação. 

Quando um homem que não tr~nsige com a 
escr~vidiio vem e propõe ao porbmento brazi
leiro um prazo de 1.0 anuas para se realizar a 
emancipação dos escravos, prazo quo chegue 
exactamente até essa meta que o Visconde de 
Souz:>. Fr:>.nco no senado ped.i3, islo é, que l.O 
annos depois da lei de 7i se fizesse uma nova 
lei, e se marcasse um prazo que não excedesse 
de outrqs iO annos para a emancipação total; 
quando llDl homem traz uw projecto ~1e póde 
ser taxado de trans~cçfio eom a escravidao, deve 
elle ser accusad.o de estar atirando fachos sobre 
barris. de polvora? Senhores, qmndo uma 
sociedade confessa que tem por alicerces· barris 
de polvora, não é muito que ella veja por toda 
aparte o faebo do incendiaria. (Apoiados, m.uito 
bem.) · . 

Devo honrar o nobre ministro da ~grienltura 
por certas medidas tomadas p~r S~ Ex:. Se
nhores esta questão da emanetpaçao prectsa 
ser tratada c.om calma e não com odio, precisa 
ser tratada com accõrdo de todos (apoiados)i é 
uma questão para a qual devem ser cham_aaos 
sobretudo aquelles que têm seus· g~andes mte
resses colloeados no elemento servil.. . 

O St\. Bu.!.t\Ql!& nB MACEDO (ministro da a!Jri
cult·ura):- E' ne1tc terreno~ que o governo a 
colloca. 

O S11. JoAQum N.!.BUco:-E'.preciso pensar, 
estudar e fazer grandes. inqueritos; é preciso 
lambem que se cogite sempre· della, porque é 
em definitivo a grande questão aberta do paiz. 

O SR. BELTn.4:o:-O governo appeHa sómente 
para a morte. 

O SR. JoAQl!ll~t Nl<Buco:-Digo isto, para 
acrescentar: pódem-sc tomar tontas medidas, 
que fazem assumpto do meu )!Iojecto, podem-se 
tomar tantas medidas indtrectas, que sem 
offender o octual u.t possidetis, sejam gnndes 
medidas emancipadoras, no sentido de preparar 
8: transição do trabalho escravo para 6 trabalho 
ltvre. , 

Um ministro da agricultura emnncipador, 
um minisLro animado do espírito obolicionista, 
ainda rrue o parlamento niío vote lei nenhuma, 
póde fazer muito em beneficio dos seus Eeme
lhanles; e que grandes resultados poderíamos 
obter sem esforço, nem dissenção. 

O nobre ministro du agl'icultura f~z um ser
viço que prezo-me de re~onhccer desta tribuna, 
porque dcsGj o ter sempre occasiâo de trazer para 
ella o reconhecimento de t~dos os serviços 
prestados ã emancipação em todas as esplleras, 
como em todas ns classes da sociedade. O espi
rílo · emancipador póde ter recompensas mais 
bellas do que as recompensas do governo. Assim, 
por exemplo, quundo o governo ia procurar para 
dar-lhes ti Mos de nobreza oquelle5. que alfor· 
riav~m dous ou tres escravos para mandsl-os 
como voluntnrivs da patria, o governo proou· 
rava fomentar o espírito da emanclp~c"o, .das
mora lismdo esta npparencia dB nobreza que ha 
no Bt'azil. 

O SR. JosÉ IILutuNNO :-Eru um beneficio que·. 
pre~Lavo. 

O Sn. Jo.AQunr N.Anuco :-Nilo era. Os povos 
devem ser serias. Devemos evitar tudo que o 
não é. Proponha o nobre deputado a abolição 
dos titulas de nobreza. (.~poiados.) Ter5 o meu 
\'alo para abolir ; eu mesmo já pretendi propôr 
<tne se acabasse com ~ nobreza inclassificnvel 
que possui mos no Brazil. {.4.poindos e apartes.) 

O Sn. JosÉ :t!Ülll..L'õKO :-Seria abolir a mo
narchin que ne!IA se apeia; mas é o que não 
11uerem. Assim, convém desmoralisar n na· 
breza. 

o SR. Joio BnrGmo. :-Nüo é causa para se 
tratar aqui. 

O Sn.. JosÉ· MAnr·Ai'>NO :-E' muito amor pela 
monarchia! 

O Sn. JOAQU!ld NA nuca : -Não penso como 
o nobre deputado. Tratemos a qncstão pelo seu 
lado serio,tratemos de abolir primeiro os titulas, 
mas emquanto elles existirem não convém de· 
gra~nr, .desmoralisar o que' é d~ paiz, fa~er que 
pessoas . que prestam vcrd3~etros serv1~os ao 
paiz'receba:ru essas gfayas e lltttios hpnorlfic~s, 
emcompanhia de indivtduos CUJO untco servtço 
foi comprar eseravos para a guerra, não fallando 
de outros qo.e vêm das casas de commissões de 
escravos· .. (Ha varias apartes.) 

PeçÓ aos rii.euséollegas,por achar-me faügado, 
toda a sua benevolencia. . 
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Trata·se de uma questão grave, em que.cada 
1.lDl tem empenhada ~ sna responsabilidade ; em 
que cada palavra póde influir por mais inslgni~ 
fi cante que pareça, e eu n~o desejo ir além do 
meu pensamento, nem tomar a responsabilidade 
de compromissos fóra de minhas vistas. 

VozEs :-Prestamos toda attenção ao nobre 
deputado. 

O SR. JoAQ'O'IM NA!luco :-Dizia eu, senha· 
res, qne o governo póde fomentar o espirito 
eman.:ipador, como por exemplo dando titulas 
de nobreza aos qne forravam escravos para a 
guerra, d<\ mesma forma por que procurou fo
mentar o espirito patriotioo, abrindo as prisões 
do. presidia de Fernando de Noronha ao 
galé que se quizesse regenerar no serviço dn 
patrio. ; nós, porém, temos outros meios de 
honrar esse mesmo espirito tanto mais digno 
de -louvor quanto mais desinteressado dando 
a maior publicidade aos·serviços dos benemeritos 
da emancipação, fazendo que seus nomes corram 
do norte ao sul, entre os applausos e o reconhe
cimento do paiz. Para honrar esses serv.iços 
estarei sempre prompto a· Tir á tribuna. (Apoia
dos.) 

O nobre ministro, por exemplo, logo no prin
cipio de sua administração, incommod.ado legí
·timamente com a sorte de tantos escravos ou 
não escravos, de tanto~ homens arrastados ,pela 
justiça publica e recolhidos á casa de correcção 
;para ·esperar que appareça um dia um senhor 
imaginário que venha disputar a vosse delles .•. 

O Sa. 1\f.A.R'Illl F.llANcrsco:-Isto está prevenido 
ll:l lei. (Ha outros aparles.) 

O Sa. JoAQum N.uuco:-São os escravos do 
evento. 

O SR. MAB.TW .FR.o.cmrsco:..,-Depois ile certo 
prazo, si" os senhores não reclamam, os escravos 
estão l!vrcs. 

0 SR. JOAQUru NABuco:-0 nobre ministro da 
agricultura fundou uma jnrisprudencia a este 
respeito e pediu ao seu collega do justiça que 
olhasse para a sõrta desses desgraçados. E' um 
serviço notnnl que o nobre ministro prestou,. 
e eu peço licença para dizer-lhe que ainda 
b~ muitos a quem elle póde prestar tlio valiosos. 

Ainda na pôucos dias recebi uma carta de 
um desses presos, chama do Justiniano Terra, 
que se diz cidadão oriental e que est:í recolhido 
como captivo, sem que, diz ellc, appareça al~uem 
qne se diga seu senhor. 

O. SR. FRL-,crsco SaoRÉ:-Esse está no caso da 
lei.; o escravo abandonado está livre. 

de quem corre todas as reivindicações de di
reito,. nem ·pelo ministro do imperio, mas pelo 
ministro da agricultura. S. ·Ex. centrDiisa em 
suas mãos todos os serviços, que ·podiam correr 
por outras pastas que ·não a sua. 

E' por Isso que pedirei ainda a :menção dê 
S. Ex. para perguntar-lhe si sabe como tem 
funccionado o imposto de 2:0008, que propnz o 
anuo passado, e cujo augm.ento ·pretendo este 
anuo propõr á camara,sobre·casas de·comniissão 
de escravos. 

·Não sei como esse imposto ·tem funccionado .• 
Era um imposto destinado a fazer desapparecer 
dos ·no~sos jarnaes esses ann uncios infamantes 
e degradantes do nosso estado de· c i vilisação·; ·era 
um imposto.desl.inado, por .assim dizer, a acabar 
com essas casas ile trafico, com esses mercados de 
carne humana, abertos 110 interior da nossa 
cidade.· (Apoiado$.) -

O Sn. JosÉ MABIA.Nn:o:-0 defeito é da lei : lla 
uma lei que .permitte a escravidão. 

(Ha outros ap_artes .) 
O SR. Io:.~.l)uw NAnuco:-:-Pergunto ao ·nobre 

ministro si S. ·Ex. sabe si a ·acção ·da policia é 
Tigilante, constante, todos os 'dias, ·sobre esses 
mercados de carne humana, em que se trafica 
constantemente nesta cidade •.• 

O Sn. JosÉ J,ú.m.u.:xo:- Em gue se vende 
até gente livre, como se tem provado. 

O SR. 'JoAQtaM NAJJUco:-... em que se·diz que 
se vende gente livre, em que se passam as maio
res miserias e degradações, de que nma sociedade 
possa infelizmente ·dar o espectaculo. 

Pergunto ainda ·a 'S.Ex. como funccion:a ·esse 
serviço por conta do Estado, serviço que con-. 
siste em infligir a nutoridadcpublica castigos 
aos escravos á "Vontade dos senhores; pergun'to 
ainda como funcclona esse serviço de açoutes 
para escravos; e si teve alguma olxecução uma 
postura, que o passado chefe de policia, o Sr. 
Pindaltyba de ~latias, fez publicar durante o 
carnaval,, coudemnaudo 11 cem ·açoutes o escravo 
que jogasse o entrudo.'( Sensação. ) 

O Slt. Josill!IAD.IA:NNo:-Como as pranehàdas a 
bordo. 

O SR. Jo.o.ouu1 NAllUco:-Pergunto a S. Ex. si 
o goveTDo tem ss vistas sobre as hastas publl
cas de escravos, nas quaes são annunciados e 
postos á vendo escravos afrieanos importados 
depois da lei de 1.831.. 

O SI\. )IARTm FB.A.Ncisco:-Não ha mais. hasta 
publica para a venda de. escravos ; é venda par-
ticular. •· 

(Ha outros apr.Lrtts.) 
O 'SB.. JoAQUIM N.'illuco :- Eram 

ficavam ann<~s e anrios na cadeia. 

O SR. JOAUVIM NABuco:-Propostas para a 
escravos que venda. 

·Pergunto a S. Ex. ·si o governo tem as vistas 
sobre estas praças de escravos que são annun· 
dadas pelo Jo1-nal do Comlll<!rcw, em que .foram 
vendidos ha pouco :a1ricanos .importados ·depois 
da lei de 1831. 

Eu chamo a attenção para esses pontos do 
nobre. ministro aa agricultun; p~:r'que a escra
vidão entre nós está affecta ao seu ministerio ; 
ella tem sido tratada .sómente por um lado ; 
.come .uma questão da lavoura, como um grande 
Interesse commercial e industrial do ·· paiz, e 
não: como uma questão de justiça. Foi por isso 
qne Timos a lei de !8'71 ser apresentada nesta 
camara, e não pelo minisLro da. justiça,. a cargo 

Pergunto 11 S. Ex .• e sinto não ter trazido o 
documento que me foi·env:iado, .. mas para lstó 
chamo a 11ttenção , dos. honrados ministros, si 
não ha lei ·que regule a intervenção das oa·nto· 
ridades estrangeiras na venda dos escravos. 
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Recei:>i ba· poucos dias- do Rio Grande do Sul sul JlGlo qual a escravidão está se torn;ndo 
varias jornaes. censurando o· procedimento do u_ma. qu~stao so~ial- sómente para· dllas provin-: 
consul. de·E'ortu!al. alli; que recebia. propostas c111s, o Rto-de Janeiro·e·.S .. Paulo. 
p~ra· a, compra- e escravos. pertencentes a na· Voz&S :c - -E. para v 1·nas. 
ClonaeS·· seus ~ m 

Chamo ainda a ~lttenção do nobre· ministro O 811. •• Jo~QmM· ~ieuco :·· -E' parao. uma'· parte 
- para· um processo de que· resultou· a· liberdade ~,provmeia de M.ID~· .•. ,e que por outro lado 

de- mais de uma centena de homens illegal- · hguew os _escravos a gleba, porq~~anto em. toda 
mente escravisados-pela companhia de minera· .esta questão de emancipação o unico interesse 
ção do Morro Velho, para saber si esta sentenç:t real e verdadeiro é o interesse agricola medi
tem tido plena execnção,. e qne passos tem dado das que liguem durante o período da transição 
o governe para fazer com que esta companhia 0 ~ravo ao solo, dando·l!...e !lma pequen.1 pa
inglezt~. eompense o lempo de capliveiro em. que trla no que até hOJe tem. Sido para elle tão 
reteve aquelles Infelizes que eram livres., sów~nte um carcere ... : . 
(Aparte$. J · Nao se. me diga,. diZia eu,. que um pa1z. co-

Peço licença á cam_ ara para conclnir 0 ineu b~rto d~ um grande feudalismo, onde a terra 
d' · lt d • -d - fi nao esta pnrcellada, onde apenas se sabe da cl· 
Iscurso, vo an o ~·uma cons1 . eraçao que •. da de se entra nos grandes dominios feudaes 
Esta é uma questao que '!eve ser r~solviàa não póde constituir-se livremente e destruir essâ 

com o nçcôrd_o de t?do~ ; nao presta nlllgue~ rede de soberani:as absolutas qu~ o alam, porque 
um sem ço dizendo_. n~_?.s devemos Ocar na le! eu· vejo . um ~atz como a Russia, muito mais 
de :1.87:1., oorq~e nos nao podemos fiC~J r na le1 atrazado PQiiticamente do que nós, qna não 
de i87i. ( Apo~ados.eapartes.) . chegou ainda :i evolnção natural do <ystema 

Ainda que nós todos, deputados e ministros, represen~alivo, libertar, não L~OO.OOO escra
qllize~emo~ vincular. o fnturo ás nos~as vistas vos1 d?_s qnaes talvez· 500.000 sómen:te sejam 
de hoje, n~o o-poderiamos. Ser-nos-1a impos, .nte1sa lavoura, mas ~.000.000 de ser-vos; 
siTel impedir que as gerações nov-as qne repu, porque eu vejo um paiz oriental, de uma outra 
diam a escravidão, como a b.erauça do passade,se raç:t, muito mais atrazada, muito mais con-

· inscrevam contra ella, e esposem a causa da servadora e preza ás suas tradições, . o Japão, 
emancipação que é causa dellas, porque é a tambem por, iniciativa de um soberano e n um 

- caus~do futuro! Ser-nos-ia impos~ivél obrfgnr os só reinado,. acabar com o gr~nde feudalismo dos 
contemporaneos do trabalho Iivz;e generalisado seus .. da~mi.o~ . que assenta-ya sobre alicerces se· 
a respe1tar·como nm dogma a le1 de· 28' de Se· culares 1nfiD1tamente mars profundos q·ue os do 
1embro, em vez:de completai-a· com outra que nosso. . . . 
ha de attend'er a sorte daquelles·que ella deixou Tem·,se dtto que os fazendeiros devem reun1r· 

· inteiramente orphãos-da protecção do Estado. se e não deixar que esta questão seja resolvida 
E' uma questão vital que precisa de ser re· por estranhos. _ . · . 

solvida por ·grandes meios, ·não . meios illegaes, Esta 9:nestio n~o deve ~er resolvida sem 9s 
mas me1os que tenham na devida conta a na- . !azend_e.ros; e Deus permuta_ qu~ nunca se1a 
tnreza.humana, não que esiJeculem; !lias. que r~solYJ.da contra elii!S; mas nao pode· ser, resol · 
contem-. e calculem com os bons elementos Vidaso por fazendeiros. · 

que o. homem encerra em si, e com.o desinte: Não é uma qnestlio1 senhores, que. ~~&a ser 
resse que.é condição essencial do·p_atriotismo. tratada en1.re. os agncultores e os _negociantes. · 

Sellhores·, . hoj 8 0 Brazil. é em todo 0 vasto Não I O Braztl é alguma co usa ma1s do que um 
territorio oeeupado pela raça eaucasica o nnico gra~de mercado de café! . 
ponto onde a escraVIdão ainda floresce. ,SI é do café que sabe a nossa nqueza actunl, 

A. E h .. l!lh ·T - o(}s somos mais do que um. entreposto. commer· 
· espan a,. Q!le I!ar . ava. com· a nrqUia cial. Somos um. paiz que tem um passado e úm 

n~: E~ropa o pr!VIleg•o duer:uma.nacao. ~Cl'll· faturo; ,somos uma nação que está presa pela 
. VIS&;a1 acaba de decl~ar a. escravidão extmcta alma á todas.as l!-Spirações do.nosso.tem{lO; qne 
· n:ulna. de Cuba.. . · está presa pelo coração a todos os sent•metuos 

Nós, . na ~enea, ~ a · ~l!l'!JDla; na Eul'!lpa, d.e hnmanidade; que estn presa pela.intelligencia 
somos -as nn1cas: ~<;?&! · etvihsadas que amda a. todas. as verdades da scienc1a e á todas as 
contamos 6l!ta·i11.stitu1çao· tão cobertac_ de· annos conquistas: do genio.; somos. uma nação qne 
como de cnmes que têm. ensang.uentado -a-face- ·sente;C]lensa, .aspira ; .. tem ambição e estimu:Ios, 
toda .da terra. e que. deve ser uma. patria para todos aqne!les 

Não se<· me diga que é impossivel:.a:· nma que nell:i respiram I Quando todos. se puzerem 
grande, nação coberta: por um-grande feudalismo de accôrdo, quando os proprietarios de escravos 
terrilorial ·lançar mão de, Ulll- dia. para·: outro· de eomprehenderem· que ·a escravidão· é uma co usa 
medidas Iegaes,c para e:rtin~,o, não indemni- do passado· e qnizerem resolutamente preparar
zando. o qne nao deve;ser·tndemuúado;' porque se para nma vida nova; sendo o sacrificio feito 
não ser-á C()m.o. metLvoto· que será indemnizado por- todo$, . indlstinetaweote; que ·até hoje · têm · 
u=só africano·-importado· d6pois·da'.aboUção.-do : 10lerado1 permitlido, a escravidão ; por. ma i o r 

·trafico·. {apoiado&),,,ou;: = só filhO' 'desses· tfriô que seja:·a-reparação eJ:igida; . por· mais,diflic ll 
eanoá' (apoilldos), mas,indemnizando· a: escrava..~ que·'seja'a:empreza; ella ·não -será·- snperior· ás 
tura legaL . •. • Essas:--medidas,a:-que me: -refi~o J1QSS8$Jarças;· ,Lembre-56' à. eamara"destas.-pa
de.de:-j:i:as :enunclo~s»: ·além·:do prazo, medi..- lavras·> de<o um' nota ver . emaneipador; . quaudo
lbs. que• terão _. J?Or:fin:L impedir': que, cominue· tiver.- qaa·,encarar por.:sna vez a grandeza'· 'do
ate:-Ullfieo·coate•ro de escravos ;do ·norte, :parao nosso dever como .a .do,sacrillcio. que:.- elle·. nos. 
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impõe : • As gràndes causas só são grandes 
porque sfio difiiceis ; c as grandes nações só são 
grandes porque fazem gr~ndcs c ousas l• 

(Muito bem, muito bem I O oradol' é compri· 
!1Witado. Appla·usos nas galerias.) 

O Sn. PRESIDENTE recl~rna a attencão das 
galerias pnra a proltibi~ão que o regimento 
marca aos applausos ou reproYações. 

A discussão fi~~' àd1hda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEU DO DIA 

TERCEIRA DlSCUSSÃO DO OllC~~TD D.l. lURINll..l. 

Vêm á mésa, sTio lidas e aprovadas as seguintes 

Sub-emendas 

Ao n. i3. Em vez de- diminuindo-se 800~ 
diga-se- diminuindo-se 880$ - alterando-se 
para menos 80~ a somma da rubrica. 

Ao n. i7. Em vez de- lõ~:87~~ diga-se: 
!57:074~ sendo 1:200~ para gratificação ao in
s peetor do phurol e pharoletes da provincia de 
S. Pedro. 

Ao n. f2 - na ullima parte. Em vez de 
7:000~ diga-se 7:350J. 

A._o n. ~8. AerMcente-se: -quantia esta que 
sera destt:l~da pna auxilíJr a publicaclio de 
uma 1·evista maritima . .A.ugmenle-se de l :aOO$ 
a somma da rubrica. 

Ao n. 5 .. Em vez 'de:- !.28:070-"- di"a-se· 
H6:197J. ' "' " . 

Ao n. 9. Em vez de:- 70:720;;1 - di Na- se· -
70:720.{:720. o -

Ao n. 8. Em vez de:- 887:i96~- diga·se: 
887: i96~~00. 

Na samm:\ geral do crediLo em vez de -
:I.0.086:"\9ô*72.6- diga-se: - :I.0.069:ma726. 

Sala das commissões, iO de Agosto de l.SSO.
A!Idrade Pinto.- -Ara,qão Bu!cão.-Fabio Reis.
Ltbtwato Bat~·oso.-A,fonto Penna. 

O Sr. Fernando Os orlo :-Depois 
do im(JOrtante discurso que acabamos de ouvir 
s? ~e r~sta dar parabens á opposição pela acqui~ 
SlÇM br1lhnnte que fez na pessca do honrado 
deputado Sr. Nabuco. E' S . .Ex. um orador op
posiclonista ao gabinete de 28 de Março · nem 
me e dado qualifical-o de outro modo te~do em 
attenção a altitude que hoje assuroin-~a tribuna. 
EEJ nomo, po}s, da_ opposiçi'ío a que pertenço, 
na o tenho I!I&IS a d1zer no nobre deputads senão: 
sêdc bem ymdo. 

_O Sn. JoAQum N.umco_:-Si en sou opposicio· 
wsta o nobre deputado e governista, porque in-
screveu -se a favor. · 

O Sn .. FEn~A~oo OSOlttO :- Não apoiado. Sou 
sempre 'il:scrtpto contra. S. Ex •. foi 'Verdadeiro 
quando dtsse que esta camara está sempre dis
posta a cortar muito nas nrbas da instrucção e 
íl.a emaneipaç3o: mas não é sómente nessas 
'Vêrhas qM a camara mostra essa disposição, 
rloque.a cens-:n'a; tambem ella tem cortado 

3Stante no orçamento da marinha e guerra. 

O estndo dos negocias da marinha, que é de 
que n"s occupamos presentemente, tem sido 
desenvolvido por mais de uma vez nesta casa -
niio h~ ·U!U só orati~r,. quer da opposíção, quer 
d~ mawrw. que nao se tenha encarre2ado de 
demonstrar que esse estado é pessim~, clla· 
mando a attenção do governo para melhorai-o. 

Não vejo, porém, que o gabinele 28 de 1\iarço 
lenha tomado a si a incambencia de pôr um 
limite ás nossas queixas e de attender [cabal
monte ás necessidadeo que os interesses publicas 
reclamam. , 

Não venho, Sr. presidente, revolver questões 
passadas ; em mais de uma sessão deste paria· 
menta tenho tratado dos navios de nossa es
quadra, pedindo medidas uo sentido de me
lhorar-se as suas actuaes condições, mas o Sr. 
ministro dn marinha tom sempre respondido 
que o thesouro não p~.rmiLLe rnclhornmeutos. 

M~s, senhores, onde está o credito do puiz 1 
As economi~s que se querem fazer com a es
quadra são preJ udicincs, pelo que negarei o meu 
yolo ao projecto em discussão. · 

O honrado ministm da marinha 'deliberou 
orgnniz~r uma · commissão com o ftm de apre
sentar nm plano do mclhcramcnto dos navios 
combatentes. 

0 Sn. CANDlDO DE OLIVEIRA : - J<[ está orga • 
nizada. 

O Sn. FERNANDO Osomo: - Diz-me o nobre 
deputado que já está organizada; mas limila-se 
a isso ó nobre ministro da marinha~ contenta· 
se com a simples nomeação dessa commissão ? 
Poderá S. Ex. fazer-nos o obsequio de dizer a 
cnmara quaes M instrncçÕ€s que deu a essa 
commissão ? Depois que clla ~ prcsentar o seu 
trabalho, pretende o. honrado ministro gu3r· 
dal-o na sua secretaria, ou realizai-o? De que 
serve essa commissão, si nuis ou menos nós 
não votarmos verba para occorrer ás despezns ? 
Em que ponto, pois, deste projecto de orça
mento. esta desi;:Jlnda a nrba pnrrt o melhora
mento da êsq:uadra? Pretende o nohre ministro 
pedir credito para acudir a essas despezas? 

Sr. presidente, npozar de ser en opposicio
ni~ta, declaro que, si o honrado ministro pre
cisar de um credito para esse fim, uma vez. que 
não bastem as verbas do orçamento, com todo o 
prazer dar-lhe-hei o meu voto, nüo serei eu 
quem 'Venha negar-lhe apoio, quando em sessões 
passadas, pertencendo mesmo á opposíçTio, sus
tentei de convicção que devíamos não poupar 
~forc;~~.l'~~collocarmas a nossa esquadra na 

O.rgna postçao que lhe-compete-.- ·· · ··· ·· 
Ouvi dizer que o nobre ministro pretende 

aconselhar para as nossas canhoneiras o typo 
das canhoneiras que foram fcilas ha pouco na 
lngl~terra para a China, como mais conveniente 
para ser a doptado imtre nós. Não sei si é ver
dade; mas p~r"'unto a S. Ex.: si tem de in· 
tervir nos trabaibos da referida commissão, não 
aeh~rá asa da 3 occasião de preferir· o systema 
Trajano, systemn que foi applnudido na Europa ; 
que teve a sancçiio da lnglnJ.errD, que mandou 
por elle construir !.3 emboooirss' Sr.· pre
sident~, si 6 verdade que O! membros dll. 
commissão nomeada pela nobre ministro, siío 
aquelles cujos nomes rorom i li publieodos, louvo 
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~ a S. Ex. pela escolha que fez de tão babeis pro
. llssionaes, que sem duvida saberão cumprir o 

seu dever. 
Perguntarei ainda ao nobre ministro, si con· 

• v6m que sejam conser;:udos, no estado em que 
se· ncbam os monitores);Tavary e Soli núJes. 

que tenda a melborar o serviço publica, sem 
sacrifJelo dos cofres pubi icos. , 

Sr. presidente, n lei do Outubro de 1817 ex
tinguiu os oJliciaes das companhias de apren· 
dizes .•. 

0 Sn .. Gosu AtEVEDO :-Não deu verba . 
··Ha dias esla camara teve noticia de um desa-

cato â bandeira bruileira no Rio d·a Prata, O Sn · FKn:<.I.NOO Osomo : - · · · isto~ é, niTo 
• b d · - · 11 consignou verba para o pagamento desses om.-

e um .. us mem ros a oppos!çao mterpe ou 0 · ciaes. ·Oro, Sr. ·p.rcsidente, parece-me .que o 
gov~rno a respeito. b 1 · d o nobre n;inistro de estr.)ngeiros tronquil- resla e ee1mento essa verba é uma necessidade 
Jisou o palz declarando· que não houve t:tl indeclin~vel.. · • 
desacato. . O Sn. Cosu Az.~:vg09: - Urgentissim~. 

Em minha opinião houve; mas, · senhores, si . O Sa. FBnN.\NDO Osoato: - ..• ·a restabeleci-
na opinião do governo Livesse havido desacato menta dos officiaes nos companhias de apren
ã !lossa bDndeira e si fosse mister intervir com dizes é uecesmio não só a bem do serviço e da 
Corça armada .para desaggravarmos a honra na-. clisoiplion, como espeeielmeote da moralid3de 
cional, de qae navios poderiam os . dispõr? A das companhias. · 
no~a esquadro estã imprest:tvel; alguns !Javios OSn. CosTA mvsoo :- Sem duvida algum~ ; 
estão pOdres, c.utros têm. ealado superiOr ao ajniio flovcr oll!ciae• então é melhor acab~r com · 
necessario para a n31vegaçào dos rio.s. Os mo oi· 1 :.s companhias. ·' 
tores. Ja;cary.e Sol~tnões, q~e podemm prestar 0 Sn. FEIINA!Iuo Osomo :-Bem; 0 avarte qne .· 
ser~tço, des0 overnam hor~Ivelm~nte. . acaba de dar-me 0 tióbr~ deputado, conh.;.cedor 

DJZem-me todos os offictaes de marmha, c.~m da m~terin di ·pensa-me de entrnr em outr~s 
quem tenho conversado, e aqueliP-s quo ass1s· ·d -· • . · 
tirnm a construcção desses monitores, e outros const crnçoes a e>te respe~to. 
que os têm visi tad.o, :J:Ue elles no oceano sM in· O Sn. Cosu AZEVEDO da om aparte. 
sovernaveis e estão sujeitos a des.a>tres. , I o Sn. FE~NA.NDO Osoruo :- Sr. presidente, eu 

Ainda ul•imamente sabemas o que aconteceu perguntarei M hontado Sr. ministro da marinha · 
com o So!i111Õe$ que ·julgou-se perdido; ficou. \ por· que raz5o ainda não se punticaram o 2. e 
multo a.variado. Si n5o governam. bem, ·no 3.' relatorios da commissão sobre o fraude do 
ocea no, peior nós rios, porque precisam de dons carvão, tão conhecida e. t:1o commentada nesta 
lemes. Esta questão de dous ·lemes foi lovan- cõrle. O L ·relator ia foi publicado no tempo do 
tada na Europa. . · honrado Sr. ex- ministro da marinha do g11bi-
. o· SB.. Cos'I'AAz:n:VEDo :-Apoiado. nete. ií de Janeiro, o. S_r. ~drade Pinto. cujo 

. patriOtismo n., admsmstra~ao de sua pasta ..• 
. .O .sa. FERN.A.NDO Osoa1o:- Aprecio o apolõ 1 0 8 F · ·n . E' · · 1 
que me dá o nobre deputado, distincto repre- . . R· . !ll!DERsco . EGO.- ll!ques tlon~vc 
sentante da· marinha brazileira. e.mnegavel. 

O.'Sn.. FREDE!ÚCO REGo:- o· ajudante genernl 0 Sn. FEUMANOO Oson.so:- ..• foi invejavel. 
da armada dá esteS navios como perreitos. (Apoiados.) 

o sn. FRRN.UllO ~omo :- v~ portanto 0 no· O Sn. ANDJUDE Pon:o:- Muilo obrigado. 
bre ministro que :i vist:l de asserções· tão dis· O Sn. Fsn.N.uwo Osonso:- S. E:t.. corres· 
cordes, convem descobrir a verdade quanto poudeu á espcct.1tin dnqoei!es que o conbeciam 
antes c niio dei:!:nr p~ra a ultima hora proviüen- ôe perto, como cidadão honrado e patriota, e 
elas que urgem; · excedeu á daquelles . que o não conheciam. 

J'ergnnto ~o. nobre ministro si pretende prCI· (Muito bem.) 
mov~r no senadn a pas~:l~Am dos ~dditivo~ que O Sn. ANDR.I.OE Pu."I'O:- Muito obrigado. 
lá : tor~m sr.pan1dos da l<:i de f•orç:•s .Vif:sntes. o Sn. Fl!nNANDO oso1uo:-Eu, que acampa: 
Por e:.:emp/o, o que tratl da promoção á.pra- nhei 05 trabalbos do h• ·n.rado ex-ministro da 
·porçã.o que ss forem dando as vagM. marinha, niio posso· deixar neste m·omento ·de 

. Sr. presidente~si· o nobre ministro interessnr· .. render:'Jbe as mlubas homenagens, como brazi-
se'por ·esse additivo no senado; á onde tem as leiro a:p'adecb1o aos reaes serviços que prestou, 
.sympathias de seus proprios ndver~nrios; e dellas e não so como ministro da marinha como tambem 
é rnel'ecedor. (o.potado~) •. como :'s~tem desta en- nos pritnetros mezes, !~to é, creio que no rpez 
mnra em gera I {apoiada'), prestará nm. serviço á· de Janeiro e alguns dsas do m ez de Fevereiro, 
briosa dass• da otlici•lidade da marinha . E' em que exencu interinamente a pasta da 
justo, scnbores, que á proporção que se ·rorem· guerra. o honr~do Sr. Andrade Pinto, que 
dando as vagas o governo trate de fru:er as pro· parecia nila: ter conbe.cimento tanto desta pastª, 
moçlles. . como da · dos negocios da guerra, revelou uma 

O SR. losl! · ID.tu.\NlfO :- . .Apoiado ; não ha proliciencia extraordilla.ria ; e folgo ·e !O diz_er 
razão para desigualdade. · · ·. . que ainda oão eonversei com um oflie1al das-

. · · · · tinctoda marinha. ou do exercito, que não fal· 
O Sa. FÊIUf.A.NDo ~o!uo !- O.segtindo.additi· la~se com saudades de s. Ex. na sua habil admi-

vo. e· para Jeformar'se o corpo :de saude · s.em: nistra~ão; · · · · 
•ugmentar a despex~. Si esl.,mos. em ·te.mpo de • 
econo.mias e o governo deseja fazel-às, . e o lendo O SR.' .ÁN.DRAI>E ·PtNTO: ·-E' benavoléncia 
qu~ deve som demora .p~trocinnr esse additivo . _de V.·:Ex. 

r ... , lV.-IQ. . · 
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O Sn. F.EilNA.~o. Osoruo.:-E' justiça que 
faço a V. Ex. 

Sr. presidente, o nobre ministro da 3gricul
tura actual, que brilhantemente trabalhou na 
commissiTo de orçamento, no te\llpo em que a 
apoiava o gabinete de 5 de Janeiro ... d aclarou 
então que em sua opinião a verba-Pharóeõ
devia passar para o ministerio da agricultura. 
( Apaiados.) · 

A opinião de S. Ex, que foi ~ceita nesta t.asa, 
e é tambem por mim, que sempre entêndi que o 
serviço dos pharóes e sua construcção deve 
antes pertencer ao ministerio da agricultura 
que ao da marinha (apoiados), porque são obras 
publicas que ~e coadunam mais com o minis
teria da al!"flcnllura. 

Nilo se1 si o honrado ministro da marinha 
ficará mnilo contraria.do si esta verba passar 
para' o ministerio da agricultura. _ 

o Slt- FliF:DEJUco REGO : -Mas o minislerio da 
agricultura Já está muito sobrecarregado; j:i 
tem serviço para dous ministerios. 

0 SR. F EIUU ... 'WO ÜSO!IIO :- 0 serviço é in
si~ificante ; mas seja como fõr desejo ouvir 
soore este assumpto a palarra do governo. 
· Sr. presidente, os ~umptos da marinha 
têm sido muito discutidos nesta ·casa pela 
opposiçlio . • • . . 

O honrado ministro da marinh~ em parte tem 
correspondido .J expectativa da opposição nas 
explicações que deu quando Coi chamado á 
tribuna pela primeira vez, e por isso espero 
que hoje continuará a satisfazer-nos. . 

Ditas estas palavras, :5r. pr~idcnte, peço·li· 
cença a V. Ex. para concluir o ,meu disc11rso 
com uma explicação que me é toda pessoal. 

O. discurso que ·pronuncjei nesta camnra 
quando discutimos o miuisterio de estrangeiros, 
motivou uma certa jmpressão nas republiças 
Oriental e Argentina, que me' apresso 3 desfazer. 

Aattitude que assumi quando tratei da divida 
Oriental ao Brazil, quando discuti as quaren· 
tenas e os lazaretos no Rio da Pra~. quando 
fallei da protecção devida pelo nosso governo 
aos subditos brasileiros, mereceu alguns reparos 
da impren~á platina, e notavelmente dos impor· 
tante~ jornaes La Tríbmw P.opular, lA France, 
Diario del Cll1l!eraio de .Montividéo, e El Siglo 
de Buenos-Ayres. 

A homenagem que costumo render á im· 
• prens:1 honrada, a consideração que presto a 
esses importantes periodi~ citados, que se re· 
commendam peJo• talento de ~eus redactores. 
que primam pelo seu cavalheirismo e pelo p~
tuiotismo que· manifestam, obrigam-me a vir â 
tribuna para declarar solemnemente que, si al
gum sentimento nutro {)elos povos do Prata é o 
do mais profun4o respetto e sympathia. . 
" Da sympatia, porque elles captiv~ram meu co
raçii;o .desd~ o tempo !liD que distinguiram a meu 
pai com seus carinhos e o aeclamaram com as 
suas ovaç5és beilevolas e inolvidaveis. · 

De respeito, . porque são as .suas gerações mo
. dernas depositarias .de .tradições glorios:~s, lioje 
ilh,tminad&s, si é possivel, pelos clarões bri
lhantes · da · intelligencia dos ·seus . publicistas, 
iinag.inação Pt>~~f()sa dos seus poe!iis, do patrio-

tismo dos seus estadistas e do valor de seus 
militares. 

Al_)ez~r de ser brazileiro, e ter visto minha 
potrta envolvida eni. lulas.· com argentinos e 
orieo taes, todavia niio guardo nem alimento 
rancores, e ao f~llar deste modo, que certamente 
não diminue meu amor ao Brazil, nada mais 
faço do que manifestar um sentimento de fra
ternld~de e de justiça que me .domina ; e íanto 
mais tenho o dever de expriaiil·o, quando sei 
que o meu discurso foi mal interpretado nessas 
republicas vizinhas. · . 

Dizer-se que voto aos Estados do Prata odio 
e hostilidade, é emprestar-me idéas que não 
possuo, quanao é certo que os meus vot~s slio 
para que as·relações da amisade a mais estreita, 
unam a todos os povos da Ameriea do Sul. 

Sr . presidente, a divida oriental é um facto, 
chamando para ella n aftenção do nosso go
verno eu quiz apenas manifestar a roinba aspi
ração de vel-a liquida da,n:io por meio das armas; 
m~s por meio pacifico e prudente, sómente 
propno do secnlo em que vivemos. 

Cllando as occurrencia~ que se deram entre a 
França, Inglaterra e altalia e o Est.,do Oriental, 
eu só tive em vista fazer uma recordação his
torica que ·torna saliente quão di.fferente tem 
sido o procedimento do Brazil. Longe de mim 
appellar antes de túdo para~ forç~ das armas. 
Longe de ll)im pensar nos meios bruseos, quando 
eu creio que a divida oriental póde ser perlei
tnmente liquidada por meio de bons officios de 
ttma diplom3cia intell i gente. Reconheço .qtte as 
~nerras são uma desgraça e só em _ultimo caso 
tndispensaveis, como ultimo rec11rso. Confio 
ba~taute na diplomacia q11e é uma força l:lm
bcm e mais puderosa ·as vezes do que · os mais 
numerosos exercitas. · 

Qunn to . ao que se refere á protecção dos 
br<~tileiros no Es~ado Oriental; eu não tlz mais 
do que faria um oriental quando visse um seu 
compatriot.~ desacatado aqui no Brazil. 

Si enumerei alguns attentados praticados · 
alli contra alguns bratileiros, foi meu nnico · 
fim conseguir a punição dos criminosos (apoia
dos),e nunca foi meu intento deixar demonstrado 

· que ·no Estado Oriental reina a impunidade 
e a tal ta de justiça. Certamente quem quizesse, . 
por _factos isolados, respons~bilisar a todo o 
paiz oriental, commettcrin uma indisoriçõo q·ue 
t~c~ria até a loucura, e grande numero de 
brazlleiros que habitam lá em paz perl'eila, o 
têm seus direitos e interesses garantidos, 
seriam os primeiras a protestar. · . 

No Estado Oriental tem . ..havido governos que · 
se tem interessado :pela sorte dos estrangeiros 
como dos seus propnos stlbditos. Al~uos delles, 
como ultimomente o do Sr. Latorre, atlendeu 
muito para a campanha oriental, onde ··hatitnm 
brazlleiros, prestando serviços importantissimos; .. · 
ora esabelecendo bon policio, ora garantindo o · 
socego JlUblico. . . 

A l'CS)leito de quarentenas e lazaretos, quando 
cham~i :i atten~,jjo do nobre ministro de e!'tran
g~.iros pnra este ~crviç~. ~.u não quiz,~o maneirn 
neJ:thllma pedir a interV:êilção ener gtca · do. go
verno brazilciro para obrigar a repnblica orien
tal e argentina a soifrer !I~ imposições do .Brazil ; 
eu qub apenas deslll'rtar os cuidad~ desses E;s-

. :.: 
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tados, -inclusive o nosso, pára um serviço que 
feito em melilo•es condições; causaria menos 
queixas e daria mais proveito. Oro, eu sempre 
acreditei que·por meios adequados ás boas ·re· 

' laç?es. internacionaes, pode riamos nttingir a um 
feliz resultado · que muito conviria não só a 
Buenos-Ayres como a Montevidéo. · 

A minha idéa foi sensata. • . 
Não· pedi a intervenção forçada do.governo 

brazileiro, e jámais poderia pedll·a porctu.e bem 
sei qne o Brazil ·não tem o direito de mtervir 
na administração dos paizes estranhos. · ' · 

Portanto, en peço aos importante:; jornaes a 
quem respondo, justiça para as minhas- inten
ções ; e desta tribuna devo agradecer á Patria 
de Montev!aéo, orgão dos interesses brazileiros, 
a altitude benevola que assumiu a meu favor, 
orn justiJlc.1ndo o men discurso, ora discutindo 
com dignidade, firmeza, prudencia e a convic
ção intelligento de quem luta por idéas no-
bres, e causas justas. · 

Sr. presidente, tambem nes>e meu . discurso 
a que alludo, li umareprC!'onlaçõo que recebi · 
como enviada pela colonia rio-grandense em 
Buenos Ayres, contra o conso.l geral brazileiro, 
Dr. Adrião Cb.aves. · 

O SR. Atlll:IDA CoUTO:-Eil nessa occasião 
protestei contra ella, mas o meu aparte não !oi 
tomado. ' · 

O Sn. CosTA AzsVEno:-En protestei igual.' 
mente. 

0 SR. FERNAl\'DÓ 0SOIUO :- E' verdade que O 
nobre deputado pela Bahia e o nobre depnlado 
pelo Amazonas reclamaram em favor daquelle 
consul h. e si os apartes dos nobres deputados 
não sa iram publiCildos, a. culpa nlio foi do 
orador que está agora .ll:l tribuna. Deve leDl· 
brar·se a· camara de 1ue eu declarei que não 
conhecia o Sr. Dr. drião Chaves, nunca o 
tinha visto nem sabia a que política pertencia ; 
que nlio Dl6" animava contra a sua pessoa ne· 
nhuma anlmadiversão; que me conslituia ape· 
nas o ecbo de reclamações, para pedir oo go· 
verno providencias; que não tomava a respon
sabilidade da-representação; que estimaria que 
o Sr. consul se defendes~e, porque si o eonse • 
guisse $e ria mais um br~zi llelro 9._ue triumpharia 
da calumnia e. qniçá da ingratidao. Pois bem, o 
Sr. cnnsnl, se me dirigin ; e uiio sú particular· 
mente por carurauencios:i, como pela imprensa, 
appellou para o meu caracter enviando· me a sua 

. defesa já publicada no· l omal do Commercio de 
9 de Maio passado, e que foi transcrita em outras 
gazetas, . e pedindo-me que do alto da tribuna 
da camara que tinha ouvido a accusação lhe fi· 
zesse. a devida ju~tiça. . . ' 

Costumo ser cavalheiro e corresponder ao 
bom juizo que de mim formam, p_ortanto me é 
racil apresentar á camara a respo~ta que á re· 

- prcsentação deu o Sr .. consul Cb.aves: .Em todo 
isto, so11 a:_uiado pelo amor á verdade e procédo 
com iseoçu,o de espil'ito. . . . . .. 

Não · lerei toda a resposta . porque é extensa : 
della lerer ~p~nas õs topieos que,.respondem à 
aeeusàção . e aos ·raetos.- apontados, temettendo 
esta camara para· o Jot'm:zl do Comme1·cio de 9 
de Maie passado: O Sr.-Chaves, attribuindo as 
accusaQ(íes a um rio granden,;e diz (lê)... . 

.. ·. • Diz o tal . Rio Grandens~ qne encarre· 
~ado eu de promover a immigração, contrate! a 
1da de-cada colono por 80~ oom a age. ncia Lava
relia, .e que esS<J r ecebia só 60,:; porque os 
! Oi) restantes erilin para mim. A nma inf•mia 
destas, que bem saberia eu· como responder o o 
detractor si o apanb.asse ao ·alcance de minha· 
mão, não obstante, não deixai-a pas-sar em si· 
-leneio;- ·para os que não me conhecem. 

• O consulado do Brazil em Buenos-Ayres 
niío ml!ndou um só colono pela agencia Lava· 
rello, dos os· colono que enviou foram pela 
agencia de Greeu Le 1\ossignol & Comp. da 
;inha illgleza de vapores de Lamport & Holt, e 
essa companhia percebia, por passagem de cacb 
immigranté a insignifi~ntissim~ Qllantia de 
desesseis patacões, equivalente a 3l,;ooo. V e· 
jam a enormide da cnlumnia. O consulado 
geral pagava o menos que é pcissivel pagar·se 
32,$ por pass~gem.,-e o tal Rio-G-rand..nee diz 
q,ue eram 806 ·e qüe eu recebia 200,SOOO. 

• A respeito, porém, dos immigrantes envia· 
dos por mim, os diários do Rio de Janeiro dis· 
seram que dms coloolns foram creadas com os 
immi"rantes chegados de Buenos-Ayres, e 
quan8o o governo ordenou qne se remettessem 
unicamente agricultores e casados, o· consoládo 
geral enviou um:numerõ muitu limitado e· esses 
mesmos levaram pa5!!aportes dos consulados de 
respectivas nações, em que declarava-se o seu 
estado de casados e .a sua profissão de agricul· 
tores': · 

• Tudo isto constA dos oftlcios que dirlgi ao 
-ministerio da a,<>ricaltura, no anuo de l.875,olldc 
póde o tal RúrGTa~Bnu ir certiJicar•se. 

c A respeito de en pedir por otlieio aos agen· 
tes ilas companhias de vapores que exijam a 
apresentação de passaportes, visado .por este 
consulado gernl, aos passageiros que se desti· 
nnm ao Imperio, é ordem que tenho da secreta· 
rin dos negoc!os estranl!eiro.s.. 

-- c Quanto a percepçao dos emolumentos, 
quando tomei conta do consulado geral, perce· 
6ia·se mais do gue ma.rc.wa a labella ·em vigor, 
annexa ao regulamento consular. 

c Não sou obrigado · a dar recibos por emolu· 
mentos, porém, . quando algum despachante o 
e:tige, não se nega. . 

• A '!'espeito de avarias,- segui a praxe que 
encontrei do tempo · dos . meus antecessores, 
Srs. ·Pereira Pinto· e Lisboa . Os per itos cobram 
duns onças por vistorias em balizas exteriores, 
seis milhas distante de terrD, e desde !87! que 
sou consul geral, a unica reclam3ç~o que houve 
foi a do Sr. Custodio dos Santos Martin~, eapilão 
bra~ilciro; que foi por mim muitas vezes no
meado perito e sempre recebeu duas onças por 
esse serviço. · · 

c Emquanto ao Sr. Rabanaquc, é cert~ que é 
meu compadre, porém conheço. bas\ante os 
meus deveres e j:imais negociaria eu co.n indi-:., · 
viduos qu!l _dão dinheiro sobre penh•res. Si elle. 
so!freu pr1sao, por não poder ter estas casas ~m · 
patente, é claro, é óbvio, é intuitivo; que si eu 
· fôra seu:socio e as.-- autoridad~. argentinas; em 
·considera~.ão ao Imperio .do Bruil, niio qtiizes· 
sem.metter-me na cadêa, sendo eu criminoso, 
pelo menos communíéariam. ou·ao:ministro bra-. 
zileiro . aqui_acredllado, ·ou· se 'dirigiriam-pelo . 
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canal competente, ao governo imperml, pedindo 1 Não. ienbo em vista fazer um longo discurso, 
a retirada de um eonsnl prev~ricador. e nem nisso se prest3ria o 3Ssumpto, com. que 

• Sobre a sociedadé brazileira de beneficencia, pretendo ligeiramente . occupar a attenção da 
si eu não posso Cllnsegnír Ires firmas reconhe· c3mar3. • . , 
cidos que me abonem publír.amente, como diz· Tendo já longamente discutido os ne~~cios 
o tal Rio Granáellóe, como <tlcauç.~ a ··conseguir relativ~s :i pasta da inarinha, apenas me lnJtita· 
que na distincta colonia brazileira, essa socie- rei hoje a pedir ao honrado mini~tro que tome 
dade nlio possa . reorganisai'·se? Então, tenho ~ob o· seu espectal cuidado os dons monitoreo
grandeinfluenC<i3 I . . Ja~ary e Solinzões, que tunta som ma de dinheiro 

< Relativamente aos m~us empregados, direi custnt·am ao paiz. . . 
que o Sr. Leopoldo Moreira da Silva é meu . Tendo-se-me despertado o desejo de _visitar 
chanceller, moço honesto, íntól!igente,,de mo- o.Javar.y, fil-o, senhores, com prazer, ttOlS que, 
ralídade a toda prova, brazileiro de naciouqli· percorrendo quasi todas as dependencias do 
dade, como prov~m .assentamentos feitos no navio, cheguei-á conclusão de que é elle. uma 
livro de matriculas, no tempo õo Sr. Pereira podef()Sa machina de guerra e que mnt1os e 
Pinto, que serviu nesse tempo (!867 a l.869) no relevantes serviços póde sem duvida prest~r ao 

·-consulado ;reral, e depois com os Exms. Srs. paiz.Omesmopoderemos dizer doSoUmães, cuja 
minis1ros Carvalho Borges, Visconde de Ara- cons1r11cção é identica :i do Javary. 
guaya e Teixeira . de :1\'lacedo, na . qualidnde Tenho visto produzirem-se accusações in
t!e amauuense dn legação, e.commigo, quando justas contra estes dons ~onitores,.apresen
exerci o l~gar de encarregado de negocias. tanào-_se oomo defeito ,aguillo que. a meu ver 

• Tenho lambem como auxili~r o Sr., AntOnio constitúe a verdadoira vanU.gem de uma con· 
José de Oliveira Piló, brazileiro naturalisado, strncção' de secnelhante geneto, e sobre es1e 
capitão de navios durontea guerra do Paraguay, juizo, que reputo infundado, tem-se erguido 
peSsoa bastante conceituada, ofim de levar e clamores, que, espero, deí:x:arão de encontrar 
trazer a correspondencia offi.cial e particular e echo. 
entregar as· cartas . que continuamente vêm · Consta- me que á vista dos reparos, de que 
dirigid:ts a este consulado geral, para J.le5soas estes dons monitores careeern,têm elles de entrar 
residentes nesta:cidade, enviadas das dtversas brevemente para o dique; e consta, me ainda 

·provinei~s do norte, sul do Braz i! e Paragua y. Que o nobre ministro da marinha pretendé antes 
• ·A respeito das minhas excursões noctur· disso fazer algumas experiencias com o Javary. 

nas 1 1 que quer 0 Sr. Rio .Grandensé, 0 homem A primeira vez que tomei a palavra sobre os 
que leva das dez horas da manhã ás quatro ê nego cios da m:~rinba, a .questão de que me oecu• 
ta :ato . da tarde no. consulado, que almoça ás pei em primeiro Ioga r foi concernente a estes 
nove da manhã e janta de cinco a seis da tarde, dons monitores. Descrevi o seu estaào, fiz o 
e é so!te_iro, não rruer ao menos permittir 0 di· historico de ambos, mencionei a re•lamação feila 

· d ~ d p<llo distincto offieial que superintendeu na 
rPito· e que passeie nas primeiras horas a Europa os trabalhos de construcçiio, reclamação 
noite 1 etc., etc., etc.·, · a respeito da imprestibilidade do leme, com o 
-·Sr. presidente; air.da por amor ·á verdade, qu:í.l até J:oje não se tem conseguido dar aos 

devo di~er, que vim ao conlleciinento de que no monitores direcção al~uma. . 
Jor·nal do Commercto de iS de Julho de i878, Esta redama~ào uli;is perfeitamente justa nlio 
encontra-se ·um artigo assignado Un1 brazileiro ·roi ~ttelididã' pelo governo c tanto não roi 
que- elogia ao Sr. consul: na Palria de Mon- attendida que importou ella na demissão desse 
teviuéo, de 22 ue Julho deste -anno, encontra-se distincto . official; mas. apezar . disso, senhores, 
o .editorial qua o defende.· Ainda ha dias, deu-se uma singul~ridade, singularidade q!le 
foram publicados no referido Jornal cUJ Com- infelizmente se repete na histeria de nossa admi· 
mercio dons abaixo assignados no mesmo sen • nistracão : foi demi ttidõ o official que reclamou. 
tido. A' vista de tudo, fica est8 camara l!abili· e em Jogar delle nomeado outro;· ea~apprehen
tada para formar o seu juizo, que ficará mais sõ€s, que á reclam3ção .do demittido natural· 
seguro, si o nobre Sr. ministro dü estrangei· mente terinm de se apoderar do animo do mi
ros, apresentar· lhe em tempo as informações nistro _d~ marinha de então,_ serevelaram de um 
que pr9metteu. mo r1 o claro pelas o;.1utelas que se tomar~tm, man· 

Sr. presidente, eis o que' eu unha a dizer, dando-se comboiar o monitor, que se dirigia da 
provando assim mois nma vez que não me traz Europa para o Brazil, pela corveta Trujarw, si 
a tribuna seniia o desejo-de cumprir com dizni- não me engano. · 
dade e ind~pendencia o meu mandato; fazendo Ultimamente, o antecessor do nobre ministro 
justiça não só aos. individuas, como ~o proprio tentou como Solimõesuma cxperiencia, falen· 
govern~ que sou_ opposicionista. ( M!iito bem. ) do-o seguir barra fõta. 

E' inutil recordar o lamentavelaconteeimento 
· · O Sr. Freitas Coutinho:- ·Mui que então teve lognr; ·o terror que· invaditl o 

poucos ~eriio os momentos que prel.endo roubar espírito desta população, que a todo o ~momento 
aos meus bonrados amigos. · aguardava as mais tdstes noticias de ~emelh.ante 
C~meçarei diiendo_ que senti não ter podido commettimento, acreditando-se que· se. Lmha 

ouv1r o dtscurso que acabou. de Rroferil' o meu perdido o monitor, e com- elle os officines : e a 
n~bre collega,deputado pelo Rio Grande do Sul, tripoloção., _- · . _ · . ' •. 
porque assim ao:menos julgar-me-l!ia dis~en- O Sa. :A!I"DIUDE PINTO :;...No me)l tempo sal!tn 

___ sado de. aventar ~s idéas que porventura ja .ti· barra fóra e foi até :Angra dos Reis sem o menor 
.vessem sido manifestadas por S. Ex. accidente, · · · 

·: · . 
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O Sa ~ FREITAS CoUTINHo : -'V .. Ex; que S. Ex. serâ com justiça responsabilisado pelos 
acompanna o> neJ.(oeios da· marinha com um desastres que d'ab i possam provir,si não .mandar 
zelo admiravel ; que conhece a fundo todos os ,uzer no leme a alteração reclamada, :não por 
elementos que eonsti lnem a nossa armfida, deve mini, mas por bomens que em semelhante as-

. cert:1men1e saber dos pormenores desUl viagem. sum pto devem ter e têm toda a·· competencia. 
O So!ilizões, logo quo sabiu, desgovernou, e Quando aqui so discutiu a pr()jlosta para a fi· 

antes de mover· se, fi%eram- se esforços ~obre, xação de forças de mar, o· Sr. Costa Azevedo, 
hunwnos para pôr-se em andamento o sou· com- digno relator da commissão de marinha~cha· 
·plicado macbinismo. · mo11 a attenção do governo pnra este ponto, re-

Disse-se até que si não fosse a intervenç~o chmando no .mesmo sentido em que agora re-
de um maclliui;ta f rance~. que viera espee1al- clamo. . · 
mente da Enropa para industrinr os nossos ma- Quando visitei~ o .Java~y. úm dos fac Los que 
_chinistas, o So!imiles nõo teria seguido; as suas me feriu a attenção foi haver 'uma perfeita es· 
ma.cninas teriam perm~nacido immoveis apezar euridão em quasi todos os seus comparti-
da grande q'IUintii!.ade de cal'Yão e de vapor. mentos. · · 

Este facto realmente doloroso deveria ter at· Ha eom effeito uma .maehio.a eleetrica desti-
irahido a attenção do honrado ministro que or- nada ·a alimentar dous focos de lu~; um no 
denara a viagem,e hoje·eertamente preoceuparã interior do navio e outro no couve~, onde se 
o espírito illnstra·do do meu nobre amigo. . acba collocado um apparelllo lenticular, que 

Q anno passado; Sr. presidente, commetti um pelo clarão q11e projecta~ á de. uma utilidade 
erro, e tenho a franqueza de eonfes;al-o : extraordinaria não so no tempo de guerra como 
applnudi a medida do antecessor do.nobre roi- mesmo no tempo de paz. . . 
nistro da marinha, mandandó reduzir o Javary Mas nas condições actuaes daquellà machina, 

. e o Solimões· a baterias fluctuanles; porém os a eletricidade é produzida ·em pequena eseala, 
factos que posterimente se deram, e que infe- de modo a-não ter ·senão a !orça precisa para 
lizmente foram a consequencia. daqMlln me· alimentar. uma só luz e assim nã() presta ella-() 
di da, me convenceram de que andei mal, o serviço ~ue ·podia e devia prestar. 
achando regular o novo destino que então se Demais e evidante que ainda qunndo- seme-
assignou á esses dons. monitores . lbaote maehi11a funccionasse regularmente, 

o Sa. ALMEIDA. cou!o:- Eu combati isso ainda assim seria e !la insufliciente, porquanto 
com franqueza. não distribue pelos compartimentos do navio a 

claridade necessnrla, deixa em trevas pro-
O SR. ANDRADE Purro :-Eu tambem. com- fundas a maior parte del.les.~ . · 

bati isso. Espero, pois, que o honrado ministro lançara 
O ~- FJWTAS CoUTINHO:- Pense! que as. as suas visl<ls sobre este ponto. 

cautelas que se adaptaram seriam copozes de QuanlO á tempera~u~a, senbores, e.u ereio que 
~;~resel'Yar o machinismo, que . se condemnara é co usa em que mur pouco se podara fazer. 
a immobilidade, de qualquer elemento perni- la se estabeleceram meios de ventilação por 
cioso, de qualquer facto, que porventura .con· toda a parte e os resultados colii!dos desse sys. 
tribui~se para alterai-o, para destruil-o. . tema não são dos mais animadores. 

Infelizmente a ruturo veiu demonstrar que Ha um outro ponto; que mui facilmente po-
foi um erro reduzir, se a baterias flucluantes derã ser atlendido, é o que se refere ·aos gal
dous navios desta ordem. Eis aqui pC.is uma dropes. 
economia que, em v~z de ter trazido vantagens Notei que ós gnldropes do Ja.~o.ry sendo 
])ara os cofres publicas' foi pelo contrario de feitos de couro, nn alta temperatura em que se 
um grande preJUizo para o Estado. ueham li.cam r~cilmente resequidos, e pGrtanto _ 

o meu nobre collega, que me antecedeu na imprestgveis. Ora 0 que m1sta . ao gonrno 
tribuna, reclamou do honrado ministro da ma- maudaFos substituir por cabos _de al'!lme, que, 
rinbn n sua · attenção par:i' o ·leme desses mo· nlêlil· da segurança que offerecem são muito 
nílores • · mais duradouros, e por isso mesmo de· mais 

· Esta qnestiio eônstitu~ ·já uma verdadeira de· vantagem-par~ os_r.ortes publieos ? 
le11da Carlftago. · -· 
· Desde que esses monitorés foram· construidos; · Ainda observei que ó ·1avary tem· apenas 
desde que caíram dos estaleiros da Europa, se vigias de vidro; fa~ilmente se compre~ende 

. recon h~eeu Jogo que o leme não exercia sobre que assim sendo, pode por qualquer accJdenle 
elles imperio a1gum, ficou claramente prov~do quellrar-se o vidro, e as vagas que -v;ar~em o 
que os navios não .governavam. convez despejar agua em gra~.de quanltdade 

.A.flirmou-se e aflirm·on-se constantemente que. para o.cen~ro do navio epr<ldUZlr estl'llgos, que 
um leme só · ntinea seria capaz . de imprimir dillicilmente dei-xarão de ser·. eviLados ; no 

. direcçãoa esses navios, cuja marcha era produ- entret.ojlto que t-s.do isto s~ removeria .d&S(l~ 
,;ida pelo movimen~o de dons heliees;. . • .. qne· em uma tal e!llergenCia_ se· podesse !et.a 

Ora, senhores, s1 se' tratasse de uma hypo· mão .vigias êe ferro· que VJ&Ssem . slibstltUlr 
these, de uma ~simples presnmpção, é claro qu~ • osQduane "!~ra9s· aceo.~moda•õe. s, que os c1.o.~ m. ·o-•. 
o nobre ministro da mnrinha pouca ou qnas1 "' • d 

· nenhuma attenção deveria• •dãr· á .semelliante nitores olferecam, ·algum~ causa aln a .e poss~, 
facto; mas ·a. experiencia · b.aniu a conjecmra. e·. iel . fa~er-~e. · Apez. ar, . de .. ooouparel!l·a.~ JDachr~. 
fumou a triste realidade .. · · . ·.· . . nas uma área não pequena _]la a!Dda espaÇQ ,. 
\\Por.tanto si 0 nobre ministro dli mªrinha pre- bastante para que os.beliches . tenham. as. con, 

teil.de !azer seguir viagem ao monitor lav"ry, diçõe! precisas para aecollllllodar por exemplo o 
'\ . . . 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2710112015 15:18· Página 21 ae 31 

, _ 

150 Sess«o em. lO de ·Agosto de 1880. 

. corpo de machinistas, que s~gundo . me consta senado e o governo, não deviam escol·her 50· 
se acham muito mal acondicionados. mente o arsenal de Pernambuco. Si esse ar· 

Qnanto á distribuição da luz, 3inda direi que senrtl não tem correspondido ás vantagens que 
deve ella ser muito mais perfeita ; por exemplo, delle sP- esperava, depende isso da centr~lisa~üo 
o paiol da polvora e o deposito das balns, acham- de todos os s~rviços.. no arsennl da cõrte. Nu· 
se n·uma escuridão completa, e o nobre minis· merosos artefactos que poderiam ser fornecidos 

· tro sabe que a artilharia destes monitores é de e fabricados nos arsen~es das províncias, deixam 
grande calibre e que · as balas são de um llBSO de o ser pela preferencia qúG o governo dá ao 

. ei:traordinario, e que quando ba necessidade de · da côrte. Não lhes falta pessoàl habilitado · e 
leval·3S'ao sen destino precisam de ser SUS· diligente, O que lhes falia é O seu ~proveita· 
pensas por meio de ·correntes de ferro, donde mento pelo governo. . • 
podem escapar-se com facilidade e esmagar o · Ou supprimam-se os arsenaes dns províncias, 
marinheiro, que por falta ce luz não tem tempo deixando subsistir apenas o da côrte, ou d&·se 
para desviar-se. · . · ·. ao arsenal de Pernambuco os meio de corres-
. · Vi pelo JOTnt~l do Commercio que o nobre mi· porider ao llm .de sua creação. E' um appcllo 
nistro mandou estudar o rio Macacu para ver que faz ã c:Jmnrn e muito especialmente aos 
·se tsm capacidade sufficicnte pa'ra ne!le esta· nobrtls amigos deputados pela Bahia que tive- · 
cionarem alguns navios da nossa armada. r~m satisf~çiio do serem recebidos no regresso 

Acho esta medida de subido alcance (apoiados) á proyincin pelas s3ua.atões dos operarias e ar
porquanto· é sabido que com a mudança da agaa tistas do nl':!enaJ.de marinha. E' um appello do 
.salgada pura a &gua doce todos esses elementos nobre ministro para que faça cessar a Injustiça 
que· adherem · ao casco de um navio. desnppa· que ba, couservando·se o arsenal da Bahin, e 
recem. · ' · quanto ao .de Pern3mbuco que está nas mesmas ' 

Sf V. El:. realizar semelbanle medida conse"· cendições, foi anniquilado. . 
·guirà, -pOderei dizer, uma grande economia para Não prevalece o argumento de. que o arsenal 

' ·!JS·cofres publicos. (Apoiados.) de Pernambuco_ é o que está collo_cado em pre· 
· Senhores; é . sabido {) grande dispendio que . carias condicões estrategicas. Em tempo de paz, 
resulta pnra .o Estado com a collocação dos na- o Recife é porto de aguada, de escala, para os 
víos no dique·; em grande parte isto se f;lz. barcos que navegam no Atlantíco; e faltando 
para )i\npar-se o casco desses mesmos navios, nnquclla cidade estabelecimentos particulares 

· qué victimas das adberencias que produz a ap;na das· i ndustrias accessorins. á construcção navnl, 
salgada, torna-se atinai de_ uma marcha díf!icil priva-se, c:om a suppré:;slio do arsenal, aos 

·senão impossível. · navio,; mercantes que nJii arribarem, os meios 
Eram estas ·as observações que)inba d e fazer de poderem reparar as avarias. . · 

l'elàtivamente ao orÇamento de mnrinha. Já A constrncção naval ficou anniquibda com 
discuti creio que por tres vezes. os negocios re- a liberdade de cabotagem, e hoje é só nos ar
lativos_á pusta do. meu honrado amigo e nessas senaes do Estado que se trabalha, e se formam 
oecnsiões adda.zi as ininhas idêns. · operarias e artistas . 

-Vejo o honra,do mí_!!istro da marinha anima~o Com as reducções· que .soffreu o arsenal de 
das_ melhores !ntençoes, as qnaes, esper~, nao Pernamhueo, esse estabelecimento ficou intei
sérno desme_ntt~as pelos factos; por isso nao pre- · ram~nte desorganizado, incapaz de prestar'aos 
tendo -contl·tbmr para que se demore a passa- navios merc:mtos· ·quaesquer serviços de repa • 
gem do_set,l orçamento ; sento-ma na crença de ção e éoncertos. Alromas officinas foram ex
que a \tgetra conversa- que tive com S: Ex. tinctas a ontras -ficnr'ãm ein condições. de· não 
produztrá o r~sultado. que ten_ho o. dtretlo de poderem prestar serviço algum. ' 
aguardar. (,Mutt~ bem. )· · O que tauibem a camara não sabe é que entre 

o Sr .. Jose Marfanno não pediu a os operaríeis expclli~o~ bruscamente .do arsenal 
palavra com_ o_. proposito de embaraçar a pas· ~e Pe_rnambuco, ex!sttam alguns que se .hav1am 
sag.em do orçamento da raarillh~; nem de· fazer mvahdado no serv1ço da. patru1 ! bav1a ~pe_
opposição ao nobre ministro. Levanta-se ,Para rarlos que quando ~ patna_ ultraJada ped~a. o 
_pugnar pela adopção de Ulna medida que jade- soccor~ de seus filbos, detxarum as famihas 
fendep. na discussão do projeciO de forças-de . pa~a VJngal-a nos_ camllOS do Paraguay . . 
mar. · Ainda outra injustiça: O regulamento. de· 

A comaiissão do orçamento ·na sessão passada l87~ obr il[a os operarios do· arsenal a. entrárem 
propoz a suppressãe de. diversos empregos nos com um aia de ~!ario para depois de certo 
arsenaes do. Imperio, sendo o de-Pernambuco o prazo, terem jus a unia pensão. Aos operarios 
que meuos.sofi'ria. Assuppressões foram appro- despedidos, não por fa ltas que commettessem, 

. vadas pela- c!!_mara, mas o senado ·diminuiu as mas· por econom~a, negarnm direito á pensão, 
re~ucções do arsenal da Bahia, par:t augmentar negar~m o diroito qne tinham ao seu-dinheiro. 

· ·emaor_dinariamente·as do de Pernambuw. E' tima iniqnidada. O góverno deve _respeitar o 
. A camara sabe ·pelo relatorlo ao nob~e mi· ~irei to ã pensão ou resl!t~ir-lhes o dinheiro 

ntstro da marinha como foi executada a auto ri- \lra.lo do trabalho, do sala no delle. . 
_zação, mas o. qne não sabe é que · essõl. dispo- ' Siio difficei s as .circumstrinei:i.s finanecíras do 
_siç~ . da: l ei. do. orçamento tornou-se uma.inic - ~ _.paiz, mas não são. os _93:000;5 tirados<do arsenal· 
_qutdade punida a. ve_ 1. h. os servidores do Estado;· .de Pernan1 buco · que Mlvara __ o a~ di1Iicu1dades . 
. a _ope~arlos . encnnecidos no serviço , e ainda ·Essa questão· é o pa_trimonio, o amparo de muitaS _ 
_ mais; ... ~qUilando _o a.rsenal" da província : ... fa1Uilias; Representa. nma extorsão que, o go- ·• 
1\op~oposlto de_ econollUas . em que. _es,avam.o :verno não póde fazer. · . . • .. 

. ... ~ ··. . ·- .. . . - - - . •, -. ·- - . . . - - ~ . 
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. Espera que o nobre ministro· da marinha não 
recuse a ju~tiça a· que têm inconlestavel direito 
os operarias do arsen~l de Pemambuco. 

Antes de cuncluir, occupar-se·ha de um as' 
sumpto para o qual já um 'dos nradores que o 
prece.d~ram chamou a attençâo do nob're minis
tro dn marinha. S. Ex. deve attender para a 
desigualdade em que está a marinha para com 
o exercito. O ollicialdo exercito tem direito a 
meio soldo, e o ofiicíal de marinha· não o tem, 
porque o meio soldo que percebe é devido a 
Cllntribuiçilo que paga para o montepio. Além 
d"i;so, o regulamento do montepio úa marinha 
que data de -1.7\15, precisa de ser reforniado. 

Est~ ·talvez reservada ao nobre ministro da 
marinha a gloria de .levantar a·marinha brazi
leira do infamante castigo da chibata. S. EJ<. 
sabe que não está no espírito do seculo impõr a 
disci~lina e obter a obediencia por castigos que 
abatem, que.annullam, que aniquillam a dig
nidade do homem. 

Hoje que o governo proclama a incapacidade 
politica de todo o cidadão que não souber ler 
nem esçrever, é preciso tambem que o nob~e 
ministro da marinha procure elevat o mari
nheiro á altura de um ser pensante, dando· lhe 
a instrucção, não "só a primaria como a g.ue de
corre do conhecimento da histeria patrta, e de 
seus fastos .gloriosos. · . 
- E' preciso que a condição do brasileiro seja 

ao menos igual a do ·colono, e quando se· dá ~a~ 
larios e auxilias de toda a sorte. · 

Em vez da reducçlio e de economias, pediria 
ao nobre ministro que .emquanto. ilão houver 
educaç~o • profissional, procure desenvolv;er a 
industna naval, por quo do estrangetro so nos 
venh' aquillo que o pniz não poss11 -produzir. 

Desejaria ouvir a opinião ·do nobre ministro 
sobre a grande questão de cabotagem nac10nal. 
E' ahi que em teUJpo de guerra o Estado enco_n
tra mar:nbeiros :rara os seus navios. Redwtâa 
a marinha de guerra, aniquilada a marinha 
mercante, em tempo de guerra, ao. puiz só res
tará appellar para o patriotismo de seus lllhos, 
para marinheiras improvisados. 

v em á mesa, são lidas, apoiadas e postas con
j unctamente em discussão as seg-uintes 

Emendas 

A' bordo dos navios, nos arsenaes, e nos 
quarteis, haverá, .para instrucç1ío dos apren
dizes e m:trinheiros, um professor de ensino 
primaria· e historia do Brazil. 

s·. R.-losé.Marianncr. 
Orçamento da marinha.-Emendas ao § 12 

(Atseiiaes.) . . . _ . 
Ficam réstabelecidos os Jogares s1J.ppri!I\idos 

e as officinas extinctas no arsenal de mannho 
de Pen~omuuco, em virtud.e do n.: 3 § 7.' d~ 
art •. 5.• da lei n. 2g~Q: .. de 3L dP. Outu, 
bro de t879, devendo ser reintegro dos os· dez 
operarioá dcmittido_s então ; sa!vo os que,. por 
seu estado de invahdez ou velhtce, se acharem 
impossibilitadospax:a o serVi co, aos quacs, tendo 
cumprido o disposto no ~rL :1.56 do regulamento 

,, que baixou 'com o decreto · n. 5622 de 2 • de 
Maio de !87~, sémarcuã pensão a ~ue tiverem 

' · 

direito, pelo art/Í54. e paragraphÕs do· citado 
decreto, 

Os opera rios que foram dispensados por força 
da disposiç:1o supra da lei de orçamento, con- . 
tariio, para o efreito . de garantir .sen direito á , 
pensão; o tempo em q_ue fornm demiltidos até o. 
de sua reintegração mdependente de qualquer 
contribuição pecuniaria. ~ · 

S. R.-Jose .Marianno. 
O Sr. Linm: Duarte (ministro da mac 

rirúta): -Só o dever Sr. presidente, ohriga.me 
em hora tão adiailtiul.a, a abusar da attenção dos 
nobres deputados.· (Não apoiados.) . 

·O S11. ALusin.A. CoUTo:-Onvimol·o com muita· 
attenção. · 

o SR. JERONYMO SonRÉ:- Ainda ha muitos 
deputados presente.s que o ouvem com prazer. 

O SR. LIMA DuARTE (ministro da marinlla):
Mas,. como V. Ex. vê, cumpro o meu dever e 
procedo de accõrdo com o nosso re&:imento. . 
- O honrado deputado pela provmcta do RIO· 

Grande do Sul, com o interesse com que sempre 
trata dos negocias ·publicos, começou notando 
que_no orçamento. existem córtes, que ~ão de
viam ter stdo fettos; mas.S. Ex., nas diversas 
considerações que fez, não apontou um só desses 
córte.s que estivesse em taes- circuro.stancias •. 
Vejo. me portanto na impossibilidade de f!zer 
qualquer observaç~o a este respeito •. 

O SR. FEBNANDO (isoruo:-Estão ' exarados no 
pare'cer dn commissão. . . · 
. O Sil. LiMÁ DnilTE (minútro da marinha)::,... 
:!,ias como V. Ex. tinha dito que não deviam 
ser feitos, eu esperava ouvir a demonstração da ' 
improcedencia dessas reducções. _ 

O SR. FERNANDo Osoruo:- Em temp·o declaro 
que me refiro ao parecer da commissao. 

O SR. LnrA DtrAB.TJi (ministro da ma.rinila):-
0 que digo é que Y. Ex. não. designou os córtcs 
a que alludiu. . . . · . 

passou depois o honrad9 deputado a faz_er 
considerações sobre o estado do n_osso l!latenal 
fiuctuante, perguntando o. que pretendia o go-. 
verno fazer e elo"iando ao mesmo tempo a 
.'commissão. que .nom~l para .apresentar um 
plano de reorganizaçao da .nossa esquadra_. ... · . 

Parece-me, .. Sr. presidente, que· o s1m~les 
fActo de fazer essa norneaQão indica quaes seJam 
as intenções do governQ,' ·qu~nto á r~organizaç~o · 
do nosso matenal !luctuante. SatiSfaz-me J1ao, 
ter o nobre deputado nada a notar-sobre o pes-. .. 
soai dessa commissão ; entendendo S. Ex. gne 
a escolha foi muito conveniente. · ~ · 

Per"Untou o nobre deputaiio qual O d~tino 
que o ~governo daria ao .parecer da commtssão. : 

_ Sr. presidente, é .claro que o govemo ha de· 
estudar. o prireçer.que lhe fôr ap':esentado e adl): 
ptal·o o.u mod.ifical'o, conforme ent~nder·:mo~ -
conven,ente. . .... · . . · .. 
M íJistrucções estlío exarada~- !!O aviso que . 

cdiri"i aos membros dessa :commtssao.. . .. . . . 
· o<: s-R. :F'REilEiuco REGO ·:.:.,.Más: essqiareCll( é 
urgente; porque a,marip.ba de;, guerra p~8CIS3,· 
de reforma:. 
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. . Q S~ ... J;.uulJUABi'E (ministro _ ®lll_arinfla)::_~ ·meu _dfgno . antee~sor; mas este· negocio não 
Eu o ex1g1 com ur~enc1a.. . està a\nda resolvido, depende de decisão. do 

O honrado deputado a1nda quer saber dA que poder JUdlciario; . · ~ . · .· · . . · 
. verba se .b11o de tirar fundos para a constr~cç~o O l!Onrado depntado pelo Rio de !a'neiro, CO!R 

dos nav1os. O governo, em tempo eonvemente, o talento e estudo.qne~tem.mostrado em todas 
quando tive~ de trata~. disto, se apresentará ás as questlles em que tem tomado parte na pre-
eam:u-~s ped,1p.do cre!fito para esse fim . E aira; se~te sessão (apoiatks);.. · . · · 
deço desdeJa o apmoe o voto _11ue o nobre de- o Sn. FREITAs CoUTINHo·:-E' muita bondade 
pu1~40 pre\ijnde dar a estn m_edida. Quanto aos da parte de V. Ex. · 
addtllvos que acbam-~e no senado; _asseguro ao · . .. . . 

· nobre.deputadoquehm de empregar esforços para . .O S11: LIMA DuA~TE (numstro dfl mam~.lta]:
com os honrados senadores afim de obter á sua ... fallou a respe1to oos monitores Sobmoes e 
pa.ssagem,attentasajwtiça que ha em se fazerem Java'I"y, sobre os quaes me expliquei em res
as promoções á por~rção qué se ror~m dando posta ao nobre depulado l)CllO Rio Gra11de do 
as vagas; • e·a necess1dade da reorgan1znção do Sul· · . 
corpo de saude ; uada posso, porém, asse,.urar O nobre deputado pelo Rio de J~neiro mostrou 
ao nobre deputado a esse respeito, porque ~- Ex. grandes conhee1mentos n respe1to dos melho
sabe que isso d~pende de deliberação daquella ramentos qu_e devem ter aquelles navios ; mas 

. illustre·corporaçao. · .eu sou obr•gado a declarar ao nobre depu-
. I>erguntou·me o nobre deputado si pretendo tado gne1 l_ei_go_ como sou na materí_a, não to· 

conservar· os dous encouraçados·. Solimões e . mare1 a tniCJatl~a de taes melhoramentos_ sem 
1flwry no estado ·em que se atham; , - - · gue ell~ lll;e sejam propostos por prof!ssionaes. 
· Devo declarar ao nobre deputado qile se estãó Como Ja d1sse, tenllo tomado todas as provi

fazendo todos os , concertos e melhoramentoS -denc18S para que esses navios se conser:vem em 
indisp_en.saveis naquelles n~vios; a sua guarni- bom estado. 'Devo· lambem d~clarar ao nobre 
çlo esta completa, e e11··procuro conservai-a deputado gue, logo qu~ eltes t1verem concluido 
assim para qne adquira a pratic-a sufficiente ás os concertos, ordenarei q11e todas as semanas, 
manobras daquetles poderosos vasos de guerra ou ~dlias vezes,lse faÇam exercicios dentro da 

Não._ tenh_o op_posto a menor ·dlmculdade à bahia, e O.epois barra fóra, porque, de>de que 
. todas· as eJOgenmas que se me tem feito para 0 esses monitores . atravessaram ·o oceano da 
· melhoramento desses navios; o conimandarite Europa · para aqtu, .. entendo que, tendo elles 

, do Ja~aryc é o Sr Mourity, dlstincto of!l.eial da -um pessçal habilitado; quer de officiaes, quer 
no~sa .armada .(ap. oiados), em quem deposito a de .machln!stas, podei"(! navegar no- oceano sem 

· ma10r confianç;~, e desde que elle me assemra o menor mco; {Apotados.) 
. . que o .navio esta em bom estado, e esta oplUüio ' O ho.nr~do de~ntado por Pernamby.co, com .o 

é confirmada pelo quartel-general, parecé que pafrlot1smo com que sempre se mamfesta nesta 
dev.o esLar tl'l!nquillo, porque não sou profissio· cas:~, qunnd~ falia, 9uer ela sua província, quer 

·Dal para indu:ar concertos neste ou naquelle do nosso pn1z (apozattos), trateu do. arsenal de 
navio, e por isso ouço . e conformo-me com a Peroamb.uco. · · -
opinião dos .homens da. profissão; e procedendo Eu declaro a S. Ex. que não teria a coragem 
assim creio que sou prudente. (Apoiados.) . ' de propõr a suppressão de qualquer estabeleci· 

O Soümõu está . em . coucarto; como o nobre mento bem montado e bem dirigido. 
depu\ado sabe, houve o mallogro da com missão Si, por exemplo, agora se tra_tasse do·arsenal 
e desarranjos· na maebin:~, já aqo.i dise11tidos. de P_ern~mbueo, eu não proporia a sua sup-

Proeorei por todos os meios descobrir a causa press!o, e ainda mais, si e11 (OS..(8 cousult;Jr o 
desses iaetos, sendo snbmetlidos a ·conselbo de meu coração e . as sympalhias qu_e tenho. pelo 
gu'!"'a 0: ·comlll!lndante e o macbinista. O pri· no~re d_eput.1do, não teria :t menor d11vida em 
melrO fo1 absolvtdo e o processo do.segillldo niio ace1tar D sua emenda,. restabelecendo·. aquelle 
findou ·ainda. -. .. · .- .arsonat; mas faliam mais alto as eircumstaucias · 

·, -Quanto áS canhoneiras, não de.sysiema cbin~ . do paiz. · · . .· .. 
mas· constrnidas na Inglaterra para o Cbina' Tratemos primeiramente de· collocar o paiz 
d:evo· d!ze~ ao nobre · deputado que el!as . mê e_m boa_ siluaçAo fiuanc~ira, e depois guem esc 
foram md1cadas. por . pessoas mUlto ·ha!Jilitadás Uver a testa dos ne~oc10S do Est.a,lo tomará as · 
como as mais apropriadas para a n:~vegação dos providencias que_julgar convenientes. · 
nossos· rios, que é para· onde -mais1s-neccilsita;;-~Quamo-â reclamnção- do;; operarias, declaro 
mos. .· · · _· · . que me foi dirigida uma petição . daquelle pes· 

E a ~sle respeito devo dizer que não despre>o sonl para que, no caso de não ser reintegrddo, 
o systema Trajano, nem sou para isso compe- se lhe _reslftuisse o dinheiro c~m .gue h~via • 
tente, · merecendo-me -até o seu autor o maior concorr1do para o fundo de pensoes. · 
apreço, como sabe o nobre. deputado. ·. A'prüneiravi~~ parl.lce que_n~o deveria exis· 

O Sa. ·FnNAimo Osomo:-E' verdade; llr a -menor d_u.v1~a em def1~1r-se essa pre-
. . . . . · . , · · . .. · · .· : · · ... :·tenção, tal. é a JUStiça gue assiSte a .. esses .. ho· 

· O.SR. LIIIIA DuAR'J'!I (muus_tro da man~l!a):...,... meus, mmtos• dos quaes cantam 16 e· 20 annós · 
O :nobre de_puta_do ~1nda qmz ~.ber .. o motivo de serviço e ·que se viram destituídos do uilico 
JlO~ que ate.hoJ_e nao !o.ram pu~hcados os dons· meio de oceorrerem ás exigencias' da vida. · 
:1'-lttmos_relator~ossobre 0 ~rv:~-~ de pedra .. · · .'· Assev~ro ' ao _nobre deput:.do gile ~ a peÍi~o 
~teuelato.r1os,_ quando_ entre~ para o mtnls: desses operarias acha-se ~IIectil ao conSelho . · 

\efl~ · da mannba_,..- a_chavam-se na secrcbria· da de estado e que.o .. governo -lhes. ha de . fàzer . 
J~ça, para onde · tmham sido_ enviados peio justiça. . · · ·' · - · · · 
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·. Accresc·e· qti.e os • ]Jeticionarios t6m encontrndo 
o poderoso a11xilio do meu colle~a o honrado 
ministro da agricultura, que não o ce!sa de a vi c 
var-me a lembrança a este respeito. • 

O nobre deputado fallou lambem ácerca do 
castigo da chibata na armada. Devo declarar á 
camara. que o governo lein em vista, na di sei plina 
do exercilo e da armada, dirigil·a elevando o 
caracter e estimulando os brios dos nossos ma
rinheiros e soldados; da!Ído·llles instrucção para 
que_ se compenetrem da dignidade de cidadão e 
não dêm or.casião a lançar-se .mão de castigo tão 
infamante. Etl acredito que a instrucçã.o disse· 
minada dará este resultado, e .que, em breve, a 
nosssa marinhagem 11Tio terá de passar pelo 
vexame de vêr ainda em pratica o castigo da 
chibata. 

Tratou o nobre deputado de escolas a bordo 
dos navios. A nossa marinlla~em é quasi toda 
tirada dos aprendizes marinbe1ros. Em ·todas as 
()(lmpanhias ba escolas estabelecidas ; e; quimdo 

-os aj)ren~izes Ji.assam parn o corpo de imperi~es 
marmhe1ros, Ja snbem ler e escrever, e ussim 
parece-me que neste ponto estão satisféitos os 
desejos do -honrado deputado. 

O Sa. JoSÉ MA.B.rANNo :- E quanto á Histeria 
do Brnzil? . 

o Sa. LIMA DUAIITE (mini$tro àa marinhc) :-
0 nobre deputado sabe que não se.póde fazer 
tudo de uma vez. Melhoremos as- nossns con·
dições finaneeiras, e de]Jois attenderemos a todas 
essas necessidades. · · 

Fallou por ultimo . o nobre deputado sobre o 
()(lmmercio de· cabotagem. · E'-e>ta uma questão 
grave e complexa, qu~ é preciso estudar, atten
d_endo-se .a.circumstancias variadas, de que de
pende o progresso do paiz, e que nfio pódem ser 
apreciadas no. presente deb~te. O governo niio 
se descuidara deste ponto, julg8ndu•o sempre 
muito importante. 

São estas as observaQões que li nba a faler em 
resposta aos nobres deputados, ·e peço :i eamara 
que me desculpe por ter ~husado da sua.atten
çiío. (Muito bem; muitQ bm.) 

A discussão fica encerrada e a volação adiada 
por falta de nuptero para se votar. 

O Sll. PIIESIDENTE dá]!or ordem do dia H: 
Votação do orçam enio da marinha. 
2 .• discussão. do orçamento da razenda. 
Continu~cão da 3.• _dita d_o orç~mento da 

agricUltura. · · · -- · 
3. • dita do projecto 11.. 75 sobre a pensão ao 

tenente M. A. da Silva. 
i.• dita do da n. 299, sobre a remissão de ju

ros ao tenente coronellgnacio L. de A. C<lsta. 
3.• düa do de n. 56, sobre isenção de impos-

tos á sociedade Sete de Setembro~ . . · 
L • dita do de n. 7 A, sobre o collegio elei-

tora! da vil!a do Teixeira. ·.· 
.Continuação da L• dita do de n. 71, sobre o 

sulphureto .de cnrbono; . · · 
a.• ditn do projecto relativo a dam.no e si-nistró. . . . . . - . . 
Le-vantou~se a sessão ás 5 horas da ta:tde. 

F . 
·romo iv;::.:~~~. 
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PRESIDENCI.~ DO SR. VISCOJIDE DE Pll.\DOS. 

·A's·n horas da manhã,feila a chamada acha
ram-se presentes os Srs. Visconde de Prados 
Alves de .A.rauj~, Costa Azevedo, Almeida Bar: 
bo~a, José Bassou, Joilo Brígida, Cnndido de O li. 
v erra, Corrêa Rahello, Horta de Araujo, José 
·Caetano, Martim Francisco e Freitas. 

Compareceram depois da cllamada os Srs. 
PJmpeu; Barro~ Pime~tel,. Danin, _Amerieo, 
Fra.nco de ·Almerda, Fab10 Rers, Joaqurm Serra 
Sinval, Liberato Barroso, Viriato de Medeiros: 
Aceioly, Rodrigues Junior, Souza' Andrade 
Bezerra Cavalcanti,· Meira de. V~sconcellos; 
Abdon M•lanez, Manoel de ~ao-aJhães, Antonio 
de Siqueira, Soares Brandão, Tbeodoreto Souto, 
Ulysses Vianna, Joaquim Nahuco, Ser:íphico, 

'Beltrão,Esperidião,Espindola,)(arianno da Silva, 
llarão da Estoncia, Monte, Pradu. Pimentel, .Al· 
meida Couto; Augusto F rança, Prisco Paraíso, 
lldefonso de Araujo, Bulcão, Ferreira de Moura, 
Saldanha Matin.QQ, .França C3rvalho, Ruy Bar
boza, Al:ambuja _ Meirelles, Baptista Pereira, 
Souza Lima, Franco de Sá, Moreira Brandão, 
Abrou c Silva, .. Bunrque de Macedo, Carlos 
Affonso, Francisco Sodré, Aureliano Magalhães, 
Tbeophilo Ottoni, Fidelis Botelho, Lima Duarte, 
Tbeodnmiro, Tamandaré, Antonio Carlos, Ga
vião Peixoto, &rão Homem de Mello, Moreira 
de Barros, Malheiros, Sergio de Cnstro, Diana, 
1\larco\ino Moura, Zama, Cesario AI vim e Affonso 
Penna. 

Compareceram depois do nbertn a sessãe os 
Srs. lgnaeio 1\brlins, Joaquim Tavares, Mar· 
linho Campos, José Mariauno, Olegario, Souza 
Carvalho. Florencio de Abreu, Tavares BeHort, 
Sigismundo, Jcronymo- Jardim,_ Freitas.Cou
tinlro, Belfort Duarte, Camar~o, Lniz Felippe. 
Costa Ribeiro, Bezerra de !lleuezes, Epami
nonda$ de Mello, Frederico Rego, Andrade 
Pinto, Si! v eira de Souza, Fernando Osorio e 
pedra Luiz. 

Faltaram com. Jlarticipação os Srs. Aragão e 
Mell~, Frederico de Almeida, Franklin Doria, 
Galdino,· re·ranymo Sodré, Lourenço da Albu
querque, .Macedo, 1!fello e Alvim, Mello Frnnco, 
Rodolpho Dantas e Souto ; e sem ella os Srs. 
Couto Magalhães, Felieio dos Santos, Joaquim 
Breves, Leoncio de Carvalho, Mlrtil!l Francisco 
Junior, ltlanoel Carlos,·Manoel Eustnquio c Ri
beiro de Menezes. 

.Ao meio dia o Sr. presidente deClara aberta a 
sessão~ · ; · · · · 

'E' lida e approvadÚ neta da sessão antece
dente: 
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O Sa. i.• SE!JB-ET.ARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTli: 

omcios: 
Do ministerio da agrictiltura, de 1.0 de Agosto 

corrente, remettendo diversas informações sobre 
as obras do reservatorio d'agua do Pedregulho, 
prestadas pelo engenheiro director fiscal inte
rino.- A quem fez a requisição. 

Do secretario do senado, de i O de Agosto cor· 
rente, participando ·que constou ao senado que 
Sua Magestade o Imperador consente nas reso
luções autorizando o governo a conceder licença 
ao desembargador Sebastião José da Silva Braga, 
e magistrados Francisco de Faria Lemos, Fran
cis~o Baptista da Cu~ha Madqreira e Franéisco 
1ose Cardoso Gmmaraes-'-Inte1rada. 

Do mesmo e i" ual data, remettendo a propo· 
sição que conce~e a D. Carlota Luiza Augusta 
Tavares e D. Htnriqueta Tavares de sepulveda 
Figueiredo o mont~·pio deixado pelo L • tenente 
da armada Ignacio Eugenio Tavares, á qual 
proposição o ~enado não póde dar o seu consen· 
timento. -Inteirada. 

Do mesmo e igual daia, remettendo emendado 
o projeeto de lei que fixa a !orça naval para o 
anno financeiro de :L88i-l.882.-A imprimir. 
. Do mesmo e igul data, remettendo emen· 

·dada a proposta convertida em projecto de lei 
que abre um credito extraordinario destinado á 
acquisição de material de diversas obras na es· 
trada de !erro D. Pedro 11.-A imprimir. 

Requerimento do bacharel Antonio Pereira 
Pinto Junior pedindo que seja com elle contra· 
tada a continuação da publicação dos annaes da 
camua dos deputados, que estava a cargo de sen 
fln&do pai o conselheiro Pereira Pinto.-A' com• 
missão de p~Jicia. 

E' lido e approvado o seguinte 

PÁIIEGEII 

.J .· 1880.-N. 60 

A comrnissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado o requerimento de JQsé Lino de 
Almeida . Fleming, pedindo um subsidio de 
~:OOG.!í annnaes, durante quatro annos, para 
compfetar, na academia de· Milão, os seus est!l· 
dos de musica, é de parecer que seja ouvido 
o governo -a respeito da pretenção do suppli-
cante. - --

Sala das com missões, em lO· de .Agosto de 
:1.880 .;_Almeida Cooto .-Joaquim Serra. 

.,E' lido e mandado imprimir o seguinte 

PA.RllCER 

:1.880.;_N. nA 

Pro8inâa àe Minas Gerau 

A commisslio de Constituição e poderes, tendo 
observado as diS!IOSições do art. 7. 0 e. paragra • 

· phos do regimento ·da camara, enrninou as 
· actas. da eleição secundaria a que se procedeu 

no dia H de Jlllho do corrente amio na pro· 
vincia. de Minas Geraes, para preenchimento das 

vagas occasionadas pelo fallecimento do depu
tado Hygino Alvares de Ab~eu e Silva, e pela 
escolha para senador do conselheiro J,afayette 
Rodrigues Pereira. e verificou ter corrido ragu· 
larmente todo o processn eleitoral, sem que 
chegasse ao conbecfmento da commissão pro· 
tes1o ou contestru;ão alguma ; c 

Ccnsider~ndo, á vista das actas presentes i 
commissão e das publicações feitas nos jornaes 
da província e desta cõrte, terem obtido maioria 
de votos os Srs. Drs. Manoel Joaquim de Lemos 
e Benedicto Cordeiro de Campos Valia dares, não , 
vindo a influir no resultado final a votação de 
alguns collegios cujas actas não se acham ainda 
presentes: é a com missão de parecer: 

Que S!ljam reconhecidos e declarados depu
tados pela província de lllinas Geraes os Srs. 
Drs. Manoel Joaquim de Lemos e Benedicto 
Cordeiro de Campos Valladares. 

Sala das commissões, em H de Agosto àe 1.880. 
-F. du A!meida.-Fmnco ~ Sti.-Espcridião 
E. de Barros Pimentel. 

O S11. MALHEmos pede á camara urgencia de 
cinco minutos para justificar um requerimento. 

Posta a votos, é a urgencia concedida. 

O Sr. 1\lalhelros: -Sr. Fesidente, 
Jisongea do com a importantissi ma confiança do 
commer~io .desta côrte, que se dignou far.er-me 
seu orgao JUnto ao governo para fazer chegar 
ao seu COJ:J.heeimento as queixas que o mesmo 
commercio tem do servico que se faz na estrada 
de ferro. D. Pedro n, vou offerecer um r~que· 
rimento, pedindo informnções e providencias 
tendentes a obviar esses inconvenient.;s de 
que tanto se resente o commerciv desta CliPi· 
taL 

Tenho aqui a representação, assignada por 
firmas tão respeitaveis desta praça , que se 
torna evidente não só a sua importancia moral, 
como sua importanc!a pecuninria, visto que 
.representam um valor igual á receita geral do 
Jm perio em um anno, isto é, cento e tantos mil 
contos. 

As queixas do commercio referem·se aos 
seguintes pontos : Mtas de café, - pesa. 
gem do mesmo ,- varreduras,- e . demora 
~o. café na estacã9 central, _com grave pre· 
JWzo dos fazende1ros, co!llDllssarios e expor· 
tadores. 

Quanto ao primeiro ponto, Sr.. preside~te, 
· ha duas hypotbeses: ou ha falta _ou ex:cesso de 
café; quando h a falta, a estrada ·não indemnisa 
d~sde que ella não chegar a 1·%, vistp que assim 
d1spõe um regulamento do mesma estrada; mas 
Sr . .presidente, peiorainda do qne isto é quandÓ 
se da o caso de excesso no peso do café : entiio 
o dono ou commissario é obrigado a pagar uma 
multa em dobro, e muitas vezes, recebido o 
café pelo cornmereio e verificadv o peso, en·. 
contra.se menos do que foi pesado na .estação. 

Não sei, Sr. presiden1e, quai é a. !e. i, em que 
se funda a directoria · da estrada 'de· ferro 1>. 
Pedro ll, para proceder desta forma; em todo 
o caso,. si existe, eu acho-a de todo o·po.nto iní
qua, porque quasi sempre o , dono ou o com· 
missario · 11\) café não é culpado, mas sim os 
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empregados das estações .intermedias, que deve
riam tsr todo o cuidado na pesagem do café. 

A p~sagem ·a~ café é leit~ com atropetlo; é 
mal fetta, e dah1 provêm ex1geneías da estrada 
de ferro, que provocam queixas, muito justifi
cadas, d:l parte do commereio. 

A varredura do enfé ficava ou nos wa~ons, 
ou na plata-fórma da estrada de ferro. Ultima
mente, passou a ficar sómente nos wagons, 
porque inutilisaram umas . aberturas que .. havla 
na plata-fórma. Fecharam essas aberturas , mas 
não tanto quanto era .preciso. para eviwr que 
alguns grãos de llBfé ficassem debaixo da plata
forma. Eradejustiça, Sr. presidente, que estas 
varreduras. fossem entregues ao donos do ge
nero; no emtanto, a estrada de f.erro, abusiva
mente, fiea eom ns varreduras e as expõe á 
venda. (Apoiudos-) Sabe a eainara o prejuízo 
que tem o commercio com este procedimento 
da directoria da estrada de ferro 1 Eu ])OSSO in
formar á camara que ·estas v-arreduras pro
duzem centenares de contos de réis. 

{)SR. FAEIT-!.ll CoUTINRo:- E não são vendi· 
daS em Leilão. 

O Sa. M.u.!mmos :-A estrada de ferro, fican
do com a im portancia da renda dessas varre
duras, pratica uma ·verdadeira extorsão co)ltra 
o eommerc.io. -(Apoiados.] 

necessai'ias para que deixem de existir seme
_lhantes abusos. Si encarreguei-me de .trazer á 
camara estas queixas, não foi por desesperar do 
nobre ministro, e tanto. não desesperei,e tanto o 
eommercio confia no zelo e solicitude de S. Ex., 
que ficou satisfeito vendo que o nobre minis
tro, logo que lhe constou a existencia de abusos, 
f~i á estrada de ferro ·e deu algumas provideu· 
ctas, .. mas que não ·foram ainda completas. 
Chamo a atlenção do nobre ministro para este 
ponto, em nome de uma parte importante da 
população do Jmperio, em nome dos interesses 
eommerciaes que estão ligados a este assumpto. 
O commercio, pela importancia que tem no 
desenvolvimento do paiz, deve ser attendido em 
suas queixas, e espero que S. Ex. providen
ciará de modo a que cessem taes .queixas. 

Si, repito, faço estas reclamações da tribuna 
é para que S. Ex. seja mais prompto nas me· 
didns que tornar e para que tranquillise o 
commeroio declarando já e já as providencias 
que tem tomado e as que pretende tomar o mais 
breve possível para obviar a todos os ineonve~· 
nientes. ' 

Fazendo isto, S. Ex. prest:Jrá um releV8Jlti&~ 
sim o serviço ao commereio ··de café, a essa enli~ 
dnda representada pecuniariamente por 1:eut~ ~ 
tantos mil contos de ríiis, sómente nesta cOrte, e 
que será a primeira a a_gradecer a S. E11:. o seu 
zelo, solicitude e boa vontade em a \tender tanto 
e tão bem a interesses importanússimos do 
Estado. 

Sei pela noticia que deu o Jornnl do Commer
cio, que o nobre .mmistro fez uma visita á es
trada de ferro, e deu providencias pará reme
diar alguns destes ma[es; e, quanto ás var;e-
duras, sei que S. Ex. mandou que fossem ellas Vozns:-Muito bem! muito bem 1 
entregues aos ·donos do café; sobre este ponto, 
portanto, não insistirei. O Sn. MALHEmos:-'Esqueci-me de dizer mais, 

Outro ponto que dá motivo para queixas Sr. presidente,-que ha necessidade de fazer-se 
muito justificativas, é a demora do cnfé, na es- uma reforma na estradn de ferro D. Pedro 11, 
tação central. Qu~.r saber ·a camnra, qual a niio só qnaniO ao serviço, como quanto no pes• 
porção de café quo se acha demorado Y Nada soal · · 
menos -de 50. 00() saccas, e o prejuzo que sotrre A noticin que o Jornal do CIJfllm~rcio dá bole 
o commercio de exportação, com esta demora, da visita de S. Ex. á estrada de ferro O. Pedro n 
é tlio e<ridente, que eu não me demorarei em ,diz que S. Ex. providenciou qwnto á expeditiio 
demonstrai-o. do cnfé COlti o augmento do pessoal. 

Acontece que agora é justamente a época da Ora, eu discordo de S. Ex. neste pÓnlO. En-
nova safra ; é n época da venda, da exportação tendo que do que se _prêcisa não é de aogmento 
.do café; ·e tem succedido que para os Estados- de peSS(Ja1, mas é conservar talvez o pe!!.!!oal que 
Unidos, um dos mercados mats consnmid ores ·" · 1 t to q e elle seJ' a 'dc!!e 
deste genero, tem ido navios levando só mente J~ eXIS e, com an 11 1 0

• 
meia carga, porque não podem fazer a carga S. Ex. sabe· perfeitamenle que a estrada-de 
inteira ; e não podem fazer carga inteira, pela ferro D .. Pedro .li se -~cha em 11I:la posição me
dsmor.a do café na estrada de ferro. Si a estra- Jindrosa, e tão. melindrosa que têm-se deseoberhl 
da de ferro, apezar das vantagens que nós es- desfalques importantíssimos nessa repar.HÇão 
peramos cglher della, não eonsegue .fazer o pul>lica.. · · 
serviço, melhor do que era feito antigamente, Não quero. Sr. presidente, Indagar de onile 

. Jião sei,p_ara que ,ella.serve. .. . provêm.esses desfalques, nem qnaes são,os·•de-
Antigamente, o café vinha de cima ; e, o linquentes; S. Ex. está mais no caJSo de Ia.zel-1!. 

mais tardar, dentro de oito dias, chegnvn a este e estamos certos de que ha de providenciar ·de 
· mercado. tal fórma que descubra outros desfalques, si os 

H()je, leva 8, ~6,.2~ e .mais dias até ser en· houover, .e ·puna os verdadeiros •delinqnentes. 
tregue aes comm1ssarros. ~ Mas de onde provém isto? Provém do -ser-
·o Sa ... FJ\EITAS Commao:-E' .bom que os·da vi_co mal feito . 

.maioria vão reclamandil, porque quando os da · um- escriptor amerjcano,-o S_r- .Hebert~mitb, 
opposição <feclamam não são attendidos; ~sCI:evendo :sobre •o B=L, drz •a ·l'8Spelto ;da 

·o SI. ]\[ALJIEillos:-Fazendo estas observa- estrada de ferro D •. Pedro Il·esta .phrase:-era 
ções, :sr,.·]Jresidente,_eoncluól)~dindo :a_o :no~re, iJlara :desejar <f\le .o ,governo :do .Brazil fosse 
mffi!stro que se drgne dar as provtdeneras · menos ;paternaJ..,..;,eu:adopto-a perfeitamenl6. 
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Não sei, Sr. presidente, por que fatalidade \•)do 
serviQO pertencente ao Est~do é sempre mais 
mal feito do que si elle es1ivesse a cargo de 
particulares que sempre têm mais iniciativa. 

profundamente nfl'ecta essas duas fontes de nossa · 
riqueza. (AJWiados; muito bem.) 

A estrada de ferro D. ·Pedro II é uma d:~.s mais 
importantes fontes da nossa renda, é por assim 
dizer a m~nina dos olhos do Estado. 

Si essa estrada fosse administroda com mais 
practibilidade, daria · muito mais renda do 
que dá. • · · 

Portanto si é verdade que o nobre ministro 
~ agricultura tem tenção de alienar tempora: 
r1amente esta estrada, arrendando-a ou defini
tivamente vendendo-a ... 

U~ voz :-Não apoi'ado. 

O Su. MALBEIROS :-Eu não digo ngora qnnl 
seja a minha opinião a esse respeito, mas o que 
digo é que si a estrada de ferro D .· Pedro II 
passasse para negoc~antes, J!Or exemplo, daria 
muito mais renda, do que'da actualwente. 

A necessidade da-estrada de ferr0 D. Pedro 
n, n~o é de augmento de pessoal; e para justi
ficar isto direi a camara e ao nobre ministro da 
agricultura, de quem chamo a attenção para esse 
facto, que na estrada de ferro da Leopoldina a 
principio fazia-se o ser.viço com um pessoal de 
sete trabalhadores; depois, no tempo do Sr. P3s
sos, e!Je augmentou o seu numero para !6; mas, 
:i vista das relamações feitas pelos interessados, 
o Sr. director actual interino dessa estrada re
duziu esse numero a sete, sendo o serviço tal
vez feilo melhor do que no tempo dos·!6. 

Com isto quero provar que não é o augmento 
do pessoa I que h a de -vir dar mais ordem á 
estrada de ferro D. Pedro H, mas a co nservaçfio 
do mesmo ]lessoal; si isso for possível, poden· 
do-se até diminuil-o, sendo elle, porém, sempre 
idoneo. 

E Jlque certo S. Ex. de ama cous:~ ; si con• 
linunr a estrada de ferro D. Pedro II, sob a 
administração do Estado, S. Ex. que tem mos
trodo Wo boa vontade para melhorar. todo o 
serviço que lfle está . confiado e que mostra 
mesmo que cGmprehende perfeitamente quanto 
se deve·attender ao lado pr.rtico e puramente 
pratico. da administração, e que esse pessoal 
póde ser diminuido, augmentnndo·se-lhe o 
ordenado, porque o bom pag.amen to ao ern pre
gado fat com que elle seja mnis zeloso no cum
primento de seus deveres, e é disto justam~nte 
de quese precisa. 

Espero, pois, que S. Ex. attenderá a estas 
quei~as, que não são minhas IJropriamente 
(apo!a<ios) .•• 

U:~o~ Sa. DEPll'l'Aoo :- São ·de todo o commer
cio. 

O·Sn. MALHEmos:- ... mas de todo o com
mereio dest~ r.õrte, e mesmo de toda a lavoura, 
isto é, d~s duas principaes fontes de riqueza 

' d!' .nosso psiz : e . será solicito em dar as pro
VIdencias necessarias para que não contiltue 
semelhante prejnizo e semelhante mal, que tão 

Vem á meso e é remettido á commissão · de 
commercio,- industria e artes uma representa
ção dos negociantes,commissarios, ensaecadores 
e exportadores de cnfé, contra os processos em
pregados na estrada de ferro D. Pedro li para o 
transporte do cn fé. 

O Sr. Duarque de Macedo (mi
uistro da agl'i<:ultura) : -Sr. presidente, com 
o barulho que havia na casa, eu não ouvi intei· 
ramente as palavras do nobre deputado ••. ~ 

0 SR. MALl!Ell\05 E OUT!\Os :-Infelizmente. 
0 SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da agri

cultura) :-.•. mas creio que S. Ex •. referiu-se 
a tres pontos : L •c, ás varreduras do café na 
estrada de ferro D. Pedro li , em 2. • logar, ao 
peso das mercadorias ; e em 3. • logar, ao 
augmento de pessoaL. . · 

o SR. MALKEmos :-A demora do café na es· 
tação central. 

O 811. Bcr.!.RO.UE DE MACEDO (ministrJ da. agri
cultura) :-... á demora do _ca[é na estação 
centr~l_. 

Sr. presidente, apenas tive conhecimento das 
irregularidades que se davam nesse serviço da 
estrada de ferro, tratei de providenciar da me

.lhor fôrma ~ossivel. 
Devo dizer a -casa, por amor á verdade e :i. 

justiça, que ai gumas dessas medidas, umas 
sugo-eridas por mim, e outras inidadas pelo pro
prio directorinterlno da estrada de ferro, ja estiío 
em exccucão ; outras eu as mandei adoptar ; 
todas cllas· estão mencionadas no Jornal do Cam
mercio de hoje. 

Cabn-me apenas dizer ao nobre deputado 
que o nugmento de pessoal a que se referiu o 

. Jornal, diz respeito o os trabalhadores ; não é 
propri~menle pessoal da administração, mas dos 
indivíduos encarregados do que a!U vulgar
mente chamam-apartamento do café,-carga e 
desc~r;;a, allxíliare>, verdade ira mente serviço . 
de trabalhadores. 

Ha alli outras irregularidades que tratarei de 
corrigir. 

O nobre dep~tado s~be que por outro lado 
reclnma-se (não di(\'O que seja este o c~so), por
que não se proporcionam todas as facilí dades que 
seritl m p~ra desejar, não se attende a todos os 
interes>es c a ·todas· as exi gene ias, sendo ás 
vezes essas reclamações contrarias aos interesses 
da propria estrada de ferro, e portanto aos do 
Estado. 

Estou disposto a attender a toda! as· i:~cla· 
mações, com excep~~o, porém, desta~ ulti· 
mns. . · 

Hei de procurnr re~ularisar, da maneira mais 
completa e sati~factorl3, o serviço. da estr~da. de 
ferro, até o ponto em que as· · redam~ções me · 
pareçam ju>tnS; hei de ir muitus vezes -em 
pessoa reclamar alli e;;sas providencias, ou or· 
deual-as por mim proprio. 
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Creio que por -esta fórma terei satisfeito o 
nobre deputado. 

O Sn.-FilEITAS Coommo :-E quantp á inde
mnisa~ão dos desfalques occorridos ' 

Nio .é possível prescindir do peso da merea· 
dorius, porque é por este Ileso que se cobra o 
frete •. 

Eis o que tinha a dizer. 
O SR. Bu.t.BQUB DE ~CEDO (ministro da t1gri· 

cultura):- Quanto :is varreduras do café, ellas 
hoje são entregues aos consignatarios. A estrada 
não fica mais com e5sas varreduras, e, quando 
ficava, era com o fim de indemnisar as perdas 
do café que havia em ~lgumas remessas, não 
era com o fim de vender essas varreduras e dis
tribuir o seu produeto com os empregados ou 

· · Vem á mesa, é lido e lic:a adiado, por ter pedi
do a palavra o Sr. C~ rio Alvim, o seguiu~ 

llequerimenlo 

com apropria estrada de ferro. . . 

'• Requeiro que, por intermedio do ministerÍo 
_da l!l;rieultu~, se peçam ao governo as seguin
tes !Dform3çoes : 

O SI\. · FBl!tTAS CoOTth'l!O : - Essas vendas 
nnnca foram fiscalisadas devidamente. 

· • i . • Si são. exaetas as queixas do commercio 
d~ . eaté, constantes da r6presentação. que ora 
dU'Jgo elle no governo, relativas ao modo por 

. O Sn. BuA.nQu& DE -MACEDO (mini1t,·o da o.gri- que procedem os empregados da: esl.rada de 
cuUur~) :-Bem; são factos passados, sobre , 05 ferro D. Pedro n, quanto t faltas de ca(é, pesa· · 
quaes Já tomei as providencias neceasarias, e, gero e demora do mesmo nos armazens com 
portanto, não precisamos insistir mais neste grave prejuízo do mesmo eommercio ' ' 
ponto. (Apoiados:) • 2.• Qnaesas providencias que o governo tem 

o 
8 

F Co tomado ou pretende tomar para dar prompto 
_ R. oru.s llTimiO :- Queira Deus que remedio a esse md, si elle existe, o qual tio 

nao se reprodnzam. damnoso é aos fazendeiros e negoeianleS de 
osa. BÚA.BQUB D& MACEDO (min.isti'O da agri- café desta importante praça! 

cultura):-O peso das mercadorias ha de · ser c Sala das sessões, U de Agosto de 1880.-
feito com maior regularidade • . Para isto já or· Mallteiros. • · . 
den~i que se comprassem balanças apropriadas, . . 
porque lia estrada dê ferro pesa-se o café, sacca O S11 .. JosE lWllANI'io (pela ord~) :-Sr. 
por sacea. Comprehende a camara que não era pre~ldente, . tenho . de .submetter a conside· 
possível pesar uma grande remessa de café em ,r~çao . . da oa~n~a uns docnmen~s. mas antes 
nma nem duas horas,. muitas vezes era 11eces- :itsso, J nlgo IndJspellsavel profenr ·algumas pa· 
sario oecupar todo o dia. lavras, · pa~ o que peço á camara que·me ton· 

. ceda nrgenCla por cmco minutos. 
o sn. !úLillll D.OS;- v; Ex. dá licença para . . 

um aparte t · · · . · (Po&to a votos o requerimento i approvado.) 

0 Sn. BUAIIQllE DB M.l.c&DO (ministro da agri· 
cultura) :- Pois não. 

Neste ponto estou disposto a insistir ; quaes
quer que ·sejam os· inconvenientes; decidida· 
mente não m~ndo dispensar o peso do café, 
salv~ ~~ já _!iver sido Jle!iado pelo agente da 
admtntstraçao da ·estrada ; porquo ahi ·é que 
est.ã a garantia para o thesouro . e tambem para 

• o proprio destinatario ou remcttente. 
E' indispensavcl, que o freie. da mercadoria 

seja pago pelo peso taxado, e não pelo peso de· 
clarado pelo remettente. . . 

Neste ponto, portanto, qualquer que ~ja a 
despeza, qu~_lquer qge ·seja o sacrifício, qual· 
quer que seja o trabalho ba de se · verificar o 
peso . •. 

O Sa. lli.m.Einos :-Mns o café é .. pésado. na 
- estação que o recebe~ 

0 8!1. BUAIIQUE DE MACEDO (m111istro da agri· 
·cultura) ;- .Na .estação que o remette. " 

O SR. H.u.BBtllos:-Bastavn isso. 
O Sa. Bu!llQU& DE 1dA.cBtio .(ministro da agri· 

cullura): - .Has trnta-se. d:ts verilic:açoos'; e 
sempre · que . ror necessario ·verificar; quando 
a estaçlio não éa dll propria esr.rada de ferro,. .é 
conveniente repesar; para Jslo é qUe .ha bal111· 
ças apropriadas par:~. este serviço. ' · 

O ·sn. PI!ESJDBN'I&:- Tem 3 palavra o nobre 
deputado. 

O &r • .JoiJéMarJanno :- Sr. presi· 
dente, tem-se procurado diminuir ~ respoosa· 
bUidade moral de meus actos politieos, assim 
como se :tem querido fazer_suppor á camara, 
embora >em proveito, que eu, com uma voea• 
ção 'decidida para o ataque e para o. insulto, 
nunca defendo uma causa justa. nem me em· 
penho por outra cousa que não seja a aggressio. 

0 Sa. lO!Q11IM TA V AliES ;- Ninguem lhe póde 
fazer essa injustiça. · 

O Sa losi> 'lútu.l.liNo :....:.Infelizmente, Sr. pre- ·, 
sidente, tenho estado durante quasi toda a lil.l· · 
nha .vida collocado na triste posição de quem 
cl3ma e soffre por si e seus amigos e, JlOJ1anto, 
só me resta o desafogo de. protestar. E' o que 
tenho feito. 
. Por isso foi que o anuo J;l:ISSlldo, destacando• 
me principalmente da-opinião do Sr. Dr. Soúza 
Carvalho; cujos conselhos e inspirações·exçln· 
slvas se diz entretaul.C que eu sigo, ate aqui a 
~dministração do Sr. Dr. Adolpho de Barros, 
na proviaeia de Pernambnco. · · 
·. Tive, ao menos,' a ooragein de 'condemDal:a, 
quando outros, às occultas; mostravam-se con· 
trarlndos com ella, mus :vinham em pllbllco dar 
teslemunho em conlrario. · ·· · .. : · · . 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2710112015 15:22- Página 6 ae40 

SesS!o em n de_ Agosto de ~aso. 

'PO'r.essa oeeasião declarei qne·naquella pro· mençioilado presidio: Ne&tes termos etc. P. a y, 
·vilicia ~e tiilha coaimettido um atteiltadosem S. deferimento. E. R. ~L · 

·· nome, um attentado incrível nós ·tempos mo- · Casa de detenção !lo Recife; 10 de runbo de 
dernos, qn.al o de $Cr retir;tdo da casa de de- tSBO.-Manoel Teixeira de. Carvallw Rala/áu. 
tenção um preso, que se aclnva alli cumprindo 
sentença de prisão simples .. .. ser posto a ferros Como requer.-'-Ca~a de detenção, iO de l11nho 
a bordo de um navio, .e dah! remettido para de 1880.-José Leitão. 
Fernando de l'ioronha com reeommendação de Em cumprim~nto ao despacho supra, oerlilibO . 
sojeital-o á trabalhos forçados. Quando contei nne o supplieante teve destino para o presídio 
isto ao. Sr. ex-ministro da justiça, S. Ex. de Fernando de Noronha em 1.0 de Fevereiro de 
excla.mo11 : Não .parece que e$famos em paiz '1.879, em virtude de ordem do Dr. chefe de 
constítuéioMI. · - tp<Jiiilia. Nada mais; certifico por não ser ·pedido. 

Hoje venho apreseular a prova daquiilil que '-Dou fé. 
se:pôde provar, isto_é, a prova de que Manoel .. C~sa de detenção ·em 10 de Junho de !880.-
Téix:eira de 'Ca[;'i'<iilío Ralahú 59 achava preso ·O escrivão, José Joaguim de Araujo Pacl!ao. 

· ~'l· 'ca$3 de detenção cumprindo a· pena de prisão Dlm. Sr. Dr·. juiz de direito do :!. • districto 
silnp?e~, ·e--q'lie dahi, não por o'rdem do j uiz: ·das· criminaL 
et~cuções, ·a cuja disposição se achava, mM p-er Manuel Teixeira de Carvalho Ralaiáu, oum· 
oiilein ·<\o e)lere ·de 'policia, em ·cumprimento de • 
iiís't'racções ·do l'iresidente ·da pr6"Vincia, fôra re- prindo senteo.ça n~ casa de detenção .desta ci· 

·d · · líd.i d F d d • d da de, precisa a bem ·do seu direito que V. 'S. se mettr o parao ptes o · e ei'nnn b, ol! e a til ·a di·g· ue mandar o escrivão respectivo passar-lhe 
se acha, para assim ser castigado de haver ~ssig-
na'do, eom ·outro3 presos,uma nranifestação em por certidão o teor do decreto que ·commutou· 
favor do administrador daguolle estabelecim1llito l!Je a pena de galés perpetuas, imposta ao stlp• 
o·honràdo Sr. major cam·ara.Lima, 'Que 'lleahava 'pliCllllte pelo jury do Bonilo em prisão sim
de ser demillido injusta e acintosamelito pelo pies : Nestes t~rmos . Pede a V. S. deferimento. 
mesmo ,11resideate. - _ E. R. M .. Rectfe·, 'H de lunbo de !880, O .Pro· 

· · · · ·· · · · · curador .-.loaquim ·Canuto de Sani'AnM. 
Tei:á a camara m:lis uma vez de nrlftcar que Dê-Recife ~~ de Jnriho de iSSO.- Bra.; 

eu não faço nccusações infnndadas, provando 
hoje eom estes 'docu.iilelltos as ·accusações que F lorenfiM • · 
eiitão fiz, 'como já tive_ ·occasião de provnr, Certifico, em cumprimento-do despacho supra, 
ttm·b'em-com 'documentos '~! que. disse a respeito ser 0 teor do decreto imperial ·de · que trata· a 
~e um tuucciouarío _®e. exerci~ o e~go de petição supra, da fórara e maneira ·segninte ~ 
rllSpector da sande pnbhca. Entregue! esses A Princeza Imperial Regense, em nome -de Sua 
documentos á mesa ··da ca11rara 'para serem l'e· Magestade o Imperador o Sr. D. Pedro :H. Usan
mettid,os ~o .ministerio do im.Perio e :lté hoje do da anribuic;lo conferida no art. 101 .~ ·8.• da 
não s·ei o i'tliiio qúe ·tomaram.: Faço e8ta obser- •Constituição, Hei por bem commutar em prisão 
vação para ~ue estes não tenham igual sorte, .f:imples a pena de galés .per.petrras, imposta ao 
e tambem para que se me possa informar onde :rén Manuel Teixeira de Carval bo Ralalãu, :pela 
param aquelles outros desdo que até hoje ne- .jury do termo do Bonito, na província de Per• 
nhuma resolução provocar_am. nambuco, por crime de bomlcidio.-Diogo Velho 

Peço á 'm'esa ·que mande ·transcrever esteS ·dtr· Cavelcanli de Alb11querque, do conselho _.do· 
Cun1êntos -no Diario O{ficiàl para que· fique bem mesmo augusto Senbor ministro.e secretario dos 
provado o facto por mim denunciado, afim de negoclos da_jusliça, assim o tenha entendido .e 
ver :ri apJ)arece, por parle do nobre Sr. miois\ro faça exec11tar. P~lneio do Rio de Janeiro em H. 
da justiça, allfUID3 provídencla que vá minorar de Fevereiro àe i877. fi6. • da inàependencia e 
aoilorte ·desse mfeliz sentencin·do, digno da maior do Imperio.-Prince%a Imperial Regente.-Diogo 
clemeuC'ia por .seu ·comportamento ãl:emplar •e . Vel~o Cavalcanti de AII:iuquerque.-conforme 
resignação. · Antouw Josó Vietor ino de'Earros.-Conrorme 'O 

u · d · b · official maior, Luiz S41azar Moscoso ·da Veiga 
.. man o tam em a mesa uma ·rectificação .:a:o Pessoa. E ,nada mais se continha :._1! 'l'ai ete 

IJiai'W, Of!it;ial de hoje. · sem duvida ; :por mim e:rtrahido ·do original 
·· 'Vem :á 'mesa e são mandados imprimir no ·eonstan-te dos·cautos, o rererido· é verdsdo-e -dou . 
IliiJrifJ·'Oificial o·s segUintes fé . Recife i6 de Junho de i880.-Eu, José Joa· 

~ttim Dias ~o Rego Junior. Escrivão interino· do 
JUTY escreVI. I>OCUMENTOS 

. Illm. Sr. Dr. juiz de direito do 2.• dlstricto. 
inm. .. !Sr-. Di'. •administrador -:da ·casa de de· criminal. · 

.. têb:ç,ão .. · Antonio PerP.ira da 'Camara :-Lima vem 'l'e.~ 
· 'lfa~otil Tel1eira de Carvalho Ralalíiu, cum- querer a V. S. que digne-se ,mandar :que o 
·- · idriilo:ptiisão l!imples nesta casa, precisa, a bem escrivão. do jury desta cidade .lhe ·dê . por .eer

de seu direito, que V. S-. se digne mandar o tidão o que con~L1r acerca da ·Temoção ·do ·sen
escrivno deste estabelecimento . passar-lhe por tenciiado á prisão ·sim'ples, .Manoel Teixeira •de 

-e'erttdão·a dia e mez do ~nno 'de iS79 em que o Car valho l\alaláu; em·lll de 'Fevereiro dQ.'auno 
, S'ii~iC!I'!lta: foi l'emettido Jl3,1':1 o P.:esidto ·ae J)assad~·- p~ra ·o llresldl~ :de. Fernando de No·ro.· 
Fêniàn'do;'e 'bem ·aasi_!ll quaes ·as amorrdades que ~ ~·a~ ·s1 ·fot a:utomada a : dita rem~ão· po~ 'esse 

- ordeiW'8Jil a remoçao do 'SllppHcaute para o Jui.zo, e; em;c:~só 'contrar•o;quaHon autondade. 
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que ordenou a ·ida do referido sentenciado para 
o mencionado .PrêSidio. 

Pede a V. S. deferlmento.-E. R. M. 
Rec!fe, U de Junho de l880.-0 .procurador, 

JoGqUIIIl CGnuto. dt Sa.nt'Anna. · . 

Certifiqne.-Reci!e, lã de tJullbo de 1880.-
Braz Plortnti flll. · 

Cer@.co, em cumprimento do respeitavei des· 
· pacho supra, que, revendo os autos de execução 
do sentenciado Manoel Teixeira de Carvalho Ra" 
laláu, delle não consta despacho algum do juiz 
executor ordenando a remoção de tal senten
ciado para Fernando _de Noronha. Acba-se, 
porém, junto aos mesmos autos um offioio, da
tado de lO de Fevereiro de i879 e assignado 
pelo Dr. cbere.de policia Joaquim da Costa Ri
beiro, em o qual commuuica ao Sr. Dr. juiz: 
de direito das execuções, qne, por ordem do 
excellentissimo presidente da provi nela, em offi
çio daquella data, ia fazer transporia r para o pre: 
sidio de Fernando de Noronha o semenc•ado 
H1111oel Teixeira de Carvalho Ralaláu. 

O referido é verdade e aos proprios 3Utos me 
reporto. 

2. Juros e· amortizaçl!() da di" 
vida interna. . ..... . .... l!.8U:.9~H . 

6. Empregados de repartições 
- extinetas .... : ...... : .. .. 

9. Estações de arrecadação .. . 
U. Admil_listração .de proprios 

. nac1onaes ..... .. ....... . 
U. Typographia nacionale · 

Diario OIJicial . ... . .. . .. 
i3. Ajudas de custo ..... . ... . 
~~ - Gratificações por . ;erviçós 

temporarios etc .. . : ..... 

l9:500n079 ' . 
. 338:59~866 . : 

U8:~~

_ l8:'88~,.8_S 

Art. 2 :• Para o pagamento da despeza auto~ , 
rizada no art. l. ' ,é .o governo autorillado.·a 
fazer operações de credito, no easo da insufll- . 
ciencia da receita . . · 

Art. 3.• A presente lei fará parte do orca·' 
mento do referido exercício. : · 

Art. i. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 
· Palacio do Rio de Janeiro em U·de Agosto de 

!880.-/osé AntQIIÍOSaraioa. · 

Recife 16 de Junho de 1880.'-Em fé 'de Ver~ DIIIECTORIA GBR.lt Dl CONT!BU:.lDÀDE EM 30 ... DI 
dnde. - Õ escrivão interino do jury; . José loa- rotBO DE i'SBO · 
qmm Dicu do Btgo Junior. · · · 

ORDEM DO DIA 

Votnção d~ 3.• discussão do orçamento da 
marinha. 

Ulm. e Exm. Sr.-Da .tabella ·ju~ta · e ··das · 
demonstrações q\le a explicam ve-se que as ruo!, : 
bricas !, 6, 9, U, U, i3 e -li do art. 8. • da .lei 
n . . 2. 9~0 de 31 de Outubro de 1879 foram in
sllfilcientes para as despez:as a que tinham de· 
fazer fa~ J!O exercieio de. !879 a !880, que se 
~cha em hqrudação, como passo_ a expõr .: . · Posto a votos o projeeto n. 73 de iSSO sobre· a· 

despeza do min!sterio da marinha, foi approvada 
!lm tod3S as .su3s partes bem como as emendllS ~- Juros e arnorli;a#o da_ di~ida i nterna. 
e sub-emendas apresentadas pela cominlssão, e 
rejeitadas todas as outras emendas q11e se acham o pedido na pro)l(Ísta do gonrno para esta 
publicadas no sessão de iO do corrente. E verba foi de l9.9~0:302~, qnantia qne a · lei 
sendo adoptado,,é remettida á commiasão de elevou a ~t,.90~:3~66739; mas posto que tive!sem 
reda•ção. . sido attendidos os juros da emissão de \0.000:00~ 

Achandó-se na sala immediata .o Sr. miniStro já eliectuada em apollees de 6 •;,, não o !oi a· 
· d d totalidade dos gue devbm resultar da' cOn· da fazen a, qne vem apresentar um~ proposta o versão em divida ·consolidada da fluctuante de. 

poder executivo, é introduzido no recinto com 50 000 000,, ,. · d 1 da 1 ~ 
ronll 1-d d d 1 lo e to do ssento a· - : " na .orma 0 · art. · ~.· reso u -as a I a es o es Y • • man a • · legislativa n: !.877 de 23 de Innbo Jle_t8 .91 direita do Sr- . presidente, lê o seguinte nem 8 amortização de outras sommas _que o go--

A. di · · nh · veru:o se viu na necessidade de realizar; .não só. 
ugustos e gmSSlmos se ores represen- do emprestimo nacional de l868; mas llimlíem' 

tantes da nação. · . de :1.879, effectuadas como consta do relàtilr!Q. · · 
De ordem de Sua Magestade o Imperador' e apresentado a V. Ex. ·pelo ·seu muito dig110: 

em cumprimento dos §li (!;.• e 9.• do art. 4.• da antecessor em 27 de Março ultimo, a saber,: ' .· : . ..:'· 
lei n. 589 de 9 de Setembro de 1834, venho .2.193 titulos do empre~timo nn- ·• ' . 
apresentar-vos a seguinte cional de l868 . . ...... ,. . .. _ .. :t.57i:3i06QqG .. 

Propol ta t-:659 títulos do emprestimo n:i"' ·· - . ..:.. -;, ·: 
·· cional de i879 .... .. .. . . . . . . U~7:~~: 

A~: L • ..&1~nula~ des~s autorizad.1S pela .. TaJ'!!~osetn du8ioqsnean~tl'aênJdoeu608eo·.·~ . .; ':. r\.'} 
lei de orçamento n .. ! ';9W 'de'·3l de Outubro de ~ v""" 

_ !879 para o exerciei~ ~e :~879-,.!880; ~ abel10· d~ ·-•pelices emíttidas para o . . . 
·ao :governo, pelo· mmislerio da fazenda; .nm . resgatecda estrada de·ferro·de .. · ..... ·. · ·· ··~ •· · 
. credito supplementar e extraordinarío da quantia· Baturité; a contar do l.• de · · ·. :.', 
.. de3;3ôO::S496966, que será applicado ás segUintes- Outubro . de · !879, . na. impor' · ·:: '· 
verbas:do:u-t. 8.• ®, cjtada leiJ a saber: . ' . ;, t~cia d~ •.•• - •• ;........ ... . ,.~:3~; · .. 
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160: Se~: em ll de .Agosto de. 1880. , 

-Daht. provém a m~ior despeza desta verba, 
. que ,~lev:!ndo-~e a !7 .71. 7. :3:10~750, apresenta um 

d.ficst de Uli.98t,IJOH. . . . 

. 6. Emp~ega<Ws· de reparfi>Qes ~inotas, 

O facto de haverem ficado fóra do quadro na 
ullima reforma do collegio de Pedro fi,. quatro 
·Professores que .foram considerados como ex
&inclos, em.r~ão de não comportar o credito da 
verba respectiva o pagamento dos seus venci· 
mentos, e-a .suppressão .do director e das .ca
deins Mfrancez, lngles, allemão e calligrapbia 
do instituto collllllereial pela lei n. i.9r.O de 3l 
de Outubro de . 1879, oneraram esta verba de 
um augmento de despeu ~nnual superior a 
!6:000tf; e apezar .de ter'eêsSado parte da que, 
ae fatia com atgúl).s ·empregados das tberonrarias 
que tiveram. destino, ainda assim tornou· se 
·neeessario .o ~upprimento de 1.9:50~79. . 

ll. E8lafões ds arrecadapão. 

Procede a insWliciencia. desla 
guinte: 
Despeza paga com o pessoal e 
.. material . das capatalias da al· . 

ran·dega ......... ~ ....... - •..• . 
Idem . com o serviço marítimo. 
. da mesma alfandega .... ·- ... 

Com a gratificação dos · ~ende· 
: dores de . estampilhas., .•... • 

Com a"aequisição de estainpilhas 
· (pagamento em. Londre~) ..•.• 

verba do se· 

. 26:97U~7l. 

20:1~26809 

4.:3:)66700 

i:7if,S~6 

. H. ~.Mministrapik ds. proprws 71,(1Cjonaes • 

A eonser.vJlção da fazenda de S: João de 
Paquequer e o CU$leío. das do Departamento do 
Canindé qne deixnr~m de pertencer á l'rinceza 
a Senhora D. Januaria; Condessa d'Aquila, e 
assim lambem o d-1s outras da província do 
Piauhy, cujo arrendament~ cessou com a morte 
do arrendatario, oecasionaram a. differenÇa que 
se nota nesta verbA de !i:l67,$038. 

U.-Ty~apltia Nacio11al e ' Diario OQU;ial. 

A' aequisição de· novas maehinas·e material 
compatível com o desenvolvimento que tem 
tido este ·estabelecimento ; á creação é custeio 
da offlein~ de encadernação, e ao grand·e pessoal 
que elle constantemente emprega pnra poder 
satisfazer as exigencias do serviço que augmen· 
tou muito com a publicação dos debates .das 
camaras legislativas, se deve o excesso da des
peza- sobre ·o credito votado, na importanei~ de 
US;ü~~. · 

!3 .-Ajudas à~ custo . . 

O grande movimento .. de empregados pro· 
movidos, re•noVIdos, e mãndados em commis
sões a diversos pontos. do Imperio, ã Europa e 
á maior parte dos municípios das províncias, a 
inspeccionar as eilações fiscaes e as despezas de 
soccorros ãs vietimas da seeca que llagellou o 
.norte do Imperio, jus~ifica . a maior despeza 
desta verba, cujo augmen.to se calcula em 
ta:ss2n4ss. 
!4.-Grotifiwfõts por str~iços temporariot, fie. 

. Quantia .paga, e' üma presração 
por ]l3gar aos constructores de 
nm eruzador.contratado, iles
peza que pas:;ou para esta da 
veriJa...:..Obns-, por despacho 
ile H de .Abril nf\imo •.. • •.. ; 

Com a aeqaisiCãO· de uma l.:incha 
anrda para a alfandega da 
cõrte, e nma a vapor para a di 

Os mesmos motivos. que concorreram para t 
lnstl11l.ciencia da verba l3~· oecasionaram . a 

100;000~00 desta, na_ importaneia de 8:00011000. 

·Bahia ... ,. .................. . 
Com· a de tres · bllleeiras para a 

da cllrte .................. .. 
Des.Peza com o augmento de pes. 

.soai e eompra de vagone!6s rara O 5el'VIÇO das capat8ZiaS 
· a alCandega d3 cõrLe •••.•.•. 

Quantias rec!Pmadas para o .pes· 
saal' da mesa de rendas da 
Laguna e expediente da de · 
Alltonina ................... . 

cOm o concerto de um .lancbão 
e dons escaleres da mesa. de 

- rentlas:de Jaitu.rão. _, ..... ,. •. 
'Para satisrazer a pedidos das the· 
· aourarias e acudira qualquer 

. despeza ainda não conhecida 
·no tllesouro •• ~ ~ : ..• :·:. , . ••••• 

70:0008000 

.. 69: 307 6320 
----- -

·. ·. - __ 338:~ 

Resumindo o IJUe fica exposto pareee-me in· 
dispens11vel pedu-·se ao poder legislativo o cre
dito supplementar da quanlia de 3.360:54118966 
pnra as verbas &baixo mencfonndas, .a saber : 
i . "-l'uros e amortização da 

divida interaa ru.ndada ...... i.8!2:98~ll 
6. •-Emprega~os de repartições 

ex ti netas ............ _. • . .. . 1.9: lí008079 
9:"-Estações de arrecadação.. 338:593tj866 

H . "-Administração de proprios 
- nacionaes ........ .......... . 
i~ .•-Typoirapbia Nacional e 

Diario Ojficial .. .. .... , .... . 
l3."-.Ajudas -de custo ......... . 
U. . •...;.Gratillcações por serviços 

. tempor:JI'ios, e&<\ •••••.••••• 

H:!678038 

!48:~~2~84. 
1.8:~88 

8:000~ 

'Deus guarde a V. Ex.-nJm. eEll:m. Sr. con· 
selbeiro José Antonio-Sara~va,~.senador do im· 

.perlo, miJústro.e secretariq.: de, esr,ado dos ne.· 
gocios d& fazenda e ,presidente do·trihunal do 
~tbeso_uro.-O ~direetllr g~l'lll, ~~~ Arclia:r~·o . 
Galoao. . ;. · . '· ·: ·.:. >' . · . . .. , i.< :: 



• '"i e 
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.· '1 ·Deln~DIIflr.ação do eato.do doa creW.tos votado8 no art .. 8.' da lei n. !2940 de 3 I d e Out-ubro de I 8,-IJ, 
~ · · para o& encargo• do mlnlsterlo da fazenda, no exorciclo de 18,.0-1880, para os quaelt t.em de 
· 110Ucltar-Me do corpo Je8ielntlvo una credlf:o 8npplementar o ext.rnO..dln.arto. . 

1 

t J~ros; a~or .. U.uacão o nlab d09Jlt&:lS da diYJda 'oforna~ ,, .•..• : .• , ..• , .. 
6 ll:"'pro$adot do ropoillç805 oxllnclas ........ , •• , .. : •......... .... ... , 

' 9 ·Eit•ç&t do artoead&çlo ............ , .. ... ;.,, ... , ...... , .. , ; ..... , ... 
{l ~dmlnlolração do.(noprlo• 113clouoo .. : . .............. . : ... .. .... . .. 

t'.i 'l)poar.:pwa Noclonolo Dia rio 0/Jiciol • .. ; .. . : ...... , , ........... . .' .. 

.. u Ajudaodoousto ................. , ........................ ~ .. .... . · •. 

u Grati"ieacGo1 por sorvi~os tomporB_~io' 11 ~straordl~ulos .. , .... ~ . •.. ·.· .. 

GIIEJ>ITO 

~U04:326,6730 

,3i :8551)1100 

Uti8:471,!000 

~:005,1000 

300:000$100 

60:000$000 

.93:~ 

30.609:111J11739 

DESPE1.A 
REALIZADA 

t5.U6:0i0~573 

ü:m8187 

9.674:48011834 

4:!rn,IIXI8 

39D:!W8QOO 

48:88t,!UI8 

t 7:ülbl80 

iU87:85~,l399 

on·I"'E1RV A.QAo 

DESPEZA 
AREALIZAR·SE 

A'fK' O FUI DO 
EXEnciCJO 

l!l.ti03::181JI77 

34:91fi,IB'J) 

~.73!i:&841J3~ 

38:~,\!100 

D1!594&J9.~ 

23:000JOOO 

iG:17~1t 

lfi.4M:3!!~ 

TOTAL 

il7.7t7:310Kl60' 

5~:355,11170 

G,007:.064/,86& 

43;l7J61Jl8 

418:4~:1$18'-. 

li8:882,!488' 

S3:000,\ll00 

83,970:207.1'/015 

EXCESSO DA: 
D.I!SPEZA SOBRE 

OCIIKDITO 

t.8lll:08'Q0U 

~ 19:500~079 

. ,:i3a:m·PI6G 
14:1~78)31! 

US:I~S~ 
18:881~188 

8:000.i'OOQ 

3.360:5$9~ 

· ;··A dupdto l•ehtlda nosto dom~n•lriflo d a quo conslo ao• h•lonc~• do rnun l ei~to da eôrto o ~•dr~S atá AJalo tlll lmo pr~1l ncla do ruo do Jonolro atd DoiOmbro do lirl9i 
. tsptrtto S:intO, Sorg.lpc, Alag-ou, Rio Gram1o do NoriO"t Ctarâ, Pinub3·t lhio.n. Mto, Parta1 Am:uoao.~,.P;a.tnnál Snnb Co.Uta.rino; S. ·P~Jr<Jt Minns Gl!t.I/-OS, Goy~z. o MaU o Orou o :..t6 Dt!%0Jnbroj 

. l'or~hyba ald Novembro l S. Paulo •ló O•tit~ro J Dahl~ atd Solombro tlol879 o Pornnmoilco atd Mar~o tio 880. · · .. 

·prJnioira coatadorla. ·d~ dlro~:torla gor"J da ·eoDt3JJilidado, :a9 do lulbo do t8so,.-o ~o cn riplurarlo, Jt;lr; Pcf:x:ot<J da li'on.s~li a-"•mQI'iltJ •. - Vhto, lJI, QqrWf"· 
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162 Sesslto em 11 de AgostO de1880. 

Demonstração do estado do credito da. verba n. ~·-Juros. amvr-
. Uz;açiio da divida luter~ noe:s:erclcio de. 18,. D-I. 880. 

-~ Primoira eontad.aria d.3. direetoría. geral da oonta.bHida.dG em !!9 do Julho do 4880.-0 t.o es:eríptunuio, Jalo Pei""'~ 
tUa .Fonsec-aGu.imarães.-Visto.,. M. Gal-v~. 

Demonstração do estado do credito da verba n. 6 ..:. Empregado& 
de repartiç:ões ext.lnctai!, no exe.-clclo de ~8')'9-~880. 

Ct&di\o ;otado .......... ;,o;• .......................... ; .................. , ••• , • . • • .. • • • . .............. . 

dospllolldido na~ pro'fiueias.~. ~· •••• ·~~~. ~ •••••.••••••••. , ••••••••••• , •• , •. , .••• 

aut-ori:z;ado áa pro1'iP.cia.sa.t1:1 o_tlm do exarcicio .................................... . 

Do•peu o!l'eetwia na cOrte, eonCormo o• b•lauçoo .... : .. ............................. .. 

Importa.ucia. nee~saria. a.té o 11111 do oxert.tcio1 .,-i~ 'tat-ae. da p~a.r pat e11.a. ,.arb-a. 

:it:~~n~~l~:r'i~~ !:~!!~~~~: ::;~~~~l~~~~~:d:i!~ ~~.!~!':::~:~o:~ 
losar de direelor pola loi n. ~~O do Sl do Outubro do t879 ... , ...................... .. 

~:6~l06 

&:9i6jllm 

li:M~79 

1----1--
Tom;-.se noecasarlo o aurmento de •• ~·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··~ ••••••••• 

Prlmelrtconladorl~ ~a àlml<)ria JOTa! da C4111abllid.\de em i9 de Julllo ele ISS0.-0 i.• srerlpllizario, Jl>lo Ptbou 
44 FOIIIffil Guilll<ll'k•,-Vl!lo, .M. Golvlo. 



" j • 

. DeÍnonM;raçõó do e8tado do credito da verba u. 9-&ta~es de arrecadação. no exerclclo 
. . . de 18,-9- I880. 

.lt.V.it<Oiti)A. DJ. c6~H 

Doop. o1a oft"ooloada eom o posso a! ol6 Maio;,,, ....................... , .... ,,,., ...... , ...... , •••• ••. , ............ ... , . ......... , ~~S:0041m 
• : • . em Londres., .••••.•• 0 ••• ,. I. I. I ••••••• , •••• ,, •• ,., ••• , , •• , •• I, 1 . 1. ,. 1 •••• 1 ...... . .......... , , ••••• 1. 1 • • • • 1:200'º'º I 

calculada atá o flm do oxorcl<lo.......... ................ .............. .... . ...... ....... .. ..... .......... .... • .... 4i5:1936867 6rni :S~ r-----
Crodllo volodo para o po"oal ......... , .............. ...... .... .. • .... ... ·... ........ 6G5:891lôOOOJ -------Doapoodldo com o 01pudlooto ntó Halo,·.:,,,,.,,,,,, ..... ,,.,,.,,,.,,,,,,,, ~••••••••'• .•••• , .•• ,.,,, •••• •••o• •••••·••••• , , ,,, Calc.al&do P.ar& o mesmo •erviço alo o dm do 01orclc!o ................................ ; , .................... ; ............... .. 

Credito ~Otóld.o •• ••• , , • , • , ,, , • , ••••••••••• , o •••• I •••• ,., • ••••••• • 

Dup~·ndldoreOm a eo11pa111hi~ dos gurdou: 0: "tlglas das pralà• al6 NDio attlmo ... ,o .... . . ...... o~ .......................... .. 
. Qua.Dtia n~COI13!fa al6 o flm do o.r.ortlelo .................. .. , • , ..... o., ••• , , •• , , • , •• • o ••••• ,, , • , •• 

Credito totado ......................... ., .. ; • , .... , ............ . 

Dotpo1a. ell'oelua.da com o J:.O!IJOn.l dasoe;apat.atlas •••••• , •• , •• , , ••• , , • o ••••• , •• , ••• ,., ••• ,.,,,, •• ••• ,,, ...... ;~, •• ,•, •.• , •••••• ! , • 

Colc~lfd:!r~,~~:l~t.~:~J.rJ/~~~~~:~~~~:~~.~~::::::: ::·::': ::: :'::·:·:::·::::::·::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cradlto nl•cJo .............................................. . .... .. 

• U:t~810 
3:833,1310 ----.............. · ... : 

1~:310YIS68 
· U :48081S' 

---~ 

D01pondldo <Oill o possoal do .oorvl'" 111$ntlmo e do ornudor Orlo•... .... ..... .. ... .... .. .. • .... .. ............ . .. ........... 83:l gf,!t550 
ld•~ eom ·o cruu~ar Ca~r dar~ to .o tdllpo 611 qut aq•J ... leu, Jaeluidas u eo .. Jgaap;e.s dehades nosta. eOM •olo Com· 

19:0006000 

19:000&000 --·----
154:000.1'000 

til4:000,1000 

tit~:99tp7t 

4 78: OiO,IIIOO 

Jlt&Ddaate,·oscnt!o e _mes\_re, ............................... ........ ....... . ........... . . ......... . . . . . . . o••• ••••••···· · · 7:G~ 
Oonll• quo 10 calou la pora 1 mumo 18n l'" al6 o 811 do exotclelo .... .. ...... ........ .. ... .. .. . .. ....... ... .. .. ........ .. . 7:7 193 
.lbter aJ tomprado p~ra o dho e.ruudor 6 para o unJ,o matUJme .......................... .......... ...... ; •• ,. ............ 48:U7 f 

10 
.. M 

Q\l:t.•Ua a __ 411peeder com a c:pmpra do 111atorb.l p•ra os mtJmts at4 o fim 4o o~otc:lde ................... *''''''·· •••'" ' "''" --~-- U.G:7 a-"' 

Crolllto· 'fOtado 

........... ........ ~~ 

$19:010b700 

314:07(),1000 

18:UOHOOO 

t8:1i()b1)00 

1Je1pe1a ftJL ít eom a eornpra do eeta.m]Jilh:lt CHD .Londros.· · ·~··. ,,.I ............... , ...... ,.,, .... , ............. , .. ,, ......... ·•• ................ . -"ij;õiij; 
Credito .tut.orizatfo .. , ,, , . , , ..... . ... ; . . ....... . ........ , .• , ••••• •• .. ................ , ló:US.IIJOO I 

s 
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~ 

1M171817f 

ll:ttt,F!09 

4:9568700 

1:1Ublli& 
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CõiiKcToiuA~ 

PO.I:IOll d~s colloGt•rfas o .rno!n9 do r<~nd.11t. •• 4u••··········~·~·····i••••.• .. ••·•••~···········•;,,.,,,,,, .• ,, .....•...... , .•. .................. 
Cridlto vo~ado ••• •.••••••• •• ~ ••••••••••••• ;.,,., •••••••••••.• , ,, ,, 1 .••••••• ~. ,, ••••••• 

frurortanda.,pa<n ~t111 constrnolotoJ do. Üm novo CrtlZ:ldOr dost\nat!O i alra~doia da._ eó.rtoJ euja dospou _d~yc sor oxtorn:ula 

,14: 900~'000 

m:90Dh'OOO 

da.:vor.ba •Obras,.·por dos1HLt::ho do _ ~~ tlo_AbrU .uiUmo .................. H ........... u ..................... ~ ...... ·····r · 
ilom l]do'Sf dovO pa~ar aos moamo. s~·nasto os.oreicio conformo o coTltracto •.• ·····•·•··········· . .................. 1 •••••••••••••• :~:··;~···:··~···• 
~~~~ r:l1~:a~3-trasl: :!l.f;~J~-~~~~~~i~~s ~~~8:~~:.•hr,t;ofgr?~ir~:r~t~n~6 rfom:~;n]~h~~~~ V:fr~r ~IÇXH~~~t]·~g~ 'Jã' D~ili;::: ~: :~: ::: ~ :, ::::.::::::: 
fdom paga.n. BILIBt<l Rlbolro & G. portrcu bn,loolras fornaeJd:lsprLrn a alfandoga do.dr.t~·~·~···.··•····~····•···•···•·•·•·•··· ,.f:::::~::·::~:::~r:::::::~:4·:::::::~ 
t llom pr_acba. para o augmont.o do puaoal dae eapa_t...'ld i'\!1 o mat~r~a.l óltó o IIm do ,1u.orcae1o •••••••. , .•.•.••• , •••.•.. ·-~ •.•. , ~:,. ~ • , •••..••• , .-. ~· •• , 
Ido~ ~~~Unada·.p a.ra. eot!lpr~ do vq:onntos, o c;mtras dospc.z.a1 'IIOht<-ltad.as pola Alfandaga. ••.••••• , ••••• , .~,,, ••• , • , , • 1 •••., •• ,, •• , , , , •• , , • , ••••••• 

~~~~ r:~ ~~~~~~=~-~Gd~tij~~~:l d~a O~p6:dto~~:0~a~:S ad::n:~~~"-;~;;d~; 'J~ •Á;;,~·n·l;l•;,::: :::::::::: =~: ~:::: ::::: ;: ::::: :::::::::: : • • 1
' • .. • • • • •.' ••• 

I dOm et'lm o Mneorto do um lanohl'or o dou 'oscaloros ~~ar$ ~ .1\fosa. da Jaguarão., •. ·~.,, •.••• , •• ,., ,, , • , •• • , , , , , • , ••• , •• , , • •• ~·' ~· '' •' I····''· 
Id~m po.ro. !:LU~faur a podidos da• tn~outllri;at o 11aud ~ A. qualqu~r dospota. nind a. nã~ r.onhoeida nG tho!U)IIl'O ........... , .... : ::::::::::::::::: 

.!Lli'A.l'(liEGU :ll.I.S It.ROf J!o:OfJ.I , 
. ,, ' . . ' ' ... ! . ~ . . ' ' ' . . . . . . 

i~!!M~:.'~ii~~~~~~:: .::: ::· !:·:·: ::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:::·:·::::::::: ::·::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~::;:: :::::::::::::::: 
Força· d()l gua.r~as4 •• 1 ,,,, •• , • , .......... ,,, .... ,.,. ~ •• ~., ;, •• , ..... -~ t .~ •• • ••• •••• • ~ •••••••••••• , , •• , •••••••••••••••••••••••• 

l\101!-BDORJ.A.IIo 

t.m, 
"'' 3SD: 
251· 

2.!13~:332,000 

Espodlonlo, o.te,. •• ,, •• , ........ , ....... , •• , ••• , .......... , ........ • • • • •• • • • • • • • .. • • • • •• • •. • • • •• • • •• • • • • • • • • • •• •• • •• ••• •• • • ... 4 :000~000 109:'132,1'000 
Pel•~al .......... ; •• ;;,,., ,;,.,,,:, .............. , ••••••• , ............... , , ••••••• ; ...... ···•· .. ••'•"••••·• , •• , ............. , IDS:i3:1,1000 

Çollectodaa , O l>lOSal do ro~daa ... ••,.,., ", ·, ........ , ••• •• •, ........ •• ••" •• •• • • • •• •" "• •• • • • •• •, • • • •" · • • •• •• • · • •• ••• •· · • ... ::::::::::-=:-::-:- 0.1!0:873~ 
'B:li<i'.!:.a?BOOI) 

• •• • • • • • .. •• • .. • • • a.2ol:437b1JOO 1 8 ----------C-radUo YO\adb ••••••••• ~••••••••••••••••••••••·········~········•· 

DeDoil,,.,,,,,,, •••••••.•••••. ·•••••••••••• .•••••••.•••••••••.••• ·,, ............ ; ..... 1·················· 
RECAPITUL/I.ÇÁO, ' . 

DósP:62â :r·e1U1.ada, ~ .,.,,, •• ,, •••• 1,. 1•, ••••.••• ••• ~; ........ ·.,: ....................... ·:• •••• .-._ •• .-.•••• ~ ........... , ............ ···j !.874:480MJ3' 
Jtlem. qu~ a~ dno roaUtar ••• , •.• , ••• " •·•••••·•• •••••••f•_••• ,, ••.• , ••• , •• , •••• ••••• •••••••••••••. , ••••••.••••• .-, ••••••.••••••. ~~ 

&.607:001~5 
5.268:471QJOO i Cro~ito ?Otado ••••.••••••• ,_ .......................... ~··········· 

Tornll•ld ·~~cei~~rl~ o aulmsntO de~ ••••• • •·· i J. i ••••. , •• i .• ,;,.··~ ••••• , I~ ...... ~ ••• • ••••• • ·~. ,·, ., .-••• ·~ •••• : • ••• , ·~ .~ ••• ,.· •••• J--3ia~_se~ooa 
. ·····. 

Prlmelr~ tontadorfa da dlroc\orta goral d~ conl&bílld~do,)l9 do Julho do t880.-0 2.o oocrlplurarlo, Joao' Plf~•l• la F on•m G1ilmor~el.'-. VIolo, .ltt. GaMo.· 

3S8:~~31J866 
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&ss!o ~; n de .Agosto de 1880. 

I)eiDOJ181ra~o do e s tado do eredito da · Ve~ba :il . . l1~AdJDtids. 
tração· de PI"QP~~-~cionaes. no exerelcio de.18'2'9-I 880. 

Ctt~d.ito TGl:ldO ··· ·· · ·· ~ ·· · ····~· · · ~· ... ; _ ..... .. ........ _ .. . ...... ~ ... ...... , ... , ~ • • • • · •••• •••••• 

lmportaueia. dospcndida. :polas 1he5our:uias., ••••••• , •••• ••• •••••• .-•• •• ••••• • , ••• • , • , ••• 

Jd.om autaril:ada a.td o fim do cxorcieJO:. ~ . :o: .... .. . ... ; . , . , .-•••• -••• ~. ;~· ••• : •.•.. : . ... . 

Despendido com o u b.rio e sustOnto do pesso2i iDêullbtdo da eonS«Taç5o o n deio da. 
. Í>ZIIDda ao. S. Joto do PaquOCI,UOl o ar•lili•·~ do adminiltn.dor oté M:úo ullirao. 

A dospen~or aló o_ fim doc:s:ereitio ••••••... . • . ••.• •••• •• ••..••.. • : ....• •• • ; ••• -., • •••• •• · 

QaanLias pasu l eomp .. ~l~ Cily lmproTomon~ polo ••rnço ao osaoto dOs propnos . 
u e1onaa ·a. ea.tgo do 1\l.DUton o da. [atenda., o.tó De~omllro do i879_. ,_. · ~-·· · ·· ••• •..•. • 

Idem a paga.r t o!â·tius a.o2.o somostro do oxerd eio ... . ...... . .. . . .. . . ... .... . .. . . .... . 

lmport>neia dOllin~d.• • oousloiO d .. fuond .. ·:quo .P<>ÍlOI<or.lm oo Conde d'Aquilao 
. 'TOlt;a;ram :l.OdOmtm1) do Est.ado •••• _. •••• _. •• _ .... _. •• _. ............... .-•••••••••••••••••••• 

ldom idem ao d3s outrollll-íuond;u de ga.do da. provinel.a do Pia.uhy, cujo arnndamonto 
cassou. com a. morto do contr :..ta.nto ••• ~ •• ••.•••• .•.• , • ••. •• •••.•.•• .. •••• •• •. •.•••••• 

i :l.76$i108 

·· :u:sl~ 

5:2!6SUS 

TOmil·so nccoss~ori~ o aug!DGUto do .... ... . ... .. .... . , • ••. •• ••• , , •.•• •••• ••• •••• •.••• •• •.••• .•• ••.•••••• 

-· 

43:il'i,j1Xl8 

·nemonstra.ÇAo .do · estado do.credito da .veJ."ba n. 1~ ..,...Typogra· 
· phia N acional e Dlar.lo Ofllelal. no·exereiclo de 1:8,.0- I 880 • 

. Çr atli.t.o. TOt.&do •••• • • •• :. ••••• ;, •• • • •• • .... ·• • • •• .-~ · •• ." ••• ~ . • •. • •••• •• • • •• • ,; -~ •• ••• ~ •••• ••••• •• •••••••• •. 

Despcza. otrectu;ula o co.nhecl.d~ pelos "llalanjiO~ ••• ••• .. ,' ....... h . ........ . • ........ , . .. 

Dita .quo se doTooJrecluar atá a· lim_ do. ~Iercicit: ·.:. . . . . . . ' . 

Pessoal da typoç•phiallltionaJ .. _, .... : ••• _ ... ~ .. , . ........ ;, ....... . 3:.C63133! 

Folias doi opor:lriOS idem .. • ... .. ... . .. . ..... ..... ~ .: • ... :.- ......... " 

Expaliiontc o dcspcz3.s miudils ... . . .................. . . ... ......... . . . 

~lori'!L~~eeJsarlo •.••.••• , .• •.• : ::·: •••• : ••••• ~ . ; ~ .:.' . .".:. •• ~'.:·:._ · ·• • • 

'!.3:68!.!860 

89~00 

. U:4SlJ,5603 

' p~ a> ; od:>eçio do ,IJUtio Ollielab ·, ...... .... ,.,, .• , ......... , . . ... . . ,... · · ~,1999 · 

395:8288090 

.. · .·~~:::.~~;::;~·:,1.:::~:~ :~::-::.:·::: :;::::: ::~: : ::;:~:.:: : .:·::.:::::_: ·.:!.:.:::: .. ~. ,:~·~: ::::1 · .. ··:::: 
· ·P~ui.lr~ · coutado;i~ do diroel6rb ,i..i d~ . eónt>h;Haaclo . .;;. ~ ·a,; Jullto ciót~.- .o ·, •• ..e.iptli~arlo, 11Jio Pâ:IDt. 

.. 44 .F~ Gl<illlllria .,-:vtsto.~ JIC • . Ocl•l•. .: . . · . · 
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»emol18tração do est;ado do credlro votado para a verba n. 13-
... Ajudas· de .casto9 no e::a:erclelo .de· .. 18'2'~I880. · · 

. ' -

Credito •otadtl •••.••• --·~----·--'- ....................... : .. ... ......... : ... --~~---··· .. . 
tmportoneia deopendid.o pola< theoounri ............................................... . 

J)ltt. & dospender·ie até o Ala do cxerciclo c.oi:il as commissünno~8ada1 pan o interior 
das p.ro'Yi.nciu. ......... , •• , , •• • ~ •••••••• ~., •••••• , •• , , • , •• , • , •• ~ ••., .,, •••• , • .... ...... . 

Idem abonada na eôrto aos omprepdos que secttir""" em eommlssillls pa';'-U prolinclas. 

ld•:l:.~ .: . ~~~~~~-~.'.':'.;~~·~~-~ -~~~~~~~ -~~~~:~~~~. ~~~-~ -~ -~-·-~~-·-~~~~~-
Idem P'!"l eompanhia uacic)t~al, p elo mesmo m.o\it'o .................. •• •••••·, •••••••••. 

Idem Idem ã eomp&nhl.a de S. Paulo Idem .................................. ......... .. . 

Ajudas de eucto ~011a.das a dinraos empregador, ............................. . ........ .. . 

Deilpeu quo 50 pr6$UD}G,Pc>dGri ter '5idow e!Teetu&da nat proTin:das por coo.ta detta nrba. 
&1.15 o fim do exeracto ............. · ....... . . ............... ............ , •• ••• •••••• ••••• 

Terna-to neccuaric o augnton.to do .•.•.••....•.•.•••••••••• ::: ........... . .............. . . ... . 

~:1)008000 

fi:700SOOO 

5:9S3,1850 

3:m,5085 

561lfi0 
6:!l$38!65 

50:000,1000 

68:~ 

18:138!~ 

~mon.8tração oo: e8tado do credito da verba n. 14-Grãd
ftcilçõe& por serviçO& · teJDporarloe e eJára.ordinariOiil, _no 

.exerclelo de 1.878-1.880. 

CrodiiO •ntado .......................................... ..... . . ............ . ........... . ...... ' •••••••• 

·impo:rtattei3. de•Pondid.a ·nas prorincias •••••• · ~ · . . . ......... . ....... . . . .. •••••.••••••••• ••• 

De.ipezll. DffoeLu&da. na c.drta •••• , ••••••••• , •.•••••• •, ••• ••• ••, ,, ·•· •• •••, o, •• •• •.•• • • • •• 

o.m. Londre& com o eonu:rúnario do a-onra.o. o eontador do tb•5-C'IlrtJ 

Jo~ losé do 'R~sarlo ••••••••••••••• ,. •••••• ;~ ••••••. ~ •• ,,.:• • •••• •·~••••· • •••••••••·· ·~ 
Idem que Ae· ealenla .atá o fim do exsrctelo ............. .. . ... .. ....... ...... ........ . . .. 

!0:88611998 

3i~ . 
33: OOO.PJOQ 

---·-·----
·. Torna•&o"JJecwurio o a.ugweuco :·~e •••••.••• : ••••• , •• , ••• •••••• • ~ .· ... ~ •.•••• ~ ·· ···• ·• ••••• • •• • ···.~·· .. ·••·• S:OOO_!OOO 
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Finda a leitura o Sr. presidente declara que a 
propos\3 do pod_er .e:teeutiro será tomada. na 
dovida eousideraÇão. · · · 

O Sr. ministro da fazenda retira~se com as. 
mesmas formalidades eom que entrou, e a pro· 
.posta é _remettida á eomollissão de orçamento. 

·Eu proprio, Sr. presidente, seria o primeiro 
.a-apoiar.-todas essas emendas, .por isso que são· 
ellas de incontestavel 11tilidade · ptlbliea, si a 
situação financeira do Imperio me permitlisse 
proceder assim. · 

Entra em~-• discussão e fica encerrado, por 
não haver quem peça a palavra, o·projeeto n. 77 
ae i880 sobre a despeza do ministerio da fa-
zenda. . . 

Posto a votos o projecto foi approvado, bem 
como as emendas da commissílo e tudo remettido 
á .respectiva commissão para o redigir para a 3·. •. 
discussão. 

Continúa a 3. • discussão do orçamento do mi· 
nisterio da agriculiura. 

Vem ã .mesa são lidas e apoiadas e entram 
eonjunctamenente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Euunda ao paragrap/w ·additiw da commissãe 
relafiro á oove_gação a vapor entre os Estado: 
Unidos e o Imperio. · 

S11pprima-se a prillleira parte do additivo até 
as pala~ras ....,. o nus para o Estado. 

S. R.-'-Lióerato Barroso.-Fabio. Reis.-Prado 
Pimentei.-Aragào Bulc/IQ. -Carlos A f( o-r~$ o. 

Ficam isentos dos impostos de imjlortação os 
materiaes destinados á navegação do rio das 
Mortes, na p•ovincla de Minas. · 

Sala das sessões, H de Agostú de iSSO. ,:..:. 
Candido de Olit~eira. . 

A' verba -Fundo de emancipação.- acres
cen&em:se 1.000:~ tirados da receita gerai; 

EducafâO 4e ingenuo1 

Dote-~. a "Verba coin recurso5 da reeeita gerâl, 
naJmportaneia de !!:50:0008; nada se deduzindo 
do fundo de emancipação para este 11m. -l()(J· 
pia Naõu.oo. . . 

. Emenda á 3. a dilc~Usão do orpamento do fllinil· 
· flrio· da a_qricullvra. 

Conserve-se . a ·-verba consignada para um 
engenheiro enCllrregado dos estudos da estrada 
de Cuyallá a esta cõrte; 
Au~ente~se a verba para a catecllese com 

.-mais !0:0001000 para a provincia de Mato 
·Grosso. · 

Sala das Sessões, .H ·de . Agosto ·de 1880.-
1. M. JlalMíros. . 

os... Buarqne de HáeeciO (mi· 
lliltro· d4 ~11ra) :....,. Sr. presidente, 'VOu 
completar os esc!areci)nentos que tive a honra 
de de .dár á Olllll8ra, por occasião da !. • discni!Sio 

-elo orçamento da agricllltnra. · __ . . 
E' muito 11atural que eadt um dos· nobres 

deputados apresentem. emendas ·ao orçameato, 
com o fim principal de : ·attender a . muitos dos 
melhoramentos de snas provincias cajos ill1e· 

. . resses são· natnnlnien1e solieiiOS. em promover; 

De'Vo, porém, dizer à camara que, sendo o 
principal empenho do governo neste assumpto 
equilibrar o orç;~mento, nem sempro serâ_pos- . 
si vel corresponder aos desejos dos nobres de
plltados. . · 

Por outro lado devemos ter em vista que 
mui laS dessas emendas niio serão lambam aceitas 
pelo senado, e que, tanto quanto f6r possível, 
para não crea1mos·estorvos á passagem do orça
memo naquella· eamara, devemos votar aquillo 
que possn merecer lambem o seu assentimento. 

Por isso, Sr. presidente, o facto de, por minha 
parte, ter voiado por alg11mas dessas emendas, 
não significa que depois de conhecida a receita 
geral, e si esta não fôr su.fficiente .para attender 
aos novos serviços, o governo não possa 110 se· 
nado admillir a eliminação das desiJezas exce-
dentes. _ 

Entendo que liio devo oppõr-me á vottção 
desta 011 daqnella medida proposta pelos nobres 
deputados com relação aos melhoramentos ma· 
teriaes de suas províncias, desde que houver 
meios para satisfazer a esses melhoramentos • ..•. 

Não.sigo. em materia desta natureza a poli· 
tiea do arrocho. A enmara sabe proceder com a 
devida sabedoria ll ver be!Jl o que mereça o seu 
;oto. 

Passando a responder aos illnstrados,depllta· 
dos que, depois das observações . que aqlli fiz, 
occuparam·se com o orçamento da agricultura, 
cumpro o meu dever, não só esclarecendo as 
dnvid~s levantadas, como emittindo a minha 
opinião com relação a cada uma das questões 
debatidas. · 

Alguns dos nobres deputados )raw-am dos 
açudes na,rovincia do ceará: 

Sr. presidente, a apreciação que em geral se 
fez deste objecto, não é perfeitamenle jllSta. O 
governo mandou proceder a estudos na pro• 
vincia do Ceará para a eonstrucção de diffe· 
rentes reservatorios ; · não pretende mandar 
desde já execu"r essas. obras, . porque ainda 
não se acha de"vidameute IJ"e_P,arado com todos 
elementos, de modo q_ue aatba, com certeza, 
qual dellas deve lier pnmeiramente executada." 
· .()pensamento do governo1 porém, mandando 

estndar os açudes, não foi Simplesmente,. como 
parece terem entendido alguns. dos nobres de· 
pul3dos, abas~eeet-d'agna ·o interior do Cearã. 
O principal fim da construcçio dOs açudes.. dos 
gx-andes reservatorios, como um que alh foi 
projectado, é a iri:igaçio : é cleste melhomnen· 
to que .se -espera~ grandes vantagens ••• 

0 Sll. iuoDOUTO SoTJioo :-Apoiado. 
o sa~ BuAIIQDl! n.IÍ.I.CBoo (mwstro 44agricu~ 

tura ).:-•• · •. vantagens , das quaes. resoltari· 
ainiJa prove1to para o Esl3do, . . . . _ 

' F<)i esíe o motivo,·Sr. presidei\6, por que se 
projectoo,na proviueia do .. C~ o açnde deno· . 
minad!) do Itaeol~my, que . ·dis\3' apenas algl!· 
·DI8ll . Jeguas do littoraf. ·SI este .. reserv!'tono 
-1i:v;_esse por ~-abastecer -d'a~ .a Iocah~de, 

~ 
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onde tem de ser construido, elle 'por certo. não· 
.. Pr!!encheria. inteiramente. o. seu l_im~ .. 

aparte de S. Ex .. seja hem cabido ou possa com-' 
_.portar uma.censura ou umn critica ao "Overno; 

Tomarei em consideração as observaçÕes fe"itas'. 
pelos nobres deputados pelo Piauhy quando se 
referem ao estahelecimeuto. de S. Pedro de AI
cantara .e á navegação .do rio .Parnahyba. 

O Sn. SoUZA .ANDn.u>E :-Apoiado. 
O Sa. Bo.l.l\QUE DE MAcEDo (ministro da agl'icul· 

·· tu,:a) :,-Este res.ervatorio, si por ventura . tiver 
de ser construido, tem por fim fazer· a irrigação 
e b~neliciar o5 immeD,sos terrenos mar~"inaes e 
vlftllhos, dos qo.aes. pode o Estado auferlt. gran , 
des vantagens. · 

. 0 SR. TKEODORETO ·SanTo:- Apoiado, é UDl 
serviÇo remunerador. 

·O SJ\. BuuuliE Dllll.!..CEDO (ministro da agri· 
cu!tura):-Entende portanto a cainara.que nesta:$ 
condições não seria possível; não seria mesmo 
conveniente construir um tal reservatorlo dis
tante das vias de commnnicação e de todas as 
demais facilidades. · · · · 

o. governo expediu ultimamente novas in· 
strncções ao engenheiro Revy·para proceder aos 
estudos de· 11ovos açudes ou reservatorios que 
serão situados em outros pontos da província do 
Ceará. 

Esses estudos, que não serão muito dispeDilio
sos completarão ~ serie daquelles que o governo 
julga indispensaveis para "Poder, não digo resol
ve~. porque esta nunca roi a sua intenção, mas 
para minorar os e.ffeitos ·da seeca no Ceará i por 
1sso que a minha opinião é que a construcçao .de 
taes reservatorios e .de estr~das e caminhos em 
todas as direcções da provincia são as medida.; 
mais effieazes que o governo póde adaptar com 
este proposito. · 

0 Sn, THEODOl!Eto ~OllTO:-Apoiado. . .. 
O Sn. Bu.>.nQTIE DE MA.CEoo (ministro da agri~ 

cultura):-Voltou~se ainda neste debate á quéstão 
·.dos llUXilios á lavoura . . . 

Sr. presidente, a este respeito não tenho que 
acrescentar novas considerações áquellas. que já 
tive :i boina de adduzir nesta camara ; devo, 
porém, declarar neste momento que o· governo 
trata de executar a lei da·creaçlío dos bancos de 
credito real. · · · . · · 

Para este fim tem o governo sido procurado 
por differentes. banqueiros e capitalistas, e é 
seu proposilo não abandonar a idéa dos n!Uillos 

· á"lnoura. . · · . 
Es.tàs minhas palavras servirão ao menos para 

convencer aos nobres deputados que receavam 
que o governo abandonaria . esta idéa, que o 

· gabinete 28 de .Março continúa no proposito em 
que sempre se .achou de . fundar estabeleci~ 
mentos· de credito real. · · 
· Q SR. FJW;:cisco Son!IÉ :-Virão tarde e·a más 

horas. . . . 
O ·S11. Bu.&.RQtlE DE MAcEDo (~ini3tro da agri· 

cultura):-Senhores, eu não ;posso comprehender 
que a creação. de estabelecimentos de tal natu· · 

· re:z~ venha tar:_de .e a IÍ!-ás horas. O nóbre deputa
do sàbe que nao e fac1l creal-os'da noite para o 

, dia' .A primeira das suas eoii.dições é: 'exacta, 
men~e a reforma da" legislaÇãci, e é .disso. preci' 
samente que ·, tratamos. Parece~ ma que: desde 

: q?-e:·o. governo já se acha.elitaboland&;·. por assim 
· ~er; negociações :para· ·tundar · .hancos·•de'cre· 

d1to real, exactamenle QUa!ldo elles .são . .retla· 
· m~os pe_los nobres deputados; não'_crei~ ·que ·o 

~. -~ ·· .... ...:.-.. 

(J nobre deputado peta· provmcia de S. Patilo 
pediu a attenÇão do governo para algumas me· 
dldas que são. por certo mereeedoras de estudo; 
uma dellas ·relativamente á emphiteuse. E' 
questão que dema.ada algum estudo, é questão 
complexa e não posso mais do que prometer ao 
nobre deputado que me oocuparei seriamente. do 
assump_to, E como prova de que é esta a.minha. 
intenção pedi ao proprio · nobre deputado 
que reduzisse as suas idéas a escripto desen; 
volvendo-as de fórma que pndesse com as suas 
luzes auxiliar o governo, ·senão na adopção desde 
logo, ao menos no estudo mais completo da ma· 
teria. · . 

Estimarei muito que a lembrança do nobre . 
deputado por S. Paulo Tenha, senão resolver 
como S. Ex. pretende, au:ti.lia.r de uma manei~ 
ra muito efficaz ~ questão da colonização: 

Seria por certo um abençoado serviço, si este 
tosse o resultado da proposta do nobre· de· 
pulado. 

,A S. Ex. pareceu qu.e o governo devia, 
quanto aos auxílios que· presta ás estrad~s d.e 

. ferro, conceder uma garantia de renda. A cxpres· 
siio-:garnntia de renda~póde ser entendida por 
duas fórmas, ou garantia de uma certa renda 
concedida por kilometro de estrada, ou garantia 
proveniente de uma fil:ação de minimo _de 
.tarifa.. . . . 

Eu creio qne é esta segunda a idéa do nobre 
deputado. 

· Sr. presidente;. eu aceitO a lembrança do 
nobre deputado ; devo, porém, dizerclhe qu.e el!a 
niio J)Ód.e ser applicada a todos os casos. . 

A fixação minlma da tari!á tem certos .incon
venientes, que nem sempre trazem os resultados 
que o 11obre deputado deseja •. 

Para certas e determinadas estradas, onde o 
tronsporto ·pela linha !errea é obrigado, ·onde 
não ha outraJinha que possa fazer concurrencie, 
havendo o que transportar, a i(!~ do nobre 
deputado póde prodtiZir algum r.esuitado; mas é 
para certos e determinados "Casos, acrescendo 
que póde muito bem acontecer· qne essa tarifa. 
minima e obrigada .venha ser um estorv.o. ~o 
desenvolvimento da riqueza publica. 

Em todo o caso, creio, como o nobre deFu· 
ta dei, que a medida é ri til, ·em certas eondiçoes, 
e não duvido adoptd·a. · · . · · · 

Finalmente, occupou-se o nobre deputado do 
engenho central do Porto Feliz,e pediu a attenção 
do governo para o facto de se haver. recnsado 
a garantia de juros, anteriormente concedida 
aos capitaes empreg~dos naquella empreza, pelo 
facto de ·não ter.em elles sido.· ·. inspeccionados 
pqr um representante do governo:. · . .. · 
· Sellhores, · não me foi dadó ·ainda·· enminar 

esta · questão debaixo di· todos os ·seus politos 
de vista ; ·.mas; shnenbuma outra circumstancia . 
occo.rreu,.que .co nobre depli_~do •.ignora~ .comi? ..• 
. eu·· ~gnoro, nno:tenho duv•da·-.de ; 3ttender .a· 
reelamação do·nobre :deputado,. por isso ·.que o .. 
governo, . que de5eja ; anxiJillr •al~VOJl13, que :.· 
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pretende prestar o ·seu concurso a ou.tras em
prezas de semelhante natureza, não Iria deixar 
que se esborobsse a !}e Porto Feliz ~o r um facto 
que, qu~ndo tivesse sido irregulandade, uão é 
de tal alcance que fizesse o governo retir-Jr a 
garantia de juro anteriormente cancedida. Por
tanto, póde o nobre deputado ficar certo de que 

. eu atténderei, nos terRIOS em que ac.1bo de 
expreS!;ar-me, á reclamação de S. Ex. , 

. Um distineto deputado pela província da Bab!a 
que, com grande dõr.mlnba,não se acha presente, 
por um molivo que muito deploro, oceupou·se 
de uma das mais interessantes·questões·que sB 
prendem ao ministerio da agricultura. Refiro· me 
ã le1 dos privilegios industr!aes. 

O nobre depu.tado ehamou a attenção ·do go· 
verno 8ara a reforma da lei .de 28 de Agosto 
de !83 . Senhores, devo começar a minha . re· 
sposta a S. Ex., declarando que, em gsral, 
estou intelrnmente <le aecõrdo com as idé~s 
expendidas. nesta c~sa pelo nobre depritado. 
E' ce~to que á lei de 28 de Agosto d.e 1830 ni!o 
se ~cha actnalmente de harmonia com os pro
gressos, com a civilisação· dos·povos modernos. 
E' certo que. essa lei tem lacunas, que não 
podem deixar de ser promptamente remediadas. 
E' certo bmbem que -não podemos pôr de parte 
assumpl.o de tamanha importancia, porque ellc 
se prende moi directamente ao progresso· do 
nosso paiz. 

· Senliõres quando tratei desta·· maieria . iiá 
discussão do Drçamento, emitti exactamente u 
mesma opinião; disse que tambzm não era par· . 
tidario dos auxilios e subvenções . . Mas; St. . 
presidente, si em regra e11 assim procedo, t: 
certo que não posso deixar de aceitar ns exce-

. pções que se applic:1m ao nosso paiz, excepções 
que não são peculiaressomente ao Brazil,mas que 
se têm dado em todos os paizes de adiantada civi· 
lis:~ção. H disse nesta casa e não cessarei de 
repetir: não son proteccionisto, não sou absolu
tamente pmidnrio dessas idéns, oue infeliz
mente vão-Çrossando de actuol!dadê por todo o 
mundo civihsado, de proteger as industrias em 
detrimento completo e inteiro do consumidor. 
Mas,Sr. presidente, entre os Jlrlncipios que sigo, 
e os casos cxeepcionaes que Jnteressam absolu
tamente á prosperidade do meu paiz, não posso 
estender CS>es mesmos prineipios a essas exctj· 
pções que .são os exemplos Ogurados pelo nobre 
deputado por Pern~mbuco. · 

Lendo-se o meu rclaiOrio, ver·se-ha que eu 
reconheci a necessidade da reforma da lei de 
28de Ag-o>to de i830. O proj ecto de .. reforma 
e>tá organizado, a· preLendo ainda nesta sessão 
offerecei·O á consideraç-ão da camara ; Esse pro
je.to consigna os. principias modernos, os prin· 
cípios garantidores do> interesses, quer dos 
Inventores, quer do publico. Suas bases capi
taes são exactamenteasque o nobre deputado me 
re.;ommendou. E' assim que eu n~o consigno 
no projecto o exume prévio; que .respeito o 
segredo das invenções ; ~ue prescrevo todas 
as gunntias para o dire1t0 dos inventores; 
finalmente que evito, quanto possível, crear 

· obiees, estorvos, quer por meio de imposições ou 
taxas de qu.alqu.er natureza ,.quer por · proçessos . 
que se pos..<a!D recommendar no· exame dos 
objectos de invenção. 

Tambein está àbi consi:;-nada ~ doutrina . que 
estabeleci ·em um aviso expedido no começo da 
minha·administrnc;ão, isto é: é ·minha opinião 
que só o poder legi>iativo, para certos e (!eter
nilnados casos inteirameóte ~xcepoionaes; deve 
eouí:eder privilegias aos introduetores de in
dustrins ou melhoramentos já· eonbecidos no 
estrangeiro. O projecto que · tenho de offerecer 
á consideração da camar~ consigna especial· 
mente o privilegio de io.:venção, garanto ~ 

. direi!os do inventor .. Assim tenho attendido -á 
recommendnção que me fez· o il!nstre deputado 

-pela província da Bahia • . ·: · · · 
Sr; presidente;pa:sso u responder ao nobre 

deputado pela minha~ p_rovinciai qae ~ontem ~e 
occupou. com os·negoc•os do nuuisterJO _da agri-
cultura.·,: · · · · · 

;A.prlm~ira observ~cão. (lUe ,nos. }éz s •. Ei. 
foi que não era . parl!darzo da poli ttca dos · au ·' 
xllios e-d8$ subvenÇões. · 

TOlDO lV.-!11. 

O nobre deputado exprobrou especialmente M 
çoverno o !neto de manter as subvenções dadas 
M companhias de nave:;ação. 

Sr. presidente, é sempre argumento de va!io. 
soccorrermo-no; oos netos praticados pelo~ 
povos mais adiantados, e sobretudo por aquelies 
que primo.m nessa escola que o nobre deputado 
sustentou. . · 

S. Ex. fallou-nos dos Estados Unidos e d:t 
Inglaterrn ; mos lla de recordar-se de que é 
a propria Inglaterra quem subvenciona as soas 
linhas do na,·egação, .é a propria .Inglaterra 
quem subvenciona as suas estrados de ferro 
eolouiaes, aquelbs que procuram localidades 
ainda pou.co ou quasi nada.exploradas. .. 

São os proprios Estados Unidos que subven • 
cionam Lambem linhas de navegaçiio, e outros 
emprems por. meios indirectos ;· senão por gá
rnntia de jnros, por concessão de terras, o que 
tanto importa. · 

O Si\. CESAmo Atvot:-Ha nlgum~s por lar-
gas su.hvenções pecunlarins. · 

O Sa. BoARQUE DE MUJEDO (mi11Ít!ro da a,qri· 
cultura):- O c.ue o nobre deputado devia ter 
obs~rvado; ora sobre tudo si as subvenç<ies 
dadas pelo Estado podiam ou nih ser distJen· 
sadas · si as emprezas subveneionndos tinham 
ou niiÓ necessidade della•, e si'eoneorriam para 
o progresso do paiz. A. respeito deste o.ssnm~to, 
notou o nobre deputado que o. governe pedtsse 

'autorização para rever os contra tos de nave· 
gaçlio -subvencionada, e pergul)tou Q!le con
trotos erilm estes, ·e qnaes oram a;; vtstos do 
goyerno em relação a tal assumpto. · 

Sr. presidente, era tle praxe renovar os con • 
tratos.c\3 navegação subvencionaqa, ·e '<ir pos· 
teriormcnte ao parlamento pedtr a respectiva 
appronção; A política :do . . gabil:~ete - 28.· de 

. Ma1·ço, neste·· assumpto, e d1versa. O governo 
não renovará um só desses contratos, sem que 

· tenll~ precedido autorização· do· ~de_r Iegisl:~; . . . 
' tivo. No exerci cio; de . i88l a 1882, .e~iram os . 
de··:duas qu ,tres do( eonip.anbias. de~· navega~ · 
ção. O :governo pediu; a\ltortZl!Q.ão. par_a !evel-os, 
isto. é, ou para suppnm1r a snbvençao ou para 
diminuir.o'prazo dos conttatos, ' ou, finalmente, 
para diminuir a subvenção, ainda que-conserve 

. . . . . . ~ .. · -

,-.... 
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o mesmo prazo. Eis o pensamento do governo. O Sa .. BUARQUE DE MACEDO (ministYo da agri· 
Não é possivel qoe tendo tres ou mais contratos cultU!'a) :-'Portanto, o pensamento do governo 
de expirnr daqui a um ou dous annos. venha o pedindo a autorização niio era outro senão es· 
rnverno, nas1e momento,. dizer si. esl.â ou não tu dar a questão· debai:to de IOdos os pontos de 
di~posto a renovar ou supprimir esta ou aquella vista; a ver .si. havia meio de chegar a um ac
snbvenção. (Apoiados.) Está no pensamento do côrdo completllmente sati~factorio ; mas dese
governo, pelo menos, diminuir o prazo, com o jando attender a todos os interesses, e Lendo 
que muito lucran o tbesouro; m11s não está no t;~mbem observado que muitos dos nobres de· 
seu pensamento, por ceriO, retirar a subve_nl'~o puta dos querem discutir de prefereueia esta 
áquellaô de taes empreta< que ainda carecerem queg\ão em um projecto sepnrado, G governo 
de! la; seria causar. um grauue damno ~s pro- pediu H commissão de.orç:11uento que. retirasse 
viucias e ao proprio Estado. _ · a autori1a~ào ·que se acha na sua emenda. 

Perguntou ainda o nobre . deputado porque o o 'SR •. JOA.QUI)! SERl\A :-Fez muito bem. 
governo aceitava autorização para conceder cem O SR. BnuQm: DE MACEDO (ministro da agri· 
cont•lS de réis annuaes a nma em preza de CtLltura):- ... e qi:e a respectiva f!Ommissão 
nav~gaç.iio. entre o Brazil e o Canada. Sr. pr_esi- ~presentasse parecer sobre o as3umplo afim de 
dente, o governo nãn est~ obrigado a conceder que a camara pussa discutir com iuteira liber-. 
aemelbante subvenção. o· governo entendeu . dade e nenhum. estorvo ponha á votação do 
que, tratando-se de um commerciodirecto entre orçamenro. . 
o Brazil e o Canadã, e p~rtanto devendo-se Neste sentido a nobre· commi•siio de. orça
evitar o intermedi•rio qne fazia di,ninuir as menta, a p~dido do governo, já apresentou uma 
vantagens, os lucros do produetor brazileiro e sub emo.nda retirando do projecto a autorização 
do consumidor cauadense, devia animar o de que se trata. 
e>tabelecimento de umnliuha direct~ de nave- O nobre deputado notou tambem qne o go
gação, acredi~ondo que a· despeza que se põde governo pedisse autorização para construir o 

·fazer é repr_oduetiv'a. · · rain•l de Baturité. · · · 
O 811: JilM)UIM SEaRA:-Apoiado; e esta auto- Senhores, ainda aqui se trata de uma exce-

rízação não pôde trazer senão ulilidnde. pçilo. O ·governo, si já não tivesse empreben· 
0 Sa. BOARQUE Dl! fucEOO (ministro da a,gri· dido a con~trucç:io -de atgurnas- esLradas de 

cultttra):-0 g-overno tem a promessa, e parte ferro, nãa a aconselh:~ria, por isso que não qusr 
della J.á foi satisFeita, da diminu_ ição dos· direitos absolutamente construir estradas de ferro por 

coma do lhes ouro. 
l~nçados no Canadá sobre os productos brazi- A opinião do governo é que is estradas de 
leiros: o café e o a>sncar. Nestas eóndiÇti<>~~s- ferro sejam ennstruid:is por em prezas particu
tudadas ·as ·vantagens da nave;::9Ção e reeonlle- lares; mas, com. relação ao ramal de Baturité, 

.. cidas, o governo não terá duvida em conceder á. ·dá-se _um facto inteiramente excepcional. o 
empreza idonea a subven\·ão de que se tratn governo ja e propri~tario da estrada ile ferro Cara estabelecer a linhn entre 0 Braz i! e 0 de ·Baturité; não e nem póde ser. seu pensa-

anadá. · · menta ficar por _muito tempo na posse de se· 
· Si. porém, o governo reeonnecer que as pro- melhanle em preza;· niio terá a menor duvida 
messas que se lhe tem feito, que as vantagens em. eedel-a na primeil·a oppurtunidade que se 
que enxerg:~ não são reans para o ·nosso paiz, off~reça, sem pl'ejuizo, sem satrificio dos in te
não fani semelhante contrato do, navegação. resses do thesouro. Neste ~aso, senhor!lS, si o 

Sr. pre~idenle, o nobre deputado perguntou governo concedesse o ramal da· estrado de Ba
IJUal era o pensamento do govemo com rela~ão turité ·a uma em preza particular, e sendo certo 
a companhia americana de vapores entre o que esse rurnal augment• o valor do tronco da 

. Brazil e os Estados _Unidos: estrada, dá-lhe grande importancia, o governo 
A carnal-a sabe, senhores, que e:tista uma lei commet\eria o grande_ erro· de· depreciar ·a 

exigindo que, o~- vapores da companhia auieri- sua principal propriedade, quando apenas tra· 
mina toquem no porto do Maranhão. Sobre isto tava-se de uma dospeza de 300:0006, sómente 
se têm Jevant:1do grandes quesl\íes, e a campa- porque entendia que não devia Fazer-se' con
nhia parece disposta a renunciar ao sau con· structor de estradas d11 ferro. (Apoia/Úls.) 
trato, si parventura fõr obrigada a tocar no Eis il razão,Sr. presidente; por que o governo 
porto do Maranhão. . . · mandou construir esse _ramal que, conforme a 

o 811.. IOA"UJM SEl!liA:-V. E:~;. não tem a opinião dos .profissionaes,. , que têm estado 
~ naquella estrada, conforme a opinião dos nobres 

lei ' de puta dos pela provincla do Ceará e de todos, a 
O Sa. BuARQUE DE MA.CEoo (ministra da.agri· quem tenho tido a honra de ouvir, é de uma 

tultura) :-Pens~.o governo que é um assumpto grande utilidade, de uma grande v~nlagem para 
que merece ser detidamente estudado, à' :i QOr- a estrada de ferro-de.Bat,1ritê. (ApaiaiÚls.) 
que conviria attender aG voto manifes~ o por · O Sit.TBEiiDoi\ETo Somo:-E'o complemento · 
esta camara, como lambem porque .não seria. necessario_ da-estrada. ,. -' 
pr~dente, não· seria ·acertado que pelo · ractQ de o Sa .. BuA.IIQUE.m: MAORoo. (miniStro 04 agri
exJgir,se a escalado,Maranbão se deiiasse nan· cultura):'"'-::ir. '"j)residente,· ,devo -rectifi.car: _um 
fragãr uaía empreza:que 1anta~ vantagens traz. · eilgario do nobre deputado pela' minha provincia, 

. ~o nosso pait •.. - . ' • ..• -.. ·· ; . .quando o disse que .no p~iJneiro discurso que 
:,:_ o·s11; JoA.QUJM SERB..l :-Isso 1! um argumento aqui proferi eu dei. ·a . entender que se n:atava. 

, ad ~rore~. , ·- . . · de. alienar a estrada de !erro D• Pidro n .. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:22+ Pág ina 19 de 40 

Sessão em ll de Agosto de 1880. 171 

Senbor.es,. si a camara bem se recorda, eu que h~ u~a frrande extensão.d~·terrenos que se 
não tratei absolutámente de semelhante as· pre.•ram perfeitamente á cultura. (Apoiados.) 
~nmpto. (.Ap~dos.) ~· certo que ul!l dos mais Além disso, de,de que tivermos ump via de 
111 ustradog orgaos da rmpren~a referm-se a esta communi~ação de tal· importnneia facilitando 
idéa como Q!le por mim aveutada nacamara, mas assim todos (•s· t1·ansportes que são actualmente 
houve verd<~deiramente equivoco. (Apoiatios .) . de~aproveit:•dos, teremos eVidentemente ~u-
0 g-overno não cogito em !ernellrante cousa, não. gmenlado· ·a nosso riquezn publica (apoi<ldos), 
trata de vender a estrada de ferro D. Pedro U. teremos uma superficie imrne.nsa de terrenos 

Como este ponto. é de cena importancia e para com ell• podermos attrahir a colonisnção 
poderia cansar, senão alguma perturbação nos (apoiados), e coloniz~ção para ser collocada a 

·nossos negocias financeiros, ao menos certo re- margem de uma estrada de ferro e de grnnde 
paro, entendi dever restabelecer a verdade. extensão de rios navegaveis. (Apoiados.) 

O SR. CESARro.ALVIM:-:-PerfeiLamente ; nem· Senbores, estou. informado de que já hoje 
V. Ex. allndiu·á -venda ou arre~damento· da essas cornmnnicações não são lão ditl!ceis ~amo 
estrado de ferro, nem tocou ·neste ponto. pensam ainda al~tlns ·dos nobres deputados. 

Agora ·mesmo acaba-se de razer a exploração 
O SR. BOARQUE DE MAcEDO (ministro da agri- de Ararag:uara para diante com o fim de se 

culturn.) :- Tambem, Sr. -presidente, .quando con~truir não uma estrada de ferro, mas um ca
fallei da estrada de ferro de Mote Grosso, ~ue minlío commum, · que dê facil transporte de 
o nobre d~putado por. Pernambuco ·parece Araraquara até Cuyabá, o qual póde ser rea· 
combater, respondi a· uma pergunta que me foi lizsdo, na parte que se carece completar, com a 
feita por um ilhi.sti:ado d~pulado pela provin- quantia apen~s de 2~0 :000~000. 
ela del'!IinM. O que faria o gov~rno - si seapre- .. o Sn. CESARrn ALV!lll:- Perfeitamente. E v. 
sentasse urna em preza, em condições v_antajosas 
e regplares, pedrndo pequeno auxilió para a Ex. permiti& um aparte' 
execução des>a·estrada ~ Eu diss~ que o go- O SR. BuAB.QUE DE MACE.DO (minütro da agri-
ver.no examinaria essa proposta. cultura):-Pois nllo. . 

E' elnro que com a minha ·expressão não o-s11 • GE!'.uno ALvm~:-{) finado Sr. Pimenta 
tomei um compromisso formal ; nem tão pouco Bueno veiu de carro de Cuyabá a Sant'Anna do 
quero com isto dizer que o governo é i~renso, e Paranallyba, 0 ·que prova que aquelles terrenos 
muito menos eu, á construcção da estroda de se prestam á viação. · . 
ferro de Mato Grosso. · _ 

(: Sn. BU".h.I\Qm;; DE"MACEDO (ministro daagri· 
O Sn. MALJIEmos :-Muito bem. cu!tura):-Todas estas considerações que ~cabo 
Ó Sa. BuARQUE DE MACEDo (ministro da a_qri- de apt·esentar têm principalmente um fim. Não 

cultura):'- Não me parece, Sr: presidente; que é por certo. o compromisso que·· o goverM 
o nobre depu\ado pela província de Pernam· tenha de tomar, que o não tomu, de subven
bncotenba apreciado Mta questão debiiixo do cionar uma estrada par" ~lato-Grosso,. isto é,. 
seu verdadeiro ponto de vista quando nos disse: uma questão complexa, é uma questão de es· 
• V amos a~andonar as nossas eommuitieações tu dos ; mas o meu fJ m é fazer desde já conhecer 
tluviaes para construir uma. estrada de ferro que semelhante estrada não é um sonho como 
para o deserto., Não, Sr .. presidente; nós não se diz ... (apoiados). 
vamüs abandonar as communicaçlles fluviaes... . o Sn. MART!lll FnANctsco:-E' de alta conve-

0 Sr. CE~Aiuo .Ar.vrll!:- Apoiado, nem nin· niencia politica. (Apoiaaos e outros apartes no 
_guem !aliou msso. mesmo sentido.) 

O Sa. BUARQUE DE MACEDO (ministro da a.qri· O SR. BuARQUE DE 111ACEDU· (ministro da agn· 
cultura):-... e, si essas comrnuuicações fossem eu!t1tra):- .. . • que esta estrads ·é perfeita
nossos inteiramente, põr certo que, como sim~ mente pratic3vel, e que· nós não devemos por 
ples via de communicação, jámais trataríamos essa série de embaraços que c~da um levanta 
de preferir uma estrada de ferro á navegação a seu belprazer abandonar semelhante idéa. 
lluvral. · · · . · (A.poiado&.) · ' 

Mas n5o é disto que se trata. Sem querer A navegação tlu via! )!Or certo nos. ha de ser 
desde já mostrar a importancia ·que para 0 paiz sempre de grande utilidade, de grande van
.tem a construcção.de uma estrada de rerro para tagem; mas porque não· se ha de dizer toda a 
Mato Grosso, c~ mo medida estrategica-(apoiados), . verdade' E a verdade não é outra senão que nem 
eu, com relação especialmente aos nogocios da ·sempre poderemos manter livre essa navega· 
minba ·pasta, direi que a abertura dessa estrada ção •. ·(Apoiados e ap~~rtes de adlaesào ao oriWor :) 
de ferro nos póde .ser de illimensas vanta~ens O nobre deputado "perguntou o que pretendia. 
p_ela. uberrima região que .vamos apro"j:eitar. fazer o g:overno da garantia de juros que con
(.Apoiados.) . . cedeu a estrada do Mamoré. A S. Ex. parece 

o nobre. deput~dó não está perfeitamente jn. que a actual comp~nhia fallida, que se propunh8 
·formado qnimdo acredita que ·só ha. terrenos construir a estrada, pó de ainda. vir reclamar · 

· - h d 1 11 · p Mato do. governo aquslla. garantia. · . . . esterets, que so a eser os aqui. ara . . • Senhores, a· esse respeit\) nada ha a receJar; 
Gros.<;O. (.Apoiados.) · , · · · · ·nem mesmo seria: uma ··Pretenção_ que entrasse 

o SR .. M.u.BE!ll.OS :-Está . completamente e a. nâ ordel.ll. do possivel,- porque o governo con-
ganado. · . "' ·cede na-~rimtia de •juros de 7 •/o .sobre o· ca-. · 

o"sa. BuÀBQTIB DE MACEDO (mimstro da ,agTi: . pita! addicional • de WO-"mil" libras; a quaFsó .. 
cultura) :..,..-Por· és te .Jado d,evo dizer. á camara · se faria· _effectiva d)lpois de ·empregadas nas esc 
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tradas as 6ÕO milliliras que estavam depositadas 
em nm banco de Inglaterra. 

·Ora, desde que essas 6ú0 mil I ibras já foram 
distribuídas ]Jelos primitivos ·subscri~tores d0 
empres!imo boliviano, desde que não existe 
mais o capital, é evidente que o governo para 
se defender de qualquer assalto que se pre· 
tendesse dar r. o thesouro, bastaria ler a concessão 
o dizer- si tendes as 600 mil libras, applicai-as 
5 estrada de ferro, que eu farei effectiva ·a ga
rantia. De certo que, si houve>se quem quizesse 
construir a estr-ada de ferro !aze.ndo bons ·as 
·600 mil libras do capit.1l existente, eu seria o 
Ilrimeiro a aconselhar que se fizesse effectiva 
a garantia, porque é minha opinião que aquella 
estrada seria uma das mais uteis para este 

mais essa contribuição'!, sobre os possuidores do 
escravos, porque o Estado linha necessidade 
della, para augmentar a racei ta. geral. 

!lllÍZ. . . 

Mas desde que não existe o capital primitivo, 
nada ha. que receiar da actual companhia em 
liquidação. · 

'Sobre 11 missão :i Chinn,perguntou-me o nobre 
deputado si o governo· contav11 fazer o tratado, 
n~o obstante a agitação que se nota actualmeate 
na China, da qual se receia a guerra. 

Sr. presidente, eu já 'disse á camara o pensa· 
menta do governo com rel~ção á esta embaixoda 
ã China, e bem assim ó introducção dos coolies. 

A' pergunta que me fez o nobre deputado, 
responderei a~enas: o governo conta que esse 
tratado.se fara e que estará concluído nté o fim 
do corrente anno. São estas as noticias que o 
governo tem, e é tudo qniln to posso informar ao 
nobre deput~do. 

Devo, ainda que a meu pezar, v o ltar'á questão 
da emaneipa~ão. - · 

O nobre dep<Jtndo notou que ainda este anno 
se desfalcasse o fundo do emancipação. . . 

Sr. présidente, o desfalque a que principal
Dlente se referiu o, nobre deputado, pro-vém 

.ainilit do governo considerar como roceita geral 
' o excesso votado na sessão transacta dn taxa de 
cscr:i.vos. 

Senhores, é Mrto que a lei im poz em :1.871 
que o _product? dn_ taxa de escr:wos seria appli· 
c a do a emanei p~çuo. 

·Eu nlio contesto ao nobre deputado o que seria 
philantropico faze~, ou·o que seria, direi mesmo, 
ma isrespeitador d:llei, porque, si as circumstm
cias do paiz permittissem que o produeto com o 
~xcesso ':o ta~ o da ta~a de escravos fosse applicado 
a emanctpa1mo, sem por certo um pas~o dado 
pelo parlamento no sentido de apressar a eman
cipação; mas nós governo, nüs poder legislativo, 
não devemos encorar esta ques1ão fintinceira. 
pelo modo por que a encarou o nobre deputado. 

Este imposto foi crendo pHa uma. certa e de
terminadu somma . A lei· não disse expressa. 
mente- esse imposto e todos os impostos addi
cionaes que a elle rossem votados serão dcsti. 
nados á emancipação. Seria preforivel fazêl-o; 
mas· a camara se ha de recorditr de que, quando 
se discutiu esta materia aqui, se. disse que o 
excesso era desliMdo a auxil'far as úunncas do 
Estado, era destiillldo a augmenlnr a receita 
geral · e todos reconhecem q:ue elle veiu oneràr 
consideravelmente os propr1elarios de escravos. 
'l'n.do faz crer que, si porventura .não se tratasse 
das ·. urgeneias do Estado, o excesso não seria 
-votado. Opensameuto do legisladorfoi lanç;tr 

0 SR. AUGUSTO FRA!!ç.l.: -Isto na verdade 
não convém continuar. ~ 

O SR. BuJ.nQUE I!E.llúcEnp (minfstra da a;_qri· 
cult~ra): - Ora, SI tsto está cons1gn~do em lei, 
póde-se dizer que. houve in!racção? Seria pre
ferível por certo que a tn::m completa, com o 
excesso votado, fosse destinada ã emancipação; 
mas o pensamento do legislador foi votar o 
e-x: cesso ,Para as exi9eacias financeiras do paiz. · 
Agora dtrei eu: acoamo-nos em uma situação 
financeira tiio prospera, ou mP-smo 1111 que· pos, 
samos dispensar desde já nguella parte d~ re: 
ceita T Ningaem .me dirá que sim. Eis a razão. 
Houve uma necessidade, sob a qual ainda nos 
achamos, que obrigca o governo e o parlamento 
a destinarem, não a taxa propriamente dita,. · 
mas a parte excedente, que não seria votada 
sem essa circumstancia, para ser applicada ás 
nrgencias financeiras do Estado. A questão 
aq1,1i é muito dil'ers~ ; e eu quero ~gor~ a pro· 
vel!ar· me da C!reumstancia para dizer ao nobre 
deputado que até isto é providencial e .vem 
favorecer a emancipação: e vou explir.ar·me. 
Digo favorecer neste sentido: si é verdade que 
.naqu.ella oceasião o par lamento não votaria o 
augmeato da taxa, si porventura as necessi· 
daues do thesouro niio o exigissem é certo que 
hoje, estando votado o excesso,~-quando de!le 
não carecermos, elle reverterá para o fundo de 
·emancipaçõo e não será mnis nllólido. Eis aqui 
como uma medid~ que por algum lempo, talvez 
por alguns eJ~:ercteios apenas, beneficia a receita 
IJ:eral do Imperio, vai ser applicada,. dentro 
ac ~lUito pouco tempo, á emancipação; sendo 
qMSl certo, senhores, que, si assim não se ti· 
vesse procedido, a taxa dos escravos seria a 
mesma que foi em todos ·os exercícios passados. 

Senhores, não ha pensamento do governo, 
nem da camara, nem de ninguem absoluta· 
mente. de desviar o fuudo de emancipação de 
fins d1versos dnquelles para que o destinou a. 
lei de'187 L ' 

Mas este caso foi inteiramente excepcional. 
E nem s~ p~de dizer que ~e desviou o fundo 
de emanc1paçao; ]loder-se-1\u talvez dizer que 
o governo se serviu da mesma denominnção 
da taxa pnro dclla tirar o excedente que foi 
então votado para a reccitn do Estado. 

l\lns por este simples fncto não é perfeHamen\e 
e:xacto, não é logico dizer-se que o governo 
desvio_u o _fundo ~e emimeipaçiío para a]lfli· 
cal-o a recel!a publwa. · 

O Su. FRA.Ncrsco Soon:&:- Não é de modo 
nenhum exacto ; V. Ex. tem -toda a razno. 

0 S~. BUARQUE DE liLI.CEDO (ministro da agri· 
c~ltur~):-Quanlo aos 25 %, Sr. presidente, 
Mo fo1 o governo actual nem esta camara quem 
os desviou para se~em npplicados á educaçãO 
dos ingenuo~. E' um.a questão que se prenàc 
tambem ao estado financeiro do naiz. 

Senhores, cu convenho q_ue seria preferível 
não retirar da taxa de emancipaçlio os 25 o/o para 
serem npplicados á educação dos ingenuos; 
quando essa medida, porém, foi votada, todos 
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acreditaram, e aluda hoje se suppõe que o Es· 
tado teria de fazer immensos dispendios partl 
fundar os eslabeledmentos que tivessem de 
receber ingenuos. E não foi ou'.r~ a r~zão que 
determinou o desvio,-:eu chamarei assim,-se 
não o faeto do Estado não poder ficar sobre
carregado com uma despeza maior, 

Sr _ presidente, si eu pudesse ter a r.erteza ou 
ao menos .a probabilidade de .que o Estado não 
teria necéssidnde de fundar estabtlecimeutos 
para receber os iugenn.os, ou que para e~se fim 
só teria que despender somma~ insigni!icands
sillllls, eu, sentrores, não duvidaria àbrir mão 
dos 25 '!.que se ncham consignados \amb~m por 
!~i; mas no estado das finanças do Imper1o, sem 
podermos despender com esse serviço alguns 
milhares de contos, podemos hoje abrogar se
melhante medida para prnlicarmos um act<{ 
:phi lan\ropico, quando amanhã nos poderemos 
achar em situação de não fundar os estabeleci• 
mentos p3ra a eduC1lção dos ingenuos, segundo 

· nos compromettemos ~ 
Si o governo não tiver os meios de realizar a 

fundação desses estabelecimentos, o que nos 
poderá acontecer~ O wguint0, senhores: si, por 
um lado, vamos libertar mais alguns escravos, 
teremos por outro , - quem sabe ! -de deixar 
ao abandono esses pobres infelizes, isto é, pra
ticamos um acto de philan tropia, qUB podiam os 
deixar de praticar .merecendo descu! pa, para 
mais t~rde sermos forç.,dos tnlvez a 11ratíc~r um 
~cto de grande deshumanidade. 

Eis aqui, Sr. presidente; é para evitar uma 
situnçiio tlesta natureza que o·governo não póde 
abrir milo dos 25 •;•; logo que a situ:1ção finan· 
ceira o permitlir, cream os nobres deputad2s 
que não have:rii neste pai z governo que na o 
venha no p:1rlamento, nlio só declarar que abre 
mão dessn quotn tirada do fundo de emancipação, 
corno tambem pedir ·a restituição de tudo que 
se tem deduzido. 

Sr. presidente, o nobre deputado pela minha 
província notou .lJue eu hou!esse dito .que_ o· 
governo nllo cogllava da questao da emanc1paçao. 
Foi esh a pbrnse de que S. E:;:, serviu-se. 

Senhores, en nlio me expresset pel~ fórma que 
e~poz Ollobrc depntlldo. Hn algum? ~o~sa qu~ 
modifica o meu pensamento, e pedire• hcen~a ~~ 
camara para repetir o que disse. (Lê:) 

Eis o que eu disse. . 

umn )Jrovineía para outra. ora,. esta mediàa é 
iildirecta. No terreno das medidas indireetas, o 
governo ha de estudar a questão para.propor ou 
ordenar todas quantas ru; cireunistaneias per" 
mittirem. O govern0. tem, a este respeito, um 
verdadeiro e nobre empenbo; mas não se illuda 
o nobre deputado; não se illuda o )Jaiz ; o actuai 
"'abinc\e decididamente não cogita por ·ora 
aesta questílO de modo a vir lançar a pertur
bação e desorganizar o trabalho. { Numerosos 
apoilll!~s.) 

O SR. MAUTIIII Flli1lcrsco :- As palavras do 
nobre minisLro trnnquillisam o paiz. 

O Sn. Bt:ARQUS DE l!I.A.CsDO ·(ministro da ag·ri • 
cultura) :-Ninguem quer a escravatura no 
Brazil. , 

Somos todos emancipadores ;~ devemos pro
mover n emancipação com grande e.tlicacia ; 
mas nunca absolutamente perturbando os gran
des interesses do Estado. (Apoiado~.) 

Sem o· querer, o nobre deputado disse uma 
grande verdade ; pelo que, apezar do seu fervor 
patriotico pela emancipação ímmedíata, está· de 
accõrdo cam o governo ; disse uma grande ver
dade, o nobre deputado, que declarou que a 
questão de emancipação, sô póde ser resolvida 
diante de todos os interesses, e com o con
curso de todos O$ interessados. 

E' certo, senhores, que essa· questão só pôde 
ser resolvid~. como ponderou o nobro deputa
do, e seja dito de passagem, porque esta é a 
verdade, ninguem no Brazil é mais inte~essado 
na emancipação do qUe o proprio possntdor de 
escravo.::. · ·· 

Senhores, logo que os recursos financeiros do 
paiz o perminirem, todas essas ta;~;as de escravos 
seram cxclusivamen te ap)Jlicadas a . emancipa· 
ção ·todas as medidns·indirectas seram adopta' 
das 'pelo acnwJ. governo, sl ainda estiver na 
dírecção dos nego cios publicas, ma~ de um a 
mnneira sempre compatível com os iuterzsses 
g·eraes. _ . 

Cuidamos do questao, cogl1.amos della, mas 
não da !órma por que quer o nobre . depu t~do 
fixando desde jã o pr8zo, ou . por melO da lD
demnizaçã.o que não se po.deria realizar seníío 
com ruinn completa do paiz. 

Havemos de cumprir tado qaanto dispõe a lei 
de 1.871 o eu proprio tenho dado disso um 
sol~mné testemunbo ; mas não quero tomar ~ 
responstJbiliMde tle resolver, e de improviso, 
uma magna questão, que entende com todos os 
interesses do Estado. · 

O Sn. F!!ANcrsco Sooi\Ê dá um apart.e. 
O Sn~ BuAliQUs;: DE }I.ACEDO (ministrO da agri

cultura ) : - O nobre deputado cbaiJIOJl a 
minha altenção para algumas medidas relativas 
a escravos m::a pretensos .escravos que se acham 
encarcerados. · . . 

Certo o governo n~o l:óde de(xar_ de p_ensar 
na questão de emanmpaçao ; mas nao cog1ta de 
semelhante m~teriai actualmen te, par.a decretar 
a fixação de uln ]Jrazo ou indemnisaçiio, como 
quer o nobre deputado. (Ap~iados.) Eis o pen-. 
samento do governo; .e n.este. caso .sust.ent~l 
qua·o go-verno era .partt~ano . dos metaS" tnd:
reetos, e'Tepito, Sr·; prestdente : o. governa n~o 
pensa absolutamente em outros. . · . 

Eu impu(lneí as duas . medidas uma vez a~I 
lembradas pelo nobre deputado : a. fixa9ao 
de prazo e indemnisação, porque consideret:as 
como prejudiciaes. ao paiz. ( ~!uitos apoiados.) 
Ellas não prodllZiriam outra. co usa senão ~ançar 
a perturbação na propriedade esc_tava-(Aprnado!.) 

. O nobi'e· deputado não . nos d!sse, no s.eu .dts· 
curso, não p~opo~ entre a. s medidas que mdtcou 
senão uma relattva so m!leo de escravos· de 

Declaro a S. Ex. que já me entend_i ~om o 
Sr. ministro da justiça, e que este 'Vai mfor
mar-se da verõada dos · factos a que . a!ludm o 
·nobre deputado. e aLtender aos. sens Justos r e~ 
ela mos .. Neste caso está" o preso Justino Terra 
que se diri"ili ao nobre depu~;Jdo, ·.. . 

Senhores; o. nobre deputado pergunt?u: SI a 
policia intervinha no que elle denom1nou -
mercado de carne humana. 
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E-u· comprebendi por esta phra~e:que o nobre · dep.utado, 13vrador na província do 1\io de Ia~ 
deputado perguntava si a polida intervinbn nas ne!l'o, que ~qui appareço a contra-gosto. Coda 
vendns ·que fazem os commis~arfos de escravos nm desses assumplos, ·quer os que se en tendem 
nesta capitaL . · · · : coin a agricultura, quer os . que se entendem· 
&>nbores~ a caniara compreheride que sendo- com o commercio ou· com a industria· nacional, 

esse commercio de .es<:ravus · de.<graçadamente ·contém questões .tão.eomplexas, . de solução tio 
~inda autorizado pel~ _nos~a leglsla~ão, a policia· dimcil, que- bastam para nbsorver a ~ctividllde 
não pôde. ter nelle on1ra intervenção, alé·m. M de um espírito culto e apto, como eu folgo . de 
que· lhe prescreve apropria lei. · reconhecer no .llonrodo Sr. ministro da agri-

Ha porém alguma cúusa que o nobre depú- euhura. · 
tadu exager ou e que nem me consta que eXista Tomarei algum:~s dest.as questões e sobre elias 
nesta cidude . . _ em!ltirei reflexões,esp~ialmente sobre uma; que 

O nobre depul.lldo pediu-me noticias do serviço rot a que principalroente me trouxe á tribuna, 
dos açoit~s. · · porque envolve uma doutrina que reputo rilta· 

N:'io ha nesl:l capital, que me conste, nem em mente perigosa, e que roi enunciada e susteu- · 
parte alg-uma, serviço organizado para seme- Lndn hontem pelo honrado eHiustrado deputado 

_lhante fim . , · por Pernambuco. 
os castigos Infligidos aos escravos o são, ou Não pretendo vir 5olicitar do governo que 

em vir!ude de regulamentos, ou em ·v irtude de abra ~s arcas do tbe~ou;o par11 soccorrer ne· 
e:xecnciio de sentença. obuma in<lustria; não advo-gar ei espeeie alguma 

Não me consta; porém, que·bajn serviço algum de auxilio direeto : s~o medidns indlrActas, e 
organizndo para ~que!! e fim : e si ba factos~ que que não prejudicarão no Estado, as que me pa
o nobre deput~do se q·u;z referir, conviria que os recem aceitaveis c unlcas que podem ser con
trouxesseao tonhecimento do governo; para que · cedidas á agricultura do paiz. 
este p~ovidenciasse. (Apoituf~s . ) · . A via~ão pobtic.,, especial mente a rerrea, deve 

Quanto á questão do lfoN'o Velflo, a camara merecer a a11ençlio do honrado Sr. mini~tro da 
Sllbe qaa está pendente dos tribunaes a de- agricullnra,especialmente no ponto que entende 
cisão. . . . .. · . coui os orçamentos das obras publicas e com as 

Obtida uma sentença . favoravel aos -escravos, concessões das empreitadas . : -
essa seD tença_ pende hoje da decisão da relação . o que vemos diariamente, Sr. presidente, 
do distri"to. · revela dons factos : autoriza 'I suspei t.a · que o. 

Comprebende pois a camnr a, queogoverno . pai~ pód.e parlilbar, e · é, que os auxiliaras da 
ollo póde intervir em materia desla ordem. Oesde alta administração do Estado, especialmente o 
qç.e a questão· está sujeita ao poder j udiciario, o corpo de engenbeiros que collabora e ruocciona 
governo· nenbum;t intervenção tem, aguardá junto do ministerio das 9br:1s pnblieu, aão .do· 
simplesmente. a solução. minados pela ignorancia ou pela corr upção. 

Si o governo tives.'e de intervir, havia de · O 'I o e nós vémos quonto a assumptos de obras 
fazel-o . pela causa do direito, pela cansa da publicas é que procede-s~ a orçamentos que 
justiça' e da ·morai; mas nenbnma ' intervenção são sujeitos s hnsta publica; mas vem depois 
teve nem .terá o governo nesta questão, em· uma al!uvião de. pretendentes que .tomam as 
quanto estive~:: ella pendente do poder judi- empreitadas, em que ao.ferem lucros fabulosos. 
ciario: (Apoiados.) O que .se póde concluir daqui é que na orga· 

Voz.ss: - Nem pôde ter. 'nização destes orçamentos predomina em·gfllnde 
_,o SR. BuU"lJI! DE MACEDO. (mi'IÚ$trO da agri· escala a ignoranf.ia profissional ou a fali<! de 

" amor ao dever ; do contrario não se poderiam 
cu.llura): - Não posso, portanto, dizer ao nobre verificar esses lucros 11em baveria e~ta faina pela 
deputado ·mais do que isto. : tomada de obras publicas. · · 

.Acredllo ter respondido.·· Ora, si se dão-estes lucros fabulosos é _pqrque 
O Sa. BaLeio :-Perfei~mente. e.<se:< runecionarios do Estado não fazem os o r· 
o Sa . . BI!.uQÚl;DE MACEDO ·(mi~i.stro da agrí· çnmentonegundo 3S regras dá sua profissão, 

~ltura) :- , __ a tOdas ~s pergunlas que me fo- porque deixam, margens que dão esses resulta· 
ram feitas, e terminantemente me pronunciado dos. 
com a maior frnnqueza perante 3 camara.(m.ito Nisto, Sr. presidente, vai sa~rifi~do o grande 

· bem), que poderá julgar-da opi~ião. do· governo tnterésse do Estado, especialmente na construe
nas_ ma1erias de que me occüpei. (JJfuito bem ; ção das esl rad•s de ferre, -que: custam sommas 
mtt1lo bem.). : .. · . . _ . que n3o de.veriam cnstar, IJorque estes lucros 

• auferidos deviom ser retidos no thesouro, por-
O SI\: Cl!SABIO.ALV!lll:~Perfeitamente bem. que a elle pertencem • . o que traballu, . o que 
(O orador recebe felicita~es. ) .. tom a a si a obra é o que menos ganha ; mas 

· como se legitima este e$coaáouro que vai · até 
O Sr. sOuza Llma:- Sr~ \)residente, elles 7 . 

·os magno~ asSlllllptos sujéitos á conipetenei:r . do Neste senlido o nobre·ministro da .agricultura 
ministerio da- . agricultura, commercio' e obras prestará ·um serviço da · maior importancia si, 
publicas de" ta! modo prendem~se; · Jiliam~se; eom·a-profieiimcia.quea caín3ra 'Jhe. re:;onhece 
casam~se .. com o desenvolvimento,. o engraride- e eu proclamo, adopl~r providencias· :icerca do 
cimento e a·prosperidade nàciooàl; que; confesso modo por que ,são confeccionados·. ·estes ·orça
á camal'3,. sinto repugnaoc!a á tribuna: ·eu me · mento~. de sorte que'estaa figuras tio: palha Dão 
intimido ' diante delle, e é só mente empurrndo. continuem: a auferir . criminosamente lucros tão 
pelo .dever ~a posição excepcional de, além de raliulosos, com prejuízo do Estado • . 

-



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 271011201 5 15 22- Pâgina 23 de 40 

'Sessão em ·u de Agosto de 1880. 175 

Com relação á estrada de ferro D. Piidro TI, eu offenso ·ao brio; . :r · -dignlti~de, ao ·pundonor:.de 
não posso deixar de louvar o . nobre minist ~o. uma clas~e tão elevadA . do pniz, que en ju~~;o
gue entrou com o pé direito,peb ~cartada esco· · mano dever de vir trozer o meu -protesto. J.'jáo 
l na do profissional que para alU nomeou . o farei, porém, com a minha autorid~de; ''que é 

E u tenllo ·o maior prazer em manifest~r pu. nen_huma. (não apo•11-dor ). ; · fal·o·hei com wna 
hlicamente o juiLo _altamente lisongeiro quo ontoridadc da maior elevaçãa e -diante da 
faço ua •:apaeidade profissionm! e moral do il- qual o nobre deputado por Pernambuco deve 
lustrado Sr. Dr . Ferreira Penna. · curvar-se, prestondo·lhe toda a homenagem · e 

Auxilindo-por um companheiro desta ordem, respeito_; não.r_~_spo ndei-ei a essa proiJ(Isição 
guiado -pela proficienéia e illustrnçiio, o nobre temerar•a com as minh~s p>l3vras. mu~ .com a 
ministro póde corrigir em -gr.,nde parte· este mais_ que autorisada opiuliio do illustrarlo Na- 
senão do sr.rviço publico, que eu ~ssi~nalo e bueo de Araujo, não emittid~ ao correr de uma 
que me parece ser uma perversão da adminls· converso. ~n sohre ' à banca de advoga•lo, e sim 
tra~-iio publica . _ • no uxerc•c•o das sn~s funcções de eon•elhe'ro 

Conffirme declarei, alguns meins indireetos e de e>;tado e, portanto, revestido de toda a· auto
Caceis me parece serem valioso auxilio prestado á ridude perante o paiz 
no~•a innustria capital do palz, e jâ seria de ai- o que se dá é o seguinte :- Em 7 de Abril 
cauce que se permitti<se e decr"t"sse que as de 1831, ~m exe~ução -de convenções internacio
estações pnblieas aeeitassem como caução as naes, elaboruu-se nopaiz uma lei determin:.ndo, 
letras hypotbeearias. . em ho•nenagem ás idéas de progrtsSG e buma-

0 S v ,_ dá 1 nid•de , que domina-ram os pnizes de Eoropn, 
!\. ,..I.RTUI <AANCtsco um a par e. qne daquella data · em diante n ão penetrariam 

o SR. ·:SouÍA LtMA:- Eu não tenho noticia no llrazil mai~ escrnvos ., creou-se uma cotnve· 
dessas grandes difficuhtodes que o baneo do tencb e~peci~l dada á auditoria da marinlla, 
Brazil sente, nem me parece que possa sentir. encarre!rada de "pprehm der.a bordo ou no acto 
R.:veslido de garantias-com esfu duvla margem, de desembarque os africanos ·e deetaral-os !l-
com as avali~ções feita~ pel9s seus li se:~es , sem vres. , 
Intervenção do agri•;uhor, não me poreee que M~is 1a1·ue, .em~~. eonheeendo,se. a neees
se dê qualquer prejuizo. P6de <l ar-~c um CDliO sidade de augment.1r-se as medidas de revres· 
ou outro de lmprooidade isolado, mas na maio-·. são, decretou·se que ·a auditoria de mnrinha 
ria, não. tinha competencia para a declaração dessas li· 

Na ultima sessão votou· se nesta camara um herdades, não só quando os afriaanos ·fossem 
projecto, que foi r emeuido ao ·senado, modifi· apprebendi,dos- a bordo e nos portOs, cou1o ~m 
cando a competencia judiciaria·para os crimes- qualquer lugar que lossem encontrados, desde 
contra a propriedade a~:rico la, dando compe- que-se verifi .::~s.<em ó conjuncto de i ndicio~ in
t encia publica. a crimes que eram de caracter dieados na lei, di~rite .dos quue~ se pudesse con
_purtieolar ;, Ora, l! neste se_n_tido, ·é a intervenç.'io clllir-que eram escravos iruporLados_ da Africa; 
do senado ·que eu quizera que fo!'Se tomada mas na propria lei está a dls~osiçiio expres'a de 
debaixo do amparo e do au-xilio do governo. que ' lodos os actos aol~riores à sua .publicação 
. Mas eu d isse á com missão que·, especialmente . li cavam indultados. ~bis tarde,- em Setembro 
por um motivo, havia _tomado a p31avra nesla · de l8H, a lei de emanci(l<1ç;io, definindo a eon· 
discussão, e chego a esse motivo. d ição escrava pela matricula, designando qoaes 

o nobre deputado por Pernambuco, na sessão os que pert enciam á. naçao, ás herauças Jáce!l
de hontem, r~zendo eicplanaçües_~obre a eman- tes e ãs so_ciedades- de mão morta, decretou a 
cipn ;ão .de escravos e annuncianr;Jo o seu pro· liberd~de r\elles todos, mandando qu~ os oulros 
iecto refnrmtldor, que a~resenterá em poucos Cns<em ill$eriptos no reg-istro em nome dos se
dias, emiLtiu uma proposiç:i o que determinou nbor•s. 
o meu apparecirilentO na tribuna. -_ . Como, pois, se pretende boje dizer: vós que 

Disse S. Ex. • Tr-~rei ao · conh-ecimento da sois possuidores desses bom_ens depois de l8at, 
camnra o meu pro!"edo de emancipllçãu, Elle sois graudes erimiliosos perante a sociedade 
assijntará -pr lnctpa mente nn d~si ~ nação de um brazileira. 
prazo, dentro do qual se extinga ésta chaga na· OSB·. JoÃO BmclDo :- E são . 
'ciooal. E s! porventnra,peloeoncurso de lodos, O SB·. Sonu Lm• :- Eu respondo ao nobre 
chegarmos a assentar qn'l se deve decretar • ~ 
qualquer ordem de indemnizoção por essa pro- deputado por Pernambuco com a opinião do 
priedade; eu desde já declaro que náo 5erá com Sr. conselheiro Naburo de. Araujo. 
0 meu voto -que se indemnizará 0 valor dos· · N~ p rovíncia do Rio Grande · do N<>rte, • em 
eseravosentr~dos no paiz depois .de 1831. Esses S. José de'Mipibq, emt87~, os inimigos dos her• 
são livres, elles e ·sua descendencia . • · deiros-de Ign~cio de · Albuquerque Maranhão, 

.Esla proposição. é qne _me rez_tomar:a palavra. nas qúestões províncaes. promoveram e-leva
Temos, portanto, que, na opinião do n_ob!'e de·· ram-perante o poder j udiciar.io denuncia for· 

·d p mb d :mal de que .6Stes hom ens astavam retidos na 
puta o PQr ~roa u:eo,.os aotua~possn•. ores escravidão. Abriu;se processo criminal e civil 
de escravos; tntrodnndos ,neste J131Z depoiS · de 

''t83l, por qualquer tituto·,qne .. os·possnam; ·,pets· sobre is to. ; · · ·· 
compr~,pelasu~e~ssão; gratuita ou'!ner~s_amente . _ O presidente daprovincia.communicou o racto 

~ são grandes crtmlnoSGs perante a let, ult~~am-se' -ao gove~no, . e toi ou vi dó o _conselho ';de , es.tado 
'do 1raballio de boroens liVTes, -- - - · , eiaeiamenun:-respeil!).dequestão identica a le· 
· Esta _proposição; do.:, n()b1'6 'dep_utado ·.parece~ -_vantada bootem pelo nobre depütado ... Els o que 
que envolre elJl st llllla mjnr.ia,tão gr~'fe, _ llllL1 lfuse_ o Sr ~ -collSelhei~o N,abucó (1.1):- , , 
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,Q negocio é mui lo grave~ de fanestas conSEl· 
quenci~s; importa o mesmo que uma propagan· 
da officinl de insurrecçlio. 

•Dep<tis de mois de 30 onnos é que se lembra 
0 governo do paiz de entender a lei por tal 
modo. 

•Acho bom o ";)arecer de V. E~., mas ou lhe 
ucrescentariu algumas palavras no sentido que 
von dizer a V. Ex. 

, O art. 8.• da lei SSl de -1. de Setembro· de 
i85ú allribuiu :i auditoria dn mnrio.lla, como 
jurisdicção espedal o processo e jul~amento da 
liberdade dos escravos apprehendidos no olto 
mar ou na costa antes do desembarque, no acto 
delle on immediatamente depois em armazem 
e deposiLos sitos nas costas e portos. 
· •A lei n. 73:l de i85&.. tomando medidas mais ri· 

gorosas contra otrafego,estendeu •a competen· 
ela do auditor de mariaha comprehendendo 
ella os escra\'OS apprellend.idos posteriormente 
ao desembarque logo que â autoridade publica 
constasse o desembarque qualquer que s~ja a 
distanr,ia da costl em que.· esses escravos se 
achassem. 

<ÂSSÍm: 
d.' Estão abi comprehendidos ne:;s~ jurisdic· 

ção excepcional, todos os escravos provenientes 
do trafe:;ro; 
. •2. • Não ha outra jnrisdieção para julgar a 

Jiberdad e dos escravos "provenientes do trafego, 
-senão a auditoria d~ mat•inha; 

• 3. • E' preciso constatar o desembarque, ver[ c 
ficar a import:Jção e o trafego, para que os es· 
crovosprovenientes sejam havidos por livres. 

•E como á auditoria compete a verificação do 
trafego, a ella compete o j n1 gamento da liberdade 
dos escravos imporl~dos por esse meio. 

• A consequencia é que ao (ôro commum só 
compete a liberdade que não provem do trafego, 
mas de outros factos licilos, ou illicitos. Por 
exemplo, n do escravo qM snbiu do lmperio, e 
voltou a elle ; a do homem livre redatido á 
escravidão ; a do que se quer remir, etc. 

• Seria temer i dnde em uma terra, aonde hn 
escra ;os, éonsidenr provenientes do trafego, 
por conjecturas falli;eis, ~quelles que não mos
tram uma imporl3\:iio veritlc~da pela autoridade· 
competente, que é a auditoria da mnrinha. 

• Sobreleva a tudo que a lei de !854 art. ! . • 
palavras-depois d~ publicação da presente re
solução - estabeleceu a prescripção dos factos 
passados. 

·Essa prescrip~ãose funda em evidentes recl3-
mar;ões de ordem püblica, porquanto um grande 
numero de escravos provenientes de importações, 
nnterinres á época da effecliv:~ repressão, impor
t~ções constantes da fama publica, mas não con
st~tadas legalmente, tinham sido adquiridas e 
transmitlidas- bona fide-por titulas inter dvos 
ou causa mortis, e seria uma medida revolucio
naritt :irtancal·os ·sem indemnisDção dos seus 
senhores. .. 
~A verdade é que essa preseripção, si não re

snrnbra dessa~ pa~avras, adrede e~ctiptas na lei, 
'. e_stá na coasmeneta de todos, esta em uma ·pra
. tica de mms de ~O annos depois que -~meçou a. 
época da repressão. · · 

• Surge agora .essa idéa, inf~lizmente apoiada 
pela autoridade publica, id6~ que envolve uma 
propag~nda de insurreição c <JUe póde ser fu· 
nesta n~s províncias aonde ha grandes agglome· 
ra(·.ões de escravos. • 

Temos portnnto cond~mnado a doutrina emit· 
tid:t e sustentada hontern pelo nobre deputado 
por Pernambuco, isto na opinião do honntdo se· 
nndor o Sr. Nabuco. Os acttues possuidores dos 
homens que se presume terem vindo para este 
paiz d~poi; de 1831 nãe commeltem uma ''iola· 
ção, um nttentndo contrn os brios e dign~dade 
de seu paiz, não são criminosos. (Apo;a.dos.} 

Ails terá essa propag-aud~, condenmada pelo 
Sr. Nnbp.co; já produzido eifeitos funestos no 
puiz ~ 

-0 SR. l\!.\.RT!NUO CAMPOS :- Já OS tem p!Od U • 
zido. 

O S~. SoUzA LlllA: -Em principias deste 
anno no município em que resido, na provincia 
doRfo de Janeiro, promoveu-:;a a eKecuç1io sobre 
uma faz•nda com os adilerenlcs, escravos, ma
chinas, etc. 

Como se sabe, os avaliadore~ dão quando pre
sidem ois avaliações as idades dos escravos pre
sumid~mente pelo que parecem, porquanto não 
ha authencidade alguma de idade. 

O Sa. Joto Baramo:- Mas si não for possí
vel provar a idade ~ 

(H a outros apartes.) 
Procedendo-se, como dizia, á ~valiação em 

uma execução que se promoveu no munieipio 
em que resido, succeacu o que? 

Os avaliadores em relaçiio" alguns escravos, 
sem exame~ de provada su.~ verdadeira idade, os 
deram presumrdamente com a idaàe compre
hendida nos anuo' anteriores de i83L 

O .nobre deputado porPernambuc.o nos seus in· 
tuitos de humanidade e de generostdade !e· 
vantou ·aqui e na im.prensa protestos activos 
contra esse attentado judiciario que se ia com
metter, incilando os brios e o pundonor dos 
magistrados para que fizessem com que essa 
ac,ão não fosse por diante . 

Ha pouco tr•:nsmittida essa propriedade, 
quando os novos pt·oprietarios foram empossar· 
se, rellelaram·se 300 e tantos escravos .•. 

O Sn. JoÃo BlliGmo:-Com muito bom di· 
reito. 

O Sn. SouzA Luu:-.... protest~ndo contra 
o acto de oppress5o que sobre elles se ia exercer 
vis lo que. eram livres, conforme se diz ia nos 
jornaes que tioham e que liam, porque a 
maior parte delles sabia ler, visto tprem sido 
importados depois da lei de :!83i: não reco· 
nbeciàm os ·senhores; viram-se propr!etarios 
em grande pet·igo de s~guran_~;a ; foi preciso ir 
a força publica <ta província do Rio de Janeiro, 
ceoto e tatJtas _praças,- reprimil-os e eontin· 
ram-os. E eis aqui os effeitos da propaganda. 

Si é um mal, eu declaro que nem pretendo 
justificar esta condiçiio em que nos aeham.os, 
não ameacemos com o prazo, com a prome·ssa, 
eom·uma ·esperança,expondo ao risco, ao perigo, 
o proprietano, o prodnctor, o grande instru· 
manto da riqueza nacional. 

O ~-JoÃo Bnrazoo :'-Mas não o nnieo. 
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O S11. S~trZA LIMA :-o grande productor. H a conhecem o que é o cultivo do café podem 
poucos d1as o honrado deputado pela Bahia, I ajnizor da exaclidão do que Tou dizer. · 
publicou umn prova muito significativa : nas O algodão, a canna, plantam-se em um anno e 
rendas do Estado em ::!33,105 procedem do tra- tolhem-se no outro. Si falliam, no ·anno se-
balho escr8vo · 1 guinte plantam-se e.colb.em-se no mesmo anno. 

Mas, senhores, si a renda do. Estado não pro- Portanto pó de tomar-se o homem livre, de 
vêm da lavoura, donde provem 'f oecasi::io para Tir tratar do plantio da canna. 

(Cruzam-se ditfermtes apartes que interrom· Na o~casiào da moagem elle ven1 de novo. ~as 
pem o orador.) apphq!J.e-se este systema de trabalho ao·cu!ttro 

do cafe. 
O SI\. PnEsmENTE :-- AttençiTo I Peoo aos 

nobres deputados que deixem f a l!ar o orador. 
O SR. SouZA Lr~u. :- Contesta-se quo as 

rendas publicas, que a prosperidade deste paiz 
depende do trabalho agrícola; mas esta propo
siçãe dispensa demonstração em contrario. 

O SR. JoÃo BarGmo dá um aparte. 
O SR. Souz.- LmA :- Não pretendi fazer a 

justificação deste facto socinl anormal; pretendi 
apenas com os documentos, que li, levantar 
uma especie de protesto, umn especie de jus
tificação diante da saspeita que ia recair sobre 
grande parte dess~ classe, que, de boa fé, acei
tando os factos como os enc3ntrou, vê-se na 
contingencia dolorosa de ser possuidor a de es-
cravos. · 

0 Sn. MAnCOLINO !lfou:aA :-Nem O nobre de
putado por Pernambuco cbamou criminosos os 
lavradores que possuem escravos in oGna fide; 
mas são criminosos a que lles que os possuem 
sabendo que foram ímjJortados depois da lei de 
i83L . 

O SR. SouZA. Lr:u :-Elle não chamou, sou eu 
quem assim conclue. 

O Sn. MARCOLINO Mouru. :-Não ha prescrípção 
para·;o direito de liberdade. 

O Sn. SouzA LIMA :-Nem eu sigo t~l doutrina. 
As rendas publicas têm tres fontes : é o pro· 

dueto da terra, é a permuta dentro d~ paiz ou 
para o e>trangeiro, ê o producto da industría 
nacionaL , 

Mns como exelnir o actual trabalhador? 
Como, por que fól'lna se bão de conservar e 
desenvolver estas rendas e esta prosperidade 
nacional~ 

O trabalho livr:e é prefe.rivel, e os.fa~endeiros 
o desejam (apoilidos); mas hão de enCGntral-o t 
Em quanto. não nos fór facilitado directn ou 
indireclamente o meio de substituirmos o actual 
trabalhador por outrem, de quem havemos nós 
de servir-nos ? Devemos abandonar a proprie
dade agrícola ~ Não podemos nem temos o 
direito de fazel-o. (Apoiados e apartss.) 

Mas dizem alguns dos nobres deputados, por 
exemplo, o nobre deputado que me interrompe, 
o Sr. João Brigido : -nós não nos utilisamos do 
trsbalho escraTo, quasi que estMnos dispensa
dos do escravo; si vocês do sul se mantem 
com escravos, é porque preferem este trabalho 
a qua 1 quer outro. · 
· (Trocam-se muitos apartss conservando-se o 
orador ·Úienaioso. O Sr. pre#dente reclaiiiiJ 
attençiio.) 

Temos. que, como iamos di1.endo, si 11qui 
utilisamos o escravo,é pelas condições especíaes 
da nossa e altura. ·Os no!)res deputados que 

Tomo IV.-113. 

O SR. JoÃo BRr~mo :-E' a l!lesmn co usa. 
0 SR. SoUZ.\ LIMA:- Não é. 0 cultivo do 

café exige em primeiro lugnr a derrubada, 
depois a plantnç~o · seguid~, ininterrompida 
d'urante seis annos para depois se colher o 
frueto. Como rner este trahalt\0 com o homem 
livre que apparece uma semana, um mez, e 
de9ois abandona o trabalho ? Aquelle que não 
seguir a sna cuHura com todo o cuidado, dia 
.por dia, que não se dedicar á sua fazenda, fi· 
cará arruinado. 

E'. esta a razão. por qlle nós nos utílisamos do 
trilb:rlll.o escra I' O. Não o fazemos por prazer, é 
uma necessidade, é uma fatalidade. 

Visto que .as circumstancias financeira~ do 
Imperio não dão a menor esperança, apezar dns 
declaraçõ~s, hoje feitas pelo honrado Sr. mi
n:stro da agricultura, de facilitacão de capilaes 
á lavoura, dêm-nos os meios indirectos, que 
nós os aceitamos, todos aquelles que não pesam 
ao Esl.:ldo; dêm-nos, que é um dever; deem-nos 
o ensino profissional, os institutos, as escol~s 
de que fallou o nobre deput;,do; promovam 
meios, impedindo o commercio de escravos de 
província a província ; nós aceitamo! :os ·de 
bom grado ; mas não nas tiram as esperançlS 
completas de tudo. · 

Nao ha goverllo capaz de satisfazer a nação, 
capaz de felicitar o seu p~iz diante da miseria 
publica, do empobrecimento das classes pro
ô.uctoras, nem diante do d~sauimo nacional. A 
acçãv dos governo~ é mais facil quando O$ eida· 
iliíos são renzes; porque nlio ha nada mais dilli
cil de contentar do quo a misería e n fome. O 
cidadão mal co! locado no mundo acotovella-se 
como visinho, acha que o espaço qne na so
ciedade lhe ficou para sí é insalllciênte; e, por
tanto, é de alto interesse publico vir o Estado 
com meios indirectos, para que essas classes, que 
boj e regn m o thesouro nacional, não sejam ama· 
nM obrigadas a collocar-se no m;in ~t:Jr e im· 
plantar no espírito -.o desanimo, o descoroçoa- -
menta, a ~esesperança. 

Eu não prosigo. Quiz apenas lavrar um pro· 
testo, que entendi do m~u dever, por. ser l~vra
dor e deputado pelo Rto de Janeiro ; lavre•·O a 
meu modo, toscamente (não apoiados), mas a 
camara sabe·que eu tenl1o sempre repugnancia 
em vir á tribuna, porque sou incompetente para 
occupal·a. (Nãoapoiado$.) 

Murros Sns. DsPUTADOS :- Fdlon muito bem. 
(O orndor ~ comprimtntado.). 

O Sr. 8er;;lodeCaatro:-Naex· 
\)Osiçi•o d~s minllas idéos; sobre dif!'e!entl!s 
serviços que COITI\'!I pela pasta do · J!lmlsterw 
dos negocias da agr1cultura, commercw e obras 
publicas, eu acom?anharei a ordem estabele· 
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cida e a clsssific:~ção feita pelo honrado minis-
tro, no seu relator! o. · · 

As terras devolutas e a colonização ; a cate
cheoe; a !nd ustria da herva mate ; a estrada de 
Matto Grosso, e o prolongamento da linha tele
graphica de Coritiba á comarca de Guarapuava, 
serão o objectil chs minhas observaÇ(íes. · 

O nobre miuístro reconhece ~ necessidade da 
revogação da lei n. 601 de l8 de Setembro de 
ts:iO, geralmente conhecida ]leia lei dãs . ter
ras. No seu ultimo dis~orso S. E~. assegur<~u 
:í augusta camara dos Srs. deputados; que ti
nha el8borndo um projecto de reforma, o qual 
seria brevemente sujeito á consideração do 
corp~ le~islativo.- E;cuso:me, pois, de discutir 
e eVIdenciar os mconvementes e defeitoS' dessa 
'lei, barbara para os pobres e muito cara para 
os ricos. (Apoiados .) 

S. Es:. entende que devem ser ampliadas ~s 
concessões gratuitas de terrenos devolutos, até 
agora só permittidas nos limites do lmperio. 

Senhores, essas concessões gratuitas de terra· 
nos devolntos importam innumeros beneficias 
para o Brazil: ellas tornam-se actualmente im
prescindiveis 'para o desenvolvimento da lavou
ra e ·augmeDto da producção do nosso ·paiz, 
sendo um meio se,"lll'o de ~ttr:~nir a colonisação 
e:r.trangeira e concitar ao-trabalho a parte pobre 
e honesta da popul~çãà nacional que, por falta 
de terrenos para cultivar, vive cheia de priva; 
ções como par~sita dos fazendeiros e lavradores 
Dbastados. (Apoiados.) 

Penso que a ·melhor medida de que o gover
no deve lan(l3r mão para avolumar as fontes da 
.riqueza publica, é abrir bõas -vias de eommu
nicaçio pua o interior do Paraná e outras pro· 
vincias de solo rerlil e clima ssudavel, man
dando annunciar · nos principees jom~es da 
Europa, que no Brazil concedem-se gratuitn
mente terras .uberrimas, com fnceis meios de 
transeorte · para 05 pro duetos ·da lavoura e 
demats indu.!trias para os mercados eonsurili
dores, ~os estrangeiros que as quizerem lavrar, 
sob· a uniea condição de exblbi~em perante a 
competente autoridade lo~ attestado de bons 
costwues, .visndo pelo respectivo consuladll bra
zileiro. 

·da sineeriilade e patriotismo do governo que 
promette muito para fazer pouco, e ás vete• 
nada. . . 

A cateehese e, como reconhece o nobre· mi
nistro, uma necessidade para a qual os pode
res publicas niio: têm volvido a sua :menção 
com a solieittide devida.· S. Ex. calcula em 
500.000 os indígenas que vivem no .vasto. ter
rilorio do Brazil ; e diz que a insniDcien
ci~ da consignaçii& dotada par.l este servi~, 
traduz a importancia com que se o tem olhado. 

Qo.ando H estas palavras no relato rio de 
S. Ex., convenci-me .de que a verba para o 
serviço da catechese seria augm·entado ; gran
de, porém, .foi a minha sorpresn, vendo no 
parecer da illustre cilmmissão esta phrase 
desanimadora·: a verba para catechere póile ser 
mantida. . · 

Sr. presidente, os indígenas podem ser apro
veit~dos com immensa vantagem para. os inte
resses reaes do ·palz. 

Porque não empregar,.no estado de civilisoção 
em que nos achamos, os meios que foram em
pregados outr'ora pelos portngneze~ e pelos 
Jesuitas, mas com mais humanidade t 

E' Jast!mavel o contraste que olferece hoje n 
serviço da c.tecbese comparado com o dos tem-
pos coloni~es . · · 

O Sn. F!U.Ncisco Son!\É:-A' parte a· época llm 
que os portilguezes queriam escravisar os in-
d~S. -

0 SR. SERGIO DE CASTRO : - ()s grande·S e di· 
ficios publicas, obras que ainda hoje auestam o 
estado de civilisação daqnelles tempos, por quem 
Coram Ceitos.? Pelos fndlgenas, sob a direcçlio dos 
portu!!Uezes e jesui Los. 
· S. Êx. opina pela fundação de novos aldea
men·tos, a reorganjzação· dos aetuaes e ao mes
mo tempo a cre~ção de estabelecimentos de. edu-
caono para os menores. . . 

Mas a verba de i00:0008 é evidentemente 
insu.tnciento para o nobre ministro realizar estes 
melhoramentos no serviço da catecbese. . 

Com relação aos estabelecimentos do educação 
p~ra os menores, eu qnizera antes que fosse 
·aceita a idéa de Abbevi!Ie,-ô estabelecimento de 
pequenos seminarios Dos aldeamentos mais po· 
pulosos. Para opprodmar o iudigena do homeo1 
.civilizado e incutir-lhe DO espirito sentimentos 
11obres e elevá dos, é primeira mente uecessario 
educar-lhe o coração nos _. sublimes princípios 
da religião e da moral. · .. 

SenhoreS, a ferocidade. do indígena !oi, c in-

Nos limites' do Imperio pela minha.provincin, 
com a confederação argentina e a republica do 
Paraguay, nem ao menos o que·é permiUido se 
tem feito. quando aliás sóbe de ponto a neces
sidade de· providencias promJII.liS para n defesa 
dos direitos e interesses do Eslado naqnelles 
limites. que os . nossos vizinbos -proturam con
fundir, Invadindo o t.erritorio do Imperio. . . 

Senhores, ainda o anno: .passado quando eu 
tive occasião de manifestar a minha .opinião 
wbre os melas de que podla o governo_ servir
se -vantajosamente para 3\trsbir a emigração 
estrangeira, lembrei a con~lrucção ·de boas es
tradas de rodagem, parlindo do litoral, por onde· 
os colonos, estabelecidos .no inlerloi' do Parauãr 
e. onlns provinciJ.s de terrenos feracíssimos, po
dessem estar em coremnnicaç3o conslallle com 

· -os mercados dâS cidades de ·grande movimento 

felizmente ainda é, o esmeril sobre que a tyrannia 
afia o seu alpbmge para. com deshumana se, 
severidade e incrível crueldade, trucidar e snb· 
j U!}ar ou extinguir essa deSditosa -raça dos 
primitivos senhores desta terra, onde para honra 
e gloria do nome bruileiro n historín registrou 
os grandes feitos e exemplos de admiravel he·. 
roismo. de Felippe Camarão, Tibyriçá e Simão 
Soares. · · · 

O·Sa. hANctsco Soont-sotfnio.s .sas.' DBPuTA
oos:-Apóiado·, ·muito · bem:. 

commerclal:... . · . ... .. . . .. 
·Sr. presidente; o nobre mini~tro da. agricul· 

1Uia deve cumprir as suas promessas, não esque-·. 
eendo-qu·e o pait ni descrendo completamente 

· 0 Sil.· S!UIG!O DE CA.Snio:.,- A cauSa principal 
_que separa os indigenas do gremia· soclal.é o 
odlo de raça,. e. elles têm razão,. porque foram 
sempre e continuam Q. ser consJderodos com() 
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:mimaes ferozes. O nobre ministro deve com- com tela~ o ã industria da borva matte, no intui
bater essa eaú:sa que torn3 ioiprest3Vel Uijla to de vêf·O prop~gadae introduzida em: todos os 
popnlaç1ío de 500.000 almas, segundo o Clllculo gralidPs merr.ados'·eslran~eiros. Nó primeiro 
de S. Ex., seguramente baseado em dados proj~to é·O governo autoriZado a despender. até 
offieiaes. · _ · a qll.1ntla de 4Jl:0008.para a prop:~gação da her-

0 Sit • .AL~~rDA. CoUTo dá um aparte. n m31te por meio · de annuncios feitos pelos 
nossos consulados ; no segundo projecto eu ape-

0 SR. SsuGro · DE CJ.sTno: }[as com a exígua nas consignei a ldéa d3 isenção dos dli•eilos de 
verba de iOO contos é. manifestamente impos- export~ção para o mesmo prodacto. Pois bem.; 
sivel melhorar o ~erviço da catechese. E' ne- o nobre ministro, com a inftueneía e prêstigio 
ces53r io eleval~a. e muito. · que tem todos os·mi!lislros nas condições de S. 

Na província do Paraná existem dous aldea· · ~x., faça com que no senado esses proieetosniio 
mentos, o de S. Pedro de Ale3nt:ln e o de S. Je- fiquem mortos sob o pó · das pastas das com
ronymo ; _m~s em toda a vasta extensão dos·ser· missões, como outros muitos projectos & incon· 
tões d~quella província · v-agam grandes tribns testavel e manifesta utilidade publica alli tem 
de indígenas: • morTido do mesmo modo. (Apoiados.) · 

Na varlcl dos sertões eomprehendidos na ju· Na provincm do Paraná existe umn estrada 
· risdieçiio, permitta·se-me a expressão; do3 al · que até boje conserva o nome com que foi in~u
deamentos de S. Pedro de Alcontara e de S. guiada: estrada de Mato Grosso. 
Jerouy~o não se tem lamentado scenas·de san· O nobre ministro, dando cont~ do que se tem 
gue e morte entre selvagens·e genle civili· despendido nessa importante via de communi· 
std3, o que prova eviden~emente o· ' norme e .eação, diz que o respe.Jtivo engenheiro director 
lmmediato beneficio que a sociedade o a h uma- pr~nisa a utilidade dessa estrada, .que· já dá 
nidade colhem dos. alde~entos espalhados em transito a earros·e trollys, mas lamenta que eU~ 
todos os sertões do Brazil. não esteja macndamisada. 

Nos sertões de Guaratoba, de Palmas ·e de Sr. presidente, ba e~rtas economias que im· 
Guarapuava mais de uma -vez se tem dado sce- portam augmento de deapeza por falta de 

· nas de sangue e de morle entre os In di os e a previdencia. do·s poderes polílicos. 
gente. elvilisada, · justamente pela rasão con· E' um indesculpavel erro, pois ha muito tempo 
traria, isto é, por fa(ta de aldeamentos. Por· está verificado, entregar·se o leito de uma es
tanto o nobre ministro deve dar-se llressa em trada de rodagem ao transito publico ·sem ma
au~entar o numero ·dO$ aldeamentôs no in· codamiS3l-a; as estudas assim lieam inntilisadas, 

• tenor do Pal'llná, bem como M de outras pro- . e á df.spez! que depois se· tem de fazer com o· . 
'i'incias que se ncbam em condições identicas. J11acadam é m:uito .maior, e por conseqoencia a 

A este respeito, desco.lpe S. Ex. que eu lhe . economia que a principio se procurou fazer 
declare que encontrei uma omissão no seu re· redunda mais ~rde em um grande prejuízo 
lato rio . ltrvasõe! e depreia~ de Indígena~, para os cofres publicos. · . 
S. ·Ei. diz que só se têm dado nas províncias E' por isso que Pe!iO· ao nobre ministro que · 
do Pará, Amazonas e Mato Grosso. O nobre mi- me a \lenda, e mande macadamisar a estrada ·de 
nistro.toi mal informado; omit\indô o que iure- rodBgem entre a Serrinha o a cidade de Castro. 
lizmente·tem acontecido na província do Parana, E' uma medida economiea, · porque assim 
diversas vezes. . . · previne· se uma maior despeza e neeessaria no 

Senhores,agradeço ao nobre ministro o qne no fnturo. 
seu relator lo diz com relação ã industl'fa· da h erva Este facto ficou provado á 1oda a evidencia 
matte. S, Ex. declara em termos que não dei· em outro trecho d3 mesma estrada' entre a ci· 
:xam a menor duvid3, que a herva matte é uma ·dado de Cnrityba e a villa do Campo Largo. 
indnstria que introduzida na Europa, lnrá não Fez·se a estrada, mas niio se a macadamisou,. 
súmente ás duns províncias, onde este prodncto e o qne snceeden foi qne dentro de pouco tempo · 
é abu.ndantissimo, .o Rio Grandll do Su 11 oPa· o Jeito estragou·se, e por tmprevidencia a des· 
ran:l, beneficios extraordinarios, m:ISos trará peza tornou-se maior. · . . -
tambetu a todo o Imperio. s: Elt. summarfu o Rememoro es1e racto, para que sirva de lição 
parecer · de dous ch.imieos; 'notaveis professare~· ao. governo· e aos seus engenheiros. . . . 
das Universidades de Vienria. e deBerlim; ·os~. Sr. presidente, a conservaça.-o .desta estrad~ 
quaes julgaram a herva matte umallebida agra· dsve ser feita a expensas dos cofres geraes e 
dav&l, resburadorn, economica, o bygieuiea, .não dos provinciaes. · . . 
que está ao alcance, pela barateza do preço, de A ·differença entre as estradas prov1ncmes e as 
todas as classes soeiaes. Pois bem.; o reconheci· estradas gernes consiste ~mque esta·s oproveit3m 
mento desta verdade bnstava para qoe S. Ex., nos ,intéres~es do Estado, e B!J.ll~llas p~rticnlnr· 
reunindo os seus aos ·meus esforÇos,· se apre· mente aos 1n1tre:sses da prov1ncra. . . 

. sentasse no parlamento como propag~ndis(:t da · A estrad~ a que me refiro; S. E:a:. per!e1t~- · 
introdueção da hervn niatte, não .só na Europa, . mente o sabe, aprov:eita aos interess~ d() Estado; 
como tambem.nos . Estados-Unidos. ;Entretanto, · porque, · além de ser uma estrada colo mal, o seu 
senbores,.no. orçnmento gue se di~ute. e\]:nãD ~nto terminal. ~eve ser_ o. terrilorio das:rro.u· 
'1ejouma verba para ·a .propagaçao ou· 1ntro- teuas dolmper1o. . .· · , · 
dnccão da herva .. matte ~.Ew:opa·e nos·Est:~dos Senhores,. esta··estrada·.:deve ·ser .:prolorigaaa 
Unidos .. . . . · . · . . ·· para o interior. Sei bem que as forças da receita 
.. com·· o men· nobre collega de deputação e ou· .·· do_ Esta.dO. ·não . ~olliport3m .. nov.a~ e 'av.ultadas .. -
tros honrad~ membros dest~ augusta ca1_11ara, d~peza~; .mss nao pretendoc&\}..e..~·obra lão 
e a apresente! o anuo passado dons proJectos aispendtosa se .. faça em , tres ou qliàiJ'I) 3llllOS • . 

• •::W, ·~ . ~ I ' ' ' 

· .. 
)~~·~ .. ·· 
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Da verba-obras publicas-em geral ou àa verba vou levantar, questões que se referem á pro
--eventuae;;-S. Ex. poderá annualmente des- vincia de Mato Grosso. . 
tacar uma quantia para applieat-a á um .fim tõo Sei que pelo costume parecerá isto a muita 
uliL A vereda desta estrada eslá per demais es · gente pretenção da minha parte, mas retlectindo 
tndada e conhecida; chegando á Gu~rapuava, mais um pouco, eu acho que não o é, e por duas 
com direcção á província de Mato Grosso, facili- razões. Em primeiro lagar, porque todos os no
taráas communícações da capitaldolmperio com bres deputados com muita razão procuram fallar 
a confederação argentina e a replllJJica do Para- dos interesses provinciaes de suas respectivas 
guay, por meio de dous rarnaes, tendo um por provinci~s, e muitas vezes descem a tratar de 
ponto terminal a margem esquerda do rio Pa· questões de interesse particularissimo. Em se
raná, e o outro o rio Santo Antonio. gundo lugar, porque, tratando eu de uma ques-

Eu me recordo agora perr·eitarnente das tao provincial, como os nobres deputados, não 
expressões de dor e pezar com que todos os faço cmo alguns delles que descem a minucio
brazileiros hmentavam não ter o governo, logo sidade e a questão ·ptiblicainentecloeaes; 
que rebentou a guerra do -!)razil com o Para- o SR. W.r.-otno DE OtrVEmA.: -Isso é uma 
guay, mandado construir uma estrl!da que, di· f 1 
rigindo-se pela provineia do Paraná á margem censura que az aos seus co legas. 
esquerda do rio do mesmo nome, poupasse aos O SR. MALHEmos :-Não é uma censura, EU: 
cofres publicos as grandes sommas despe11didas j~ disse que os nubres deputados têm razão, 
com o t~nsporte por mar de rodo o nosso ex:er- quando tratam dos in•eres;es pmvinciae~; mas 
cito e material de guerra, libertando ao mesmo muitas vezes descem a interesses locaes ; em
tempo o Impe.rio da dependencia das republieas · quanto que eu, tratando de a>sumptos de minha 
platinas. '· · província, não vou· descer a interesses locaes. , 

Estamos em tempo de paz, e o governo n1io·se Si os nobres deputados en:x:er(l~rem nas minhas 
deve actualmente descuidar daquillo que !e palavras qualquer idea de censura a SS. EE:t., 
póde prevf:r com muita sabedoria, porque o desde ja peço perdão. Não estou autorizado 
futuro é sempre cheio de duvidas e incertezas. a l'azer essas censuras e até disse e repito: acho 
(Apoiados.) I que os nobres deputados podem tratar desses 

Sr •• -eresideJ_lt~, eutre os benefi~ios q~e ~ssi· , interesses; mas, si.qu_erem que eu _falle corn 
gnalarno a VISita do I.mper~dor a provmc1a do · toda a franqueza, dtre1-acho que deviam tratar 
Paraná sobresabe o do reconhecimento da ne- desses mteresses, .porém levando menos tempo: 
cessidade de prolon;tar-sd até a cidade de Gua- a minha questão é de tempo. · 
rapuava a linha telegraphica da marinha á Cori- Vou tratar de necessidades urgenlissimas 
liba, da minlla província, resumindo.-as no seguinte. 

Sendo sério a questão de limites do Brazil com Peço ao· noure ministro da agricultura r e
a confedera~ão argentina, como disse o meu media para os males que atacam a principal 

· distincto amigo Sr. ministro de estran:;eiros, fonte de renda de Mato Gross?, _que é a criação 
louvando os sentimentos ·que me ooropetliram de,gado ; peço ao nobre mm1stro que pro· 
a tomar aqui a iniciativa da discussão de um cure por touos os meios ao seu alcance e que 
assnmpto tão melindroso e import:lnte, eu en· lhe são facuJt~dos ~elos meios. fi~anceiros, .o 
tendo que se deve estender a linha telegra· augmento da populaçao dn prov1ncta por meto 
pbica do Paraná até á villa de Palmos, e mais de colo·nisação; mas não n colonis~ç:"lo estrangeil·a, 
tarde além do.ssa localidade. . a colonisal)iio nncional e indígena; peço tambern 
~u peço ao nobre ministt·o que não adie por uma estrada de ferro ou de rodagel!l que com

mais tempo a satisfação de uma tão palpitante munique a capital de Mato Gr<Jsso com a côrte; 
necessidade do serviço publico. peç·> ainda um :em_edio con Ira es a~s9lações 

Sr. presidente, vou deixar a tribuna, con. e devastaçõe~ dos mdr ~s ~os pontos maLS r~por· 
victo de que, como propu<>nador de idéas que !antes da mmha provmcm. 
são no presente a base de "um futuro resplan- O SR. SERaro DE CA.stRo : - Não concorda com 
decente de glorias e grandezas ~ara a provineh a minha idéa da creação de novos aldeamen
que tenho a honra de representar, hei eum- tos ? 
prido um duplo dever, como delegado da nação~ o Sa. ~llt.BEraos;- Perfeitamente ; lá che-
porque as grandezos e glorias,das províncias, garei. 
tambem o são do Imperío do!lrazi!. (Muito bem: Sr. presidente,. tratando eu destas ques
muito bem.) . ·tões, sou obrigadl\ a repetir á casa que receio 

(O orador é felicitado po1· muito: Srs. · de· se considere que eu me occupe mais dos inte
putados, e pelos Srs. ministros da agricultu1·a resses de minha província do que dos in lares
e de e$tran_qeiros.) ses ger~es do Estado. ~ão penso assim e direi 

O Sr. Malbeiros:-Von entrar na àis- em poucas palavras por que. 
cussão do orçamento do ministerio da agricul- A província de Mato Grosso. hoje tem apenas 
tura, com tanto· m~ís desembaraço e socego; dous representantes, um no senado e outro. 
quanto vejo que e~tou dentro da hora . e que nesta casa. O seu represent~nte no senado creio 
portanto não posso cansar a paciencia dos mem- que tem um grande defeito para a "jlrovincia: é 
bros.da ramara que aqui GStão para ouvir-me. não ser filho della. Eu-me .You expicar. , 

En.jlrecisa'l'tl_ fioje, mais do .que nn.nca, da Não quero di~ercom isso que o dep.utado ou 
renn.ao. de ma1or ·numero de membros desta senador que não fôr filho. da . província n:lo. se 
casa; não para ouvirem só por ouvirem: o que . possa illteressar,por·ella, mas .e natural que ·se 

•von dizer,mas·pelo interesse das-questões que interesse menos que o'filho da pro:rincia. 
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Além disto com o representante de :Maio 
. Grosso na eamara vtllllicia dá-se uma raziio de 

_!li Ui to peso; é que S. E,__,. pela •. sua grande 
·capacida~e e pelo meio largo em que constante
mente vtve, emprega as poderosBS faculdades 
de que Coi dotado pela nat11reza, em tatar de 
q~es!(ies mais políticas, mais geraes do quê pro· 
vmn1aes. 
· O SR. PJUsco P.U\AlSO :-De miÍümis non ctwat 

pra:eor. 
O S:a. l'hLHEillOS :- Como diz · bem o .nobre 

deputado, o illustre senador por l!lato Grosso 
parece· qus adopta o - De minimis 11011 curat 
fll'tl!lor; S. ·Ex., que é pretor na po\ilica gero! do 
Itnperio; occupa-se mais com as :tran~es ques

-tões q1111 se debatem no campo da política, do 
que cam os negocios mais modestos ·da pro-
vincia. 

Não digo isso como censura ; m~s a prova do 
que ilffirmo está no que S. Ex:. tem fe ito pela 
provineia de Mato Grosso, que tem. sido multo 
pouco, q11ando S. E:t. pelo seu grHnde· mereci
mento e pela decidida influencia de que· l!oza, 
poderia ter promovido acli vamente os ínteresses 
e ]lrosperidade do Mato Grosso. · 

011tro representante é o humilde orador que 
ora occupa a attenção da casa; infelizmente o 
outro representante de minha província, por 
c!r.cumstancias imperiosRS acha-se ausente, e 
por esta razão não pôde prestar o auxilio valio
síssimo de seus conhecimentos e de suas bnbili
tações para tratar do bem de minha provlncia. 

Aeho-me, pai~, só e i~olado e, J!Ortsuto, devo 
tratar com todo o empenho e energta das questões 
que se referirem á minha província. 

·Depois, como b~m disse o nobre ministro, 
Mato Grosso é uma província que otrerece van. 
ta11ens paro os capita•s que se queiram empre· 
gar em sua prosperidade; é. uma provin~ia de 
30.000 legua~ quadtadas r.om uma população ~ 
muito rigor de 80.000 habitantes ; creio que 
ninda sou níuito ravoravel nesle computo. 

Comparando a cprovincia de Mato Grosso 11e!'bl 
grafill com a Fr:~nça, cnj~ areaoé de t8.l00 Ie
goas quadradas, com. · uma popnl~ç3o de 
36.0QO.OOO de h;obitantes, vê-se a prof11n!la dlf· 
ferença que ba entr.l aque!la província e este 
paiz; isto é; a França, com um terço do territorio 
qne tem a província de Mato Grosso, mas possu· 
indo 36.000.000 de habitantes ; Maio Grosso, 
tres vezes maior do que a França, com. uma 
população de 80.000 no maxiroo I ..• 

-A camara conhece e eu -nffo preciso recordar-. 
lhe a immensa riqueza vegetal, animal ç mine
ral da província de Mato Grosso, e as vnntngens · 
que. podem resultar de uma iniciativa qualquer 
do governo para de<envolver esses elementos 
de riqueza. O gilverno lucrará . com isto,_ e. o 
pequeno sacrifício que fizer· em beneficiO da 

. }lrovincia será largamenle compensado. 
'·Vem a proposito lembrar que ·nós lemos o 

costume de não cogitar em certas ques~s· _de 
futuro, ainda:mesmo.de futuro _proximo. Assim 

· 'foi na guerra do Parag11ay. . . . · 
. Não se . cwitava na guerra do Pal'8guay, e, 

·apem dé t;;dos os preilunci11s. ·. apezar das sus· 
peilas que-inspirava a situação-do dictador Lo pu, 

os nossos estadis las não cogitavam no perigo ; 
ao passo que o povo cogitava. 
· O povo via a posição que assnmia o governo 

daCJUella republicn; o povo sabin que· o. governo 
alh tratava de reunir todos os elementos para 
a luta; tia como Lopcz procurava constituir a 
sua Corça; e a lmprevidencia dos nossos estadis· 
tas chegou a ponto de mand.!rem engenheiros 
no~sos para auxiliarem as obras de defesa 
daquelle paiz: não cogitavam no perigo da 
aggressão . . 
• O que aconteceu? Gastaram·::e com a guerra 

do Para:tuay, e o ·c3lculo não me parece exces
sivo, 300.000:0oo;;ooo. 

O.Sa.]moNTKo JAannw::-600 a 7W.000:000500Q. 
O Sa. MullE\Ros :-600 a 700.0{)0:0008;diz 

o nobre co !lega, deputado por Goyoz, despeza 
que poderia ter sido> . evitad~. si houvesse pre· 
visão da parts dos nossos estadistas. Esta im
mensa de~peza produtiu consequencias que 
ai~da pesam sobre nó>, e ·tratamos de lançar 
mao de todos os re<:ursos para remediar o 
grande mal que prodru:in esta guerra desas· 
trosa. 

Pois bem I Eu niío peço ao governo que gaste 
com a província de !dato .Grosso_ 600, 300, nem 
mesmo !00.0011:0008; peço apenas que !raste 
alg-uns mil bares de contos, que certamente 
dnrão resultado mtl.ito diverso do que ._deu a 
guerra do P~raguay. . 

O meu pedido,Sr. presidente,não é fóra-de pro· 
poslto. Eu espero que o governo,campenetrando· 
~e bem da necessidade que hn de fa2er este em
pre::o de capital, emprego reproductivo, o fará, 
porque os lucros.serão certos em vista da pros· 
peridade que delle resultará nõo só para a pro
vinci3, como para o Estndo. Além disto, apro
veito a OC(;<!Sião ·para chamar a tttteoção do g-o· 
veroo, d~te governo que se inspira nos prm: 
cipios verdadeiramente liberass, para a mauei
ru por que deve · administrar-se a província de 
l\Ialo·Grosso. A camara toda sabe e o governo 
t:ombem, que antigamente, quando M provin· 
cias eram capitanias da. metropole portngueza, 
o governo mandova para Mato-Grosso homens 
dos mais importantes. '. 

, Eram .capitães generaes. qzte vinham revesti-· 
dos de pl)deres exttaordiliarios, e naturalmenle 
eram eseolbid~ts por snn alta capacidade em con
sequencia da J)Osição especial .. em que se 
vinham collocar-no meio de inimigos. Era 
preciso que tivessem .alta capacidade e elevados 
conhecimentos . para poderem, por si sós, deci-
dir qualquer :questão. · . 
· A província do· 1\fato Grosso não se acha; 

hoje, nas mesmos condições; mas quasi que 
d~Uas se ap~roxima. . . . 

A· longitude ein que a provinoia de Mato· 
-Grosso está siluadn, a sua distancia enorme dos 
centros da administração . govern~tiva; fa~em 
com que eU& se approxime mais ou ·menos ao 
estado do -tempo dos . capitães-generoes . . 

O que aeo~tece ? E' que a administração, não· 
· só· de M~to-Grosso; mas ds qunsi : todas . as 'pr~- . 
vineias, tem ·um grave defeito; que censuro, 
nunca dexarei de-eensllr.lr, e creio ·cque'cam·
migo todos ()s . homens-sensa\óso ce~urarão·:. é· 
a insWiilida4e · dO$ 'PNSid:e~leS ~ . província: 
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· Hoje uma presidencia de provincia é u~a es- província íosse um verdadeiro beneficio _a 
peeie de féria parlamentar, é uma csp-ecte de e.<sa província, e não fosse, ccimo já disse, um 
pn~seio de recreio, dP. passeio bygienico para os passein hygi~nico ou·do recreio pua os nossos 
nossos homens políticos. . . ·homens politiCOs. . 

_ . Entendo que ISto é um vicio · Jament:lbilissi~ A província de Mato Grosso preci~a, mais que 
mo, que deve ser extirpado da nossa adminis- _nenhuma outra, de· um systema de adminis-
tr:~ção, e não me referindo por agora ás outras · tração desta fórma. . 
províncias, reclamo do govemo, quanto â minba, Estou certo de que o governo sensnto, porque 
um systema de admiuistração qne seja razoavel; para miln é uma das q11alidades mais elevad8s 
pratico e racional; o qual deve consistir em'' do homem a sensatez, ha de tomar na devida 
mandar para ali i um administrador qne dure consideraçi!o o que estou dlzeado e ha de provi
bastante tempo, e possa fazer os beneficios que denciar.por tal fórma, que. a minba provincia 
a provinéia deve esperar de uma administração não )l<lssa queixar-se dos seus administradores, 
prolongada. · · · · mórmente pela· sua pouea duração na gover
. Lembro,me que o governo ás vezes tem feito nunça _ 

isso. l'or exemplo, nomeou presidente da pro- Os pontos, Sr. presidente, de que· eu disse 
vineia de ·Mato Gro:;so o Sr. Barão de Melgaço,. que ia tr;~tar, já foram alguns delles tratados 
homem de mui 13 eapacidode, caracter elevado, por diversos membros desta casa, e lambem 
tendo . excelleilles qualidades como hotnem e sobre eUes S. Ex., o Sr. ministro da agricultura, 

· cbmo administrador, porém possuindo uma qua-· mesmo já dis~e alguma cou.sa bastante satisfa
lldade negativa, que ester• li< ou completamente . c.toria, niio só no seu relatorio, como· nos. seus 
n men vêra·sna administração. discursos. Portanto não·me demor~rei nesses 

Era um· homem de talento, illnstrnção ·o que pontos. . . · d ff • h 
conhecia perfeitamente a província; era muito Sobre o pr1metro mal e qne so re a m1n a 
economico e tanto o era que, estando no Forte ·província, que é .o mal que ataca a pr incipal 
de Coimbra do os on t~es annos, economisou do fonte da sua renda, qne é o gado vaectlm e ca · 
dinheiro dos soldados vinte ou trinta contos v aliar, j á sobre isso o aono passado, quando ini
com os quaas entrou .para a thes.ouraria. ciou-se aqui um projecto para o govemo mandar 

Mas isló é a· administraçãp de uma casa e não uma comm!ssão estudar. o inal · q11e atacava a a administração de uma provincia; e a adminis· canoa no · nórtc, eu addicionei uma emenda, 
traç.ão do Sr. :· Burão de Melgaço foi .improficna que também passou: felizmente, ~peur da oppo· 
porque lhe .faltava a iniciativa, não tinha idéas si1~0 úm pouco renhida de alguns membros 
de estadista. · . . · desta ea.;a, emenda que mnndava ta~m._cstu
.. O que ... desejo,· pois, e que o governo .· mande dar aquelle mar na. prpvineia de Mato Grosso. 
para a provmcia um homem sobretudo de Para mostr.u, Sr. presidente, que ois vezes as 
merito, senão pratico,e de largas vistas em ~drni- idéas mal~ serias s~o cobertas de algum ridi
nistração, para que _possa desenvolver todo~ o;; cuJo, não digo de todo o ridículo, eu meneio· 
recursos que a provtncia tem e olferece á Intel· n~rei o que se passo.u nesta casa 3 Nspeito dessa 
ligente actividade de um espírito creador. · .emenda. 
· :Folgo de"" ter e~ta · oceasiiio de citar á casa o A emenda dcsignavn o mal pelo nome conhe· 
exemplo de· um presidente, cuja adm!nistraçüo oido na província e quo é-peste cad~irn. Eu 
podia ter sido muito proficua par~ a provincia vi, com alaam pezar, parair o sorriso e até o riso 
de :Mato Gro~so, si elle se tivesse demorado nos lnbios de alguos dos membros de;ta casa : 
alli : 6 o Sr. Jo3o José Pedr~ . ..• · acbaraiiÍ 131vez grnça no nome. ;Mas 6 preciso 
. ó SR. SICIIGIO DE CAsrno:-Apoiado. que depois do riso Tenha a seriednde, que se 

p.ensc qlle é uma consa seria, e é com efeito 
O Sa. lliLHEtaos :- ..• que acaba do ser re- uma eoasa seria, essa mal, que existe h:~. muito 

compensado c<im a presidencia da·provincia do tempo na província. 
Paran.á;· P<i~e o governo naturalmente reco· Todos os administradores têm rallado delle; 
nheceu nelle as · :qnalidades -precisas para ser tem-se nrocnrado dar-lhe remedio e infelizmente 
um bom administrador. F . ·· · · até hoJe sem resultado. algum palpavel, cont!· 

· O Sn: SBii(HO_ DE c-~,stl\0 :-Apoiado. nuando se10pre essa en.zootia a devastar o gado 
O Sn. M.U.li.Billos: - Com effeito, pe!o'seu re; C:~vallar, muar e até vaccum da ·provineia, e foi 

Iatorio e pelns medidas que S. ·Ex. tomoll na por isso qne eu additei a esse projecto a emenda, 
província de Mato Grosso, posso .. asseverar que para que · o !(Overno olhasse tambem para esta 
foi um optimo:., administrador e a provineia 1 " ·. necessidade da mia.ba província, porque não 
menta a sua.allsencia . . era só para a província de Pernamliuco, para a.. 

Portanto; ·chamo a ·particular e benevola 31• da Bah1a e· para outras províncias do norte, · 
tenção do go"erno e seriamente insisto sobre quando se tratasse do ·mal da cannil, que e go 
"isto,-porqae infelizmente vejo que no nosso ver no· devia ficar serio,· e .sim lambem quando 
paiz.não sei si 'por qualquer vicio~ uossa Cousti· se tratasse do mal do gado cavallar da província 
tu\ção, apresenta-se ás: vezes u ma idéa. qae de }l:~to .Grosso. · · · · 
ú!4Qs dizem ser excellente; mas. ficamos allnal O· .Sa; .Aí:.KErDA Couto : ....:. O nobre· deputado 
soem palavras, não a realizamos. ·- · . . n5o, tem. muita r8%ão, pois .a eamara·lhe.vota 
. : :A.c)lo· :qÚe seria .um florio :ae .gloria para 0 toda _a .. considenição. (Apoiiidos:) . · · . 
governo , actual. si elle eo,itasse · e realizasse· O Stt . M.UBIIiisos : ....; Perdão, não foram, 
~· J!lano .de .. :reforma adminis~rativa .. ·das pro- todos: · · . . ' · · · · . - . .: ·, 

· VIJIIllas,: de sorte ·'que. ~ · 3Jimi-.:lislração de uma . 'Qil3nto , á outra .necessidade da provlncia, ~ 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2710112015 15:22· Página 31 ae 40 

Sessão em 11 de Agosto de 1880. 183 

sua povoação, eu já disse, Sr. presidente, QUill natureza os resultados desta humanitaria em· 
era no meu calculo a população da província ae pren, 11ão se tem .considerado devídatnet1te 
Mato Grosso : enlculei, talvez favoravelmente, . quanto ganhariam·. as forças productoras do 
em SO,MO b~bitantes, contando ne•te numero paiz, si conseguíssemos a~remiar á civilissção, 
com certeza iO,OOO índios, .o que será tambem como ·se 111e . afi!Jura mu& praticavel, ·parte dos 
um calculo modesto.Está,portanto, ti popul3ção, NJO.OOO indigenaa que, espalhadoS em trihus 
chamada civilissda, reduzida a 60,000 hahitnn· mais on men·JS numerosas, oeeupam 3 immensa 
tes espalhados nesse immenso territorio de ãrea do territorio nacional, ete. • . 
50,000 leguas quadradas, cabendo 11 cada habi • Em todo o correr ilesta parte do relatorío do 
tante quasi uina legua qnadrad:l ! nobre ministro da agricultura encontram-se 

:Este mal pMe ser remediado, tratando o .go· idêas excellentes c as. mai~ ,correctas e sãs sobre 
verno, não jla colonização estrangeira, porque este ramo do sel"''iço publico. · · · 
o nobre ministro da agricullnra já declarou nesta. Antes de proseguir, julgo caber aqui pedir a 
casa qó.e ahandonaV3 comph•tamente a colonl- S. Ex. que reorgan!Je sobre melhores bases 
zaçào o!llcíal estrangeira, mas S. Ex. não decla- este importante serviço, sobretudo acabando 
ron que não faria a coloniZllção nacionaL com as complel:lmente innteis directori3s de 

A este respeito o nobre ministro da agric11l- lndlos, as qunes só servem para conferir vãs 
tura offarecen, eomo jâ djsse, no seu relatorio, honras militares aos bastante comieos generaes 
idéa5 muito aproveitaveis Í. estas idéas eslão de de brigada, que enidam tanto dos seus ferozes 
acllÕrdo com BS do nosso i lustrado compatriota bra~i, como a nossa administração· da, guerra 
e meu companheiro de deputação, o Sr. CliilLo· ·se l.mporta com os eJtercitos da Mqngolia ou da 
de Magalhães ;· consistem em colonisar os in di· Zululandia. . . · . . . 
genas, o que eu creio ser o· melhor systema de . Ora, em vista das ldéas expendidas 11esla parte 
colonizAção. Eu qnero a colonização naeion~l e do seu relat.orio, S. Ex. reconhece .que poderia 
colonização naeionalindlgena. fazer uw perfeita colonização naeionu por meio 

Podia- !'~!, para aproveitar a colonização :na- da eatechese.dos nossos indígenas. ·. 
cional, lançar mão de uma medida; que já tive S. Ex. cálcula ·em lSOO .000 os ·indígenas qn& 
a honra. de lembrar nesta casa, isto é, forma- · póvoam.oBrazil. · . . . 
ção de colonias agricolo-mili\ares. . Creio que ha algnm equivoco ~a parle de. S. 

Por ocenslilo da discussão do orçamento da E:x.: eu calculo em, !!00 .000, e Mte calculo está 
guerra, fallei. nesta idéa, manifestnnà,o minha de aecõrdo com o do fall ecido senador Pompeu, 
opinião. de que se podia .augJJlentar o exeroito que, ~elo cuidado eom q11e escreveu a cerlos 
por meio do recrntamento. . respetios, e este é um 4elles,a Gllograpbia. do 

Comqnanto este meió pareça iníquo, repro- . Braz i!; torno11-se aucondade nestas ·.ma terias. 
-vado, entr;·tanto ·para éerta classe de gente eu Elle tambem' calcula em ~.000, e como elle 
não entendo que haja .. outro meio senão uma estio quasi.todos. 
certa violenc!a, que depois redtmda em bene· · ·Portanto, as despezas a fazer com a catechese 
fteio. · . · dos indigenas seriam mUito menores~ · 

E' verdade que invito 11011 à'atur ben~jicium; o SR;JoÃo Batmoo :-Pora coloilizal·osY 
mas ne5te caso o Estado, para seu soeego, tem o 
dever de fazer o beneUcto ao Individuo, quer. O SR. MALREt~os:- Por meio da catechese. 
elle .queira, quer não. . O S11. loÃo BliiGlllO : -Ora I Ora I . · 

Nós vemos todos os dias,principalmentt:: 11esta 0 SR. ~os : _Isto não ~ argumento 1 
c&rte, um nucleo a que· podemC?S eb~mar e a ·~i -Ora t-ora 1-. Estarei eu, porventura, dizendo . 
ehBma de vagabundos e capoeuas, qne se nao 1 d d 1 B. ) 
empregam senão ~m pertarbar a paz e o soce~o e iUma neca a e ( 110. 
puJJiico; estes .homens, em vez de ~erem obn- O :sa. Jo.io Biuanio da um aparle. 
gado• a a.•signar um t.ermo. de. bem 'V_!.· ver, para o SR. M.U.IIlllROS:- Nlio estou !aliando no 
depois .os . . porem na rua, e nrem.ca para fóra que existe actual.mente; en eonb.eço o .eollegio 
r&eindtr na mesma fatia e I $&II:Jllll' outro rzabel, na provincia de. Goyaz, que esta dando 
termo,de bem· vi'fer, para logo depois os· porem muito bo'4s resultadOl', ·e iuo .é -devido ao nosso 

' outra vez na rua, lutando a sociedade cons~n- lnfatigaveLe neste a53umpto nunca assaz: lew· · 
temente nMte· circulo vicioao, podiam ser re- brado. compatriota o Sr .• Dr. Couto de MagF 
crntadiJs e empregados nestas colonias agri~lo- lhães. _ . · ·. · 
militares : creio que de todo se extinguirá por Eil quero que se empregue o systema .apre
\al meio a nojenta praga dos capoeiras, noiloa goado pelo sr. Couto de Magalhães .. O antigo sys
vergorihosa desta capital. . · tema da violencia; empregado contra se,vagens, 

Esta é a gente que se podia aproveit~r para é oousa qne ·não póde entrar na cabeça. de. ho· 
esta colonização nacional, além· de. que podemos · mem nenhum civilisado e principalmente.· de 

- nos utilisarde outros .elementos volnntarios·; uma camara liberal como ·esta. . . : · 
· Depois eu quizera a coloniução nacional in· Logo, .0 meio é a eawchese, _por'intei'l!lellio:de 

lligena, e ~sta se podia obter por meio da eate- estabelecimentos, como esse d~ Goyaz, Q~ 4e 
chese. . . . . .: . · · · · · . ·· - · missionarios que chamem :,os Ifienore~ : pa? 
- Sobre a· cateebese. diz o: nobre. miniStrO da. esses· aldeamentos e lhes ens!Dem a cfvthsa~ 

agricultura no seu relalotioJ~I).: . .. .. · · .. ·. .·· · :· para·eues a transülittlrem a.·seu.s pais··'e ti seus 
, En Ire as variadas . necesstdades pat'a que. a o.onipanheiros selvagens ~ . . . · . ·. · 

auenção dos poderes l.'ublícos se ba vo·l·vido .com . :. ·o· Sa:· JoÃo ]lat<ÍÍlxi dá um. .a.pa. rte: . . · . .. · , 
solieilude,. >lào. tem siM Clmlemplada a çat•thi-Sf, , 
C01llo 11tmcê~. TalvezJ19r ser~ lentos de sua :.~ .. os~. M.Ú:mos : ~E!D ,que :é · is~! ;eoiiira 
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a liberdade? ·Pois mandar um sacerdote com·a 
palavra de. D.eus e de paz .•• 

O SR. 1oÃo BRIGIDO : - Orà f 
O SR. MÁuiEmos:- Ahí está o nobre deputa

do com o seu orà !. O seu....;..ora !-nada si~aifica 
e eu o tomo simplesmente como a conteStaç3o 
um pouco acre de quem não tem a~umento 
algum plausivel a oppõr ao que estou diz:endo. 

A este· respeito e para responder ao nobre de
putado, eu lerei a parte do rel3lorio ·do nobre 
ministro da agricultura (lô) : 

~ Os aldeamentos prestam este grande ser
viço, quando dirigidos por mi.ssionarios zelosos ; 
são como Intermediarias da sociedade com o sel
va~em, patenteando praticamente que o homem 
civJiisado não é seu inimigo e fucilitando-lhe o 
meio·de se approximar pouco a pouco desta. O 
facto é que onde existem aldeamenws regalares, 
têm dlminuido ou cessadO· .as correrias dos in~ 
digenas. • 

O que: diz o nobre depu tudo a isto? ... Um
ora I - ·ao nobre ministro da agricultura. 

O SR. Iol o B RIGioo:...,. A catechese nuneaex· 
lingui 11 os indios. · 

O Sa, MAL~re~~~os:-_:Mas. quem é que quer 
extinguir. os indius com .a. catecbese ? Isso era 
anligainen.te com o systema dos band•ira.s. 

0 Sli. JOÃO BRIGIDO dá um aparte. 
O SR: MALiiEIROs : - En não quero contestar 

o nobre deputado, porque iss~ .alongaria muito 
o debate ; mas creio que é evidente, e que_ toda 
a casa está vendo que o nobre deputad~ está ar
gumenl3ndo falsamente. . 

De accõrdo. com as sãs idéas a ·respeito deste 
objecto e· mesmo aeoroçoado pelos dizeres do 
nobre ministro. em seu relator1o, eu apresentei 
uma emenda augrnentando a verba de catechese 
em mais 20:0006000 só pAra a província de 
Mato.Grosso, e vou dizer porque. 
. . E' sabido pela CDsa que ~s provincías que têm 
-indios qne precisam ser catecbl~ados, 51io Ama: 
zonas, Pará, Maranhão, J:;spirito Sanlo, S. Paulo, 
Paranã, Minas, Goyoz e Mato Grosso. 

A razão,' porém, que eu tenho para insistir 
como governo para angmentar a verba de ca· 
tecbese sOmente para a provlncia de Mato Grosso 
é· urna razão que de certo pesará no espírito dos 
nobres•deputados. · . 

Nenhuma destas províncias, eomquanto sejam 
· ·urna ou outra · vez assollldas por correrias de 

selvagens, se acha nas -'condições precar ias e 
Il).iseraveis da província de Ma to· Grosso, porq_ue 
esta provincía é atacada. quasi no seu eoraçao, 
na su,a càpital. Os iridios apparecem em um pe· 
rimetro de iO leguas ao redor do Cnyabá. 

Nesse perímetro de ~O leguns em volta da ca
pital os selvagens fazem as suas corrl)rias e 
chegam até tres Jeguas e menos perto d~t capital. 
Portanto o perigo é imminente e precisa ser re· 

' . . movido. . ... . . · . 
As consequencias das correrias ;são a ruina da 

pequena lavoura, de · que .vive-. a p_rovincia, que. 
.• està justamente .estabelecida nesse perímetro, e 
ella vai definhando e dentro . em pouco ou ac~· 
bm de todo,- ou só ;e.snstentar:i. á cuSta de. 

- saerilleios deJ;~ partico.lares, que não os podem 

fazer. Foi por isso que . en já, o anuo ·pasçado, 
t>edl ao nobre ministro da guerra de então que 
cuidasse deste assumplo e que au!lmentasse a 
força de linha que existia e existe n'a provincia, 
visto que a força pol1cial, cornposta apenas de 
79 praças, é insa1!1cifnte p~ra garantir os inte· 
resses das circumviziuhaoças da capital de 
MaLo Gru;so. 

Agora peço de novo a attenção do nobre mi· 
nistro da agrico.ltura .para o estado miseravel 
em que, a tal·re;;peito, existe a minha província, 
sobr~tuilo a capital. · 

Si S. Ex. não attender· com toda a prompti
dão a todos esses males; ha de solfrer a provín
cia até em seu coração ; e selfrerá de um modo 
desastroso e fatal. 

E'_ esta ·a rnzilo por que apresentei a emenda, 
pedindo o augmento de ~0 : 0006 para a cate
chese da província de Mato Grosso. .Naquella 
pi'Qvincia existem, ~eguudo·o relatorio do nobre 
ministro da agricuhurn, apenas $d~ aldêas com 
700 ou 800 alm~s. Os indios selvagens na pro · 
vincia, de Mato Grosso são vinte vezes mais. 

O Sn. CL'IDJDO o& 0 LIVKIBA : -Quinhentas 
mil, diz o Sr. <:;ou to de .Magalhães .. . 
· O SR.· M.u.HEIRos: - Eu creio qil& nesse mo
mento o Sr •. Couto de .}Jagalbães estava em um 
arroubo poetico. Elle disse isso, :aias creio ~ue, 
referindo-se a toda aq uella região de Mato Grosso, 
Pará e Goyaz, que fórma os v~lles do grande 
divisor das aguas do Brazil : assim mesmo re
puto exagerado· o· seu calculo, ainda mesmo re· 
fêrindo-se a· todo o Imper io. · 

Para remedio destes mnles e para augmeatar 
a colonização nacional indigem, os meios que eu 
encontro ~ão a catecbese e a fundação de colo· 
ni~s mili lares. 

Outr'ora, ~uando a communicaçiio de !fato 
Gro~so se fazia por Goy~z, havia d~staeamcn los 
mil itnres em nlguns pootos do sert:"to, que ao 
menos garanli~m a vida e a propriedade dos 
viajontcs c vigiavnm por elles. Hoje deaappa· 
rec-eram esse§ d~stacamentos, em consequencia 
d~ nio se razer mais o transito por essa estrada 
e sim pela v i3 fluvial ; mas o que e11 neste caso 
peço é o restahelecimen to dessas colonias mili· 
lares nos pontos mais frequen,ados_ pelos selva
gens e mais expostos ás suas corret·ias. As co· 
fonias militares trariio uma gl'8nde vantngem, 
não só para a provincia como pan o paiz in· 
teiro. . 

Eu tomoaliberdade de·lembràr á camara· as 
antigas colonias mílitnres dos romanos. Essas 
colonias eram fundadas· ·exaetamente no-meio 
das populações iliimigns. 

Os romanos faziam, por exemplo, a conqnista 
da Gallia Cisalpina, habitada por povos seus 
inimi~<'s e que viviam com elles em continuas 
hostilld~des, era de mtster mantel·os debaixo 
do j ngo romano. ·· 

OqueJuia·m os romanos~ Muito sabi~mente 
mandavam para e$te pniz colonins mililarts que
se est~!Jeleciam em c.ertos pontos de communi
ea~ão lnais ou ruenos fac i!; estas colonla·s iam 
desenvoh•endo· se pouco a pouco, e po-r meios 
·ora brandos,. ora fortes, chamando a· população 
ao gremio da civiiJfaçio . romaua. · 
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E aprov.a .disto está na propria historia ro- dados, que consl:lmdasintrueÇõesqO:elhe foram 
mana: · · .. dadas. . · · . . 

Qntndo o grande capitão cartha~inez inv3diu E~tos in•trucções nlio foram eiecutadas; .e 
a I tal i á, ~choll os povos da penin,;ula quasi todos possn d l,;er que gorou o plano ·e foram ·burladas 
fav.oravels. gos romanos, aos qu~es ·muitos se as !J03i ioten~ões rio nobre sr: conselheiro Si
conservaram fieis, apezar de todos os ·trabalhos ni mbú, qunn<lo ordenoa. esses estudos,dos quaes 
de Annib~J. · devia elllanar, pelo menos. algum beneficio para 

Jã·v& V. Ex. que, si adaptarmos. o mesmo minha província, e é i<to que me obrigo a mos, 
systema, si aprendermos com es<a Hção que nos trar a necessidade qne tem o nobre ministro de· 
dá a hist~ria , si c•·earmos colonins militares remediar o erro ou a falta deste engenheiro. 
nesses pontos, ell~s ser;io outro~ tantos nuclcos As i nstruc~~s r.ontêm idoos exeellentes: es
de população, e ninguem dirá que não {l.ossam tudar os meios de communlcação, .comparar 
dentro em pouco tempo ·converler-se em whdes; com os existeines,. estudar a producção, a esta, 
c assim se irá branda e docemente Jl9 I"Onnllo esse tisticn da província, etc. etc. -
iinmenso terri torio, que hoje é apenas percor- Estas instmcçõés for~m dad3s a ';.7 de Maio do 
r ido pelos selvagens, que dirigem as su3s eor-. anno passado no engenheiro Pimenta Buell0-1\S 
rerias para os ponto~ ll•bitado·~. instrucçõ .. s, como disse, foram excellentes; e si 

Espero que o honrads ministro da agricultura, fossem executadas, teria V. Ex. e todos nós 
em qnom re3lmente conlio ... teríamos meios de ajuizar da facilidllde das com-

O Sn. BcrA.RQtlE o& MACEDO (mini3ero da agri, munieações tão importantes e urgentes entre 
cu.Uurc.~):-.Mo.ito obrigado. Co.ya~á ~.a côrte. }ias, dit V- Ex., no seu re

lotorio, pa g. !9~ (lê) : 
O Sn. M.!.LHE!Ros:-Não tem V. Ex. que me , Na fúrma das instro.cções de 27 de Maio do 

agradecer; ea. acho que somos parcos em fazer ultimo anuo, foi incumbido o .engenheiro ·Fran
jo.stiça a qo.~m a merece ; n:io ~eisi é defeito d~ cise<J A. Pimenta Bueno de estudur o meio de 
nosso S!lngue, do nosso _caracter, mas!:! que set melhorar as communicações da c;idadede Cuyabá 
é que é muitas V!!Zes · d1!lic•l r.aze~ JUSbça :~ ~m para esta côrte, etc. - . _ 
homem que ~e ach~ n~ elevado postçilo de V . Mx., . , Che"a·do a Cuyabá, termmou o .engenheiro 
porq~e tambem ~uitas · vezes póde pare~er Pimenta" Bueno a carta da provinéia, iniciac4 · 
lisonJa ou adul~çao. Portanto, V. E-x:. 11ode 

1 

pelo bar 5o de Melgaço, de illuslre memoria, 
tom~r qu~ntQ eu diss~r a seu respeito _como (não (oi i11cumbido.di1so), e a·S de Janeiro ulti1J1..o 

. a expressno. do que s•nto. Esp~r~ mmt~? de seguiu com dir-.cçào a Sanl' Anna do.Paran~hyb!i
V. Ex., mu1to confio nas suas •deas prat1cas, H a apenas noticia de ter chegado 3 coloma IDl· 
!1.9 seu modo de eutend.er as qo.e~tões ,e, portn~to, litar de s. Lourenço, . a l:l. do mesmo mez, 
)a que trato de negoc10s relnti."Os a ::na pa,ta, . donde deveria partir em prazo breve a prose, 
espero que V. Ex. fará alguma cousn, ~o menos gu ir na exploraçno começada. t . _ 
pe.ra m~strar gue teve bM ~ontade e, s! recu~u, Toma a liberdade de dizer que. duv1do IJ?:nlto 
foL só d.anle de obstaculos msuperave1s. qui o Sr. J>iment3 Bueno, de CUJ3S notaveiSha• 

O SR. BuMQUE DE ftbCEoo (mi111stro da~agri- Ülltações nflo d1;1vi~o, f~s~. quem termin_!Sse a 
c1dtwra) :-Só recúo diante do tbesouro. carta da prov1nc1a, llliCiaéb pelo ~rao de 

. · d b Melgaço, carta que eu conbec.o de mutto tempo 
O SR. MALHEinos . - Mns d•ante o t esouro e que sei quo o~tava prompta e acabada; salvo 

mesll!o nem semp_ra V. Ex. deve recuar · Era si se quer dizer que 0 sr . Pimenta Bueno deu
ou ?uo de ttrgenc•n a u~ssa def~~a ~contra o Ih~ outra rórmo, reduzindo-a ou dando-lha 
Par!!_guay? Achamos ou nao recur.os. ·qualquer geito qua não nlterasse-lbe o fundo e 
N~o os hav10 no tbe~ouro, mas aebamo!-os. u porte es~e. 1ç1a t desse trnbalho; mas posso 
E o mes~o que de;;eJO que V. Ex. f~ça dta~;lte a~:;egurar que 0 Sr. Barão de Melgaço tinha 

de um servtco. ur~ente .do ~stado; nno trep1de prompta 3 carta as.<im.como muitos o1!11'os tra-
V. Ex. ; lance mno dos wews qa.e melllol' do .b~lhos import~n·~srelativos á província. · 
que eu sabe, pnra vencer essas d•fficuld;ades, e Assim pois· 0 en·genheiro Sr. Pimenta Bueno 
afianço a V. Ex. que pó_de ~car dl•sca ns~do sem foi a GuYab5 ;' Já · demorlln·se multo tempo e · 
peso nenhum na conse•enc••. por qlln!quer ex: depois dirf .. io.-sa para o desempenho da sua com, 
ces~o de despezn ·que tenha fe1to. ~ o P".'z ll!cr .. ra mlssã'l· mâs~penas chegou :i colonia militar de 
mmto, e o n.ome de· V : _Ex: sera mtuto Justa- s. Lon:l'nÇo e d8hi não pa~sou, allegando di• 
ment_e bemd110, ta o to ma1s quant.o V . E;t . . terá ver<as razões que denotavam mais a sua pouca. 
venc1do um obstaculo que a munos se sfigu- voolnde de conlinuar nesl4 commissão, doque 
rava lnsap&ravel. · · · . . · _ de deseiQp~nhal-a. · · · 

Não qu:ero mais prolongar a dtscussao nem o caso é que. o Sr.· Piip.onta Bu~no ·recebeu 
ean.sar. a atlep.çiio _dos·poucosSrs. depu~dos para.esta commi~o; co~o e~ natnTal, um 

. preseo.tes. (Nao apouwos~) . substdio e tondo mstrncçoes mnuo claras .e~· 
· VÓo. tratar de ·outra nêce~sidade . de minha min)los muito claros lambem, .. po.~ ~ode i!041~ 

·proV!ncia, a constrncç;lo d:i estiada de ferro qu~. seguir e desempenhar esta. comm1ssao, nao a . 
communique Cuyabá qom esta cOrt~~ . · desemp~nbo.u. O governo S?StO!l em pura-ver~ . . 

Vejo que não ba muita di~posiÇão da parte ~e todo odmlie1ro Q_ue_ deu ao Sr. Pimenta ~neno 
V. Ex ~ · p~ra r.,aJizar .essa obra, .mas uma rnz~o para_ est~ c~mll!1553?- ' . ~ .· . .. ·. ·a·' ... 
me levn a r .. llar ·diato,_e rerere~se . a umA ··pron- N:'9 era .1Ss9 . q11e se _Q.ev1a esperat .. ? ~~as 
delÍcia tom:ida pelo ~nteces;:or de V . . Ex., o Sr. ·habth~ e do __ con~e!lO de .. que .gozava •:..e eu 
conselheiro Sinimbú, . man~ando·. o Sr,.enge-· ~vrovetlo n occas1ao para .c_bawar a at~ença.!J}le 
.nbeiro Piinenta Bueno rszeJ es!ndos e colhe+ s. Ex. para estes. e outros serviç4)s Jde:l}!,l~O~! . 

ToÍH IV.-:~.-
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·que não sii:o hem feitos por causa des&as condes
cendencias, que não deixam ser chamados- a 
contas os encarregados delles. 

Neste ca&<> o Sr. Pimenta Buen<> devia ter sido 
chamado e ser atlendido· como merecia·; recom. 
pensado, si tinha ~esempenha~o a t{)ffi';llissão ; 
ou censurado, que e uma esp.ec1e de cast1go, por 
não a .ser desempenhado. 

O S:a •. BnAliQUE DE MA.CEDO (ministro da agri
cultura) dá nm aparte.· 
. O SR. lliL!iEII!.os : ..-O que posso afiançar e o 

que V. Ex, sabe é que elle apenas chegou á 
eolonia militar de S. Lourenço. 

O Sn. BuAl!Qli'E DE M4CEDO (míni!tro da.-a_qr i
cultu.Ta):-Fez um estudo consciencioso; é um 
moc<J ~~rio. · 

O SR. JBD.ONi"MO JARDW dá um ~parte. 
OS:a, MALHEmos:..:. Não se devia ter demo-· 

rado. tanto em Cuyabá, devia seguir o seu ca-
minho. . 

E' verdade, e· nisto concordo com o nobre 
deputado por Goyaz, que é diffieil em certa 
época do anno passar. por aquelies Jogares, mas 
passa-se · facilmente durante :~, secca, e daqui 
a ponoo !aliarei nos diversos caminhos que 
existem e q:ue poderiam deixar de ser estu
dados por ja serem bastante conhecidos. 

MaS emfim desejo que Íle torne effectiva essa. 
commissão; e apresentarei·· uma. emenda con
signando fundos para· um engenheiro fazer os 
estudos de que foi incumbido improfieuame!).te 
o Sr; Pimenta Bueno, por entender ser isso de 
summa necessidade. 

As vias de . commnnicação de Mato Grosso 
sio muito conhecidas.· · 

Mato Grosso póde se communiear com o resto 
do Jmperio pelo norte, por leste e pelo sul. 

Pelo norte por meio da navegacão qiler dos 
rios llhdeira e Tapa]oz, naveg11çlio conhecida, 
quer -ainda por.meio da navegação do Araguaya, 
passando pela província de Goyaz. . 

Por lesle elle pôde coaimnnicar:se em linha 
rectt com· a provincia da Bahia até ao mar. 

Ao sol commnnica -se por vias communs por 
Goyaz, Minas ou S. Paulo e por meio da nave
gação fluvial· do Paraguay at~ o Rio ·da Prata. 

Todas estas communicações são difficeis e de· 
moradas para a capital da província de Mato
Grosso; convém então est{)lher um tracado ou 
uin caminho que leve mais depressa do centro 
do Imperio; da côrte, à provmcia de Mato 
Grosso. ·. · 

ora não é pela navegação fluvial, porque esta 
é demorada. E' verdade que de descida tem-se 
feitG viagens de quiil.ze dias de Cuyab~ ao Rio de 
laneiro, mas são viagens utraordinarJas, porque 
os rios não ·se prestam· á navegação· com tanta 
facilidade, principalmente o rio Cuyabá, tanto 
que á noite os vapores não navegam_ e ])aram, 
para não se· esbarrarem e não se prejudicarem 
com os- obstaculos naturaes que encontram na 
correnteza.dos··rios. Portanto é uma:·. cousn ex· 
traordlnaria uma viagem raJllda ; ordiuaria • 
mente essa viagem é uma VIagem demoroda, 
~et; a de vinda, rio abaixo, quer a de ida, rio 
aCima, 

Essa communicaçãO fluvial; de que mais rre· 
quentemente lançamos hoje miio, é uma·eom
mnnicação perigosa. E' escusado entrar agora· 
aqui em desenvolvimentos a respeito dos perigos 
que ~e apresentam por esse lado; basta saber 
que temos de passar pelas repub!ieas Argentina 
e do Paraguay e que estamos sugeitos a .atra· 
ve~sar as aguas desles dons Estados, que não 
bebem os ares por nós, digamos a verdade ; 
não devia ser assim, mas o facto é este, e todo o 
mo.ndo· percebe quaes sio as di11lcnldades que 
póde tra2er essa navegação; em relação ás nos
sas commuliicações com Mato-Grosso e por
tanto ás nossas relações politic:;s com esses· 
paizes. 

Assim, pois, não é uma navegação, ,!ranca, 
uma navegação com n qual possamos contar em 
todos os tempos. 

Si assim é, devemos ]lrOcllrar outro meio mais 
rapido e mais seguro para communicar·uos com. 
a província de Mato-Grosso. -

Este mo.io não póde ser, pela rapidez e pela 
segurança, senfio o seguinte : imaginando um 
triangulo rectangulo ( elle é mais exactamente 
um triangulo obtusan~lo) de Cuyab:i a Goyaz e 
de Goyaz ·ao 1\io de Janeiro, uma linha, que 
chamarei a bypothenusa desse tríangulo, a qual 
vai da côrte a Cuyabã, será o melhor, O· mais 
curto, mais faeil e seguro caminuo entre estes 
dons pontos. . · . 

Esta hypothenusa aproveila ás linhas ferre~s 
da província de S. Palllo : on á linha ferrea 
:Mogyana ou á linha. rerrea Pauli5ta, com o seu 
prolongamento até no Tio Paraná, sendo o ponto 
objectivo dessa via ou de qualquer entra, que se , 
dirija á província de ~lato Grosso, sempre e sem
pre a cidade. de Sant'Anna d<> Parnahyba; · ·. 

Além de ser um ponto mais faci!, ha. uma 
ra~ão de peso, e que vem a ser o aproveitar. ás 
provincias do Paraná, de S. Paulo, de Goyaz e de 
Mato Grosso ••. 

O Sn. J:e:aoNYKO J.uiDm:-E' um ponto eminen
temente estrategit{). 

O Sa. MAt~mos:-... e é nm ponto emínen
~emente estrategico, como acaba de dizer o meu 
nobre amigo, deputado por Goyaz. 

Não se pôde nem se deve tomar outro tra· 
p~ .. · . : 

Não entrarei aqui em desenvolvimentos. Co· 
nbeço os diversos traçados que .têm sido propos
tos: conheço o traçado da estrada de D •. lzabel, 
cuja concessão foi feita ao Sr .. Visconde de Mauá ; 
conheço os traçados pr_opostos pelo distincto 
engenheiro o Sr. Antonio Rebonças ; conheço 
outrJ>S traçados propostos por outras pessoas ; 
mas acho que o melhor. traçado é aqnelle a que 
acabo de referir~me. · . , 

Póde-se lambem fazer Uina linha, fJ não serã 
isto fórn. de proposilo e talvez seja-t_ão conve
niente ·como essa outra, mas isto,. pertence á 
competencia dos e!lgenheiroã, qne · o decidirão; 
e o governo aceitará easa decisão; pôde.se 
nproveit.:Ir D linba cenlral d• e~trada de !erro D. 
Pedro li, procnrar o rio das Morte& pora ir ao 
Paraná e seguir até . S3n1.' A.nna do Parll8hyba. 
Mas em G todo caso nlinha que está determinada 
pela ·sua facilidade, pela sua presteza, pela fn.
ci!idade d-e coml!ll!Ilicação e por todas ~s outras 
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vantagens, parecendo até indicada pela propria ferro para Mato Grosso, não dnvidaria dar-lhe 
natureza, é a linha que vai a Sant'Anna do algum auxilio. 
Parnuhyba e que dahi segue pelas cabeceiras do o sn. BrrAli.QUI: DE MACEDO (ministro da a!Jri·· 
Arag"1aya e dos· seus llffi.uentes Barreiros .e rio cultura ) : _ Que examinaria. . · 
das Mortes, a procurar ~ estrada antiga de . 
Goyaz que ~ommunicava Goyaz com a Mato O Sn. MALHE!l\Os :-Não recue o nobre roi
Grosso, que é camillho já conhecido e rrequen _ n!stro diante de qu_alquer auxilio direeto ou in, 
tado, com a vantagem de passar por terrenos dtrecto a uma empreza q11e ·se proponha a fazer 
que indubitavelmente são ferteis, com quanto a estrada de ferro,porque o nobre ministro deve 
uma exploração feita pelo Sr. Lassan~e Cunha lembrar· se que os Estad~s-Unidos deram a sub· 
diga que esses terrenos são de má qualidade; ven~o de !00.000:00~8 ã estrada do Pacifico, 
e~tretanw o Sr. Leverger, f filiando .desta propo- e que e• ta estrada fot con~truida com cerca 
su;ão do Sr. Lassance, duvida que assim seja e de 200.000:000B. Os Estados-Unidos fizeram 
diz qUB elle niio teve tempo ~de estuda·r bem esta estrada em cinco annos, nõs não poderemos 
es~es terrenos e que andou de diante para traz, fazer a nossa nem em 5 annos nem em :1.0 

mas fal-a-hemos em U. . ' sem guia, sem rumo certo, e portanto não po· 
dendli apreciar devidamente a qualidade desses Entretanto, não seja isto obstacnlo para que o 
Ulrrenos. governo não cuide de alguma fôrma de fazer 

Temos muitos meios ; não entro em outros essa estrada e vá procurar força e e.templo na 
desenvolvimentos para não tomar mais tempo á energia dos americanos. Nós não temos como 
camara, o que desejo,. 0 ·que peco ao nobre mi· eUes · o sangue anglo-saxonio; mas podemos 
nistro da agricultura é que attenda 3 todas -38 fazer lambem alguma causa. Para nós a estrada 
razõw que dou, e que faça alguma causa P<'!ra de Mato Grosso é o mesmo qus a estrada do Pa· 
estabelecer esta communicação facil com a pro. cilico para os americanos, porque por meio 
· · d u t G · d della se póde chegar a communicar os dons 

vmcta e Dia o rosso, ou por meio e uma es- oceanos, depois qne ella se ligue com a da Bo·' 
Irada de ferro ou de rodagem. . . · 

A .nnica ob~·ecção que põde avparecer contra livia e alcance os Andes1aonde já chega uma 
\ d f " >A G · · estrada de ferro da Republica Argentina. uma es ra a e erro para ,..a.., rosso.e o seu Vou terminar pedindo desculpa ã camara e 

grande custo e a ·qualidade dos terrenos por aos poucos Srs. deputados que. me honraram 
onde ella deve passar. · · com a snn attenção. 

- Porém a este respeito devo declarar que o Si occupei a attenção da casa com e~tas ques-
custo da estrada póde andar, quando ino.ito, em tões, foi para cbamar tambem a attenção do go· 
40.000:0006, ou menos, sendo de bitola es- verno para estes pontos, que reputo da maior 
treila, e os terrenos por ••nde tem de pas§ar são importaneia, não só em ·relação. ao estado em 
excellentes, com facilidade de rios navegaveis, geral, como em relação à prov-incia que tenho 
com mattas uberrimas e tendo todos os meios de a honra de represantar. 
conpenaação dos sacrifícios que se fizerem para Alguns dos meus antecessores, e digo alguns 
levar a estrada de ferro a Mato: Grosso. . porque outros· passaram por aqui como sombras, 

Eu lembrarei a V. Ex., á casa e ao paiz in- !aliaram e pugnaram pela obtenção de benefi
teiro que esta ruão de dispendio não seja razão cios para a minha provtncia;e para algumas de 
para não se fazer uma estrada de ferro, q1111ndo suas necessidnd~s chamaram a ~llencâo· do g11· 
nos lembrarmos da strande estrada do Pacifico verno. , 
·que percorre perto de liOO leguas e que passa O meu antecessor, e muito di~o Sr •. Dr. 
por terrenos tão incultos que, quando acharam Nobre, que represenwu a província na legis
lá em um· Jogar uma arvore, lbe pnzeram o !atura passada, tratou especialmente desta 
nome de arvore de mil milbas (oM tlwusand estrada de ferro. 
milc8 tree) para mostrar que o terreno ó incul- Eu tambem si o !aço é para mostrar aos 
lissimo, e·; além disso, assolado constantcínentc. meus comprovincianos, que me honraram com 
por ataques de selvageos, que; como os nobres o seu voto, que não me esqueço do>_ seus in
deputados sabem, são mais ferozes do que os teresses e que fiz, faço e hei de fazer toilos os 
nossos, porque têm todos os m.eios de a\8gue esforços que ·estiverem ao meu alcance para 
contra os· amerieanos, que sustent·•m ha mwtos obter alguma eousa em relação as grandes ne
anuos uma guerra conslantee nnncainterrom- cessidades _que esta prov-íncia solrre eqo.e nu
pida com estes selvagens;para poderem vencei-os tro a esperança de que o actual governo olhe 
e acabar com este . obstaculo, porque é sabido com olhos pa ternaes para ella, que precisa do 

qne a .estrada do Pacifico tem sido muitas vezes seu auxilio em .. todo o sentido. . · 
alaca_da com uma audacia incrível pelos mesmos . Si as outras províncias do Imperio precisam 
selvagens. da solicitude do governo pua satisfazerem as 

Apezar de IOdos estes obstac11los, a estrada do snás necessidades, muito mais precisa a proviu
Pacifico chegou até a California, percori-enao, cia do Mato Grosso, aonde a aeção do centro 
como disse,· .400 ·a .· 500 Ieguas • e passando por custa tanto a .chegar. Foi, pois, para tratar dos 
terrenos incultos, que não.podiam .dar compenc seu! interesses; que. eu me levantei, como o.farei· 
sação nentmma immediaw e prompta aos. gas· . em qualquer outra occasião. (Muito bem. O ora.-
tos de eapitaes empregados em sua constrnc- do1' é(elieitado;) · · 
cão. . . . . ··O c Sr; .-Jeronymo Jardim:::.._ A . 

o nobre ministro da ail'J::icnltura disse que si hora está' tão avançada que eu não poderei des
se apresentasse uma companhia com visas de senvolver nem um só dos asSUIDJlWS de :que , 
poder levar a effeiw esta em preza da eatrada de precisava Ira lar,' · . . 
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0 ' l;B. PBESIDB~"Tlt :-Pelo regimento 3 se•siio 
deve durar alé ;ís 5 I!Ol':IS, r:~ll.a a indu um quarto · 
de hora, e o nobr~ depullld'J póde pedir depois 
prorog-açiio de llora. 
· O SB. IEl\OY!'llo I<Ril!!l :- Mas eu não desejo 
ibusar da henevolencia dos poucos collegas q a e 
se acham presentes. 

o. Sll. PRES!DENTJ;: :- E11 estou prornpto a 
ouvtr o nobre deputado erilquanto quizer 
fallar. 
. q Sa. lsllOlfOl!J J.IJ\IlJM :- Visto que Y. Ex. 
JUSlste· e!!) que eu faUe nesta bora tlio adiantada, 
começarei por lament~r este .fac:to, .quando e 
certo que eu.Linlla de traL, r::":.."t diversos ~ssum
ptos, alguns dos qunes da maior importancia 
para o paiz, como sejam as vias · de communi· 
eaç?o, e espécialmente ~navegação nu v in!, m~· 
terra que so acha amdu .tntatta, por· assim dizer, 
porque nenhum dos oradores que· me prece
deram della se occupou, e que eu reputo da 
maior _vantagem pllr:l o pai~. · · 

Dev1a eomec;.ar, tratàndo da organização do 
pess!lal teehnico, especi~lmente empregado em 

· au.xtllar o governo nos tral>alb.os concernentes 
ás obras ào Estado; mas limitar-me-hei alev•n
tar um-protesto co~tra o que, ba pouco, decla· 
rou nesta casa, o nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro~ em relação a esse pessoal. 

S. Ex. disse, e chamou pnra isso a attenção 
do gov-erno, que os trabnlbos dos engenheiros 
auxiliares do ministerio da ~gricul tura, er:om 
de tal ordem que denotav:fm , si ·não pouco zelo 
pelol'· seus deveres, muita ignorancia ; notando 
que os orç3aientos são reitos de tal . modo que 
qu_e dão lagar a n-randes lucros para os emprei· 

· teíros. O nobre deput~do niin articulou feliz
mente um só facto .. ·.-
.. OS!I. BUAllQUE nx MAc&oo (fllini.!lro àa agri· 
cultura) :-Apoiado. 
~ Sn. lEaOl\-ntO JAum : - ... porque seria 

.facil dcmonstrnr que·S. Ex. não tin.ba a menor 
razlio em avançar essa accasação . 

Eu não posso demorar, me sobre este assumpto, 
pox:que elle m~ levaria longe ; IGrin necessidade 
de recorrer a todns os trab~lhos qtte correm 
pela pasta da ·a~ricultura e eJ>:amiDal·os uro JlOr 
um, P'r~ provar a minb~ asserç;io, Isto é, que 
o nobre deputado annçon uma proposição que 
carece absoluU!menle de fundamento: . 

Limito-me apenas a fazer o meu protesto ; 
e quando se me otrerecer oppormnidade volta~ 
rei ao assumpto, para tratal-o com o neces-
sario desenvolvimento . · · _ 

O Sn. B u.A!IQU.J> DE Af.lcEDO (mini.!lrb da affi"Í · 
t~lt~ra)_ =-:- O mini.s~erio da agricultura tem 
dtsbncltsstmos auxthares. 

serviço publico. Lembrarei tod~via a eonve
niencin de >e fner alg uma cou~• a este respeito, 
enmo, por exemvlo. cre~r-~ejuntn ao ministerio 
du agricllltura uma cnmmissão permanente de 
en~ent•erros, como e:t.ist& em Portu.,.al a qual 
poderia ser vantajosameDte occuparla~ o~ estudo 
d~~ questões que correm por es,;e ministerio, 
uma especie de conselho de obrns publ icas, com· 
~sto, por ora, par•l mio sobrecarregar os cofres 
publicas, do pessoal technicoquejâ serve junto 
~o mesmo monisterio, como sej~m os chefes das 
~iverS?s rrpartiçõ~s ; e!le annexas, aos qnaes se 
jl\nlnrt~m nlguns um:hares. ls>o traria grande 
vantngem qonnto ao estudo das questões levadas 
ao ~roveruo , pout•ando-se assim ao ministro o 
tempo quo lbe falta para attcnder a tantos en· 
cargos. 

0 Sn. BUAI\QliE DE MACEDO (mínislro da agri • 
cultura) : -l!r~Lendo mesmo, sem augm~ntar 
despeza, organ1zar o corpo . dos engenheiros 
civis. 

O Sn. 1sROi\1.IIO J.utDI.II: - Si tudo não se 
puder fazer, com•ce-se por crear-Pe esse con
selho de obrns publica$, que ainda traria a. 
vnntagem de transw.ittir de um a outro minis
teria as questões uma vez ~studadas, estabele· 
cendo·se como que um elo. entre n:t diversas 
admin\sLrações daquella pasta, de que depende 
essencoa lm~nte o progresso do pniz. . · 

Passo~do o outro assumpto,conviàareitambem 
a.anençao do nobre ministro para a convcnien
c•a de quanto ante,; dar-se execução á lei de !8 
de Sett!mbro de i875 em relaçiio ~o systema de 
d•str1bu!ção d'11gua n esta eapitul. 

As obrn~ projectndas par" cal locar esse serviço 
nn pé conveniente estão.& concluir-se. E' tempo 
de mtar·S!l d.a ~:::.undi parle da lei a que sa 
~efere a dtstrtburçao do ~nus, pqrqne não é 
JUsto que os C••fres pubhcos que carre.,.aram 
com cou~ideruvc_is desptzas parn a re3t'itação 
dessas obr:os de1xem de tir~r desde ja a vanta· 
~:em que dahi lhns d~ve regultar . Est:á demon· 
strado ã !!vid':ncia qn~ a rend~ proveniente 
d<•sse serv1ço pode perfe•~,m. ·nte eobrir o onus 
a lflle elle deu Jogar, isto é, produiir uma renda 
de 7 •;, sobre o caJ>ital empreg;•do. 

Sendo esse um serviço municipal, não é justo 
.qu~ tod~ o p3iz _pague o ODns que acarretou ; a 
poputaçao da çorte, em cujo beneficio essas 
oiJras furam fettas, é que deve carregar com 
es$8 onus e a r.naneira de conseguir-se •.sse àe
siá,rutum foi já indicado em um t~rojecto o de 
regulamento 11ara a distribllição d'agua á Cl· 
pita! do Imperio. · 

O.Sll .. lERO~nLO l.lnnt!>l :-Mas, j:i que toquei 
neste ObJeclo,. cbamarei a .auenç.;o do nobre 
ministro para a conveniencia de dar organiz~
ção a'. esse pessoal, que, conforme S. Ex. acaba 
de reconhecer,· é muito digno da eonsiJ.craçijn 
do gonrno. . 

Tinha outras considernções a fazer em rets
ç~o ao abastecimento d'agua ; mas uno. quero 
ser obrigado a pe,dir nmn. proro~ação de nora; 
guardar-me-hei para· outra occ~stão. 

Desejava ainda dizer algnma' causa · em rela· 
ção á jii deba\ida questão do reser'fatorio do Pe
dregnibo ·; mas deixard de o fazer, mesmo por
que atnda não recebi as informações que pedi a 
esse respeito: · · ·· 

· ~· . S_,,Ei. eonsijuou - eni se·ó.. ·relatorio a idéa 
.de~.orgnninç~õ2 e lamento:que.pelo estado de 
nossas finan.ças nal? possa realizar o . seu pensa, 
menta, o que serta de grande nlcnnee para o 

0 SR. B trAftQUE DE M.làBoo (millistro da agri; 
çu!lura) : - Já foram rcmettidas . . . . 

0 SR. I~!lO~"JliiO J.uDill : ....; m~ r1eebi. Nio 
obs~nte; chamarei 2 attinçio d• nebio minia· 
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tro para o sego!nte. O nobre ministro deve jã · O s · B · · ..:;.·· -
estar convencido como eu de que 0 f•""tv•, tor,·o - lt. u.uqUE DE m1.CBDO (ministro da agri-
d P d J -~ " cultu.-a):..,..Ap•llado. · -o ~. re~u ho nno tem necesslda<te, p~ra sua 
estab1hdnde, pnra que funecione perfeitamo:oie · O Sn. J&IIONn!o IA.nor!ll:-Não podemos em
ele grandes c.•ncertos: convem nao ir além do prebende! muitos e imporlantes 111eltloramtntos 
que f~r ~bsolut~mente nec.·ssario. · por~pe nao conbeeemos o nosso paiz. . 

Ouvt diZer que se pretende introduzir ai- Qualquer co usa que se tente estudar depende 
gumas modificatões que · ·aearre~rão 0 , spezas; desse elemento. · 
mg parece de toda a eonveniencia evilar traba- Or~ranizar • pols, uma carta ~era! 'do Imperio 
lhos qne não têm razào de ser, e que motivarem n_uo direi perfeita como a possue a França ou 0 ; 
qualq_uer au_gmenlo de desp,·:za. · Es~dos-Unidos, mas. aproximada á· verdade, 

Fur de opwl~o ~d~ que n:•da mais .havia a seria_ um gr:mde ~eryrço prestado ao paiz. 
fazer ~o que con.cluir o projeclo eomo eJie roi PoiS bem, vou tlldtear um meio que me pa
~F?ilDIZado, e so!_llente por cou~~la admilli ~ rece conducente :1 esse fim· com pe~uena des
ldea da .construcçao de contr~fortes nos pontos peza por-o~ o Estado, e a ctjo respeito disse iá 
fracos, tsto é, onde se deram fendas nas mu- Rlgmpa cous:~ q Dando SQ discutiu aqui a lei de 
ralhas;_ a!nda pe1'Sisl0 nesS<J opinião. o hon' fixaçao de ror.;ss. . 
rado nun1stro, porém, deliberará o que lhe pa, . O ineioserá o seguinte:.aproveitarem-senesse 
recer mais conveniente. trabalho os corpos scientilicos do exercito em 

O nobre depnwdo por Mato Grosso a quem tempo -d~ paz, sendo auxiliados pelo batalbão de 
suecedt 11este debat~ r~u,,u _proficientemente e11genherro~ . . . 
sobre a catechese dos indios 4ue ainda exis- V. Ex. sabe, Sr. presidente, e a càsa, que estes 
tem no esl.<ldo selvaliem em nosso vasto paiz :· corpos ~cientifiCas têm um quadro superior ás 
era lamb~m esse um dos motivos de que pre- ~eeessidad~ do serviço om tempo de paz, e que 
tendia tratar, no sentido de u1ostrar as vaul<l' e lnconventente rednzil-os porqne devem estar 
gens qu~ resu~tarmn de -um systema de Cllte~ prompiOs para o caso. de um:l emergencia e 
ehese .la ensa1ado com provei lO nos lagares n~o se f<lrmam otllcia&s scientilicos de um dia 
onde os indios são ·mais auund;111temente es- para o antro. . . 
palhados, como, por ex_emJ!IO, nas margens Poi~ bem, qual o meio de tirar partido destes 
dos nos Aragunya e Tucantms, que banha1n corpos 1 Empregai-os em serv-iços de utilidade 
as p_rovfneias de Goyoz, Mato Grosso e Pará. geral, a e~e~nplo· do qne tem feito a França; 
. Nao poddndoalong3r·me, me limitarei a Jk!dir O nobr~ muustro &•be que a importante carta 
~ atte~ção do nobrt ministro paro esle ponto e que possu!l' hoj~, a França é devida ao corpo do 
especralmente parn a catecbese iniciada no . rio ~stado-maror; e conhecida mesmo ·pela carta ·do 
..l.raguaya, onde b.~ ceot<>nas da milhares de. estado-nMior. 
indies, que podem ser conve1 tidos em excel- Nos ·Estados-Unidos. a sua grande carta tam' 
lentes colonos, a possi~ilidade disto estando bem foi organizada pelo corpo de engenheirga 
perfeitumente reconhecida. O melo mais con: do ~st~do. que não é senão um corpo de enge· 
veniecte para cb~ar·se a este resu1~1do é 0 nbetros militares. . . 
que !ltOnseJhar-d o Sr. Dr, Collto d<l .Magalhãe.~, E!Dpre;roe.mos niS50 .tambem os nossos enge
conststlndo no estabelecimento ·de colleglo~. nbe1ros militares e· t~rarernos d'ahi diversa• 
c~ mo o que foi. cre~do na, mnrgem daquel!e vant~gens. Em primeiro 1·ogar daremos traba
!'!O !ob. :~ denomtnaç:IO de coll<·giu I~abel, 0 qu3l li!~ a esses ollieiaes qne, eomquanto muito ha· 
Ja _tem dado 8lguns bonsreslllt:,dos. Educam-se btlJtados, por falia de trabalho Vêelll·Se obri· 
alh !l'eninos dtl dilforentes tribus, os <JUae~, ~ados a empregar-se em consas de somenos 
depo,s· de educadus, pouuo-se em contacto com tmporta.ncia. 
as respCCtlvos·tribus, servem c<imo de 11m bço Em segundo Jogar habilitamos praticamente 
para'ligal-ns aos povos eivili~odos. _ · esses corpos n pre~ncherem melhor o se11 ftm 
~sse meio pro6,,uõ deva · sérempregad·o em em ·umonso àe gu~rra. Em terceiro logar re" 

motor eSCDfa, cre:•ndo·se· outros collo~ios anafo- sultará a incalculnvel utilidade de POSl!uirmos 
g~ ao coflegJo lzabel, espeeblmente • no presi~ em algnns annos !lmo carla approximada do paiz 
dto de S. José, e em llonta .Maria do At;~gnaya. eom despeza relallvamente pequena· . 
. Santa Maria é uma povoação já muilo ftores- O meio ~ralico seria este: organizar tres. eu 

cente! r~~da de grande masso de in.u io~. que quatro com missões com esses engenheiros, aos 
ao p~r'!lctplo proeurar.~.m ob>tar·á cr~ção desse quaes se abonnri& além de sons vencimentos 
pres1d1o · mas hoje 1a d~ llc se aproxima·rnm mí!iL1res uma certa gratificação p elo RJinisterio 
parecendo racil converlel-os em excellente~ da agricultura, como ajuqa de custo para os 
colonos. ~nta- Moria é nctuafmente um nucleo trunsfJortes. O pes~oal allxlfiar desses. enge. 
de . população, encravado nos sertões do Ara- oheiros seria tirado do baialbão dP- eogeuMiros, 
guaya,e que vai tendo notavel desenvtllvimento . abonando.-~e -lbe lambem uma' pequena grat!O:-
contando jll alguns . engenhos, · . ~ cação; e desta maneira tres ou quatro i:ommis· 

E sões, em tres ou quatro . provincias,, poderiam 
stou ap_enas lfi.~ndo, de leve, nos po~tos . levanl3r uma carta itineraria, determinand·o-.se 

quG eu· qntzera desenvolver no meu diselll'So · sómente PQ.r meio de coordenadas cartas geogra
porque para· mais não me resto tempo. ' phlr.as os pontos prlncipaes, como. as cidades;ete., 
· C:J.rta · ger•l: N~o conheço_., Sr.· presidente, e no fim-de-tres ou_. quatro ~unos ter-se=biam as 
serTtW de mars utrlidade <lo quo este, e eston cartas dessas provincJ:JS,·.e passando·-se a,óutras· 

. certo que .o nobre minl$lro está, da pt!r!eito siicce.<sivamente poderíamos . obier .no ._pçazó': ~ 
aci!Õtdo couunfiJo, n•sta po:Uto. · lO a ilS annos uma carta cera! do lo:lperió sulll-
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Sessão em 11 de Agostode 1880. 191 

A discussão fie~ adiada pela hora. 
O S11.. PIIE,s!DJ:Nn· dá para ordem _ do dia ll. 

i.• parte( até 2 horas) 

Continoação da 3. • discussão do orçamento 
do ministerio da agricultura. 

3.• discussão do projecto n. 75 sobre pensão 
•. do tenente Manoel Antonio da Silva. 

3.• dita do de n. 56 concedendo isen~ão de 
impostos á sociedade libertadora Sete de Setem-
bro. · . 

l!. • dita do de n. 6~ sobre a aposentadoria do 
i. o pharoleiro da barra do Rio Grande do Snl 
Ioão Antonio Braz. 

Discussiio unlca do projecto n. 66, emendas 
do senado ao projecto sobre limites entre as pro
Tincías do Ceará e· Píau.hy. 

V dita do projecto .n. ~99, aU;torizando o. go
Terno a conceder remissão de JUros ao tenente 
Qoronel Ignacio Luiz de Araojo Costa. 

f .• dita do de n. 7 A, crea11do collegio eleitoul_ 
na villa do Teixeira. . 

Continuação da l..• dita do de n. 7l, relativo 
ao priTilegio do sulpbureto de carbono. • 

i.• pGrte de ! horas da tarde em diante 

Continuação da 3.• discussão do proj e c to n. Si 
, sobre sec_ularisação de cemiterios. 

lledacção elo projtCto 11. 80 de"l880 

A assembléa geral resolve : · 
.Art. i. • E' o governo autorisado a conceder 

ao juiz de direito de Ca~pava, b~cbarel Eduardo 
José de Moura, um anuo de licença com o res
pectivo ordenado, para tratar de" sna saude 
onde ·Jhe convier. . · 

Art. !.• Revogam•se as disposições em con· 
lrario. 

S1la das commissões, H de Agosto de 1.880. 

1.880-N. 77 A 

Jletlaepio par11 11 3.•- cliiCI'I~<io cdtu ementlaJ feitas 
t 4pprot11lda$ peliJ ·cAmat'll do1 deputlláor, .á 
propCllta do go~rrw fiu.'Mo a àe_l]!dZa do flll· 
msttriO d!l ftJ:t:mda para O t~.rCIC:W de 1.88i
if38t, 
A asS61llbléa geral decreta: 
Art. • . • o ministro e secretario de estado dos 

negocias da fazenda é autorizado a despender 
com os serviços designados nos seguintes para· 
gtaphos, a quantia de 57.596:976,$130. · 

,(saber: .- · 
N. L luros ·e amorti.z~o; e· 

mais despezas da di vi· 
da externa, ao cambio _ . . _ · . 

~
ar de !7.. ...... ,.: : ·u.i99:3076QDO 

:N. !. Como na proposta. ) 
N. ·3. dem. · 
N. ~-Idem. 
:N. 5. Idem. 
:N. 6, Idem. 
:N. 7. Idem. 
:N; 8. Idem. 

N. 9. Idem. 
N. l.O. Idem. 
N. U. Idem. 
N. i!; Idem. 
N. 1.3. Idem. 
N. 1.~. Idem. 
N. !5. Despezas eventua~.. 1.00:0006000 
N. 1.6. Dilferenças de cambio. 3.8!9:961.~!5 

N. l7 .. ~E' o n. 1.6 da pro postal N. 1.8. E' o n.l.7 da proposta 
N. f9. E' o n. iB da proposta 
N. 20: E' o n. i9 da proposta 
N .. _ 21.. (E' o n. !O da proposta 
N, H. (E' o n. 21. da proposta) 
N. 23. (E' o n. !! da proposta) 
N. !~. (E' o n. !3 da proposta) 

Sala das commissões em ·H il.e Agosto de 
i881l.-Aragãa Bulcão.,.-Liberllto Barrot;u. -
Affotllio Pmna. - Mortir11 de Barrn1. - Fabio. 
·Rei1. . 

1880-N. 71ÍA 

RtdacçM para 3.• ditctmão da.r ~Mil• leit1u 
e apprllflllif4l pela C4mara d<lr dllp~~J!IÍIDr ci 
proposta do g~eriw )i;l:cmdo a ~~flt~l.l. do mi • 
nist.rio da ptrra pat'll o txercit:io de 1.881-
188!. 

Aerescenle-se no Jogar competente: 
A assembléa geral decreta: .. 
Art. O ministro e secret3rio de eslado dos 

nego cios da guerra. ê autorizado a despender 
com os-serviços designados nas seguintes n
brica~ a quantia de 

A saber: 
(Como eslá na proposta.) 

Eme!IIICZ$ 

No §·~. •...:Em ~ogar de .•.•.. ,. 
d1ga-se •..•••.•.• 

No§ 6.•-Em logarde ....... . 
dign-se ......... . 

No§ 10.-Em_logar de ...... , 
· tl:tga-se .......... . 

No § H.-Em_logar de ...... . 
· diga-se ......... ; 

No§ u . ..:..Em.logar de, .••••• 
. dtga-se ....... -••• -
No § U.-Em Jogar de .••. , •• 

diga-se ......... . 
No § 17 ,...;.Em Jogar de ...... . 

diga-se ......... . 
No§ 18.-Em_logar de ...... . 

dtga·se ......... . 
No §i9 ' . ..;.Em.Iogar de; .••• ;. 

d1ga-se ........... . 
No·§ !0.-Em_logar de ..... .. 

dt~~se ..•...• , •• 

.ÃdditiiiO$ 

1 .• 

!7:981M900 
25: 988,;600 

1.320: 66i~776. 
1.!87:1776 • 
1.!~9: 00 

-J.-!&9:6. 00 
t.OW:iii 610 
i . 078: 01196~110 
3. 700:!00,SOO& 
3.813:3:10,$000 

ISO O: OOO,SOOD 
Wl:OOO,SOOO 
890:944;SU8· 
88~:9~ü8 

40:(1008000 
30: 0011.5000 
77: 78()8ISOO 
67:780$i00 
{~:!2~500 
10!:~98500 

·A' medida· que] vagarem;· serão considerados 
supprimidos os Jogares' de }lratieantes ~ secx:e
taria~ da gue!Ta. 
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11}2, Sessa:o em 11 de :Agosto de 1880. 

2.• 4.. Conselbo supremo militar 

Os vencimentos que actmlrnente· percebem os 
5 chefes de secção da mesma secretaria ·serjo de · 

( id~m.) 
Cont~doria ; abatendo-se 

i:000$000 para vagas e 
~:000!) de ordenado e i: 000~ de gratificação. 

3.• 

Os vencimentos militares que actualmente 
percebem os escripturari os paisanos da reparti
ção de quartel-mestre general, na irnportnncia 
de ~:3378, seril.o distribuídos elll ordenado e 
gratitie;.çuo, sendo aquelle de i; 600!5 e esta de 

. 737~000. 
4.• 

Iiceuças .•. •.•••..•.•.• 
6. Intendencia e acces~orios: · 

diminui o do -~e i O ser
ventes no almoxa rifada 
dn r.ôrte, e abat,·nd,J·se 
!:000,5000 p:~ra um com
praoor adàido do alluo
xarifado de P~rn3m
buco, e 300~ p~ra um 
servente no mesmo al
moxarifado ..........• 

Convindo liquidarem-se as contas dns des- d · 
pezas feitas durante a guerra contra o governo 7 · Au itorin (como na pro-
do Paraguay e ~s realizadas pelas thesourarias posta·) • 
de fazenda das províncias, por conta do mi. 8. Corpo da' armada e clas-
nisterio da guerra, até o encerram~nto do exer- se~ annex~s; abatendo· 
cicio de :!S77-iS78, fica o governo autorizado se SOO$· para um por-
a mandar e1fectuar semelhante trabalho fóra ,. teiro servente ........ . 
das horas do expediente do servira da respe- 9. Batalhlio naval: ab~ten-
cliva repa)'tição fiscal, retribuindo-se o mesmo do-se ~:000~ na consf· 
de accôrdo com as instrucções que baixaram gnac~n/ar~ fardnmento, 
com o aviso n. 335 da H de Outubro de i871, e e 2:000 na para enga. 
correndo· a despeia por conta do credito con- jamento .... , ......... . 
signado an:iiualmente ao mesmo mini~terio sob !0. Corpo de imperiaes ma· 
o titulo-Eventuacs-; devendo-se demonstrur rinltPiros: abatendo-se 
em todos os exerci cios qnaes as glozas feitas l.S: 0006 na consign>ição 
nas despeza.< · illegaes para conhecer-se a van- para soldos dos aprendi-
tagem de tal servt~o. zesmarinheiros. ::!~:000~ 

na pura !ardament<J dos 
m(•s mos aprendizes e 
1.0:000$ no para fiL,.da
menLo dos · imperiaes 

5.• 

O far.damento será pago . na época ;ao respe
ctivo vencimento. 

6.• 

O governo fica autarlzadll a alterar as !abel
las que acompanham a carta de lei de ~~·de 
Setembro de 1.8:28 para o fornecimento dn racão 
de etapas ás praças do exercito. 

·Sala das commi~SÕes em !O de Agosto de iSSO. 
...,. Liberato Barroso.- Fabio lleis.- Ata_qão 
Bu!cao.-Prado Pímmte!.-Morcira de Barro$. 

~arZama. 

Bedaafão do projecto n. 73 A de i880 

Emendas fl!itas e :~pprovsdas pela éamara dos 
deputsdos á proposta do goyeruo th:ando a 
d~q>ez;a do minister1o da m~rinlla para o 
e~e,rcicio de i8Si-l.~2. 
Aeresce~l~·se no Jogar competente : 

.A,. ~~se~bJéa geral decreta : 
Af.tigo. O ministro e secretario de estado dos 

neg~cios da marinha .é autorizado a despender 
eolli. os serviços designados nas seguintes r,u
bricas aqnantia de........... 1.0.069:H6hi~6 
·A salier.: · 

marinheiro~; e dimi
nuindo-se 22 marinh e i· 
ros de classe superior 
nas comp~nhias de 
aprendiz~s marinheiros. 

H . . Companhia de in validos 
(como na propo>to).· 

12. Arsenae.s: ahatendo-se 
7 :3i3~ n~s con~igoações 
paro s11larios de a[Jren
clizes artifiees, 3: oOO~ 
nns ·para .fardamento e 
lavagem de roupa dQs 
mesmos apr~ndizes , 
7:35118, para a (ltlie,na 
de machinas do arsenal 
de Mato Grllssn, no Ln· 
dario, P- supprimindo:se 
um !. 0 SiLr~enlo em. 
c.1da uma da·s eompa
n h i~s de aprendizes ar-
ti!ices ............. , .,, 

1.3. Capitanias .de portos: ~ba" 
tendo -se ~SO/J IIÓ alil, 
gllel da casa dn cnnita· 
nio da província 4o )la· :1.. Secretaria de estado: aba

tenil.o-se ~:000,)000 ]Jara 
vagas e licenç;~s .•.•.• 

~- Con~elb.o naval ( como na 
iH ~ ~ooo ranhiio ............... . 

:.50,. ·:14. Forç~ naval (como na pro-
· pr~p~st>. ) · 

~- Qnartel-gener~l da marinha 
' ·(idem.) · · · · 

po.ta). 
1.5. Navios desarmados (id~m}. 
16. Hospitaes (idem). 

H6.i97~000 

I.OO::l8fJljOO 

887: i 968~00 

70:7:!o~ao 

830:4688000 
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Sessão em 12 de Agosto de 18§0, 193 

i1. Pharóes, sendo i:200,1 para 
gratifica~ão ao inspector 

. do pharol e phar'iletes 
da província de S. Pedro. 

:l8. Escola de marinha: equi
parando-se os venci
men tos dos criados do 

i 57: 074~000 

está no origino!; assim como dêciaro que não 
sou responsavel pelo resumo inçado de erros 
typo:JTU!Jhicos e grammaticaes, 9.ue vem publi· 
c<~do no mesmo numero do Dmrio 0[/icial.

. H de Agosto. -,Josi Ma~~anno. 

collegio na vai aos da es-
cola de marinha, e di-
minuindo-se i:500~0GO 
na consignação para ac-

. quisi~ão do livros para 

Sessão em 12 de A.gosro de ISSO 

l'llllS!DllNCfA, DO SR. G . .l.VIÃO PRIX:OT~, 3.• VIC&· 
PIU:SlD&NTE 

a _bibliotheca da mar i
nha, quantin esta que 
serà destinada para au-

SUn.U~IO.- ExuotBXT ~.- Obscm·a.~ões cpt'oj~eto do Sr. 
Jh ~ur:~. de D:~:rros .-OI.Jserl'O.çüos do Sr. Jos.l Ma:!n.no'o .
llRt~u:lliA l'o~1l!lli D,\. OLlDE:O. DO DU .• --. 3 .ti diSCUUàO dO O~Ç:L
mentQ Ja ~gw::ulLur:.t..Ohacr'i"acVos Jos SriS. Joaquim N"ahu .. 
c~~C:mditl.J) liu o:.h·eira. o Cl)it:l. ÁZGYOdo. Vo~:Lção:-3.a 
thscuss!o 1lo projec:o D.75.-3.~ dita do projcdo n j{l-
2. 3 Liita üo projç1;- '? n.O!.:-Dis.r::usião uuica da emcn~ha ·~o 

xiliar a publicação de 
·uma revista marítima .. 

19. Re(orma_dos (como na pro
posta). 

:!O. Obras militares ......... . 
2i. Obrns civis (20 da pro-

posta) ............... .. 
22. By<lragrapbia (U da pro

. posta) (como na pro
posta). 

13. Etapas (:U du proposta) 
(como na pro-posla). 

i68: 077,$800 

~O:OOOJOOO 

100:000§000 

21.f.. Armamento (23 . da pro. 
posta)( como na pro posta) 

~5. Munições de bocca (2~ da 
propo,ta) . .. . . .. . . . . .. !..~50 :000.)000 

16. Munições navaes (25 da 
· proposta) ............ . 

27 • .Material de construcção 
naTal (28 da proposta) 
(~orno na proposta) .... 

~8. Combustível (~7 ua pro-
posta) .... , .. _ ..•.•...•• 

!9. Passag-ens autorizadas por 
· lei ..................• 

30. Fretes ................. . 
3~. Ajudas de custo marca

das em lei e gntific~cões 
tambem marcadas ·em 

· lei _por serviços tempo-
ranos .............. .. 

3~. Gratificações por serviços 
extraordi na rios e gastos 
deropresenta~ão em por-
tos- estrangeiros ...... . 

33. Tratamento de p raças 
· fóra õos .llospitaes e en-

fet·marias de marinha e 
enterros ............ · .•• 

320: OOOJOOO 

370 :000,)000 

;JO:OOOJOOO 
!.5:000~0{)0 

20:000~000 

20;0008000 

iO:OOO~OOO 
3llo. Differençns de cambio e 

Cómmissões de saque~.. 30:0005000 
~5- Eventuaes (28da proposta) 30:000$000 

Sala das comm issões em H de Aqosto de 1880. 
-loa;qui(n Serra.-1. Silveira deSÕ!I-za. 

Levautoa-se a sessão ás~ i[2 horas da tarde. 

RECTlFlCAQAO 

Na emenda que apresentei hontem liverb3 
-Arsenu_es~do orçamento da' marinha; e que. 
v e ai · publicada no Dia rio Gfficial de hoje, 
.acresce!J.taram antes da palavra operarias o 
-numero dez, que peço se risque, , porque não 

Tomo IV .-25. 

~teonJr~~u~~~1;~nl~~~LL~fs~~~~a~o0 ir. roi;?b~rj:ig~gr!0~o ~~ 
S~Gu:;o~ .i.'.A~TJ:: ~J. OR.D.el! DO llU.- Conliouaçlo J.1. :.J.<~. 
llu.ctl.:>s:~o_ilo pr~Jceto sollre sociJl:J.rÜ:l~O J.o .eemiterjos. 
Ob~orvnçoes do Sr. Tl!l!Ctdor.cto Souto. Su~sl.itntLTo. Ois .. 
c~•rso do Sr. B.u.tl'OS Pmten~el.- Redae~;il) . 

A's H horas da manhü, feita a chamada aclia
ram-s~ P!'esentes os Srs. Gavião Pei:toto: AlvSs 
de ~<\ra nJO, Pompeu, Costa Azevetlo, Cesario 
Al_'l'lm, Joõo Brigido, Rodrigues Junior, Abdori 
~!Jlanez, Viria to de ~ledeíros, Candído de Oli~ 
voira, Mortim Fl'ancisco,Martim Frunci$CO Filho 
Ildefonso de Araujo, Almeida Barboza José 
Bas~on, Ulysses Vianna, Barão da EsÍancia, 
Frulas c Jeron~·mo Jardim. 

Compareceran1 dep~is da cltlmaila os Sr.s, 
S~ldanl\a 1!arinho, D<ln.in, Americo; Fabio dos 
H~i~, Fran~o de Sá, Jo<~rtnim Serra, Prisco Pa
rarzo, Acetoly, Llberato Barroso, Soma An
drade, José C~etano, Tlleodoreto Souto; Mânoe!" 
Cndos, SiUI'al, Buarque de Macedo, Costa Ri· 
!Jc1ro, Soares Bn\ndiio, Esperidião, Prado Pi· 
mente!, Augusto França, Francisco Sodré, 
A~amhuja Meii'ellcs, Bezerra de Menezes, Franç:t 
Carvalho,.Jooquim Breves,Meira deY asconcellos, 
Al1rcu e Silva, Aureliano l!agJ!hães, Carlos Af· 
[OU$0, Ignacio ~lartins, Martinho C:1mpm, Bel: 
rort D~arte, Moreira de Barros, Olegario; 
A~onsoPenna, ,i\lalheiros, Baptista Pereira, Sil
VCJr~ de Souza, Camar~o, Fcrmmdo"Osorio, An
drade Pinto, Floreneio deAbt·eu e Barão Homem 
de l\Iello. , .. . 

Compareceram depois de aberta a sessão 05 
Srs. Moreira Brandão, Freitas C~utinho, Taman· 
_da~é, Seg_ismundo,_Serapbico, H?rLa de Araujo, 
Lurz Feltppe, Espmdolil, Almetda Couto, José• 
Marianno, Marcolino 'Moura, Zama, Ferreira de 
~loura, Marianno da Silva, Monte, 'l'heodomiro, 
Corrêa Ra bel! o, Epaminondas de Mel! li, Barros 
Pimentel, Theophilo Ott~ni, Joaquiw Nabuco, 
Ruy Bnrboza, Souza Carvalho, Sonza. Lima, 
Ta:vares Belfort, Leoncio de Carvalho, Bezerra 
CavalC<Jnti, _ Pedro Luiz. Lima Du.arte e Frede-
rico Rego. · · 
F~llamn com participação os Srs. Aragão e 

Mello, Franco de Almeida. Frank.lin Doria, Gal
àíno, Fr~àerico de Almetdt>, Jeronymo Sodré, 
Muccdo, .. -Lourenço· de :Albuquerque, . Mello·· e 
Alviin, lllello Franco, Rodolpho Dantas, Souto 
e Visconde de Prados; e sem ella os Srs; Anto
nio Carlos, ~~11io de Siqueira; Bnlcão; :Bel· 
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trilo, Couto Magalb.iies, Dhna, Felicio dos Santo.,, 
Fidelis Botelbo, Joaquim Tavares. Manoel Eus
taquio, ~fanoel de M"golhães, Ribeiro de Me
nezes e Sergio de Castro. . 

Ao meio-dia o Sr. presidenle declara aberta 
a ses8ão. 

E' lida e appronda a acta da sessãc; ante
cedente. 

a eontinllllção ou antes a substituição do que 
'e fazia da Arrica ÍJara o Brazil. (.4.poiados.) 
Eu creio •rue o projecto terá a vantagem poli
tica de suslar o anla!lonismo que en vejv com 
p~zar· desen,·olver·-se entre as du;rs partes do 
lmperio, soiJre este assurnpto, e collocar todas 
"s províncias no mesmo pé de interes$eS, para 
resolver, ·qunndo seja opportuno, a grande 
qnest5o do elemenlo servil. . 

. O SB. i.• SEGRET..uno dá conta do seguinte 

EXPEDlElfi'E 

Offi.cios: 
Do nlinisterio da justiça, de 6 de Agosto cor

rente, participando que se exigiram naquella 
data as informaç(\es que foram solicitadas pela 
camara dos Srs. ·deputados a respeito do ul
timo processo eleitornl nas cidades de M~r~n
guape e Aracaty, na provincia do Ceará.-A 
quem fez a requisição. 

Procurei como modelo, e muito proposftal
mente, o_projecto apresentado, ha precisamente 
~6 annos, dia por dia, pelo nobre deputado pela 
Dohia Soão Mauricio Wanderley, hoje eminente 
estadista e di~tincto homem de estado o Sr. 
Darfio de Cotegipe. Acredito que com esta es
colha dou ao meu projecto um patrono poderoso 
na c"marn vitalícia. 

Do presidente do Piauhy, de 17 de Julho ul· 
limo, remettendo cópia autl!enlica da eleição de 
eleitores que se effectuou conjuntamente com a 
de vereadores e juizes de !)az, na villa do Príncipe 
Imperial, no dia i de Julho, por ter sido nulla 
a que se procedeu em Novembro do anno pas
sado.,-A.' commissão de poderes. 

Do presidente da mesa parochial da villo de 
Cabaceiras, remettendo as actas da eleição geral 
que alli se procedeu no dia 18 de Julho ultimo. 
._;A' commissão de poderes. 

Requerimentos:.: 

Do major bonorario do exercito Manoel Fer· 
reira Escovar, pedindo pagamento da diffe
renca. de soldo que dei:tou de perceber do :1.' 
de Setembro de 1876 a U de Novembro de 
187'1--A' commissão de fazenda. · 

De José da Cirenmcisiio Ferreira, pedindo a 
approvação do· decreto de ~ de Junho de 1877, 
que o apom11a no legar de carcereiro da cadêa 
da cidade da Ass~, província do Rio Grande do 
Norte.-A' comm1ssão de pensões e ordenados. 

.Poslas a votos as redacções inseridas na sessão 
·de H do corrente, foram approvadas. 

O Sr. Moreira de Darros:-Sr.pre· 
si dente, venho reproduzir perante a camara dos 

. . Srs. deputados uma idea, apresentada e susten· 
tada por mim e outros deputados de todQs os 
credos politill<ls, na =emhléa provincial . d< 
minha província, ha cerca de dons anngs, 
modificada apenas no que respeita á fôrma e 
eomllétencia de ambas as camaras. 

Lá, porque nãa nos era dado legislar nos 
termos. em que . o póde ta~er a cama ra dos 
Srs. deputados, estabeleeêmos um imposto ele. 
vadissimo, no intuito de impedir a entr•da de 
escravos de outras provindas .pura serem aHi 
,.endidos. No projecto que vou ler estabeleço n 
prohibição da venda de escravos e do transporte 
aos, mesmos, de nma para outra província, vi
.saud~ ~mbas as disposições, porem, ao mesmo 
fim, JS10 e,acabar de uma vez com o trafico re
pugna.nte de escravos entre as províncias do 
,pnpeno que hoJe vemos todos os diaS, e que é 

Limito-me a estas poucas palavrns. obrigan
do-me, porém, a c;ustentar, com a dedfea('5o que 
o meu ~sfor~o permittir, as mesmas idéas na 
disous>ão do proj ecto, que passo a ler e envio á 
nresa. (U.) . 

Vem ã mesn, e ê 'remettido :is commissões de 
corumercio e fazenda o seguinte · · 

PllOJ1ECT0 

• A assembléa gerá! resolve: 
' Art. l.' Fica probibido, sob as penas da lei 

n. 58:1. de lJ, de Setembro de :!.850, o comrnercili 
e transporte de escravos de umas para outras 
provincir,s do Imperio . .Exeeptuam-se os que 
mudarem-se em companhia dos respectivos se
nhores, ou viajarem com elles em numero mar. 
eado em regulamento do governo. 

• Art. 2.'1\evog~m-Sil as disposições em con
trario. 

• Paço da camarn dos deputa dos em i~ de 
Agosto de 1880.-Jlforeira de Barros.- Taman
darc . .,-,0. !f· d'Aquino e Castro. ' 

O Sr . ..Jolié Marianno:- V. E:I:. 
ha de estor lembrndo de que, hontem, ~unndo 
apresentei os documentos eomprohatortos da 
violenda de que havia sido víctima um senten
ciado recolbido :i casa de detenção do Recife, eu 
p~di que fos~em esses dor:uwentos publicados 
no D1ario Oficial; entretanto sorpt·endeu-me 
Iroje que não o fossem, e é neste sentido que e11 
faça uma reclamação á mesa para providenciar. 

0 SR- PRESIDENTE :-A reclamação de V. Ex . 
hn de ser atlendida. O proprio Diario dêclarou 
hoje.que não tinha feito a ;publicação por falta de 
espaço: naturalmen·te sera feila amanhã. 

O Sa. Josrí MAarANNo :-Niío vi a declaração. 
Apenas notei a falta_ 

P!UMEIR..~ PARTE DA ORDE:)IDO DJA. 

Continúa a 3.• discussão do orçamento da 
agricultura. · 

O Sr. Cesario AI vim (peltZ orà•m) 
requer o encerramento da discussão. .. · 

Posto a votos, é o requerimento approvado, 

. OSr. Joaqoiln.Nabuco~qu!'lrque 
seja retirada do orçamento, para consmw pro-
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jecto separado, a emenda qtie autoriza o go. 
verno. a rever os contratos de navegação. 

Não é approvado o requerimento. 
O Sr. candldo de Oliveira pede 

retir•da de uma emenda sua, relativ~mente á 
· navegação do rio das Mortes. 

Consultada a eaman, decide pela affi.rmativa. 
O Sr. Costa. Azeve do (pela. ordem) 

pede, e .a eamarn eon·eede ·que a sua emenda 
relativa áabe ·tura de uma estrada na nrovincia 
do Amazonas sejn destaead.~ do or~amento, 
afim de di!cutir-ae em projecto separado . 

Posto a votos o projecto n. 70 A, de t880, 
fixando a despeza do minL~terio da agricullur•, 
em. 3 .• discussão, foram appro~adas todas as 
emendas da commissão·, reJeitadas todos a~ 
outras emendas, adaptado o projecto e tudo 
remettido á com missão de r edacção. 

Ás .emendas sujeitas á approvnção tinham .sido 
antenormente apresenta das, menoo a segumte, 
que foi hoje apresent:Jda e apoiada, e final
mente rejeitada: · 

EMENDA 

Ao§ i~.Em vez de U59:5~ diga-s~ 1.799:54~ 
sendo,o excesso applicado ao quebramento d.as 
pedras do pt>rto de Antonina .- AlDes àe .Arau;o. 
-ser_qio d~ Castro. 

As emendas apresentadas pelos Srs. Candido 
de Oliveira, Costa Azevedo e Soldanh:~ Marinho 
foram retiradas por seus autores com consen
timento d~ eamara,. conforme acima se de· 
clara. · · 

Entra em 3. • discnssfio e é a pprovado sem 
debate o pl'ojeeto n. 75 de iSSO, sobre a pensao 
do tf!IIellle honorario do exercito lllanoel Anto
nio da Silva. 

Entr.a em 3. • discnsslio e é approv3do ~em de
bate o projecto n. 56 de !880 autorizAndo o 
gover no a conceder á sociedade libertadora Sete 
de Setembro isenção de impostoo para loterias. 

Entra em 2 .• discusslio · e 1\. :ípprovado sem 
debate o .projecto n. 62 de iSSO autorizando o 
governo a conceder a aposentadoria ao i. • 
pharoleiroda barra do Rio Grande do ~ul , João 
Antonio Braz . · 

Entra em wÍico discussão a emendo vinda do 
senado ·rebtil•a aos limites entre o Ceará . e 
Piauhy. · 

o Sr. Rodrigues Junior :- Sr-. 
pre:;idenLc, não pos,o· dar me.u asoen~mento . a 
este projeo·to nos termos em que esta, e con
segutoteroente hei de vo~or contra elle. . 

E' "rnve, em meu conceito, n q llestão de quo 
vou· o~u~ar -me.-: e por isso invoco a auen-
ção da camara. · o projecto. prin~itivo . sobre !imiteg entr~ as 
pr~vJD.c.ias. do,Ceora c ~1auh-y, uncmdo pqcot na 
C:Jmara· e ap~rovado fo1 .0 que p~sso u l~r. (Lé.) 

A assemiÍléa gernl resolve: • . 

pendencia, extremando com a provineia do 
Pia uhy por uma linha gue, partin<lo da comia
da da Serra Grande, no logar Gravatá alcance o 
boqueirão do Puty,e seguindo por este, chegue á 
connueneia do Rio Macambirn, e coulinue por 
este nos limiles reeon.becidos até agora. · 

Arl. 2. • Fica pertencendo á província do 
Piauhy a fregue%ia da Amarração com os limites 
que es~beleceu a lei provincial do Ceará n. 
t iJil() de5deNovembro de !.870, a saber: da barra 
do rio Timonia, rio de S. João da Praia acima, 
até a barra do riacho, . que segue para Santa 
Rosa ; e d'ahi em rumo direito á serra de Santa 
Ríla, até o pico da Serra Cocal, termo do Piauhy. 

Art. 3. • A divisão estabelecida pela presente 
lei se refere á todas as jurisdicções e competen
clas, inclusive a ecclesiaslica. 

Fui um dos deputados pelo Ceará que não 
presto11 assignata.ra ao projeeto •.. 

0 SR. JosÉ BASSO!I : -Foi o unico . 
O Sa. FnstTAS : -Mas votou pelo proJecto. 
0 SR . RODRIGUES lUNIOR : - ••• · que aliás me 

!oi scliciuda, e isto por motivos que não im
porta manifestar á eamara. Entretanto, é certo 
que vótei por elle, e ainda hoje votaria si re· 
prod o.zido fosse; por ter chegàdo á c.oo.vicção 
de que era de equídade, a mesmo de justiça; con· 
ceder-se ao Piuuhy uma sahida para o oceano, 
um porto de mar, em territorio que lhe perten· 
ce;.se, onde pud~sse livremente . estabelecer 
edilleios para deposito de seus generos de im
portução e de exportação, de arrecadação de im; 
postslS, etc. , etc. Em circlllilS&ancias idenLicas 
desejaria que·se fizesse ao Ceará igaal favor. 

A perda do porto da Amarração .era e é, de 
certo, seasivel para o Ceará, mas não de nata
reza á compromeuer seus grandes e vitaes in· 
teresses. Era umn i:oncessno ; por termos ou.tros 
portos e v-izinho ao da Amarração o _de Camo-
einl. . . · 

O Sn. ' Vmuro DE HBDEtB.os: - o melhor da 
província . 
_ O Sa. RoDRIGUES JUNton :- • . . · que se pGdia 
raz ~r a uma província irmã· e boa irmã como 
o Piaubv, com a qual o Ceará tem convivido 
sempre nas. melhores relações d'amizade e de 
commercio ; rel~ções que desejamos inanter o 
que cada vez m:~is •e aesenvolvatn pnrn ·o. bem 
e prosperidode reciproca de ambas as proviu
elas. Nao só por isso, senhores, porém ~inda 
mnis porque o Piauby; em compensação do ter
ritoriiJ que perdíamos, fa?.ia ao Ceará cessão do 
tcrri torio da comnrea de Príncipe Imperial, 
que, como sa ile a camara, em relação ao Ceará, 
fica nquem da cordi l heir~ da I~iapaba . . 

E:n attenç:1o a tudo ISto, nos do Ceara e os 
dignos repre..<Qnt,nles do Pinuhy; meus illustra
dos amigo;, no melhor ·acc6rdo e harmonia acei· 
támO:>· e votá mos o projecto_que ac;obo de ler qu~ 
aqui foi opprovado sem o meuor.embaraço.e ate 
>em d!scnssão. . . . 

Art; f .. • Ficam pertencendo á província do 
Ceará a comarca' do Príncipe Imperial . e In de-

· Mas.sjlnbores, :do '.que acabo de expor. e do· 
projecto, se d q~e o pens!Jm~ntq eommum, 
.era uma simples troca de terptor1os: d~va-:..~e, 
a fre"uezia ·da Amarração com um por!l'; e· 
rece!Íia~se a comarca do Principe Imperial ,e·.· 
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Ic.dependimcla . E, p~r.:l cort:Jr duvidas, for~m 
tra~dos aos territorios . permutados limites o> 
ma1s preciso~. n saber: n 'tmrtir de pontos certos 
e conhecidos p3r~ outros pontos conhecidos e 
certos; e onde houve ponto que não pôde ser 
bem desig!lado se disse: (lê) • e contilnte por 
est~ 110s limites wconltrcidos atlf.a_qara. >. 

·á conflnenci~ do Rio M~cambira, e continue por 
este nos limites reconhecidos ~té agor~: . · 

O art. J." do projeeto emendado pelo senado, 
para o qual ehamo espccialtnente a attenção . da 
camnra, é este (lti) : . · 

O Sn. Jos~ B..sso:".: -Certamente, porque 
não se tratnva dos limites da província em sua 
tot.1lidade. 

Snb~titua-se o art. L• pelo segninte : 

O Sn. Roi.>I\!GUES luNron:- Msim, senbore:;; 
nem mais, nem menos, p~ssou nesta c~marn o 
projecto á que me tenllo referido, e assim foi 
remettido parn o sena1!o. · 

· E' annexado á pro\'iltcia do Ceará o territorio 
da comarca de Prínci pe Imperial, da provincin 
do Pianhy, servindo tic linba divisoria d& duas 
p•·ot~ittcia3 a sel"l'a Grande, ou da lbiap(lba, sem 
outra interrupç.iio além da do rio Puty, no ponto 
do Boqueirão, e pe1·1encendo á província do Pi
auli!J todas as vertentes ·oecidentaes da mesma 
-serro, e ã d{} Ceani as oricnws. • · 

No senado, o Sr. .senador Jaguaribe, tomado 
de · cscrupulos e coil\'icções que respeito, re
cebe\l o projccto de lança em riste. combateu-o 
por todos os modos, jogou com todns :~s armas, 
até a da invectiva contra nós, deput:ldos pPlo 
Ce~rn, quo, díss~ clle, por fraque'~ e. sub
serviencia ao podero~o Sr. senador Paranagu~. 
ainda quo com grande dctt-imr.nto da provin' 
cin, tínhamos acceit.1ào, silenciosos, este pro· 
jecto e votndo t 

O Sn. JosÉ BAssol( :~. Estns injurias não al
. can·çnm :i deputação do Ceará. 
. O.Sn. RODRIGOBS . JUNIOR:-'- Senhores, o hon-· 
rado Sr. Jaguaribe nem sempre é calmo, fre
guentemente apaixona- se nos debates, e. por 
i;so, ·ás vezes, . desce ao ataque JJeSsoal aos 
adversarios, e .. vai até o ponto de dévass~r-lhcs 
a vida. intima e penetrar no sanctuarío df) b r 
domestico, · · · · · 

0 SR. VIIUATO DE MEDEIROS :~Apoiado; .como 
fez com·osr . José Julio. · 

0 Sn. RODRIGUES JUNIOR: - Ell JlOdorh re
taliar e vantnjosamente contra o Sr . ~euador· Ja
~uaribe, que não tem o direito de entr:ll' M S 
mténções ~lheias, e menos o de iilj ilri~r -nos; 
mas não o farei, porque é meu proposilo não· 
encnndeeer o debate, · . 

Assim, scnhore,, pondo á m~rgem o rrobre 
senador com \odo o orgulho- <le su~ indepcn
dencia, que· ttli:is não tt desejo Jl3TO mtm , 
embora plebeu, volto ao ponto principal dn 
questão. · . 
' Ntio obst.1nte, dizia, todos os ataques do hon
rado senador, o projecto foi adoptaào pelo 
senado ; mas, infelizmente, não pa~sou como. foi 
remettido desta casn. 

O Sn. YmtATo DE MEDEI!Úls :-Foi substi-
ltiido. · 
· O·Sn. RonnrGUES l UNton: -Passou com uma 

alteração em ponlo essenci~l. . Si eu tcnbo ou 
ttão razflo a ·camnrn julgará pelas observ~ções 
que vou fnzcr . 
.o art. 1. • do projecto . primitive, releve a 

camara oue . do novo fa~a a leitttra, 6 o se-
_giJ.inte (li ) : · · · . · ·. 

• .Arl. -L • ·Fic:nn pertencendo á provineia do 
Cear:í a comarca do Príncipe . Imperial. e lnde- · 

.· - 'pendenei~ :, ex.trem:m~o com a- provinclã ·do 
-l.>iau~y por Ul)la llnhp que, pnrtindo da cuminda 

.. da Serra .Grande, no Jogar Grav:n:i alc~nce o 
- boqu~_o do Puty, e.seguindo p~r-estc, ebegne 

De ·tlroposito approximo os dons artigos, para 
que a· camnro . confrontando-os·. possa n~elhor 
spreclor a differen~.-,. 

A alteração, a men ver, e not:lVeL 
No projeeto primitivo estão traçadoa os Jimi

les da corilnrc~ anne~~da pont<l po1· p<mto; e 
onde não foi possível rigorosamente de terminar 
se disse :· •c continue por es:e nos limites ate 
a_qo~a. .-econltecidos. • 

No projecto do senado limita-se não só a 
coutarca nunexada, mas nín~ a· dão-se limites as 
duas Ju·ovincias na serra da lbiapaba . 

O Sn. JosÉ BASSO.N dá nm aparte. 
O Sn. RoDRIGUES Ju~1on :- A discussão.- neste 

ponto n5o deve ser interrompida por apartes, ci 
uma questão de limites... . . · . 

O-SR.· lost!B.l.~soN:-Não lhe darei mais aparte 
algum. 

O Sr. l{oDntGUEs lli!liOt\ :- E m outra occa
sii!o . me honrariam os o partes de S. Ex. e os 
responderia in continenti, mas no momento 
quclmm o no d·o raciocínio, perturbam a argu 
men ~lção, e isto em prejuiso meu · e talvez dos 
que, ouvindo- me, desejam ser bem esclarecidos; 
e eu almejo, senhorcs1 ser bem comprellendido 
pela camara, que va1 ser juiz entre nós. 

Mas, ia dizendo, no projecto emendtldo, que 
~cubei de !~r . limita-se· não sómente, á comarca 
aunc:o;:ada. mas ainda d~o-se limites ás duas pro
víncias na sern d~ lbinpaba, ficando perten
cendo aoPwullytodasas vertentes .oecidentaes da 
mesma serro· e ao Geará todas as·vtwtentes oriel~
taes . 

U:~r Sn. DF.r~"TADO :- Isso já. està_ explicado. 
O Sn . RonntGnts JUNron :- E' ou.tra questão 

de que me bei de occup~r. · · · · 
E' certo, ·senhores, que alguns ·disem, e as

silll opinam os nobres deputados pela província 
1lo .Piauliy; que a se~runda parte do_ârtigo está 
subordinada ti primeirn; e que portanto os .limi
tes traçados referem-se n~o ás duas provincias, 
mus e:eclasitam.ellte á comarca do Principe ·rm-

: perl~L · . . __ 
Ult Sn. Dt~u-:r..uio· :-Está multo claro. 
O Sn. RooitJGtmS Jm.:Yon:- E aecrescentam os 

nobres deptil:ldos que nem outra consa póde ser, 
porque foi· ist~ e sómentehto ·o que fôra combi" 
,nado, e porque foi exclusivamente sobre . este 
ponto que veuou a· discussão· do senado·: . . 

( 11~ aparles.·) ' . 
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E' po~sivel, senhores, que eu esteja em erro,· O Sa. FnE.trA.S:,-A interpretl!ção já está dada· 
p{lrque J~ uel?l me, lembro mnis d~s. regras. do quem in~erpreto a lei é· o poderqué n faz, c o 
grammott~n, e porem certo que muttos outros, senado ja n interpretou. · 
partes dmt1U1·essadas, que reputo sabedores de · 
grammaticn, entendem 0 -nrli:;:o emen'dado como (Ha outros apa.rtes.) 
eu o entendo. Estn é a rerdaac. · O Sn. RoDntCUES Jumon:-lslo, senhores, 

(Ha apat·tes.) certamente, não podem quere( os nobres depu-
. Tenham raiiio os il!ustres deputados pelo tndos, meus ll)ustres cotlegas, pelo Piauhy ... 

Pwuhy na questão gramma!ícol, ndmltto: mns, . O Sa. FnmT . ..S:-Eu·não dou e~a· intelligen: 
pelo menos~ hão de colicordnr commigo nesta cta · 
parte, e é: que toil.a 4 lei dava sc1· clara e ise~•ta O Sn . RonnrGUE5 JuNron:- ... porque não é 
1k ampftiiJologias ou ambigilidad~s .· · nem de rnz~o nem do justiça. • · · 

O Sn. S. Bu.J.NDÃ~: -E isso .não 'póde ser re· O Sn. BAssoN:- Os nossos protestos demon· 
mediado peln commissão de redaeção ? stram que não queríamos isso, nem queremos. 

O S:B.. RonnrGuEs JUNron:-E' uma questüo que O Su. RODRIGUES Jur;rou::... ... e porqu~, se-
consideraremos depois: mas que hn ambigl!idads nhores, se· o ql\itessem, seria o caso d3 partilha 
no caso presente não é licito duvidar; ninguem do leiio da fal>u la .. 
~m boa !é póde contestar. YoZES:-Ccrtamente. 

Ull Sn. DEPUTADo:- Na opinilio de V. Ex. 
O Sn. RooRtGmB Jm."IOii:-Est<í clero, V. Ex.· 

sabe que !alio por mim, mas repetirei que muitos 
outros entendem· como eu; ti quest<io a decidir 
pela simp les leitura do artigo.. . 

Logo, si ha amhiguidndc, é dever nosso, é 
obrigação do corpo legislativp bem expressGr o 
pensamento e a intençiio da lei. 

Si em· regra geral toda a lei deve ser cl~ra, 
tanto mais o deve sor em coso de limites ter
ritoriaes que são, senhores,.(onte.! de discorilia, 
não só entre nações, mas eotre provincias, 
municípios e indivíduos. 

E sabe a camara o · alcance que ·peide ter 
o art. ! .• .. do projecto emendado pelo senado, 
entendido. como euoentendoc entendem outros 
llluitosT . ' -

E', senhores, nem. m~is nem menos, o de 
ficar qnasi toda, senão toda, a ser rn dn Ibia
paba para o l'iauhy; o que seria um horror, uma 
desgraça, uma calamidade pnra o C e~ r ã. 

Uu Sn. DuUTA.l)O :-Não se trata da alteração 
dos limites cxist~.ntes. 

O Sn. ·RoomauES JuNton :- Bet~ sei' fJUC niio 
se teve em mente semelhante i dii~. mas o que é 
certo é.que .em vista.· do artigo, tal como está 
redigido, pode-se lcvnnw ·a queotilo. • 

E tal possibilidade, sõ e só por si, b:tsta ·pm 
que um Cearense não· possa, niio.deva, admittir 
e aceitar o artigo nos termos em que se acha. 

(Haumaparte.) · , 
· Assim, senhores, em gue p:1sição fica o Ceará? 

Na mais esquerda e. tnlsa . que ci. _possível. 
Quando o Piauhy .firme e tranqUlll~ fica-se 

com o territilrio e porto da Am<t rraçlio l!rndos ao 
Ceará, e assim plenamente satisfeito. vendo rea
Ii~dns ·a sua as~iração e ambição de ha muitos 
annos; .o Ceàrá fica com teiritorios . seus impor· 
tantissimcis nunca e jamais contestados, de( que 
nbsolul:lmente não_ JlÕde prescindir (apoiados) 
porque implican~ com n sua viUa I?rospendad!l, 
sul~itos ás ;~rguc.tas .e filagJ-:~n.~ _da mterpr~ta~() 
e da hermeneune11. . . - . . ·. · 
·. () Sn: · VrruATo DE li:RDEtnos :,.,. lftl.ito·bem .. · _ 
. o: sn. notintauEi Iu;\•on:- o que . imp<i}'tá 

dizer que ficam duvidosos e liti9iosos . 

O Sn. Roonzauss · 1uJuon:-Bem ·sei; e não 
tenho sobre isto a menor duvida, que nosso 
pensamen to, isto é, o dos deputados do Ceará 
e dos nobres deputados pelo Piallhy era um e 
o mesmo. 

O Sn. BASSON :- Somos os unicos compe
t~ntes. 

O Sn. RooJUGUES JuNJon :.- Logo; o que cum- · · 
pre fazer ? ·E' externar o pensamento .clara, 
precisa e positivamente (muito bem), de maneira 
a não dei:s:ar amblguidades, duvidas possíveis, 
nem no presente n em de futuro; tanlo .mais 
porque o ruturo não é nosso, ú Deus pertence. 

.Os homens ll3S>:~m, a lei fica ; não leguemos á 
nossos fi! bos um pomo de discordia ; c ·eu asse
vero nos nobres deputados que o proJecto osêrá, 
si Jlassar pestes termos. 

O Sn. FREITAS : - E eu assevero o contrario; 
nunca se ba de dar isso que o nobre deputado 
receia. · 

(H a outros apartP-s .) 
o Sn. RoomGUE:> J;,-n-zon : - Mas senhores, 

qual o meio prMico de chegar M resul~do que 
'desejamos e queríamos, nós e os nobres deputa· 
dos.~ Eis a questão. . · 

O Sn. F !\ErrAs : . - E' repetir o projooto 7 
0 Sn. RODRIGUES JUN!Oil :' -0 nobre deputado 

ten.ba a bondnde de· ouvir. . . 
Não podemos, dizem, tccar no que v~io do,se

n~do; porque estamos prezos pela le1 _a dizer 
sim ou não, a regeitar !111 approvar .. . . · 

Regeitar, ponderam, e come~.ar ab ~11Wo, re
novar inteiramente a questão, perder todo o 
tempo e t-rabalho dispendidos. 

O sn. Vnm.ro DE MEl>Etnos: -Não ·senhor; 
haja ,uma ru:!lio. 
. o Sn,' RO-DIUGUBS Jcmon:- Mas, senlíores, . ·a 

rejeição do projecto é nm meio l egal..·Accr~ 
.que o ·proj!ltlto primitivo, sendo- res~~rado, 
passará ~qu1 n~ ;cam3rn com toda ~ rac:•l!~ade, 
como já passou, não ha . a .. menor. duVlda; ~r 
que nós do Ceará e os nobres .. deputados conti
nuamos. no .. mesmo . nccôrdo { apoi!Jdo~. ) ,Em 
urna semana o. projecto . poder la ~qui · S!lf ·. :t.P.•. 
p·rovado. . ', : :--
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· O SR. Jog B.a.ssoN :-Accrescent.e isio a·gora: 
depois teremos o senado dinnte de nó~ . 

Ux SR. DEFUTA.Do :- E o.Sr. Jaguaribe? 
0 SR . . RODRIGUES J UNIOR :- De maneiro que 

o Sr. Jaguaribe está sendo um espan\albo para 
os nobres deputados. . 

O SR. JosÉ B.a.ssol': dá um aparte. · 

sr·. B:mos Barreto; são ba~t:mtes para firmar a 
íntellil!eneia rla lei e dissipar tod~s a; duvidas. 
(.4.poil!do.i r. 'llào apoiados .) 

:5en iiores. tudo isto é muito respeitavel, eu 
venero e acato mnilo. nado disso ponho em 
duvida; mas ~ minha questão é outro, muito 
outra, é de princípios : • a le-i de-ve ser clara, o 
corpo fegislati v o tem a oorigação de não fazer 
leis obscuras e com ambiguidades. ··• 

O Sn. RoDRIGUEs Jm-•on :- Dar ganho de ' Isto senhores é elementar cumpramos o 
causa á quem ? Não se( á que proposito vem nosso 'dever.· ' ' · 
esta aparte do nob!e deputado. . Senhores, eu não 4'1Uero a rejeição do pro· 
N~ senado o pro]ecto ba de ter ma•or dem~~a! j~cto, desde que encuntrarmos melo de che· 

ad!IIItto, m~s é certo _que po_ra o s~nado Ja e gar ~ fiel expressão do qu2 combinamos, e do 
materla mmto conhecida, sera !Daten~ .velb3, e vencido o.o senado, e para que a rejeição se não 
porta~to ha de -~ncontrar mn10r facJ!tdade do dê, vejo em uma noto do regimento um ·al-
qne d antes e por •~so ha de passar. vitre pelo qual se póde chegar a esse 6 m. 

O Sa. ULYssEs VrANNJ..:-:E si o senado per- Chamo a ~ttenção da ~~mara para 11nota que 
sistir nas embnans? vou ler, é a de n. 39, ao art. 1.58 (U): 

·o Sa. RODRIGUES Jlfl\'IOR:- O senado ha de • Os projectos . do senado, adopt9dos. pela ea-
ceder á evidencia e á verdade; e tanto não ba mara sem emendas, são enviados á sancção, sem 
de persistir que já t~m declarado o ·pensamento d~pendoncia de irem á cor_nmis>ão de redacção. 
que dominou na Mopção do projecto. Quando oecorre a necess1dade de alterar a re· 

E demais, senhores, nós do Ceará e do Piauhy ctacção de prn)ec/os da camara, adoptado~ com 
que vivemos por tnntos annos na mel hor bar- eml'ndas M senado, pede-se o seu cor1senhmen!" 
monia no . estado em que as cousas est.~vam; por ol!lcio do L ' secretorio, precedendo deh· · 
por que u:õo poderemos agora esperar mais _u~ ber~çao da camara. • tEstylos da casa.) 
mez ou_ mesmo um anno Y Que tanto ~ao e Senhores, é este o caso, parece-me, da ca· 
neces~.nr10, porque dentro de um mez o proJecto mara pedir consentimento no senado pnraalterar 
]ióde passar no SeJ!ado._ (Apowws e apartes.) a redncçno · do projecto de modo a e;wrimir 
. Para estas refiexoes nao h a resposta cab31 pos· fielmenle 0 vencido ~isto é, a•[uillo que quiz vo

Slvel {apoiad4s); appello para os q_ne me onvem, tar 0 senado como consto dns declarações já a lU 
appello p~ra a c~mara e para o pa1~ . . feitos pelo ihnstre Sr. pre~idente do conselho; 

APP!Ovar, senhores, como esta o prOJeCto, pelo digno relator da com missão de .estatística o 
em vuta do que acabo de ponde~ar .-·twn Sr. Candido Mendes, e pelo honrado Sr. Barros 
pos.1umus.- Repugna· IDe ã coo.sc•encia, ao B:•rreto. mewbro da commissão. Este prece· 
sentimento e coração de Cearense,. ao dev~r de dente ríte pllrece perfeitamente applicavel ao 
represen~l!te do Ceara, CUJOS diretto;, e mte- caso . . 
~es5es legittmos dev:o guardur, zelnr e ,dere~de~ Ora, o se~ do, em vist.a de des larações çm 
~ todo tr~nse, a;ud3 desgostan~o 3migo. termos tão formnes, de eerto não se . recusara a 
a quem m~1t0 çons1der~ ~ preze. Neste -ponto dar explicações e consenti mento- á camara ; á 
nunc~ .e "jamaiS. tr~nz1:pre•, aconteça o q~e ftlzt!r certo tille o vencido foi_ cousa di!Terente 
acontecer, e em C1rcums\anc1a nenhuma. (Mm· do que se escreveu no projee~; e com ~ta 
to bem). . · declnraç3o e consentimento o proJecto voltura de 

OsSRS. FREITAs :e: BAsso:-;:-Está·no seu direito. no\:o á or_dem do dia, \', recti!icado, continuará 
a d1scussao e nós o approvaremos. 

O. Sa . . RoDaiCtrES JUNJon:- Eu appcllo para 
todos e p3ra cada um dos honrados deputados 
que me honram com sua attenção: al:;:-um ac· 
eeilllria para a sua provincia um projecto em 
termos semelhantes, com estes limites? (Apoia
dos e apartes.) 

O nobre senador o Sr. Jaguaribe, senhores, 
não eomprehendeu a questão. 

O Sa. BASsoÍs:- Um homemtiio babil ~ I 
O Sa. RoDUIGGES Jmnoa:- Apaixonou-se de· 

masiadamente ; e em vez de elucidar a questão, 
de demonstr~r o alcance da emenda, as a rubi· 
guidades _della tãó patentes, occupou-sc com 
invectivas. 
. O Sa. Ym!Áro DE 1>-II;o.tmos:-E nada mais. 
.. · O Sa. Rool\loUBS Juinoa :-Dizem e repetem 

·os nobres.de~utados: mas as exp!icaçõe~ dadas 
no- senado pelo venerando Sr. pre$idenle do 
_conselho ; pelo illustre Sr. Candido M.eo.des, re· 
Iator· dá commissão e qne redigiu a emenda; 
as de outro membro _da commissão o honrado 

Si niio houvesse prece• l~ntes, como ha, era o 
caso de o abrir e estabelecer, e neste sentido en 
vou m~ndar á mesa um requerimento pua ser 
mbmeLlido ã approva~f10 da camDra. O reque-
rimento é n~stes termos (!é) : . 

Requeiro que o prcjeeto de n. 66. seja devo!· 
vido, vedindo·5o consentimento no senado para 
se alterar a redacção do art . 1.. • em termos a 
ficar cl;~ro-qae os limites traç3dOS no dito 3f · · 
tigo dizem re~peito t:io sómente no territorio dn 
comarca do Principe Imperial, do Piauhy, ao· 
nex~do ao Cearrl :-e nào ao territorio das duas 
províncias. como se· deprellendu o o. se póde de· 
jJl'ehender da lettra do me~mo artigo. 

S. R.-Sa 13 das scssl;ies, H de Agosto de 1880 • 
- llodriguc$ Junicr . 

.Ácno que o ·alvitre é rasoavel e aceitavel. 
As~fm ~ eamara fic3rá h·abllitadn para votar 

aquillo que era a sun vo"ntade,e qne era tnm· 
bem o pensamento e intencão do senado, con· . 
forme as suas declarações já feitas. 
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Sou· pouco formalist:J; distinguo e reconheço, 
porém, formulns substanciaes que niio podem 
ser ~uppridos. · · 
Qu~ndo, porém, não se tnta de formulas snb

st:Juciacs, como no cnso pendente, e me \"ejo 
na ditliculdade de harmonis:~t a formula corn 
a vordad~ sabida e conhecidn, não vacil!o 
em sacrificar a formula eomtanto que prevaleça 
inteira e clara a verdade. 

Seuhores, tenho dito quanto me parece bas· 
tante a respeito da questão. Não "quero, nem 
devo continuar a abusar por mais tempo da 
pacieuciada casa. Chamo aalten~iio dos nobres 
deputados, que tem de ser j uiz,ls, para o proje
cto e p~ra as humildes observações· que acabo 
de expeoder. O roeu pensamento n~o é me pôr 
em desnccôrdo nem com os meus collegns de 
deputacão, nem com os bonr~dos dei•Utados 
pelo Piauby; mas o que não posso consentir, 
o que repugna á minha consciencia de Cearense, 
é admittir ~ro projeciO de lei q~e pó~e le: 
vao.tar questáo de natureza a ttrar a mt· 
nha província a serra de Ibiapaba, que é sua, 
de que precis~, de que não póde prescindir. 
O Ceará nunca e já mais se sujeitará a isso. 

exaeta aprecia~o de interesses legitimas, crea. 
vam motivos de desbarmonia entre a. provincia 
do Ceara, e a <lo Piauby. Pensamos, Sr . presi• 
deute, que tinbaroos o dever, co'mo repra· 
sentantes d:l nação e como representantes do 
Ceará, e t~mbem como representantes das 
duas provincias amigas, de sermos· superioreS 
a um pro'l"inci~ltsmo estreito. e preJudicial, 
quando real e de boa fé, porem baixo e i!mobil· 
quando slmnlado e de má fê; provinclatismÓ 
que, nest~ segnnda hypothese, não é senão o 
calculo -vil de eo\riga rnsteira, oú de malevo· 
lencia desprezível, manejo banal de quem só 
tem a conscieo.cia do proprio demerito, hypo• 
erisia do patriotismo, affecr.ação de sentünen\Os 
de quem nõo é ca pat de elevar-se á altura dos 
sentimentos que nobilitam as inten~õe•, e são o 
triumpbo das. consciencias honestas. (Muito bem.) 

Outro moth·o, Sr. presidente, determinaria 
t:Jmbem r• mi~ba estada ncsl3 tribuna, quando 
mesmo o 1netdente, que lamento, não -viesse 
dar a uma q uesliio tão simples cores de di ver· 
gencia, cores que não pretendo, nem tenho 
de.-;ejo de desenhar. 

{Muito bem, muito btm.) 
Vem á mesa, é lido e approvado e entra em 

discussão o seguinte 

Requtrimcmo 

Requeiro que o projecto de n. 66 seja devo!· 
vido, pedindo-se consenlimen\o ao senado para 
se o. Iterar a reda~ão do art. L • em termos a 
ficar claro- que os limites lr:lc.ados no di lO 
a[tigo dizem· respeito tão sómente ao territorio 
da comarca do Príncipe Imperial, do Piaub)', 
annexado ao Ceuá : - e não ao terri to r io das 
doas províncias, como se deprehende ou se 
póile deprehender d" lettra do mesn1o nt•tigo. 

S.l\.-Sala das sessões, :12 de Agosto de iSSO. 
-Rodrigues J "''ior. 

O 8r. Liberato Bar-rOillo:- Sr. 
presidente, só o cumprimento de um dever in· 
ileclinavel podorit~ tr,zer-rne hoje a esto triblln3. 
Os meus amigos· sabem qu~. trago o espírito do
lorosamente impressionado ; e não disponbo d:l 
calma e . tranquillidad"- que exige o assumpto 
desla discllSsão. Pordoo-me a camara, perdoem
me os illustres depu~ndos que .c~ll!-m.igo parti· 
lb.am a responsabilidade da tntCIOttva deste 
projecto, si não pos~o corresJ!OO~er a sua espe· 
ctativa. si não me e dado at11ng1r até onde po· 
deria a minhll fraca intelligencia (não a~iadOs), 
si não JlOSSO cumprir de um modo sat1sfactorio 
este dever que me impo~m l! digni~ilde d~ m_i· 
nba posição e a consctenela da mmha digni
dade. 

Sr. ·presidente, qu~ndo eu e os !Deus honra
dos comprovincianos e collegas asSignamos com 
os nobr~ deput:Jdos pela província do Pianby o 
projecto que foi approvado ne~ta casa e remet· 
tido para o senado, entendem_os que c~nsullaV3: 
mos os altos interesses da· co·mruunllao, os v~r
dadeir os e legitimós interel!ses de d1:!35 proviD-

. eias irinis, e por todos os.tttnlos amtgas .. _ · .· 
Entendemos que e. ra chegada. ·a · occ. astao de 

.acabar divergeneias que não se· ~rJ!!.an4o.,na 

O illustre senador pelo Ceará, o Sr. lagunribe 
que tt:ve, e cooti núa a ter a singular fortunâ 
de ser o .un!C? represe!ltante da província n:a 
camara Vltaho1a... · 

0 Sa. RODRIGUES JUMIOR: ---Com gravissimi) 
detrimento da provincia. 

O Sa. Lts~llATO BA.aaoso;- •.• d isse na· occa
si5o · em que o senado. votou o projecto, que 
aquella votação era m~is uma hUmílnação par.a 
o >n3 província . . E' preciso nfio daixar passar 
sem protesto & sem analyse, as palavns do re· 
presenWLte viL~licío do Ceará. 

0 Sa. SOUZA ANilliADJ;:- E elle SÓ teve seis 
votos a favor. 

o Sll. LIB'ERATO BllROSO: -Mais uma bumi·' 
l'hação para o Ceará, disse o Sr. senador Jagna
ribe ; o que presuppõe que a província .da t:enrá 
tem sido mais de uma vez humilhada no parla
mento,. 

Ignoro, Sr. presidente, !i no p3ssado as deli· 
cadas susceptibilidades do verdadeiro proviocia· 
lismo :poderiam entender que o Ceará era humi
lbado no · recinto do parlamento : nio venho 
fazer a hlstoria polilica ila província. :Mos nessa 
occ;•sião em que consistiu a humilhação? Si a 
votaçJío do senado foi uma humilbaçJio para • 

. província do Ceará, o Ceará foi humilhado na 
. pessoa do nobre senador. 

Mas humllbogão, porque? 
O nobre senador combateu o projecto com 

uma tenacidade digna de melhor causa, e o 
resultado íoi que em uma camara composta .de 
co-religionarios seus, o projecto foi approYadl 
(>Or quasi unanimidade de seus mstilbros. 

Seria o Ceará humilhado, porque o senado 
tomou uma decisão· injusta, ,nma.decisão qtle 
espoli~va o Ceará dos seus .. legitimes direito! 
opezar dos esrorços do '.seu -representante na· 
quella c.;.mara? · . : · · · 

. Esta llypotbese é uma injuria á. maioria do 
senado; -não· a farei eu, que sempre esperei·do 
patrioLisni.o e do bom senso do senado aqnelle 
resul\ado i ne~ ~ew larei ao nol!re senador 
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a inJustiça de suppOl-õ li um ilhado no meio dos C~ç3o d3s necessidades, dós interesseúeciprocos, 
seus co-religio_uarios políticos por ~er vensJdo demos nos illustres represeutant~s d:t provineia 
em uma .causa JUSta. do Piauhy o tel'l'ítorio hoje compreheudido pela 

E qunndo porventura, Sr. presidente, o nobre freguc~ia d:t Amarração, c q uc os il!ustres re
senador tivesse sido vencido pela força nume- prescntantas por assa província considarani. 
rica, .e não pelo raciocínio, niio pela ratão, isto · ncces~rio, absolutamente neces~rio para lhes 
não era uma humilhação, porque .são es>:IS as dar um~ s"hida, um porto, um pedaço de costa, 
derrotas que ennobreeem. que n província não tem. (.4poiados.) 

Seria porque a província do Ceará, esqnecida o SR. soua ANDRADE ::....o coli.mrlo é que 
ou ~b3ndonada pelos seus r epresentantes t em- seria uma conquista prnssiana. 
pornrios, não teve no recinto do senado quem a 
defendesse; · quem elevasse .a discussão á filtura -: (H a outro$ apartes.) 
em que devia estar; quem mostrasse a injustiça. O Su. Ltlll>!U.To·ll.\nnoso :-Já vê V. Ex., Sr. 
que se lhe fazia? · presidente. que nessn tlermuta só tivemos em 
. -Est.a hypothese o rigor dnrgumontaç;1o me vista verdadeiros intcr~sses da provincia ; ne'm 

levou a formular ; mas eu não desejo r~zer ao mesmo calcul:imos com as vantagens que cr3m 
n obre senador a 'injustiça de aceit.al-a. trocadas, porque, si tivessemos de i:alcnlar com 

Por certo a modestia do nobre senador pelo essas vantagens, si ti ves$emos de calcula'l' a ri• 
Ceará não .c.hegar~ até o ponto de confessar·se lfUeza do terriLorio, a populaçiio e outros muitos 
incapaz de defender-em ·uma causa justa os in--.- elementos d~ vida social, que cons.tituiam as 
teresses.da sua província ! . · v:~ntageus dn permuta que fazíamos, a lealdade 

Onde está portnnto ~ Itumilh~ção para a pro- pede a decl:mç3o solemne de que as maiores 
vincia do Ceará?... vantagens são para a província do Ceará. {..-Lpo,a-

Tambem o nobre senador em apartes ao illus- dos e 11âb apoiados.) - · 
\r.ado senador ~ela ·provincia do IIIaranllão, re· 0 · sn. RoDIÍIGUES JuiiiOn :- Não concordo. 
]ator da commlSs:io de estatistiea n~quelln ca- ll~iores vanwgens, não . . 
mara, fallou mais de uma vez. na secca 

Em outros tempos, dizia o nobre senndor, o O Sn. LmEn.~To llAnnoso:-Recebemos um 
Ceará não tinha secc:~, mas _agora teve secca. terríloriomuilo m~ior, muito mais rico, muito 
Dei'tratos á minha_ intclligcucio, Sr. presidente, mais povo~ do- do qne o territorio que recebe o 
para comprebendei· o sentido destas !lnlavras Piauhy; si nós cediJmos um porto á província 
(apoiado&), e quasi que fui levado .1. en~ergnr do Piauhy uão havia prejuizo para o Ceará 
nellas uma nova e verdadeir~ humilb~çiio Jl3ra (apoiados). !IOrque n província do Ceará ' tem 
o Ceará. Recuei diante deste juizo; não ns •lUiz muito t~erto do porto da Amarr:~r.ão o melhor 
comprehender, não as quero comprehender. · porto do 11vrtc do Imperio, o porto de Camocim, 

O S · Ell d · · e tem mab os portos de . Acarithn, Mumd~llu, 
SR. OOZAAl'iDRADE:- c·trata os mte· .Capital, Aracaty e Mossonj, (Apoiados.)· .. 

resses da ninhada. · J:i vê v. Ex., Sr. presidente, que. cedendo o 
O SR. JOÃO BIUGroo :- Agora hti secca por porto Ja AmaL"raçüo ó..proYincia do Plauby, nós 

causa da elélçiio senatorial. · niío prejudica7amos os int.iresses do commercio 
o Sa_. L IDER.I.TO !l.o.nr.oso : -Repito : não dn província d'l Ce:•r6. Si porventura na cessão 

quiz comprehender o sentido destas p~Iavr~s; houvesse um prlljuizo, um damno aos interes· 
não o _quero t<Omprehender. scs corumerciaes da provinéia do CeDrá, qual· 

.. - quer que fosse a considera~lio que me mereces" 
U Sn. TuEoDOnE"To SoOTO :-Apoiado;- seria sem os meus nobres ·collegas d~put~~os pelo 

uma injuria ab~ixo da dignii!ade do parlamento. Pinuhy, e qualquer que fosse n sympathin que 
O Sn. LtDER.I.TO BAnnoso: - Sr. presidente, 010 merecesse aquellu pro1~incia, ·oppür-me· 

niio venho defender o projectú como foi conce- h ia .. . 
bido por mim e pelos meus illustrndos colleg-as, -~ VozES DA .DEPtnAÇÃO DO CEA!\,\:- Todos'' nós. 
que eommigo o assignaram ; e como foi com-
prehendido no senado. Si aqui elle uão foi o·sn. LmmAro B.umoso:- ... c os meus no-
objecto do uma -largn discussão, foi naquell:~ bres collegas se opporinm lambem:· 
camarn, e 11ara justifi cal-o é mais que suficiente 9 Sa. RonRtGUE> JoxJOn·: -'-N'em se trnta disso. 
o importante discurso proferido·_pelo nobre se- o Sn. LrnRnuo BAnnoso: _ _ Para responder 
nadar: jlelo Maranhão, o illustre relator da. com- aos nieus illustres comprovinci~nos •e e_ollegas 
missão de estati:ltica, o Sr. Candido Mendes. • -

TratandQ·sc, 'Sr. presidente, de fixar 05 limi- que neste ponto se neham em .. ivergencta com· 
tes entre. as provincias do ·ceará e Piauby, nós, . nosco · ... · · 
deputados pela província do Ceará, :Jeeit~mos o' Sll. Vm.tArÍl DE !tiEDEiiios :- InfelizllÍ~nt~: 
um projecto i>lfereciáo''nes!a casa em 187<1, Pel_os o Sn. Ltomuo BARRoso : - .. , -querõ--só-
en\ão repres_entanlcs daquella província e por mente .tornar bem claro que nã'! podia ,esUJr .na 
olitro5, précedido de luminosos considerandos. mente. dos deputados que ~ssum1r:1m a respon

. Esle· :projecti> :·tinha por fiDl dar ~ ']lr ovincia do S<lbiliMde · da ·-inicialiv<i. do projecto o menor 
Ceará lOdo .. o territorio eom)lrehendido na co- prejuízo á. provhieia do Ceará. (Apoiados . e 
marca do ._ Prin_cipe Imperial, que actualmente ilpartC$) . ·. . . . . .. -. , ._· .. , ._·: ,. , , , 
Jlerte!lce. ao Piauhy, . . . ·. . Aceibndo o projectO de i87r.; que lllfi . eoiista 
,, •. M-ai;, ,"si .nós, represent3ti.tes. do.-.Ceará, ... nüo .ter sido :elabor:Jdo .. pelo ·Sr .. Ar<~rip_e,. : tamQcm 
-en~ndiamos .exigir uma resti\ui~5o, .c. sim pro- · ,era. de justiça que. nós dessemos a m~sma JD:~

. -_em:a-v:àmQs.um _a®Q~dQ, proeurayamos:a,satis'.· ponailcia,.o mesmo valo_r aou\ro, projeclj) ,ql/:e 
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naqu~lle anno havia sido apresentado á · caman 
por um illnstre representante da província do 
Piauhy, e que, tendo parecer favoravel da com
missão de estatistica, foi· approvado em primeira 
discussão. · 

Assim, nós tinllamos em ,·ista fazer cessar. 
essas lutas, essas pretenções encontradas qne 
só poderiio trazer divcrgencins, ciumes, rivo!i
dades,entre duas províncias que só tem motivos 
para serem irmãs e amigDs. 

E peço permissão neste ponto pnra dizer que, 
quando defendemos os interesses à o Piauhy, 
defendemos tamhcm os interesses de uma 
gl'ande população cearense que povôa a.quelJa 
província. (Apoiados.) .• 

o patriotismo, a illustraç:ão e o bom senso do 
senado f e~ a devida j asliça ; e, opezar da tenaz 
opposição do illustre senador pela província do 
C~arã, o projecto foi approvado com uma emenda 
offerecidn pela commissão de estutistica, formu
lada pelo Sr. senador Candido Mendes, que em 
nada alterava o sentido e niio prejudicava a re
solucão que foi remettida desla C~Jmara. 

Approvadu o projecto peto senado, na re· 
daccão remettida para esta camara enxergaram 
()s nobres deputados ambignidades. 

. Sr. presidente, sou muito capriehoso em 
manter sempre a probidade das discussões. Si 
para alguns espíritos ambiguidade não ba, para 
outros pó de haver. 

Desde que a redacção do projer.to remettido 
pelo senado se podia pt•esta·r a uma íntelhgencía 
que não era a mesma do projecto iniciado e 
approvaao ·nesta. camarn, o nosso de-ver era pro
curar comprehender o que qniz o senado, en· 
tendermo-nos com os membros dnquella cor
poraç:ão que tinham tomado parte na discussiío 
e formulado a emenda, procur;lrmos, como ca
valheiros que se respelt;un e se estimam, um 
accôrdo que fizesse desappnrecer o inconve
niente que se notava. 

Então o illustre senado!' pela provincia do 
Piauhy, de cuja lealdado neste negocio eu fol~() 
de dar testemunlw neste mommilo (apoi•rdos,, 
no senado provocou explicações nesse son
tido. 

O illu~tre relator dn commfssão de estatislietl 
o Sr. Condido MendAs declurou que nunca lloa
ve duvida em seu espírito, que n emend~ em 
sua intelli~encia não alterava o que roi da ca· 
mara dos ~rs. deputados, quanto aos limites 
pela serra da IIJiapaba. . 

Outro illustre senador; tnembro da commis
siío de estatistica, fez a mesma Ceclaraçiio. 

Essas declarações estão muitoexplícitas. Eu 
as vou ler; c a c amara ·verá. 

• O Sr. fa.rana_qud:-Sr. presidente, terminou 
felizmente_ a· calamidade da secca, qne dm-ante 
quasi tres annos llage!Iou algumas províncias 
do .norte,· soecorridas, ·e verdade com a maior 
solicitude pelo governo imperiaL 

-·Depois da secca, chuvas, depois da miseria a 
abu~daneia :_é a lei providencial. 

especialmente com a comarca do Principe Im
periâl,_ que vai ser desmembrada para o Ceará. 

·O St·. Jaguat·ióe:-Quott Deus a~ertat. 
cO Sr. Patana{JI<ii: ...:..FBço esta desigrÍ.ação 

especial porque, em uma representação di ri
gilla ao poder legislalivo, os povos de tão infeliz 
comarca, pedindo p~ra pertenctlrem ao Ceará, 
queixaram-se do abandono com que for~m t ra
!~dos pelo Piauhy.. Ha nisso uma grande injus· 
tiça, não direi ingratid:Io llaquelles nossos con
cidadãos, cujas desgraçus não podi~m ~ei:tar de 
comm.wer-nos vivamente. 

•Como quer que seja, os seuo votos !oram at
tendidos. 

•O seu~do aeaba de approvar a desmembrnção 
requerida. 

·~. p~ndendo n resolução, a que a!ludo, de 
dec•s~o da outra cama r a, e a a 11\-nmas pessoas 
não p~recaodo sufficienteroente clara a redacção 
do art. L •, devo dizer que sempre entendi que 
.~s disposições do projecto são restrictas á 
Amarração e á comarca do L'riucipe Imperial 
com os tet:renos ~djacenteõ... · 

• O St•. llfendes de Almeida:- Apoiado. E' o 
que se vê mesmo no parecer da commi%ão. 

·O S•·- Parana.~ud:- . . -.não se alterando em 
outros pontos os limites entre as duas provlncias 
na direcçilo de sua linha di-v i~oria uetnal, isto é, 
pela Serra Grande. 

<Achando-se presente o illustrado aU[or da 
emenda e o honrndo Sr. presidente do con
selho, os~imaria ouvir sua opinião ücere~J do 
modo como será entendida e executa da esta r e
solução, que aliás para mim nenhum~ duvida 
·orrerece. 

• O Sr. Jl!endes de Almeida:-Nem ha. 
. • O Sr. Paranaguá :-A questão ficou restrlcta 
af!.Uelles dous pontos, e o parecer d:J nobt·e com-
missão é bastante explicito a este respeito. · 

• Tod,vin, para tranquHlisar o espírito da nó
brc depu1aouo do Ceará, aproveito a occasião 
pn rn provocar n intclligencia do autor da 
emenda , c saber do nobre presidente do 
conselho o modo como executara a lei de que 
se trata. 
· < OSJ•.Jlfetules ele Almeidct.:-D autor da emenda 

é ~ corumissilo; e eu, como relator, estou prom.
pto a d:.tr todas ~s explicações, si o nobre presi
aente permittir. No parecer se võ qual roi a 
alteração feita ao art. :L.' ,estabelecendo-se nesse 
ponto umn só divisa, a Serra da Ibíapaba, nesses 
lagares interrompida. 

·, OS1·.Ba~ros Bar~·eto :-Apoiado. A commis
·são não pensou em alter~r os limites e;o;:istentes 
em· outros pantos, mas sómente no que veíu da 
_camara dos deputad6s, relativamente ao rio :!rla
camb ira, igua !ando os limiles. 

<·o s,· .. Paranagwi:-Justamente. 
·· • O Sr. Mendes àe Almeida :-Apoiad<?_-

• Os r. Pa1·anagt1á .--() meu requerimemo·e o 
E;·pois,permitta-me :V. EJC que, mandando· 

um requerimen[O á mesa; solicite do governo 
infot'maç:ão das quantias despendid~s em distri
buição de soccorros com a minha ·província, e 

seguinte (!é) : _ . · 
. ; Requeiro que,' pelo ministerio do. imperlo, 
solicite-se do governo inrormacões sobre a im
por!ancia das quantias aistribuidns com soceor-

Tomo IV .-26. 
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ros á província do Piauhy, e especialmente com 
a com~rea de Príncipe Imperial. 

< PaçO do senado, 30 de Julho de i880.-S. R. 
-Pa.•-anagttá. • 

• Foi ~poiado e posto em discuss~o. 
• O Sr. Sarait"ft{presidente do constllw):-Sr. 

presidente, nunca tive duvida sobre a intelli' 
geneia da lei que passou, muito principalmente 
depois que a nobre com missão em a partes tem .. 
sig-nificado claraiDente seu pens•mento. 

<.O Sr. ~fendes de Almâda.:-De c.erto. Não se 
podia tratar de outro ponto senão deste, que é 
o que estava por limitar. 

• O Sr. Jaguaribe;-A lei deve levar a clareza 
comsigo, e não com os apartes, qtJe são dados 
no senado. O que é certo é que as duvidas estão 
surgindo-e dando razão ao que eu disse. 

• O S•·· .hfelldes de :A.!mâda: · Não apoiado. A 
emenda do ;enado é clara. • 

Ta mbero, segundo o ~ccôrdo, o iH ustre se na
dor pelo Piauhy quiz ouvir a opinião do gover· 
no, e então o illustrado presidente do conselho 
chefe do gabinete que tem de c:tccutar a lei, 
declarou que o governo n\io dava outra intel· 
ligencia. . 

A intelligencin era esta, que não 'e podia 
entender de outra tórma senão que os limites 
traçados referiam-se sómente á parte do terl'i
torio que era li esmero brado da província do 
PíaulJy para ficar pertencendo â província do 
Ceará. 

Ora. si os illustres membros da commisslio de 
es.tatistica no senado declaram lealmente que o 
pensamento. é este; si o governo pretende exe
cutar a lei neste sentido, e eu aproveito a occa
sião para pedir ao nobre IDinistro presente nesta 
casa que cleclare por sua vez qual o pensamento 
do governo. 
·Fie~ ria muito satisfeito si o nobre mini~tro 

declaras~e. em aparte, que está_ de accôrdo com 
o nobre presidente do conselho no modo de 
entender a lei. 

O Sn. BllARQUE DE·MACB!lO (miltistro da agl'i
cultura):-Cert:Jmente. 

O Sn. LrBERA.TO B.1.naoso:-Feitas estas decln· 
rações, nós enteuaeiDos que n quest5o tomnva 
~pen3s um cnr~cter de lealdade e que devíamo~, 
como cavalheiros. procnrnr n so!nç5o mais 
prompUl e mais conveniente, mas solução que 
não demorando a execução de uma medid~ que 
reputamos conveniente aos interesses das duas 
províncias, salvasse as suceptibilidades delicadas 
que eiD negocias desta ordem devem ser res · 
peil3das. · 

O Sn. RoDRIGUEs Jrnnon:-Não eomprehendo a 
que respeiLoveiD a questão de lealdade aqui. 

O Sn. Lrnli:RUO BAlU\o~o :-PeÇo ao nobre de
putado que não tome a mâ parte ~s · min bas 
palavras. Costumo ser muito delicado quando 
discut.o- ; e ninguem aindn: deu m3is provas de 
respeitar os seus collegas nesta .camara do que 
eu. ·. -' -

O Sn LIBER..I.TO BAnnoso:-Mas qual seri3 essa 
solução ? Era nosso desejo que a wlnção tran
quillisasse todus as susceptibilidades que por· 
ventura se pudessem .levantar, que se pudes
sem _fazer sentir da parte dos nossos compro- • 
VIUeranos e pareceu·nos bastante o que se tinha 
feito. 

O Sn. RomucuEs JuNion: - Nüo apofudo ; a 
questão é de pTincipios. Toda a lei deve ser 
clara. 

O Sn. LlllJlnATO BAnnosÓ:-Todavia nós pro
curamos ainda outros mei~s. Foi objecto de con· 
ferencias, de discussão, e com toda a lea !d~de, 
com toda a sinceridade, quer da nossa parte, 
representantes do Ceará, quer da dos illnstres 
representantes do Piauhy, nesta e na outra cnsa 
do parlamento, quer da dos dignos membros da 
commissão do senado. Parece 11· nos, porém, que 
niío po diamos emendar o que v in ba da ou !ta 
camara; e não podiamos lambem rejeitar o pro· 
jecto, porque a rejeição delle importava, senão 
na intenção dos qqe o rejeiln.ssem, ao menos nos 
seus resultndos, ou podin ser entendida como 
uma desconfiança da lealdade do ·senado. 

Os SI\S. ROtii\IGUES JnKIOn E YmiAlO DE ME· 
DEII\OS:-:Não apoiado. 

O Sn. LrBE~ATO B.umoso :- Snggeriu-se-nos, 
Sr. pre.:idcnte, a m0dida lembrada pelo honrMo 
depuLado pela minh:• província; I!lns S. Ex:. 
sabe muito bem que es~a medida foi ob,iecto 
de discussão, procut·~mos vcrificor si ella tinltn 
logar; não é lembnda agora por S. Ex. 

0 SR. RODRIGUES JiõNIOI\:-Sem duvida; e flli 
eu o primeiro que a suscitou. 

O Sa. LmEnATO BAnRoso:- Procuramos ver 
si os precedentes autorizavam essa IDedida, e 
verificamos que não. 

O Sn. RoDRIGUES JusroR :-E' OMasiiio com· 
petente de se liquidar isto ; vamos descutir; si 
é possível, subrnetta·se a.quesüio ao senado; é 
justamente a occasião de se nlJrír o precedente, 
si não houvesse, como nn. 

o Sn.. LrnEnATo Dnnaoso :- O precedente a 
que se roferc o nobre d~putado é muito diverso. 
1'rat:Jva-se de um erro de cópia ; o projeeto 
mandado ao senado voltou a camara com erro 
de cópia ; e eutão esta casa pedill ao sen3do Ji. 
cença para ~mendat' o auwgrapho que viera. 
errado de lá. N5o se trntav11 de emendar a re
dacção approvadn pelo senado. 

O 811. RoomcoEs luKrn11 :- E agora quer-se 
restabelecer aq ai !lo que o senado votou. 

O Sn. LrnERATO "BARRoso :- E' justameUie o 
que não pó de ter logar. 

O Sn. RODI!IGU:ES JUNron :-Mas 1Jorque ? 
O SR. LIBERA TO B.uiRoso :- Sr. prêsidente, 

foi ouvido o muito illustrado e competente pre
sidente do senado, o Sr. Visconde de Jaguary, e 
foi ouvida a opinião do venerando Sr. Visconde 

O S:a. lloDl\IGws Jumoa:-Apoiado; nein eu 
estou offendendo o nobre deputado, não é essa 
aminh:t inten~o. · 

de Abaeté que por muitos annos foio presidente 
daquella casa ; o Sr. Viscond~ de Abaeté, decla· 
rou que por e li e não havi:1, ·mas que para outros 
se poderia susclt~r duvidas ... 

O SR. RoonrGtiEs.JUNron :-Quanto á intelli
gencia do projecto. 
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O Sn. LIBlllL\TO B.'.IU\OSO :- ... não. ó, pore voluntaría, que não nasceu·· de nossas ·vonta
tanto, suspeito. Entendeu, porém, o illustre des .... 
Visconde que o remedio. que se propunha não O Sn. RoDnmUEs JuNron : - Neste ponto, 
podia ter lugar. 

Em vista disto, Sr. presidente, o que fazer? 
Não convindo, em nossa opinião, rejeitar a 
emenda do senado ou rejeitar o proj ecto pelos 
motivos que já expuz, n~m si quer cogitnmos da 
idéa de outro projecto, e ainda quando cogitas
semos delh, nlio a poderíamos realizar, porqu~ 
ha uma disposição expressa no regimento peta 
qual não nos é dado reproduzir na 1nesma sesslio 
um projecto rejeitado. 

O SR. RODRIGUES Jmnon:-Portanto pa~se a 
lei sem a clareza necessaria em uma questão 
de limites. 

O Sn. JosÉ BASSON :-Com todas as clarezas 
das declarações. 

0 SR. RODRIGUES JuNIOR: -Não apoiado ; O 
nobre depntado que occupa a trihun~ é o pri· 
meiro a reconl1ecer que a lei é ambígua. 

O Sn. L!BEMTO BA.llnoso:-Decl~rei·ao nobre. 
deputado· que póde haver ambignidade para 
algumas intelligencias. 
M~s, collo~da a questão neste pé, Sr. presi

dente, qual é o expediente ... · 
O Sil . .RoDRIGUEs JUlnon:-As declarações não 

fazem parte do texto da lei. 
O Sn. JosÉ BA.ssoN:-0 que eu disse é princi-

pio muito singelo de hermeneutiea. . 
o sn. LraERA.To IlARlloso:-Para a intet'pre· 

tação da lei, ·Sr. presidente, deve-se ter ·em 
conta o elemento historiao, as declarações da
quelles que a redigiram, a declaração solemne 
do governo. 

0 Sn. RODRIGUES JUNIOR : - Mas fazer-se uma 
lei appellando-se logo para as argttcias da her· 
meneutica, é que é extraordinario. 

O Sn; JOSÉ BASSON : - Para os espíritos argn
ciosos. 

O SR. Ronmauas !UNion : - N1ío me referi 
ao nobre deputado ; disse- argucias da herme
nentica. 

O Sn. LtB:&RATO BA.Irnaso : - Mas, . Sr. presi· 
dente, colloeuda a questão neste terreno, qual a 

:sol11ção racional, digna e honrosQ para nós, para 
o senadú e para o paiz ? 

apoiado. · 
, O. Su. LIBEIIA.TO BABnoso : - ... e sobre o 
qual temos as mais solemnes declarações. 

0 SR. RODRIGUES JUNIO!l ; -A minha que>tão 
é de principios. ~ . 

O Sn. LinERA~o BA.nnoso : - N5o se vai in· 
fringir estes principies. A lei, muitas vezes, 
precisa de ser interpretada pelas duvidas que 
occorrem depois de Ceila. 

0 Sn. RODRIGUES JUNIOR: -11as si esta ainda 
se está fazendo. 

O Sn. LIBEl\AtO BA.llliOso:-'o que é racional 
e digno, é que o poder legislativo procure sa· 
nar o incanvenieqte,_ interpretando a lei. 

0 Sn. RODRIGUES liJNIOll :-0 que é racional 
é que o poder legislativo vote uma lei clara sem 
necessidade de interpretaç~o immediata. Dentro 
de um mez, póde-se fazer outra Hü. 

(Ha outros apart!s.) · 
0 SR. LIBEl\ATO BARROSO : -Não é questão ôe 

um mez. Já mostrei que não nos e ]Jerrnittido 
reproduzir, nesta sessão, o mesmo proje•;to. 

O Sn. RonaiGU!:S JUNioa:-Serã reproduzido 
para o anno. Ha tanto tempo que dnr3 esta 
questão ~ agora é que ha pressa ? ! 

O Sa. LIDEIIATO BAnRoso:-Sinto, Sr .. presi
dente, que o nobre deputado não tenha a bon
dade de ouvir-me" com a niesma atlenção com 
que eu o ouvi. 

O Sn. RoDRIGUEs JUNion:-Peço desculp~ a 
Y. Ex ; não darei mais apartes. 

OS.il. LmEMTO BARROSO:-Si O nobre depu· 
tado confia no senado; si o nobre deputado pensa 
que nm novo projecto seria approvado dentro 
de um mez; e não encontraria, nessa camara, 
nova opposi~;ão, ou uão seria emcaz a nova np · 
posiçlio que levant:Jsse o Sr. senador ~aguaribe, 
nnico que a levantaria •• ." · · 

O Sn. RonRIGU&s JUN!OR:-Em uma semana, 
pusava nesta camara. 

A. adopção do projecto como veio: do senado, e· 
o compromisso que tomei, e tomo perante a ca • 
mura, de. iniciar um projecto de interpretação. 

O Sn. LIBEI\.\TO BARnoso:-... ba de permit
tir qne eu tire a conseqnencia logica, nece_ ssaria 
e indeclinavel desta sua proposição: ~ mesma 
sorte !la de t~r o projecto eXIJ!icalivo ouinter-
jlretativo. (Apartes.) · 

(Apoiados.) . 
Hei de inicial-o de aceórdo com o illustre re

presentante do Piauhy na ~mara vitalicia·; e 
espero que a sinceridade com que procedo nesta 
questão não ficará snperi9r <i lealdade daquelle 
cavalheiro . . (Apoiados. ) . · 

O SR. RonmG11Es Jüiuon :-Fazer uma lei que
precisa ser immediatamente interpretada, .é o ri·· 
ginal. 

0 SR. LIBEUATO BARROSO :-~Não se trata· de 
fàzer uina lei qne· precise _de~ imme~iata:_inte_r
pretlção; ttalacse de nm .nmco eXJledien~e !aciO: 
nal, digno, para .. sanar uma·dnvida, qne nao fot 

O'pro]ecto int~rpretativo ba de ter, necessa
riamente a mesma sorte_ 

(Crúzam·se diversos apartes.) 
Si nós, Sr. presidente, como confessa o. no

bre deputado, podemos em um mez ter uma lei 
interpretativa, qual a vantagem de esperarmos 
um anno, adiar a solução desta questão, visto 
como não paliemos reproduzir .o projecto f De• 
vemos receiar que o· governo apezar das suas 
manifestações sotemnes mande executar a lei 
em· sentido' contra do?. Isso .é impüssivel. 
· Dev<lmlls mesmo receiar que outro .qu:alquer 

governo, outros ministrll;'i,_digl!·mesmo, deve
mos receiar _qne um mmuteriO conservador 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:24 +Página 12 de 13 

204 Sessão em 12 de Agosto de 1880. 

tenha ·a coragem de m;~ndar executar a lei em 
outro sentido, depois das delaraçües solemnes · 
feiws no parlamento; c quando no parlamento 
se dU.cntisse um projecto de interpretação? Não, 
Sr. presidente, faço jusliça aos meus ~dversa· 
rios; nenhum ministerio conservador seria 
capaz de uma cora~::em; propria sóruente da· 
quellles que são capazes de todas as eoragens. 

O SR~ RonmGJms JuNIOR: -Mas as justiças 
territoriaes hão-de immediatamente ~cb sua 
responsabilidad~ applicar a lei ao facto. 

SUllST!TUTH"~O AO I'MlEi:-ro N; 82 DE :!.879 

CAPITULO I 

DOS CEMITE!UOS PUilLICOS 

Art. 1. o Haverá eni cada municipalidade do 
Imperio pelo menos um cemilerio publico, cuja 
fuudaçlio, policia, direcç5o e administração serão 
da exclusiva competencia das,camaras rouni
cipaes, sem interven(.'.ãa, ou dependenci;r de 
qualquer autotidade ecclesiastica. 

{H a Olrti"OS apa1·tes .) 
O Sa. Lm&nA1o BARt\OSO :-.A divisão do ter

ritorio é acto da administração. E' altribulção 
do poder executivo, executando a lei ; e é nos 
limites traçados pelo executor da lei, que. o po~ 
der judiciario tem de·exercer a sua jurisdicção. 

Sr. presidente, ~stou fatigado ; fiz um esforço 
superior :is forças do ltieU espírito actualmente. 

Yozm; :-Fullou muito bem. 

.Art. 2. • Nos cemiterios publicos poderão ser 
· inhumados todos os mortos, quaesqner que te· 
nhatu'.sido em vida as suas opiniões sobre re· 
Jigião, e a sua crença, igreja, profissão de fé, 
exercício de seu· culto, genero de morte, ou 
conceito sucial; nem haverá no recinto delles 
muros, cercas, vallas ou outros assignalameritos 
que distingam os roligionarios ans dos outros, 
ou dos do que ~ nenhuma seita erão filiados. 

Art. 3. o O local dos eemiterios serà e~ coibido 
pelas camaras municipaes fóra das cidades, vil· 
las e povoações, tendo em attenç~o n saude pu· 
blica ~ Na côrte, capitaes das províncias, e c i· 
dades. populosas, serão estabelecidas· grandes 

·neeropoles ó. distancias convenientes: 

o S11. RoonrGUEs l\;1>'toll :-Fallou perfeita· 
mente bem, mas sem razão. (Não apoiado~) 

O Sn~ LlnERA.TO B.U\noso:-Termino c1imuma 
declaração. Quando no ·silencio da minba 
obscuridade, da qual talvez nunca devera ter 
sabido (não apoiada}, eu iillerpellar a minha 
consciencia, não receio que ella me segrede ao 
ou"Vido que eu não comprebendi os interesses~ 
da província que tenho a honra de representar, 
e á qual devo tudo. 

O SR~ Souu.: ANDJW)E :-0 nobre deputado é 
uma. gloria do Ceará. (Apoia.dos.) 

O Sn . L!BERASO Jt~anoso :-Não receio, Sr. 

.
presidente, que á recordação das decepções, dos 
desgosiOs àa vida politica venha réunir-se em 
minha memoria a recordn~íio de uma. falta, de 
um crime tão grave. 

Não receio, Sr. presidente, que um dia siquer 
se me possa dizer que eu deixei de ser tllb o da· 
província do Ceará, da qunlme honro de sel-o, 
e á qual, repilo, devo tuilo quanto sou. 

YoZEs :-Multo hem I muito bem! 

(0 Orado1· é compi"imentado.) . 

A discussão fica ~d inda pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEll DO DIA 

~ ContinuaÇão à a discussão do projeoto n. 8~ 
sobre secularisnt.iio de ceríliterios. 

O Sr .. Theodoreto Souto (pela 
ordeni).:-Pedi a .Palavra, Sr. p~esidente, s.óm~n· 
te para mandar a mesa um proJeeto substitnttvo 
ao que se aebà em discussão. Parece-me hayer 
consultado neste projeclo a todas as verdaderras 
conveniencias publicas e aos dir~itos da con· 
sciencia religiosa. Guardar-me•b.e1 para em.occ:t• 
sião opportuna discutil-~, lim!tando,:me ne5te 
momento a submettel·O a consrderaçao da casa, 
para que elle possa servir de base a Uil13 diSC!JS· 

· ... s'ão. mais positiva, mais pr:~tica, do q:u.e tem Sl~O 
até hoje. ·· 
· .E' 'lido, apoiÍ!do e posto conjnntnmente em 
discussão o seguinte substitutivo : 

Art. 4~0 As.camaras municipaes farão trans
lação para fóra dos povoados, dos cemiterios 
actualmente nelles existentes, e em tal caso os 
coucessionarios de terrenos terão · o .direito de 
obter nos novos cemiterios um local igual em 
superfide ao da sua concessão, e para abi serão 
transportados os restos~mortaes, nos prazos que 
fôrem marcados em r'egulamentos. 

Art. ·5 .o Os diiferentes reli~ionàrios poderão 
fazer celebrar pelos respectivos ministros as 
ceremoni~s funebr~s do seu culto nos teroplos,ca.
pellas ou em outros edificios para isso destina· 
dos, dentro ou fóra dos cemiterios, e sobre cada 
sepu(tnra ; assim como põr cruzes, pedras tu· 
muhres, monumentos de qualquer especie, Ol! 
signaes, emblemas e inscripções. 

Art. 6. • QUllndo o ministro de um culto r e· 
cusar sob qualquer pretexto o seu ministerio 
para a inhum3ção de um corQo, a autoridade 
civil cx-officio, ou a requerimento da familia, 
ordenarã a inliumacão, satisfeita$ as prescrlpções 
legnes sobre ·'cnwrramentos, e independente
mente de solemnid3des religiosas. 

Puag-rapho uni co. O enterro civil e o religioso 
serão rnteiramcnte livres, e as concessões de 
terrenos e fundação de sepulturas privadas nii~ 
poderão ser embaraçados por nenhuma consi-
deração de crenças ou seitas. · · 

CAPITuLO ll 

DOS CEllllTERlOS PA1\TICin..ulES 

• .Art. 1 ~ • Logo · gue estivere!D. ~sta~elecidos 
cemiterios publicas em u~ mnwctpto,.a nenh;u.- ~ 
ma irmandade, corpor~çao, pessoa ou _.:rssocra · 
ção, será permitlído ter cemiterios_par\u:illares, 
os. quaes serão fechados, operand~·se a lransla
ção nos termos do art. ~.o,~do~pttulol. 

Art '!.• o governo .na eõr~, ~. t!·as c!mafa$ 
municipaes nos re.•pecttvos mUJllctplos, nao per-. 
mittirão mais a fundaçiio .(]e eemiterios Jlarticu
lares desde a data da presente lei. ~ .· ~ 
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Art. 3. • Os cemiterios particnl:u-es actual
mente existentes ficam inteiramente sujeitos a 
policia d~s municipalidadés, continuando n3 
ilirecção e administração os respectivos proprie
tarios, atH que sejam fechados na fôrma do 
art. I.. • ~!_este eapitulo. . 
P~ragrapbo unico.Nestes cemiterios os enter

ramentos não podem ser suspensos ou impe
didos senão por virtude de requisição d3. auto-. 
ridade civil competeu te. o . 

Art. 4. • O governo expedirá os_ regulamento~ 
e inst:ucçõcs para a boa execuçu~·da presente lea 
na corte, e ns camnras mumCJpaes nos respe• 
ctivos municipios, podendo·impôr penas correc
cionaes de prisão até quMro mezes, e multa até 
2008000. 

Art. 5. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. . 

S. 11. -Sala das sessões, 12 de Agosto de 
lSBO.-Theodoreto Souto. 

bairros populosos, e tanto que em a-viso do 
miuisterio· do irnperio de i87B a.ssignalou os 
inconvenientes de semelhante colloeação, pro· 
curando providencia á sua remoção fóra da 
clda~. . . . 

O projecto não excede aos fins que te-re em 
vist~, como disse e nobre deput~do. O argu
mento de S. Ex. procederia si a questão . fosse 
unicamente encarada sob o ponto de vista po
lítico ou religioso, mas desde que é considerado 
soJ:. o ponto de -rista de hygiene publiea, não 
deve .ser consentido a todas as seitas o estabe
lecimento de cemiterios. Este argumento aliás 
prova de mais. Si S. Ex. entende que o legis· 
ladot· não tem o direito de negar a esta (JU 

aquella sei ta a fa~uldade de manter nm cemi · 
teria, ha de aceitar a conseqnencia da multipli
cação dus cemiterios· contra todos os preceitos 
da hygiene. · 

A ultima objecg:ío de nobre deputado con
sistiu em dizer que o projecto otfende o prfn· 

O Sr. Barros Pünentellevanta·se cipio da liberdade religiosa. Não quer argu
para impugnar o projeeto sullstitntlvo apresen- menlar como theologo, mas pergunta as. E:t. 
tado pelos seus dou.s amigos deputados pel•s si a sepultura em terreno abençoado está ne 
provinciasda Bahia e Minas Geraes. dogma ou na Jilhurgia catholica. Não é dogma, 

Umn cousa o sorprende neste debate: é a P~· porque durante oito seculos os catholicos não 
siçuo em que os honrados deputados, que im· tiveram sepulturas em cemiterios consagrados. 
pugnam o projecto, collo~am o orador c os que Em nosso tempo encontramos nn Allem~nha e 
como elle pensam em relaçno aos cntholicos. n·a Suissn igrejas e cemiterios mixtos, servindo 

A religião catholica está longe de ser atacada ao culto protestante e ao culto Mlholico. Os ca
pela orador. Não está no seu ~nimo, nem no tbolicos do Bra~U portanto nüo podem ser 
daquelles que defendem o projecto primitivo, mnis exigentes do que os da Allenunha e da 
fazer uma lei de perseguição ou de odio á reli- Suissa. 
gião catholic:t. Na doutrina que sustenta não vai um ataque 

No projecto não se lê 0 nome de riBnhuma á independencia da i!rrejo, e s[o os nobres de-
seita o ll religião. - 1 .. 

Vai oecnpar-se especialmente com 0 discurso· putados que no seu projecto co locam o caibo-
do seu nobre amigo depUtado pela Bahia. licismo em peiores condições. Aetualmente o 

O nobre deputado -comb3tell o projecto por poder que resolve sobre questões de sepulturas 
im,raticavel, por exceder do fim que tinha em é o poder civil, por meio dos recursos Ua corõa. 

~ ~ d · · · d n d d O or~dor não quer ir além do qne prescreve a 
vista e por ouen er 05 prLUCJplOs . 3 1 er 3 e lei franceza de 23 prairial, auno XII, cow. a qu&l 
religiosa. · d 1 h 1· •· F o projecto, diz s. Ex., é impraticavel porque se aceommo a o c ero cat o 100 = rança. 
u Estado ha de desapropriar os cemiterios par· Podia apresentar ainda algumas objecções aos 
ticulares, despeza que não pode fazer, ou .ha argumentos hístorícos citados pelo nobre depu· 
de manàar fechai-os, o que será um esbulho,· tado por Minas Geraes, o Sr. Affo11so Penna. A 
um roubo. A' primeira objecção responde a lei convenção franceza, cujo liberalismo é smpeito, 
de 1 de Outubro.de 1828, que deu ás camaras resólveu na q uest~o de sepulturas exactamente 
municipaes a. obrigação de manter cemiterios o que querem o ar~dor e os que sustent~rn suas 
pulllieos"; e á. segnnda objecção responde a lei idéas. 
ae Setembro de :1.850, determinnndo que as ~s- Os nobres depu ta dos que se oppoem no pro· 
sociações proprietarias de cerniterios .os ~eclws· jecto primitivo, por menos que se queiram ver 
sem, logo que se estabelecessem cemtterws pu- chamados clerieaes, hão de resignar-se a isto. 
blicos, sob pena da.: perda dos respectn·os Ha duas especies- de clericaes: os clericaes 
terrenos. concordatarios, que são os unicos admissíveis 

A propriedade 4e um_ cemiteri o n.ão está no em um governo livre, e os clericaes do Syllabus, 
objecto ·a que elle e destmado, mas saro no ter· que não aceitom nem .o plat.lt, nem todas as leis 
rena em que assentq. A lei que s~ permittisse com que o Estado procura garanti r o seu di· 
a existericia de cemiterios públicos não o!feu-. reito. · 
de ria direitos, nem esbulh arin ninguem de sua Não sabe si todos os que pretendem ser de-
legitima· propriedade. . · fewores particnlarfl;'l d_o catbolicismo . estii~ in· 

O, gue no Brazil se procura ·fazer por um spirados ·por uma r e smcera; aos que esteJam, 
principio dê ij;ualdodez é pratie~do em muitos pBrém, dirá: .·Pro. reriu uma beiJa _palavra quem 
pqlzos por uma razlío a.e bygien!l publica, e si âisse·'que_ a fé, podia levantar a_s_ rnm~tanhas~ 
por uma rulio .dossu ordem, _!~: let pód~ mandar Ha uma coru;a. ; porém. , que. a fé ·nao .pod.e .c~~ • 
foabar cemlt4Z'l0i, porque n~o podera fazer o segnir e é-,-relrogradar a torrente da ctvili· 
me1mo -por um principio d~ tgu.a.ldade ? saç:to > · : · · · · · · · · 

Aecreace ainda a consideraçlio de que os ce· · . •. .:. · . . . ... · . 
mllerioi exlllelllell jA o.tllo encravado• em I A dascnssao fica adiaib. p_ela hora. 
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o Sil. PREsiÍ>KIITE dâ para ordem do dia 13 : 
1. • par~e (a~e' ás ~ JwrM). 

Vot:Jc5o do parecer que reconluiee deputados 
pela provineiade Minas os Srs. Manoel Joaquim 
de Lemos e B. Cordeiro de Cam~os Valladares. 

Continuação da .L• discussão da projeeto n. 71· 
relativo ao privilegio de sulphurcto de carbono. 

Discussii'o das emendas. do senado n. 1J A. 
L • diseuss5o do proj acto n. 83 sobre licença 

ao Dr. ~L I. Bel fart Duarte. 
E mais maleria·s da primeira parle da ordem 

do dia 12. 

2.• parte. 
3. • discussão do orçamento da guerra. 
Continuação da 3.• dita do projecto sobre 

secnlarisação de cemiterios. 
Discussão unica do projecto n. 66 (emenda 

do senado) fixando os limites eutre Cearâ e 
Pianhy. · 

REDA.CÇÃO DO PR01ECTO N. 82 DE !.880 

A assembléa geral resolve; 
· Artigo unioo. A C:lndida There~a Fr:mça e 

Anna Thereza França; filhas do tenente refor
mado do exercito Luiz Gonçalves Rodrigues 
França, compete, segundo o disposto na lei de 
6 de Novembro de i8~7 e 20 de Julho de i861J:, 
o meio soldo correspondente ás quotas partes 
com que seu finado pai foi reformado, uma vez 
hllbilitadas, conforme ·· o prescripto -na lei 
n. 2.619 de 8 de Setembro de 1875; sendo-lhes, 
porém, pago o meio soldo desde a data da falle
eimento do mesmo tenente Luiz Gonçalves Ro
drigues França; revogadas as disposiçõ~s em 
contrario. . 

Sala das commissões em U de :Agosto de 
!880. -Ruy Barhoza.- Silveira de Souza.
Joaquim Serra. 

Levantou-se a sessão as ~horas. 

8eBBii.O elll 1.3 d.e A.go•to de 1880 

"Í'BESIDENCl.l.. DO Sn. VISCONDE DE PilADOS 

SUliM..A:B.IO.- .E:uxtHl.m'$-- Obser'l'~ções do Sr. Meira de 
· Vascoocellos c los é M.ariaono.- OnLU oo »T .... -Pn~n:nu. 

:P.utr.f.-Disc:wsã:o do parecer u. 24 A do iS80: Con~iaúa. a 

!~e~~~!0~a~:~j~~eL~--~·/.1~8Ui~:Ssi; f2~;~:~o~M 
dB f.SSl. - Dita do projec.to 1 A. Observacoes dos. Srs. 
~tira d~ Vaseonc:ellos e A-ntonio de SiquGira..-:-Emenda.s. 
- 'Discussio do .projoc\o n. ~9 da l879. DucurJos dos 
Srs. Freitas- Coutinho e Freitas. - $ZGm."DA. .unE.- 3.:a 
Dilcusdo do.or!(illllea.to da IUerr~.Diltun~ r.Jo_Sr .. Foi'Qudo 
Os o rio. 

A's H horas da manhã, feita a chamada, acha
ram-se· presentes -os Srs. Visconde. de Prados,. 
RQdrigu.es Junior, Almeida Barboza, "\'iria to. de 
:Medeiros, Gavião Peíxoto,CeS8rio Alvim, Freitas, 
Barros Pilaentel, Manoel Carlos, Martim Fran
cisco, Jeronymo Jardim,.Oleguio e JoãO:Brigido. 

Cciiriparectir~m depois da chamada os Srs. 
C'..asta Azevedo, Danin, Franco de Almeida, 
Belfort Duarte, Fabio Reis, Sinval, Joaquim 
Serra, Ta;ar_es Belfort, José Bas>on, Liberato 
Barroso, Souza Andrade, Theodoreto SaulO, 
Pompeu, Ilfanoel de M~galhães, Meira deVas
concellos, Abdon Mílanez, Costa Ribeiro, Jose 
~lnrianno, Seraphieo, Marianno da Silva, Barão 
da Estaneia, MonLe, Prado Pimentel, Couto, 
Prisco l'araiso, Ildefonso de Arnnjo, Ferreira 
de J.lourn. ~la reclino Moura, Horta de -Araujo, 
Baptista Pereira, Bulcão, Abreu e Si! v~. Carlos 
Aflonso, Candido de Oliveira, Corrêa R•beJlo, 
Ig-nacio Murlins, Martinho Campos, Lüiz Fe
Hppe, Francisco Sodré, Americo, Leoncio de 
Carvallw, Freitas Coutinho, Martim Francisco 
Filho, Antonio de Siqueir3, Bar5o Homem de 
1tlello, Camargo, Tamandare,Zama, Sigismundo, 
Sergio de Castro, Espindola, Soares Brandão, 
França Carvalho, Augusto França, Jose Cnetano 
e Esperidião. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. ; Saldanha 1\fa:inho, Moreira de Da~ros, 
Epaminondas de 11lello, No"ueira Accioly.Azam
buj a ll:leireHes, lllalheiros, 'iiuarque de Macedo, 
Florencio de Abreu, Souza Lima, Jeronymo 
Sodré, Lima Duarte, Fernando Osorio, Affonso 
Peana, nezerra Cavalcanti, Aragão e Mello, 
Silveira de Souza, Franco de Sá, Pedro Luiz, 
Theophil<l Ottoni e Frederico Rego. 

Faltaram com participação os Srs.: Antonio 
Carlos, Alves de Araujo, Andrade Pinto, Aure
liano Magdhães, Frederico de .Almeida, " Fran • 
klim Doria, Galdino, Lourenço de Albuquerque, 
Macedo, Mello e Alvim, Mello Franco, Rodolpho 
Dantas e Souto; e sem ella os . Srs.; Beltrão, 
Bezerra de lllenezes, Couto Magalhães, Di3na, 
Felicio dos Santos, Fidelis Botelho. Joaquim Bre
ves, Joaquim Nabuco, Joaquim Tavares, !lareira 
Braud~o, ~ronoel Eustaquio, Ruy Barbosa, Ri· 
beiro de 1llanezes, Souza Carvalho, Theodomiro, 
Ulysoes Vi~nna e Franco de Sá. 

Ao meio dia o Sr. presidente âeclara aberta a 
sessão. 

E' lida e appro\"ada a acta da sessão antece
dente. 
, O Sn. 2. • SncaE-r.uuo, servindo de i. •,' dâ conta 

do seguinte 

l!XPEDIBNTB 

Oflieios: 
Do ministerio do. imperia, de i2 de Agosto 

presente, participando que nessa data commn· 
n.icau ao presidente do Çeará a decisão da ca· 
mara dos Srs. deputados sobre a eleição feita 
uaquella província para. o preenchimento· da 
vaga da fallecido deputado Francisco de Pa'ula 
l!essoa Filllo~- Intairado. . 

Do ministerio. da -agricultura,de li de Agosto 
corrente~ remettendo os papeis relativos ã pre~ 
tenção do commendador" José" Rodrigues Leite 
Pi\~ga sobre a indemnização de din~eif!!S que. 
despendeu coma· direclOr geral; dos"• mdtos na 
provincia das Alagõas.- A qnem fez n requi· 
sição-. · · · 
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E' lida e approvada n redacção do projeclo 
n. 82, de 1.880, sobre o meio soldo que compete 
11 D. Candida Thereza Fr~n~ eD. Anna Theren 
França, filhas do. finado teneo.te reformado do 
exercito Luiz Gon~;alves Rodrigues França. 

E' lido, julgado objecto . de deliberação J 
mandado imprimir o .seguinte projecto prece
dido do parecer. 

N. 86. -1.880 
• A' eommissiío de pensões e ordenados foi 
preseme o requerimento do con~go Hen.rique 
de Souza Brandão, lente effecttVO da cadetra de 
li~nrgia do ~~minaria are.biepi~pal da pro
vmcia da Bahta, pedtndo JUbt laçao com venct· 
menta integral. 

Attendcndo a commissão ás rnzões cx:postas 
pelo snpplic~nte e nos docnmentos apresentado~, 
que mostram achar-se enfermo e contar mats 
de !6 annos da ell'ecLivo exercício, julga de toda 
a justi~ a sun pretenção, e é de parecer quo 
se adapte o seguinte projecto: · 

< A assembléa geral resolve : 
• Art. L • E' autorizado o governo a c_onceder 

jubilaçiio,com o vencimento de i:OOOD annuaes, 
mareado pelo decreto de ~!de Abril de t863, e 
que actualmonte percebe, ao conego HenriqM 
de Soruo Brandao, lente · effectivo-de litur
gia do seminario archiepiscop~l da provincia 
dn Bahia. . 
· Aft, 2.• Revogam-seas disposições em c-on-
trario. · · 

Sala das commissões, 'em t3 de 4gosto de 
1.880.-A!tneida Cout.J.-loaqu1m Serra.• 

O Sr.:Siei!a de Va~o~eU~:(pela 
ordnn) :- Preciso dar·uma l1ge1ra exphcaçao a 
respeiLO dos factos attribuidos uo di!!'ll'ii o ex-chefe 
de polic1~ de Pernambuco o Sr. r . José da 
Costa Ribeiro. Sllpponho não poder usar da 

-pnlnvrn sem uma urgencia por algnns ins~ntes. 
Baslam-me cinco minutos, e P'lr isso peço a 
V. Ex. que consulte a camar~ si me concede 
urgencia para esse fim: 

· A canià'raconcooe ~ urgeiiéia.Pedlda. 

O Sr. ~letra d e ValieooceUos:
O nobre -deplttado por Pernambuco, o Sr. José 
M~rianoo, nn · sessão de H do corrente, repro
duziu aqui um facto que; segundo as eôres co111 
que el!e o_descreven, é mui ~rave e envolve ~l~a 
responsabilidade contra o e~·chere· de pohcta 
de Pernambuco, Dr. José da Costa Ribeiro, juiz 
de direito de Goyana. · 

Mais de um motivo me colloca_ no dever e na 
-obri.,.ação rigorosa de dar uma explicação so~re 
esses fnctos, servindo· me Lambem dOS doeumen· 
tns que foram publicados em virtude do ·pedido 
do nobre depntado . - . · · · 

E5cusado é dizer que não pretendo tomar 
• absolutamente parte nos negoc1os de Pernam-

conservar illesas essns sympathias, que mui to 
prezo· mas trata·se de um magistrado meu col
lega,.Íneu comprovincinno _e amig~, .que tem 
merecido sempre bom conceito eomO.JUiz, que se 
acha ausente e a quem foi attribuido pelo meu 
nobre collega nm facto que, si n1ío fôr~preciado 
á luz dos doeumentos _que elle proprio offereceu, 
mas de envolta com circumstancL1s aggravantes
que apresentou, certamente envolve uma grave ·
responsabilidade em detrimento da sua reputa· 
çüo. que, entretanto, em nada desmereceu, nem 
póde ser atacada por esse f3cto,_ segundo consta 
dos documentos otrerecidos e publicados-. O meu 
nobre collega, referindo-S<> n~ discurso que ~a 
sessão do anuo passado profenn contra a admt· 
n!stração de Pernambuco reproduziu o facto 
oestes termos (lê) : 

, Por essa occasião declarei que naquella pro· 
vincia se tinha commettido nm atlontado sem 
nome· um allentado incrível nos tempos moder· 
nos. 'qual o de ser retirado da cas:i de deteoção 
um· preso, <JUe se acbava a !li cumprindo sentença 
de prislio s1mples .. . ser pos~ 3 ferros a bordo 
de um navio, e dahi remetttdo para Fernando 
de Noronha com reeomme~;d~ção de sujeitnl·o 
~ tr~balhos forçados. Qnando contei ISLO ao 
Sr .. ex·ministro da justiça, S. Ex. exclamou: 
Ndo 1Jarecc que estamos em pa~ COJI8tituclci1ia!. • 

Ora realmente o facto referido com estas 
côres' e circumstaneia~ é seriamente grave e 
não se explica que fosse praticado em um paiz 
constitucional,e que, chegando ao conhee1men10 
do ministro, não tivessem pro!Dptas e emCDz~s 
. providencias, fnzendo-se eff~cttva a respon sab.t· 
!idade do juiz ou da autortdade que o prat1· 
·casse. · -

Si eu estiveSse convencido, pelos documentos 
offerecidos pelo meu nobre colleg;~,que esse fac!J? 
era verdadeiro como se acha narrado, garanto a 
eamara que seria incapaz de vir á tribuna de
fender o accusado, quaesquer que fossem ns 
relações de amizade, de symp.,lhia, ou de outra 
qualquer ordem que me prendessem a elle: por~ 
que enwndo que, reoonh~ido um.'l vez o abuso 
ou crime, deve elle ser pnmdo para que, pot: e~ta 
fórma, aquelle que o C!l_mme~!lln possa_ ~mgtr· 
se servin-do ao mesmo tempo de exemplo para 
que aquelles qne n~o o praticaram P,OSssm con· 
tinuar firmes c resolutos_ no cuanprJmento dos 
Seus deveres. 

Felizmente, porém, o facto attribuido ao Dr. 
Costa Ribeiro· nUa prejudica em nada a sua 
r eputàçllo. O facto é comple;x:o·. Em p_rl~e!ro 
logar allell_a·se que fôra de ord_ em sua retirado 
um preso ua casa de de tenção de Pernambuco· . 
para a Ilha de Fernando, sendo· essa r emoção 
fei~ exclusivamente por ordem do ex-chefe de 

. policia, sem mtervençlio do juiz executor da 
sentença ; em segundo lognr, e es~ é ~- parte 
mais grave da accusação, que fõra . esse preso 
posto a ferros a bordo d.e um navio e suj~ito 

. a trabalhos !Qrçados na ilha de Fernando. 
·Os documentos apresentados pelo meu nobre b)leo. . h d.- 'd'd · De·.amhcrs os·lados em qu.e se ae a· tvt 1 a a~ 

- deputação daquella provl*ia, eu tenho amigos, 
collega referem-se sõmente·ã primeira-p&~e. 
isto·é. ·a retirada do preso da, casa de detença~; 
mas quanto a ser Jl<?SIO a ferros allordo do n:íVJO 
e qu~nto a ser ruJeito a trab:t.lbos forçados ·na 

sympathias e afeições. . . _ 
Estoi:t P'lrtanto-res.olvido a m_anter. ~ - respe1to 

verdadeira nentrahdade -e 1mpurctal!dade e 
:: . . ~:. 

ilha de Fernando, nada absolutamente provam 
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os documentos. Creio que o nobre deputado está demnaçJo, são removidos das cad~as para Fer · 
de. aeciirdo nisto. . naudo, sem que ... 

o Sa. JostlúRIANNo:-E isto mesmo éu pra• O Sit.; SIGtsl!lllNno =·-No Rio são remettidos 
veni. . · l!O e 30 por mez, entre esses alguns eondemna-

0 Sr. llfEinA DE V .~scoxcELLOS :...,-Exaetamente; dos a· prisão· 
o meu nobre co !lega em outro 1J6riodo de seu O SR. ~htR.~ ns V.\SCOlfCELLOS : :...__ •.. sem 
discurso dá a eateuder isto . !las como no pri· que se preste ~ttenção, como era de rigor e de 
meiro período a imputação comprebendeu todo direito, á qu~JidadP. da pena. 
o facto e suas circumstancias. e fo1 feita. com cõres E' eerto que em rigor um preso condemnado 
tão earre:;adas ; como os discursos são lidos a prisão simples não deve ser retirado para a 
principalmente ROS resumos tomados pelos jor- ilha de Fernando, por.que para alii sô deveriam 
naes diarios da côrte, qne são os mais lidos, os ser rcmeuidos os condemnados a galés ; mas a 
que têm mais eirculação·e não publicam osdoco.- verdade é que, qualquer' que seja a pena, os 
mentos, poderia ser que a opinião e juizo pu· sentenciados têm sido remettidos para ali L 
blicos fossem desfsvoraveis aomagistrado, e pa- 0 Sr. . lo$ MAlU.<"No:-Têm sido remetLidos 
recesse que todos esses factos lhe foram attribui- pelos juizes de execuções. 
dos. Além disso, os documentos que podiam 
esclarecer o leitor ficam apenas no arcbivo dos O Sn. MslRA DE V ASCONCI!I.Los: - Restabe· 
Atmaes, oü. São como 'este:; publicados no Diari~ teço primeiro o facto, depois tral:l.rei ilas formu· 
Oflieial, e portanto sua leitura e apreciação fic-~m las. E' um facto a respeito do qual póde-se di· 

. re$trictas a um circulo mais limitad.o. zer-$le a lei não é rigorosamente respeitada, 
Eslá, portanto, provado que n meu nobre co!· mas qne se acha autorizado pelos precedentes, 

lega não attribuiu ao · ex.-chefe de policia dd e tem sido, e continúa a ser praticado, sem re-
Pernambuco o se:;undo fado. clamaçãp até hoje. 

Portanto, n\io se podia considerar este facto 
O Sa- JosÉ ~baBn"NO- Nlio h a tal; eu hei de com referencia ao ex-chefe de policia de Per-

1irar isso a limpo· uambuco como uma violarJio de lei, pela qual 
O sr; MEtn.~ »:E VJ.scoNcELLos:-Estâ"verili· devesse ser respon>abilisado. 

cado, a vista dos do"cumentos com que preten- E' certo, senhores, que a lei o prohibe, rigo· 
deu comprovar êsses fac1os, que o preso não rosamente !aliando, mas tarobem é certo que 
se achou em f~rros nem foi sujeito a trabalhos a lei entre 11ós não é regillarmente respeitada 
para t ilha-de Fernando. · no regimen dos prisões; a lei penal não per
... Os documelltos que o meu nobre collega offe· mitte que cumpram sentença na mesma cadêa 
receu são os seguintes: · · os galés, os condemnados a trabalhos e os ccin· · 

O Sn. Josli ~l.uuA!'NO:- Para que 0~ ler?. demnados a prisão simples, e que estejam todos 
Para serem· publieM~s novamente no Diario em commum, e até com os simplesmente indi· 
01/icic.l, que tem uma pequena circulação ? ciados,-e até os que são. presos preventivamente. 

O nobre deputado snbe . que nós não temos 
O Sn. MillnA DEVASCONCE~LOs:-llfas o nobre ainda um systema de prisõll.~ regulares para 

deputado está me contestando em apartGs. execução das sentenç!ll;; sncade que entre nós 
O Sn. Josli: AL\RUNNO d:i. um aparte. não se cumpre a pena de prisão com trabalho; 
O SR. M1lli\A DE VAscoNcnLos:- Pois bem : os todos os sentenciados têm as suas pen3s com

documentos provam que com effeito o preso mullldns em prisão simples, porque nas prisões 
sahiu da <:as3 de detenção p~ra 3 ilha de Fer. não existem as condições para a execução da· 
nando. · q uella pena . 
.. São .. elles: prrmeiro, uma .certidão do escrivão .. O Sn. P~DExn: pede ao orador que se res
da casá de detenção, em que ~ffirma que o sen· trinja_o mais que !ôr p(Jssiver.· · · · 
tenciado rõra remeuido para a ilha de Fernando o Sn.liEm.~ DE v ASCONCELLos:-Vou terminar. 
por ordem do chefe de policia. ·· · 

O segundo documento é a cópia do decreto Succede até que os sentenciados ainda mesmo 
que commutou a pena de galés m de prisão a prisão simples reclamam constantemente para 
simpl~s. · .. sabirem das C<Jdêas onde estão, e serem remei- . 

O terceiro documento é ulllll · certidão do es-· tidos á ilha de Fernando, porque alli encontram 
crivão do jury, que declara que o pre~o fôra melhores commodos, um bem estar e vantagens 
remettido para a ilha de Fernando ·em Virtude que lhe~ faltam nas prisões e cadêas, que nem 
d~ um offi.cio do chefe de policia. ao menos offerecem condições de bygiene, pelo 

contrario, o estado de nossas eadêas é tão de-
O Sn. Jost MARr.~..c~o dá um aparte. - ploravel, qúe nellas os presos arruínam a saude, 

· O sn: MEIRA DE v..~.scoNCELLos :-Vamos por são em geral sem as acommodações indispensa-
partes. ·. · . · · ·· v eis, sem o menor aceio. ·· · 

A retirada do preso da casa de detenção ·para "Agow, a questão da fórma~ Vejamos si as 
a ilha de Fe:nando é um facto muitó -commum· fôrmas torsm .. respeitadas pelo . ex-chefe de 
estabelecido e reconhecido em prcc.e~entes nas policia de Pernambuco. Nestas remes.sas de · 

... execnções das sentenças, quer na CDpitalde Per- .presos para :. a Ilha : do Fernando, . a forma-a · 
.· · nambueo; quer .nas ·ciipitaes de outras provin· sej;uir .e esta: o presidente da provincia.detér- . 
· . cias do. norte do Imperio.. .. . mma a remeSs3, porque é autoridade .com-

Sei coin certeza e posso aJ!irmar, de Sciencia. petente para saber quando deve remeuer presos 
:propria, que os presos, sem disliacção· de con.' -para:aquelle'·presidio: o jnizdas_ execuções não 
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póde fazer esS<:s remessas ex-officio, nem t.io 1 que proruerte não tornar ')o longos como fez o 
pnuco os c.IJ..,J'es de polici~ . A ordem do· rorcsi- · orador q;~e o l'roe.,deu. 
de~te. d3 provinda' ;.Ht é expedid~ rt!recra~ente E' apoiado e npprova.do 0 requerimento. 
ao JU•z dns execuro~s. ou tJor ILl termedto dos 
chefes de policia. O :.Jr e.>idcnltl determin:o qu;>Si 
sempre a rt'messa por intermedio do chefe de po
licia. e este, de vccórdo com o tuiz, r~z a remessa, 
competindo ao juiz a expedição d~ competente 
guia. Os documentos n~o tiram este facto b~m 
a iimpo ; . mos me pare~e que no cnso de qu~ se 
trata to ouve ~errei to occórdo entre o. "IJ.ei'e 
de policia e o juiz. das execuções. J<;m rodo o 
caso, não podemos dr.ixar de presumir que o 
jniz concordou 1la remosst do preso ; si nfio 
coneorfulsse e re~nbec•JSse que não ~stavo de 
~ccõrdo com os precedentes, c que im~JQrlava 
um attentado, o juiz da5 exec11ções nilo deixaria 
de o elle ~e oppor nos termO'S legaes, e na lti 
encontraria recnrsos para obsl.ar. 

Si, porém, o juiz da< exeençõc~ niio frz o:tpo
sição, e mandou junt1r aos ant~s o <•JJicio <lo 
chMe de polici;o, é porque concordou. directa 
ou implkitamcnte o ~utorízou, e ct e focto o 
auLbenticou. O que não está verificarlo é que 
o juiz reqttisitasse a reme.'-"' do preso, mas a 
clla n~o fez a menor opposiç3o. -

Nfoo houve desvacho nos autos ; mas . nem 
sempre. neste ~so, profere-se.um dt'>paeho. 
De ordinario, entendem os juízes q u~ bnsta o 
otlicio do· chefe de policio para justiOcar a re
messa de 1•reso, ~utbenticar o acto e·, ·por con-
sequeocia, legalisa-o. · . 
. Portanto, não houve absolu tamente abaso ou 
violencia contra a ex:eeuç.io d~ <en ten~a. porqu&. 
o juiz das exeeuçõe.; teve conhecimento da re
mossn do preso, e não consta que o preso fosse 
posto a ferro<, nem sujeito a tr~bnlhos na illw 
ile Fernando; seria só mente 5 vlst• de s~me
lhonte a bU' O, que O f~CLO podia ser qualificado 
de attentado, e teria cabinoen\Q a apostrophe do 
nobre ex-ministro da justiça, a que ~e rereriu o 
nobre cr,l[egu. N1io havia, pois, o que providen
ciar a r espeito por parte d:o autotidade su
]Jerior. 

Assim exposto o facto, ·Sr. presidente, é evi
dentl' que em nada se ~chn comprometlida a 
repnt31)5n do di:mo fanccionario.que mereeeu a 
aecusaç5o· do nobre deput<Jdo. ( ÁJIOiados. ) 

Eram estas as expllcaçõos qne eu tinha d~ dar 
parn solva1' o coneclto deste magí<trado que se 
acha ausente : e. eu, que ·o conheço, n~o ~odiR 
deixar de vir 5 tribuna explic;.r o acontecimento, 
para que n~o contin ue a duvida a respeito da 
integridndo Je.sua. conscienda no cumprimento 
de seus deveres.. .. 

O · @r. DarUnbo C:a:inpos (pela 
ordem) requer que scjnm dad:~s p:.t·a n 2.• parte 
da ord11m do dia de manhã a a.• discussão do 
orçamento da fazenda on put.e da despeza. e 
emendas do ·senado sobre um credito . .. 

E' ·a_poiado C<tppro;ailo o requerimento. 

O Mr . ..J011é 1\lnrianoo (pela oràl'm) 
diz que é o:_hamado :i'lr ibnna por;o :re,ponder ás 
c.1nstderaçotM que ncaba d~ fa~er o ll~nr.llo _de·
putado pela· Panihyba ; mas preets~ que a .ca-. 
martt lhe conceda cinco minutos de . urgenc1a, 

·r.mo lV .-t'i'. 

O Sr. José Harianuo comprehrnde 
o direito que tt m n nobre deputado pela Pnra
byba de rater ;o deCcsa de um amigo e colfe~ 
ansenLe. En1endo, porém,qne esta circnmst:1nc1a 
de ausencia ~renas pôde jus'Lilicar a defesa 
f.ih pelo seu nobre c91lega, mas não tornar 
odiosa n aceusação. . · 

OIJ>erva que, qu~ndo npreseutou os documen· 
tos coruprnbatoril•s dos fat:tos qne bovin ftl!egndo 
em ·uru discurso proferido na sessão passada, 
disse logo, preveudo essa objeer;ão, que o~ 
documentos provavam apenas .aquillo que se 
podio proyar, isto c, que o deLento Manoel Tei
xeira B~lal:ío ltavía -si.lo retirado da casa de 
det~nçjo quando alli cumpria a pena de prisão 
sinlple:> . Das outras circumstanclas que torna· 
vam gr;~ve o:; te focto, que lhe d~vam ns propor
~õ-.; d• um verdadeiro atteutado, como bem o 
sabu a.cnsa, não se t>odia tirar .documentos. E 
quaes foram e>sas circumstan<:ias 1 Primein, rol 
ser· retirado da caSil d~ detençiio e transportado 
pnra bortlo de um navio, eom<> si· fosso um 
!lr;tnde criminoso e a sua presença na casa de 
dctençlio lizesse perigar a ordem publica, ser 
po>to a ferros, c depois seguir par~ F~rnando' 
coni. recommendaç3o especial e secreta de ser 
sujeito a trabalhos forçados. 

Ora, crê que o seu eollega, querendo fazer a 
det~.sa do amigo ausente, ex-chef& de policia de 
Pernambuco, não lhe contestará tvdavia a vPr
dçde do r .. cto que ~llega sob sua palavra de 
honrn. E nuo apresenta documentos porque 
cstavn impossibilitado de os tirar, poi~ que nem 
o commandante do v:opor no qual roi Rollalrlo 
posto ~ ferros, nem o comu1nndante do presídio, 
hnv i~m de . dar nm nttest:ido provando esses 
factos . 

Quanto á remessa de presos, permitia-lhe o 
seu colleJ;a que lhe diga que não ar:::umentou 
aomo distindo magistrado que é; S. Ex. in ver· 
teu. E' sabido que quem dô ordens, quem 
aut•>riza a remessa de presos p:•ra Fernando é 
o presidente da província, mas essa auwridade 
nlio póde autorizar essa cremes~a-sem· que tenh~ 
sido requisitada pelo juiz dns execuçõe~. 

O n<>-re deput1do disse que o presidente é 
quem remelte. De uccürdo ; mas quem requi- . 
sita ó o juiz das execuções. e 11elos documentos 
que apresentou se v~ que éxacr.amente deu-se ij 

contrario: foi rcmettido o preso como um c;.s
ligo i afligido símplf.s mente pelo presidcnta da 
provinein, de aN,Ordo só com o chefe de policia, 
c, d~pois então de feita a remessa, foi que, pura 
se cohonestar a immoralidade; o Sr. chefe de . 
p6licia fe' con~ lur dos aut"s apenas um oJJicio •. , 
· 0 Sn. MElRA DE VASCONCELLOS:-Isto não podía 

ser feito senão pelo juiz de_ direito; p9r eonsc· 
qnencia o juiz de direito concordOu .· • 

O Sn; JosÉ .MAIIIANiiO ••• commuoicando oo 
juiz da> executões ~quella deliberação. 
Comprebend~·se tombem que o juit das exc

cu~l:>es; dado o facto e alheio iut.eirameute, en)llo 
Mn!dito, ás clreumstancias qne.o acompanharam 
deixou-o consummado e:não,trlltou de providen-
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O Slt. CAl'nmo Dll ÜI.tYElll~ (Jlela orde11t) 
quer o encerramento da discus>fio. 

E' npprovado. 

cfar. Mas o facto é que esse ~entencin:lo a g~lés, 
euja pena foi commurada, a ~twa CU!rrprmdo 
M casa de detenção do Recife, logar que lhe 
havia sido designado; c embora se <lG o facto 
nllego~dp pelo seu collega de serem \.irados . das Procede-se ;í votaçãÓ do projo::cto o é appro-
prisões simples, presos pnr~ s~rcm r~meltldos V:ldo_ 
para Fernando,_com~udoestà certo _que o senten· 
ciado em questao nuo !(ostou mutto de lhe da· 
rem l~ aquillo qne o seu colleg-a chamou-as 
grandes comn··odidalles do presídio. 

O Su. :!IIElllA 'DE V ÀscoNCELLos :- 1\~o ponlio 
isto em duvida, mas o certo é que muitos 
pedem. 

O Sa. JoSÉ MAtÜANxo quando pede, ad1n'itte 
que seja remettido ; m~s. não pedin~o. bem ~e 
s~be qllil nflo ~a lhe póda fazer um beneGCio 
contra a vontade ; <lttma maxi ma · de direito, 
que o seu collegn ni\o ignor~. . 

A' vista destas ligctras observações, comp!'e
henderá a casa queJJ seu collego apenas se pre
v~ leceu d~ fraqueza dos documentos, Qllanlo ao 
ponto em que nccusava n esse magi<trado da 
oppress5o, da violencia, que havia sofrido o 
suntonciodo em 4 uestão, a bordo do nn vi o e no 
presl~io de Fernando; mas o certo é qne esses 
factos se deram e que nuo · podin npre.:entar a 
prov~, como já disse; o certo é _qll;e _na provip.· 
t*-1 de Pernambuco, o chefe de palma de entao. 
o Sr. Joaquim da ·costa Ribeiro, apeznr de s~r 
magistrado muito. honrado ... 

0 Sn. ~i.ElRA DE YASCOXCELJ.OS ;-E' llll1 ma· 
gistrado muito distincto. 

o' Su. JOSÉ MAll!AXNO ;-... UlUito distincto, 
como diz o nobr~ deputado ..• 

O Sn. llhliM DE V.<scoNNCELLOS;-E muito mo-
derado. , 

Ú S~. JOSÉ MARIAl!NO ••• e muito moderado, 
I·r~tic~u. essa violencia. para da~ satisfação ao 
cdio, ao rancor, não mmto propno em um ma· 
gistr~do muito moderado, rancor de que ~e 
po;suiu por ver que um preso da detenç~o, o 
pro.;o de comportam~nto m~is _exemplar datJt~elle 
estr.bl:lecimonto> teve a ousadt? de, QOr mottvos 
Ce gr11ttdüo, fazer uma manlfestaçuo, que em 
nado oífendia ao cbefe de policia e que sómente 
penhorava o administrador, que pOl' um e~tra
ta.gema desse muitu moderado chefe de policia 
foi demiltido acintosamente daquellc carg-o. 

Ondas estas lígeirns observações, senta-se, 
convencido de que o seu co!leçra procurou ~a 
>erdade cumprir o dever da amizade, mas nno 
conseguiu f~zer a defesa do seu amigo. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DI,\ 

O SR. CosrA AzE\'Uto requer dispensa _da in
ters\icio pnra que entre immcdiatnmente em 
2. • dis~ussiío, e assim se vence. 

Entra po1•tanto 1lm 2.' discussão o projecto. 

O §r. Freitas Coutinho declnra que 
o sorpr~udeu a soliciludé roaJ que ~c votou 
o encerramento desta discussão, cujo objeclo 
ven.~ so.bré interesses individuaes <iue se ach~m 
presos a il!teresse; de ordem P\Iblte<t de sub1da 
importan~ta. Declara que estar" soropre na ~s
tacada P<Ira se oppúr a qualq~er 2n1eresse m· 
divid11al, quando dasu:tadopçao nao resultar o 
interesse publico. . . _ 

'Nüo vil que do prOJCcto em d•scussao resulte 
interesse algum publico·, pelo contrario deseja-se 
cs~belecel' o mouopolio em ravor de um só in
diiTiduo. Existe uma lei regulando '~ mo teria ; 
e assim entende que todo o commettrntento que 
tiver nascido no dominio dessa lei deve ser 
vor elln regido. · . _ . . . 

E' contrario aos prn·1legws, e prmc:palmente 
a este que está sob o uomioio_ de seu dir!Jito 
constituído. A lei Cúncede vrrv:leg-!0 unu:a
mente en1 relatão ao invento; e no ~aso pre
sente o inven tõ é o proc%so em pregudo pel(l 
Sr. Cap~neli:w na fabric~çilo_uo sulplturelo de 
carbono, e uno essa substmcm. 
Observ~ que, a ser co mo querem os nobres 

deputados, eutfio 1mra haver lugica no s~u. Jrr~
cedimenlo, doviam conceder tamuem prlvtlog!o 
par& as retortas, par11 o fcrw e lwalmcntc pam 
os tijolos com que s;';o (aiJricauos os fugõt:s. 

Não se traw lambem ua introd ucçiio de uma 
iodu~Lrin nova no paiz, por·tJU:ruto jâ se ra~iil 
uso do sulphureto de cnrbono em lnl!orntot'l03 
das no5ôas escolas de medicina c i)O)ylcchnic.:t, 
muito antes da uescobel'ln do ::it'. t)>paneroa. 

Julga, pois, mais aeetta<lo conc~det'-sc o pre
mio a que tem jus o St·. C:tpan<'ll1~ pelo rele
[e\·ante s~.rvi~o por elle prestado a lavoura. 
Quanto no privilegio._en!ende que n~o se .deve 
hz ~r exccpção na lei de 1830 : antes se Inça 
uma lei geral que re~mle essas const3ntes ex
cep~ões que o pnrlamen to tem aberto na let. 

O Sr. Mnrtinh~ Campos :-Peço 
licença no nobre tlcputhdo para jl\Slilloar' o me~ 
yoto perante S. Ex. e peronle n c~mara. Votc1 
pelo projecto em primeira discus$ão, votarei em 

Posto a votos o parecer n. 2* A de 1880, que segtmda e em terceira, si o projecto l:í chegar. 
re~onhece nepntados pela província de Minas o nobre deputado fundamentou a saa argu· 
Geraes os Drs, Man<•el Joaquim de Lemo_s e Be· mentr.e1ía .na lei de 1.83{), mns peço permiss~o 
n~d1cto Cordetro de CampO$ Vulladare~. ~ appro- para Õbser'l'ar u s. Ex.' qae a lei de t830 nlio 
vado, e proclamados deputados os rcfendc·s se- deu cous" alguma ao in>entor, go•·"ntill; ·o di
nhores. · 

1 

reito de pmprledade que elle tem D'<l suamveu-
Occupa.n C<>dei1-a ita presidencia o Sr. ~-" <·ão. Âlei conced~u privitcgio; mas é um pri-

. vice-presidente, Luiz Fclippe. · ,Ynegio qu" ttlm wdoaprOpi'ietario ';)_o que ti seu; 
Coutinú~ a L• discuss;io d·~ projecto n. 71 de gara\iu Q direilo de in1•ençãu ao IH'oprlet,trio, 

1880 concedendo ao conselheiro Gnilherme J como gur:mte o direito do pr~prtelarJo de terras, 
Sch~ch de Cap~nema o privile"io por iO annos I o direito do nobre deput~ao, a: sua carteira 
para fabric,,c:;,o de sulphureto de carbono. ! contra os gatunos: .. 
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O Su. FnErT.IS CouTINHO :-Niio hn paridade. I são os beneficios que da introduc~o des!e in· 
O Sn. M1nTINHO C.u.rPQS :-Toda a natureza vento têm provindo á nossa lavoura. 

P'<rtícu!nr tlr·sr~ proprietlaile rnr~a 'a fórma da Ouvi mnis de um- dos meus nobres collegas 
· ;;arautia que a sociedude lhe dever. fallnr em_ pagamento-de uma som ma de dinheiro; 

Quant~ ao privilegio solit:itado hoje pelo Sr.. d~c_laro_ a SS. ~x. q~e não soi coro.o o corpo 
c~nse!hetro Capanema, declaro ao nobre depu- leg-,~lal!vo podona arbttraresta somma. 
lado que votei u favor e. votnrei por elle na Quem arbitraria? Não sapóde calcular. 
segunda como na terceiro _diseusslio, si lá cbe· (Ha di~eJ'sos a"'urtos.) 
~r - ~ 
" ..\rgumcnta s. Ex. com ~lei de i830, de~la· . Mas, da?o.mesmo que pudesse ser estipulado 
r ando que o introductor de um invento util não e~se P:emw • d~ào que}bundasse o t_b.esouro em 
tem direito a privilegio; tem, porém, direito, d(llhe!ro, en,nao !Oilllla peJo p~em}o pago em 
que S. Ex. n•o contestn, a nm premio. Come- dmlt~rro. N~o set onde eslá ' ' JUStJç~ que nos 
çarei por dizer an nobre. deputado que tle 30 a !evnr'a a fazer _pagar !'or todos os ha~<tantes um 
80 v•1o 50 annos da data da.lei citad~ ~lé hoje; . mve~to. que Jmmedtat~mente e. drrectam~nte 
e e!la n~o foi execut.da por outro fôrma senão opro'c.rta a uma s~.cbssc: ~p:o::v:eJtaJmmedJata· 
pagando o E~wdo por unt ·privilegio 0 premio mente ,\?s.~ar,en~euos·e cbacaJeu.os. (Apmados~) 
que prumette:n em dinheiro (apoio.d,1s); premio Qu3l ~et~l po1s, .<~ consequenctn da C<>acessao 
•1ue nuncaat~ deu-se a 1ntroductor de qualquer do pnvtle~JO sohcttado pelo Sr. Capanema? 
invento ut<l. Até hoje não roi pngo um só O Sn. FREIT.AS CotiTINHO :-Deve-se lembrar 
premio por outra fórma: Percorra o nobre depu· tarnbem dos lucros cessantes daquelles que po· 
tado a hi~tori~ de todas M legielaturas que se deriam estabelecer fabricas iguaes a essa. 
têo1 ~ucc~dido; procure c9nhecer~ nm:chados- o &l. l!AI\TLNl!O Cut~os:-Cbeg;Jrcmos W. 
tr~ba,hos do senado, e v e~. que n~o fot vo~do Concc<lido o [lrivi!egio solicitado pelo St·. Capa· 
ate esta data nem um ~etttl do \hesom:o para nema· c que a commissão da casa muito avisa· 
po;:;nwen~ n (!Unlquer mtroductol' de mveuto \ d~mente reduziu a dez aouos, o premio será 
utt! no pDlz. p~go ao Sr. Capanema po~·aquelles a quem im· 

O Sn. FnErns CoUTINHo:-E' um -m8u pre· mcdiat<,rnente aproveita o invento. 
cedente. Acho isto de toda a jnsliça. (Apoiados.) 

O Sn. ?ti.um:mo .C.1~!l'OS :-Permitia-me que 
tliga: n~o defendo c corpo legislativo ·desta in· 
crepnção porque cllc nilo precisa de dcresa. 
Esses inventas aproveit~m a alguem c aquelles 
que delles aproveitllm devem · curregar com o 
pn(l~mento do premie respectivo. 

Este principio, mais do que D deilciencia das 
nossas tinançjs, tem levado o corpo 7egislativa 
a aui<Jri~•r a pratica, até ho!e inn~lter•vel, de 
substiluir o premio pecuniarw por tWl privilegio 
durante um ecrto prazo. 

Perl!untnrei no no!Jrc deputado: as machiuas 
americanas de descasca!' cnf~, introduzidas no 
Jl~nzil, têm Oll UtlO gozado até h11je do llrivile· 
gio? E <Hluel!cs ([tlc têm este privilegio ainda 
n<io prctL•ndem s~r o inventor dcll~s, nem ainda 
ningucm inu,;ou disso. · 

C:lame o nobre deput~do CfUC este privilegio é 
mn~ illcg~!id~dc; tem sido~ ~rgumentnç5o de 
S. E~. ; eu JIH~ direi qne ~- lei que tem np]JrO· 
Yado estes privilegias concedidos pelo ~roverno 
em certos limitt•s tem sido justa; e· direi ao 
nobre deputado que r'ssas mocbiuns-~ que acabo 
de me referir ja tiveram uma prnrogação _do 
privilegio, nlio com o meu voto. 

Quànto ao invento cuju uso foi introduzido c 
vulgarisodo no Brozil pelo ~r. Capanema. direi 
ao nobre depotado qne nM fui dos primeiros a 
usa l-o; recebi os nnn1mdos do invento com a 
d escon~&uça com quG devem ser recebidos taes 
annunc10s em_geral. 

O que po.<so, pcrém, boje a uançar ~ S; Ex. c 
que não ha de cncontr:lr uma unica opinião de 
um lanadoJ' que dnvide do immenso c incal~u
lavel servi co rre-<tado pelo Sr. Capa nem:~.. (,lfmtos 
apoiados.) •. 
· Direi mo.is ao nobre deputado que não -sei 
como poderia ser calculado o valor do prero10 
g ue tivesse de ser pago ao Sr. ca·p3nem~; taes 

Jllas disse o nobre deputádo ' si o iuV'ento é 
muito ulil, si· é um grande beneficio publico, 
porque o mono poli o~ • 

O Sn. FnEJT-'5 Cou·mmo à :i um npnrte. ' 
. O Sn. ~L\1\TINHO C.\lrros:.::.:.PcrdOe·me; a ar· 
gumc,nln<Fio do nobre deputado é em um circulo 
vir:ioso. 

O Sn. Fmm.\s CouTI!QIO:- Não apoiado. 
·O SR. MAnTINIIO C.urPos :- Pois do que se 

trata? ll' de pagar por o unico meio possivel ~o 
itttroductor, vulgarisador de um invento (apoia· 
dil.~). c o nobre dotJllLado quer que este ~~~::a· 
m~oto não se effectuc o reconnece ~li:'ts a jus· 
tiça do pngumcuto. 

Não se redu~ a outra cou~a o so~ argu· 
menta. 

Seria justo o nobre deputado, n sm' ~r:;u· 
mentação seria mnito valiosa, si se limitas~e ~ 
pedir que :;c tomassem as catl!clas indispensa· 
Yeis contra o 111ono poli o, conu•n os vexames d:t 
cxplor:<çiio .de um monopolio. · 

Neste ponto o.nobre deputado teria razão. 
Mas direi a S. E". que não me receio do mo· 

nopoliD. A Mmnrn, concedendo o priviledo 
para. o bbrico do sulphureto de carbono, niío 
tranen os portos (apoia<U!s} ••. 

UM Sn. Do:~uuno :-Esta é.que é a verdade. 
O S!t.. FuNcisco SoDnÉ: -1\fas. tranca a indus

l.'ria de outros, prohibe que elles fabriquem. 
O~~~- ~f.un!IHO CAllPOs:-l'erdue·me v. Ex.; 

tranca os portos dos outros ·J?roductores ... 
O Sn. Fn1NCtsco Son!Ü::-Os portos não, 

tranca a industria de anlros quo queiram fa • 
bricar. · 

O Sn. MAl!Tll\'110 C!)JPOs:-Eu direi a· V~ .Ex: 
que trancadils já se achavaui mesmo ante5' d~ 
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privilegio do Sr. Capanema, pela ignorancia 
delles. como tranc3du eslava u AJUeríca aos 
Quropeus antes de Colombo. 

0 SR. Fn.\JICISCO SODBÉ : - Est:L é outra 
questão. 

(Ela outros apartes.) 
O Sa. MART!NHO C.U!POS:-Mns direi ~o;nobre 

deput:~do: n un íca argument~ç.ml iu>La seria 
pedir providenc.ias contra os·abusos do monOllO
Ho. E$\~s proviàeneia;; não me preoccupam 
não me parece de neoes$idaàe tomo! :os, porque 
~. fr~nca e livre admis>~O do SlllphurelO de 
carbono no commercio, nos resguarda de todo o 
vexame. 
Vozgs:-s~m duvida. 
O Sa. )URTINHO CAM~os:-Hirei m~is ao no

bre- deputarlo, quero ser com S. Ex. m~is justo· 
do que S. Ex. o foi com a c:,mara e com os qne 
nlio votam de ~ccôrr:o com S. Ex : o not1re 
deputado e úUtJ·os n·oss"s colleg~s qua têm im
pugnado ~ resol~ção, têm prestudo um grande 
serviço: tê10 cb~mado a atlençiio sobre a ma teria 
e tornado completa a obra do :Sr. Capanema, 
t~m trJrnndo essa industria couhccid~ hoje de 
to dos. NHo ba g ne temer vexames do monopo· 
lio, qunndo ê licitt• a importaçiio de um genero. 
que as fabricas da Europa, vendendo a 50 cen· 
tlmos o kllo, ganham e:.<:traord!tlarit•mente; nno 
ba que temer: esse servico deve-se ao nobre de
putado e aos seus collegas, que têm impugado 
a resoluçiio. A industria 6 mais conhecida hoje, 
o Yalor do genero mais conhecido, e a lnvoura 
deverá a SS. E Ex. o terem completado ;1 obra do 
sr·: Capmen1a e nlgari>ado os conhecimen
tos e noticias da chimica industrial a respeito. 

O Sn. JOSÉ .!llAB.!ANNo:-E os pharmaceuti
cos Jicam ptivados de f•brlêar o sulphureto de 
c~rbono? 

_o SR. 11unorLN1Io. C.u!PO>:-Eu entendo qne 
na o. 

O Sn. JosÉ MAliiAN!io:-Mas com esta oon· 
cessão pol).ero ficar. 

o s~. 1\[Al<TINHO CAl!I'OS : -Eu declaro a 
V. Ex. :tenho ouvido que nos jornaes f~lla·se 
de fabricas de su!pllureto de carbono, mas ru 
não tenbo notícia cert:; senil() da fniJtica do Dr. 
Capanema (Apoiados.) 

U11 SR. DE~unoo:-Esta é que é tt vl.lrdade. 
O Sn. Jos!Í ~L~Ru.rtxo dá um npa~te. 
O Sn. ~I.~R'I'l:lliO C.uiPos : - Neste ponto ;, 

noss~ Jei d<J i:'30 equiparou n~ Brazil o intro
duclOl' do ioventn albeio estrnngeíro ulíl ~o 
inventur, dando-lhe apenas um premio menor. 

O nobre depu~ do, por muito inimigo que seja 
dos privile;; i o>, não é mais do IJUe eu. 

víle'(ios. O do Sr, Capanema, que cabin aqui o 
nnno passado, alg·uns dias depois teria sido 
approvado ; a política obstou que~ camara pu
desse conti ou~ r a usar dn mesma libe~dade em 
suas votaçõ~s. 

Não sou porwnto- menos infcnso aos privi-
le"'iOs do qu~ o nobre deputado. · 
~ras não é esta a uuica indusLria que deve 

mere_cer a reprovat-iio do corpo legislativo. 
(Apmado< ) 

O pr:vilegio é sem duvida odioso em geral, 
mas ha urua iuduslria mais esc .. nd,t!osn do que 
esta dos privilegias: é a cootessão de serviços e 
beus pu blicos feita pelo governo para ve~rler. 
(Apoiados.) 

Estas ind ustrias nunca merecer:uu e nem hão 
de merecer as m;~ha~ sympalbí:ts no corpo le
gislativo; n1as quu uLo ao privilegio do Sr. Ca
pnnema é minha convic~~o d~ que n~o foi clle 
n tovcutor m•s o divulgado r dessa industria no 
Braz i! (apdados), e o scrvit;o pres!~do por S. gx. 
é de tal ordem que. conceder-!lte o privilegio 
que pede é conceder·llle um premio muito 
111enot· do que ~quolle a IJ:U0 teria dir~ilo. 
(Apoiados ;mtllto bt·m.) 

EnCerrada a discuss5o e posto a votos o pro
jectu, é appro\·;~do. 

Entra em uma unlca discn.'\.São o projecto 
n. 5 A. o c 1880, das emendaS· viu das do senado 
sobre o credito de i.~~O:OOOr$ para acquisiçilo 
do materbl e as obras du estrada de ferro o. l'earo n. 

Ni1o bavendo tJUem peça a p~Iavra, é appro· 
vado. 

Entra em unica discussão, a r~querimento do 
Sr M~lbeifos, o projecton. BJ de 18~0, autori· 
~ando a conct,Jel' um <>tino de l1ccnça com ~oJdo, 
etapa ·e ordenado aó ;Jrofe>sor de francez do 
curoo preporotorio do. escola militar Dr. Man,1el 
Gumes B~lforl Duarte. 

Nlio h~v~ndo quem peg~ a palavra, ~ ap
pro''"do. 

Entra em i.• discus~~o c é appt·ovado setn 
dell3l<l o projectu n. i A, tleclnr"ndo que os 
p,JeiLores de Santa Mari:t Mugdnlenv, da vílla do 
Teixeira, formariio collegio, 

0 Sll. !IIErRA DE VASCOli"CICLLOS requer a obtetn 
dispensa de in t~rsticio para o projecto passar 
á 2. :t Uiscussão. 
Entr~ pois em 2.• discussão o referido ·pro- · 

jecto. . 

() Sr.l\feira de Va,..eoncellos : 
-Eu suppnn\io ser necessaríu ruzer UtU:l em~n.· 
da no vru,jeclo, viHo true elle não diz n I>roviu
cia a que se rdere. E' simplesmente uma 
emeild2 de redacç;io; mas como a_ com missão 

O Sn.. F'RErrAS CounNao:-.Eu tambem tenho tah'ez não a possa fa1.er, ·mando uma emeu-
alguns.peccados nesta ma teria. da para que ao projecto se acrescentem ss pa

lavras-Parahyba do Norte. 
O Sn. Mu:rUIIl.O CA.liU'os :-E muito peiore;; , . 

do q_ue. e:;~e. . _ · . ·: . . O s ... A..n-.:onlo de liiquélra :-Eu 
Nao é so_a mdustna do pri.VJle~to que merece 1 petlt a vnlavra pnra npresentar n >cg"uinte. e~Qcn

a,reprova\-aO do parbm_ento: e e ·um:' don~ e :d~: ~"rescenk·se-e em T"qoarilln!!<t, na pro· 
h~ur~ para a ~ctu.llegtsl"tura o ter ~1do mutto ! vulcta de Pernambuco. E'· e~ta uma couwrca 
stv~ra aos s<)Us}lrimeiros din:>quanro aCIS pri- : qne l:ont~ 38 .. ~!>e entr9$antu, vmt ea 
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L!moeir", importando is·o p~r" os e], itores llm3 
ywgem de ~O tegu():t, ponto nmis t)U tneri~~st tlc 
tda ~volto, o qu~ é p~no~i•<ímo e de que re,uita 
o nao comp~recunento de muitos. 

O Sn. PnEsrvENrE:- Em vi~ta do regimento 
parece-me que s redoccflo dn emend" é m~nos 
conveniente; e era me!bot rormulnr a emenda 
como projecto em sep11r11do. 

I 

IJ Sn ANTO!'IO DE SJQnJUI\A:-A emeniiA é, 
sai v~ " reda.:ção, e V. ~x. forá o c1ue melhor 
ent•nder. 

Vêm ri mesa, ~;;o lidas e apoi.ada~ e élllt:~m em 
discussão as seguintes · 

.E~fE.NDA.S 

Acre~cente-se- Pruvin~in d~ Pnr"hyba .
Meira d·• VtlSCQncrllos. 
· F~ça-se extensh·o á vil]" do Brejo Sêcco, na 
províncio d .. Ceani . .,.- 1'/li•Qd,.ret'! s.,wo. 

Mr~seentc-sc-e em .T:,qunriting~, na pro
vincia de Pernambuco.-AI!IolliD de Siquei>·~. 
-Si gisrmu1do. 
. A discus~iio é 'encerrad" e ~ppr,w~do o pro· 
~er.to (·~m M ~mendas apr~senlnuas, p:~ra p:•ssar 
a 3.' d<S•·U~soO. . 

O Sl\. PnEslDENTE decl"ra que ~?. vai passar á 
!1!.• p~rt{da ordem do rlia. 

O Su. F~EJTAS CoUTINHo (pe[tt o1·dgm) :-Creio 
que ainda ba um pr\·je•·to qll" d~<:e >er ~uh,uet· 
tido á díseU<$~0, segllndo vi da.ordem do di~, é 
o de n. :!99. 

O Sn. Pn.l!SiDENTE:- V. Ex. tem razão: ha 
o p1·ojecto n. ~~9. qne não foi sujeito :, di~r.us· 
siio, porque se referia :í ord~!n do dia aatcce
dente. 

Contioúa. por1.1nlo, a L• parte d~ oruem do 
· dia. Entra em rli;cnssão o 11rojecto n. ~99 ~e 
i879. que a 1llorizn a conceder ~o tenente-coronel 
It:rnacio Luiz de Ar:~ujo Costa remi~siio dos 
jurQ~ n que estiver obrí:r~do p<•lo de:,ito de 
Ui:3\0S6:!U. rei~ ,,rrern~t,lçiio de ttndo perten· 
cente ás f~zendas nncionnc' no Pi11uhy. 

Occupn a r.ndeirn da prP-sídencia o Sr. Gnvião 
Peixoto, 3.• více-pre~idente. 

O Sr. Freitus Coutiobo :-E' mnís 
uma liberalii!ade. Sr. pr<•sideutc. quo se que1· 
fazer á r·u>ln dos dinheiros puhlico•. Trala·oC 
de um contrato l'<'~li1.ndo c••m o governo nn 
im~Ot\iincln ·de 1.5: OnO~ e I" nto, P"r" C<>ffi ra de 
gado. O 1•arecer da commís,io é tão laconiw 
que não abre espa~o a t•s<\!a.ecimentos de ql!al· 
quer ordem, de modo a nos ol'ientar n respeito 

·do ossttmpto. . 
O pr~tendente, alem .de pedi•· que se lhe ~1er· 

mitt" o p;•gamento t•or presmções, 80!il'itt• 3 re
IDiS>5o de juro.<; perg-unlo á nobre commis~no, 
a quem ~li~s cumpra.Jl>('\arccer-nos. de que n"· 
torez" e este contrato., Qilaes as J;Mantias offe
recidas ao tbeSOUl'O ' 'tim UC qlle 8S t•hlllsUI:tS 
à esse mesm<l Cl•Utratu >ejam cu mpriõas? . 

0 Sn. Ho!l.t.\ Dli\ A.tullln : -Çostu m• haver 
tiança; · 

O Sn. Fnr;ITAS Cuu·n:o~no:-Diz bem o meu 
n.obn.~ ~~~~ u.~~ a.: .("~~Ln.ru;• h<lViJr U;mçi'l ; jlo,·Lanto, 
st e H' _a a nç~ lo• presLad:~ 1 co::lo aere. ito, pur 
<)Ul! ra1.au d~ve1110> 1ntervtr na e>;~"n··~o de se· 
melhante cont•·ato: por que motivo twvemos de 
ton~·úer os favores que se pedem 1 .4( 

Po.~e •er, Sr. pre>~dente, que e11:;1t.'ude de 
opm~>•o. mns p{),)' ot'a, n:io tco!to ra;;;tís que me 
d~movom do pro;Jo,ito em que ,~ion de votar 
CllllLI'a o pr"1edo. E~ ponho ap<·:~as o~ motivos 
que me l~vam -~ assim procede~ ; si po~~m a 
n>Jbre com1111ss~o, ou qu,.lquer membro d•'"ta 
eMa, me rúDVeltcer de que ha ra>.ões podero<as 
a favor do projecto, pôde ~e r que lbe dG o weu ' 
YOIO • 

O Sl". Freit;as :-Pedi a palavra para 
dar ao nobre deputado us ell:plicaçues que deseja 
a resp1•ilo do projp,ct•l em ui$eus:<âo. 

Este proj•·•·to roi npres<•ntado o anno pnss:1do: 
A commissão resp.ectivn recebeu todos os 

rlocnrneuto< que o ínst·uíam, e delles consta 
que o tenente·c .. rone! A.raujo Co>l" ~rrem·•tiiu 
g:1do~ ela..; fnen11as. nnciomH~s. na imporl.nncia 
d•• :1.1l:00il,). O ~ystem;~ se~uido é o da Yenda em 
fH'a<,;n com gamulias de liyputllec~s sobre bens 
de rMz. 

O tenente-emanei Araujo Costa fez a compra 
nesta' c •ndições; (oi s"u nxdor um seu ti11, 
t:>ffib i)Jn cllam>~do Aratljo Co;t, •. Pouco tempo 
dep~is fallcceu o fi11dor, •ficaude ~ua fllrtun~ 
b:>, tonte ~rrui11ada por ser em gado si! nado em 
diversas f:•zen~us. 

O SR Uon1'.1. DE A1lMlO :- Ent5o, foi mal 
aceita o llo uç;1. 

O SIL FnEt'tAS :-Não, senhor. A finnça : Foi 
dad:t em l:Jen..,; de raiz~ em fuzenàas rte r:ri~çfl'o J. 

rn:1s depois da grande secC:l. ao norte, fic~1rnm 
toes [az;·n la; desfMC;lffas, úavendo, QOI' C{)tUe
qu.en.o;i.-•, àiminuirão nos rccu•'sos quer do arre
mal;,ntll quer d<~ findor, e por isso, vendo->e o 
nrrein;lli:lute em ~run~e coutingenc1a pura f;;zer 
o po::om•-nto, requereu 11 este camara que IM 
conccctcsse uma di:;pcnsa de jUI'Os e uma mora
turi;l, A c:~mmi:o~ão .re:o;pcctiv;l,. COIUO consLr~ do 
~eu purccer ~uc se acha junto ~os po~eis, da· 
d:~rou <JUt! ni1o era 1!;1 · _.ttribuic••o da c:•mara 
conced•:r -ll!e a mor .. torí,., !•orque di~to po•ím·i:t 
conhecer o gove~no' im!JCriol a qnem devia o 
dt•vedur recorrer; Ul:lS que qu,ntu a di;;pt•Us:t 
tle juros :•c lu' v~ just:• a..collces>iío, e,rn vista dos 
documenlúS rzne juntou e que se acham pre· 
~entes. 

Acho pois que ser{l uma grnndc justiça a con
ces<flo pedida por e>se devedor du fazenda. 

(Ha um aparte.) 
·A r~zão princip,l é esta: a divida é contra

hiJa por c:cus" da anematnçno d~ gado. Os 
gactos são coniprados par~ se venderem uo praw 
d~ dou• ~nuo,. Nesso p1'nzo é que se deu baixa 
consíderavd nos Dreços; ~Ue arremnlou a trinta 
e Ires mil e ~mto " cabeça, e depois o· gndo 
de~ceu a um pre•:o tão insigni\ic;,nte, que não 
podia ddxar úe seguir-se enorm~ vrejuizo. 

E', vortanLo, este um ~-~ao de rorça maior que 
j usti li c<~ o pedido. 

Por ooHsequend;~, esta íaGto é bas\nnta. im-. 
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portante pa:·n que o ,;rrNnntante poss~ obter 
a dispeos1 dos juros que impetra . . 

O nobre deputado púdc examinar os papeis. 

O §r. !Fernando Os()rio : -Sr. 
ptcsjd·:~ ntl~, tomn ;1 !x,J;:Vrn pai"<i provoN'lr =~I
gu ou•s ex plicnçõcs do governo e "o mesmo 
tcmpn para dar as .-aziks pelas q~es nego o 

O S•·· FreUas Coutlnhn :-Quanto meu voto ao projúeto em discu,são. 
;\ primeira p~rte do discm·so do nobre deputado, Apezur de niio pcrtcnncr ó briosa clas>c mi
rclativa á faculdade' qUe tem othcsouro de po· lita:·, estou acostumado.~ render-lhe as minhas 
der dist,ensar na lei, no sentido de diir ao seu homcnvgcns, c tenho .cspec'aos razões pnm 
devedor ~ faculdade de pagar por prestacües a prestar-lhe lodos os serviços que puder, em · 
qunnlin devida, nad~ tenho a dizer. ~ett bcneflcio. 

Emquanto aos juros insisto ainda em qne a Conheçü :todas as suas glorias, c sempre que 
camara não póde corrcedcr semelhante f;~vor, allro as pagiuas da histori~ 1le minha ~atria 
porque o C<mlrato foi fei to com as garanli:ls sinto orgulho qua1tdo vcriOco que em Mnbuma 
lcgaes; o thewuro exigitt a fignç~; a fian~'(l fui das OIHI"a< ua,üe; do n1unJo antigo e moderno 
prestada; "t>OI'lanto si o arrematante foi infeliz n,·,~ enconlr"mo' feitos m.1is dig-nos de conside
na c>peculaç:",o, cotllra elle e não contm o the· raç~o e d" immort~lidu1le . 
souro é que devem reV9rter os ur··juizos. U n~JJro minü;tro da :;uerrn é o mprowntante 
Si~ d01ltrina do nobre lleputadoving~r, estu· fiel da honra do militar bruzileiro, M ma llc· 

b$leceremos um proced~nte que ceaamente roicidade e patriotismo nunc;\ desmentidos e 
produzir<! as m~is funest~s consequencias; todos por mais de uma vez [travados nos campos <la 
os contratos cele~rados com a f"zend:t puiJiioa, butalha. · 
Io:::o que não porpocwn~m ao individuo que I A S. Ex. apr~sento todas as minhos revcreu· 
com ella cont.ratn ns \Tantagens que se c~lcu- cins. 
laram, darão Jogar a que se tec],,mc do parta- Q11izc.ra ;mdat· sempre de accôrdo coo.1 S. Ex. 
menlo a indemni>avilo corre~pondonte nos lu- no tcucno d<t polilicn, eo:no tomos andado ms 
eras que não se puaeram auferir. nossas relações da amizade particular. 

O SR. FnEITAS :-O parecer é assignado rclo lle~resent:m(e, ~o··ém, do pa~%, tendo rig~· 
Sr. ·ministro da ~griclllturn pekl St'. BarrosPi· roso ddvor de desCillt~•nllar com md~penderrcm 
mentel ' o maud~tto que me f01 con11ado, mUltas Yezos, 

· ·• senhore>, BO!l ohri~~<lo a discordar de S. Ex. 
O SR. Fa'EtT.•s COUTI!\I!O :-0 Sr. ministro da E<tn minha àiscot·dancia não é moth·ada por 

ngriculturn podia t;T a~signndo o pnrecer, como [laixoos inconfess;•Veis. ou por e,;pirite dP. oppo
o Sr. Barros Pimentel e o Sr. Lonrenco de Al- siciGnismo mal etHendido. S. E,;:. beul me co
bUQ\tCrque, mns o nobre deputado ·compre- nhrc1J e sabe que nestn trilmna o fórn dnqui 
l1cnde que i;;so n5o me poria Mt conccr.o de tenho. lhe feito a justiça que merece, e I ou vndo ns 
modo a ni10 tmdcr eu livr,:meutc manife~tar ~ suas intentõe;, porque ocrcúito qu1: os 3Ctos do 
minha opini~o. nobre lltinisti'O, como os dus ~~us collegas de 

o Sn. FREITAS d:\ um nj>arle. gabinete, são in>pir<Hlos no desejo de b~m 

O Sn. FnEIT .\~ CoUTmno :-N~o me ~urvarei acertar· 
tli~n:c d~ autoridnrle. alicismuito 1·espeitavel, do AtJUi,_ senhores, a opposiç~o e membros du 
Sr. mini~tro dt~ ngri<:ultura, Jlorr111e, ~or mais maioria tr:1balbam por uma causa commmn, 
que tlo;cjo~, nfio en•ergo de s11a pnrLc raz~o que hto> é, pelo bem estar du p:.tl"i•'-
mo ohrigllc a p~n~~r 1le l\Til modo tlilfercnle l'úde bem_ ser que :1 OflJlOsiçiio se eugnne m~-
dnquclle JlOr que me tenho manifestado. nifestando-~e mais de 1!11\a vez nestn trihuo~; 

O Sn. FREI'I'AS d~ um apurtc. 
0 Sn. FREITAS COliTIIiiiO ::.... .-\ f~zenda o que 

uiio deve é ncn rrelm' com os prej nizos d~qttcll~s 
que nrro sffo relizes nus stws especubJçues. 

A' sombra du prcceuertte que o-nnbrc depu· 
tado quer crear, bão.de appareccr novos reeln· 
m;~utcs, c o> pre.iuizos contra o lhesouro, prc· 
juizos resultantes de um~ tal oloulrin.~, lJ5o po· 
derão ser por S. Ex. caiculpdos. 

Eis porque voto cor*~ o projec!O, e sinto que 
as COtBidera~õe~ do nobred~putado pelo Piauhv 
niio eal.as~em em rueu es:.lirito, de lllodo a ruo: 
dificnrem ~ minhn opiniffo. 

Não hnvenJo m~is quem pe\:'n a pa!avr.,,. uc~ 
encerrnd~ a discussão. 

A vot~ção fica adiada [lOJ' nuo l1nver numero 
para Sé "atar, o que foi verific~do d~pois de 
proced~r~se ;\ chnmnda, na fórm;\ do reg-i

. mento. 

SEGU:'iDA PARTE DA Ol\El! DO DH 

Entra em 3. a discussão o orçamcu to da guena. 

ma:;, senhores:~ não vovemos ~ômentc pnr:.t o 
presente; o futuro di r" quem tem raz5o, e então, 
~i pOr\·cutura .o -governo. reulizaudo as suas 
idéa", llpCzllr da noSSil o, IJOsição, con~e~uir tl 
prosperidodc tb palri;~, bem merecerá uella; 
mas si, no certamen travado, ~ opposição pelo 
contrario vir co~sutl!Ul~dos Qs seus presenli· 
rnentos, como o tem acontecido, de que o governo 
por seus ~rL•lS niio pódc salisf~zor âs ~spir"çlies 
nacionacs, a maioria o o governo alio terão rc· 
medio· scnflo resigu~r-.•e pcrJnte os triurnpbos 
da oppusí~1io. . 

u.,,,, Sr. presidente, interessando-me viva·· 
mente pela sorte do exBrcilo tlrazileiro, ~~sim 
comn pel11 dn Armada impel'ia!, que tem conbe
cimenlo das ntinbas p:tla 1•ras em seu abono 
lle5ta tribnun, nõo po,sn ~''i~~r de allnsar da 
atlenç:1o dos meus coileg~s,_p~dindo-a SS. ~~Ex~. 
pacit·ncia ·para ouvir~me, c_entUo .sem Jll<li~ 
vrcnmbulo~ eulr~rei Yenladeiramento na qucsluo 
de que se trata, deixando de parte qua~squer 
0\lll'~S C01loider3ÇÕOS de craem polili~. qne po· 
der ia f~zer nesta. momento. · · 

Sr. presid~nte, eomeco declar.Jndo á canwra 
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qui! nego o meu voto no § lO d~ proje.ctó em As nossas fronttâJ'as, ~>s do norte prlneir•al· 
diseus~<io, qu·: diz o ~··~·ninte (lê): mente, C'St;lo quosi ai.Jnndonatlas; as do ·sul n~9 

~ i:i~~ndo C1H1Vent~ntr, r.;cnw fudit~:t o go\~~rnu. e:Ot~lo sutncientemtJnte guarueci<l.as. Eu qtllzer~ 
:11lfFl!el!!:H-sc c nutuero dos \:'OUlul:nlJvs (iç c1ulj .o gnve1·uo, ~~gera que t~m na pu::Ha t:b 
destm:a:mentos no interior das provi11cins, tra~ gu~rra o Sr. Visconde de Pelotas, que conhece 
ztnd:1 1sso, segundo ellc c"lcnb. um" •!e-p.,za aquetles lognres, não só cu1·assc desse assumpto 
d~ 7:930*"•00,apresenta est3 rubrica a ll.i[J"erença COil\O se re~olvesse a fazer na provtncia do Rio 
de 2·.2ü4Pparn menos, e cotej:1da eom a que se Gr«nde do Sul um c~Ol!JO de m3oObras, ponto 
votou para o exercício de :1.880-1881. • de concentrecão de um exercito de observaeõe~, 

Este pa1·agrapho n~o é m"is do que·um~ jus- bem disciplinàuo, que pudesse ~cudir aos lug•res 
tifieação do m;íu systema que ha, i,;to é, o vulneraveis ou invadidos pelo inimigõ nas 
systemD de empregar-sn o exer~ilo om dcst.~- fronteiras. 
cament•Js polieiae~, clesvirtu:,ndo-se por este Sabe S. Ex. que o campo de manobras traz 
modo a sun rui~sfio. O exercito niio foi orga· ainda t> vantagem de pôr em conlacto os com
nizo:do para fazer 11 policia d<lS cicl~des, d:1.> mandantes dos corpos entre si, os seus com. 
Yilbs e dos aldêc•s. O exercito, como bem diz i~ m~ndauo; e os olfir:iaes generaes quo se por1'1ll 
o gr .. n~o genei"3! frJnccz Foy, é tblia<Jdu illustrar catla aia Uil pratica do serviço. 
esscnch\lmentc a comb .. ter o in1migo' exterior, E por f•dlar em defesa de fronteira, não c.s-
e aecidenlalmenle, em casos qu< ~ nação ~ o quecerei a nossa com o Paraguay. · 
g~ver?o devem restringir o mais possi~el, elie O nobre Sr. Barão de Marae~jú, brioso e de no
pode ter de co1nb~ter% re1•u!tosos no in te· dado o1Iit'ial, que actualmente preside a provin
liOI'. r.ia de ~loto Grosso, e:n um relatorio luminoso 

Senhore;, convém separar inteiramente o ser· lembrou a convcnienciõl de se estabelecer postos 
vi~o ~e exercito do S<'l'l'i~o da policia. l'orque milii~res ú marg-em direita do Apa. Senhores, 
~sscs d~st,.camentos ~Porque~ poltci .. é imuf· nté ~~ora e>la idéa vaut~josa não püd~ ser rea
fici,nte ~ Mns entiio ougmente-se a fo•···~ poH: llzadn. E11 chamarei a nttenção do honrado mi· 
cial; ~i ;1s !Jrovinc;as nno Lêm rel·ursos, soe· nbtt·o para e: la; purticiparei a ~- Ex. que o 
éOI'ra-as o goYernr> ~~ral. Osnwles que dorh·"m Paraguay, ap11~ar_ de ahotido e derrotado como 
do syste.ma que r~provo s::o muito conb~cidos. foi !leio Brazil, não se de;cuida dn sua defesa e 

Os destncamentús qne o exerciUJ fornece ja collocou á marg-em do Apa, do lado do sell 
n~mcl\ ]lO_dem_ s~1· numerosos, e acontece que, terrilorio, pos\Os wilitnres, ju~talllenteem rren1e 
n:~o so nuo bast:tln pamattcuuc!'ás nec~s~itliiUI!:l dos pontos iutlieodos pelL>Sr.Barâo deMaracojú, 
como. al6m de se de;l'irtuar a inis~5o do cx•·r~ pol' jnltral-os irnpnr!antes. 
c_íto,.torno·se mais pesarlo o srrviçà p<~rd o mi· 0<1 estaiJelecimeuto dos forças militares UJs 
lltar. fi'Outeiras não o~<·orre slirnente a utilidade de 

H niio scrú sufllcitute par~ o pobre solt!ado gat·unlir o sua defesa contra o primeil·o ~rre-
o sen·ll'O qu" cllc presta nas fileiras, nos 111í>- meS$0 du inillli:<O, que, por mais de uma 
teres de >ua prolis>iio, nos seu~ ueampamento. vez j:í SUJI]IOrlamos nu sul rlo Iwperio, em 

_ nn n, gucrr:J ~ l'or~uc h:l uu o governo ajlru- que nem a bt·avura do soldado rio-gran
voil~l·u em d<·Stncntul•.ntos de polichl fSeub.ore' dense, nem a sua lle1oicidadu, nem o sen 
cu entendo r1 uc o c:teJ·cito. rlcpoi:; ~ue voli~ •le p~tl·ioti;mo bastarnm parn impedij·G de çom.
nma guerro~ lon~>J; ~:umo o liiJsso, u:io dt!I'C Sl!T mettor ~m sun passagem as mats ternvets 
inc~mmod,do 1ksse Jnono. ent tnrcf:1 nu~ o tl~- duprt!dnr.ües, cn1sando o, m~1iores prejuízos aos 
gTada ; IUO!S, pelo contl'al io, tlcv<: ser êolloc~do no~""~ c,",mp~triotn,,que nb h<•je reclamam {lOJas 
em 1 10Dto~ e~ti'Dltig"kos, onde, cutrCJ'llC :1os lia- indemniznriies que lbesslJo devidas, e pelas 
bil.tls .militares t1iio roh1 pa os ln~os ri~ dis~iplina, q ua.cs tanto lenho trabalhado por nlc.~nçal-a.s ; 
qu~ e o que cOii~egu,•m os tae~ d,;swcumento<. nindn oc~:orre oatra grande Ulilidade, e e 

Ningucm pod,·rá ueg:n· que o exercito, em- que <mt torno dos pr>slos militares, acampa
prcgacto no policia, perde us se tiS lwbltos, tor- mcntos, ele, se formori~m nucleus ele coloni~a
n~-~e, sem o querer mesmo, inuiseijl!.nttdo, çiio, se levanlnriam povoaçõe~, com o que su o 
on1~urn tenham os oUieines e os sddarlos ~s me- 1-:>iz tinha a ll1erar no fntam. . 
lhorcs inkn~ões. O quo vemos presentemente? E nij;o) é u~ta novidad~< o que vos d1go : uo 
Gr~nde ]}arte tia fo!"ca militar, destac~M em Essallu Orieutal as povonçües do Salto,. Taqu~

pcquen·:s JLarcellas, e1nregu" . mnita> yezes a rembtl e Cerro Largo fora·m, em seus principias, 
autoridades p~ís:•l.lJlS ignol'llntes, que nada eorn· 3camvamentos lllilitares. 
prehendem da Yida milll;;r, dandu ordens cs1ra· E,t~ serviço da frontei1·a tem _merecido, (e,:n 
vnl!antes e produzindo cunflictos prejudiciaes. todüs o;; paiz(•S civilizados, a dcctdJda attençao 

O que vemos mais? S0Jd::dos do exercito obri- dos ministros da guel'nl os mais inte~ligentes_e 
godos ~ neomp:mhar procissões, a fazer guardas palriollls. Citarei, por cx~mplo. a Itahu ; o·m•· 
pesadas ils repartiçues ct\·is, deMro das povo~· nistro da guerra H!cott1, comprehendendo a 
ções, qunn~u nao sã., iuandados purn o interior l neressirlatle ~o or~·amzar um system~ ~e defe<a 
dos municípios a traz dos malftitores. d~s n·onteiras; org:mizon 2t, companh1as deno-

Cmwllm ae<'bH co111 i>t .. , ~entv>r~s. que mar· minad~s ~lp'na>; eada uma com o >e11 quartel. 
tirizn, aborrece e villepeudia o exrrcíto.IApai«· 'I O goveJ"nodo J.h:azil,Sr. pr~siaenle1tem tt·atodo 
dos. ) Convém·illiminar esla tarefa que não !!te da> no~s~s faonielrr~. tnaJS msumcrentemente. 
compete, mas sim á poliei~ .. · . · N~o tem (lodido, ou por f;~lt~ de recUrSO$, ou por 

A.ini;sãQ do exereito, eu> tempo de ~nerrn, c I outro qunlqu~t· motrvo •. c~mQ, por exemplo, a 
Da guerra; em tempo de pa1 .• dc~e ser .nas fron- pas>agem raptdn dQS mru~J>tros nas reg_1lles do 
~eir~s. E nós as temos para defender. · poder, attender a-esta ordem de necessidades. 
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o miuistro d, ~ucrra do :::.L>itwl~ dr· 5 d••J,. O SR. Iw~Pll:<sn PE AnAuJn:-0 pat·tido libe· 
nef"ro ... o fren.~f!ll Osur o. tiuha :rs Jtlt~lhllrt:S idtiiS }'()] jH!g"ll.iiV~I [Wl:l ~a;~ r('\'Oí;<•ç.ão. 

~ e.~te r·~~l'eilo; ma~ nãn pt)tl~ re;lli:.wl-a:-; ;1elu O Sa. FER:\'ANOO Ostln~o:- Slm, 5;.'nhor ; a 
pnllt~o ten1po que esteve no mini::.terio; m:1s C:~LtJU nc--s~ c~s-~, o ruluisterio :u:tUtll, de ~t> d1·• lbn~o, 
certo fle que ol nohre ~r. Yi>cond~ de l'dülaõ, qae ~ lllle at, e o meu nobre coltega. que o 
actu•i•uettte no l'"'to da guerr:l. àrt'" tMlas a> <>poía. dc,•iam propiJr" revog~t;ão dessa ld. 
provídcnd:~s que o seu pau·ioti>mo ~ n sua ex- Mas jnslilieu o silencio de V. Ex. e de alguma 
11eriencia acon~dhorem porn c''" lim. sott1: o do uobre !Hinistro .dn guar~. porque 

No domínio dos conserv,.dore,, mandnu o go- tem tido o excrdto t:ol coopet·ac~•o rla_pnrt~ dos 
verno consLruir, ~~s fro.nteira< d?. Hío G::ancte, YOltllllilrii'~ que, senhnre,, tem-se dispensado a 
al:..rumn~ rol LlliC[l~Ot>S. Tnre. Cct-:ISL:lO de VL:::lt;.]- CXt·etwúo áa lei elo :-;ortcio. 
:·,se verillcur q:-te e~·;tm i~r,um~·lel~l:; c _impl'~~t.:)- 1 ?tl:.t:s. éJUSi~~ruente n~~L~~ ponto que eu faço as 
Vt'i;, e qrre o dtnh"m' net_lns despendtdo tmha I miultns ob<••rva~õus. ~i é v e' d:ode que o govemo 
sirlo um v•·rdadeíro e~banpnwuto dos ~olres pu- i precis<• fu1.er <-con••mi;Js, pnnha liml!e a~ volun
bl ío·.os: esbanjnmento qne. f"zenuo JUSL ç;1 110 tori>d•'- e execute a lei du sortetO. 
governo conservadtH': n~E est ~ve <'111 ~eu ~~~nõa- os volnntari<,s não se apresentam para servir 
mento. As L·~es f·,rLIIJC~lçot•s uno eram mal~_ (}ne graturtnmeute. 
sim~lcs auerros form:ondo ~<arcdes rooteodas por A' primeirn vista p3rece que satisfaz c é 
vallos: paredes es"'s q?e for:;~. '011d2 de~~~.~:~· meu"sdb~cndio>o o 'volu:tt;Jriado, mos a ver· 
da~ pdo tempo. e 0' ,,dias, ~n h ido, de'"'. s da de e que oeiL' aa~tn<!nla as ,j~spezas do lhe
das cbuva,, cooperaram p:ora c. seu esn·,.go; SúUI'o. us volu111art~s lie:nn mais caros porque 
:1cr:-re:"~a•.ndo n~;liS <!~~: 11Jndo·:-:e ~~~Jtu taes ~hrns, eum cad;1 u1u deJie~ de~JJtmdu-se, al~111.d.u ::i(1ldo, 
fi~ara~ tod;~v'~ ~ua>t "tJandona~J,~, porttU<. n~~ f<•rda 111e 11 to c e;:rp11,-preulios e .~-ralilica,ões'; 
~o n~~nos deu->e-lhes t::uarntçao que dei "o po><o que, com ,-ado' so1 teado, desvende-se 
CuHl.,,sen~. . . sóruenle soltlo o fürd;~,ueuto e etapa. 

Devo d1zcr, Sr. prestdenle, que scrnpre !~n . ' . . _ .. 
iuteirnmcnt<' oppos\o a es~c ~ystewa d~ fot'lth- Pelo proJecto em dtscu,sau ~~-se que o go-
cações :sol8das. Um iilitni"o astuto e forte pod~rá vert~O, de~a1·a que a de:yeza com· )H'emtos e 
toutar conta de lias pal'a "'seu iutrincheinrmenlo ~tatll!catoc~ "~~ :olunt;tnos "~~cn te~ ~.iO:OJO,~, 
e utilisal-as con~ 1 ·a nó,. Js\o e, ma1s 63:3J2~ da verba auter,ormeul~ 

Sr. presidente, da b:orr~ do Pew·rigua,sú ir Vula~"· . . . 
b:1rra do Jui1v Graud~. um:, znna de lern~> de l'ots bem, nos exerclCJ<lS lutLuos. é provavel, 
50 leg:nas ~et•ára CotTientes .do Rio Gwnde tlo ou quasi eet·to, qu,: ~ gov".r"o vcuha pedir ao 
Sul. pr!IO rio Uru~av. parl<~tllenlu ve;·!Ja tiiUitO utator, por(jue o; vo-

Nn m~rgem do Urúg-nay, no t:"'rrilorio brazi- !uuwd~~s ~e hfl:\ de tJjii"C~ent;lr ptira ~reencher 
Jeiro existem m:ntas de m::i' de uove le::uos as v:rgas que >ll furem d;oudo. o.,~ta 1\luneira o 
de e;pes,ura, püV03il:o;, e 4llG contt1m nhun•lau- t'Xo·rcilu \'e tu o lic:u· c~rissit11o; 30 Jl3<SO que, si 
cin de herva 111ate. Nos C;'mltO~ :\ovo~. <li•- nó:< <'Xo:cutu~semus " lei do ~orL~to, isso não 
tt·icto da Cruz Alt3, e)(i<te um c. minho quo• vai :t~onlecel'i:t. 

ao Ur.u~uay, ~haixo do ~allo :;r;Jndc, e _e muito o :;1,_ ILDEFOI<<O DE AnAUJo:- Nõo npoiudo 
tran<Ilndo ate por commet·o·wut.,;. Po~; bo•m; jlorqne :omda nesLc C3SD h a de ser preterido o 
do lado_ do p~tz ·~strnnge•ro hu forc~:<: •lo .nos>o vuluularto. 
lodo n:w h:1 !'l!tl:\11 o nbandono d11 ~o\~l~.rno; de 
·maneira que é ftn:il ao inimigo innouir. pur 11lti, (lla.ot•tros upatle$.) _ 
a pt·o,•iuci:t, cott:ml'll<!r atteul:«los, sem lê't~·o.n- O Sn. FEIINAI<oo Osomo :-Eu bem sei que 
tr~'i quem os 4lettnllLJ, ~an•;;t•.·audo u:-o ~ul..i.nu:qnos pel~l J~i cat v1~·ur :tdmiLL,.-~e o vulunt:1ri~do e sú 
de l'a!m~~ e Gu:~J'apuovu, no P:rr:ona, pda es em wttu tiro volunt;ol'ius u~vc o surl~io ser exe-
trarla de Gonha~m. cut:rdo; sei t:uub, m quo o g'O\'crno, procedenJo 

Chnmo flara isto n uttençiio do governo. . cowo> teut prwedillu, n~o teut f ri lo mais do quo 
Ne~u taoubetn o rHCu I' o to :i• \ ~ 11 o.lu Jll'fljecto c.um,orlr a I ..i; lHas é j us~nneut., coHtr·a essa lei 

em di>~U~'ão. qtw uiz ~s<im (ll!i: que e11 n:dumo, e cumm essa l~i que augmenta 
• § U.-J'r,,~,rstú' pret.-Dccl3ra o ;!Overno as ues1,ezas seat neces$Ídádo• cm:n o voluntartado, 

que à despeza éom ]Ire·• i os e ~r,.tifi.·~çucs de qu:utd,, prectsamos ecOilfHnisar. 
voluntarius L' eng:oj:~do> do ewrcito a>ccnue " De,•o dizer, seuhor•:s, qne sou contrario á lei 
í!JO:OOO;$, isto é, maii 63:3-l~~ do que :I verba do sr•rtew. ma§ ~ occ:osnio é :ljlerlada. as eco
votndt. ~ara os exereicius de l8i~ " 1~81, e noltli~s SilO necess«t ias e nest•s eoudi~·üe~ u sys
pede que se consigne e•sn qu~utia para 4tl des- tetue do sorteiq •el'i, ~referi vel :l esse outro, que 
pezn. foz ga$tor rnu;to dinheirD. (Não apozados) • Ten1lo-se, porém, de diminuir ne>t• ru-
brica um dia do soldo das pr~•ças de prt!l, por O Sn. ILDEFosso oB AnAcr!o :-!riamos dis-
ser bissetto o corrente anuo, o que importa lraiL·,.muitos .braços da lavoura. 
em 2:2J3$~i0. eleva-se a 61:098,5790" ~ugmeuto O .SR. PRrsco PAUAJso:-E braços uteis. 
solici~ttlo para as ditas g-ratilic1rções ~ ~re- (fla out>-os aprvtes.) 
mias .• 

~enhorcs, esla despe1.n 11ós poderiHmns deix:_,r O Sa. fEllXANDO Osonro:-Bem; mas eu não 
de faz~l-:1, do•sdc 11ue o guverno 'JU•Z""e J"lf fatio L'OIIJO :•mtgo do governo QLle tem tlc sus
i'm exeeuçiio a lei do soJ·teío. que, t:mqu:1ntu teu:ar t1,tlo:; o:s seus .:teto~: CiJIIO como. opposi .. 
niio ftir r~vugada, é ·lei do paiz, e eomo uol deve ciuubt:o, ou, pot· outra, CHillo amigo livre, que 
ser executada. póde apa·esenktr ide as q ne teu1. · 
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O Sa. l\h~c~mm M~uiU:-0 nobre deputadll, .
1 

( aJJOiados); que [lrestou se1·viços e deixou seu 
como opposlcloni>ta, n5o podia preferir ess<! nolna_·immort~l'~~ao n~~ nr~ii'<'S g-lot·iosa> do 
systBma vexaLono do sorLew M systemn do·1 exetCtto bruz•le1ro ( apw.1dos gaa<' ), o uoiJrc 
voluntariado. i deputado nfio !in ll1l eonteotar ~ae um.dos mo:i-

0 Sa. lLoEFOKSO nE AIIAUJO:-Apoiado, é 3 : v_us tl~ d~niora da :;ue1·ru_ foi a I';: li;! do urn exer: 
verdadcir~ csOJlo lib.,raL ; Cito diSCl!JliD~üo, que llvem.os_ ~e preparar a 

, _ , , u!luua horfi, Ja em frente do lnlnll•,o, e com vo-
O SR, l'IIEIUS CouTllxno:-0 or"<lor nao e i lunt~rics ~uc nunca tinham pegado em armas. 

contrario a essa escola. Scn\wre~. ,, C);.pedcncia e u historia têm-se 
O Sn. FERN"Al'ino Osomo:-Senlwrc~, si ovo- enca•-regado de den1onstnr tJ Ue o YOI\mtariado 

lunt~rio n5o recebesse premios e gratific~ções, não é um sy,lem:~ militnl', é a ncga~üo do cx.cr
além dos vencimentos IJUB competem ao reeru- cito. 
tado, sorteado ou cng~jado, eu prefer•·ria o vo- Qurm não ar-re.Jita que improvisa·,. um cxer
luntariado; mas o voluntariH<tceiHt tudoaquillo, cito dn paisanos ó MTi:;car <l honra da p:•tria1 
c mais ainda o soldo, et(!pa e türdamento. O n~IJJ'e deputado se h:~ de.lemural' rie que lho 

Eu quizera qne o honrado ministro mandasse foi diJlicil comnJ~url~r a volnnlario;, isto é, ci
proceder ao sorteio, porque, senhores, nllu~l de dadãos. feitos militjres de nm momento parj o 
cont:ls, é uma lei do paiz. outro, sem os habites da proll>si<o, q~e os exige 

O Sn. ILDEFoNso DE AnA~Jo:-Que não tem e~.pec lnes. 
sido executada. porque nao tem havido necessi· O Sr. . lLtJEfONSO de AnAuJo:-Mas que se por-
dadc. t;Jram com o maior lieroismo • 
. O SR. FERN.l.NDO Oson!o:-Perdão; nece>Si· O Sa. FRnN.\Nno O,;onw:-Não contesta, 

dade ha; ba a necessidade da eoonomin. M~s, <enhot'"s , uno trato agora de reorga-
Senhores, si me pedissem a minha opinlflo a níwção do exercito: lr"to ''penas de fazer con

re;peito de reorgani~açào do exercito, eu a sitk-rações sobre o orçt"nento em discussão; por 
daria: entendo que o serviço mililltr deve ser isso p~sso õdi;mte. 
obrigolorio. No ~ 12 <lo projecto pede o !.>;OYerno mais 

O Sn. Fl\ElTAS Cou1 nmo:-N>io ~.poiodo. 3:7Sí,S. para equipamento e nrrcios das praças 
de pret. 

O Sn. F.snNAl.-uO OsOJÚo:-... porque todos nós Aqui tenllo t1e propôr uma i<lcn, que <i nm 
temos o dever O e dcCender • nossa [Wtrio; cada ruelhornmento par,l os olliciaes. 
cidadão nnscc sohlado. O commerciante, o auvo· Proponho que o govc'l'lltJ abone tnmbem aos 
gado, o bvr-Jdor, lod,,s omfim tem um~ patriu officiaes o arreamento pnn1 suas montarivs, on a 
que precisam ver garantida e tranq11illa, e eu sua respectiva importancia. 
sou inteiramente contl'ario n estes prh·ileg-ios s,~nlloros, ·o ollicial lmlzileiro ó mal pago, e 
que mandam ~ un1a parte do povo morrer nas est:i sujeito 11 pc>a(ios onus; o sun prolissjo é, 
lía~alllas, o de1xum a outra parte fic?r em santo >cgundo penso, a ltlnis diilidl de todas os pto
octo, sem nunca ter, Ol\ pela propna pe~soa, ao nssões. 
pela. sua fortuna, coot18r<!dO para a defesa da I A ad\'Oc:;cia, ~ medicina, a laV(•ura, etc. süo 
pntna. ptoll~sõcs 1wbres. é certn, porém nflO mais :ir-

O serviço oi:Jrigutoria é o svsl~mn da í' rus;ia: llu"s que. a do Jllili1<1r. que, desde que -vestiu a 
é esse que eu de$ej~va ver :Ídopla<to entre nós, fat·ua, ficou prompto [Jara soll'r~r, ]Jara sacrHi-
mais ou menos modificado. c;~;·-se c para ffiúiTer 

o sn. ILDEFoNsO :.E AnAuJo.-Quer enLüo 0 Senhor~>, conlicco emprc~;,llos JIU!Jiicos, que, 
· l' · d ~, na pnz da..; sccrctrarins, go:mham m~is u p~r· 

pa•z mu ltartsa 0 · · cebem ordenoclos Jll;tiores que officines sn· 
_O~~~- l<'ERN.lil't>o qsoaro:-0 que é o paiz mi- perioros; j:i nii r1 fn!Jo Jos poDros alferes, te
htarlsado~. E' o. pa1z sempre prornpto paro ~s I!Oilks, caJ•ilães, de. 
lutaS' do pat_riotismo. Exemplo.: o l'mssi:l derro- . Portanto, >i ·o noL,·~ lllinisLro d3 guerra qui· 
tando a França. - IZe>se aceit:-ra minha {Jroposla, prestaria um real 

O Sn. M.o~.ROOLINO 1\louRA:-~Ias, uas ciraum- ~e1·viço :\ ou.· ki;d id:,dc (lo exercito, que ficar-
stanei~s actllfies qual é o systcma .que o nobre Jhc·llla ba>tantt' :~gr.~decula. , 
deputado prefere 1 o sorteio on o vol.mtariado? 1 St·. tn·,,.s,d"I;tc,, .scgunuo se vc do§ 1.4, o g~-

' • • • 1 verno, nn vcrua-ues\WZiiS de cor[lOS e quarte1s 
0 Su .. F'E11NA_l'~0 ÜSO!I O:-N;lS . Cll'<:US~.n~tas p!•(]C o rcuu•!Ç>io do 50:ü00!)1J00. 

nctua.es da penuua do the:>ouro, eu prefeurm o Lamento qu:~ 0 governo fn~n C.<SC 1w.dido, 
SOrteiO. ( Apal'tes.) . • . t, • <IUHOiiO i1 \'Cl'Uil v..tildn, de yuc Se pretende fazer 
_ Senhores, embo~a nos tenhamo< tuens mo2to á rcduccüo n>,o cl!e"J [lara aLtcndcr :ís neccs-

)tberaes,_ em~ora ~~vamos nas melhor~s relaçoes sidades: ' o • 

lllteruaciOnaes, nao podemos de mane1ra ncnhu- . , . 
ma dispensar o exercito; não para provocar a O e~eretto 11;to tem quorte1s, cvm as aceo~-
guem mas para previnil-a. 

1
medaçocs PECCI~as. Conrent.f~zul-os. Os mtll· 

' . • 1 • ._.r·, tt,res que ~'ao a guer:a e p~s~nm longo _tempo 
O_ Sn. ~L"-11COL1N.> u!üonA. N1do cst:lmos de expostos as lnLempenes, apeuns mal abrJgndos 

actordo. pelas tenucs barrnc:,s, devem encontrnr no seio 
O· Sn. FERNA~no Osomo:-0 nobril deputado-. da pntrín ~brig•l conveniente. Por isso entendo 

que me honra com o sen aparte, que lauto se que, si alguma cousa devia Cazer o governo, 
distinguiu n:1 guerra do Parnguay ·(apoiado~); o ,era senlio augmcntar, ~o menos n~c\3 reduzir 
'nob~ deput~~o que ~acrificou-se pela patria da verba citada, 

Tomol V.-~s. 
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"Entendo mai; que o go~~rno devia d~r aos 1 companhia~ militare~, pelo contr~rio propuzesse 
olllcines cnsas para residencr~. a-sim corno d:\ I a extinc<;ão dr'ilas,rrorque r~alm:mte niio prestam 
aos soldados, já 4ue nilo pen$3 em r~;tirar os s·~rviço ao i~stado. A camar:~ deve recordar·se 
corpfJS de demro ons cid:~de;; p~r~ as fronteiras. dos ~sr•>r•;os qne empregou o :Sr. Marqnez do 

.os oflicíaes presenteruenw f;~z.•m sacritlcio; Her•al para e)i.ti11g·rlir es<as companiliiiS e dos 
e~ormes, porque do soldn pequeno que têm, Mg•tmMtos fortes que apresentou. Mas não 
vêm-se na dura contin~encia de distrallir a cousegum extinguíl·us totalmente. 
qnnntia precisa tmm o aluguel da casa. Muit:•s O Estado gast;r demnsindo com o snstentõ 
vezes o ~lugucl é c:<rissimo, e, ou üS officiaes das companhias, isto é, das crianças que são re
lut.1m com difficuldades e com a miseria ~i têm crul.:ld<ls d<l sete a oito annos, e só depois que 
f~rnilin gr•nde, ou então siio nbriga~os a morar che~~m aos i9 é que se lhes deve começar a 
em casebres itnpropr•i,.>, in~i~ni[íc.antes, infectas, contai' o servit;o. JIIuit"s dest;~s cri~ncas não 
estragaudG n pr~>pria saude e a rlcsna fat\lili". r.he~am <i id;•de de i9 annos com a robu~te~ 

O aviso de 2 d• l11uho Je !871, or.iem do db indi;p.,ns:>vel pnra servirem ; outros· dão baixa 
n. 779, mandou abo11ar aos commandante> 3:>$, "nte< de ;rttin!(ir n tal idade, e até por motivo 
30~ Oscaes 30~, aos capitães e sulJ:rl ternus cnsa- de incapacidad~ phrsico. 
dos 20,$, e nos me•mos. solteiros 66000. Ce~so11 o 
~bono de dinheiro para o!agueis. ue c~sas dos 
ofliciacs com a publicaçio da lei n. 2 JOií ae 8 
de Fevcreir·o de :1873. qne augmentou·lbes o 
sóldo. Com a publícaç~o da nova labella o 
ai feres casado teve o nugmenl.o de 2<$ no 
soldo, e ao mes!llo temJlO a suppressão de ~0$ 
IJara casa, vindo conseqnentemente só a lucrar 
o ~ugmento de 4/) apeuas. Isto é na verdade, 
é irrisorio! Que cn,as se podem alugar por 
esse~ preços, no.< cen\l'os populosos. por exemplo, 
na córto, onde o~ atugueis são e:corllit3ntes? 

Por isso mesmo o o [li c ia I e forçado a alagar 
casas afastadas desses centros ou da proximidade 
dos r1uarteis onde estão •eus corp:;s ; a>sim é 
que o offici;rl de um corpo, na cõrtr·, resi~indo na 
guarnição, pôde morar quatro le:!Uas ilist~nte de 
seu.quar.tel, o que é um mnl, porque sem duvid;r 
nenhnmn o gn1·erno deve coru,,rehcnder qu~. 
a~sim coruo nos ccutros ponulosos, o ollicial não 
pó de facilmente pagar o a!lrguel d~ su~1s casas, 
assim tamb6m é perigoso deixar forç~s armadati 
longo de ~ens comm~ndantes. 

Senhores,'' nobre miui>lro da guerra, si qui: 
zesse, p~rderia desde ,já fworcccrans olliciaes do 
t.•mgim•'nto de c"vallariao 2." de ortilhari~ da 
côrte. Lembrarei a S. Ex. que lhes dê (aos que 
quizerem) p3rn babitnçiio o vasto edificio que 
actua!mente e occupado pelo arcllivo milit~r. o 
qual se ncba junto aos quar<eis dos cit;,dos 
corpos e tem "ccomodaçõcs. Com isto o Estn do 
ainda vinil~ a lucrar, porr[uc presentemente a 
lythogruphia do archfi'O militar quP- nelle runc· 

·cio na esta ~m S. Chri stoviio, muito afa$tada do 
commercio. Ora, o go,·erno qui r. que;, lytho
gra phia fosse uma ron te de renda ma~, collocad~ 
tão longe, os interessado> pouco vi>o pl'ocur·al-3. 
Si o governo trau~portasse ~ lythograprria com o 
archivo para mais perto, daria U'A ~asso excd· 
lente, tirando dons próveito': augmento de re
ceita e commodidade dos officines. 

No § 15 diz o parecer da commi~~ão (lê): 
• § l.5 -CampanHas militares·-,\ lei do or· · 

çamento vigente consen'OU companhias milita
res nas provinchs de Minas G€1·aes e Goyaz, o 
t,GO apre11dizes artilheiros, sem consignar o cre
dito necessario IWT" a desp~>.a " faz~r-se com 
clles;na inr~or~ncia de 5!.:9358i60, pelo que 

, pede o governo seja aogmei<tada esta verba com 
a quantia referida. , 
·: senhore~, eu quizera que o nollre ministro 
da,guerra, em vez de pedir verba para sustentar 

\ 

Com r~z~o perguntava o senador Marquez do 
!ler,·:• L (le): · 

• Qumdo nós, para não augment~r despezas, 
nos ~rivamus de forças do exercito, que pre,tam 
serviço~, h~v1~mos de jr gnstar com eriança~ que 
os p'is é <lUe devem criar? • 

E acreseenlava (ltl): 
• Eu com pl'ehendo, senhores, o grande al

cance político e econumico que resulta das 
escola; q lle S'e-· pos~am rrear n2s provindas 
para n~ll a~. serem recebidos menores, orphiios, 
desvalidos, que seus p~is e tutores quizerem 
entreg•lr, p:Jr~ ~prenderem n~o só a lêr, mas 
lambem al~um ollicio. Servirão á patria quando 
ella precisar e s•·jatn homens. Isso eu compre
heudo ; mas niio eomprebendo a convenieucia 
de se recrutarem crian,as em tuo tenra idade e 
sujeital·as á <]rsdpliua militar. • 

Es1a.> idétis me p~rece que devem ser aceitas 
pelo tir. Visconde de Pelotas, que assim poderá 
fJI'estar serviços :is cJ,;ses pobres do paiz,classes 
r1ue uào tem com que educar seus filhos. Si o 
flOverno pro,novesse u fundação des~as escolas 
onde os educandos fos>Ctn aprender não só a 
l~r. mas t.;mllem al~um officio, faria dessas 
ruiseras ~riançao cidadãos uteis á paLria e qniçâ 
distinctos operarias. " 

Eu, senhor~s, que sempre tenho derendido a 
clüsse dos o pet-a rio<, a classe do p~ vo, a classe 
pobre, que nos lances mais difficieis em que a 
p:rt1·iu se vê corre em su11 defesa; eu, que al
mejo a p•osperida~e dellas, não percu esta ocea
sião de cha ruar a ntlenção do governo em sen · 
f<~vor. 

Sr. presidente, com relação a ollras militara~. 
acho :limiuuta a verba pedid~ pelo governo, con
siderando ~s neres~idad~s urgentes que t~mos. 

Seja, porém, qual fór o seu pensamento ares·". 
peito das obrns.milil:rre.>, n~o deix:•rei· de lem
~r;rr a conv~niencla (!Ue ha de consi~erar·se 
taes, ,, construcção das lintt~ telegraphicas para 
11s fronteiras, porque; desse modo, o nobre mi
nistro da guerra conseguirá a dita construcçiío 
cnm mais pre~teza e menos di>pendio, como 
j:i tem havido exemplo aproveitando·se neste · 
uu,ter o serviço das tro[JaS. 

Neste caso, pedtrei a S. Ex:. que não se des
cuide um só morn ento de couslrucção de linhas 
telegrapllieas para· Santa Victoria, B~gé, D. Pe
drito, Jlaqui e S. Borja. na província do Rio 
Grande do Sul. · 
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Qualqu$r $aerificio q~e o lbesouro faça niJSte economias que causam grandes males e de.sas-
sentldo redund:• rá em beneficio do paiz. \res: esta é uma ddlas. · · 

Si o centro dolmJJOrio, bem como:• capi\~1 da O :•rmamento il cousa que se es t 1·~ga faeil· 
minha ~rovineia, estiv~rem ligada> ]s povoor.ões menle e de cvntinuo pede reparação; e pEM 
fronteiras, por linha> tAegr .. pnicas, es~a~ llnllus· s)'~tcrna dos destacamentos , que ha pouco 
certamen te trarão Utilid•d" ás localidndes e impugueí, os nossos soldados vão pHra o inte
tambem á defeso do Imperío, pelas particiJl3· ri"r do !mperio, applieam ns arma> ~té no di· 
çlies rapídas que dariam Ioga r a que providcn· verl.imento du ~ça e 's deterior~m em breve 
cias rossem tomadas n tempo. tempo. 

Não sei mesmo, senhores como ~ Dlnltos Islo es!>i mais que provado e sabido ; e, pois, 
annos já o gove•no não mandou cunstruir uma não lia de ~or ~'"n a verba de 30:0006 que se 
rede perreil.a de linhas telegrupbicn~ no sen~ido lu> do attcoder ás necessidades do exercito. 
indicado. Eu ~ei QU(I se. quer justificar esta economia · 

Mas eu espero do patrMi~mo do nobre mi· com a pobreza do thes•Juro, mas diminu"·se 
nistoo da guerra e do· Sr. ministro dn OA"ri · outra> deSJJez~s superOans, e o the~onro terá 
culturo que farilo o possível 1•aru re~liwr reçursos. ~ós não preciF.tmos ter, P•·r exemplo, 

· este m•lhoramPnto. Ires arrenae~ de guerr. em tempo de paz, e 
Além das reducções fPilas em algumas ''erbas· cum um pessoal tão numeroso. (Apoiados.) 

do orçamento, r•ducções ~s qunes nego o meu Nós temos o nrse:ral d~ cõrte, que bem ·mon · 
voto, a comrnissão julgou. conveniente ainda t~do como se a~ha póde satisfazer a todas as 
fazer a reducçào de 3:000;} na etapa dos CO· e~i:l'encías. 
lonos do Alto Uruguay. As nossas repu rtições publicas precisam de 

Esla reducç~o. senhores, não deve ser feita, u:n& reorganização. (A}J(liados.) Consta-me que 
nem 11pvrovada pda e<~mara, vorqne a col•.nia em ma i;; de uma h• empregados desoccupados 
do Alto Uruguay é nm ponto estrate~ico, si- e recebem bous ordenados. · 
\nado em posição que enten•le com ag Crontcir.s o SB. CoSTA Al.BVEoo : _ Islo é verdade ; 
do Paranã. C<>rrientes e Rio Gr.nd~ do Sul, · · d • d 
região essa que esli1 inv~did·i ·p~lo corrierHinos, mmtos 50 aco em ao ponto. A relax:1çao a 
muito;; dos 'luaes não são nossos amigos. admínislra\·llo chega ~té abi. 

Seol,ores. o que o governu devia fnz1•r niTo O Sn F.Eli~ANOO Osoaw-Portanto, si o go-
&ra diminuir nesta verbn: pelo contrario, si >erno qutzesse atteuder para a adminisiJ·oção e 
follSe po~sivel, era augrnental·a. ·mel nora r o serv i~o, procedu ia muito bem, por: 

Agora qlle essa colonin ac:•ba de ser fundadn que, senhorc>, não é sómente a ~olitica que deve 
e que o governo deve ani:nal-a, porque está pre••Cau[lnr aos guvernos; o vrcio da politica, 
em seu cu meço e é quando mais precí.n de que enire nós se leva ao eltcesso, tem prejudi· 
proteco;âo. c:~ do o prv~•·••.<so rlo paíz, porque, emquanto os 

Si v~ mos s3eriücar a força que nl!i existe, nosso;; esladi>lns !e entregam dd preftreocia ás 
dimintlindo os seus recun;os ; si vamos empo- lut~s partidurlus U.c u:ua polí tica :•p:~ixotiada, 
brecel·a em vez d•: enriquecei-a, sem duvida não lilw tempo .ue estudar outros ~ssumptos de 
nenhuma, seuhor•·-~. $U~:cederã jnslnm~nte o real interesse (lUblico. (_-ip~iaW.:s.) 
que nii.o qui1.eramos, isto é, a povonçi\n não se Senhores, vor fullar em nrmamenlo devo 
rara e:u torno tles~a colo o ia e eotfi" ne~rol e li :o dizer 30 honrado mioistl·o que me con~ta que o 
um ponto eslrategico inutil, altrado na fron- nosso exerci lO nào e~~ uniformemente armado. 
tel r~ . Pur exetUplo, a inf;on~•ria que esta aqui e no 

Senhores, não posso concordar com o governo sul usa. arhJ~S a Coml!lain, mas a que está no 
que faz redocçiio na colonia do Uruguay, m:os norle n HO. 
gnst~ ~omm;:s maiore~ cour pre>idios inuteis e - O SR. M4 RC'\LINO l\lolli\A: -Em relação li ar· 
eolonln_s n~ marg~m du ~ra::uaya. as IJUa•·s, a tiJhnria o nub,·e deputo do tem razão; quaniO á 
excepçao.da culon•a S. Jo:oo que prospera , não infllnturiu, julgo que o vrmameuto é todo uni
pronuletll result:•du satisfactorio, como JlrOtl u· forme. 
zirá a colonia do Alto Uruguay, que é além de 0 , F . .: ·,. tudo um !JliDIO estrate;:ico. ::.a. EIINANDO 0soRI0.-:-0r~3 deSI0 Unldade 

A importancia da região, onde está a colonia I é .um. mal •o~retudo em oee:.s!o&~ d~ J~tas on 
do Ur nguay, regi ilo que é disputada pelos 1 ~.npo ~e gue~l':l, em que na dJSIJ'Jhuu;ao, ~ ~oi· 
argentintls, pôde 1Jiz. r -nos 0 nobre minislro da 1 d~·l• 1 pode _receber ~rmnmento desconbectdo e 
n~r1culmra, que ha pouco, tenrlo ido á pro- nao sah::r _l1 ~~r com elle. 
v1nç1a do Paraná de volta 3 esta eôrte mondou I Rerer 1re1 u cnmara um facto que aeonte.eeu 
estender~ linha' teleffr~phi~~ aos campos do nn guerra do Par:rguay. 
Erê. " No dia 16 de Jt;lho lentlo o l!'enel'al Osorio de 

Sr. presidente, pelo art.();·§ :!3 do proje~:to razer D re.coubecrmento o~ ~leb~e fortnleza do 
vê· se que o governo podo autorizal'''o 11ar:' gas- Humayln, ,·ontr~ ella se drrrA"!Ugutando a~ forças 
tar apenas 60:ooo.5 co.m o armamento. Voto •,1u• commanda<a. C,On~"1llndo ~pproXtmar-se . 
contra, porque a verba é insi~uifi rauti>simo, a for~11ez• que d~p;'Java mcessautemenle. seUS;·, 
mesqui nha, e seria molhor que desapparecesse cauhoes 'lue c:•us:ov!lm medonho estrado, }Dnto . 
do o.rçamento. dP-f!~ :perdeJt qua~r lodo o seu val~nte estado 
· Quando os estados·da America ào sul a per. ma1or, bem eorno hcnn ~ pé porque mntaram ·o 
fel~oom os seu~ m·mnmeutos, q11"n<io distrpli· c,v:ollo em que montava . 

.- nilm os·~eu exerci tas, não é a melllor '' crasi~o N•·sLtl lance <lifficil, lembrou-se de que· havia 
· ·4e (t~~ermos esta ·econ0ll)i3·de lllá --t:olitieJ .•. -· lia ~· te~QeJIL();Ihi4o.: jjiOl'jQ_~. ~q. JO~O. .. l,),jjl 59!~d~ ·-··· 
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que tinha feito por muitas vezes n pont~ria sobre 
• o inimigo na triuchcir.•, desr~.cbado o gaiHho 

da arma. m<~s a anua n5o dera ro~o. 
Immcui~taméntc el1e~ou-sc ao ~adnvcr, pc:;~u 

a <lrm.o. P, e:-.:~mwanno- n, ver1 utou que n:•o 
tinhn ilndo rogo porque o sold:.do que n5o " 
conhecia, não soubera r etirar a c~psula que im
pedb a explosão. 

O geuêral cntiio, aproveitandcHe melhor dn 
arma, desf•:cbou o tiro e abateu o soldado para~ 
gunyo que viern com \!IH morrão acceso sobre 
o ouvido .da jlCÇU quo havia f11lmin"l·o. 

Eis-alli pois como é imprescindivol o conhe
cimtnto da arma. Ar1uelle ~atilado só sabia lidar 
com outro syst~ tll:l do ~rmnmento. A tmifot·· 
midade, pois, 6 uma ncces~ ic! n<Je . _ 

Convtm, port:Jnto, mandar disti;bnir á infan
taria do norte armas a Comlllain. 

O Sn. M.\llroLtliO lllorM :- Neste ponto pa · 
rece que V. Eli:. csti enganado; clla JIÍ possue. 

OSn. FEnNANDO Osomo:-Estou informo do do 
contrnrio; mas, ~i possr:c melhor será . 

Sr. presidenre, nUo deixarei ~ tribuM sem 
tocnr em um ponto que julgo de muita ir11J10r· 
tancia. Acredito ClUC, si es1~ c~mara não rsli
ves~e preoccnttada com outros trabalhos c outros 
cstUUO$, teri~ lançndo sua attcnt"to pnra o cotl ig-n 
pena l.militar c do [lroccsso d~ que t.•uto carece 
o exercito. 

DcYo dizer, ~enhonJ~, que me tenho tornado 
imjlortuno red:mwudo ~or m:Iis de umn vez a 
approv~rão àestes cocll:ros que fol'3m r~i!ns pnr 
uma commis.<~o pre; idida llOr Sn~ Ai •. ,za o 
Sr . Conde d'Eo, qnc, segnmlo a opiniã:; dos 
mais h~beis ~:cner:< cs, ~ profundo nn sciencia 
mili t~r c revelou not~vcis conhe<:imen~l pr:.tit<ls 
na goerrn do l'ara;:na\' . Desta rommissi•o llzc
rani partA oUici:ieS didnclissimos lJOr m~i~ dú 
um titulu. ~uh a presi Iend~ de SnQ Alt~r.n. 

Pol'tnnto; C\l:tipr~ nãu de~pl'e7.~r o sNt l!·ab~ 
Jho. Pedirei 111ê~mo ao gov.mw qnc o tenha em 
cou>iderncão. En jà onvi alguem cli1.er IJUO" 
discussão dess"s codigos envohe al ~·s (luestõcs. 
de tlireilo l ' que os d~putad~s niln teri~ ;H t•!mpo 
ele vccupar-se cont ellas ncst..1 sessl\o. 111ns, 
senhores, não ~ isto motivo p:1r:1 .1di:~rrnos cter
numcDt~ a spprOVI•ç;io dos todigo~. Ao menos 
dB-se começo á di:cussfio , s i ~ que algue.m de«eja 
justilic:a· o seu voto ou salvar os ;eus cscrupu· 
Jos. Quanto n mim, I;![ I} o desejo que lenho de 
ver ~m exccu'.;iio no exercito os codigos c ~h oi ido 
o r.nacbronico Condu C:c Lipp~, que d"tn de 
17iã, que do búm gr~do aceitai-os-ia sem recla
maç~o ; tal é n c<~nli3J!Çn que m~; ius(1ira n com
mi~s5o. Si a pratica de[lois aconselhasse nl tera
çõl'i', fnl-ü$- iumos entiiu . 

Peço ao nobre ministro da guerra que dote o 
exercito de uma lei d~ t·eforma mnis conveniente 
e mJis favoravcl aos ol!ici~e~. 

A lei que nin~a ·rigora é a do :1790, antiqu~ria 
e injusi:l, como a camara voli .-er. 

Pd n lri vigente o ameia! que serl'lu 25 annos 
tem, n f•Jr mnndo -se, tanlns vigesim~s •Juintas 
p~rtes qu~ntos ~Mos annos <:nc serviu ; .mas, 
de 2ii anm•> ~tê ~ recebe. como 1l til·~sse só 
se n·it!o l!l) ~nnos . 81 ~erYiu ·ao tem a graaua
ção do 1•osto immedinlc•, ma~ reforma-se com o 
y~ncimcn~o de ~~~anuo,, e assi m até 3~ . Lo~o 

que complete 35 annos, tem o soldo e patente do 
posto immediato; dahi por diante pôde servir 
quantos annos quizer G nunca te:n mais vanta
gens do que cs~a. 

Essa ld é ini.r(U:l ; por n;slm rlizer só cuid:1 
dus otnci~cs mais mor.os e ~b.,ndona os .;relera
nos rtuo m~recem a lienovolcncia e n attcnr.üo 
do governo, veteranos, muitos dos quaes se i·e
rormam na miseria e precisam que o governo 
atú lhes J~ se{luhura. 

Convém que o nobre Sr. ministro da guerr~ 
attenda p~ra isto, e promova o bem·est:Ir não só 
dos seus caro~1·ad~s, invalidas ou cnnçados uo 
serviço da naç-ão, _como t:<mbem ele suas fa
mllias alitn ll e que na falta delles P'JS;am 
vir ~ COtll llll rlilhar das vanL;•gcu.s rtue seus 
chefes livérom em vida. Sei <(UO mais ou 
menos neste senl!uo já existe um projocto 
nest., camarn; pois h~m, o nobre ministro da 
guerra faça c:esentem•r do pó das secretarias 
esse proje~to, e sujeite-o :í oonsideraçiio do par. 
lamento. ·-

Vou citar UIU exemplo que . tornn mais evi
dente o ub~urdo da lei d~ refornm vigente : 

Um hri;::atlciro graduado que tivc:~r mais d~ 
35 ~ nnos de :4lrvko reforma-se no posto do ma· 
rechnl elo c~mllO ·com o respectivo soldo; uo 
entanto fJI!ti ~· r"mili~ vai receber meio solclo de 
coronel! 

SI'. pr~sidontc, tcnhú u rn llCdido especial a 
fazCI' aO nobre m inistrod<~ gucrrn:c é que ~dopte 
como SDU o projecto r•elo qual o seu :unigo e 
cuu1nraii". o ~l"r•Jnez do HCl'Val, tonto se esfor
çou ~nl vida, c octualmcnte cstâ de~'endendo 
!la approraçõo do seuado. ~· esse projecto no 
sentido tle que 1c•sse :• fner parte do soldo dos 
oOiciao~ o IJlle ellcs recebem a ti\ulo do addi
cion:d. 

Mas peço liw wo ao honrado minimo, para 
acompanho r mcct'pedido de nlguns tnchos d•) 
discnl'SOS l>roferitlos pelo Sr. Mnrquez tlo Herval. 
Eil-os (lê): 

• Em i83t julgado:< insi:;nifi_cuntes os venci
mentos dos ofliciaes plr~ :•s ci~JJezos qne elles 
faziam, ja pclt. detlrcci~ção da moeJa, j :i !leio 
custo dos ol!jectos ~c pt•imelra ncce~sidudc, 
como Sl•j:.m •ls uui forme, mandou·!~ àat· aos 
mc,:mos olliciaes no elfectivo cxerctdo unia 
graLiil cn~üo ,,adiciom•l. · 

• Esta gr~ tiücaçi• o addicioual, Sr. (Jrcsidcnte, 
o ollicial qne tt" ll ;~lgnns dia de licença põde 
pe1-de l -~. si a licença li commuuicada à autori· 
dade superior e ~o r consequencia annolada na 
rclnçào de mcstn1. Si o oficial adoece e reco
lhe-se no hospital, perde n~o só o meio súldo[ 
to:no t~mlJem essa gratillcnçiio. Si o officia 
morre, ou seja na cam1lanlln, ou seja no quartel, 
deixo á sua fami!ia o meio soldo, segundo as 
leis vigentes, pcrd~ndp e !la a parte relntiva á 
gnctiücoç5o nddicionnl. Si o o!licial deixa familia, 
é ju~ t.11D~nre quando {lrecisa mais qne o :;eu 
rucio soldo reja augmeulado para acudir á cdn: 
c<~çi(l ,fos fll b.os, aos quaes a f"l!.a do pai d_evia 
ser suavisada com um qu,ntitD.tivo proporcional 
á gnH-i.fic~ciio addicional. 

• }lo pnrcre de eqnidade ... o augmento c a 
penuancncia da grntil ié"ção addic'iooal, comi
derad:~ COino soldo, porque as despeza~ ;;do~ · 
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oJllciaes não têm diminuiào, mas antes têm eslo assumpto bmbem a commissão proporã o 
augmentado com o deprecíamento (1~ m0eda. I que julgar mnis conveniente. Eu porém, aínd~ 

, Depois desta disposição houve algumas ou- ! sobrevivendo o projeçlo, acho qué a d~sigual· 
trus, que tamlJem mal regularam a materia, e ctade não fica bem. 
ultimamente, creado o corpo de saude, conce-1 • N~o arganiento, Sr. presiden!e, com a dis
deu-se ao! medicas de todas as graduaçiles uma posíçflo da lei que ecncedeu a gratificaçiio ad
gratificaçiío de 40;;1, de.sde alferes at~ capitão; ' dicioilal MS .ortidaes ; llOfi!UC proponho a Sl!.P· 
eutretanto que nos ollicwes do exer<:JtO, desde pressao da let na parte relatiVa a· essa concessao, 
alreres até capitão, cU-se apenns 1.01~. Cr~ado. e, pois, essa suppressão responde ao argumento 
mas tarde o corpo ei~Cie>iasuco, nota-se ~ do nobre senador. 
mesma d.~sproporç5o; o capellão-coronel tem ' Sómente, senhores, ha~erá algum augmento 
6!1,5 de gralificaçno addidonul, ao pa>s~ <JUC o de <lespez~ para as reformas futuras dos íirs. ar
marechal do exercito, tem apenas 50p; o t~nenle· · íiciaes, ou quando vos dignardes conceder soldo 
coronel e major capellão têm 50$ de grntifica- ou meio soldo ás mullleres e filhos dos olficiaes 
ção audicionol. e o tenente coronel e major do que morr•:rem no serviço, despeza que será tão 
exercito têm 20,5 ; enlretan lo nem os otlieiaes do diminuta como de equídade. O official que se 
corpo de saude, Sr. presidente, nem os do reforma inutilizado nc serviço de certo não pôde 
corpo eccleslostko, razem tantas despezas como deixar de merecer a vossa atteurão; e a edll
os do exercito, jã porque a maior p;~rte destes coção dos lllllos dos que morrem servindo ã pa· 
tem famíJía, já porqn<J os ollieiaes do exercito trin sentpre mereceu do legislador brazileiro 
n<to es\ão ociosos no quartel, onde não te~l patr'olicos cuidados. 
menos de cinco ou seis serviços de escala todos • O nobre senador fallou em reformados ho
os mezes, pelo que conservam-se fardados desde nor~rios c guardas nacionaes, porém nem nquí 
a alvorada até ~ revista d~ 110Hc e por conse- l:a augmento de despeza ·sensível, porque os 
quencia nenhum outro gasta tanto como os offi- reformados suo em cada nuno muito poucos, e, 
ciaes do exercito, sobretuilO os officiaes subal- quanto •os llonorarios e guardas nacionaes 
ternos, que têm de l'erormnr a miudo os seus chamados a serviço: é despeza extraordiuaria, 
uniformes. Arcresce qnc o ofiici"l do exercito, ~orém ]IOI' lei i:;ual aos oJ!lciaes uo e:sercito em 
n"o póae cont~r com ~s recursos que a econo- cffeelivo serviço, c cujos vencimentos ucubam 
mía 1'Óde proporcionar no quartel, porque a com o mesmo serviço. 
cada mom~nto é distrnb.ido do seu domicilio, • Que augmcuto, pois, terá o ollieial refor-
para ir fazer o serviço em pontos disl~ntes. mado para deixar aos mho>, mãi on mulher T 

. ' Em todo o ca~o cu n~o peço que se rednln 51$ mais, de alFeres até capitão, ou 1.0~, de major 
a gratificae.iio addícíon~l dos officíaes do corpo n coronel, ou o dobro desu quantia, si j:i tiver 
ecclesiastico, nem dos officiaes do eorpo de smt- servido mais 30 annos, isto é, e.!t.ando já prJ· 
de, mas apenas que uão se possa, por disposi· ximo o ttrmo da vida T 
ções especiaes ou particul~res, tirar os 1'enci- , E quantos são, seuhores, esses officiaes quo 
mentos destes offimaes, com os qnaes aliás elles pelo meu projecto fic~riam attendidos? Não são 
contam, dcstle que siio arregi01entados, p:~rn as tantos que nos venham derrotar as finanças.· 
suas despezos. Peço que se una ao soldo a gra- s 'd · · 
tillcaçiio addicional, que ora têm, afim de que n • r. prest ente, a economia no nosso piltz 

vem um pouco t3rde e começ3 por ser ingrata; 
não p~rcnm .toda quando t~S enfermidades os. I e- ello volta as garras pat·a o exercito, tendo-lhe 
vem ~o hosl'i\al. Pelo que se nch~ estahelectdo, escapado ns entranh~s do thesouro. Com effeito, 
ellcs a perdem t•ltalmente desde que não estiio á primeira vista, a verba de~ignada para as des· 
em effe~livo serviço. pezas nece~s3rías parece um poueo excessiva, 

Sr. presidente, tendo o Sr. Correia, senador pol·em não é assim; dividindo essa quantia 
pelo Paran:í, impugnado esse projecto pelo qual pelos militares, toca ·uma migalha a cada um, 
hoje me empenho, respondeu-lhe 0 l\I~rquez do e entiio a indigestão nao augmenla os doentes 
Horvnl, neslés termos (lê,: d h · 1 

• O nobre· sen~dor, porém, me permitlir:i que 0 ospita · . 
discorde de sua opini~o quanto à grande des- 'Senhores, na milicia os que, como en, quasi 
peza que suppüe provirú com a inclusão no sol· no meio seculo, tem atravessado a vida e oc
diJ da gratilic<~ç5o addicional, visto que a quan- cupado todos os postos até aquelle em que me 
tia necessaria p,1ra pag~mento da gratificação acho, nunca nelles encontraram abundancia. 
addicional já est:í contemplada no orçamento; O ~overno do p:~iz tanto reconhece que não é 
e, mude-se ou não o nome dessa dcspeza, ella esse altributo do exercito, que, apenas pro
se f~rá com e:xclus~o sómente do numero dos move um ollicial, manda-lbe dar Ires mezes de 
officiaes que vagarem, morrerem ou fôrem por soluo para mudança das novas divisas. O Süldo 
outro modo exclnidos dentro do anno finan- do oflltial não chega senão p~ra conservar uma 
ceiro. dieta . menos rigorosa. Pof isso penso que a 

• Os olliciaes a quem a ~ddicional passa· ao ctap~ unida ao ~oldo é apenas para q_ne essa 
soldo, e que e:-:erçum commissiíes gratilic~1dus parte do seu vencimento escape ao capricho que 
fóra .do exerci to, tamtem não. augmcntam Je,- n:uitas vezes impõe. a perda desse minguado 
peza, si eSsJs gr:,tifie;lções arbitrarias ou extra- vencimento. O olllci~l no hospital perde a gra
ordiourias forem menos tanto qllllnto a addicio- tíUcaçüo addicional, perde o meio soldo, perde 
nol que lhe augmentou<J soldo. a etapa , porém não diminue o ventre delle11em 

• O Sr. senador notou cDmo eu a desigual- dos filhos. 
da de da addicional entre os ofJlci3e.<. combatentes, ' O illustre senador argumen\a dizendo que 
e os do "()()f,P.O 4e saude e ecc_lesiastico. Sobre é nece;sario conservar-se a addicionaL Sou 
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lambem de~ta opini:io ; porém o que não queria 
era que o direito d~ a receber estive;se sujei tu 
ás p~ripeci:Js que vão diminuir o sustento do 
homem e da f;~milia, que não o disp~n,;~ de ter 
o ;eu unifunue no tempo em que e~teja ou ~res~, 
ou doente, ou suj~ito a qualituer a•~cideut•1. 

, Quanto á addidonal, qu~ pedi que fize;se 
pari<' integrante do soldo, escuso diter mais 
alguma cous;~, porque a reflexão dos illustres 
senadores será muito bastante ~urn melhores
clarecer o assum p to. 

< Senhores. n'io >ão só os officiaes que ~olfr0m 
na ~na mbsistencia; os nos,;os soidado~ . ~P:;-uudo 
a arma a que pertencem, têm HO ou UO rs. 
de soldo ~or dia, e é deste soldo tiio avultado 
(sorrindo-s~) que 'elles ainda deduzem a< tínt:~~ 
para correias, quasi todos os dias, e o lustro 
p·ura as botas, uüm de que se apresentem de
centemente nas revistas em que aJ)parecem l 

• Senb.ores, eu ~reio que, si a addieional dos 
olliciaes pa~sar a soldo, não 11a de prejudír.~r 
esse qu~•ntitin que a na,ão P>~ga por sut..
venções até g!ande> companbias ue ricos ne· 
gociantes. 

• O official cumpre o seu dever não recebe 
essa gratifica<;ào a titulo de incentivo Jlllr• 
mel bar servir_ Em nome de meus c~mnra<tas, 
declaro que ni'io aceito o idéa do nobre scna
dor: o incentivo para o milik1r bem serdr é 
-a honra rle sua clas'e (apo.ados) ; <~quelles 
que se deslisam do seu tl~v~r têm ~oilr,, si 
asperas leis de disciplina, inclusive a do Conde 
Ltppe ; e all.uelle que é incapaz rio ~('f~ iço ni10 
fie" na.< íile•ras do nosso ex~<rcito, porque a lei 
lhe tem d~do destino aiverso, assim como no 
que n<io sabe resp"itar a hnn1a de snu chs·e. 

• Assim é, senllnre~. que eu m~ con~r:~tnlo 
com os meus i ilustres coll~ga<, porque elles 
pela nossa bistoria sabem que o exe1·cito liriiZi
leiro, ou nu ou 01~1 ~lirnentado , nunca ddxou 
por isso de servir bem ti patria eo111 di<l'iJllinn, 
vulor e abnega'{ão no exercício do seus deveres. 
(ApJiados .) • 

Sr. presidenle, proponho que os. t•spingnr· 
deiros, coronheiros, serralheiros, ~cHeiro~, rar
pinteiros de sege e ferradores dns corpo, do 
exercito, tenham a gradua~:lo e vllnçnm o sol.lC! 
de.2 ... sargento da respecti>'a 11rma e 11ão o ile 
soltladn como m•nda o decreto n_ 2105 ~e 8 de 
Fevereiro d~ 1873. Para isto convém, tlois, re
vogar ··!Sla lei. 

Seohor~s. esta cl~sse de soltlados é ois
tincta; sãosold>1dos babilít~d"s que traz~m eco
nomia p"ra os cofres publicas, e portanto me
recem a bnn~volencia do ~overno _ 

A graduação que proponho é de justiça, e 
aind~ assilll. o~ vencimentos que pu r e! la Y'êm 
a perceber n~o estão na altura dos serviços que 
esses pobres soldados prestam nes coriJO>. 

Eil, ,;enllo re:~, me torno advo~rado destes ser· 
vidores de•prut~gidos que quantó mais ohseu
ros, mais despertam a minha a\lenção_ 

O Sn. ~bncou:;o Mooi!A: - E são conde· 
mnadas a um trabalho sem doscanco. 

O Sll.. FER"l.<mo Os•;mo:-Deve-se, portanto, 
remuneroJ-os melhor, porque é da esc.,f;, li· 
b<lralpa.gar-s~ devidamente a quem trabalha. 

Sr. pre.:;idente1 Ulilil lei 4e iSía wanclou cqtti· 

·JJamr os vencimento' dos olliciaes do ex~ rdto 
a .,s officiJes d:~ armada; enlr~t:mto "iad~ o 
::overuo 11âo pô.Je f"zer ess" equiparação. Qui
zera qne o nubre ministro da guerra trotasse de 
exe~ut<tl-a. 

V ~i a eamara vê r a differcnça Í] ue existe (/e): 

Jllarinlia 
Guarda marinhia. _ ..•. ___ .. __ -- _ 
2." tenente .................... . 
:!. , tenente._ . __ . . . ____ . __ . . __ .. 
• :apit:"lo tenente.- ..... - .. - ... .. . . 
Capit:io de fragata ____ . __ -·-·- ___ . 
C;lpítAo dt~ mar e guerra ........ . 
ChPfe d~ di~isão ...... _.- ... -- .. . 
Cnere d•' esquadra._. __ ... _. __ ._. 
Vice -olmírante . __ . _ .. _ ...... _. _. 
Almirante ......... - .. --- .... ,.-. 

Exercito 
Alrcres. _ .. _ .. __ .... -- .. - --.-. _ ... 

g~;~ã~~ :::::::::::::::::::::::: 
Major_. __ . ____ ... __ .. __ . _. __ . _ .• 
Tenente -corqnel.. __ . _ . __ -- . ___ . _ 
CoronP.i •.. --· .. - ... - _ .-.- .• _ . •.• 
Bri~~deiro ____ . _. _. __ . _ ... _. _. _. 
Mare<:•ml de campo._ .. __ .. _._ .. . 
'l'enente-g.meral.. ___ . __ , .. __ .. .. 
Marecbal d·: exercito ... __ ...• _ .. _ 

i:i5:!$000 
l:SI.$;5000 
2:3ii~609() 

.· 4,: 558~000 
li.:ô28&JOO 
5: 1.46~)000 

- 8:680~000 
:I.O:!~MOOO 
li:31t5 000 
i9:~0i'i~OOO 

!.:2055000 
i:325iSQOO 
:1.:685·!000 
2:&318000 
2:671/)000 
3:297,)000 
5:749ci000 
8:i07él)OO 
10:731~000 
U:539~000 

Devono~"rque uestn demonstração osollldaas 
generaes são cun~idel'ados com mandando bri· 
garlas, divis;io e ex-.~~ito, segundo as suas pa· 
tente~- o~ officiaes. de alferes até coronel, são 
•:onsi,1erados arregimentados com os vencimen
tos ~teraos. 

Vê-s~. pois, que a differença é imrnensa. si 
exceptu"r-m.os apena., o posto de alf~res que 
l"ence mais 4Ue o ~UHda marinha. 

Senhores, eu não q•1ero de maneira nen hnma 
escu1·ec~r os serviços da arm;;d"· Deus me 
livre di,to; tulvez não hnja ne<te paiz pessoa 
oue mais do II'le cu admire e.5ta bJ:ilbante 
cln<se ; mns devo dizer que n:.o vejo a r~zão 
peln qnal a marinha deva ser mais bem pa::ta 
que o ''XHCito; untes, pelo contrario, quer me 
parecer qn~ ;1 vida do exercito é mais laboriosa 
e mais dillldl que 3 da marinh". 

Jla,;ta lembrar-nos que o official de marinha 
tem o navio que o tranS(\Ort•~ e que o abriga 
na paz. cnmo na ::ner ra ao passo que offieíal, 
do exercito conta·apenn< com n barraca fragil, 
marcha exposto ás intemperies e combate ma!s 
a de~cohel't•J. 

Srn h ores, ~ com de~ gosto que entro nestas 
~pred8~Õ~s, ~s quaes d~ nenhum modo têm 

. por fim, fuzer sobresalnr uma. classe sobre 
ontrn ; p:~ra mim, os marinheiros e os soldados 
brnileiros estão ig-u>~l»dos no pa~riolismo e têm 
os inesmos dir eitos á minha admiração. (Apoia
dos. ) 

O Sn. J~RO!I.-n&O 1ARDt1oi:-Amhas as classes 
s5o nmito d1gnas. 

O Sa. FE~NA!ii)O OsOl\10:-Quero sómsnte 
lembrur ao n<.bre miui,tro d3 guerra a jru;t.iça 
úe se equiparar os vencimentos dos oflie!~es.do 
cJa:el-ci lQ aQ~ dos.ofíici~cs da armada, lllf;JillO por· 
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ente a lei_ oflidnes pnra tral•menlo de sua ~ande. 
· que lei a a~sim monda e é preciso c1ue se exe-~ doseont~r o tempo das licenças concedidas nos 

Sr. pre>idonte, ao nobr>. minisLro dn gucr·ra·UJl· ALê boje nt:o houve mini;tro que i~so fize;se, 
vez não teah3 :acudido uma id~a. que$em ~uvida e não cr.-io qu~ o Sr. Vi'c"ude do Pelotas .o 
nenhuma merece a c •nsideraç:1o de S. hx., e é fuç.a, 9ara tJão c.~hir "m absurdo. l'or exemplo: 
a seguint~: peh lei que está em vigor os offi- um ollicial ferido em combate ou q11e adoeceu 
ciaes n:io pódem ter c.maradas, mas têm Ullla uo s~rdço não deva tor por premio a prete
gratifieação para cri~dos. . . riçlio, e ticar mais mo~erno que outro que e.'itá 

o Sn MARCOLlNO MotlM: _Esta lei é li- no quartel de s~ude .. O militar QJ!~ adoece tem-
beml • porannn1ente n~o deixa de ser m11itar. 

' - . _ Do mesmo modo entendo que não se deve des-
0 SR. FERNANDO O~ORIO:- MUIIO ~em, é ll· tOnt~r O te lnt•odaquell~~ quo_>ão CD:Vi:t~O S para 

bera!; ruas r.u per~uoto, pP.rdu•rara ~sse ~y- - servar, por exemplo, no miDISterJo da ~~ri
tem:• em tempo de gu erra? Couvém mesmo que cullurn. 
peruure, e que o exercito de lioba sigo para a E, ~ 111 abono <lo que entendo, existe a e~•n
camrauha, arr:•~tando um outro exerci lo. de sulta dn secção de guerro e mar•nha do eon!'elho 
cre&dos paizonos 7 Me parece quo não. ll~mais, de esl.ndo, de 'Z8 de Novembro du ib63, a;si
senhor!'.s, e«tes creadus cujo sala rio e dt: i6,$ gn:ada 1•or Manoel Felizardo de Souz, e Mello, 
quererão por esta qunntia ir para a l(uerra '! Visconde de Abaeté e Migu1!f do Souza Wello e 
Vale a pe~a, em quanto estamos e~ paz ! i<JUid;~r Alvim, que contem o seguin!e treebn (11/: 
esta 9ueswo, e nno detxar as prOVIdencJns pm·o. , ___ A. dispo~ição do regulamento (31 de Março 
a ultima llOra. . . de 1851) seria porém, evidanLemente injusta si 
~ honrado Sr._ ex-mJmstro da guerr3; _canse- prlvu,;se cio direi!~ ~e contar liOti"uidad~ os en· 

lhe1ro. Parana~ua, no~eou u~a cou1ml•s•o vara genbei1·os mílitnres, que presta~ serviços pro
organizar as tostrueçocs taetieas dos t.res or;nas IJrios de sua protissão em oturo ministerlo que 
(manobras e. evoluções), tendo em V1sla o Que não fosse o da l{uerra. O Es~do .; sempre o 
se t~m pral1codo na Allemanha e na França m"sm••, qualquer que seja o mioi;terio em que . 
dep!,'IS da gtterra travada entre essas duas sirvam os engenheiros milil;•res. 
n~çoes. .. . ........ _ .. _ ......... ___ , _ ................ . 

Julgo conveniente· que a org~niznção do 
exercii9 esteja de accôrdu com rs~as lnstroçlíes; 
por canseguint~ me parece que era oceaslão 
agora do t~ohre ministro pedir ao corpo lrgtsla
tivo uma auturiznÇlio pnra dar uma nuva ·orga
nização ao exerl'ito. 

Não vejo entretanto fazer-se a pedido. o que 
m~ f<• a~:redi\ilr que o tr~b'RI~o desta commls· 
são, aliás iluport~n1c, ficará abandonado, o que ·c 
para Jamenlar. 

Sr. pre>idente, tenho de apre.~entar um~ idé~ 
á approvação do Sr. ministro, uma idéa que 
tendo a aeab:•r com certas qneh:as, afilhadagens 
e patrcoatus. 

Segundo a lei, os omeiaes do exercito podem 
ser promovidos ou por anti~uidade ou por 

-merecimanto. 
Quando as promoções são !eíllls por mereci

mento levantam-se quasi , !Cmpre que"tA:i""• pois 
cada oiDciaf que não foi promovitlo julg;•-se 
pr .. te•·ido e pensa que o seu merecimento foi 
de.<conbecido. A's vezes o !oi realmente. 

Pois bem, para acabar COlO isto, eu proponho 
para que, sempre qu~ houver prOn1o~ões por 
mereci menta. se declare em ordem do dia qual 
o merecimenio que deu log•r á pronloÇilo. E~te 
é o meio que encontro para fa1.er <ri um pbar a 
justiça e pór um limite ao capricho do governo, 
a quen a~sim r..Jtará a coragem de calc<~r nos 
pés o direito de quem o tem. 

Senhores, neste p(;!iz fw indiv!d U(IS que têm 
tido duas e Ires promoções por merecimento, 
preterindo iujust:unent~ a outrns, sem ~l,er- se 
até hoje qual é esse merecimento; alguns até 
não têm nem serviços de guerra, nem serviços 
de paz, nos quaes tivessem revelado dotes intel
le.ctu~cs e aproveilaveis. 
. :Sr:; .presidente, consta-me que o honr~do 
miniStro tem tido em _vista nas promoções 

< • _ .actos do governo anterioros e posteriores 
á lei, os qnaes provam não só qCle 110s engenbei
rus militares em,Jregados por outros mioisle· 
rios um trllb&lbus de engenbari:• civil sewpre · 
se contou antiguidade, mas tombem (o q~e é 
mais u 1 guma cou~a) que o gov~mu em não 
pouCO$ casos rontunerou este serviço com acces
sos por me,·,.·cimt11to etc., etc. , . 

Sr. presidente, chegando a este ponto, não 
pa>Sarei por alto sohre um assumpto ao qual 
ligo a D13ÍS vivo ·interesse, P. em que e.'ilá eu
volvido o coronel Julio AnacMo Falcã? da 
Frota. 

ll.ecl~mou. o tenente-coronel loiio Manoel de 
Lima e Silva con~r~ a proJihlção do tencnte-eoro
n t l, feita a 7 de llezerobro de 1878, por eon
sld~rar qoe o tempo de 1.0 mezes dti licença, que 
este· omcial obteve para trntar d~ sua saude, não 
devia ter entrado eut compuL,~o ~ara o iuter
sticio exigitlo para o accesso do posto. 

Esta rcelamaç.~o está dependente de consulta 
do cansei bo snpremo militar, por deliLeraçã:o 
do Sr. Visconue d~ Pelo Las; todavia fa1·ei . as 
ob;erva•:ões qu~ ella rne SUftgere, e tod11s aUi
nentes a sust~ntar a promoçiio do Sr. Frota, que 
(oi feita p••!o Sr. general Osorio, q ua11do minis
tro d~ guerr~ . 

Ante.<, porém, de f~ze!-a, e )Mlr conveniencia 
de minha argumenta~ão, darei ~omo proc.dente 
a reclauwç~o-
. Qu~ndo se deu a vaga de coronel, nenhum 
dos dez tenenies-eoroneí~ do estado maior de L• 
classe tinha ainda completado o interstício para 
o accesso. 

O governo podia .. ter demorado a .. promOÇão 
por espaço de um :mno, segundo a res.,lução de 
consulta dll conselho de estado de !!3 de Dezem
bro de !865, porém :não o !ez e só demôi-ou':a 
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promo<;ão por ~spaço de seis mezc~ e dous dias, 
pois que, tendo-se d:luo a vaga a 5 de Junho de 
1878, a preencheu a 7 de .Dezembro do tnesmo 
anuo. 

Diz a referida consulta: •-.. . a lei marcat~do 
o maxim9 de te1npo pam premchimento das va,,as. 
deixa ao ·gavmw a faculdade discticio~~aria de 
premclMr as vagas antes de terminadiJ esre ~razo, 
conforme {IS 11ecessidades e as conveniencws do 
serviço. • 

Si pairasse no espirito do ministro Osorio o 
suspeita de que o tempo passado pelo offici:tl no 
tr:.tamento de sua saude não rosse tempo util 
para ser contado para o inlerslicio, poderia ter 
ilemorado a promoção por ma i~ tres mezes e ~8 
dias, e assim teria ultrniJ(lSS3do o per íodo de 
i O mezes, correspondente ás liceuç.as que o 
coronel Fl'9ta gozara, qu:mdo tenente coronel. 

Depois da promoção do Sr. Frotn, que teve 
Jogar pelo principio do merecit~11tu e que não 
preteriu o n. l d ;t sua classe, porquanto esse 
foi graduado na mesm:> data; a unica promo· 
ção a coronel que sneceden, foi a que ncaha de 
verificar-se em meiados de Julho proxi!no, n~ 
pessoa do ~r. tenente-coronel José Si.meão de 
Oliveira, e ainda pelo principio do meraimmto. 

O Sr. José Si mc~o na o fez, em tempo algum, 
reclamação contra a promoçiio do Sr. 1-'rotn, e . 
tanto este como aquclle eram tenentes-coroneis 
mais modernos q nc o Sr. J uão Manoel. 

Ora, tendo· se em vista o regulamento de 3t 
de Março p~ra a execu<;lio da lei de promo~ües, 
que no seu art. 2l.diz o seguinte: - c si aco1t, 
tec~,. que al,qun• olficial se que.i:te fknti'O do p?·azo 
de sei.~ mezes, cont·•dos do dia. em qu~ u pttb!icJr 
a.pro~ n!A província em qzte ,·esidü·, de ter siàu 
pt·et~rido, o go~e1~1o m"ndal"à proceder aos exames 
convenientts ; f, si 1Jeri{iCOI'·Se rer bem f~tndada 
a sua quri:ta, serâ immediatenume pron. o~ido ao 
poslo que de direito l/v. pertencer, COIIIIIIItiftUidack 
d<t p:-o!lWf.àO publicada : àtMtdo o o(/icial qu,e o 
preurw tiO caso de mio sxi.sti1· al!JUI'WJ, va.!Ja· rlll 
que possa ser contemP,la~, 'flllJSO.r a ag,qregado 
sem wncmu:nwdt cmtijuida4t, até que possa ser 
l~galmenlc prt1710vidtJ : o Sr. Jo:io Manoel que 
em um segundo julgamento foi pu tet-ido pelo 
Sr. Iosé Simeão, porque o Sr. gcner·~ l C3marn 
reconheceu neste ultimo mais tmrecimmto. do 
quo n:•qnelle, podertí aproveit~r-se de l>l dl$pO
sição para ser promovido e collocMio no al manak 
milit~r ncima de Frota cSimeão '! 

Si nãJ póde aprovei~ar-se de tal disposição, 
cm:1o o actual mínimo Sr. Pelotas nceiton essn 
reclamaçiio exorbitante da lei ele ' promorõcs, 
quando. esta em phrase tão clara sô co:.ritou do 
reclamações por preterição de antiguidDde ? 

a todvs os po~to; snbsequentes, independente de 
todo e qualquer intcMicio. pois que o-preen
chimento <los p!ostos de officiaes-:l:encraes só 'c 
faz pot· merecimcHto ; que couveninucia póde 
resulta r riu r~ pa~aç~o .;e ta 1 irregularidade,sendo 
feita daus annos depois de ter dia occorrido, 
pois~Frow n~o perde o posto de coronel e tem, 
como qualquer outro, dil·eito a aspirur o de bri·· 
gadeiro? 

Pass.1rcmos a demonstrnr agora a imprGce-
d~ncia do fundamento d~ reclsm~ção. . 

A licen~a que obteve o SI·. r rnt:t fni . p:;ra 
tnrla.!IWtto de sua roudt, c dnda 11elo Sr. Duque 
de (;)xias, ministro; si recebert ou não tn· 
specr:ão de saude, a vcrd:~dc é !jUe a oúlet'll, 
e, si não pi'oreden a inspecção , oi porque 
o go~erno a julgou desnecesSllria. A inspec· 
ç.lio só seri'O p~ ra esc l:•rcc~r :1 aprecinção d'O 
governo, que em vi~ta de factos notorios, púdc 
prescindir dclla. como manifestamente se deu 
no caso v•!r lcntc, sem o que o Sr. Duque de 
Cnxias não tHia concedido a licença. E' por· 
que ha de o olficial fie-1r prejudicn~o pela omis· 
são do uma illSJlccçüQ, do que n:io é cu lpado ? 

O cita elo rego lamenta. p~ra execução da lei d•l 
p~omoções no seu ar L. :1.9 trnta de defin ir o que 
é. auti:;uida•le do serviço militar , par'' quo se 
pos~a d<lr fid cumprimento ÍnJuella lei no to· 
cante ás pro111o~lies por antiguhh de. vi~to pre
dominar e> te principio sob rc o do nw·ecirncl!to 
em todos as âisposiçlies dessa lei ; e tanto é 
assim Q\le no ·prcced~nte orligo (i8) est:io de
terminadas ~s regr<~s à ohsorvnr nas pr omoções 
por antigUidade. · 

Não s~ poderá. pois, em bon fé ndmittir que n 
:mtlguidade d · serviço militar, de que tr~ta o 
art. :19, só :enha em visto outros ~ITtl ilos , como 
por exemplo : reform3, obtenção . dos gráus dn 
Ordem di: S. Bl~nto de Aviz,. etc ., etr.. · 
As~im. poi;, di:;pondo o art. Hl que o omc.i~l 

solfre sómentc n~ ;ua nnliguid;l•lc d(l ~ervi\O 
mil it3r, CJnantlo g-ozn d,, licença· >cgistrada (li· . 
cença que é dada 20 official para trat;'r dos seus 
intere.;~cs pntticularcs sem pc ;·cel>ção de ven· 
cimenlo ni""UIIl) como se poJcr:i emprestar n 
out.·a classe de licenç:.s, que s:io dndas com ·ven
cimentos par3 trat <l'llll'nto cl<• SlUHit, o c-aracter 
lesivo das registrncbs? 
· A signi!k.ação c alcance d:t effecti v idade no 

serviço, de que trutn o·nrt.. :1.0 do ci~,do regt\ · 
lamento, nno pod~m ser compre !tendidos e de
terminados com exclusi\o d;t doutrlna e:qm;ssa 
do a'rt. 19 ; e ta~to é ns;im q_ue, desde 9 •le ~~ 
promulgou a lc1 llo J)romo~u~s. ctll i8o0, att: 
i8õ5, em que foi cxpeilillo o decn~to de n . :i03B 
do W de Setembro. ni;o ~e entendeu os tu dou-
trlnn po1· fór.mn diversa. · Em questão de merecimmto, f;•cto que é 11'•{10 

ue pendentc da exclusiva apl'ACÍUÇITO (]o f'.llV8fUO, 
poderá o ollicial, constituindo-se jui 7. de si mes· 
mo, fnndami'ntar umo reclamação ? 

Si \ivesse havido irregularidndo na promotilo 
do 5r. Frola, que em se;ruidn pyovaremos-niio 
hDU v e, t:tl rrregularrd~de ~ó se poderia Sllllar 

. descontando-se, na antiguidade do. actual posto 
·de coronel do mesmo, os tres mezes o 28 dias 
que lhe faltariam p~r:~. os tres ~nnos de inlersti· 
do liquido. . 

Oe 1~55 a 23 de D.-zembro de i 8G5. foi ella 
intcrpretndn t'•o contro<.l ictorinmentc," a ponto 
ele motivar nn-Grde:n do di~ cl<l se~:relnrln · d~ 
:;nerra n. 'MIO de ~3 de Dezembro de -1855, a 
publieação ch i1upcri;<l resolução d ~ 92 de No · 
verobro elo m•:~mo 3nno, tom.~a sobre consulta 
do conselho SUllrcmo Ulilitar, que àecl~ra que 
:ÍS liC<llfas C!>IICedidas por 11Wii!:O .dc_ 11~~ftsti.q .• 
em tirtu® da in~{tefX7o de saw!t•, e na {orllUJ ti.' 
tl(l.rrCI' l" rl:t , .. spe~tiro Junta, nã' r..çtcio compre· 
llendidas nas dispoitç&s do decreto n; i f?38 lk 
19 de Setembro da 1855. · · .. • 

. . Nesta hypotbese :tind3, verilit:~da a irregula· 
ndade no posto de coronel, e sendo a promoção 
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Tão M!surdo era este decreto que determi
nava que as licenças para trat:unento de saude 
não entravam em compnlnçllo para os seguintes 
fins: 

L • Reformas ; 2.• para obter o gráu de ca· 
valleiro de S. Bento de Aviz ; 3.• para baixa do 
senico por finalisnr o prazo marcado na lei: 
(!,, • para acccsso aos postos de alferes ou 2. • te· 
mente; 5. • no tempo de serviço de o meia! 
inferior exigido dos _cadetes como habilitação 
neeessaria p:~ra aquelle accesso; 6.• no tempo 
em que os officiaes devem permanecer em um 
posto c no e-'l:ercicio das funr.çõ_e~ espe~iaes 
delle pnra . podllrGm ter accesso no immedta 10 ; 
7.• finalmente, em todos os prnzos limít~dos, 
que as J eis vigentes e:o.igem ele serviço effectivo 
com habitação para tiU~lquer fim. 

•O tenente coronel Manoel da Cunha Barboza 
pede que não lbc seja descontado, para os efl'eitos 
do decreto de !.9 de Setembt·o de 1855 o tempo 
das licenças que obteve por avisos de 20 de 
Abril, de 30 de Setembro, :1.8 de Dezembro e ~ 
de Abril de i869.- Parece ao conselho que, 
para ter o peticionari~ direito no que requer, 
tcrí3 sido nescessario haver p~ss~do pela in· 
~pee~ão de sa11de, preceituada na imperinl reso· 
I ução de consulta de l\1 de Novembro ele 1865 ; 
mas, auendendo n ter sido declarado em ordem 
do dia ·qoe a Jicenç.1 fôra par~ tratamento de sua 
saude, e de toda 3 equidade que o suppli~ante 
seja ravoravelmente 3tten:lido em sua pretenção. 

Vossa Magestade Imperial, porém, resolverá o 
nrelhor.-Rio de I<Jnciro.I• do Março de iSn.
Bittcncoul·t.-Ds Lar.1are- Barão da Gavea.
A,1uiar.- H. de /Je(lw·epaire. 

Como parece.-Paço em 3 de J ulbo de iS7:J. 
-I. P.- J. J . de O!iveim Junqueim. 

A prova do absurdo des~e decrêto está em 
que, mesmo depois delle (pois que antes não 
havia .reslricção nlgum.a) ~etnprc que a licença 
obtidn pe!J official ou soldado não teve o cara
cter dB licença ~egistruda, o tempo elella foi · A' vista de tudo o que acima expeadi, cumpre· 
invariavelmente contado p:~.ra os diversos fins me pedir ~o honrado ministro quo livre o CO· 
enumerados no dito decreto. · ronel li'rot:~ de um<~ injustiça que equiv~leria 

E pau corroborarmos esta as>erção bastará a uma perseguição de que clle n.iio é merecedor. 
citar a iudcmnização de tempo ele interstício Sr. presidente, não posso deixar de dar em 
que so concedeu ao tenente do esquadt"Jo de poucas palavras uma respost<l ao nobro ministro 
cavnlla~ia da provincin dn Bahia, Manoel José da guerra sobre um topico do seu discul·so na 
Dias, na ordem do dia já referida de n. !t.90 que sessão llassadn. S. ~"· me permillirã que eu 
publica n imperial resolução de 22 de Novembro não concorde com as r~zões que deu para de· 
de 1865. · miltir o capitão Dantas do lagar de lente da 

Assim, alé i865 o uso ou :1 :r>raxe seguíd:~ escola militar da minha llroviacin. Porque o 
parn a computação -do teml)o de ·mtersticio para demittiu? Por du~s razões, disse S. Ex. : por 
o accesso, obedece fielmente a lettrn ·do art. l.9 que estava illegalmente occupando o Jogar de 
do regulamento de 3i do Março de i8liL Resta· professor e porque em carta particular, que li 
nos apen3s, para não deix~r de pé nenhum nesta camara, desmentill o presidente d& pro
argumento especioso, que demonstremos a ille- vincla. Com todo o acal:lmento e respeito que 
galidade do art. 6.• do decreto n. :>:i79 de 3 de sempre tenho votado ao nobre 1ni_nistro, eu vou 
Janeiro de i866 que foi reformado H dias de- tomar em cousidernr.ão as su~s razões. O regu· 
pois pelo mesmo ministro em nomG de quem lamento da escol~, é verdade, exige que o no· 
se publicou u mencion~da ordem do din n. ~90 me~do professor precisn ter curso de artilharia 
de ~ de Dezembro de !865. e npprovnções plenas, pelo menos. Mas, senbo· 
. Determinando o art. 6.' que a duração d~s res, além do sentido litternl dn lei, lla tambem 
licenças para tratamento de saude não se eleve attender·se no espirito da lei. Para que o re· 
levar em conta para os· mesmos efi'~itos de que !:'Ul3mcnto exigiu essa condição? Foi pura que 
cogitnrn o dBereto n. lG3B do ;19 de Setembro ~ómento pudessem ser· non1e~dos professores, 
de 1~5t Mla-se tal ~nl~gomsmo entre es~a ·individuas habilitados para ensinar. E' Oll não 
disposiçao con2 a mcncJonada _na ordem_ do d1a habilitado o. capitão Dantas? O Lonrado minis· 
!l· ~90 llUe_n~o se pode exph~al-o sen~~ pe)a tro é 0 primeiro a affirmol·o ~o seu discurso, 
lnadvert~nct:t de qn:em collobol oo. na codt!icaÇ<~o portanto, a sua nom~&:ç5o fot ~onvcnlen~c, e 
do r~gula~eoto Ctta~e, que con~ll!;f?U como de occõrdo com o espmto da 1et. Além dt~so, 
doutnna vtgent~ aqmllo q~e ha~!a stdo col!- 0 copilão ~ntas \em. mais do que o C!!-rso de 
demnado corno tUegal pel~ tmpenal resoluçao artilharia, porque é bacbf.rel ; portaniO as suas 
de 22 de Novembro de iSoo PUllllc.1da naquella habilit:tções estão sufficientemonle deznons· 
or~cm do dia E-· !;90 .. - . _ · , _ tradas . 
• Em concl us:IO, as. dJsposJ~ue~ do art. 6. mo Senhores,<i alguma iritenc:io animou o Sr. ~In r· 

~e!Jl força obngatona; !-~lias nao se bas~all? em uez do Herval não foi o de commetter uma 
]~, alg.uma preBstnbalecula, nem em ~raxe ~nv_a· ~leA'alldsde, foi a de f:~cilitar á roocldude um 
rtavelmen!e s~gut~a que consmu.sse. dtrmto professor hobil e nas circu.mstancías de bem 
consuetudmm·to; sao por sua natureza 1nnova • h f -
dor~s ~ ~sllio fóra da orbita traçada por nossa desempen ar as suas ~ncçoes. , . 
Constituição ao poder executivo. . . Eucontrou o Sr. VJsconde de Pe,otns, por· 

Assim tein 11ansado tcdos os ministros da ventur~. em qualquer p~rte n l~m _facto q~e 
gncra depois da promulg:Jção daquelle regula- demonstras.~e que o cop1t:iO Dant3S MO cumpnu 
mento e o honrado ex-m'inistro Junqueira. refe· os seus deveres como . professor da ~col.a '! 

· rendoua consulta d<i conselho supremo militar de Não, cer~mente. Os d1rectores _que allt tem 
~ de :Março de 1872 que falia eloque~teroente ·a e:.ü~t~do represel!-taram nlguma . v~z contra _o 
respeito da .questão vertente, e por 1sso are· C!JPllãO Dantas, eltsseram que ellen.ao em llsbt· 
produzo aqui: · llt~do ~ Não; ·senbores; pelo contrar10, a falta do 

Tomo IV.-:!9. 
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capít:lo Dantas na escola é Jgment3da, mesmo 
pelós seus ~ J umnos. . 

Parecia -me que o Sr. ministro da guerr-d 
devia an te~ de tudo attcnder mais Jl!ITa o t;Spirito 
do lei, i~to é, pora as optim~s qualidades do vro· 
fessor, du que para o sentiria litt~rnl do re · 
gulamento. 

Depois, senhores, eu creio, como o roeu nobre 
collt!ga deput:Jdo p~lo Rio de Janeiro, oS:·. 
Freitas Coutinho que nõo era a occasião oppor· 
tuna de se dar a domis•:io ao cat•iL:io Danta<. Si 
e>sa demissão apparecesse logo que o nnbre mi · 
nistro tomou [l"sse ~ :• pa·:la da guerra ·ou 
antes dos aconteei•11entos poli ticos que se der:1 111 
em minha J•r ó<indn. bem; poder· se-hin alfirmar 
que o espiritu polilico n~o entrou no neto do 
nobre lllinimo; rna~ aquillo n~o succedeu e só 
depois que o capitão i Dant.1~ se declarou em 
opposiç11.o, não ~o> alumnos a .-:uen• ensinava, 
niio ao exercito, niio á classe milila r, não ao 
.nobre ministro da :;uerrn rle quem é amil!o e 
cuja pasta não é politica, como S. Ex. mesmo 
disse, mas só depois que se decl3rou em oppo
sição ao actual pre:<idente do Rio Grande do Sul, 
só depois que cdnsurou-o pela imvrensa e nw · 
nifestou-se na tribuna, ua qualidade. de depu
t~dll provincial, em diveTgeneia, foiqut~recalleu 
a sua demis..<ão, 

A outra razão dada, Sr. presidente, para jns· 
tificar a demiss:io do capitão Dant:ls, é a leitura 
que fiz de sua carta aqui, desmentindo a9 pre· 
sídente e na qual viu o honr:~do ministro um 
crime de insubordlna(,fiO, contrario á disciplina 
militar. Senhores, o Sr. Dantas, escreveu 
aquelh carta, não ua qualidade de capitão do 
exe·rcito, mas de simples particular que impu· 
gnaYa uma falsidade que· o reD:tixava. Si pra
ticou uma ins llbordinação, porque não se o 
mandou responder a conselho~ E' a prov~ de 
que não é culpado. Devia calar-se deante da 
falsidade? 

O meu honrado colleg3, deputado por AmA· 
zonGs, o Sr. Costa Azevedo, que é tnm bem mi
litar, reclamou já nesta.camara 'contr~ a theoria 
de que o otllcial n:•o tem o direito de insurgir~ 
se para restabelecer a verdade, sejn embora em· 
prejulzo de uma 3Uthoridade superior. 

O Sr. Cost-~ .AzE\'BDO:- E recl3marei sem
pre. 

O Sa. Fli:RNA.i\'D>J Oson1o:- Concordando com 
S. Ex. ~ sou dos que entendem que ·a passivi
dade militar não deve ir até esse ponto. O Sr. 
Dantas acabava de ser deputado provinci~l, e 
envolvido na politicn, em uome de uma idéa e 
de um partido, teve necessidade de explicar 
factos, de ser franco c verdadeiro. Dah i a sua 
carta . 

No senado, il. nobre ministro disse que o mi
litar não devia fazer política. 

Porventura o militar deix3 de ser cidadão? 
Si alguem, neste paiz, tem o direito de intervir 
na, politica, é justamente o militar, porque 
mais do que ninguem, sacrificn-se pela patria 
nos campos de bathlh~. · . . 

E, depois, Sr.1Jresldente, o honrado ministro 
. da guerra está em contradição comsigo mesmo. 

· Si o milil.aT não deve fazer politica, como está 
então S. Ex. f:izendo parte de um gabinete Y 

Como dirij e a política no Rio Grande do Sul Y 
Como é o chefe de um partido poiiLlco e por 
elle foi eleilú >en3dor de Imperio Y _ _ _ 

J:i se vê <tuc o honrado ministro não tem -
raz5o. O mdttar t•·m deveres · pcrant• a disci-
plina do exercito ; mas tem direitos, no exercício 
dos quaes nii.o póde <~cixar de ínteres;ar-se 
pelos negocias poi iticos. Porque veste a f~rdu 
não íka privado desses direitos, nem ~bdiea o 
seu pl.lriotismo. 

Sr .• presidente, oonstituindo-me agora, mais. 
que nunca, de!.:nsor da brior.a ch.,se militar, 
~tpro 1•eito a occa~ião para dizer algumns pnlol' l'as 
em favor de um ollicial, contra •1oem ~e tem 
movidu nltima:nllnte alguns at;Jques injustos, 
no i utnito tah·ez d•! offuscar o brilho de seus 
s~rviços :10 llalz, que o to ruam credor da consi • 
deração do governo .. Quero raltnr do Sr. coronel, 
<~ctual eomwaudantt do.7. • batalhã<l de infan· 
tari;o nesta corte, A!eJGtudre Augusto de Frias 
Vil! ar. 

0 SR. RODRIGUES JUN!OB: -Official muito diS· 
tincto; ainda ultimamente, no Ceará, prestou 
relevantas servicos. (Apoiado$.) . 

O Su. PERN.I.~DO OsoRJO:-Quero, sen hore~,pe•lir 
ao l10nrado ministro da guerra que qunudo a 

. intriga, a ca!umnia a diff&mação quizerem pe
netrar os bumbraes de sua porta, proourandu o 
desprestigio desse official, S. Ex. feche-a logo 
para não admittir que consigam realizar os seus 
plnno><. 

Quer .a c~maro saber qu~ official é este de 
que se traia? Fni promovido a major ptlr serviços 
relevantes; o tenGnle coronel por aclm: de bra
vura. Obt~ve a medalha de merito militar por 
a•·tos reíter:odos de bravurn, ~raticados em 
diversos combates. Elogiado em ordem do dia 
por ter· se distinguido no reconhecimento de 
liu:naytá pela coragem e acerto com que se 
houve. Elogiado pelo 8r. Duque <!e Caxias, por 
ser um dos que mais se distinguiu, comman· 
dando o Si de voluntario~, no combate de Itororó. 

· Elogia<"lo pelo co•umando das arm~s d~ Pernam
buco, pelo bem que desemjleúhou suas fuucções, 
quer nn commando da fortalezas, quer em ln
specções ; dog-iado pelo mesmo oommando; pela 
mandt·a salísfaetoria com que se houve no ser· 
viço da guarnição, organizando um batalh1to da 
guarda n~cionnl do Recife, o L • e com elle 
seguiu para a guerra paragnaya, na qualidade 
de SP-u commandante. Elogiado pelo general 
oriental D. Vennncio Flores, pelo seu deaodo e 
sangue frio, Elogiado pelo reconhecimento de 
Ttlyu-Cué. EIOA"iado pelo gener~l Osorio por 
seu com.portamenlo no combate de · 31 de Julho, 
em que combateu expellindo. o inin1igo de suas 
posições. Elogi~do pelo Barão do Triumpho pelo 
reconhecimento á viva força a Angustura. 

Foi ferido em Itororó. Tem um3 espada de 
honra, offerecida pelos ofticiaes do i8.• batalhão 
que commandou. Elogiado pr:lo presidente de 
provincia Estellita, pela ordem e nceio do seu 
batalh~o, e pela boa vontade e eilicaz coopera
ção no desempellho do. serviço publico, na de· 
ploravel crise que atl';lvessou o Ceará, em i877 . 
e i878. Elogiado pelo presidente Aguiar, de 
Pernambuco, pela coadjuvação ~ue lhe prestou 
no desempênho do serviço puhhco. Agradeci-
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mento do vice-presidente Fon.-;eca, à leal co:~dju
vação que lhe prestou. como ~ranLia ds ordem 
publ!c.1, precioso auxiliar do goç-erno e disei · 
plinador exemplar. Elogiado. pelo vice-presi· 
dente Accioly peh eflicnz co~djuvação que lhe 
prestou. Conservado ' no com mando do~~-· ba· 
talblio vist•\ serem nece~snrio> o' seus setviços 
nesse corpo, que o>m tanta pericia e ~elo diri· 
giu. Elogiado pelo presidente José Julio, do 
Ce~rá, louvando o seu hOilrOSo proced!menlo 
com que sempre se houve no commando do us:• 
batalbiio. m;;ntendoa disciplina e a regularid~de 
do serviço, cooperando pnra .a manntcneão da 
ordem publica, prestando vc~lio so a11Xilio á pre
sidenci• n5o >ó nu alisramento de volun tarios 
para o exercito, como no serviço de soccorros 
publico•. . 

Ora, Sr . presidente, um vfftcia I que BJ>resenta 
umn fé de offi.cio desta ordesu, é digno sem 

·duvida da Uijs~a eonsid~l':lçào e da do governo. 
(Apoi~dos.) . 
· Sr . presidente, um rios melhorameutos de que 
necesssíta o paiz, é a c reação de uma caudelar ia 
militar , no Hio Graude do Su.l, para o aperfei
çoamento dn rnça c~vallar e fornecimentn de 
bo~s montnrias ~o; corpos de c~v~llaria do exer 
cito . 

A raça C3Vallar na provinci• uo 'Rio Grande 
do ·Sul esta quasi e:r.tincta; presentemente em 
ca:<o· de necessidade es~,mus quasi totalmente 
obrigados 3 mpprir nosso exercito de cavalba· 
das do Estado Oriental, que lambem já vai sen-
tindo·llte a f~ lla. ' 

que :1 situaçiio de 11 de Im:ieiro podía -se resumir 
~m uma palavra esUrilida44, e pois esteril ti· 
nha sido o ministerio do g-ener;>] Osorio. · 

O hnnrado deputado aventou essa asser\'iio 
v~g,~meute, eivado talvez do e>pirito de ·o(lposi · 
C10DISt3 S\'Stem:•tiCO. 

'\'~ria IÕgo merecido a minha resp~sta si dias 
depois o ministro da guerra nàü tivesse ralie
cido, e eu não me visse obrigado a afast<tr·tne 

. d_o parlamento; roas. sendo !soje r• prlmeir~ e ui· 
tnna vaz que me Cllbe a Jl:llavra nesta discussào, 
peço liwnça, para provar a sem rnzão do hon· 
rado deputado, desenrol~ ndo em tt:~ços r:opirJos 
um apanhado dos seryiços que no gabinete de 
5 de Janeiro· pre~~ou o generol Osorio. 

Sr. presidente, h:• n•elhoruroeutos que um 
ministro p()r sua exclusiva e independente deli
beração · pórle realizar como fructos de sua ex.· 
periencia e apltdão sem angmentar deSjlezas, e 
p.:lo contrario diminuindo· as e aperfe içoando o 
s·erviço; mas ba .antros qn<> n~o (lÓde realizar 
sem g-randes dL•spez:~s do orçamento, sem dispor 
de tempo suffi.ciente, ~em con tnr cotn o ~poio 
do paria 1nenlo, que ás vezes vê esbarra rem as 
melhores intenções diante da pobreza do> cofres 
publicos. 

Os rnell:lorsmentos que classii\co na L • orden1, 
uão ba •lm•ida que o General l);;orio rcnlizoo; 
mas os elassific~tlos na 2 .• tivera 111 sempre pela 
frente o mau estado d~s. finanç•s e a opposição 
do se nado conserva,.dor. , 

Porlnnto, já se vê que é assumpto muito im
portante a runllaçiio de uma e<~ udt>l:1rin na pro
víncia do Rio Gr, nde do Sul, para centro de 
fornecimentos e melhoramento da r-<~ça cavallar. · 

O nobre miuistro da guerra bem snhe Qtl•n to 

Sr. presidente, nós todos sabemos em que · 
condições o poder passou do pnrtido conservador 
para· o partido liberal, em l878. · 

&be a c~mara e o paiz que os ministros libe· 
raes tiveram de eaLreg-d r·se ao regiruen de 
grandes economias, o qo.e 'ó por si já era uma 
tarefa grandiosa. (Apoiados. J o Marquez do Her.v~l interessou-se por -este 

assuropl\l; e por de;;ejo dellc, roi o 11óbre mi
nistro em l.8 8 exnminat· a estancia chamada, 
do Pavil.o, .do honrado rio-grandense Sr. f'edro· 
D~ptista, perto de Pelotas, a ver s~ prestava 
para uma caudelaria, afim de mais tarde o·go
verno entrar em negociação. 

Üf'sd ·~ que leobamos uma caudclari~ bom or
ganiMdn, ficará o Estado dispP-nsado de faz-.r 
contratns, ulgo.ns inconveniente., . 

O Stt . FliEtTAS CotJ-rlNHD:- Apoiado. 
o SR .. FERNAJ\'00 ÚSOlllO:- E por fallar nl;.tr., 

d&~üj~ ria que o nobr•• ministro informasse·si é 
verdade •1ue aceitou umu proposta para o con
trato de ~ 000 cavallos; si existe tal proposta, 
nos informe qur.e,; as sllftS eondições. 

Sr. pre~!dente, devo concluir porqlle a hora 
est:i ndi~ntndn, mas ante> disso peço licença a. 
V. Ex. para dar uma reSJlO~ta que r1evo ao nobre 
depnta<lo por Pernambuco, meu 'distincto amil!'o, 
a q1:em muito apredo, o Sr. Dr. Joaquun 
Nabnco. E' uma divid~ mttilo nntiJ;a que con
trnhi o:Olll s~ E:x. , C' desrie 0 30D0 passadO. 

O ho::n1dt1 dcptJtado por P.,rnam bnco qll3ndo· 
fez as~:, brilhaatc oppo~iç.io ao ;:abinct..; ii d:J 
Janeiro MS I~. c.•m~ra foi âs vezes injusto para 
com os miuislro:<; uma vez foi injustissi:uo para 
com o general Osorlo. 
m~se éntlio S. Ex., e•n um desses mem•1raveis 

discursos que üC<lrão nos annaes do parlame~to, 

Queixas .inrundada;::, reclamações justas, arti
gos de impreus~ apaixou~d~, interesses particu
fares contrariados, abusos, r<lp i·essiio de crimes, 
etc: etc. tudo isto preoccupa va o ministro da 
g-uerr .. , e dlffi. ~uhava a sua administração. Pois 
bem, junte- se a isto os trabalhos parl~mentares 
na camara e no senado; os de>pacbos imperíacs e 
conrer3ncias ministeriaes; andieneias do minis
ter ia e expediente, que Ih~ tomavam muito 
tempo; e ainda nssim o general Osorio tendo 
f~llecido, a pasta vassou ao Sr. Paranaguá, vasia, 
sem expediente ntrasado, o 11ue prova que elle 
tomou muito 3 serio a posição de ru!nisiro. 

Vozes :-0 general Osorio prestou relevnntis· 
! imos·serviços na odministra•;iio da guerra. 

O Sa. FEnN!lfOO Osoa1o: - Passo a enumérar 
:muito> delles. · 
. Deu nuvo'pl nno· de r rorganização ã intenden
cla e a rsenaes de gnerr~ à o Impe~ro ; . 

Extin~uiu offi.cinos qu;; nas 11rovincias acar· 
retnvam mni:; dcspw1s que !nct·os par~ os co
fres pnbl_icos. E>tendeu grantle protecção á 
industri;a nacional . cninguindv as oiilciilas que 
raJ,ricnam objeclo:; que podiam ser obtidos no 
merc~do por menor preço. Converteu a offi.cina 
de alfaiates dos ~rsenaes em oiileinns de ~lllprei· 
teiros, proporcionando <iOS operarios pobres e 
s!las. famílias trabalhos donde pudessem tirar 
recttrsos de suhsistencia. Emfim, introduzindo 
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outros melhoramentos, llioda assim fez, uma formisou n munição, melhorando. extrnordina
economia de 322:127;5000. riamente o estado do armamento e evitando dif· 

Extinguiu a repartiçiío das obras militares e ficuldades e perigos que em campanha poderiam 
tomou outras delihcrações, com o que conseguiu app:~recer havendo ca1·tuxos ditrerentes quo 
a economi:l de i5::~53~~92 ; e estabeleceu a boa pela confusão possível na distribulçllo poderiam 
ordem fic~ndo ns obras militares sujeitas á fis- pt·odazir serios desa>tres. Mandou vir do nr· 
calização de um centro, ·o archivo dirigido por senal de Porto Alegre o mestre de officlua de 
um o!llcial de engenheiros que tem por auxi- mnehinas para adquirir a prati~ do trabalho e 
liares engenheiros llabeis. Deu regulamento montagem das machinas do fabrico de c:mu
novo ao archi ~-o militar, onde se encontram idéas xame Comblain, c um artifice de fogo para 
uteis c até então desprez:~das; tomou diversas de· aprender :1 manipulação de fulminantes ne· 
liberações, h es como fazer do archivo· um esta- scessarios :i officina pyrotechnlca ; prevenindo 
beleelmeuto util, e para essu fim, vendo que assio1 as causas par;J que não se désse mais o 
elle estava habilitndo par:~ desempenh~r traba- que se deu lnlllilisando-se a materia prima e ma
lhos de lythogmpl!ia, i:npressiío e gravura, ro- chinas no valor de Vllrto de 300 contos, e o ear· 
gou nos ·outros ministerios que quando as re· t~:xame nl!o pwe ser aproveitado porque não se 
partições publicas u seu cargo necessitassem de adaptnvam ãs armns, nem fazi:un explosão. 
toes trabulhos, mnndnssom-nos f;~zer no archivo. Converteu, porém, o laboratorio de Porto Ale· 
As economias que emanam desta deliberação grc em uma ometna pyrotectmica do arsenal do 
são grandes e inealcul:~veis desde já, podendo·se mesmo Ioga r, pois qu& u despeza que fazia esse 
agora, porém, affirmar que só com as transfor· estabelecimento á parte, era maior que o pro
mações feitas houve uma economia de 7:092~00. veito que o Estado colhia. Conseguiu com Isso 

Esl:lbeleceu o tiro civil e deu-lhe o conve- uma economia de 2!:288,)000. 
niente regulamento. As vant:l!l'ens resuHantes, Approvou o adaptou o modelo de eartuxeiras 
f3c i!il:lndo aos seus compatriOtas este exerci- para as :~r mas Spencer, invenção nacion:~l pre· 
cio são sabidas, e podem ser uteis ó patria. parndn no arsenal da côrle, que remove e in· 

Deu regulnmcnto para o l~borotorio pyrote- canvenlente das antigas, e remctte11. uma para 
cbnico do Campinho mais em relação com cada :mennl fnbricar iguncs. 
o seu desenvolvimento, e ainda assim co1n 3S Por sua propri~ inspi ração mondou pre· 
alterncves uteis que fez '"conomisou 32:241;$ da parnr outro modelo de eartuxoiras para as cl:l· 
despeza que se fazia. vi nas Winehester, que não as tinham. 

Deu regulamento esp<lciol para o concurso de Simplificou e bormo::isou a ordenança dos 
repetidores da escola militar dn cilrte. ·toques, tanto na paz como no guerra, acabando 

Deu 1·egulall1ento ao modo da prererenci3.dos a confusão dos t~ues, mpprimindo os clarins 
candil:ltos á matricula do curso preparatorio da e os tambores nas companhias e corpos do e:s:er- · ===-
escola mil itnr da côrte, evitando assim a prefc- cito, volumosos e incommodos, que as chú.vas 
rencin, !ilha do palron:~to . inutilisavnm, sendo ado11tadas em substituição 

Cuidou em"re~ularizar o pesado c diillcil ~cr-· as cornet:~s dos corpos de eaç~.dores . 
viço ()3 defesa do Impcrio M fronteira do ~nl, O cquip3mento das praças lambem despertou 
pois quo todos S:lbem quanto sllo agiudns as re- sua attencão, snpprimindo delles certos objectos 
IlUblieas vizinhas c quanta necessidade ha de incommodos aos militares que os eal'!'egav:~m, 
garantir o> interesses nacionoes, por mais de inutels e desneeessarios na paz, taes como cantis, . 
uma ver. o[cndidos, quer pelo deleixo dos pas- marmitas, martUitões, saccos, postes de sola para 
sados governo;:, quer por invasues estrangeiras clavinas, cort•eias, eannna e ~ecessorios , per
qui} a tem]Jo não pu(leram ser impedidas. neiras e sobrec.,sacas do L•uniforme, por serem 

Ass1m, ntelllOrou o estado de mobilidade dos iguaes ás do 2. •; assim usou purn com o t.• re· 
cot·pos de cavallaria que por assim dizer csta'l"arn gimento de cavallaria c 2. • de arLi!llarla·a·ea-
li pé, determinou convenientemente os pontos vallo . . . . ·... .· 
de onrle deviam ser com promptidão fornecidas Realizou o melhoramento n:o corre~me que 
as cavalhadas ; crcou mais um com mando de se fornece ao exercito. Era. este preparado com 
fronteira na Uruguoy:lDa ; estabeleceu nm simples Ol>porolbo imper reitó ·e inconveniente 
qu3rtel par:~ o destacamento da fronteira do para a conservaç:io delle. ·Mandou fo rnecer o 
Chuy. Mandou fazer carros de trnnsportes de dito corren1ne envernizado com o verniz Black 
material do exercito, passt~ndo o serviço a ser Japan, providenciando mais que aos arsenaes 
feito pelos corpos de ~av3llarin, reformando por das províncias fossem fo rnecidos ·pelo da côrte 
este medo o antigo systema de transportes mo- modelos do dito eorreame acompanhados de 
rosos e dispendiosos porque se faziam em instrucções para o enverniznmento. 
carretas particulares, demasiodame;ute pesadas Aos presidentes das províncias onde bn arse
e cujos donos faziam concluio para pedir nacs expediu circulares mostrando a conveni
fr.etes caríssimos e até immoraes; finalmente encia de habilitar-se praças da compan.hia de 
organizou um systema pnra'a recruta dos ani· operarias milil:lres ao ofllcio de armeiro com 
maes extraviados, inteiramente facil e prompto. conhecimento especial do macbinlsmo e con· 

Lançou as vistas parn o armamento do exer· certos ilas armas modernas em uso no exercito, 
eitó, e cnlãa tendo eonhMimento de que não afim de terem os corpos-em caso de urgencia 
era harmonica a munição para as armas. Cóm- quem faça os concertos. 
blain de q11e está !lrmad:~ a infantaria, porque Creou uma eoloni:~ militar no 1\lto Uraguay. 
se faziam os eartuxos de dilferentc modo, de Reformou o modo da escriptnração dos COTJIOS, 
percarsão peryspherica no laboratorip de Porto melhoramento este muito importante demous
Aiegre, e percursão central no dll. corte, uni· trado pela experienei.t. A escripluração era 

\ 
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excessiva e em parte desnecessnria r, ela dupli • 
cata de p~peis sem utilidade. Foi um golpe de 
morte que deu no systema do p3pelorio, com 
o que economisa-se tempo, dinheiro e facilita-se 
a instrucção dos corpos e a boa fisculis3ç;io. 

Em relação aos campos do Estado e c~valhadas 
do exercito tomou providencias de subido al· 
cance. Promoveu e realizou o rescisão de con· 
tratos que os particulares tinlwm com o Estado, 
pelos quaes aquelles gozu vnm dos di tos campos 
quasi gratuitamente prejudicando o Estado. 
Conseguindo a rescisão pela qual poupou aos 
cofres publicas cento e tontos contos, tratou de 
utilizttr esses· campos, collocundo nelles as ca· 
valhadas do -Estado, licando as invernadas sob 
a fiscalisaç5o dos commandanles da frontein, e 
ao mesmo tempo cortou com o abuso que vigo
rava do Estado ao passo que dispunha de 
campos, ia arrendar outros dos particulares. 
Cortou este esbanjamento que já era fabuloso. 

~e.gularizou o systema do ponto nos arseuaes, 
faetl!tando o trabnlho, e fazendo economia nos 
livros que foram limitados n dons. 

Providen~i~u em relriç5o á boa instrucção dos 
~orp~s, e:ngtndo que vwssem á escola do tiro 
mfenores e subalternos destinados a :instru-
ctores, que fossem aptos. • 

Mondou fazer ~mlmlancius para a conducção 
de doentes, acabando com as padiolas nos 
hombros dos soldados. 

~Iandou proceder á construeção de quarteis. 
Prestou o _auxilio da comruissão rnil~t.1r para a 
construcçao do telegrapl!o de S. Gabnel a Santa 
Anna, e den ordens para a construcçiio do de 
c~ugu.ssli ~ llagé. 

o SR. BIA!tCOI.INO MOURA :-~Iuito bem. rez 
ninda mais; reformou. ~ Ie~:islação milita; em 
muitos ponto> no sentido de favorecer o exer
ciLO. Os seus projectos alli est5o dependendo 
da solução do senado. · 

Mandou cercar o campo de Snycan,.evitando 
3ssim o el'travio dos anirnaes. O SR. Flll\NANDO Osomo :-Sim; c nhi estão os 

Foi o inventor de uma pistola, arma muito seus discursos nos mma~s do senauo p~ra aaes
necesSDria para ·os lanceiros, calcada sobre o tar o seu trabalho no ministerio; por exemplo 
systema de Winchester. os discursos que elle pro feriu em 1878 M sessão 

Attendeu ao serviço do corpo de saude que de 30 de Dezembro; na de 31 do mesmo mez · 
estava desorg~niz~do e fez a distribuir-ão con" os que elle pl·oteriu em 1879 na sessno do 9 de 
veuiente dos rueolicos. Janeiro; na de 4 dP. Fevereiro: na de 5; na de 

Atteudeu uo serviço do corpo ecclesíaslico, 7; na de .iOdo mesmo mez; na de :12 de 1\Iarço 
dispensando aos contt<ltndos, que !)ram desne· e nu. de !.3 do mesmo mez; nP de !5 de Abril ; 
cessurios. dons na de 16 ; na de 22; na de 29 do mesmo 

Lançou suas vistas para os hospit3es, e vendo moz ,; n~ sessão de iO de Junho; n3 de :17 e 
que na Bahia e Pernambuco se mantinlwm nu de 21. do mesmo mez; r.a sessão de 9 deJnllw 
hospHar.s sem necessidade para as forçns que na sessão de 3 de Setembro e 23 do mesmo mez: 
eram poucas, reduziu a enfermarias, com 0 qne Além destes discursos outros contam os annaes 
economizou alguns contas. da caruara e do senado, e todos referentes a 

Reg:ularizou o serviço da fabrica ds polvora da variados ussurupLos. Si mais não fez em prol da 
Estrella cortnndo abusos, illegalidades e esoan- classe militar, foí porque falleeeu. 
jnmentos oxtraordinorios; por conta do Estado UMA voz :-Morreu. honrando o seu posto. 
d'alli até passeios particulares se faziam. O Sn. VnuATO nE ~IEDF:ll\OS :-Prestou rele· 

Regularizou o serviço do Iaboratorio do Cam- -vantes serviços. 
pinho, restringin~o o pcss?al e de;pezas super-
nuas; exting11indo os laborntorios de diversas O Sn. Fllll!T.'-.S CoutiNno :-Como muito pou-
provincias que mais prejudicavam tio que ser- cos tem prestado. (Apoiados.) _ 
viam. . O SR. FERNANOO O somo :-Não satisfeito de 

Diminuiu despezas excessivos que se faziam haver dedicado as suas attenções ao serviço 
paro o serviço das fortalezas de Santa Cruz, São militar, o general Osorio lançolt suas vistas 
Joiio, asylo de invalides, escala militar, etc., etc. zlnrn outro Jad0. 

Extinguiu as companhias de invalidas em di- No pnrlnmcnto, c fóra do pnrbmcnto, coope-
vcrsas provinci:~s por superlluas, desde que rou para as. concessões dlls estradas do ferro 
existe um asylo de in validos n.esta côrte; extiu- e par~ n tnr!fa especial de minha. província. 
guiu o deposito de iustrucçilo em Santa Catlw-~ (Apo•ados.) 
rina que n~da instruia-fez por isso economias. Apresen~rei ~gora um r~s~o .demonstrativo 

Re"ularisau o modo do pngamento ás praças d~ economtns fettas pelo m1msteno da _g11erra. 
credoras do Estado nas províncias, por venci· St exceplnarm?s algu:n~s que foram fe1!as p~lo 
meutos de soldos e fardamentos não recebidos Sr · A~dra.cle Pn:to, mmrstr:o da g!!-erra rnterfnO 
em tempo, e-vitando diffieuldades e delongas nos pnmmr_os dtas do ga~mete " de Jnnelro, 
Jamentaveis para os pobres soldados. toda~ as ma1s foram reajtzadaas pelo General 

• Osono no anno de 18t8, melhorando o ser-
Favoreceu aos trabalhado.res nac10naes, mnn- yiço, ~cahando co~ illegalidades . pal!arilentos 

danqo-~bes dar _prefe!encra nos nrsenaes, e mdevtdos e esbanJamentos dos dmhel.l'Os pu-
admttttr estrangeu·os so na falta daqucltJs. blicos. 

Mandou que o fardamento p~r~ os corpos do São as se'"'intes:-!mportaneia annual· (lê ) 
sul fosse manufactnrndo no anena l de Porto "~ · · 
Alegre, acabando assim com o systema preju- Secretaria de estado.......... 9:1211!)000 
di c ia!. adaptado de rnanufactural· o aqm mais Repartição de ajudante general 40: !~8~000 
c~ro, aggravado pelo preço do transporte- Repartição de quartel-mestre 
Trouxe assim vantagem superior a H •;.;, mais general. •••.• , ••.••••••••• 
prompto fornecimento o feitio mais barato. Reparúçlio fiscal. .•.•.••. ; ..• 
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Conselho supremo mili~r ..• . 
Pagndoria das ti'o~"- ...... . 
Esrola militar •. . .•......•.•. 
Comnif5são de melhoramentos. 
Com missão de mednlhas .. .. .. 
Intendencia da guerra . . ... . . 
Arsenal de !(Uerr<l da côrle . . . 
Arsenaes de ~ uerra da~ pro· 

vincias ............ ... .... . 
Hospital militar da côrte ...• . 
Hospitnl nulitar do Andarahy. 
ttospitaes militares da'S pro· 

vtnr.la> ............ .. . . . . 
Conselhos de ;ruerra ...... .. . 
Estado maior de artilhuia .. . . 
Obras miliL~res n~ cOrte ... ·, . 
F~brica de polvota da Estrella. 
Archlvo militnr .... . ........ . 
Lllboratorio do Campinho .... . 
Labor~torio de S. Pedro do 

Sul. ...... .. ............. . 
Loboratorios de ontr.1~ rrovin- . 

c.ia~ ... ........... ....... . . 
For tn !ezas .......... ........ . 
Corpo de saude ............. . 
Deposito d~ aprendl7.es nrti· 

· !beiro~ .. . .............. .. 
Invalitlos nn cõrte .. ....... •. 
Innlidos nas províncias ... . . 
Escaleres ............. .... . 
Depositas de artigos bellicos .. 
Companhias de deposito ...• .. 
Legações na Enropa . . .. . .. .. . 
Sala de ordens; ... . .... : . ... . 
Ministerio da agric:nllura (dous 

ofll.ciaes ahi empregados) .. . 
Guarda nacional desucad~ .. .. 
Capell~es contrntados .... .. .. . 
Invernadas .. ........... .... . 
Commis!;lio de promoeõe.• . . . . . 
·Alugueis de eas3s .......... . 
Colonios . . .... ....... . .... . . 
Pre~idios .. •. ... ...... ...... 
Fardtomento .......... .... .. . 

Somnta •••.. 

6:600,3000 
8:851;')800 

840ç5000 
3&:96S;SOOO 
fl,:488~000 

29 : :1. ~iJ,,SfJOO 
Ui7:61~,5~00. 

135; 390,5000 
5:03~:SOOO 
::: 04~ 

38:059~992 
35:856;5000 

1 :3:!0~0110 
!5:352,5000 
31 :780~ 
7: 09~,)\lOO 

32::!Q,J,SOOO 

U:~88000 

t9:i9l.,S~80 
2:880$000 

9:1.: 373,SSOO 

7 :3~fJOO(l 
90:29 't-;)000 
7 :5!ii;)996 

~~: 06&;)096 
2:3~5$000 
5:002~999 
7:200,SOOO 
2~05000 

ti :376-.SOOO. 
W:aBl-S~'•O 
6::!:196!l:i2 

tOi: 000:5000 
7 ::200~000 
l!:911.0~000 

i 7: 91~2~ 110(} 
:J::\6;$000 

't3 ; i l9r5800 ----
l.138: 989:$5~8 

E aiu!l~ não é tudo. O general O;orio rez 
maL~ economins po~teriormente. O resumo que 
apresento v~i ate Setembro de !878. 

A vist~ disto qnan1o tenbo expen~ido, se 
convenrerã o nobre deput:ldo por Pern:~mbuco, 
de que não foi estcril a admlnistr~ção d!l ~l.~r· 
quez do Herval na · paslll da guerra. ( Ilf11it~s 
apniaáo$.) Quando deixou a past~ por fal!e
ClOlento, oeixou sobras no orçamento deJUais 
de 400 contos de ré!~. 
· VozEs :-Muito bem. Muito bem. 

O Sl!. FREDEBl CO REGO:- Trabalhou como 
ministro, com o ·mesmo patriotismo· com 9ue se 
bateu nos campos de batalb.a. (MuifoJ apotGdos.) 

O. SI\. FEru;~oo Oson1o :- Senhores; vou 
·concluir; eu abilsei da attenção dos . meus co l
legas. ~Não apoiados.) 

o ·Sii. M.\RcoLIM ·MouRA: -:- Fallou . l~milo 
· bem 

O S11. FS11N.\"mo OsoRIO :- P~-ço·lbes descul· 
pa. Mas os motivo~ que tive foram justos •.. 

O Sn. VuuAro· os MEoEmos :-Nobilíssimos. 
O Sn. FEBN.~Noo Oso1uo- E ao seutar·me 

appe11arci p~r~ o patrioti>mo do nobre minis· 
lro da guerra <l do par!ameulo, lembrando-lhes 
que é chegada a occn>ião de empenharmos lo· 
dvs os n~sos esforços pela prosperidade e en· 
gr;•ndecimento do exercito nacional. ·. 

V or-Es:- Mui lo bem! 
( O ot·ador é comprimentetào. ) 
A discussão liea adiada pela hora . 
0 S11. PilES! DENTE dá .Par:~ ordem do dia !& : 

L • parte 
Vol<tção do projecto n. :!99. 
Apresentação de requerimentos, projectos e 

i.ndiC3ções. 
Discussão dos adiados. 

2. • parte 

3. • discussão do orçamento da fazenda, na 
parte relativa á despeza. 
Lev~ntou·se a sess:io ãs 5 botas. 

A.cta em 1.4 de Agoeto de 1880 

PllESIDE.'lCIA. DO SE. G.4. VIÃO PEIXOTO J. 0 VICE 
PRESIDI:r'TE. 

A's H boras da m3nbã,feila a chamada,~cbac 
ram·se presentes os Srs. Gavião Peixoto, Joa
quim Serra, CGsta Azevedo, Souza Andrade, 
1'nv3res Del for!, Ri beiro de 'Mertezes, AI meida 
D~rboza, Horta de Araujo e Oleitario. 

Comparecer3m clepoi~ da chamada os Srs : 
Da o in, F;obio R~is, Smval, Frei ta~. José &~on, 
Aceioly, Joiio Brigido, Pompeu, Rodri"ues Ju
nior, Theoldoreto Souto, Viri~•to de M:,•deiros, 
1'.1ldon Milanez, Manoel 1 ar!os, Antonio de 
Siqueira, t:ostn Rib~.iro, Buafljlle de Macedo, 
J,uiz Felippe, José Mari,no, Bnio da Est~ncio, 
~rontc. Almeida Couto, Au~usLo França, Ilde·
ronso de Arnujo. Prisco.P:irãiso, Baptista Perei r3, 
Abreu e Silva, Corrêa Rabello, ~ndilio de 
Otiveirn, Cesario Alvi!Jl, tdartinbo . Campos, 
Affonso Pennn. lgnacio Martins, Marttm. Fran
ci~('.o, Marlim FrancL~ Filho, T~mandaré, C•· 
margo, Espindola e 1!brianuo da Silva. 

Faltaram com particip9ção os Srs. : Antonio 
Carlos, Arngiio ~ lllello, Alves de Araujo, Fr~n
cisco Sodr'é, Andr~rle Pinto, Aureliano MngalhiiL'$, 
Barros PilltP.ntel. Barã•; llomem de Mello, Franco 
de Al meida , Frederico de Almeida , Fran
klin l)oria, Galuino, Jerony1n0 Sodré, Lourenço 
de Albuqu.•rqne, Lima Dllllrte, Macedo, Mello e 
A lvim, Mello Franco, Pedro Luiz. Rodolpho 
D3nta:<, Souto, Theophilo Ottcmi ·e Visconde de 
Prados ;.l'. sem ella os .Sr$. : .Americo, Azambuja 
Ill:circlles, ·Buleão, Beltrão, Belrort .Duarte, Be· 
zerr.;l Cav3lcanti, Bezerra de ·Menezes, C~rlos 
Affonso, Couto. Magalhãl'.S• Diana, Epaminondas 
de Mello, Espiridião, Franco de Sã, Frederice 
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Rego, Ferreira de Moura, França Carvalho, 
Freitas Coutinho, -Felicio dos &ill!OS, Fidells 
Botelho, Fernando OsoJ"io, Floren~io de· AlJreu, 
Joaquim Breves, Joaquim Nabuco. Joaquim Tu· 
vares, Jos<i Caet8no, Jeronylllo Jardim, Liber:oto 
Barroso, Leonc-io de Carvalbo. Malbeiros, 1!lar
colino · Mour~. Meira de Vasconcellos, Moreira 
de U:J.rros, Moreirn Brandão, Manoel EustAqulo, 
Manoel de Magalhães, Prado Pi;nentel, Ruy B~r
boz~ , Serapllico,Sigismundo, Snldanll3 ~! arinbo, 
Soareti Brandão, Sergio de Castro, Sootz·· Ca.r
valho, Souza Li ma, Silveira d~ Sow:a, Tbeo·.;o. 
miro, Ulysses Viannn e Zaiua . 

Ao me i o dia o Sr. presidente declara não haver 
se~o por flllu de numero. 

O SR. 2.• SECR&TARIO, servindo 1le L•, dá con&~ 
do se~irite · 

EXPEDUlNTB 

Ollicio: 
Do O r. Jo;õo José Pedroso, de ~de Agosto cor· 

tente, participando que naquella dat.• prestou e 
tomou pos~e do cargo de pre$ldente da pro
víncia do Paraná, pnr-u que fôf3 nom11ado por 
carta imperial de :!5 do mez li udo .-Inteirado . 

. Não havendo mais expediente, o Sr. presi • 
dente dá a seguinte onlem do dia !6 de .A:;ústo 
de l880: 

i. • parte (atti eis 2/tora-s) 

Votação do projecto n. ~99. 
3.• diseussii.o do orçamento da fazenda na 

parte relativa á despeza. 
2. • discussão do projecto n. SL 
~-• dita do dito n. 72. 
3.• dita do dito sobre.darunos e sinistoros .. 

2.• parte. 
3:• discussão do orçamento da . guerr~ ; e 

mais ma terias que fornm dadas para a ~. • parte 
da ordem do dia 13. 

&e-...-..o em 18 de Ago&to de 1880 

PRRSIDI!t(CIA DO SR. VISCOND& PK PI\AOOS 

Som.L\RIO. - •xrul=nll. - Po.roecro1. - Projoc\oJ 
Oh&OM':l~ÜM dM Sn TaYares, Del íort e Buatqae de Ma.: 

::::to 'd!n~;~rrr::e:f:~~!~f~l-0~::.::"P:•;.,.:7~u'!:'!: 
" "' I>O Dl~ - Vot.oçl!o do projccto n. !99 do 1879. -
Joramonto do dopctado Lelraos.- Terceira discussão dõl 

tss;~aF:Gd:if:S~~:O~ ~~~~: u~:e:.,_~a~o~:;~~~ 
- Tcreeira discuasio do orça.monto d::l auerra. Discurso 
d~ Sr. Freitas Cootioho. Eacerramento rtl chamad&. 
Pucut~~l&:O do pro_loeto &Obra •eoulariuÇ(o dos Gemiterio&. 
Dlsenrso do Sr. Trederleo Rarc.-Rodo.~õos. 

A.'s :U. horas da manhã, feita a chamada acha· 
. ram-se presentes os Srs. Visconde ·de ~rados; 

Costa ~evedo, Tavares Belfort, Gavião Pei· 
xoto, [eronymo Sodre, Joaquim Serra, Ignaclo 
Martins; Almeida Barboza, Joaquim Brcvos, An
tonio,Carlos, Barão da Estancia e · Ildefonso de 
Araujo. · · 
., Compareceram depois da chamada os Srs. 
Americo, Danin, Franco de Almeida, , :Buarque 

de Uac~do, José Basson, Freibs, Nogueira 
Accioly, Liberato Barroso, RodrJglles Junior, 
Viriato de Medeiros, Abdoo, .Mano.;! Carlos, 
1\Ianoel de Magalhães, Beltrão, Antonio d~ Si· 
queira, Gosta R.ibeir•), Meira de Yasconeellos, 
Sot. res Br~ndão, Espe!"idião, Espin lola, ~la·
rianno da Silva, Ribeiro de M~nezes , Barros 
Pimentel, Monte, Prndo Pimentel, Almeida 
Couto, Au::usto-Francu, Buleão, Prisco Par~ iso, 
Rodol~ho Danta~. Horla de Araujo, Azam!JnJa 
Melrelles, Baptista PeNir;•, SOusa Lima, Affonso 
Pe nna, Pónipeu, Candido de Oliveir~ , João Bri · 
gido, Cesario Alvim, Corrêa Rabello, Scra.
phlr-o, Martlnho Campos, Olegarto, Martim Fran· 
cisco, }lartim Francisco Filho, Tamandaré, Je· 
ronymo Jardim, Sigisrnnndo, :Malbeircs, Sergio 
de Castro, Florencio de Abreu, Saldanha Ma· 
rinbo e ;\farcolino Moura. 

Compareceram depois ;le aberta a sess5o, os 
Srs. f abio Reis, Francisco Sodré, ilideli~ Bote· 
lho, Abreu e Silva, Mell8 Franco, Sinval, Theo· 
dor.eto Souto, Ruy Barbozo, Fernaodn Osorio, 
·mysses Vianna, Frllderico Reg", Franc' ' a e Sá, 
Ferreira de Moura, Joaquim Tava res, Souza 
Andrade, Dlann, Dlmarg-o, Freitas Coolinbo, 
Sottz:~ Carvalho, Bezerra de Menezes, Leoncio 
de Carva1ho. Moreira BranJão, Luiz Felippe, 
Eparulnondas de Mello, Silveira de f>outa, Be· 
zerra Cavalcanti, Moreira de Barros, Lima Du· 
arte, Ara~iio e Mello, José r:aetano, Pedro Luiz 
e Theopbilo Oltoni. 
. Faltaram ~om participnção os Srs. Alve> de 
Araujo, Andrade Pinto; Aureliano Magalh5es, 
Bar»o Homem de :Mello, Frederico de Almeida, 
Fr3nklin .-oria, Galdino, Lourenço de Albu· 
querque, Afacedo, Mello e Alviru e .Souto ; e 
sem ella os Sri . Belfor\ Duarle, C11rlos Affonso, 
Couto l\lag-nlblies, França Carval110, Felicio dos 
Santos, Joaquim Nabuco, José Mnriar.no, Manoel 
Eust:q uio e TlieodoOJiro. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara ai.Jer ta 
a sessliQ. 

São lidas e npprovadas ns actas antecedentes. 
O Sn. 2.• sECRBT .. uuu, wrvindo de L•, dá 

conta do seguinte 

KXPEiliENTE 

Requerimento da irmnn.Jade do Santíssimo 
Snernmcnto da Candelaria da côrte, adminis 
trador~ da repartição-de c~ r idade e du hospita 1 
dos L&zaros, pedindo que o patrimonio da mes· 
ma rep~rtiçilo de car1dade seja isento do irn. 
posto de deeirna, como já o é o do imperial hos
pital dos Luaros, na fórma das leis de .1.83i e 
.1.838 e regulamento de i8<i2.- A's comrnissões 
de fazendo e orçamento. · 

Foram lidos e mandados imprimir os seguin· 
tes · 

P..lllECERES 

ii!SO.~N. 2i .A 

Prollincia da Parahyba. do Norte 

· A com missão de constituição e poderés, . d11· · 
pois de preenchidas as formalidades do are. 7.' 
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e parngrnpl10s do regimento d3 camara, exami
nou a nctn da eleição primaria da paroehia de 
NosM Se.nhora da Conceição de Cabaceiras, pro
víncia da Parahyba do Norte, que teve lug~r 
em 18 de Julho do corrente a uno, visto ter ~ido 
annullada por esta camara a que fàra procedida 
em Agosto de i878 ; c, · ~ 

Considerando ter corrido regulal'men te todo 
o processo eleilornl sem que fosse presente ú 
commíssão protesto ou contestação alguma, é 
de parecer: 

Que seja approvada a eleicão prim~ria proce, 
dída em 18 de Julho do correnta anno, n~ Raro
chia de N assa Senhora da Conceição de Caba
ceiras, da província da Parahyba do Norte. 

S~la d~s commissões, H de Agosto de 1880. 
-Flot·encia de AIJt·cu.-Esperidiiio E. de Barros 
Pimentei.-Fmnco de Sd. 

1880-N. 6! 

P~rlido de D. llfat·ca!ina Fw·tado de Mmàonça, 
pam quB sl'ja. re/~vada da prescripçao em que 
inCOt'/'eU. 

N commissão de ro3rinha e guerr~ foi pr~
seute, por de>pncho do dia 5 do corrente, da 
mesa da cnmar~ dos Srs. deputados, ('> requeri· 
mento documentado, em que D. Marco li na Fnr· 
tado de :lllendonçn, viuv" do C3pi!ão de volun· 
ta rios Francisco <le OI iveira Cabral, pede, a 
e;~:emplo do que se tem feito com outras pesso3s, 
que se lbe releve da supposta r•rescripçiio em 
aue incorreu, relativamente a parte da pensão 
à: ella concedida. 

Não sendo este nssumpto da com:pctencia da 
mesma commissão, é de parecer que os refe
ridos papeis sejam remettidos á com missão de 
fazendo, a quem compete. 

Sala das commissões, em 14. de Agosto de 
iSSO.- J. C. Azetn•d9.- .4 .. E. de Camat•go. 

Foi lido,julgado objecto de deliberação e man
dado imprimir ocseguinte projecto precedido ae 
parecer 

!880-N. 88 

Pt·e!enção do major _q,·ad-uado re{at·1nado Cy
priano 1 osé Pires Port:w~G, de contar mais 
tempo àe seroiFo militar. 

A commissão de ma~inha e guerra, em vista do 
despacho dn mes:J da camara dos Srs. deputados, 
de 2-~ do mez prox.imo findo, e11~minou allen
taroente o requerimento em que o major grn
duado reformado Cyprinno José Pires Fortuna 
péde uo corpu legislativo ~er contemplado com 
os favores estatuídos pela lei n, 2.:655 de 29 de 
Setembro de :1875, afim· de contM em dobro o 
tempo de campanna que teve, para m~lhorar-se 
a sua reform~, 

O supplieante allega . sens bons serviços na 
guerra que snstentcu o Imperio contra o go
verno do Para.,<>ua)', como justificativa de sua 
pret~nção. 

Da fé de officio que está junta a seu requeri
menta, se vê que o supplicante prestou rele
va n_tes serviços nesta guerra. Entrnndo em 
muHos combates e nssaltos ás fortificações ini-

migas, até no commandG de batalhões, não 
obstante ser ainda capitiio do qu.adro do exer
cito, ;\. epoM, mereceu s~mpre honrosa menção 
nas respectivas ordens do dia do com mando em 
chefe. 

Da mesma fé de oficio t econheee-se que o 
supplicnnte partindo para o Rio da PraL:l, o cxpe
dicion~ao a 23 de Dezembro de !86~, em servj,llo 
de destacamento, a bordo de navios da esqu~dra, 
niio regressou ao Imperio senão depois de 11nila 
aquella guerra, tendo tomado parte em quasi 
todos os feitos an·iscados da mesma guerr~. 

N3do consta nessa fé de officio da reforma do 
supplicante, por decreto de ~() de )larço de 
1.875, como ollega; e, pelo que não $C lhe pôde 
então computar os f a vo1·es da lei citada, ao 
tempo que teve de campanha, pot· ser essa lei 
posteriDr ~ data de sua reforma. . 

A commissão, considerando qun a lei n. 2.655 
de 29 de Setembro de :1.8?5, foi proposit~ lmente 
esLilhelecida para remunernr os serviços presta
dos pelos militares de mar e terra na campanha 
dn Par~guay, embora sua doutrin~ abranja 
todas as campanhas, quer passadas, quer as que 
ainda te11ham lugar; 

Considerando que, nesta circumsLancia, in
justo, senão iníquo, será excluir desse f;~vor 
da lei o quem prestou t~es serl'i~os, pelo f~cto 
de se haver reformado antes de sUJ promulga
ção, caso em que acha-se o suppllcante, offerece 
como parecer o seguinte projecto de lei: 

A assembl éa geral resolve : 
Art. L• Fica o governo autorizado a computar, 

de conformidade com a lei n_ 9.61i5 de 29 de Se· 
tembro de :1.875, o tempo de scrvi~o milit~r do 
ma,jor graduado reformado .Cypriano José Pires 
Fortuna. . 

Paragrapho unico. Esta :mtorização ficn ex
tensiva a todos os officiues o praças do ex~rcilo 
e da ~rmada, quo prestaram serviços na cam

.panha do Parag-uay e se houverem reformado 
antes da promulgação aa referida llli. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçõ~s em con
trario. 

Sala das cnmmissões em :H~, de Agosto de !880. 
-.1. c, .ázewdo.-A. E, de Carrv.rrqo.-Je•·onymo 
R. de Momos Jardin~. · 

lSSO.-N. 89 

Mellloranu:uta de ?'e forma que pede ·o COl'OneZ 
_qraàuado Augusto Cesar de Araujo Basws 

A' commissão de marinha e guerra foi pre· 
sente, em vista do despacho da me~ da camara 
dos Srs. deputados d~ 2i do mez pro:~:imo findo, 
o requerimento documentado em que o coronel 
graduado Augusto Cesar de Araujo Bastos pede 
melhoramento da reforma que teve em !868, 
depois de 3~ annos de serviço effectívo na ardua 
carreira das armas, em cujo período tomou 
parte activa em todas as principues lutas que 
deram tanL~s glorias ao exercito nacional, cGmo 
perfeitamente verifica-se dos documentos que 
o1Ierece. 

Allega o supplicante ~m favo!' de sua preten
ção o ter, bem joven ainda, se alistando no ser· 
viço em occasiãn da luttt intcstiau da provincia 
de S _ Pedro do Sul, tomando parte em todas as 
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suas peripecias, até á eonclusil:o em iS~Ií; coc
tinuando no servioo ~ctivo· do exercito, mere
cendo sempre louvores de seus chefes ; hunr 
feito to:la a c~mp~nh~ do Es.tado ·Oriental, de 
1864< a 1865, e depois a do Paraguar, em que no 
commaurlo· da 1. • brig~d~ entrou na ba lnlha do 
2~ de 1\lnio e no combate de·2(! de Setembro de 
i86i ; ter sido ferido e se tornado incapaz do 
serviço ~ctivo por molestias incuraveis nelle 
adquiridas ; c finalmente al~nçado de lS~i a 
:lSro subir de simples praç:~ de prct a teM nte
coronel. !JOsto e5te que, como o de major, obteve 
por merecimento. . · 

O est udu attento da fó de o melo rlo suppli· 
cante e das ordens do dh1 em que seus serv i~os 
são lom•ado~. qmr os que orestou dentro do 
imperio,. quer fóra, na guerra que su5lentó.ra 
de iSG~ a i870, colloca -o de uma maneira dis
tincta ante :tquelles a GUCm s~ dirigo. A commis
são·· c<•nsecuink menw inclina-so f~voravel ó 
preten~5e que o troz acs representantes d3 
naçiio. 

Re!ormn <lo o ~upplicunte, S6g-unau elle, co;:, 
32 annos à c pruç;J, o que pretendo, e visto que 
o foi anteriormente á lei n. 2:6;,5 de 2~ tk:$e· 
temb\'0 de 1.8iii, é entrar nu gozo elo f;tvor <;ue 
ella estobclcceu, c.ont:tndo em dobro o tempo 
qt1e tem de campanha. 

Nenhuma duvida ho de que o leg-islador doss:~ 
lei vi~ou com elhl remunerar os relevantes ser· 
vi~os d:1 guerra do Plragnly, prest.1dos pelos 
o!Iieines o praças de pret. !n,lll.Sto, si uno inlquo, 
seria neg!•r·lhe app!fc3ção áquellcs reformados 
antes, que serviram e bem na n1esma gu~rra . 

Nestes termos já a· commiss5so se pronu.uciou 
no seu parecer n. 88 de i!~ do corrente, ~o trat..1r 
de identica pre1enção do major reformado Cy
pri3no José Pires Fortuna, e, pois, conclue 
com o segninte projeoto : 

A nsscwbléa genl resolve : 
Art. :L. • Fica o governo autorisado a· contar, 

para os elfeitos da reforma do coronel graduado 
Augusto Cesar de Araujo Bastos, o tempo de 
campanha que elle tem, de wuformidade ao 
disposto na lei n. ~ . 655 de !!9 do Setembro de 
it!75. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

S.- R.-Sala dascomtnissõcs em i6 de Agos· 
to de i880.-J. C. Azevedo.-Jcronymo R. de 
Morac& Jardim. 

O Sn. TA.V.A.nr;s BELFOIIT :- Pedi.n palavra para 
obter algumns explic:tções do Sr. ministro dª 
agricul,ura a propo,sito de m~tería importante ; 
e como não esteja S. Ex. presente, vejo- me 
obrigado a fazer um requerimento e parajwiti· 
ficai-o a solicitar n eomnra IJUe se digne cone e· 
der· me para tal fim urgcnc1a por Ui minutos. 

(Consultada a camara, concede a urgenc!a 
pedida.) .. , · 

o , Sr. Tavares DelCort:..,-Como 
V. Ex. e a cawara·silbem, Sr ... piesidente, em 
uma das sessões passadas pedi poi cópia a pe· 
tição e m:tis papeis de Charles Jewet, o qunl so: 
licitava privilegio para tirar na ilhade Fer~ 
nando de Noronha e ilb~s a esta adjacentes· 

Tomo'lV.- 30. . . 

(Rata e Bobo) nas dos Abrolhos e nas dàs Rocas 
e em todo n nosso costa gwwo, que o pcticiona
rio calculadamente denominava pltospliD.to mi· 
neral; e como ~gora me acho de posse desses pa· 
peis, vou. a t~ l re::peito addrrzi r algumns consi
derações e chamar sobre tal assumpto n attenção 
do nobre Sr. mlnis!.ro da agricultura. ( O Sr . 
ministro da CI!Jl'icultm·a entra nó salão. ) 

Ántes de entra1· na apreci~ç.~o do· l'eferido 
peaido !! de sobre eHe fazer os uecessarios 
commentos, que o caso pede, farei o historico 
da questão. 

Em 20 de Maio de i879 dirigiu Jewet uma 
peliçiio ao nosso governo, nclla declarando que 
desej,rva obter conca~sil.o para colligir, preparar 
e exportar Lodos os phosp llalos e nUubos mine· 
mes e gnu no, existentes nas ilhas inbn bitados 
e nns rochedos, situados entre 20• de latitude, 
meridional e i ' de la L. scpt. perto da co; ta. e 
sujeitas a jnridic~iio nossa, eonussiío qne de· 
veri~ durar por :lO annos, P' g:~udo o conr.essio· 
nario 1 ~~ cloll~r por ·ton~ll:lda de e::qJOl'tação de 
\ocs productcs. 

Nesse mesmo dia e>Cl'eveu o peticionnrio ao 
ministro amarlcano aqui, o qual aecu;ou o re· 
· c~l>imcnto dessa petição em 112 do Junho de 
1879, pedindo- lhe que encaminhasse n referida 
petição ao nosso governo ; e b~m 3SSirn nesse 
mesmo dia escreveu. ao nosso winislro em 
Washington, pedindo a este que recommen· 
dnsse :lO commandante do presidia de l<'ernando 
de Noronha o capitão l':~r tridge, ·com man dante 
do navio Ratic que seguio p;~ra Fernando, 
ailm do coromnndante do presídio · comentir 
em . uma exploração c entrar em arranjos 
para que fosse cmbarc~do todo ú material então 
lavrado nos depositos oh i existentes : o nosso 
ministro.era Washington deu a recommen·daç,'io 
pedid~, e>ercvendo uma c:trtn 30 presidente de 
l'ernarobuco, a quem estão snjeit.ns as ilbas de 
Fernando. . 

Em 7 de !unho de :1879, sabendo 1ewct que 
o nosso ministro cstnvu em Washington, dir i
giu· lhe uma carta, pedindo·lhe uma entrevista 
para apresenwr um requerimento; c o roferido 
ministro disse-lhe que se dirigisse ao nosso 
ministro da agricultura . 

Ern :lO de Junl1o de !.879 escreveu Iewet ao 
nosso ministro da agricultura, pedindo-lhe que 
escrevesse ao presidente de Pornumbuco, re
commendaudo-lhc que facilitasse n expodi~ão 
do ca1lilão Partridge. . 

Em U de Junho de 1879 do11 lewet instruc· 
~iio uo capitão Partridge para fazer ~ explo-
ração. , 

Em :1.2 de Agosto de :1.879 o presidente de 
Pernambuco concedeu a licença pedida para a 
expedi cão do brigue Ratie a Fernando. 

Em ~ de Setembro escreveu Jewet ao nosso 
ministro da agricultura,. pedindo-lhe solução 
da petição, que dirigir3, considerando CO!DO 
notifico cão formal de sua descoberta essa notlfi-

ca~~tr~dge cllegn a Fernando em 20. de Agosio 
de i877 c cru 2() de Outubro do mesmo anno 
apreSenta relatot:io da expedição.: · · 

· Jew~t foz a declàração constante do relatorhr 
em'l() .de 011tllbro l}er;~nte o notario e manda 
disso· cópia ao ~?-OSSO ministro d~. agricultura. 
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Em 1í de Outubro de 1879 o mesmo navio 
Ratie parte para uma nova e:.:pedição a Fez-nando; 
nessa mesma dat~ J ewet escreve ~o -presidente 
de Pemambnco pcdindo.-ll!e que ordeunsse ao 
commandante do presidia par~ que este a tudo 
se prestass~ ; e em -:24- do mesmo mez c anno 

· communica ao ministro da agricultura, pedin
do-lhe que aliciasse ao presidente de Per
nllmbllCO par~ que esle commuuicasse ao com
mandante do p1·esidlo de Noronb~ nfim de 
consentir em que elle, Jewet, tirasse e exportasse 
phosphat(). 

Em 28 do mesmo mez escreveu Jewet ao nosso 
minís>ro em Wa,hinglon, comrnunie~ndo-lhe 
o que fitera ~ pedindo-lbe cartas pan opresi
dente de Pernambuco_ 

E1n i5 de Dezembro de :l8i9 o nosso encar
regado de nego~ios em W~shington dirigiu-se 
w secretario de estado dos Estnrlos-Unirtos, 
eommunicando-lhe que Jewet Jevára á ~0ssa 
Jegarfio alli cópias de diversas declarações, feit~s 
parnnte notaria publi~o, de lwver descoberto em 
nosso Lerritorio depositas de phospbato de cal 
e mineral proprio para adubo, o que huvia j:\ 
communic~do ao nosso governo; e bem assim 
decl~rn que em dtlla de !.2 de Setembro fi?.era 
elle seguir um navio e estava apparell1ando um 
outro para irem a Fernando lnvrar e transpor
tar g\Jano; e qu~. como Jewe~ n~o ti.vess~ ob
tido ilo governo imperi~l concessão tlara \j! 
fim; protes1av:1 pcr~nto a go'i'emo americ:mo 
contra o procedimento de JeweL. 

Em i7 de Dezembro de :L879 concedeu o pre
sidente de Pcrn~mbuc.o licença para o brigne 
Rntie conduzir o phosphato, que Jewet tirasse. 

Em data de (I de Janeiro de 1880 communioou 
o nosso encarregado· de negocias em Washin
gton ·ao nosso ministro de estrançeiros que 
havia recusado dnr as cartas pedulas para o 
presidente de Pernambuco e eommandante do 
presídio de Noronha, por não ter Jewet obtido 
do governo imperial a respectiva concessão. 

Em H de Fevereiro de 1880 o nosso ministro 
de estrangeiros c-hama a attenção do nobre 
ministro da ,a

8
"'ricultura sobre os pllpeis de 

Jewet, ã vista as requisições que foram a tal 
respeito feitas pela nossa legaç.iio em Was
hington. 

Em i8 de Fevereiro de !880 Jewet responde á 
cart~ do secret:trio assistente do ministerío de 
estrangeiros americano em que se lhe commu • 
nica o protesto, feit() pelo nosso encarregado 
de negocias em Washington. 

Em 24 do mesmo mez pede l ewet ao secreta
rio de estado americano que intervenha a fim 
de· ~ne sejam respeitados os direitos de um ci
dadão americano. 

Em li de Março de l8BO dirigiu-se lewet ao 
Sr. ex-ministro da agricultura, conselheiro Si~ 
nimbú, accusando o recebimento da carta de5te 
de 3 de Fevereiro de i880,na qual diz o referido 
ex-ministro·qo.e o governo imperial tomllrá o 
tempo necessario para opromptar liS formalida
des e a medidas necessarins, nDm de levar a 
efeito a concesslio para elle, J'ewet, tirar e tran
~~portar 1odo o pbasphato e estrumes mil!cenes 
l'fescobertos nas ilhas e rochedos ulo habita doa 
e inhabitaveis na costa do Brul\, 

Emquanto se estavam apromptando essas 
formalidades, disse ainda o Sr _ Sinimbú nessa 
citada corta, que as necessarias ortlcns e in
strucções seriam dadas pelo ,(:o\·erno imperial ~o 
commandante do p_residio, afim do se permi ttir 
qne Jewet embarcasse o pl!osphato que des-
cobrh:se. · 

Nessa carta de :l2 de Março Jewet declara (!Ue 
em vista da autoriznçã(); que lhe fôra daila pela 
e~rtn do ex-ministro qa agrieultum de 3 de 
Fevereiro, tem contratado a venda de todo o 
phospllato e vai fretar e empregar navios e 
mandar um superintendente. O mesmo Jewet 
pede nessa carta que seja oruenado ao presi
dente de Pernambuco que por sua vez or·dcne 
ao commandan1e do presidia par'' que mande 
entulhar a aher!nra, que ei:iste entre as ilhas 
Rata e do Bobo, empregando para isso os sen
tenr;iados; e declara que descnhrin outros de
positas de phOS]>hato nas ithas, clmrn:ldas Rocas, 
a 7() mill!as de Fernando e nas ílllas,ou ill10t:~s, 
dos Abrolhos. 

Em i6 de Março de iSSO escreve Jewet ao 
presidente de Pernambuco, accusando o rece
bimento da cnrta deste de !.7 de Fevereiro e 
pedíndo·lhe que á vista do que lhe dissera o 
ex·ministl'o dn ~gricultura em carta de 3 de 
Fevereiro ordone que o oom:n~ndante do pre
siOio consinta em qu~ ellc, Jewet, ti1·e pllOs
]Jhnto ; preste para tnl fim os trabalhos dos con
demnados e entupa a tal abertJlfU entre as duas 
supr.aditD.S ilhas; ·m~nde pôr uma lancha, ou 
-vapor, para conduzir os sentenciados da ãha 
de Fernando pnra as outras i! h as, onde SP. vai 
trrar o phosphato. · 

Em 3 de Abril de i8BO escreve Jewet ao11oss() 
ministJ:o da agricultura, referindo-se á carta de 
i2 de 1fi~'rço e declara que tinha descoberto 
phosphatos nos ilhas Rocas e nos Abrolhos ; 
diz que a concel'são, que lhe fôra dada pela 
carta de 3 de Fevereiro do ex-mi:itístro da 3gri
cultnra inc~ue as mencionadas ilhas ; toda via 
pede qne sejam reconhecidos os seus direitos-. 

Em l3 de !!laia de !880 o ministro americano 
aqui dirigiu uma nota ao nosso ministro de 
estrongeiros, chllmondo a attenção do governo 
imperial sobre os direitos de C. Jewet, o 
qual, di~ o referido ministro · americano, tem 
descoberto phospb.atos na; ilhas de Fernando 
e outras; e pede qu.e um ' decreto seja dado, 
outorgando a -lewet todos os direitos de des
coberta. 

Allega ainda o ministro americano que Jewet 
tem cartas do presidente de Pernambuco, pro
messa de decreto imperial de concessão pela 
carta de 3 de Fevereiro do ex-ministro da 
agricultura; refere-se ã carta d~ H de Março 
de i880 em que Jewet declara ter tambem feit!l 
descoberta de phosphatos nas Rocas e Abrolhos; 
commnniea que todos esses negocias chegaram 
ao conhecimento da legação americana aqui 
por intermedio do sllu. governo; ! finalmente 
pondera que Jewet jã tem efeito grandes des
pezas ; que . o protesto do nosso encarregado 
.de negoeios em Washington "foi' uma sorpraa; 
pedindo que ~nto._ antes seja outorgado 6 
decreto imperJal reconhecendo os _.dir~ilos de 
Jewet. · 
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Esta not3 foi como annexo a um aviso; diri, . Ainda mesmo que o ,,uano, existente em taes 
gido pelo ministro de estran::eiros ao da agri- deposilos, soja produzido, não pelas aves de ~s
cultura em data de H de )Iaio a proposito da pe~ic identica ás . que o prodllZern nas ilbas 
pretenção de. Jewet. . · . Cbtnchas, nl:tS por outras, póde ter esse QivtnfJ 

Como "Vê V. Ex., Sr. presidente, lewet, antes grande valor para mais ou para menos: 'os di· 
mesmo de ter obtido concessão· -para explorar versos guanos, corno é s:obido, variam de com· 
phosphato, que é gwuw, nos l9gares acima indi· posiç5o, quando naturaes; as taxas do azoto e 
cados, lavra já ós deposiws dessa substanci~. do ncidG pllOSphorico servem para est.1belecer· o 
existenleS· nn ilha Rata; exporta esse producto, valor agrícola e portanto venal do pro dueto. 
que() encontra em abundancia e com facilidade Creio que j:i foram remettidas, segundo uma 
na superficie da tnl ilha; e os preteru;os direHos publicação q11e li no Jomal do Comwrcio, de 
de< Jewet a ser privilegiado nn extracçlio desse hontern, amostres do producto a que me retiro 
producto já estão apadrinhados pelo governo do ao Sr _ ministro da a~trieultura, que as mandou 
seu paiz, 1101lendo dabi vir complica~õll$, a que onalysar na escola polyteehnica; e estou certo 
convém obviar. de que os estudos verificarão ns minhas sus· 

Examinemos quaes sojam esses direitos. peitas. 
Ora, si lemos esses grandes depositos de 

Antes disto, duas palavras : guano em ilhas nóssas e nas costas de nos;o paiz; 
Diz Jewet que o· que descobriu nas ilhas si esse t>rodueto é extremamente procurado pela 

de Fernando de.Noro'oh.a,. ilhas adjacentes, nas agricullura; si a operação da extrnc~o 
das Rocas, Abrolhos, ·etc., foi phosJllUJ.t9 mi- desse prodneto é faci l, porque estánasuperficie 
neral. · e em grandes depositos; si a exportação desse 

v. Ex., Sr. presidente, deve ccmprehen.der producto ê prompta, ja pelas localidades- em 
que por U!JI exame em l<les log~res, ou relativo que elle se acha, ja- porque póde ser exportado 
ao producto om quest5o, se ba de reconhecer· que sem grande. trabalho e despeza com euvolucro 
uno se encontra em taes Jogares effectivnmenle da mercadoria ; si o numero de operarias a em
pllospllato, fornecido directamente ao solo por pregar no serviço õa extt·occão é diminuto ; 
ossos e fosseis particulares, mas sim. !JU!ltUJ e si finalmente o preço desse producto é conside· 
da melhor qunlidade. ravel, devemos, é c.erto; nós que temos grande 

O proprio Jewet, sempre denominando calcu- divida interna e e;o;tern~, p:~pc! moeda a res· 
ladamente o prodncto de que se trata p(tO$J>hato, gat:ír, tantos e tão importantes mellloramentos 
diz que este se acha emestaáo de pulverisaçiio; mnteriaes n realizar, vexalorios impostos, re
quo a sua qualidade é bôa nas Rocas; que nos correr a essa riqueza . como meio salvador de 
Abrolnos a s1 qumlid~de é consideravel e nossas condições economica~ e financeiras. 
qualidade melhor do que em qualquer dos. outros Convem, pois, d3r a um individuo o privilegio 
pontos·. de tirar e .exportar por conta proprin, paq3ndo 

O capitão Partridge em seu relato rio diz. que apenas a taxa de i i/2 dollar por tonellaaa de 
na ilba Rata, n qual' tem duas milhas de com· exportação, o gua.no que temos, e o que é mais, 
primento e meia de largura, ha um conside· não relativamente n um certo e determinado 
l'3Vel deposito de pbosph3to, de eõr parda-escu- lugar, a nm~ peqmnn mna, rrias n todas as nossas 
ro, variando parn mais claro, cujo deposito se iltlas do mar e costa? 
estende sobre qunsi tod3 ~ i!ha, ten,Jo iíO pés de E quaes são os direitos do IJeticionario ? 
profun·lid:~dc: do nonto onde cnc(Jlltrou phos· Nem a. ICf!isla(ilio; Sr- presidente, nem os pre-
phn\o até o. nivel do mar hn 60 pés. cedentes, vêm em soccorro do peticionaria·. 

Assevero PnrLridge qu.e em um poço, que V. Ex. ~beque ha disposições !egaes relati· 
abrira, de 8 pés de profundidade, sempre en· vas as minas, veieros e pedreiras ; mas depositos 
eontrou o mesmo car:~ctcr nas enm~dns : pó fino de _fJI.Iano n5o podem ser classificados em qual
e sem pedra, muito secco na superficte e no quer dessas especies-eis porque o petici_ooario 
fundo; sendo esse pó muito SG!uvel n'~gn~. choma o referidv producto, pltosphato tn•neral .. 
Diz. ainda Partridge que na ilha· do Bobo, a qual Si porventurn pudessem os depositas de gw.:mo· 
tem umaJegua de comprimento. e um quarto de ser compr~hendidos em qualquer.das ~species 
lnrgura, o mesmo se dá; que o pllospb~Lo nessas supra di\ns por uma interpret.,ção extensiva. das 
ilhas é de grandevalor;que 111io ha nellas·ar· . leis, o peticionaria deveria, quanto aos modos 
v ores nem arbustos ; que as clluv3s ~h i ça.- de se mostrar habilitado para. solicitar o, que.· 
hiam. raras: vezes, open~s chuviscos, . e que pretende, proceder por outra forma. 
quandG abi estivera fora informado de que ba: Primeiramente, 0. peticion~rio não- mestr().ll!· 
tres annos não chovia em taes log3res. . collli) descobriu e nem que .rosse 0· primeiro a; 

O mesmc. Jewel em uma carta ao Sr Hunter descobrir o producto em questão-:. do ha muito 
COllfessa que i:J pro dueto de que ·setrata.é lfWJno se sabe· que existe o referido product() nos. lo
e; que o .guano do Perú, vendido por alto (.lreco gares indicados; e foi por. hes informações que 
é de qualTdade in.J:erior ao existente na ilha Rata, 0 peticfonario, ~otes da primeira expediçãO' do 
J!Ois aquelle só tem de %5 Ofo. 3 30 Of. de. l!_bO:J- Ratie já havia requerido privilegio par-.t ex· 
plíato e. ao passo que este tem. de 55 "/•· a.z.,.•;.. trabir esse produalo. .. . . 

Daoo mesmo que . . não seja .llu~:no, () quo· não ·Em se".,undo lo., r , a snbSlanefa referida ach:t-
crefo~ cs que se encontra noS:depos!IOS,eXtStentes o-
nas.supraci1adas ilhas e sím. pl165p!Jato, ou. este,: se· n:i·superticie· em g:rnnde5,_ extensas e- ·pro· 
dírectam8ilte ·p()r~ sí, ou ·para a fabricação do . ~mí&s camadas; e portanto nao· Cor cJe5cober!al. · 
9uanurtifielal,..póde. fornecer aG nosso- tbesonro ·. Finalmente o petíci1mari~ 'Üãe apreseD.to• 
grandeuoiiUDas.;. . · ·plantas. ~logicas e. IOpograpliíeas à!15: .teuenos; 
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explorado~, dcmonstnndo a quantidade e qua· aecessivel,. permittindo-se assim o au,.mento da 
lidada dos depusitos em q:uestão. . protlucção. : . o . . 

. Nem mesmo, Sr. EreSJdenui, para obter con· Requeiro . qnc o nobre Sr. ministro da agri-
cessão p~ra exploraçao, o peticion:ll'io se achava cultura decrd3 q~uto_ antes· a preteução do Sr • 

. : habilitado, quanta mais para extrnhir o pro- Jewet conforme a Jnstrça; iicando assim tambem 
dueto ·e exportai-o por tonta prop:ia · babilitado o governo para proceder a proposito 

Para explorar seria preciso que, requerida. a ~o que trato como lbe indicarem seu patrio
repectiva licen~a, fosse ouvido o presidente da trsmo e zelopelus (J()USt!S puulicns. (Muito bem.) 
provlncla, que por seu turno ouviria ns camn. 
ras municitmes interéss~das e á vista das in·. O Sr. Dunrque de .lllaeedo (mi· 
Iorma~ües é que o governo imperial concederia tl~tt·o da a!J1·icultura) :-A materm de que se 
por decreta, mediante condições e prazo certo, occnpou o nobre d~pa.tado é porventura uma 
·permissão para o> trabàlhos e investigações. &s mais importantes do ministerio da a"ri-

Qnanlo ao privile~io, relativo:is ílll35 Rocas cultura. "' 
e nos Abrolhos nem petição existe de Jewet ! Cum etreito,. ox:is:em esses depositas de pilas· 

No em tanto o que tem feito Jewet ? Requereu plwto, ou t:ilvr.z de verdadeiro gu~no na ilb.a 
privilegio loA"o para lavrar e clttralrír o Jll"Oduclo, R~to, do gmpo pertencente a Fernando No· 
antes mesmo de mandar o navio Ratie n rer· t'onlla, e tnlvoz em al~uraas outras i!ll~s des· 
nando, sendo que seria preciso, o gue n~o tinha, habit~das d:t nosso. costa. 
concessão do g-overno paro. estudos e explora- E' t.1tnlJClrn cct•to ·anc nm ~nbdito da America 
ções; o navio e a traz destli outros, o.hi carre· do None se julgou c·om direito a uma impor
gamo producto, que é vendido por conta de tnntissirn~ c.oneo:\oiio para explorar est.e I'Lco pro-. 
Jewct; nilo npres~nta este curtas topo~r~phicas ducta, e cu posso dizer que rne acbo habilitado 

·e geo!o~ica,: do;:. log"res onde existe o produclo pat·a. satisfazer as obserYaçües uo nobre depu-
e quer no emtunto privilegio para extrabil·o tado. Examinei todos os documentos o que o 
onde quer que o ten\Jamo.; l nobre deputado se referiu; attendi pnra todas 

Es11ero que o nobre Sr. ministro da ap:icul· ~~ a_Jieg~çõ~s feitas, e reconueci que nenhuma 
. tura nilo concederit o pri"ilef!iO ]J~dido pot· oung"çao tmha o governo de faZCI' a couc?ssiio, 

Jewct, j;i porque es!e uiio juslilicou o seu di- ou dar o pril•ilegio ~oEcíta:io. Depoi~ tle feito 
.reito a causa alguma, j~ porque n:io põd~ um es..<e exame com o m~iot· cuidado e estudo, o . 

· privilc~io ~br:mger indistinctumeutc todas as go':erno julg-ou que estava no seu direito indc-
no;;sns ilhns elo m:,r e cJJsta. rermdo sêmelhnu te pretenção, e ctrecLivnmcnte, 

E,:pero qne . á visto de niio ter tido até agora em dut~ de boutem, foi !meado o. desp~clto de 
Jewet priv1lef!; io pnra extl·nhi r o pro·1neto men· mdefürtmeato, desp:~cbo que será publicado 
cionado, nfio con<iuta S. E~. que Jewet coutf. aumnbii. 

-nue a c:,rmgnr 1Ja1•ios com es>e pmducto, ·que Em seguidu, de\·a declat·nr que, re~olvida a 
perte:1ce ao Estado, c a expor~al·o por (J()Uta questão legnl, o go1•eruo va i totnar providencias 
proprio. para qne, no caso de ser effectiva e re.1l a exis
E:~p~ro finalmente que o nobre Sr . ministro tencin dess:1 riqueza, como todos presumimos, 

.· d:~ agriculturn, m<lndando fazer os prcci~os os· nfio seja ·o Esl~do della despojndo, e possa o 
tudos1 se àiguo ordeuor que sejam lavrados governo r:naoclar cx.plar:Jl·n, com grnnde I'PD· 
taes deposito; por conta do Estado ; ou, si a~hur tagem pura o t!lesouro naciounl. (Jfrtito bem.) 
m~ís vantaJoso, que .concedJ permissiio n 1•nrios O Sn. fR,\:"co os A~llElDA, rc,1uer urgenc!a 
particul~res parú nos lo;nros indicados fnzcrem por 10 minutos para fuudament<~r um requeri· 
as precisas ex.plornções, feijjs as quaes obterão mcnto. 
os e:s:plor~dores privilegias .para e~trauirem E' approvada a ürgencia. 
nas zonos exploradas o producto, mediante t(IJ>(!S 
de exportnçiío, pag~s ao !besouro, segundo ~ ar· O Sr. Freneo <fe Almeide :-Sr. 
queação dos navios em que fôr transportado o presidente, sou obrigado a fundamentar um re
producto. querimento, lmpellido por al~umas palavras 

A cobrança de~sn tax:a, altnmente vantajosa que na outra casa do parlamento, proferiu o 
para o thesom·o, é facil de realizar-se. nobrs senador pela província do Amazonas. 

As amostras analysad<~s indicam as riquezas S. Ex., apresentando lambem um l"equeri-
relativas de cada uma ; ess.1s riquezas servirão mento,, entendeu que devia trat:tr de negocias 
de b3se aos preços de venda do producto ; e do Parn, de modo que não pode deixar de le· 
por uma ttlbella, segundo os preços, se pagará vantaqJrotesto de tod~ a sua dcpuLIIç.'io .. . 
a taxa, pagando-se assim na razão da qualidade Os SI!S. D.ü"'IN E Alrnllrco;-Apoiado. 
dà producto, conforme o lagar em que fõr elle 
extrallido de accôrdo com as amostras. O Sa. FnA.Nco DE Atli(EroA:- ... porque, nem 

Chamo a. altenção do· nobre Sr. minisLro da os [actos foram narrados fielmente, nem outros . 
que não se deratn podem deixar de ser apon-

agricultura. para o que acabo de dizer· · ta dos como imaginar i os, pretexto apenns para a . 
Além d~s Ynntagens directás, que vamos au· ceosur~ aos adversarios do nobre senador . · 

ferir com essa t:rande fonte de receita, temos tlS Não cansarei a attenção da camara.; restrin
. indirectas e ~es são : fornecer ã nossa ai;riGul- ~;ir-me· !lei a referir os factos, e a eonsídefar, 
tara, espceialmente a que se faz, como no slll, muito resumidamente, as ponderações do nobre 

=quanto· :10 café, em terrenos já eançados em . sen~dor. . . 
· ·~eral e; montanhosos i) onde o systema arator.lo é O primeiro facto grave apontado prende-se ao 

unpossn:el, adubo excellente e promptamente . que resolveo. o digno presidente do Pal'lÍ; ne-
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gando ·a demissão pedida pelo direet<lr da in
strucção publica e louvando·o ; por .esta occa
sião ·disse o nobre senador que declarára o se
cretario do governo ao mesmo presidente que 
não minutava o officio. Este facto, ~ue o n(lbre 
!enador declarou ter coluido na 1m prensa de 
P~Tá. sem declarar em qoe jornal, este facto, 
pintado com as cores ·qu.e lhe quiz dar o nobre 
senador, não tern import:lncia alguma reduzido 
ás devidas proporções. 

Não ha secretario do governo na provínci;~ 
do Pará ; quem serve aqllell& lugar é o ol!icial 
m:~ior ela secretaria, o distincto collega meu 
Dr. Theotonío de Brito, moço independente, de 
for tuna, e tão dedicado que faz um verdadeiro 
sacrillcio em auxiliar o presidente da {lrovinci~, 
ainda com gr~ves prej uizos de seus io.teresses . 
(Apoiado$.) · 

Gozando de inteira con!lança ... do prr.sidente 
da província, é impGssivel que entre elles se 
desse contlicto; poJ.eria haver divergeucia, e 
nesse c~so nada mais r~eil do que o pr~siuente 
dispensar o official maier de servir c.omo secrc
t<mo do governo, c o official maior, por seu 
lado, pedir dispensa de servir como secre~;·io. 

Mas esl3 d ivcrgencia que pudes',;e app~recer, 
quanto ~o modo ile considerar negocios mais ou 
menos [IOliLicos, as~ef!uro ii camara, nunt:l. che
garia a levantar confiicto 'entre .dllaS ].lessoas 
que se eslimam, como o presidente e o cidad:io 
que lhe serve de seere~1rto. E tanLO mr.i> é 
~~elo o que acabo de dizer, quanto o Sr. Dr. 
Brito, depois de pedir a sua demissiTo, reti
rou-ti. 

N5o so póde comprehender que houves~e 
conllicto, que elle recus:~sse cu1nprir uma 
ordem do presidente, que este esperasse n reti
raà~ do pedido de demissão, e que :~quelle o 
retiras;e, etc. 

Mns o nobre senador pelo Amazonas não ·está 
bem M cort·en.te dos negocias do Par~, o que 
niio admiro, e 6 por isso que, fallaudo desse 
imoginariv conflicto entre o tJresidente \la pro
víncia e a seu secretario interino (e nisso talvez 
esteja o fundamento ou o pretexto do requeri
mento do nobre senador), que S .. EK. assegura 
que o presidente da província, Dr. Gama e 
Abre ,, pedira a slla demissão por estar em 
desnceõrdo com os seus amigos. (U.) · ' 
· Creio que a verdadeira cu~, .OOC;tsião, fun
damento ou pretexto p.:!ra as palavras do· nobre 
senador pelo Amazonas, foi declarar ao senado 
e ao governo que o p-residente do Pará . est:lva 
em completa desharmonin com os seus amigos, 
e que essa desharmonia Jlrovinha de instrucções 
dadas pelo ·governo, que o presidente cumprira, 
mas que naturalmente os amig-os do presidente 
e do gol'erno não queriam que fossem cum-
pridas. · 

Permitta-me a camara a liberdade : isto é 
uma hrstoria. Nada disto e eucto. · 

· O Sr. Dr. Gama e Abren, ha mais de anno, 
que só pela sua dedicação é que tem continuado 
na administração da provínc1a :· q!Ulsi que dla: 
riamente é ataeado de febres ~ mUltas vezes Vai 

. · para o expediente· e.om· febre. · · : · ·. 
· Todos que o conhece.m ~bem que: elle. sotrre 
e sotrre bastante,isto hamm!O :tempo,mUJto ~
tes das eleições ; e. si ha..mrus tempo talvez nao 

pedita demissão não fõr3·j>or estar em dcshar- · ·· · 
mania com os seu.s amigos ; fôra por estar em . 
harmonia com elles, e dentre elles eu, que todos 
pedi3mos-lhc que nüo interrompesse . a .sua 
administração 110 .Pará. · '. 

Pórtanto, o Sr. Dr. Gama e Abre11 nunca 
esteve nem está em desharmonia com os ·seus · 
amigos do Pará, como asseverou, por nlallnfor
níado, o nol>re senador pelo Amazonas ; c dous · 
f3ctos o pro've.m. · .· 

Primeiro : este anno, na assecnbléa provincial : 
demos tudo qua.nto S. Ex. nos pediu · não ré~ · 
cusámos um11 unica medida ; volámos 'uru oq:a; 
menta que lhe dava margem para lazer uma 
!Jrilll3nte administra~~o ; nlío lhe fizemos a 
menor censuro ; nõo 1 hb puzemos o menor t ro· 
peço; e eu, que era então o relaLor· da com
mi~são de faz~ndn, redigi o orçamento de pleno 
accordo com ::>. Ex. · 

Segundo facto, Sr. presidente, como es't::io 
em. de<harmonia os liberaes com o presidente 
tl;• l'rovincia, e un imprensa liberal uem uma. 
censura, nem um dcseontent.amento, eousa ~ 1 -
guma tem npparecido? · · 

E' claro que, quando o par tido inteiro se de: 
elarasse em d~eeôrdo com o uresideule da 
provineia, era faclo tão grave que n~o oodia 
deix.~r de õpparecer nos jornaes ; nem nos <los 
adversa rios nccnsan:I~>-no> por essa ãesbnrmonra. · 

Mas o qne é.malS not.;wel, Sr . pre;idente, é 
que, no mesmo tempo que ouvimos o nobre se.- · 
nu dor pelo Amazonns nccus~r·nos de desoccôrdo 
com o presidente da pro"iuci ~, o presidente ·dn · 
provincltl do Par:i. tom sido accruado pelos od
versarios de fo.zer tudo qutl!llo nós <tncremn;. 

Portanto, Sr. presidente, o nobr·c selllldor 
pelo Amazonas não teve razão de declarar que · 
os liberaes do Pará estão em desharmonia com 
o presidente da proviucia, e muito menos que 
clle pedir~ a sua demissão por ca.us~ de seus 
amigos. · 

O nobre sdnador está tão esquecido dos uego' 
cios do Pará, que, referindo-se no. d.irector da 
instruc~ão .. publica, declarou- o con;crvador u·, 
lustre, um dos chefes do partido conservador. 

Senhores, bistoria I O director da instrucç5o 
publica do Pnrú Coi conservndor ; hoje não mi
lita na polit!ea c rclirou-sc depois do ·lutnr c 
romper com o partido conservador. · · 

O Sr. Dr. Freit.2.s era dissidente, fuzia oppo
sição ao chefe do vartido conservador : não é 
liberal, mas tnmbem .não está. com o partido 
conservador ; e 'o nobre senador pelo · Amazonas 
cahe das nuvens apresentando-o ao senado como . 
·um dos chefes do partido conservador I : ·· . 

A sesnnda accusação versou. sobre os neg9cios · 
na relação . Amda referindo-se a uma impre~sa 
cujo nomo não declino, S. E:x: . . eo.tendeu que 
devia tratar de u.m incrdente da relação pnra 
accusar o seu distincto presidente, Dr. .José 
Ascenso da Costa Ferreira... . · . . · 

o' SR . . l'OA()11IIl Sli:lUIA:- Magistrado mUito 
.distincto. (.Apoiados.) · . 

. o Sil i FlW!co DB AUnuoi :~ .•. magistr.ad.o · · 
tão distincto, tão . honrado; ·que o· proprio nobr~, . 
senador pelo Amaz:onas foi obrigado a declal"al-o , 
da tribuna . . '· · · · · 
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·O SJI. lOA(IUU{ SEIUIÁ:-Ninguem ditá o con-
trario. . · · 

o· SR • . FllANCO Dll: AL~fEID..t : - .•. apenns ac· 
. crescentando que era muito pnrlidario. 

. . . O SH. l oAQnnt SJ::IUIA: - Não h~ tnl ; é um 
homem.muito severo. 

0 S:s. FA.Il!O REIS :-E muito distincto. 
0 · SR. FRANCO DE ALYEIO.~: -Senhores. O 

facto revela que o nobre sen~d'or pelo Am~
-:~:on:~s é mal informado dos negocies do Pará. 
Começa por declarar que a relnção estú com
'lela: l. • erro; erro de f3cto. 
. A rd~ç;io do Pará compõe-se de 7 desembar
gadores ; e o seu presidenle~ en.lídàde (jUC alio 
podia ser esquecida·, foi esquecido. pelo nobre 
senador, porq_ue o presidente da relnçiio do 
P;trá é o Sr. eon~elheii'O Vicente Alves de Paula 
Pessoa, que cslá licenciado no Ceará. Ora, 
basta que esteja licenciado U LU desembargador, 
p·ar3' que não esteja compl'eta a reluçiio. Logo, a 
:1. rel:~ção do Pará, que se compõe de 1 desem
barg3dores, está con1 ~-

Dos seís, eou:o se sabe, um ó o presidente 
interino, o Sr. descmh~rgador José .Ascenso ; 
omro é o· procurador da cortw. Ficam quatro des' 
embarg~dores· para todo o expediente da re· 
laçao . 

Um destes desembargadores, o Sr. U~hrm, 
tem · um· 1llho advogado, e ~contcce repetidas 
vezes qne o pai"jurn smpeição ém tod·as 8$ causas 
em que o seu filho apparece. !:'ortt~nto, ficam 
treS" desembargadores. 

i.• vara da capital, os dons juizes sãõ:tmbos.. 
conservadores: o Dr: Cirne Lima e o Dr. Ma· 
ra.nbense ;. e por politic& n1io llavin. · razão para 
que se escolhesse um e n1ló outro, o. por inte~ 
gridade ninguem prefer ir ia no· P;trà o Sr. Dr •. 
:&branhense ao Sr. Dr .. Ciroe LiJna. 

E debaixo do ponto de vista mais elevado,devo: 
notar que ninguem seria tão inepto que quizesse· 
evilnr assim o j11izo àa i .• inslancía, quando na. 
2 . • a sua causa te1·ia necessuriamente dB ser 
julgada. 

Portanto, além áe inepto o meio, ~ incxacto o 
' wcto . 

Si; porem, o nobre senador pelo .Am~zonas se 
n5o quiz rererlr no- juiz de direito que snb>titne 
o Dr. Cirne Lima, isto é, o Dr. :Uiaranhense,· 
mas nos dous su~stitu!o~ da énpiwl, o lJr. Pontes: 
e Souza e o Dr. Eli~s. en tio· a inj usti~a ajuda é' 
mais clamorosa, porque ambos esses dons dis
tinctos. magistrados sabem cumprir com o seu. 
dever, e aindn não deram occasião n que amigos 
o n allvP.rsnrios faltassem·lbes com a cousideração
qu.e merecem. 

O Sn. P nESTDEXTB : - Lem.l>ro ao nobre de· 
put~do que o tem}JO d·a urgene.ia est:í esgotado. 

O Sn. FBANCO DE ABtEID.\ :- Vou concluir;. 
Sr. presidente. 

Portanto, si o nobre senador se ·referiu aos 
dons substitutos, elles são ião distinctos que 
estão acima de toda e quoJguer ~ccusoção, a. 
menos que se não apresente o facto que a cor· 
robore .. Assim, não póde marchar a relaç;io ; e é por 

.isso <P.J.e· se tem cham~do· constantemente os 
juizes de direi"to da capilal. da Vigia, d.~ Jdarajó, En acabo de chegar do Pimí, onde assisti ás-

. e ultimamente, para i ulgar um feito, foi -se con·_ eleições municipaes ; deixei :~Ui tudo- em paz,. 
·vida r· o jni"z- de direito de Breves. não havia qnestii•l incaudeseente, os joruae> 

or~~ - 0 Sr. Dr; Ciroe Lima. · desde 0 onno pas- discutiam regularmente, n~o ouvi fall~1· em . 
sado, Sr. presidente (note v. Ex. que estamos cousa alguma, e o nobre snnador pelo Amazonas 
em Agosto), está com jurisdicção plena no cri· acnba de · nos informar· do· factos a. que nlli 
bunal da relação. Cheg~n.-lo o Sr. dcsembar· ninguem dera importancia. 
gador Manoel Cleme.nLiuo, ficou a relação com O facto da· relação é muito simples. No día U: 
seis membros. Perg-unta-se : pod ia-o presidente o Sr. deseml>ar:;:~dor Manoel Clementlno tomou 
da relação· de~pedir· o iuiz de direito, que est:•va as,;ento ; o Sr. Dr. Cirne Lima continuou a 
com.jnrisdicç!io plena, antes de completo-o lri- ·runccion:~r no tribunal c reeebeu nnto> em dis-

. bnn~l ' Parece-me que nãt•. tribuição. Niio communicou que· deixavG n te-
Entretanto o nobre senador pelo Amazouns laç;io, não di:;se nada ao prtsidente, que por sua 

dec!arn que, estando comple-to O· tribunal dare- vez lambem nuo _lhe disse nndn ; depois tomou 
la~o. o presidente guix que 0o j.u:iz de direito conta da vara c commun.ico11-o ào presidente-da:- ·, 
~ntint,1asse ~~ as::;elÚO. E~ um iínp~ssjveL . relaÇ.ão. · _ ~é?>;: 
S: o _tribun~l e.ttvesso completo, como o J_!lrz de . N""ao ha- conflicto al!!1lJII.. · porque o pre.Sídeiicê.. 
dtre1to ter assento-neUo t E' uma aJlegncao que. da relação·. entendeu "que 'devia: con.sultru:"o'-'gÕ.· 
por absur.da cabe. · · _ . v.emo-si-, estando· incompleto o. t~iburiilr,_ depois. 

Mas o nobre sen~ulor pelo .Amaz_onas ~a<! se. _ de distribllidos 05. feitos e conhêéLaõs· os. juizesr 
cop.tentou de refer1~ o facto _pom __ mexactHlão_;· • podia ellealterar esla.distribuição 'iil.ndarjuizes.. 
rmprocuraru~; mouvo;qu.enuoseteomO'quah- . _, . _ ,},;:- .D 
fi'Oai". · · · Não fot· questl\eo entre· o pres.~nte e o .. r . 

Di_ss~·. S: Ex. g:ue· no· Pará~ sempre quli' se- ([Uer· . C!rhe Lima, foi a c to espont~11eo '"d.o Dr. Ciir~e:. 
run• Jlll2· apropm1do;. cht ma, se· 0 Dr. Ch'ne :Lima: ; Ltma, qu_e abandonou o-tr,:ib.~al da . r_elaçao 
pa!1" a·. relaçãO'! afim de l@e-. .se ten:hlf um· d'os· ' para tomar conra ~a- sua ~wsem O' ttibunal 
J wzes de dtrcJto na str.t ura. . _ · . :estar completo-., . .l;--?t;: . . _ 
E~_ uma> accuSilção· graVi1>sima,:. e._ tanto- mais , Portanto~ ...-ou-ID&ll.m,:a mesa: o meu requen~. 

grave quanto é complet3men-te> iD.e'Q.Cia'; , mento, e.sta}lllo-l!erJWUli4o· de _que desli1: · l!!ll!r-: 
-" .. O: niloF.8! senador: ~J0, Ama:;ouanão é: capaz ; quer _ma 1m pressa o .gp:e as p~~as _ seml)r~ . . 

., : 44-~t~#:lllD: - sç. tacte. ·gue:~autoticr: ,~madas de:.um. .~n~d'or ,do rmpmo pode . 
. ·. e.sfe::JW%0>; porqlrer a il~Wldl:GSS9' eallega , fl3m ca~:t _11'0· espitttO pul)l'fuo •. 

o nobre deputado pelaParahyba; que: é j :lii:i: u 1 . vem. ~mesa~,. é lido: e. approvai!&-o, seguinte ·· 
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. REQUEIUME~To Ao n·. · . Differenças de · cambio, em vez de 
3. 829: 96!~815--:diga -se-3 .329: 000r1000. 

Requeiro que o governo informe si a re- Snla dns commissões, t(, de Agosto de t880 .. 
1açiio do Pará está completa ou se continúa· com _ Ar11.'/iio Bulcdo.- Amlrade Pi,~to.- A/fmlso 
licença o respectivo presidente. Pimna.:...Liberato Barroso. 

Rio, l.ii de Agosto de 1880.-Tito Franco. Art. Fica autoriznda, em qilalquer pauto do 
O Sn. FRtr.-ç_;_ ( pela orckm ) pede e obtem Impcrio a venda dos bilhetes das loterias 

urgencia para na sessão seguinte apresentar concedidas pela assembhh provincial de . S. 
uma represent:n;ão na hora do expediente, . visto Paulo, como auxilio ao monumento do Ypiran· 
já não baver tempo de fazel-o ngorn por se ter gn; licaodo igualmente isento~ os ·mesmos bi
·de p~ssar á cedem do dia. - · · lhetes do pagamento do respectivo imposto, . 

Rio, 6 de Agosto de i880.- O. H . ele Aquino 
PRIMEIRA ·· PARTE DA ORDE~I DO DiA. Castro.- Gavião Pei:J:nto.- M(lr!im F1·ancisco .. 

- Tamandaré. - MartinL Frallcisco Junior. 
Posto a votos o projecto n. 299 de 18i9, que fi- - - AnJonio Carlos __ Leoncio de Carvalho.

cár~ encerrado, em primeirr. discussão, .no d ia i3 -Morei''" de Banas: 
do corrente, é approvudo para passa~· ã 2. • dis- r 
cussão. Este pr;>JI!Clo autoriza a conceder no te- Art. A tbesoul·aria de azendn da proviuein 
nente-coronetrgnacio Lniz de Arnujo Cost3 ro- de S. Pmlo fie~ elevada á 2.• classe da L• 
missão dos juros n que estiver obrigado, pelo ordem, equiparada· á do Marnnhão e Pará. 
debito de i 5::l-'11}66:!0, de arrematação de gado Rio, 6 de Agosto do.i880.- O. H. de Aq11i11o 
pertencente ás fazsndas nacionacs do Piauby. Ca&tro.- GmJião Pcia;oto_ - Mm·tim Fran· 

Ctsco.- Tama:ulani.- Jf111·ti1n Francisco ./u,. 
Oceupa a cadeira da presidencia os.-: 2.• vice: ' 1ÚOI' .- AntollÍO Ca.l'los'- J..eoncio da Carvall!o. 

presidente Luiz Felíppe. · --:.Moreir11 de Barros. 
Acllando-se na s:~la immediatlo Sr. deputado · o n. 2.• do ~rt. 24 do decreto n. 11,.153 de 6 

Manoel Joaquim de Lemos, eleito pela província de Abril de i868 comprebende o serviço pres
de Minas, é introduzido com as formalidades do tado â lostrucção po.blica. -
estylo, pre~k' juramento e toma assento. . ll.io de J:meíro, IG de Agosto de f880.--Salda~ 

Entra em 3.• discussão o orçamento da des- nha ltfarinho.-11fallteiros. 
peza do ministerio da falend~. 

O Sr. Frederico R.ego:- Ounndo 
. Yêm á mesa, são lidas e apoiadas, e entram em um projecto da importnncia· do !Jrçamento da 

disc.ussiio as seguintes tazenda, pura o q11al está consignado quusi que 
a ruetode da renda do Estado, é sujeito á delibe-

E~IEl!DAs racão desta casa, n1io posso deixaL' de tomar a 
· palavra, para que clle não passe sem discussão 

No~ 2. o Juros e amortização da divida in- senüo como aeto de hostilidade, ao menos para 
terna fundada: perguntar ao goyerno qoaes as razões do an· 

Abata-se U:!l7i>5 . proveniente.~ da ditl'erençn gmento de oito verbas desse mesmo orçamento 
no e3leulo do emprestimo interno de i8i8.- e indicar-lbe as providencias necessarias ainda 
Aragão Bulcào.-Liberato Barroso.-Prado Pi· ã redutçiio da despeza publica. 
menul. - Cat·los A.{fon&a.- Anàrad~ .. Pinto.- Apeur do estado relntivameilte prospero das 
Âffi)Rso. Penna. nossas rendas, conforme .os dados officiaes das 

N ~ !9 Ob . e~t3ções de arrecadação, apezar da perseverança 
o B ·o · ns : dos eoforços em restringir as despezas publicas, 

.A.b3ta·se ~0:0005 da quantia deslinada á jà nos dons orçamentos qne regulam os exerci-
.com.pra de predio plira tbesouraria do Ceará.- elos de !8791! t881, já no projecto·aetnal, não 
.Aragàll Bu/cOO.-Liberato Barroso.-Prado Pi· conseguiu o nobre miniStro <la fazenda ereara 

· 'IMillel.-Carlos Affonso. - Ctsar Zama.-.dn· illusão de um orçamento sem deficit. 
-drads Pil~to.-.Affoll$0 Penna. · . Na impossibilidad~ de com~,tleta previsão_ do 

No '§ 8. • Jui%o dos feitos da fuenda : ·movimento das r~ce11as operado pelos novos tm-
Augmente-se !:600,5, proveniente da elevação postos, ainda uma vez legitimados pelo estado 

.a quatro solicitadores por.decreto de lO de Agosto finanéeiro do. paiz, · S. Ex. aceitou como · base . 
de !878.- AragàtJ Bulcào. - Lib~rato Barroso . ·do seu calculo o orçamento vigente, contandojã · 
- Prado Piment~l. ....,.. Carlos .Af!O'Mo. - Cesar: com Q. pro!lncto do imp_osto de venci!Jlentos,,na· z · · lm1>9rtanc1a de dons m1l contos, e amda aSSJm, -a=~- %L Exercicios findos. o da/icil ordinario permaneceu na quantia de 

!. 7~:,210~25 . 
. Aus:mente;se a qnantia de 800:0008,qne des~e · .Acredita. o nobre presidente do conselho, e 

3a sera .. apphcada ao pagamento . da . s!lbvençao eu . com e!le, qne com restricç'ões na desp~za em. 
devida ·á -.l!.mazo1' Stel!lll . Navigation C0111po'llf, partejá realizadas, e com o conbeeime~~;to exacta · . 

. Limiteà, ~lo "serviço .effectuado .durant.e·. os do prod11cto. dos novos impostos, é posstvel -~e-
. eJ:ercieiOS de !877.:....,!878 eJ.87~J879, a,·que Se. O. orÇamento Ordinario SÍ83 . desta casa equJli• . · 
refere o decreto n. · 682 ·de 29 de Dezembro de brado. . _ · ·•.·.·. _, . .· , .. · ·.. . _ .. · , : _ . 
J877. e-resQlnção leg~daliva n .. !.91.! ?de !i.«!_e . ,. ·o.s.; Blil.ció:.:....:.ua:toda a.probabilidade di&to • . 
Janeiro. de ·t88(L...;,...Ltbo!raw Barroso:-.Aragao. _

0
. Sa.· ,.~~& . ...;.. -D---'-,,_ -u

118 
.. a ·D·~.:..•.idade . 

Bulcão.-.Prado Pimentti,...:.Faõio B.rir,....;.,Aifonw ......... -~ nauv -"" """"" 
Penna. · de ereditos· especiaes,_já annunciada, denune~ 
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um· defWit extraordinario no orç:1mento, e um 
gravame !Jara os exercícios futuros, pelo juro c 
respectiva amortização das operncões de cre
dito que se tenham do con\mhir para a ~atis
façilo dos serviços publicos. 

A's causas accumnladas-que motivaram esta 
situnt.iío en1b3raçvsa do nosso erario, cujos ef· 
feitos havl•.mos de sentir ainda por muilo tempo 
c que o partido li!Jeral àeve procurar aLtenuar, 
accresee a despez:1 de mais 70.000 :000;~, com a 
scccn do norte, que até certo ponto explica o 
nosso est;1do limmceiro. que, si não é desuni
mador para um paiz novo como o nosso, não 
dci:>a do provoc~r o patriotismo da camara e o 
esfo·.·ço do I'Overuo 11ara diminuir a peso d~ 
responsabilidade, que in·evitavelmente recahirã 
sobre os vindouros. 

O or~.amento da fazenda que apresenta, 
campar:•do ao vigente, uma dill"erença de 
2.27'i:G21,)130, autes do projecto da commíssão, 
aind~ urnn vez mais accentún alguns dos yicios 
do nosso systema administrativo,. porque, em 
pRrtc, esta ditrerença é motivada pelo augmento 
de pessoal no serviço das capatnias das alfan· 
degas, pessoal e expediente nas mesas de rendus 
<:la Laguna e Antonina, etc. 

Qnando a opinião é adversa ao progressivo 
aup:ei".to de funccíoMrios, e desPja ver 1'(\

du~iuGS os existentes, parece que o govel'nO 
deve procurur diminuir quanto possível o pe~· 
soai que povôa as nossas repartições, com pN
juizo de outras profisslies e industrins a solicita
rem o concurso de forcas indispensaveis á sua 
orgauiz~çiio e prosperid:J.dc. 
··Com o pessoal :lo ministerio da fazenda po· 

deria guarnecer todo~ os navios da esquadra o 
nobre ministro da marinha, que me enfrenta 
neste momento, sem receio de que o azoinassem 
com fal La de tripolação. 

O Sa. BuLclo : - o p~ssoal não pódo ser 
reduzido sem deMrganização do serviço, e. esse 
p~pel não póde ser o da commissão. 

O Sn. FlllliiE!\Ico REco:-Entre os muitos ser
vioos que o h· ru inisLro da fazenda o Sr. cons e· 
lheiro. Affonso Celso prestou na sua brilhante 
administração da fazendo (apoiados), notavel por 
acLividade inexcedível (apoiados) e pel~ appli
caç5o de todas as suas foro,;as a todos os serviços 
pertencentes á sua pnsta (apoiados), ha a justa e 
constante preoccnpação de restringir o pessoal, 
coherente com os princípios que professara 
ncst;\ tribuna quando em opposiçno á situaçiío 
conserv3dora em i877. 

No proprio relatorio cGm que passou a admi
nislração ãs mãos do actual ministro, S. Ex. di2: 
o seguinte (lê}: 

• A. um estadista como V. E>:. tão pro
fundameate versado em todos .os neg()cios pu
blieos nlio preciso dizer, nem demonstrar que 
as repartições fiscsas participam do vicio prm
cipal de todos os ramos de administração entre 

··nós : formalidades inut.eis, complicaç<ies desne
cessarias na expedição dos negocias, e comO pri
meira . conseque.ncia, pessoal numerosíssimo e 
ilXCSSSlVO a onerar o orçamento, sem vantagem 

· ·do·servi!)ú, quasi semiJre em atrazo. 

O Sn. BAJ>rrsu PEREIRA: -!lias qnaes s5o os 
empregados que têm sido reduzidos nestes dous 
unnos 1 

O Sn. FnllnEmco REGO; -Como fallo no mi· 
nisterio da fazenda respondo ao nobre depu t~do 
que na c~ixt~ de amortização ba diversas vagas 
que o nobre Sr. presidente do conselho e actual 
ministro dessa p~sta não tem queridCt preen-
cher... . 

O S:n. Bur.cÃo ; - Porque está á espera da 
org~n1zação d~ repartição, mas lã lta excesso 
de trnb~l I! o. · · 

O Sn. FnEo&nrco 1EGO;- O nobre ex-minis· 
tro da fneuda pediu a esta camara uutoriz~çlio, 
que conseguiu, para reformar as repartk\íes a 
seu cargo, querendo modificar completamente 
o pessoal, e como não tivesse a medida a acqnics· 
cencb do senado, ainda a::.sim S. J<~x. fez t1'dos 
os esforços para dentro dos limites d3 lei ope· 
rar reducções Cúm vantagem parn o serviço pu
blico c :linda mais pura o erario nacional. 

Neste ponto e j:í que tive de dar re~pus•a ao 
nobre dcput~do pelo Rio de Janeiro lem!Jr~ndo 
a caixa de amortizaciio, sinto nflc se achar pre
sente o nobre presidente do conselho para iufor· 
mar·me do resultado dos exames nlli feitos, 
porqu~ pelo seu rcl~torío depreh<md~·se que 
esses estt1dos não estão completos. 

Entretanto o nobre ex-ministra da fuzeuda 
refere-se a relatorio elaborado pelo 11rimeiro 
cscripturario Antonio José de Castro, encarre· 
gado de fazer e~ses estuil.os na c:üxa de amorti· 
zaç;1o, c por sua vez npresentou já nm plano, 
pelo q:uat reduziu a despeza com o pessoal a 
90:000~000. 

O Sn. Bur.cÃo: -Qual é a data do estudo 
desse empregado? 

O Sn. FnEDERICo 1\EGo :-Não tenl1o a data; 
vem referido no rel~torio do .ex-ministro. 

o SR. BuLc:i.o :-Pergunto isto; p·orque o nobre 
ministro da fazenda está á espera dos estudos. 

O Sn. FnEI>Emco I\E~o:-0 nobre ministrada 
fazenda declar~ que os estudos níio estão com
pletos, mas pelo relatorio do seu antecessor, 
no qual propõe diversas medidas, nfio/ sp:em 
rela~o á caixa da amo l"tização, mas -ainda á 
agenci& do gado, â typographia nacional e o !fere· 
ce nmnovo regulamento para .. a-J"ec:ebedoria do 
Rio de Janeiro, e evidente qJ!e:algum trabalho 
se tem feito a este respeito, e el\e proprio. apre~ 
senta uma modificação, que traria vantagens 
para o thesouro, sem detrimento do serviço 
publico. · · . 

Gasta-se C!Jm a verba-Pessoal e expediente 
da ·caixa da amortização..::: i25:3008000; o expe
diente é pequeno. Em todo o caso com as re
dueções indicadas a differença é sensivel· em 
relação ao pessoal, pois orça em mais de 
20:000~000 •.. · . 

·Por que razão, desejaria saber do nobre mi
nistro da fazenda; cuja ausencia· deploro, mas 
acredito ser motivada ..• 

o sa. Bur.i::Io:...::... Compareeen~a ~-~ discu.Ssiio do orçamento e .não· houve debaLe; na 3.~ não 
é dos cstylos comparecer. 
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O S11. ·Fl\EDEinco REGO.-... não aproveitou. prop!Jrçiio da actividade desenvolvida ·para effe-
. {) trabalho do seu illnstre antecessor, q_ue ctuar e fiscalisar a sua percepção. .. · 

reduz esta verba apenas a 90:000,SOOO? . Com as indicações feitas pelo .nobre ex-minis-
Em oc~siões critie3s ·e embara~osas, como se tro da fuzcndn e por alguns funccionarios "do · 

~eba o.thesouro, qu~ndo ba necessidade de dimi- Estado que· superintendem certos serviços era 
nuir especialmente a.despeza, que não se aella de esperar que oactuaiSr. presidente do conse
em co-rela~ão eom a réceita, parecia que este Jho e ministro da pa~ta procurasse. promover as 
trabalho não devia ser desprezado, ~nto mais reformas apontad~s •. para as quaes tinha em 
quanto era apresentado por uni illustre minstro suas mãos sufliciente base, si niio preci~asse de 
de estado que cónheceu.o de perto o mecanismo ? utorizaçiio legislatiVa, ou viesse pedil·a · c1 ur•ndo 
da caixa da amortização, os seus defeitos, e ~ue, Julgasse que o serviço publico · podia não só
applieando tod:ltt sua actívidade e zelo em um mente ser desempenhado melbor,mas com vau
scrvi~o destn importanoia, não poderia -em de- tagcm pnra os cqfre~ da Nação., L3meÍlto a ~u
trimenta delle vir· indicar ao seu successor uma sencia de S. Ex. para conhecer seu juizo sobre 
sensível dimin uiçõo. a conveniencia dessas modificações. · 

o Sn . . FERNANDO Osoar_o :- Apoiado. Por Il!inhll parte d~claro que não terei a menor 
duvida de conced~r ao nobre ministro da l'3zenda 

O S11. Flll!D1!11Ico 1\EGO : - Já que pelos a par- a mais ampl~ autoriz:•ção nesse sentido, embora 
tes dos nobres deputado> f11i levado á questão tenba de eneon,t·ar o mesmo escolho no senado 
do funccionario publico, direi também que n&o .que encontrou o seu autecessor, si julgai-a 
comprchendo porque a nobre commissão de or- util á administração e ao thesouro. 
çamento apresentou na verba destinada n esta- · S5o o excessivo pessoal das repartições, as 
ções ds arreeada~ão um augmenio de 6~: 757,S500 novas pensões e m~nte-pios Ya lado&.. pelo paria-

· com o pes~onl nas capatazias d'a côrte, que ·mento e t•S aposentadürias dadas pelo governo 
~penas· se descobre pelas tahellas do orrtameoto que vêm contribuir t~r~.bem para as diiT~renças 
para o exercício de 1.881 a i.$82 .. entre o-orçamento em vigor e o que eslamos 
. o· S_a. ButcXo :-A com missão n~o 3llgmenton, eluliorando. . 
respeitou·. a _proposta do governo. . Só ria. parte relativa aos pensionistas compre-

o - hendtdos nas evoruções naturaes de peusõi!'S; 
. Sn. FREDEnrco 1\EGO :-Por que razao, mo- meios-soldos, monte· pios e ten~s verific.1-se urn 

ditico a pergunta .. • · exce~so ·sobre a verba· ·em. exeeuçiio ue 
'D_ Sn. Botclo :-Sim, senhor. . :25;.!06~8:~6, e. em relaç_iio aos aposen~dos 
O SR. FnEoELIICO REGõ :-.,. o governo ·e a 9~;989,5~6~. O esta.do de nossas flnMças está. 

commi~s:\o de fazenda augmentar3m essa cifra indicando á .camara e ao governo que sejnJil. 
com a serviço das ,:apatazias d~ alfanaega,quando ambos cant<:lo;os na concessão de favores com. . 
noorç&mento·anterior de3l de Outubro de i8i9 qne de anno a nnno se enchem as pDgin~s da 
esta camara cortou·especi3lmente n~ste serviço nossa le;::isltlção.. · 
!72_:100~000? , · O gabinete por seu lado não facilite as aposen-

. tadorias, que aggravam os corres, qu•muo os 
·O SI\. Buto:\o :~O serviço em todas as rapar- fnncclonarios !!verem ainúa bastanLP. vigor, 

tições tende a augment~r pr<>gressivamente. bastante. energia pJJysica e moral pnra conti-
. O Sn. FRE!>Entco REGO :- Vamos discutir nua rem no desempenho de suas ·runcções. -s·~m 

isto. • . justificação para -recolherem <lo theSI}uro vanta-
Já, o próprio inspector daalfaadega,em relncão gens pecun~al"ias que os possam fazer repou>ar 

a este ser~iço, cuja verba é agora augmentada, tranquillamente em suas casas. 
pedia diminuição do pesscal,l'etonhecendo no1a· Era por isso que ~inda lla pouco tempo; 
vel diminuição da renda, diminuição eq::i· quando live occasião de.fallar nesta casa; em 
valente a. -68 %, q_ue ·.nos mezes de Janeiro fl relação. ao orçamento do minis teria doimperio, 
Fevereiro do corrente a!lllo, feita a comparação lembrava-o systema dos Estados-Unidos, que 
em igual período de 1879, chegou a 43:55~2:29. confia à periodicidadedas eleições- o provimento 

O proprio ~:s:-ministr9 da Cazenda o Sr. con· de certas·fnncções.. . · 
Jlieiro Alfonso Celso entendia no -seu relatorio u funccionari'o sujeito a receber ou não a 
gue este serviço devia ser feito por part:jculares. co"nsagràção de seus mereéimentos e serviços 
(Apoiados e apartes.)' . · : · . do voto popular, fica- em siruação ínslavel 

O ql!e. é certo é qne·11elas informações :da au- quanto tios proventos do emprego, que perde~ 
toridade competente· qual o inspector da atfan- si não fôr reeleito i quando o successo nlío·Ihe 
delj'll.t o serviço· das· capatazias exigia até dimi- ampare a· candidatura, esperará melhor prooun
nmÇilo de pessoal .. (Há um aparte.) . ciamento da&. urnas, ·sem quê em tempo algum 

Não referiu esse facro; _pediu a diminuição do lhe. assista. o direito de entrar pua a·list!l' doi! 
pel!soal. · .· · . . pensiom>tas,. apenas reservada- áque!Jes cidadãos . 
o ~111.<1 estow tratando·-da· af{a1)cde.,.a, ·não. seiá qne.prestanm. serviç~s .· gra'!ld·iosEi~ á sua patril 
·jnopportuno recordar· que · os. fllUCCiQnarios e que _devem ter uma mamfestaçao pu.bfica; dit ·. 
dtlSB3'. estação• ãe arreea_àação; dirigiram â· camara a _preço e·de consideração •. (.4poiado$.) .. .· · 
dos. St-s. depntados.itlila,:represen:taçãe pàra:.qne ···DesdiEHJU:e• nesta camara·se tem tido a crae-d 
fAlsle alterada·. a. disposiÇão· do art. '2~: do· a~l d~ p~Cl?-nda.r:_se o · golp~ .na .despeza; J.luhlí~ · 

.... ot:çàineuw qne._os:-.sujei.ta á: pGreentag:enx· ·aW lliinnuDndo-se· até a.d1ana. de·~() réis . n:rah~ · 
qnantia in:efi'xada na respectiva; tabella;. quaudo mentação, ezir nm dos estabelecimentos• de i~ 
eMa· erru an~riormente·'em!relação· ái rend:a me·· · strucção: publica~ Dão me serã<.estran~a~!=~~ 
caàada com•: pro:veito: da: receitar;· 1p1e crescia- em - .nest~ momen.oto peça talllbem a comnn_ssae- ~ut: 

1'omo' IV,-ll; · · 
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altere a verba com os pllnsionist~s e aposent:~dos, 
acrrscentando a . quantia · de 7:1. réis, porque 
é' e;:ta a somroa exacta da despeza !sita com os 
pensionistas na imoortaocia de_ !.7i3:~37M-88, 

trab;~lham tamhem n'aque!le estabelecimento 
e é urna das nossas .esta~ões de arrecadação. 

e a dos ap"sentados dos diversos ministerios. 
. na de 838:50Jf$5tj3. · A ditieren1a é realinente 
exígua; mas, ··m rodo o caso, c<lmo não se póde 
despender n menor quantia. por mais in~igni
ticante (jUe sej", sem que anteriormente esteja 
creditada a de<1>eza, é neces~<•J•io que a com
J_nissão. corr'gindo "à arithmelira do thesouro, 
complete .. a f•·acç:io e torne perfeita a s"mma 
que é destin~da a.o serviço indicado _-na verba 

sub 11 n fi_ , 
Quando s~ estuda a verba sob o n. 7,. em !(ne 

se tram dos coosig-~ações do ttu•souro nal:ion,.l, 
ethesour_~I'Ías de fazenda, n3o se pód~ deis:"r de 
estrnnllnr o· nume· o excessivo dé funcciunnrios 
qnc elln reÚ1bue rle longa d11tn. ' 
H~ 6~9 empreg:tdos nesl"- verb~, um verdn-

. deiro'exe1·citu. O serl'i~o é.l(l':tode, ma> p•"•de 
ser modilkudo. s~ria de grau de v:l!Jt;•g•,m,
respondo 30· :>p~rt~ do nobre ro•btor d<•sta p~
rece_r, qu~ o hunrndo Sr. roini>tro da f:o~~_!lda, 
.aroroveiWndo os datlós já ~;~:i,;tente~, \I'OU,esse 
ao parl"mento Ull;ll r•·f., rma ~m que fos-em 
~!leudid;os as modifica<:ões, t~nto mais quanto, 
~r .. ~rt.!Sideote, o•ssas rn~dific çües h;io de im
portar necessariamente em diminuição de des
pezn. Este é o gr·ande p~n~am~nto. é a urandn 

· cautela que 11 :toverno e as cam:u·us legis!aliv~s 
· de1·em ter $em'pre em vi~ta. A c~ usa da des
onraniz~ç~o finauccir~ foi 0- abuso qne na ~i
tqnçãn onteriot• .á nossa sef··z da de;peza ·~em 
se_ attender pan• ~ receita; de modo que, con
SU!nteroP-nte 3 de.<peza ~ ugmentava e ~ receita 
diminuiu ; o d,;sl'alq ue era certo. HaV'ía muito~ 
Clll f!régudos fór~ do quadro que fol'am elimí
n~dos ; e eu ~té ti v e occasi:io1 de demons tr.•r o 
anno ~a~sndo nesta cas~ com a teituro da legisla
ção o augmento cl<l V<lnclmeJtto~ que· em um sõ 
anuo tivermn todas a~ repartições públicas: 
exe cito, m:ormba;·iuslrUCI;:io publli:n, empre-
gatlos d~ fnlenda. etc. · 

Emquunto n nossa receita n~o prosperar l'an
tajosamente, tr:1zendo allivio para o -est:•do em
i:Jur<J~oso de~lOsso paiz, em ma teria de !inaiJ.,~~~. 
pree1snmos cortar as desp"7.ns, sem <letrim~nto, 
c ce, Lo, do s•·rviço publico, porque de outr-d 
sorte seria um córte prej udictal. 

Antes de dilatar os golpes nas forças do noss'l 
exercito e arm:~dn, que são -neccssàrius parn a 
garantia e int~gridade do Imperio, para . defesa 
de nossas fro-uteiras e sobr~tutlo a .nossa sal
-vaguarda no ex.terior, convém restringir o 
funccionalismo inutil <l excessivo. · 

Estou certo que o nobre Sr _.ministro da fa
zenda, corri seu eSt\larecido zelo pela Call.Sa pu
_IJHca~ e noto ria tempera do sen caracter, atten· 
dera_ a estas repeLidas reclamações, cortando o 

·pessoal iilutil que, como e.<IJirituosamente dizia 
- o nobr-e ex:.-minístro da-fazenda em um rela~ 

torio lido a esta casa, pasSll . do mei~dia js 3 
horas 3 raspar o traballlo que. fet das 9 horas ao 
liieio dia ·· 
_ Só· o pessoal das tres reeebedÓrias do Rio, 

"B;thia ·e· Pernambuco monta ~a i18 ·empregados'. 
. Na curte, o ttlesouro nacional conta. i 63 empre~ 
gado~, sem se attender aos 7t da reeebedoria que - ' -

O Sn. BuLcio:- E' repartição especial. 
O SR. Fuo~atco REGo:-- E' repartição espe

cial, .ià fiz 11 di~lincção, declar,.ntlo que é uma 
estaç:<o· de <'lrr"C'ada~ão que runeciona no edi
fil'io do tb.e~ouN; mas ta n LO u tbe>ouro com 
a legião de funcc íon~ rios, como a r• ce-bedoria 
devem ter o seu pe.<snal 'diminuído; e ··nós' 
ad111 pro•:eden lo, 11ão fazemos mais do qué 
acornpan!t3r, de perto, o pens~rnento do nobre 
ex-ministt·o da f•zend", que t~ve occnsiãn de 
examinar todos estes ~úvi~os, e na·recebedoria 
mant!ou pro~•·der a rigoroso inl]lierilo, demlt
tintln a .dh-ersos runccion:.rios enêuntrtldos em 
desfulque. 

Qunndn se tem conh~cim~nto perfeito do 
estado da' repa1t,ções; qu~ndo se p<itle di~pôr 
dos duduso!Terecidos p1·l~s cornmi~~ões d~ inrjtle- • 
ri~" nus ~eus rel<lLo:-ius apt·eseni<Jdos <~O governo, 
uao se ~ode desprezar e~se trah~ltio; pelo con
·truri1•, deye entrar como · ba:;e paru n'~vas rc
funnas quf<, ~i não r .. rnm l'eit:•s inunedinla
menle peill nobre ~x-mini~tro, Pile, M 111enos, 
sqrundo r. fere 110 'eu u ltimo relaturio, trans
llliltiu a seu dignn su.cc~~sor esboÇO$ e es
tudo,, l!ntre elles um re;: · l~rnento llara a J'ece
bedoria ... U nubre ex-rnini-tro at-t~ndeu pao·a 
todo< os r:•mos do serviço ~ublico, e õevu dizer 
•! ue d•poi~ <Ja . .l~itu•·a dos seu~ trabalhos, aàmi ··ei 
2inda mais a sua inrat.guvd actividade. (.lluitos 
apoiados.) 

O ·sn. Buido: -Apoindo, é innegaveL 
. O Sn. Fn~D!lluco REGo:.:_ S. Ex.. mandou 
exa111Ínar ~s :<lfande:.ras uo Im~m·io, :.s diversas 
mes~s de randn ~ cullectori~s, as lhesoururi~s 
de algum~s provindas ... _ , 

O Sa. J<ÚC!ulll SERRA :-Ó examinador da 
t~esourn~i~ dll minba província pr~cisav:.~ de 
ser exaaunado. - • 

0- Sa.. FABIO REJs:-Apoiado. 
O SR. Fa&ollRico li~>OO :-A cu!t\n niio foi do 

'· rnini,Lro, mas do dir~ctor dn repartição que 
indicou e·sse empr~gadQ pa1·a semelllan~e com• 
rnis,;io. O ministro não \lóde couhecer p~ssoal· .. 
mente todos os fnnceion~rios sujeito~ ao seu .. ; · 
mi nister\o. 

O SR. FREr'l'.u; CoUTrNII0:-::-0 e~-rnini~~ro da· 
fa~enua pr~slou, relevautis~imos ser~iços. 

o SR. FaE:oEe.tco REGo:-Em todo ó' caso, são 
dignos de serem enumerados es1es . ·serviços" 
aos quaes a<ldloLOno o ••xa,ne reito sobre as 
de~pez~s com a secca do n11rté;' O espírito 
publico nutria graves.apprehensões de malver-
sações e desvio dos dinh.eiros.d<5 Estado, o que 
geralmente acDnteee em quadr'as calamitosas, 
eJl) que não fulta q •tem.especu.le com a niiseria 
e a desgraça dos -povos_ . ·. _ . .. 

ít fiscalisação ·que estendeu a tod(}s- os ·ramos 
à e adt:ninistração de sua pasta, ·e. é urna das mais 
solidas. garantias para ·as finanç:~s de um . paiz, 

-ha de ser contilináda pelo se!liUnstre successór, 
cujo interPsse pela -causa.IJublica .folg()_de reco
nhecer tanto mais. quanto do seu .proprio rela· 
torio e 'nos ar1.igos re[erentes á tomada de 'contas 
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e a "dirertoria !!BraJ do COOicnciO~O ~e ll~ide.DI:Í3 SUSpeil~~ ~Ob~e ·aqueJlo•S que ~ão' acreditlld<1S 
que f1!3is do q1~e .nunca é neue~~a~ia applical-a h~ver mcor.:~do em . faltas l.llntn mais ~Irlives 
stm mlerrup~ollS aos responsavet> per:10te o uuonto impflr1am :ts re-•titniçõP.s de dinheiro 0(1 
the<ooro. ' deno1am C !ta de e~acç:lo . no cumprimento de 

Pr.lo< dados officine~ verifica-se que a dimi· rigor .. so~~e impre>cindireis olev .. res, -
nuição d" nussa rtlflda é _prove-•iente da [;111.:' de . O~corre por vezes erro ou i~ojustiça n~· npre~ 
at:lividnde na c-•bran1·a da olivid3 activo (a~:oia- c1a~u da tomalln dcSS<ts cosilus. que_os re.<pon· 
do1 ), ~ ~l élll di>s!J _da · f~ li,, de _liso·~ I. s"ção que s.wets ll llem demoustr;,r , libt:r!.,ndo-~e · de 
é a prmc1pal eonilwao e ·tn rll~pen savel t 'a~a •1ue q. r ~eStJUeto onu~ qno,o porvenlu<o3 sobr~ 1-!lles pe-

, ~e •·P~N Ulll m ovirn••nto favõto••VHI 1la renola õn <a~s~m. e dns;;uspei~.'S se 0:111 ·so._1 :i sua p1·oll.i· 
paiz, se111 llSIJileo·er-.-e a~ tlilliculd~de<, 1ue· re- d;ode ao men-•s suhre 0 zeiC> e escrupulo no de
sult:rm p~rn os .resJOOll<•vei< <Jue lêm ti e prr·slar s..m 1~nlln de funcçoos publiéas . . ·. 
tiançn, -da esproci:rli~•ç.io e ins ·ripi·"o de hypo· '1. . . 
tbeca~, e •tue rnotivaiu ~ranrles cl:1ros a pre~n- "a~ SI 0 fun~donal'i" mnrl'e, ·e lnn gns annos 
eb~r no lmperio nessa -classe de rone.·irmnrws. doel101" d.: · sua mort~ e da do• s~us lla~nr~s ui-

A fiscalisnç3o, 1,3ra wiuio illlpor ta e ÍIIIJI(Irb Lltna-se o exHm~ de sun3 o·ou111s. e re~:onbroce-"e 
pnr;~ 10dus qo,·conhÇ()e' ll ().1- tw.ri:.(IIS que~ õiU· ;olunnce<, IJU" miO Jhij ~ tJadO llliiÍS ~xpJicar OQ 
seucin d~Jia pó. le t a2,0 r

0 
benefici.os tão Haod~so ••tt•:nuar, é fácil i111nginar-~e n ~i tu,ç;io dos seüs 

I.~ o al'reci:tVeis em o ctrr~s coliJo o córt~ uas illll'ddros,-quc í:Jã, p•••suen• ns pr .. v~• P•ra ~n-
. d~sprozM pnblicns. . - · truir ~s ~up~msl;l; d•IJ'.,renç:'s e1n f.lV<Jr do tlle· 

us w3n..sado; de c-CJbr, nça e•tão em. t<.tlns a< Sr•uro•.eaí~hlato_r\ul"ndo>pelo recdo de que possa 
provi•_1ci•s ~e 111 . p~der ter e~een<:1in, e._ile$de que ser ~U$\1~1tad" :o tJUreza olo nome qne repr~'\en
se õiCliVJr pelo JUIZO dos fenos da faze.nik juizo tam .. Alem il<,pag: .. uento,queoe~e,·uhvulhevim 
priV;olívo en•oBrl'eg .. do Pl(<•l iisivaruente desse 31Tnne<~r e=~~ v('zes em condi~õos bem criticns 
serviço n cobrnnç;l,rll'.sde que na IÓIII" da rl~ conta~ ,mra a ~u~ fortnn:~ · pri~"da; o d.:;<~osto de seT 

· d 1 d >ll~ll<' it, do dcpuis da morte um pnr um tilbo 
os r~spons~ve•s pu erem soom grnnl ~· elu ng-~s .um 1,arenle ~roximo, ti ;lo ~emvre em' vidncomô · 
receber as loespec~il'a~ quiw•:õ·o~ ou.forP.m eongi- 'proiQt~vo da hunra e do dever. 
dus n entrnr logn com O> ~J,oance.< v.-·rifbndos ' · .. 
é · p~tente que.:• renda pulJlica nugmentDr-J >em O S11. FB!INANDO Os••RlO :-apoiado. 
necessidu<lc de novos· gravames p:•ro o paiz. 
· Um facto ,. elo·quente d~monstrn os perigos da O S11. FnEDl!luco 1\EGo·:-Esse ramo de ~er
mor•isidadtl regulmnentar na ·lomarla de contas vi~o puhli•·u, um dos lli~is importautes, norque 

·-c iniJÍC.i n ncc~S:<idade oJe re.,r;:;rnizaeliO iJo ser~ é n fise.atitaÇ1iO em acç:io do • besoarn ~Obi'e I>S 
viço;:-ae mo1lo 3 ser err~cLuarlo com: 3 prestez~· seus re~ponl':lv~h;. exil(e uma refnrm:., que.o 

· · - do • torne m:us expedito para gafllnli3 da tranquil-
neccss~rw, que em lUUIIas occ"~1 oes i$pensarn lillad~ da f:1milia·, 1la_ hunra do f,lnccion•rio e ·•• 
os vexatorios recur80~ do~ ~xeeutivos o • ua 

No ~xcrcicio de' f879 foram . liquidndas JW fortuna :lo~ sens lia•lore~, cujr•s obrigações t:1m· 
conl~s e reconheelilos ~lcances no .valor Je ~em nãq $e extinguem com a mor1e e pelo con-
392:70~589, tendo ~ido robradn amigavelmente trorio revivnrn na pessoa dos 5ens herdeiros, 
a 1111amia de :1.0:3~98972, tirando-se ~ontns cor- QUP. aii:lda ficarão em peiores condi1iies parn as 

. rentes de373:3"~6i6 par:t n cobrança executiva provas quê oo herdeiros do funcdonario nlean-
do 373:~,56!6. . . çadu. 

Não rue r~cordo neste momento de que perio- . A illustre com missão do or~.amento, que tem 
do sào estas contas liQuidadassomeDte emf.8í9, procurado equilibrnr tanto quanto lbe é pos
porém ~ei que hn Jiquidoções e!Tectnadas muitos .siirel ~ rtlteita.e a despeza, e tgualar consigna· 
onnos depois da exhlbição dás contas dos res· ções nas verbos dos diversos ministerios em ser
ponsaveis. . viços de natureza id~~i~,- especí3lmente par:t 

No Diurip O;'{icial, onde actualmente acham-se restringir a despez."t, .teve amplo ensejo no pre· 
coocolitradas todas as publicações que t~m o paro e voto dos orÇnmentos pareiaes para fazer. 
caracter official, :~pparecem coostnotemeo te edi. desapparerer um~ d'esigilaldode notoria no .re, 
taes chamando os fiadores a pagarem alcances · tribuiçãD. 'de empre:ros ·de i!!ual ciatr.gorla, que 
de seus a1fiançados, depois que est~s deixaram não &e tem tiá\.1do de dissipar, ·e é o resulbdo 
ha muito tempo os ernpregus · que exerciam ,c e das reformas das secretarias de estado, ell'ectn.a-. • 
longos annos até depois da soa morte. · .. das com largos.intervallosumaapoz.a outra.' · 

·. Acontece 'frequentemente Q~e empr~dos de Parece que olferece OCC(Isião para igualar esses 
lbesouraria,- funccionarios de outras repart[- vencimentos o estudo do orçamento, que·exi~re 
ç'ões Jiseaes e até de diversos minísterios que a comparação de todas as verbas, o · eJtame de 
recebem dinheiros publicos por arrecadação ou todos os serviços. pa~a dotal-os dos meios con
directamente do . thesouro para · pagar.· serviços venientes :í sua .maóutenção,. iÍ11lanando na re· 
que superintendem, veem passar annos-sem que tribuição a · identidade da categoria na ~rdein 
as suas contas.sejam liquidadas, e apõz ess-a hier~rcbica · da administracão; sobretudo quando, 
expectativa· de dia a dia dilata da ,-morrem, Jegan· não ha razão especial para manter as e'xcepçõés • 

. dQ a S!JUS herdeiros. compromissos ou conftictos, .A de.sigllaldade .dos-vencimentos .'e .- gr:~tifica-,· · 
que·:.mnilas vezes · elles . não . estão· habilitados · ç~s dos, directores :das di versas. secretarias; .a 

· por falta ~.é .Provas ' .a solver· ,com11rejuizo. de que me reftro,não traz vantagem -alguma:pata 
SlUI, fortuna e., do nome que re~resenmm.- . · · ,o ~tado,; e si é um: benllficio que· aproveita' aos 
"Em geral.' quando o_tbesouro.rec__onh~ce alcan~ . f~uccionaríos de nina·rep3rtiçã() não .11:. . motivo 

ce.s,.gue não. são :vertfica\los. se nao pelo exame para que n~o se a_l!)pl_i_e aós·_de.outras,.aos ·quaes 
de:to.dos os papeis, · e. detida nttenção,:reca~em a dif!ereoça nn "rec<impensa sobre modo alB~e :. 
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tanto mais que não é proporcional ao tra· o projecto de orçamento mantém a verba de 
balho neQ1 á categoria. · !80:~00.,:1 p~ra a casa da moed3, que·infeli.zmen~ 
• ,Percebem os tres_ direetores da secretaria do te amda nao tomou o de5envolvimento indis· 
imperio oito contos cada um, os quatro da llgti • pcnsa_yel p~a corresponder ao fim da sua 
cultura 8:000,)cada um, os quatro da fazenda creaçao. - . " 
n•!ve e o de estrangeiros 9:6008. Por qQ:e. essa Ou este estabelecimento tenhà anxi\io efficaz 
differençn que nenhuma razão de conveniencia para que dispense a coJlaboração est,rangeira na
legitima· entre funccionarios da mesma gra· cunJagem da nossa moeda, 011 então dimin11a-se 

· duação? . . a verba ao eslrictamente necessario para os tra-
. Po!'que o director. da secretaria de estran- balhos que mais frequentemente desempenha. 
geiros, repartição que ·iuquestiona"Velmeute não O projecto de orçamento ·estabelece utn ·a u
é das m.ais oner~das de _serviçg, e e até dotada gmento parn a compra e remessa de notas, man· 
eom cousigna,:ão menor do que algumas· das dadas-preparar no estrangeiro, quando parece· 
verb:•s dos outros ministerios, ganha 9:600J ~ me que com algum esforço realizavam-se em 
Porque outros nove contos, outros oito e nosso paiz commissões dessa" ordem. 
menos~ , . · Si a casa da moeda tem otlicinas de cunha· 

"A comroissiío ile fazenda que teve f@rÇosa· gem, límagem e de estamparia; si póde prepa· 
mente de fazer o estudo comparatiyo aas do- rar letras do thesouro, npolíces, t:(Uias, officíos e 
laçõ~s dos · dwersos ministerios, e em al:!"uns- cautelas, e está actualmente habilitada a fazer-tis 
pontos pro fundou o córJ~ J!.-ª-. de.<peza publica, sellos do ministerio da-agricultura e as estam· 
podia ter apa~ado es~as distin~çües peeuniarias pilhas.... ·. 
coni vanla>re!l). p~ra o Estudo, propondo leis es· O Sn. Bu~CÃO : _ floie· fa·z todo esse sÚviço. 
peciaes, sijulg3sse melhor o meio. . , . ' 

A -desigualdade é manifesta, porqne como O Sn. Fn:EDEBICO ReGo:- .•. tornando:desne-
disse, c~rrece _à~ basç qlle a justitique, pai~ as . c_essaria a ~emessa ~es.tas dos Esfad?s Unidoi,q~e 
catego~Ias sao •denllcas, e os servtç9s podem· tmbam o lUConven~ente de ser f.1CI!menta falsl
ser mais pesados para uns directores do que ficadas, porque entao havemos de sobrecarregar 

·-para ou1ros, seniio a responsabilidade par~ os que o noss~ . orçament,o de despeza, que necessita 
meuos perce l:le~, ql!-e exac&&mente são os que ser a~hv1ado, cons1~nando um e;c.ce~so na ve_rba 
concentram a dtrecçao de·todos os serviços. em VJgor com a catKa de amort1zaçao de \rmta 

As repu~liçõe;; 'de jnstiça, maron.ba ~ guerra contos para _a_ reJ?Jessa de notas~ . 
tGm um so director cada um a e por canse· Soa o prtmetro a reconhecer que a casa da 
quencb sobre elle recae e:td115i vamen te· 0 moe~~ tem prestado .g~andes e valios~s serviços 
peso da inspeeçlio geral, e no entretanto perce- (apouutos), mas qeploro q!le ella nao tenha o: 
be 7: 200~, ao ·p3sso quo nas outras os venci· m•,remento suffime~te a d1spensar.a compra de 

·mentos siio maioms, lia vendo tres e quatro di· notas no. estr~ngeiro, de·. moedas de nickel e 
rectores com responsnbi_!idad()' partilhada, a bronze n:~ B~lgica,como ver1tiea-s~ ,al!.nu~lme~te, 

·que decorre do ramo de· serviço que . dirigem. para o gue nl1ás tem elementos,pms na o so enVIOU. 
·No ministe~io. de e-strangeiros, em que ha colleÇões ll:cllas pa~a a e:~:pos!ção de Philadelpbia; .. 

t3m~em um so dtrect_or,_a paga é m~i~ generosa. como Cabr1ea-para uso do paiz,e.mbora em meno~ 
S1 na ~upula do edrtic!O bu~eaucrat1C<J ba ess~s quantidade. · · 

diferenças, é mtural que subsistam em outros Si d~ssemos o _elasteri~ conv~nienle a esse es• 
}Xlntos e estendam-se ate ã base. t8b~lectmeut?, nao carec1amos unportar de Bru. 

Os. primeiros. officiaes e- mais funccíonarios xellas no ult1mo· exer!liclo mil. e cento e tanto~ 
percebem,di~ersamenle, coufo!1lle as secretarias conkls ·de moeda de n!ekel, ao passo que aqm . 
li' que pertencem, assim como vigoram ainda dis· se cunl)avam ~penas '706:0006, em moedas de 
tineções hierarehieas, classes especiaes como a bronze do~ mil e ll!ntos çontos, quando prepa-
111& sub-~ireetores q u~ si ~neontram equivaleu. ravamos somen~ anl e tanto~ ~onto~. . . 
tes de diVt:rsa deuowmaçao em algumas repar· . O facto occornd.o no exerc1C10 ultimo e Ja ve

·lições, não lucram igual retribuição. · r1ficado nos anter10res, em que as re_!llessas et: 
Achava razoavel que a llOmmissão igualasse fectuaram-se, estabelece-uma proporçao dequast 

.ós qrdenados desses directores, para os quaes 0 o dobr~. a favor de BruxeUas,. qu!i tem· sido o 
_orçamento reserva retribuições diversas. empor10. onde. o thesonro vat b"!lsc;tr as moedas 

- . . · . para as necessidades do troco m!Udo. . . . 
O SJ\. Bu~c.~o--:-V. Ex. quer Igualar augmen- Para obviar esse incon'l'eniente e para desap· 

cando ou· diminumdo? parecer de nosSos orçamentos futuros a verba 
O SR. FaEDERico R:Eoo:-Na. quadra actual não para compra no estrangeiro de metaes amoeda· 

são possiveis os augmento~ porque esses sobre· dos e de notas, qnando temosofficinas de estam· 
~rregariaJ!I a despez3, que deve ser restrin. _paria e de cunhagem, qO.e ·com pequeno auiilio · . 
gtda. · · · - e talvez.menor do que a.somma despendida an-

Tomando·llor exemplo a base de-oito contos, a nnalmente no exterior podem realisar. esses tra· 
_ Mmmissão Igualaria os direetores da marinha; balbos, qne já exeeulam em.menor·~Ja! urge 

rnerra e justiça aos ela agricultura e imperio, que o Estado laça um pequeno sacnlic!O em 
elevando _,os ordenados .da_q_uell~, para. 0 . que favor da~CliSa da moeda,_si ·fôr a questão. de meios 
Jm~ o e_:tcesso .d~sa qoant1a· que percebem. os a cansa da impor~ção. a que me refeti. . . . . 
g~!ro ~lreeto_resdo tb.esouro e o de estrangeiros, ·Não haveria van~em pará o· servi~ pnbJi;-

·. -dunmu1~do at~d~ a despeza publica em 3:2()0Jí, ~;~~, para o desenvolvimento de nossa indostr:ia 
qn.e ,senam eliminados nas respectivas verbas em dar a este estabelecimento maior elasticidade 
Mm:o pessoaL · afi.m de habilitai-o no fal!rieo. dàs moedas qu~ 
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1eni1am dé servir ·para as permutas sem nos ver
mos obrigo dos a ir ao estrangeiro pedir· o :SeU· 
suhsidio e algumas vezes ·com prej olzo para os 
cofres publicos e para a lealdade das transae.; 
ções, eomo acontecia eom as estampil~ns que 
vinham des Estados Unidos e eram Cactlmente 
falsificadas? · · 

(Ha um aparte.) 
Si o serviço hoje em relação aos sellos _do the

souro está ja completo, si; já se descob~tram as 
melb.ores tintas e por este. lado o des1de.ratum _ 
~atisfeito o meu patriotismo ell:ige mais de uma 
repartição brazileir~, isto é, éxige que não im~ 
porte1nos do estrangeiro moedns de· broozP. de 
nickel, quando em no;;o estabelocimento podem 
fazer,se e têm-se feito m11it~s contos de reis, 
quando até so obtem pelo mesmo preço ... 

O SR. JERONYMO JAnom : -Senão po~ . menos. 
O Sn. Fn.EoEnxco REGo:- ..• senão por 'menos 

do que vamos pedlr ao estrangeiro. 
O Sa. JERONYMO 1A.tioot:-E até com_ maior 

perfeição, como· acontece coni as estampilhas.'· 
· O Sa. FnEosnrco REG·o : - Desde que o estlibe

lecimenio eom maivr perfeição fabrica as és-
1ampilbas para todos os contratos ·e papeis em 
que ellas são indispPnsaveis, é possivel tamlíem 
com mais alguma despeza' productiva, fazer com 

annÍl.lr ao augmento de BO:Q006. e pela em61lda 
lbl commissão hoje apresentada redllZido ª ~O 
para CBrnpra de um· predio para a thesourana 
do Ceará. . · 

o que me iMJean.i as taoellas do· orçamento é 
que o Estado ·llaga ' 2.:&00.5 annualmeate pela 
c:~sa em que trahalha· a tbesourar1a provincial · 
_do Ce_nrá. · · 

O Sn. BpLc:i:o : -Mas si o estado púde ser 
proprietario para· que ha de ser inquilino? _ 

O SR. FRED:t>IIICO REGO:- Em primeiro Jogar 
sabemos que; em geral, o Estado" não é bom 
proprietario ; e tanto assim que todos os annos 
estamos •!ecretando autoriz~ções para alíemção 
de proprios nacionnes, sobretudo de fazendas · 
de Cllltu!"!l que não pódem ter o desenvolvi
mento ~onveniente, nem dão vantagem alguma 
~o governo ; em segundo iogar, embura. o 
predio ~eja de· utilidade para o Estado, pv-qne 
ahi fnnccionará uma, r~p~rti{'"1o pn.hliea, c~•O 
em que -as acqnisi~ões são indispensnveis, não 
ha entretanto essa necessidade, 11r:;:ente de 
compra. quando temos de fazer des~prwrecer o 
de(icit do orçamento ordinario sem cuntar com 
os encargos do. ell:troordinario, que não serão 
equilibrados. · · 

o SR. BuLaio:-Mas é para o exercício de 
l881a 188~. 

que essa reparticiio. tome o n~cessario desen· . O Sn. FREDERICO REGa:-Diz o nobre deputado: 
-volvimen\'1, Como- fallo .neste momento sobr~ e pnrn o exercício de !881 a 1882. Certamente,· 
estampilhas. seja·me permiuido/recordar a con~ por•rué o exercício parao qual estamos l~gisl3ado 
-venieacia da eliminação de uma porcentagem é exoç\amente o desse periodG, mos é para elle 

'que o \besouro paga úseosos particulares em que tambem que anassn situa~iio financeira reeom
ellas s.'io vendida~ na côrte, na importancia de meudn a maior parcimoniu na despezu, afirn de 
trinta eontos. · que não exceda a receita, cuja previsão o pro-

A decretação dessa porcentagem ·consultou ximadn não é ainda possível fazet, sem que re
apena~ as conveniencias d"s pnrtes, .que mnis conheç~·se qual o algari~mo ~que montam os 
facilmente eneontram estampilllns som fiearem impostos creados para o llx.ercil:to. 
obrigadas a ir comprai-as nr~s repartições do Si 0 nobre ministro da faz~udaentende,e com 
sello; mas o theso11ro nado lucra absoluta· raz:1Q, que 0 orçamento ordinnrio niio se pódc 
mente com a vendu reitn n~s ~sas pnrticulnres. r~zer sem do~cit, ao me110s que co !laborem para 

O sello adhesívo é. índispensavel nos contra· a sun extincçõo as esperanças. que nutre COI!l a 
tos e papeis em que a lei o exige; o·ns partes dimínlliç5o da despezn e cresCimento da recet)-3, 
nuo podem di~pensal-o. · por qae rnziio não adiar a. compra desse predJO, 

A vantagem qlle n populnçlio colhe ·.é epbe· cujn necessidade nlio é1ndetlinavql, e o nobre 
mera;. porque redunda· em despeza paga pelo deplltado parece Iegltlrna:r _pelo _motivo de_ que_é 
producto dos-. impostos, e que poderia ser melhor ser o Estado proprtelano do qne 1nqw- . 
levada á eonla da· percepçiio ile outras. taxas, lino~ Não é mais vantajoso para o Estado, que 

•ou da eonsign.açiio de outl'!ls V~!bas com dimi:- .adie-se esta despe~a; até que o governo s_e possa 
uuição no orçamento;. Alem d1sto, esta p~v1- desembaraçar das difficuldades ·Jinance.!.ras em 
deneia que estabeleceu o thesouro, para facilitar que se vê enleiado, e que. ~rmanecera(l em-. 
~ compra de estampilhas, só -se dá na eôrte, ao quanto permanecerem· os efi"eltos das causas a 
]Jasso que não se-veri-fica em outras provincias que me referi, assim como o _inquili.no_sópassa 
~ nas cidades ou villas do interior. Deste .modo a ser proprietario, quando possue mems para 
na.capi"tal·da Imperio, onde são mais faeeis.11s Mqllisição dopretlio 't . , . 
eomm!Uiicações, onde as partes podem prover-se ., Não virá damno · algum ao _Estado em '?Ontl" 
de -~tampilhas, na repartição de se!!~, assim ·nuar.a pagar2:400t$ pelo alugnel_d~ pre~opor 
~IDO Vão pagar á boCca do 'OO[I'e OS .. Impostos mais ·um. anno, ao passo qJ?.e_ o d!spendio de 
~m que são ccill~ctadas, e~ste .o favor; entre- 80 ou-.\o:ooo~ em um. exercimo, ·JTne :deve ser 

. lauto que nas mdadesdG mter1or, de 2omm~· do • · ""ent s rme a· 
,nicações difficeis, elle.d~ppareee .e sae;obn·. eguilibra • 3C3!retara Inconve:Dl. e • -.
,gados os que carecem c dos sellos adhesJVos·a ~ drtferen<;a das mfras demol!Stra. 
mand~r ou ir. b uscal-os a_ grandes dista~cias, - Si o orçamento futuro otrerecer melhare. 
as · colleetorias .··onde .. elles . vendem-se. · eondlções financeiras, e como é prorav~l a re
.· _ Sem completá. explieação; que• i:JãD enC()nt~ eeita não illudir as esperanças -de-erese1mento, 
.nem no rela!Orio do ministro da fazenda,. nem então a aequisição '"de~se predio não trará as-
no :parecer· da illnstie commissão; Jlio poderai dillic~dades, qa.e agora avolumam. . · · 
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· ~5o ·teria duvida 3ljtum~ em votar por ellajá .. augmentos, ~!lbre os qoaes .J~ IIe i , e .attender.a 
~i fo~se impresd n.tivel, e O 1ire.tio eu• qúe func- al:mmas indlc:oções apresentada~ pAIO ~eu llDte
ciona não. tivf'sse C.ÍII3ddade e ~e;!'onnça para . eessor. e para_ as IJ U:IP.S .elle jnl~V•·se. com 
utn~ r•·partkão pobli•·a, ou houves~ uma pru- poileres. operar 'i·Pdur.ções no orçam ·nto, C!lm 
posta de pr•ço tiio 'anll•i••SQ qn.,fóra Jorf'j otlteial v~nta!!em do st•rvit·o- publko.' t~ . mQito maiores 
não :~t·eiLal·a, ma~ nrnhuo1• d· '~sas CõtllSil~ . é ainda const•guiria com autOrização para refor· 
arguirtn,nPnhuma v:~nl:ol(ént é :•pre~··ntarin ~eniío ma•· a~ ro•partiçõ·•s a ~eu cartrQ. 
a <I P- ~er o E,tauo proprid, rio, e por .isso não ~nr min.ha p,arle estou prompto, como dis<e no 
et•neord:lr<>i foru o ~u~·meuto de (1.0.00 '1}, que prin.-ip n do m•·u discurso, .a conceder auiOri
irá 1•e.<ar do·m~is no c»ero·i.ci ... ·. · · 1.ação ne.'~e ~eniHo. porqu" e.<tou conv .. ncido 

. Concorr.omo.<· para que o tf..licit no or•:arneoto cl;r Of'CI':'Shl:i 'e dr. reformar ns nn<AAs r••p:orti• õtS 
• ordinario d~<~appart>t~.jio que nus é ve-d•llo fn•er fi~c~es. a<sim ~iomo :.s que dt•pen~iun dos outros 

n•Si$,e pa··a t S.'<~• é iudi :<p~o~avel 'qUe.oão .s.ub•·e- mmisterio<.ignahr os veneirn~>otos dos funt·cio
.cnrrr·guemos o orçam«•nto de d~~pez~ c11m au., o~ rio", si S. Ex .. julgnr q1te uã" o p:,de fazer no· 
~rmenL .. s, (!Ue niio->ão de nr~tente e in~~clin:ovel orç,menlo, ~pPzM de qne pnr elle se tem fixado 
nec,:~'id:rde, quandO devemo~ dimL,uir. até OS pe•s":il 1 FUpprillli·IO rep:•rll~Õe.<. 
P.ncHg-os actu:oes, .desde ·qne ell•·s nno de$Or~~-- Pnra mim e qú.esl.ão vital u reforma das rPpar· 
n•zarmn n serv>ÇO, J"ll'4Ue Felizmento- ain.ln não tiçõõs, ~~nm a qnal sP. con~ i p-a um )Jesso• l h•bi· 
chc,ratnos a-es.<a anormalissluia situação de des- lit>do e devid~mt~nle remunerado, lucnondo 
es;;c•·o. · . o ~l'rviço pot.lic" e o tbesourn, e conigindo-se 
· Todo~ os calr.nlo~ de pre,•is:io des.1ppart~eerão, as~i~ o P'·nolor immod~rado. p~ra os empr~gos 

si "alharem os e:~meníos enru qu•· cunla o nobrtl publrcos •. )rara os Quaes. cnrrem torlm: neste 
roiUL'\ro da. f•ZP.Oda, a l<•enos que >8 pretenda · p~iz, ainÕA OS que por 8Pl1S estados prnfis,,il!
f!TIII3i'. UIII equilihrio npp•rente.o •JU~n5o d•l't:l. n~f\~ pareciam d~stiuar-se â ontras curreiras. · 
estar por rero n1·m n:rs vi>L:•s rlo ::over·no: nem E~tou crente que ess3s alterações tr.riam -
nas do partido, que semJ>re pll!,[no.n pda ver- 0 111 r•·sulla 10 materi~l e moral de roaxima im
dane dos·orÇirmentos. porlanrin !Jllf~ o· Futuro do nosso paiz, cujo ~er· 

O ~sludo com;~lrativll dn projecto do orç.1- "i~o melhoraria eom li siri1plilkaçJin dos re!!U· 
· · nwnto e tla-lcí de 3t de Uutullro de ! 879, que lamentos e 3 .reduc,!âo de Lr-Jballlo inutil; e 

reg'ulon ~ de~p··za e a receitl, e 3Cha-:<e actnal- ~ujas inrlustrias provocaría1n a solicitude de 
meot-. eJJl vi!!or,nnnuncia um~ dífT~rença ~ensi- novos auxilinres, dc•de que estes souhessem 
vel de !.87~:77311, importnncia p~gn (:om · o que nfio lhes bastava s~meote o patron3tO para 
re::~:nte do rcman~~cenle do cmprestimo exteruo virem toffim· um lugar ú mesa do orçamento, 
de 1859, I)Clo illus\1"·· antecessor do Sr. ministro 1 bast:Jnte P.st'reita para conter os antigos convivas 
da f :oZ!:!U<I3 , que assim alliviou a divida do Es- de outrora. · · 
tado. · Si o senaf!o recusou a autorização que o e:t 

. SI cxccptu3rmos a àiminuiçiio proposl:l peln mioislro j3 bavia e·onseguido dcstli Mmnrn parn 
commissiio do! UO :OOO~na verba de re.~l.ituições, o mini~terio da ruend~. n~o é razão· para dcil(ur 
rcdn1.idu a 90:ooon, e o »utrmenlo em oito de insistrr o,o pedido, porque o terupo e a me
verb:•s, quo tenbo ex~mir1a•lo pcrfunclori~- lhor nprccinçilo dos consas podem influir na 
mente, nno apresenta ~ssc estudo outr;o diversi· alternçiio do proposilo,_umn vez indicado. 
da de senã" no total para a de~pe1.a do mlniste·· · Em geral as corporações dali ber~livas não 
rio. que é pollco mnoor da qun .é no·lllaltmnLc co~tumam conceder taes faculdades a seus 
consignada, depois & eliurina~'iio do p~gumcoto adversarios políticos, porque olém de julg~rem 
daqu .. lle rél'l(ate feito pela commissiio. ess:ll! concessões prova ·-ae· confiança acreditam 

Niio desconheço, Sr. presidente, que a diffo· que ellas só devemelTectu'ar-se sob a in.•piraçã!l 
rcnça· ·em algumas verbos mais dotadas nn e as conveniencias r; o pnrtido, e por isso as ~r~· 
proposta do governo é perfeitamente explilmda cu~am ora sob um pretexto, ora sob outros. · 
Já por disposições de leis

1 
já pelo ra fc~lo dos . Mas o~ ir:tteresses de partido, q~~ são de·mai~r 

JUr.os c amortização do ultm•o emprest1mo de m1portanc1a para os homens pohttcos, que nao 
.18i9 e juros da permuLa das acções da estrada de pód~m lnnçal-os inteiramente a margem como . 
ferro de Baturité. bagagem inutile emllar:rçosa,quandosão dieta dos 

Só nestes dóu~ ultimos j)Onto~ .a verba dos juros .por sentimentos n olms _e Cl>~fessaveis, e ~onsti
e amortização da divida iuterna fundada, teve o tuem elementos para ·a VJda e cohesao . dos · 
acerescimn de i .l~o~9:0l5526i. . . . .. pai-tidos, acabam por ceder o espaço ás exigen-
. M~s .outros ba em que era possível a rednecão, eias do _serv:iço publico, que preFere a quaesquer 
·para a qual o ·no"r~ presidente do conselho conventeoc1as e a todas domma. . . .. 

· póde conUJr com a colluboração de tod* a~~- Nestes nssum_ptos nem -el!es até têm le!llll~t-
mara, prompta sempre a concorrer em beneficio dat!_e para, ser , 1~voeados, s1 referem-se a. sa~•s-
do servic~ publico.... · r:u;ao de amh1çoes pessoaes, porque os dire1tos 

· . • · · · : · .' . ·. •. · - :do .Estado não podem ser preteridos o.u eon-
, O Sn. Fl~BI!AS CoUTI:!.'BO:- E ate vai adtan_te. demnados . ás fluetuações das conveniencias do,-. 
O Sl\. FREDEnrco·Ihx;o: ..:.:E ·até a precedel-o · -partido, 'que somente legi,limam·se qnaudo .S!o 

como diz o ·nobre deputado pelo· Rio de Janeiro: ins piradas pelo bem· publico, com o qual sao 
sem :prejnizo do thesouro, que é sempre o snpposlas em consorc1o • . · ·. . . 
objecttvo de todas ·as ·reformas; e ao quaJ ·eiJas· Nos exerci cios futuros, si as seerelllrias de 
immediatamente interessam. · · estado e respect!v:ts repartlçiles forem esooima-

' O'"nobre. presidente do: ·conselho póde dentro , das do pessoal superabundante, a _despeza de~· 
deste orçamento> si quizesse !}.ispensar algoos cerã,-e os saldos que ella . deixar irão reanimar 
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o progresSo nacional, cuja 'llarcba infelizmente 
não corresponde n~m aos nossos desejos nem 
aos no~sos esforços. . 

· NotOu a catnara qne não tratei das primeiras 
-verbas do projeeto-de orç:•mento, as que e::ten· 
delll·Se dos ns.l a ~.e referenles á divida e:uema 
e interna, seus juros e amortização, ma> o mo
tivo é simpl~s. é porque nes•a moteria entendo 
como se p'ra tica na Io.~rlaterra com· o fundo 
consolidado; é inntil a 'discuss~o. 

O SR. BuLCÃ<l:-E' desp_ella p~rmanente. 

. Desde qne conseguirmos diminuir sem faltar 
ás o~rigações contrahidas ..• _ ·, . 

o Sa. BoLcio :_ - E' uma imprescindivel 
medida. - . .. · ' 

O Sn. FnEoERIOO REoo : - •.. a divida puhlica 
pela nller~tção m~is favor-•vel ~o:: juros, s~Jnão no 
todo ao meoo:: nus cotupromis~os de mais ilntiga 
data, a de$pt~za decr~sr~rá, como aconteceu em 
outros paizes e ainda. u!Limawenle em dlv~rsus 
Estadus d3 Europa, 

O Sn. BULCÃO: - A.poiado, ai~da recente· O S11. FÚouuco Rl!.r.o:-São·· despezas p(>r: B 
mat:entes que-não 'po,lem ser r~cu•actns. como mente a e!gica.- . 
se .penM n;~quelle paiz, ~clm off~nder·~e ao ca- O SR. F REDERICo REGO:'""" Úiante dn divida · 
ra,,t-.•· i n~lez e inte:;ridode noch>nal. externa e interna qne. a"!<!•berb~ O$ nossos ·orç~. 

· Desd~ que o t::;tado contrahiu compromis~os,é mentos e oppl"imirá por longus aunu~ 11s nossns 
dever v~z•l·os •té :i ultima moed3 , llonraudo o tiuatt\·ns, divida Qlle ~i não é··insuperavel ~ara o 
seu credíto c •nantendo a fé un su• p•lovra e patri··tbmu ,Jus br;.ozild ms, sólle H :.rr3utle.~ pro· 
transacções. Fo!izm~nle para o B!'>izil e 11~ra porções e v"i avolulllnlldo, é urg .. "te Ullla ope
honrn d<> >en governo, tanto os jut·os dn divida ra•;liO atnpfa,, na<~ só para uão Jeg"rmos :i~ ge
interna censolid:oda eumó os da ••:.:te rna têm raçil<'s fuluc:•s encargo<, couJO l••ra racíli:ar o 
sido pontoal m~nle pa~os, e e<•m nntecedeucia a {.IIO)( r~o e dt•!!<!nvol vimeuto de um pai?., para . 

· nos~a rep~rtição liscat em Londres acha-~e ha· o flll~ l estão reservadus o,; mdhores destiuos. 
bilicaaa pnra no pr:~~o deteroocinndo honrar o' (Apoiados.) · · · · · 
titulo,; nacion~es, o que e~~l i c:t a estfltlilid:tde 0 Str B~tc-0 ·-Esse pl 0 fina. · 0 é 
de nn559 credcto no estran:;otro, senão a con- \ s 'dad A. • an ncelr uma 
fi:ont~O cresct:nle na no,;sa l ealdade e nos nossos nece.st .. e. _.. . . _ 
recursos. 1 • · O Sn., FnEo~tuco RRr.o: -A con ver~:10 da 

Qunndo referi· me no fundo consolidado ] divid" é mod1da que pred~· ser a::riwda (a,loia- ·,. 
da Inglaicrro , para cnjo _ deseolpeuho são con- , das l, e~tudad• e lcwad4 . a c!Teho (ap·oia·'os) em 
signadosimpostos ~ec·mancntes, que sã() soment~ j tempo breve! ~em receiO do t'etrllh tm.-ot~ ou 
abrnga•los pÓr lei e_>peciál, tinha. 1,m vista n fuga. dos c~(Jt.taes . porque ou elles fic.~r~o na 
dividu publica, que oaquelle pniz não é a U!lica I maxuna p.trt~ ~as arca,; , do lllP~u:o, como 
que entra nessa denollllnaçiio. ampliada ~ lt ~ta 1 aeontece nos p:orzes 4ue lanc~m mao dcs~e re· 
civil, _avs vencimeutos dos di plomatas e dos tri· :mtrso, pela S~!r'lfàU;·a .que mer1:cc•m os tc~ulos 
bunaes de justiça, a·: c«rtas. pensões e alguns I ?o l!:s ln.~o, ou crao_ rcp~ocducu~amelllll . ~lltutar 
otilrO$ ~er1•iços auxiliares'. ·· tndu~tru1s nnva~, ampltar o Qe• .. nvulVI!Dt!nto 

Os crcditos para serviços compreheiididns no d~s qu~ pos;utmos, concorl'endo para o progres· 
fundo cons!)lldado fJc:oiJl .fóra dns discussões, e so n:lctOual. . . 
só por lei espedal JlOdem -ser reduzidos. . · O governo e a camnra ~dem untr-sc neste 

Quiz apenas significar a import:~ncia que para P•ns~m<!lllO de ~rand., alc:m~ para ~pr~ssarem 
mim como parà todos os urazileiros têm 11S. a.execuç~o d'.' medcd~ q~~;e n~ no~s~s ou·cum>t .• n· 
campromissos naciooae>, que desejamos -ver cta~ ~conomccns estào t.lldtcando, assun c111n0 

· pagos nt~ á ullim:~ moed3 . e por is>o não disentl umdos ~ achaon no l'~ns:~mento d~ rcd.nt·çües 
essas · verb<Js, porque · ellas resolvem eor.a.rgos d_e ~~lSpeza~ p:ora.. rcs~rmgcr o d:Pc'l n:1 !OIJI~S· 
que não pod~m ~er -&Iterados, sem falta dos stbt..hdade do exllngotl·o na rnpcdez do. d··s••JO. 
pa"'amentos na fóraia e pra;;:os'estabelet:idos. . S1 hn matert~ •·m cfne· tl)Ots e>:sencwlmeute . 

0 
_ • . · ac~ntua-se n uttlldnde do ;~ecónlo entro os dous 

O Sn. BULCAO : - Apotado. . poder~. sem duvida é a economica pela im•Jor· 
'l) Sa. FR.EDERICO REGO : -Podem · ser àltera. tan·cia dos probleu1as e dímculd~des de s uos 

dos, si o· estado mais prospero das nossas flnnn:- soluções: . 
ças por.mil:lr ao governo, a uxili<~do pelo palrio- Si quizesseiJ!-OS reproduzir eni nosso paiz o 
lismo do parlamento, alguma ,oper~ção que nos systema. segut<lo em Inglaterra n~ _!lnnfe.cção· e 
allivf&- do peso e~o~•ne _dos 800 mil contos, a vuto dos orça_men ~os, uma op_p~si.Ç(l~ Vlu!euta 
qu~ monta toda a divldaj~teroa e externa, in- · .levalltar-se·h•~ em nome da Iucc!Mrva ~arfa· 
cluidas 100as as procedenctHS. menta~ conculçada contra a omn1potenc1a do 

Essa operação, que virã modificar sensível· exeeut• vo. _ _ · · · 
mente o estado de nossas finanças está no es· Naquella n~çao, o modelo sempre reoordado 
pirita de to<lo:\ e espera a opport~idade de so- . do systema represent~tivo, nlio .só os pod!lres da • 
loção prospera, essa operação, da qual ·se mos· eamara .dos .oommuns ~ão redtlli•dos em asso~pto· · 
travn ainda no ánno-ultimo o·nobre mini~tro 'da: financetro, como praticamente recebem ma1ores 
agricultura tão entbusiasta... · ·· restricções. _ · ... · · . . 

· , · . · . Não se :considera ·aclo de bn.milhação ou ·de· . · 
~ SR. FBRITAS C~IITI~O : - Apo1ado, o J!Obte dependencia a limitação das facnldades do poder 

m1nlstro . podl.a ugttar do .novo essa qnest~o. Jeg~slativo para propõr.·.augm~nto de: de<:J!~ .on' 
O Sa. FntroRiliCO 1\i.Go:- ... :r conversao da de 1mpos\os, e a\é a destsknc1a de sua lnlctat•va 

renda teve já o germen no emprestimo de i819,_ quanto 30$:UIIimos.- pelo duplo motivo dt> res· 
"· que convém não abandonar. · - · · peito á . respo11sabilidade lllinisterial, ·que ·seria 

.· 
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ill11SOria sem i~iciativa, e Elaimpossibilidade da O~cu}la a cad~Jra da presidencia 0 Sr. 3.o vice~ 
. C3mara em reconhecer com exactidão o alga-. ~res1denle G;av1ao·Peixoto: . · . .. . · · 
r ismo de uma despeza. 

-o. l!Ovemo . é . o repositorio de dados ofll:ciaes, O . 8,r .. Freitas CÓnt.inho declara 
que sós podem indir.ar com precisão as ftoctua: queca __ VISta do abondono em que vão correndo 
çlle~ e. ~_ovimeotos 'da renda ·e despeza, e. o as ~ts_cu~sões, ·a j)olito de nenbtim membro da 
ma1s habilitado a recanbecer a conveniencia.ou ma10na 9n,~a-. cpml'!liss~o. se le~a:otar para re-. 
inutilidade de um serviço. sponderas senas obJeeçoes aqui Je1tas pelo nóbre • 

Sem querer levar· o nosso systema até a~ cen- depuw~o pelo Rio Grande do· Sul, não é· seu 
clusões· do praticado na· Inglaterra 'Onde·, ·em pro_po~ tto. toma_ndo parte DO· debate, desviar a 
!863, a ·camara cedeu do unico rlireito de ini- ma1orw rlo cammh()emque v~i; cumpre apenas 
eiatiy.a que.lhe restava,-a decretação das despe- o seu dever.,. e e>pera, calmo, pelo uredictum 
zas parn. a: milicia,·porque não temos a mesma da opinião puiJiica, para quem nppella. , 
org~niza~~o que aquelle paiz-, nem eft'ectiva Vem oppôr alguma contestação ás· doutrinas 
responsabilidade:~ ~inisterial, nlio àesco~b.eço, s~stentadas ~elo nobre ministro da guerra õou
:porém, a necessidade e vantagem da eo·mbm~· trm~s que reputa perig-osas e al,:iolut;•~ente 
ção dos esforcos. dO$ dons poderes, mormente destituída~ de todo ~ rundl,meuto. e.qne tendeU) 
em ma_ter_i:~s e~nomicas, sem_ que ·P' r i:<so 0 a produzir as m:~1s funestas conse.quencias 
poder legislativo seja rebaixado á condiçiio de relativamente . a direitos muito sérios . e im~ 
mstrnmento doei! do executivo. · · · portanles. • . 
. ;-A9uel!~ qúe profe..<saJl! a_ do)ltl'ina de que o .Refere-se ao modo pelo qual' de\'e ser inter-
mmtsterJO é uma comm,;sao. do parli-mento, pretad:a a lei das ' promo~õi:S, uo que diverge . 
devem lonv~r a alliança e cooperar para el!a, profundamente da ur•ini5o do nobre ministro da 
quando a convergencia dos esforços, re~ultado guerra, que entende que o militar, QU;lndo em 
da confiança do poder legislativo visa o bem serviço estranho 3 repartição da g'uerra não. 
publico,. e nõo condemnat-a como um acto de .deve contar o inter.,ticio. ' 
servilismo. · . . _Julgá que. ~e!:lelh~nte _doutrina est~ ~m per-
,~ efficacia secr~ta da constituiç.~o ingleZ<J, fetta eontrad1cçao n~o 5o· com o espmto como 

dma_ &gehot, .esta, não,na sepnaçiio dos dous com a leura da lei: · -· · · 
poderes,. con:o. geralmente se apregôa, mas na Acredita, pois, que o riobre ministro da guerra 
sua qoast fusl!o. · foi indazido em erro vor iH formações tombem 

Toilos ·os di~s temos. visto atirar-se a esta erradas que llle foram prestadas. · 
eanura a pecha de CJUe a.s suas moiorias são _ Observa que o ministerio da ~ruerra n1io· con· 
demasiadamente doceis. ás vontades do go-· stilue por si só o Estado, e gue os serviços 
verno. .. · prestado; por engenheiros militnres em quaes ' 

o Sn. ' F-EiliT.A.S-CoüiL~IIO :-'-Infelizmente ··~im quer outros minist~rios são serviços que duvem 
.,., ser contados para a promoçiio : do contrario 

tem acontecido. hav!lrá.a mais clamorosa injustiça. · 
O Sn. Frixourcó REGo:- .. : deSdeqne entre N~Ul.(\Ue a creaçã_o do es~do-maio,r de arti-

a?Jbos traduz-se o· nccõrão do P.ensamento e lharJa nao tem por nm senão accommodar afilha· 
vt$tas·. · dos_, ou dar o ocasião a que o governo pr~ tique os 

SI .algu~as vezes as conveniencias parlidarias rna10res de-sacertos, como succedeu ultimamente 
têm mflmdo ~ra as supposiç~s, n1io é o receio · tirandô-se do comni•ndo de UIII batalhão, ondê 
.do governo ou de suas coleras. possíveis a cu usa eSL<1va prestando .bons·serviços, ·um dbtincto 
'de aecôrdos,- aliâs explicaveis por move! de Official, q~e foi de propól:i to . removido·para o 
otJ.tra llatu reza, que não traduz obaix;,mento do cstado-ma10r, para ser collocado no arsen~l de 
ni'l'el moral. guerra do P3rà. -

r. ãO sou de modo algum swpeito nssi.m me Aproveita a occasi5o parà da tribuna da camaia, 
exprimindo,· porque · tenho gn.,rdado inteira dós deputados airadecer ;1o~ .nobre seuodor o· 
liberdade de voto, mas ncima de qualquer go- Sr. J11nqueira, por hnver eham~do a. attenção 
verno prezo a. minha dignidade e' a indepen- do governo· paro a lei de _conseripl(5o,-contra a 
-deocia desta camarn, q'ue hei de, t.,nt<f'qnanto qual yerbe~aram durante a sua d!s~ussão os mais 
.me fôr possi.vel, zelar ~ defendet. (Mui lo bem.) certe1ros golpes os nobres m1ntstros, da ra-

Si a fusão a que Bagehot !tlribue a ar~nde-· zenda, na trfbuna, e a~ justir.a, na imprensa. 
Corça. dá constituição ingleza operar-se· ~ntre 0 Ob;erva todavia que hoje os nobreS ministros 
governo e a camara para o beneficio commum esquecem-se do que disseram no ô pposiçào con··. 
para cercear as despezas e abrir as fontes-aé tra aquella lei. a ponto de nem uma palavra se 
llfOdncçào, inquestlonavelniente as DOSS8S fi.n3D· encontrar DQS, reiatorios a·· semelhante ' res-. 
ça~ ~guer-se-hão e n reeonstrueÇão que já· está peito. · 
~e1ada,. ~omo attestam os orçamentQS em · · ~' ~ssa .uma das leis que_ cwjlpre revogar, e 

- Vt-gor, sem eo~ada de -um.immenso successo; prmctp4lmcnte quando vê·se. qne ~e tem lar
. ~o 9ua1 ·. o paiz ·não pôde .dé modo al~um ser nado letra morta, á vista do grande. numero de 
mdill'erent&. Tenho. conelnido. . {Mwtro bem voluntarios que acodéai ao préeneliimento do--
~ ba_l;} · · . : . · ' · quailro do-exercito. · . · . ·. · · · · - · • 
; (Q on:ldOr i Cllmprimmltado ) ,Observa~ que! a_O. p3SS9_que O D~bre . ministro 
... ·. · .. . · · · · · · ' . · da guerra demlUJu o- capllio Dantas -pelo facto 

Continúa a· 3 ... discnSsãQ. do or~en1o do de não .ter .o eursoeompleto, nomêa uni L'Je-- ·. 
~teria' dat guem... · . . nenle de artilharia p&ra capitão de engenheiros; · . ·- . . . - - ~ . 
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perlei\ltmente em identicas· condições · áqnelle uma das emendns que apresentou ao ~rojer.to 
outro milii.ar. do illustre deputado pelo Amazonas. Entendo 

Cbama a attenção do nobre ministro para os que .é n_ecessi.tude inde~linavela construcçào de 
contr~tos que se !a~em na repartição que dirige. eermtar1os fórn das c1dades, .. como fizeram já 

Não quer ugor3 entrar em ind<lgações, si alg~ns paizes ~a Euro~a, _que reconheceram os 
hou•e eoncurrenein, si apl>areeernm propostas; perrgos que a sua pro1nmrdUde aCI\rreta ás po
nem t5o pouco si os interesse~ do thesouro p_ulnções, nssim como condemno a pratica aba
foram ma1s acautelados com os contratos qn.e se sll' a •le enterros dentro dos templos, que deSllp· 
fizeram para o fornecimento de sapatos e bonets pare_ceu_ qu:l';_i compl~t omente desde que os 
de que se tem ultimamente occ.11pado a im· eeautertos derxaratn de ser dependencias d:ts 
pren•a igrejas, e QUo) si sub•iste ainda em nl::uns paizes 

Desein, pois, que o nobre ministro seja mnis como a Inglaterra, nfio dei:u, porém. rle serre~ 
cauteloso, afim de impedir que ós especalado~- conheeid~ a sua perniciosa innueneia. 
aSS:lll~m as rep~rti.;ões .do E;;tadn. Concordo, port;Jnto, com a emenda · do nobre 

Cum(Jrc que hai" roais activldade da p:trte do deputado pela Bnllia, qua não se limita aos ce
governo, e sobretudo que se preoccupc menos da miterios dentro das eidndes, mas prohibc os 
reforma eleitoral e com ma is nltenção de outrus entcrramentos dentro dos templos e ediOcios 
interesses do Estndo, que não são menos impor- recb:tdos, firmnado a doutrina consagrada em 
tan teg, :t1 im de queesta siluacito deixo de si me· Fr,nca pelo art . L • do decreto de 2a Prairíal 
lho r no :ne do que aquelle que até hoje se tem do ~uno -12, que estabelecia <que nenhum en
feito. · · terro podia effectuar-se nas igreja~. t~mp!os, 

Nüo l1a vendo mais ninguem com a pal~vra, é synagog,ns, bospitaes, capellas pu!Jlicns e ~:aral
encerrada a discuss:ío. Não havendo numero mente em nenttum dos ediaeios fechados em 
para se V~>t.,r, procede-se á ch<lma·da na fórmn .qu~ os cidad:los reun i~sem·se para celebração, 

"do regimento, ficando adiada a votação. nem no recinto das cid3des & burgos. ; 
· Contioúa a 3.• discussão do projecto so~re Pelo ];,do hygienico-a questão está resolvida ; 

. seculnt·isa~ão dos cemiterios. · a sciencia tem ~ernonstrado que a visfnbonça 
dos morto:: li um perigo constante para os vivos, 

O Sr. Frederico R ego : ...;.o pro· e esse perigo arulta-nas grandes a:rdomeroções 
jecto que·occupa a attenção da camnra não póde de popul:tçiio, ós guaes :1 proximidade de detri 7 
ser encarado só mente pelo Indo hygienico, como tos orgnnicos em decomposição acat· rota mnior 
quiz o nobre deputado quo iniciou .esta dis· clamno. · · 
eussão, por~ue, a despeito de suos opiniões, as Nossos despojes mortacs, diz um i! lustre CS· 
crenças reh giosas, o esDirito do seita hào de cri ~to r, podem prejudicar a segurança de nossos 
perpetuar conllictos até sobre os tumulos, si o semelhantes, durant~ o periodo que precede a 
Estado não interv-ier pam impedil·os ou nu!· inb.umação e no que a segue. Si os corpos são 

, lific.,l·os. goardado3 muito tompo em cas:~ ou si falto.m DS 
Que a questão dos cemiterios encerra, além necessaria;; precauções p~ra o transporte, si o 

do lodo ilygienico, o lado religioso, prova-o a I lugar escol-hido 11.1ra a sepnltura é muHo pro
nossa legislação \'igente. ximo das habitações, ou si a destruiçiiil dos ca-

• O art. 66 da lei do L • de Outubro de i8"28 da v-eres effectua-se •m más condições, a saude 
dá ás c~mara.~ mn.nicipaes o direito de prov~r, publica !icu igualmente ame~çndn. P:~ra (>bvinr 
por posturas, quanto no e~tabelerimento rle ce· r a essE:s inconvenientes, ne~ba-sc de construir 
miterios fóra do recinto dos templos, ·cnn{erido na Inglaterra um cemiterio a 9 laguas dtsta11te 
p~rn es~c fim com a principal nutoridáde ec- de Londres, o Woking Coinmon Cemitery, ~a 
cleslastoca do Jogar. · · · Londo·n Nec•·op•lliS Comp~ny, e em Parir., C1 ce-

Referindo esta disp'osição dn lei de i8i9, res· miterio de M··ry sur-O•se, nos qua~s se pro
ponrlo ao mesmo tempo ao nobre deputado pela curou reunir todns as C<JudiçCles ilygienica~, de 
Bania, que eóut~stou q 11e a lei d~ organiza~:,o modo a niio prejudicar n salubridade publrca. 
d~s c.1mar.1s muoicipaes livesse estabelecido a Foram escolhidos terrenos com a; contliçües 
necessid;tde da audieneia dl) tloder ecele,:iastico conveotenfes de exiJlosão, de exposição,de eon
par.t ~ creação de cemiterios. . stituiçiio geologica, seudo o serviço runebre 

Além disso, consoante o ·principio .firma no efiecLUado pelos tren~ de rerro. · 
pela lei de i~S. a lei de 5 de Setembro de 1850, Entre nó~, porém, ainda permanece o systema 

. que aulorizol1 o governo a determinur o numero dos cemiterios de"ntro d' cidade; principalu1ente 
e loe:didnde dos eemiterios publicos que con· na ·c~pitaldo Imperio, onde _contam-se quatro, 
viesse estabelecer uos suburbios da cidade do sem incluir as sub.Jivisõe:; do terr~no de S. Fran
R!o de Janeiro, deu-lhe faculdade no~ 3." do ciseo Xavier coropradas por u es irmandades 
art. L• de commetter pelo tempo e com as p:~ra sepultun dos respectivos irmãos. · 
condições convenientes, salvos os ·direitos do ·O desenvolvimento pr.ogressivo d:t Jl(lpu!oção 
ordina.-io, na parte t"P!i_qiosa, a fllndação e ad· tem au~tmentndo· o· numero de habitaçõe•, esc 
ministr~ção dos mesmos cemitei'ios a irman- tendendo-as d~. modo que em todos os pontos da . 
dades, corpora~es eivis ou religiosas, ou mesmo eidr.de n5o possuimos -mais um cemiterio extra--
emprezarios. . ' muros.· · . 

As leis, por consequeoeia, que lr~tam pro~ Os perigos qne decorrem. desse conl.;lcto de 
pri~mente da ma teria em .discussão, aecentnam todos. os dias e de todos os momentos são de til · 
na c~éação .dO$-cemiteri.os? earaeter mh.to. : m~dn eviden~,q~e o· gov-erno'já 11nmeon C?m- · 
· Qa~nto ao .lado bygienrco estou de perre1to missões para 1nd1carem um ponto aproprtatfo· 

accõrdo ·com o nobre depo.tado pela Bahia eml _para os enterros, assim que a salubridA~k .PU· 
TOlDO IV.-.,. 
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blica não seja IJrejad. icada pela decomposi~ão de I fatal, salvo alguns paizes e algumas pessoas 
cadaveres dentro da cidade e no meio da cres- privilegiadas para as quaes o catholieismo man
cida população que ·conta hoje <1 capital do Im- tem essas sepulturas especiaes. 
perio. · Em nosso paiz ainda encontramos os traços 

A necessidade urgente de obviar inconve- l dessa excepção no deereto de 5 de Setembro de 
nienles reconhecidos pelos prolissionaes e ~pon-l 1850, que permiUiu aos prelados diocesanos 
tados pela jnnta de hygyene é ainda mais sen· 3azigo nas suas cathedraes ou eapellas, e aos 
sivel nesta cidade, que é constantemente ~sso- mosteiros e conventos ccmiterios particulares 
lada por epidemias que lhe diio ~ jnjusta re- para as pessoas de sua communidaàe. 
putação de insalubre motivada pelo con- O favor consagrado além de inconveniente á 
juncto de cireumstaneias que tem impedido o salubridade, porque est~belece mais focos de 
seu completo saneamento. infecção, como~i não basU!ssem os que·queainda 

·Acresce ainda o tempo que esses cemiterios es· não poderam ser removidos e impedem o sanea
t'ão em continuo serviço, recebendo diariamente mento da cidade, fere ainda o principio da 
coq)Qs que não podem ter prompta decomposição igualdade e111 homenagem á hierarchiã cccle
pela nature~a do terreno. O cemiterio do Campo siastica. 
Santo, que foi fundado pela Santa Casa d4 ~lise- Porque o p\'e.lado que durante a vida esteve 
ricordia, em 7 de Dezembro de 1.84.0, e actual- sempre entre os crentes que lhe ouviam a pa
menL<~ chama-se de S. Fralicisw Xavier des_de Ja·•'fa e obedeciam aos di~tames, nlio pode 
5 de Dezembro de i8~:!, tem (l,O annos ; o de depois da morte descançar nn mesma terra que 
S. Francisco de P~ula, 3() annos; o de S. João elles? 
Baptista, 28; o da Penitencia, 22; o do Car· Desde quando foi indecoroso ao pastor re
mo, 2t; o de S. Pedro, 8 annos. Todos esses pousar ao l:ldo de suas ovelhas em um sólo 
cemiterios, incluídos na área da ciilnde e cerea- abençoado pela reli&"ião e por ella reservado 
dos por um~ extensa popula~ão que habita nas aos scctarios de sua ooutrina, abrig~dos do con· 
vizinhan~as, s~o ameaça constil.nte á salubridade tacto dos de outras seitas por eercns e fossos de 
publica_ separação? 

Sabe n cam~ra que a vizinhança dos cemite· Esta ~onstante preoccupação do legislador, 
rios eonstilue um dupln p~rigo para os vivos, iufluenci~do pelos prer.eitos ou convenien
já pelas emanações cndavericas em cont:tcto com cias da religião do Estado, assignala uma ex
o ar, j~ pelas infiltrações subterraneas impregna· cepção contraria á fraternidade christã, e 
d.1sde materi~s organicas ·que a longas di~t~n- -quando os c~daveres dos prelados não -forem 
cias vão envenenar os poços e fontes. Foi por embalsamados póde contribuir para o maior 
esse motivo que em Londres collocar~m-se risco da vida das populações cercadas dos ce
apparelhos purificadores nas boccas de esgotos, miterios publicas, dos.cemiterios especiaes p~r~ 
onde escoavam-se as nguns de urn cemiterio, e irmandades e communidades religiosas em uma 
tomaram-se outras provideoci3s, que,não me cidade, onde fnl~.am ainda nlgurnns condições 
cabe neste momento mencion,r, para impedir hygieniMs (r.lra assegurar-lhe n confiança na 
os êfl'eitos perniciosos d~s infiltrações. sua salubridade. · · 

Si a existencia de eemitGrio é sempre prejudi- Quanto 3 doutrino Jiroprlamente do.pl·ojecto, 
cial no interior de uma cidade, os setrs perigos no principio dn secularisação que procura uffir
cre~cem qu~ndo diariamente por t5o longo es- mar-se em nosso paiz,eonfesso n minha ndhesão, 
poço de tempo a puti'efucçiío dos corpos 'Opcra:se porque nestas matarias sobre as guaes· tenhn-me 
ennerrenos sem as neeessarias condições, fóra manifestado nesta camnra e na imprensa em que 
do melo aconselll~do pela sciencia, no qunl ~ assiduament~ e.oll:~borei, foi sempre o meu peo.
m~teria. organizada <'ncontre ageutr.s mineraH- sarnento accentuar a liberdade religiosa, sem 
i~dol'es em abunduncia e nma subs\nncía absor- quebra do respeito Jevido a tod•s as crenç~s e ã 
vente em estado de reter os prodnctos liquidas eonseiencía. humana. 
c gazosos dnr:mte o período das transforma· . Para mim esse projeclo, assim como todo o 
~~es, como diz Freycinet. . esfor<to de seu autor o Sr. Saldanha M:arin:ho, 

Imagine-se um cemtterw como o dos Inno- revelado na lnta que ha annQs sustenlll na 1m· 
centes em Paris, em qne se haviam sepultado prens:~ ~ontra a intolerancla' do episcopado ea
!:! milhüe.; de corpos, do seculo XII ao xvm, tholico, trahe um intuito demasiadamente ex• 
conforme a estalls\iea referida por. Dalloz, e elusivo, qual o de oppor b~r.reirDs ã supreroocia 
COf!Jprebender-s_e-ha a ju~Liça coro que a popu- cat~olic~- . 
JaçDo daquella tldaele ped1L1 que elle fosse Ce·· St é certo que nesta malerm de sepulturas a 
chado. m~ior diffieuldade p2ra nós vem do catbolicismo, 

Si não temos o.mesmo período de tempo a quena posição dareligião do Estado ha de oppor 
recordar, sobra-nos n lição dos bygienistas bra- n mais ten3z resislencia pnra manter-se nos pri· 
zileiros, que aconselham a remoção dos cemi- vilegios, em outros o pensamento do illustre de
terios desta C!!pilal para pontos distantes e -putado JIOr Amazonas reveste tal fórma qne elle 
tr~nspo1·w dos c~ da veres pelo. modo que actual- parece querer augmentnr os direits>~ das difi'e
mente ·é seguido no Woking Comroou de rentes seitas com prejuízo da que é seguida pela 
Londres. . . maiuria dos brazileiros, quando a liberdade re~ 

Desde que os cemiterios deixaram de ser si- ligiosn procciLnn a mais complet3 igaal~ade entre 
· tuados junto ás igreja~, constituindo sua de- todas · perante a sociedade civil, que a ~odas 
pendencia, os enterrQS n3o ·continuaram-se . a lambem d~ve igllalmente pro!eger e garap.tlr. 
·fazer nos templos com perigo p~ra a vida. dos O roeu liDnto de 'Vista é amplo, porque eon
.fieis, que alli iam resp!rar um ar mepbytico e, demno a intolerancia de !oàas as seitas, quaes· 
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. quer que sejam os nomes com que se apresentem, 
sem atacar d fé ou menoscallar os princípios 
que as auim~ rn, honrando a con.~ciencia humana, 
cujos direitos sãfl imprescriptiveis. 

Todas as religiões siio intolerante$, e o espírito 
exclusivista g:•.1eas domion é Mal pelo facili
dade de confi1etos que provoca ,pelas lutas que 
perpetúa, e pelo fim que visa no combate cada 
ília renovado para recolher os despojos do pri
vilegio e assegurar a sua posse sem partilha e 
sem contraste. 

Não ó só mente a reli~ião catbolica a exigente 
em mnterin do dontrica, de dogmas c di::_ciplina, 
nlio é a unica que recloma a obediencin pas
siva e procura estreitar as almns nos moldes de 
sua ·convenienr.ia de prellomin;o; n~ outras o s'-o 
da mesma fórma, condemnaudo os secL3rios 
que ou>am po$suir um pensamertto proprio. 

Nino-uem desconhece a sorte de Spinosa, o 
mais i'flus:rc pensador judeu nestes uliimos se
colos, que fo i-expulso da synagoga, porque· não 
se resignou no quietismo moral de peniar pelos 
rabbiuos. 

Ernest'l Ren::.n, que não pôde ser su.- peito, 
embora o reconheça um espírito profündoJnente 
christ1io. PI'Oferiu na sua courcreucin ele !Ia ia 
para celebrar o segundo ceoten:~rio da morte de 
Spnoosa um discurs:~ , do quul tXLrallirei um 
trecho pora corr<i~orar a idé:i que enunciei e 
que não é sem duvida uma novidade. · · 

Referind.:> a ex·:ommunhão da ~ynngogn contra 
o pensador que ti v era a a udacia '!~ rcs•lrva r a 
sua liberda1.- deopinifio, o illustre es~ript•)r rui
mina a intolerancia, que não mitiga os rigor~. 
nem pn rn os proprios co-religionarios. 

• As communh.ões religio>~s, berços bencfieos 
de tantas v:rtude~. não odmiltem q nc dei~e-se 
de fienr exclosivamenle encerr;;do em seu seio ; 
18m a pr::to:n~ã J de aprision~r parn sem pro n vid·o 

· (!Ue teve nllll:, :en inicio, f ot••IU de aposla>ia a 
legitima P-mancipação do espírito que promra 
~voar só. Crti·se ouvir o ovo accusar de iogt':ltidào 
o passare que fugiu dellc. • 

8i os rs ,·aelitHs não toleram a liberdade de 
pensamento t>ara o e:>pirito mais cn1inentu de 
sun seil:o, e punem n Spinosn com a excommu
uhão, cxpcllindo·o da ~yo~goga, nilo podem 
tom mais IJrandnra acolher princípios que niio 
f~O os du sun rnç:~, nem consentir reli::iões que 
destruem o combatem ~ sua r~;_ 
· Assim süo todas as rllligii!P.s, cada qual presu
mindo a posse exdu~ivo da vordade, e e~for· 
çando-!e ·em comboter o. erro d~s doutrinas 
que as outras professam como perigoso ú so
ciedade, e mais fa~l ainda á proprin conscr· 
vação. 

o _E~tado que n5o deve immi~cuir-sc em 
ma teria r~Jig-iosa, nem Jlrmar preferencias por 
um culto, tem missão divcrsn p~ra gnr~ntir as 
opiniõe; de quantos vivem sob sua protecçiio, 
e esperam por . este modo a>segurar a conser. 
vação e o Jlrogresso das sei tas que· re1>resent:~m. 

Ess.1 protecção não lilnita:se á vid' dos.fieis, 
defendendo-a dos rigores .a intoler~ncia, e ns
segurando-lhe a tranquillidade na manifesta

. ção de . ~aa : cxuberuncta in tellectual o a moral ; 
acompanha . o crente até o turno lo ampar3ndo 
os seus despojos contn· as ·paixões, depositan· 
do-os nas sepulturas, e facultando , ns oraçl'ies 

da ramili~ e os consolos d:i rcligiiio. A secula
ri s:~ ç;lo dos cemiterios é a confirmação. desse 
principio, porque ella igua.ln na morte aquellcs 
que viveram em iguoldade de direitos, e co o~ 
firmo a ~ituação do EsL:ido em frente a.todas ns 
religiõc~, mantendo a mais completo neutrali 
dade entre ellas, e condemnnndo o regimen do 
privile~io, que pretenda mar. ter ou crear 
qualquer seita: . 

A. neeropole deve ser exactamente igual ;i 
cidade dos vivos na ~ual os \lomens ene.on. 
tram-se, troc3m affeições e sympnthias, c niio 
f~gem ao cont~cto que a intolerancia prohib~ 
depois da mo1·te, recusando a promiscuid~de 
da sepultura no mesmo solo. 

Porque ra:tiio dividir o cam)JO santo em duas 
por~ões, como si uma fosse a dos eleitos c ou
tra a dos rcl!robos, separando muitas vezes 
aquolles que vrvernm unidos, apezar da diver
sidade da err.nçn Y 

A IgrPja tem um motivo de con1·enieneia 
paro ossignalnr· essos disLincções, poroJne ([ller 
dominar os espíritos, mnnter a obadicncia dos 
fieis pelo tt>mor da recusa da sepultura ecc!<l
>i~stica; o Estado porém tem o dever de i~ual ur 
todas as crenças perante o tumulo. onde, a des· 
peito de todas. as opposi~.õe.,, os h o mc1ts serão 
som prc iguaes. 

Que cada um enterre-se segundo os. seus 
Iitos, ou os di~pense, receba a bençiio so~re 
a Repultura ou desca ao leitll derradeiro s~m a 
re~eber, eis a unica situnç~o que o E<tado d1lVe 
manle1·, sob pena rle ingerir-se em materia cs
piritn~l ou tornar-se o instrumento do culto. 

Quantos enterros civis uão fnzem-se·qnotidt~
nameute na Europa, sem que por isso a memoria 
elos mortos desa 1•pnre~a· sob a _,lousa Ol.l corra 
risco de ser condemn;oda peln uosteridado ! 

Lolllennais e SainL Beuve, cscriptores priv1-
legilldos pelo talento, desceram ao tumulo sem 
receber a bençiio ecclesiastica, preferir~m o 
enterro civil sem as pompas relig iosa~, e sellS 
nome~ nno desceram con\ elles p~ra o avaro 
reccs.~o dd cova, . 

Desde que as sepulturas receb:1m a b~uç5o 
da igro•jn, lJarece·-me que nüo ba necessidade de 
mais distincçues ent1·e os mortos, cnjns sepul
tur:.s l.erão o emblem~ ou si:;nal da religião a 
que pet'teociam nquclles que oellas rornm depo-
sit.,dos. . , · 

03 interesses da reli:rli:io ficarão conciliados 
com o;; deveres d~ sociedade tenq>oral, os con
llietos nfio ~e ·.reproduzirão, e a 3rm~ poderosa 
da intimidaçiio quebr.ar-se·b~ . • · 

·Si pelo lado da religião catholica os ractos de 
intoleranci3 ·não são tão rr~quentcs como fôr~ 
de esper~r, espccialinente depois d~s agit,,ções 
qlle nssignalãrnm os ultimos annos do pontífi
C3dO de Pio IX, e repetiam-se em to~o o mundo, 
não dei&ar:~m, no entretanto, de occorrer entre 
DÓS- . 

Não condemuo o _procedimento da Igrejn, por· 
que os seus eanones obri~am-lhe a abençoar, 
seguncl.o o ritual, os cemiterios, e :t niio :~•lmit
tlr nelles ~eli.ão o; membros d~ .sua religião, 
mos exijo do Estado protecção para os mortos 
de outros cultos, sl a Igreja n5o quizer accom
inodar;os seus canoncs ãs circumstnncias, como 
diz um escriptor_ 
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Ainda babem poucos unno;,, em :l8i0, deu-se I o C<~mpo de repouso dos diversos cultos, e con· 
um fat· to na .província do Rio de Janeiro do fi~r ás municipalidades a administraçiio que lhes 

. suicídio de um protes1ante, David Simpson, ecnceden a lei de 1828, 
emproit~iro da estrada de rerro, no qual o vi· Em pouco tempo essa modi!icaçiio ~e operarâ, 
f.ll"IO da Sapucain nes-ou a sepultura. PediJldO o desde que n5o forem dispensados mais privile
director da. estr:J.d_a de ferro a interven:;ão da gios a ir:na nd5des ou cvrpora~õcs religiosas 
caridade .. do vi{iar•o capttul .. r par~ que esse com a olmg;~ ção de indemnisa<'aO .para· o the· 
homem não ficasse insepulto, não conseguiu do souro. · 
mesmo vi:;ari(l capitular e e.ntiio govern3dor Si n~o temos caminhado 1nnis rapidamente em 
co I.Jisp:~du oulra providencia senão autorizar materia de liberdade de oonscicncia e da OJ)pli· 
no parocbo da Sapucaia para fazer o enterra· cação necess~ria desse principio, n nossa l~gis
mento desse infeliz junt.o ao cemiterio, porém, laçf•o de mais de meio socuto opre5enta no en· 
do lado de fórn. tretanto 1Mdiftc~çõe6 r:izoaveis e progressi vns, 

O viga rio havia ~ssim procedido, porque esse embora se encontre ainda nellns o traço bem 
infeliz reunia duas grandes culpas p:.ra •J sa · accentuado dtl rclighiO do Est:tdo .. 
cerdott: catholico, doas grandes motivos para n De~rle a lei de L• d~:~ Outubro de :!828, que 
recu~a da sepultura: ser suicida, ~os quaes ~s prec~ituou o esta\Jelt;cimcnto dos ccmiierios 
C<tnonPs da igreja negam sepultura em sagrado, fóra do recinto dos tewplo> ~lé ao decreto de 3 
e ao mesmo temtJO protesUnte. N~o <1nero en- de Agosto de 186i, que facultou cemiterios ~os 
trar na investig<tç5o da justiça ou nlio do aclo ac.:~tholicos, tem a Jil.lerdude relig-iosa eJfee\uado 
do-viga rio callitll.lar, que am\l>•rara-se nas dispo· conquistas. cmLora lentamente, o que não ó par~ 
sições dos c.:~:JOnes e pre;citos de ~ua reli,:iao; c~tranlwr; quando s~ be1o11s a sua retardada 
mas niio posso dcix•r de r~zet' notar as incón· marclln no ilJundo at··~vez dos seculo; em luta> 
veoieucias que resultam da negação de sepul- porfiudds e cada tlia n~pelid$S. 
tura, sobretudo em lugares, onde ha um só Entre <~s olJse•·v~':ões que ucomp;milanl o ul
cemilerio, como ~:cralmente :~coutece em tod~s ti mo decreto que acabamos de citar é facil rcco
as-villos, freguezlas e po''ondos do interior e nhcccr a capitulação de<se principio perante as 
até na maior parte das cid,,des do Impcrio; e a cxigeucias do culto do E>tado pel~s distíncçães 
desbumaoidade que decorreria nos anterramen- estendid;;s nos caixões é vehiculos. 
tos feitos ao !a à? de fóra docerniterio, ãquem il.os Lê-se na Jlriwcira observnção o segninte: <Os 
seus muros, quando exactamente estes muros caixões para os co-religionnrios da communi
são construidos pnra evitar os sacrilegio; e os d~de allemã on de outrn qnolquor crença re
profanaV1ies. ligiosa vodorf•o ser cobertos de estofos da 
Opruc~dimmto dovignrio capiLula•· do Rio de mesma qualidarle dos deslgn~dos na respectiva 

Janeiro provocou uma consulta do conselho de tabelln, porém de cõr preta, sem distincç;ió de 
estado, :.pprovad~ pe!n resoluç.io lle '%1l de ábTi\ seso oucondrções. de..-cndo taes caixões, qunndo 
de i870, e imruedi~l<lmenle o ;,viso cireubr de de donzella> ou iunoeentes, ser conduzidos em. 
~7 de Abril de iSiO aos bispos e presidentes, vehiculos de ndultos. , 
reccmmendando nos primeiros que m~ndassem Dést~ modo essas differenças que nenhuma 
proced··r ~~ solcmnidades da igreja nos comlle- razão c:onvincente póde explicar subsistem para 
rios I>Ublicos cuj~ .· aren toda estive.•se benta. oonfirm:or a di;;p:~ri~ade dos 1mltos o fnzcr 
para·quc nelles houvesse espaço em que pudes· pressfoo sobre o espírito daquelle~, sobre (IS qua·es 
s<>m ser enterrados aquelles a quem a mesma a desigualdade produza o L·ffeíto da intimidação. 
nao conecde sepultura em s~grnda ; e aos ulti· . Um cab:oo coberto de estofo preto, sem nc· 
ti mos, que tom~ssem providencias para que nos nbum outro· distinctivo, um innocentc condu· 
eemitcrios que dnque!le tempo eo1 diant~ se zid(l em vehlcul.o rle ~dulto :~nnuoci3m desde -. 
est:•lleh·cessem, se re>en·asse esp~ço p~ra u en.- lo j!o ~o pn»ante que niio ó um entet·r(l e<•lho
tllrru m~nt(J dos que niio pudesg~m t~r s~pui!Dtü Hcv qae vc dcsllb;, c por isso nnturaltncute 
em Sll;:rndo. oã(l deve :.:unrd~r o~ mo<mos r~speitos. 

O pcn~amen to po~ oonsequench que o gO\'OI'DO Comprehende-se <>. cO'I'ito destas distincçõcs 
tem llrmado é que nos eemiterios pnb\icD~ cxls - feit3s coai a n1uior publicidade p~ra recouhe· 
ta umn arca p;~ra os protestantes. de modo que c~r-se a necessidade de pôr-llies termo breve. 
os cran tes de todn~ ns religiões tenham sepul- O decreto, que estab..Jeee que não b.a dlstiac· 
tur:~s dt:fcndidas das profannções,_ nssim conl(l çãu de s~xo nem condiçiie> J.lara os protestan· 
já ex.i>tia no cemíterio de S. Francisro Xavier tes, como si elles foosem mal'cados com o se !lo 
desta eôrte, onde b~ um quadro reservndo pnra da reprov~çao pulllica, ao passo que para os 
11s que não proressam o calholiciso.o. c~tbolicos reserl"a estofos especiaes. que pelas 

Na maior parte do lmperio porém n'io ha-cc· cures dennncinm si ê uma donzella ou uma 
milerios publicas, e os que existe_m· pertencem viuva que v~i caminho d:• sua ulti01a morada, 
a irmAndades ou confrarias, qne podem recusar não póde subsistir ne~:a parte, a monos que _se 
sepu i\UT"JS ~os que não fazem parte dD seu culto, queil·a perpetuar a disLincçlio _das religiões ,pe· 
nem a elles estão vinculados pelll fraternidade nnte o Estado, que não póde · ter .nenb.ucna, ou 
da cre,n~a, e portanto. perduram as difficulda· applicat• suus finanças a despezas que não inte· 
des ou cenflictos, sem que as providencias do res~am a genel'~lidade dos cidadãos . 
executivo possam aproveitar aos pl'otestantes . Como o meu pensa monto em relação a e!! te 

Par:\ rcalltar a secularisaçlío dos cemiterios projecto é firmar a pratica da liberdade religto
publícos basla apa,.ar as differenças assigoala· sa, sem faltar ao _ respeito a religião alguma 
das pelos qu3dros ~estinados ás outr~s relig-iões, nem inquirir do e:xcellcncia de seus· dogma;; e 
acabando com as cercas e divisões queindiquem doutrinas, e indicar n posi~o que deve manter 
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'o Estado perante as diverl'as seitas e o sen cu1- ~{ando-se a indemnizal-a no caso de ser a ir man
to e:tterno, está claro 9ue aceito . os princípios nade privada antes dos ciocoenta annos da 
contidos no mesmo projeeto, e por elle vot:1ri:1, com:nissão de que se onc:1rregara. 
si fossem solvid~s as diffieuldades que se op- Os reciprocas deveres entre esses dons contra-
poem á sua immediata execução. t:Jntes estão portanLo perfeitamente definidos 

Si o nobre deputado pela pw~Jncia do Ama· e prevenidas as hypotht~ses que mais interessam 
zonas pude~se eoncili~r a iMa quo consagra no á ques~o que discuUmos. 
projecto e as indemnisações a que ti~ ria obri- Não me·parece possível alter~r"se as condi· 
gado o Est:J.do com a secularisaçiio dos cemite- ções do contrato estipulado pelo decreto, sem 

'rios, retirando ás conce~es e privilegias a sua mutuo 3ccôrdo das partes, e menos ainda con· 
forç.a coercitiva, não teria duvido em neompa· seguir a renuncia ·da indcmnis:~çlio da Santa 
nhal-o com o meu voto. Crsa, cujo patrimooio, dcsLinado ã manutenção 

N5o é dos principias quo vem o ob.;t.•culo, de . um dos mais bellos hospitaes do mundo, 
ma~ da soa pratic., por causa d~ Jegislaç:1o vi- ficaria comprom~ttido, si :mles do pr:.zo decor
gente, que é força respeitotr, e a qual encerra rido não llle fo~se dMo rehaver os e<tpil.tlcs c 
compromissos tão snleunemente empenhados, juros arriscndo~ no desempenho d~ uma com. 
obrignções tão clar;~ment .. ·aceil;ls que, protm- ml~são oferecida pelo proprio governo . 
hil-~s seria faltar á boa fé dos cootr~tos. A Santa C~sa da Miser1cordia que aceitou n 

A cnmsra conhece qnc o pensamento do le- 1:reacão e fundação dos cemiterios está hoje de 
. gislador de iB~S foi deferir ao poder munici- posse da ndminístrac5o de!Jes e dos serviços dos 
pai n ct•eação; fundação e admiobtração dos enterros por nm privHcgio de ~O annos; e du
cemiterios; m~s niio ig11ora tamb~Jll. as u~urpa- li rante esse perindo, rJualrrner que seja o acto 
çües constantes de que tem sido vicLimas as do poder legislativo p.•ra relirar-lbe o Jltivi
municipnlidades s;ocrificados á immensa cen· legio concedido pelo excclltivo, devid;•mente 
trali'o~,;o do exeeulivo. autoriUJdo, clla nece;sariamente ha de rcbel· 

SI nquella lei lllcs CQncedeu a (3culdadc de lar-se e exigir 3$ inderonisaç\les :~ qne tiver di
fundar cemiterios e i;;icion system~ identico ao reito, com grave prejuízo· do ~stado, que uiio 
de outro paizes, especialmente ao da Fr.mç~, póde de modo promplo saldal-as. l:"nllo .princi
em que os cimiterios sfio· communne3, o decreto palmente dos ccmiterios d3 c~rte,_t>Orquo devo 
n. 583 de li de Seteml!ro de iB30 lh'a retirou, conbecê-los e saber a sua legtslaçao . 
concedendo ao governo autoriz:~.ção para com- I? ara que a camara comprehenn• o alc~nce 
metter á irmandade, corpol'nção civil ou reli- da medida proposln pel_o nobre deputado pelo 
gíoso, e até a emvrezarios, nos suburbios do Rio Amazonas em referenc1a aos privilerrios para os 
de Jonciro, o. fundnção e Qdmiuistr3çiio dos s&us qu"es não deu soluçito, ponto capit.:t1 que para 
cemiterios. mim domina toda a questão, ler0i o art. S.• do 

·Em virtude desta autorizaçiío, o governo pelo decreto de i8ai, que estabelece o seguia. te (!é) : 
decreto n. 796 de-i4 de Junho de 1851 regulou ·Si antes de findar o referido tempo, a irman
o serviço dos enterros e' o qnnntil.~tivo das es- dade da Santa Casa de Misei-icordia toe privada 
molns das sepulturas, a policia dos cemiterios da sobredita commiss:io, por· acto do poder le
pulJlicos o o preço dos C<lixões e vebiculo3 de gislalivo, serâ previamente indemnisilda da 
condacçãode cad3Vere~ e mais objectos relativos parte de capital e juros que houver em1>re~ado 
nos fttneraes, e consultou :i santa casa de mise- n2 fundação rlos cemiterios c no esl:lbeJeci. 
ricordia da corte si queria encarregar-se do for- menta d11s enfermarias, de que se não ochóll' 
necimento dos objectos relativos ao serviço dos ainda reembolçada pelo producto liquido dos 
enterros. • mesmos cemi~erios e dos objectos relativos ao 

A sauta cas:-t aceito11 o serviço, roas para com- seryiço dos enterros, fa~eudo-se a contn da dita 
pensar ns despezas qoe tinha de fazer com o indemnisaçiio á vista das •:ont~ da rccP.ita c 
estabelecimento de tm; on rermttrias, e de corar despeza, que. na coÍ!.fvrmidade ãe m·t. 2.• do de
em tempo de epidemias túdJ a pobreza enferma, crt~to n. :;sa, de õ de S~tembro de !8á0, é obri· 
propoz que lhe fosse eommettida o fundação e gada a dar annuttlm,;ilte ao.governo. • 
creaçào dos ccmiterios publicas por espaço de Como com!JCnsação ao privilegio d~do ~ Snnta 
tempo não menor de cincoeirta annos, e no fim Clsa da Miserieordia, _ eXigiu-se della a creação 
desse prazo a ptefereneia, em igualdade deeon- 'de tres enfermarias, daas dus . qua~s j :"t estão 
clições, com obrigação de ser indemniz:rda a ir- em e!Tectivo Lrabal ho e a. outra .espera q11e o 
mandade dasdespez:os que Jizesse com·a compra governo approve a respectrva·planta. . 
dos terrenos dos cemiterios e edificação das ca- Para nvaliilr-se o mais approximadamente 
pell;1s dos mesmos, e com a fundarão das enfer· possível a ci fra da ind~mnisação corn as enfer
marias, si durante o primeiro prazo da conces- marias qne a Santa Cas~ de Misericordia da 
sllo fosse ell• retirada. côrte reclamaria, nG caso de ser interrompido o· 
' Por sua vez o governo· lambem aceitoa a gozo do sea. privilegio, por qualquer neto · do 

proposta da santa casa dn côrte, e pelo decreto poder legislativo, direi o preço que ell~s c~ta
n. 8i3 de 18 de Outubro de i85i deferitl·lhe a ram, segundo as informações que tive: o hospi· 
fundaçlio e a admini;tração dos eemiterios pn- eio.da Gambôa, com 300 leilo.s, P•ide impor~;~ r em 
blicos dos suburbios,do Rio de Janeiro e o for-·· 300 0008. a enfermaria da rua da· Pas~gem; 
neciment.o dos objectos relativos ao serviço dos tendo 90 camas em tOO:OOO~ e na de S. Chris· 
enterros, pelo tewpo de cineoenta annos, obri- tovào, oom 60 cam3~ dispend~r:tm-se8•J:0008QI)0 •. 
gando-a a inderonizar aos armndores e fora.ece- ·Só ·por . este lado veêm os nobres de~utados 
dores de carros e seges de enterros por uma que, si a santa casa Cor privada da adminJstr~ç;io 
avali3çãO na importbncia de 58:07~70, ·e obri- de cemiterios, reclamará indemnisação .de c<~pi-
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taes despendidos, salvo; o;; juro>, na imoortancia 
de 1180:<100$. Accrcsee ainda o preço· por qae 
foram coropr<~dos os terrenos em que estão 
construidos 05 cemiterios publiCJls, e que parte 
des>es terrenos ven~eu aquella irma nd3de, com 
approvação prévia do governo, ua area que lbe 
pertcneia no cemiterio do Cajú, ás Ordens de 
S. Francisco da Penitencia, S. Pedro Apostolo e 
Nos.•a Senhora do Carmo, importando esta 
som ma em qu~nliu sup~rior u !50: 0001$. Accre~
centc a caroarn a im110Ttancia dos capi\aes gastos 
pela santa casa para tomar o serviço das e1n· 
prezas funcrarias, p:ogando os armadures c 
donos de vehiculos publicos e os jnrO$ iln 
dinheiro des!)!'ndido com esses se1·viços, a fun
daç~o dos cemiteriosea construc.;iro dasc>lpellas, 
e a.v~ lie em qu3nto monta rã es~a indem niS<l çlio. 
Ser3o tDlvez mDis de mil contos de réi$ que o 
Est~do será obrigado ~ retirar d'os seus corres, 
Jl31'8 desempeoh~r seus compromi~sos, quando 
a situação d~s nossas finanças n5o antoriza a 
conjecluJ·a de semelhantes despeza~. 

Pura veriut-1r-se melhor ~ import~ncia da 
compensação no caso de sér interrompido o 
prazo da concessão, lembrarei ainda a despeza 
annuol que faz a santa casa co1n os serviços 
runebr~s. 

::;eguudo o or~.amenlo da em preza runeraria 
pura o nnno compromiss~l de iSSO olSSt, a des
peza tlSL5 orçadn ·em S65:080$472 o a receit:t em 
ü93:330~, dando apP,nas um saldo de !8:!i9!5528. 

A camaru "~ p~los algarismo3 o valor dos ser
viços orçados, e 3 iasignificanoin dos sntdos 
e~perados dentro do exercício, e .que terão de 
ser nppticado~ a outros trabalhos n que es\3 
obri~ada a empreza, e r.omprehenderá o de>ejo 
que ella terá de ser alliviada. da semelhantes 
encargos, aceitando a primeira opportunid~de 
que se lhe proporcionõr para reclamar uma in
demui>ação salvadora ! 

Pensa-se geralmente que 11 em preza fuueraria 
da cõrte aufere lucro~ fnbulosos, ma$ os seus 
orçamentos provam que a recP.ôl:l mal Cl<•bre a 
despez:. e nind~ quasi trinl3 annos depois de 
obuda a concessão, qti.andu o serviço dAve t~r 
che:.rado ~ cert, regnlal'idade e os maiores dis-· 
pendlos estão feitos. ' 

Apezar do período de tempo decorrido, se
gundo sou. iofermado, não põde ainda a ir· 
mandnde reembols~r pelo prodncto líquido dos 
cemllerios ~ m~is insignificante quantia d11~ c:o
pitaes e juros g;ostos, e portautc. ~ indemnísa
çào seria integral, sem o menor allivio de qual, 
quer imporlanci:t recebida, como no.; p)deri:J 
informar o Sr. mioislro do imperio, si esti
vesse presente, :i vista das contas de receil.a e 
de,pezn, que nn fórma do decreto citado, an
nunlmente recebe. 

Quando a empreza funeraria murar em larga 
extensão os dous ccmitcrios publicas coafiados 
á sua adminislraç.ão, esse pequeno saldo que 
accusa o seu ultimo orçamenlO e m:~iores qnan
tias serão ~b~orvid~s avolumando n somma 
total da -indemaiz:~çiio c diffico.IL<tudo a reali· 
zação da medida, que aceito em principio e 
de~ejava ver renlitnda ~m todo o Imperio, pelo 
menos..naquellcs lugares em 9ue ella não tiver 
de encontrar o regimen do pnvilegio. 

Si ·a nobre deputado pelo Amnzonas me pu· 
desse eonvt:n•:or que estas difficulila>les, qne me 
parecem Jegitilnadas por lei, silo mél':ls pbnma
sias, e não ba dn parte do governo nenhum 
dever de pagar indemniAAo;lle~ e Mm assiste á 
santa cos'' o direito de pedil-ns; não teria 
duvidn ~lgumn em ~otar pelo prcj.ecto, concor
rendo pa:·a iniciar nesta capital um cemiterio 
seeut:ir, qne nlio rosse simplesmente catbolico, 
no qual pude.<sem re[lQilS~r ·o~ sectarios de 
lOdas ~s religiões, sem nccessida:le de sepa • 
raçõ~s. de cntr3das especiaes. co.mo esbbelecem 
as leis rrancez~3 e o nosso decreto de i86I. 

Urg-e, no entretanto, fazer algnoJa coo.>a neste 
sentido, jlara que M I'Ct:re M~ mini;tras de 
qmlquer crençtl a posiçf10 ·de aJ'bitro qua pre. 
tende nss11mir junto da familin, ameaçondo 
com a negação da sepultura religiosa, mar
cando, por assim dizer, com o >dlo da infamia, 
aquelle que não perteneé á. religião por ellus 
profess~da. . 

E' preci~o refre.1r a intolern11cia · d~. todos os 
cultos, on tornai-a impotcnt.a diantfil da. neutra
lidade do Estado e das gara11tias por elle ·ofTe· 
recidas. . 

Aqui, nesta cidade, si fosse conhecido o modo 
pslo qual se effectu;otn. o~ enterros, geralmente 
sai.Jido que no cemiterio do Cajli ha umqnadro 
especial pH.:I os acaLbolicos; m;os no cemiterlo 
de S. João B3ptista. us protest~nles e catboli cos 
são sepu!rodos promiscu~mentc talvez o espí
rito de Intoleraneia tlv~sse ft:ito e:tplosão, em
bora não conslasse que us cinz3s dos mortos 
tivessem se · reanimado pura evita r-se com 
11orror. como as ellnmmns que consumiram os 
restns de EIEOcle e Polynice, que a afasta\•am-se 
uma d~ outra na pyra funeb!'e, n:1 phrase de 
um illustre eseriptor. · · 
. Diante da prntica dos cnlerros, parece que 

nesta capital, eu1<1t1anto niio terminar o prazo 
à a concessão, a que me tenho referido, os con-
1lictos não serão frequeut~s. porque a. snnta 
eas~ não está adstricl.a :ís impo>lções do clero, e 
ope as ulli existe o uso d.: pagar-se pr•wi:;ão nn 
caroaJ':t eccle<iastic., _para tra~lad!1(i<io .d .. s restos 
m\lrtae;; dos eemt!<}rtos pubtocos l!m qn.e foram 
~epúlt.1dos. O mesmo, porém. não ar.outece nns 
províncias, nas eidades e povo~çõ~s do lm
perio, em que a medida proposta carece ter mnis · 
promplll e:x:eeu~ão, sobretudo onde não dominar 
o privilegio, .porqu:1nto net1:1s ha s~mente um 
cemi1~1·io, e este d.-pcndc,nte muitas vezes de 
ii'tnand~des e confrarias, qu11 podem não que· 
rer estender o favor da sepultará áqnelles que 
não seguem . o compromisso a que·. éllas · obe
decem, ou não proressatD a religião do- Est.,do. 

Si a·providencia indicada pelo ministerio etD 
t870, em circular aos bispos, de reservar uma 
área para os acatholicos não tiver sido obser
vada, leremos Je assi~tir -á reprodncção do facto 
doloroso que ainda b:hpouco referi, de se mon
dar sepUltar um cadaver fóra do recinlO dto~ 
cemiterio, em eomplelO abandono, em risco de 
profanação, sem. consolllçõcs e ritos do. religião, 
~em ai Jlores e as preces com que as familias . 
manifestam'respeito á memori:r daquelles que 
lhes são caros. · , , 

. E' preciso, portanto; qtie se observe. essa pro-
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videnein emqnanl.o não fõr possível tom~r 
outra. (Apartes). 

Art. 3. o Ficam revogadas quaesquer dispo: 
s!ções e01 contrario. 

Sala das commissões em :14 de Agosto de iSSO: 
- Ru-y Barboza.-Rodolplw Dantas • 

lledac/;ão do pt'ajecto n. ii6, de :1880 

Em synthese, re~pondendo aos ilpartes direi 
a minha opinião, aliás perfeitamente clara . De· 
. sejo a mais completa liberdade em materia. r~
ligiosa; não quero simplesmenletolerancla, por· 
que, como bem di2ia Mir:~beu : quem tolera, 
póde deixa1· de tolerar; e a li berdade, que é um A assernbléa gera~ resolve: 
aireito, nBo póde ser considerada como favor_. Art. !.. ' E' o governo autorizado a conceder 
Aceito em principio n secularisação dos cem i· á sociedada libertadora Sete de Setembro, hem 
terios, mas não posso votar por el!~ qunndo como ás outras da mesma especie, que o reque· 

. ferir á privilegios garantidos por lei e até por rerem, isençlio .dos impostos geraes pnra ns lote· 
inderunizaçào, a roeuos que os nobres deputados rias que lhes \i verem sido ou lhes forem conee
me asseguren1 que não se d• rão os eft'eitos pra· didas. 
ticos que receio, ou que o Estado não é obrí· Art. 2. ° Ficam revogad:ts as.disposições em 
gado ~ sntisf•z~r n boa fé dos contratos. I contrario. · 

Tenho concluído. (Muito l!e.m; muito bem. O Sala d~s commissões, em ~~ de Agoslo de 
oradol· i comprimentado.) . !880.-Ruy Barbozit.-Rodolplw Dantas. 

A discussão fica adiada pela hora . Redac;iio do projecto 11_ 75, de fSBO . 
O Sn. Pmos!DRNT& dá. a seguinte ordem do dia 

p3ra !7 do eorronte: 

L • parte (a.t/ás. ~ !toras) 

Urgencia concedida ao Sr. Augusto França. 
Votarão do orçamento da guerr3. 
2. • disr.nssiio do projecto n. 8:1., sobre empre· 

·gados ilo laboratorio do Cam-pinho. . 
3.• dita do de n. 7~, S()bre empregados dare· 

partição do quartel·mestre general. · 
3. • dita do de n. 312 (dispensa nns leis éle 

amortização). 
3.• dita do projecto sobre damno~ e s~nistros. 

2 .• parte 

3. • discussiio do orçamento da fazenda. 
Discussão uníca da projecto n. 66 (limites do 

Piauhy). 
Continuação da. 3. ~ discussão do projecto 

n. 82 (sobre cemiterios) _ 

Redatção ela pl'ojecw n. 5 A lU 1880. (Emenda do 
. .stnacla.) -

A :~ssembléa geral decreta : 
Art. L • Fica ~berlo ao governo pelo minis· 

teria dos negocies .da atrricllltnra, . commerc!o e 
obras publicas um credito supplememar _e ex
traordinario de 405:0008, p~ra ser llppheado, 
'durante o exercício de i880-l.S8:1., á ·acquisição 
do material e a obrns da estrada de Cerro D. 
Pedro II, na fórrna da t::bell~ anne:~:a. 

Art. :!. o A pre~ente lei I ará parte da do orça· 
mento do ~npradilo exercício, e a desp~:u auto· 
rizada será feita'pelas sobras da recClta, e, n.a 
deficiencia desta, por meio de operações de cr~· 
dito. 

Tabella tt que se ·refere o art. :1.. • 
:1.. • Levantamento do leito do ra

mal de Santa Cruz, consolidn-·· 
ção .dos córtes da 2. • secção, · 
cons\rucçio de pontes e l:loei
~ ·no me~me ramal, no de S. 
Paulo e na 3.• seet.iio... ..... 300:000$000 

. '! . ' . Acquisição du lOCilmotivas · 
para a mesma estrada....... . . i05 :0Q<lao<IO 

TOI.11. • ••••••••• ,. ~0:>:00()6000 

A assembléa geral r esolve : 
Art. L o A pensão de 421$, que ora perr.ebe o 

tenente honorario do exercito Manoal Antonio 
da sn vu, correspondente :l sua patente, será 
paga de conformidade com a nova tabeUa dos 
soldos em vigor. 

Art. íl. 0 Revogam-se· as disposições em cún · 
trario. 

Sala das commissões em U de Agosto de 
:1.880.-:- R11y Barboza.-Rodotpho Dantas. 

RedacçiitJ do projecto n. 83, de iSSO 

A .assembléa geral resolve: 
Art. :l. o É' an1 orizado o governo a conceder 

ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte; L • cirur· 
gião do corpo de saude do exercito e professor 
da aula de francez do curso preparatorio da es· 
cola m!lftar, um anno de licença . com >oldo; 
etapn e o respectivo ordena do, para tratar de 
sua saude, ond<il lhe convier. 

Art. ~-· Revogam-se as disposições em con,
-trario. 

Sala das commissõe~. em i lí de Agosto de 
t880.-Ruy Barboza.-Rodolpho Dantas. 

Retla.cção tio p1·ojecto n. 70 A de iSSO. 
Em~odas ie.iW o. approv3.d:1S péb. ~m:lt2. do5 doputados 

:i. proposb dl) gonroo ~x:~.ndo a despo~a tio_ minidorio 
d,_ :agrieut\.ar:a~ eommf)rtlo e obra.:; pub.Jcu para o exer .. 
efelo ao i88i-i88~. 

Aereseente·se no Jogar competente: 
A assemblbt geral resolve: 
ArLigo. O ministro e secretario de es~do dos 

negocias da agricultur~. commercio e obrns pu· 
bllcas é autorlz~do a despender com os serviços 
designados nos seguintes paragrapb.os a guantia 
de ... -·· · .................. _ i8.i96:09.!,193 

A ~aber.: 
i. (Como na proposta.) 
2. (Idem.) . 
3. (Como na JltOposta, aeres

eentando-se:sendo '!:0006 
· · pua a Assoeiaçãe Brazi-. · · 

·Ieira de Acelimaçiio.) · 
4. (Como na proposta;) 
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5. (Idem.) 
5. (Idem.) 
7. (Idem.) 
8. (I~em.) 
9. 'Idem.) 

!O. Corpo de bombeiros .....• 
lL (Como na proposta.) 
U. Garanti~ de juros ás es

tradas de ferro . . . . .. . . 
13. Cumo na proposta.) 
~~- Obras publicas. B.eduzin

do-se a :!0: OOOJ a despeza 
com a eollocação de no
vas bicas no de;;envolvi
rnento da distribuição 
d',gna de;la cidade, e a 
lO:oooa a impor ta ncia 
consignada a ub r~s novas 
e ma ter iaes em casos ur
gentes; a !50:00:1~ a des· 
peza com a conserva· 
c~ o do porto de Per: 
nambuco; (' a !.80: 000~ 
tde con~ervação do por
o do Rio Gt·ande do. Sul; 
snpprimidas as verbas 
destinadas a um enge
nheiro fiscal das obras 
de e>goto das aguas plu
viaes, a trcs pr;~tic,antes, e 
á _de•~prnpriaçr.odP- pre
dtos nas ru~soMl' Cntt~te 
e da Pedreira da Cande
bria, bem como as des
pezas com um encarre· 
gado responsavel pelos 
instrumentos ; com um 
engentleiro e um aju
dante da estrada á mar· 
gem do Rio Br3nco ; 
com o engenheirq .fiscal 
da conservação da es • 
estrada União e Indus
tria, com o engenheiro, 
est.ndos,etc., da estrada 
dc''Cuyabá :i <:ôrte ; coa
si gna u rlo-se"50:0DO~ 
_par:t o ~erviço da con
servação d::~ porto de S. 
Luiz do Maranhão e 
M!,:OOG,S para de sob· 
strurçiio das cachoeiras 
do rio Pornahyba, na 
provincia do Piauhv ... 

t5. (Como nn proposta.) · 
!.6. (Id~m.) 
i7. (Idem.) 
lS. Catcehese .............. . 
19. Subveu\\ãO as compa· 

nhia~, etc. Em vez de 
3. t92:!1.00~, di:;-a-se : .. 
Sendo iOt: :0008 par a 
uma empreza de nave
g~çõo entre o Imperio 
e o Canadá ; e ficando o 
governo autorizado a 
renovar por 10 annos, 
com a mesma subven· 
ção, o contrato com a 

200:000~00 

l.l.i3:331Jt)9l 

L í60:5~~J(l00 

!.00: 0006000 

3. 292: 6.00HOOO 

companhia de n:~vega
ção do Maranhão; a re· 
novar por mais f0: an~ 
nos, o contra to feito 
com a Associação Ser· 
gipense, para o serviço 
de reboque a ''~por na 
barra de Al'acajú, não 
excedendo a subvençãt1 
a n nu a 1 de 1.2:000$ 
3ctualmen\c paga ; e a 
renovar com a compa
nhia nacional de nave
gação a vapor o con
trato pam o servko da 
navegação c os t c i r a e 
fluvial da provincia do 
Sar. ta Catharina, de 
accôrdo com as bases 
approv"das pelo decreto 
n. 5.811. de 3 ds D~
zembro de :!874 sem 
excesso dad e s p ez a 
actualmente feita. 

20. Correio geral.. Suppri • 
mido o 1 uga r de fiel do 
theso urei ro, creado pelo 
aviso de I. 9 de Maio de 
!877; elevada á 1.' 
cla>se a rep~rtição do 
correio da província 
de S. Paulo e alterado, 
neste ponto, o decreto 
n. !:..7-il.:l de 23 de Junho ~ 
de l.87i. ... . . . . . . . • . . • L767:520~BOO 

2!.. (Como na proposta.) 
22. (Idem;) 
23. (Idem.) 
24. Educação de ingenuos 

(25 % do que produzir 
o fundo de emancipação 
e bem assim o que para 
este serviço foi consig
nado pela lei n. 2.79t de 
20 de Outllbro de f877) 
e lei n ." 2.940 de 3l de 
Outubro d~ :1879; sendo 
7 :200,; para ~ colonin 
orpbanologica Christina 
no Cearâ... •• • . . • • .. • . 38:q00~000 

§ L • O governo fica autorizado a despender 
desde jã até a somma de 300:000/S por con.ta 
do credito fixado n3 tabella que acompanhou 
a lei n. 2.940 de.31 de Outubro de i879, e que 
vigora no corrente exercício p,ara as obras de 
estrada de ferro de Baturité, com n construcção 
do ramo! dn mesma estrada entre a Canoa e a 
cidade de Batnrité~ 

§ 2. • Fica o governo' autorizado a ·rever 
os contratos com as companhins de navegação 
a vapor subvencionndas, renovando os que 
expiraram ou expirarem no exercício desla lei, 
si necessarios .. forem, e snpprimir as subven· 
ções que não forem precisas. Em caso algum 
poderão ser excedidos os prazos e vantagens dos 
eontratos vigentes. . 

§ 3.• O governo ficá autorizado a contratar 
o melhoramento dos portos' do lmperio, para os 
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qu3as· houver estudos feitos ou appr11vndos 
pelo mesmo ~overno, concedendo às ~:mprezas 
que contratarem as obrns o direito de eob;·or 
taxas, Otadas nos contrai-Os, que fic;orão de
pendentes de approvação do corpo legislntlvo. 

Sala das rommissõcs em l.q, de Agosto de l880. 
-Rodulplw Dantas.-Ruy Barboza. 

Levantou~se a ses>llo ás4 :l/2 da tarde. 

RECTIFICAÇÀO 

No diseurso proferido pelo ministro da agri
cultura na 5essão de 3 de Agosto, · ·e publicado 
hoje no Diar·io O,'ficia!, decl~ro que der dlvarsos 
ap.,rtes explic<~ndo o meu penl'llmeuto mal rom
prehendido sobre a crcação de ~oncos mixtos, 
e proposta da sociedade commercin da !labia. 

Rio, l6 de Agosl-0 de t880 . -Aragão Bul-
cão . . 

•eeeão em. 1,. de A.;;oeto de :1880 

Pl\ESIDENCU, DO SR. VISCONDE I>& PJU.DOS 

Franco, Ara n-ão e M~llo, Florencio . de Abreu·, 
Silveira de Souza, Souza Carvalbo, Franco de 
Sã, .Nog11eira Accioly. 

Fatiaram com participação os Srs : Alves de 
Araujo. Andrade Pinto, Aureliano Magalhães, 
Barlio Hom~m de Mello, Frederico de Almeida, 
Frankiin D~ria, Ga!dino, Camargo, Lourenço 
de Albuquerque, l!lacedo, Mello e Alvim, ·Pom
peu, Pedro J.aiz, Joaquim Nabnco, Souto e 
Tlleophilo Ottuni: e sem elia os Srs : Beltrão, 
B.ez~rra de Menezes, Carl06 Alfonso, Couto Ma· 
gnlbiies, Espiildola, Fr:mça Carvalho; Felicío 
dos S.1ntos, Jo:•quim Breves, Joaquim Tavares, 
Lib~rato Barroso, Moreira de Barros, Manoel 
Eustaquio e Ulysses Vianna. 

Ao meio dia o Sr. presidente declára aberta a 
sessiio. 

E' lida e approvada a acta da sessão ante· 
cedente. 

O Sr. ~ . ·sscnETaro servindo de L• dá conta 
do ~eguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios: 

Sll!IMARIO.- Erozor•n•.- Porecores. Projocto. Obser· Do ministerio da guerra de H de Agosto 
,-açõo.s do sr. Barros Pimonto!.-P"'"'"" PAu< u o•••~ .. corrente, remettendo o requerimento e mais 
>O nu.-'J ·, ramonto do Sr. olcputado Yollodorco.-Votaçlo pnpeis em qu~ O tenente coronel Commandante 
~2~:ç~f.~~~,~~·ã~·~:o)~~":,""8~0 ~;- t~fi~·tt~~~~g·o uo.l." b"tal!.ão de infantaria Antonio Eneas 
emend& do S•. Joaquim Sem.-9.•.dit• do projeeto n. Gustavo G:•!Vão pede rontar ~ntiguidade daquelle 
72.-3.• ditndo do n,3l2 de l~79.-Contlonaç•i o d• di•· posto de 6 de Outubro d~ :1870.-A'commissão 
:u!!aeonf:S ~~o~~~~j~::~~t!:~P~o~.~:~~~!~t~~~IC~j;gu~:~ de marinha . e guerra. 
-2.• di,euss!o do or,amento daf"•enda •• porto rei•· Do ministerio da ngricnltura de H de Agosto 
lha i deopoza. Em~ndn. Dioearso do Sr. Fernando Osorio. corr~nle, remettendo o ófficio em que-a compa-

A's :1.-1 horas ela manbã, rei ta a chomnda, acha
ram-se presentes os Srs .. Visconde dll Pr;;dos, 
Barros l'iméntel, Horto de Araujo, Alr:n~ida 
Barboza, ?!feira de Vascoocello~, Sergio de C~Stro, 
Barros Pimentd, Antonio dH Siqueirn, BeHurl 
Dnarte, Gav-ião Peixoto, Martim Franci~co, :ial · 
daohalllllrinho. ?lfartim Fram:i~co Filho,lgnacio 
H~rtins, Martinho Campos, e SeraJJbico. 

Compareceram depois da cbrunada os Srs. 
Costa AzevPdo, Americo, Danin, Fran~o de AI· 
meida, Fabio Reis , Sinval, T3vores Belfort, 
!Ollqoim Serra, Fr•·itas, José Ba!ISOn, João ilri
ltldo, Rodrigues ' Junior, VIria lo de Medeiros, 
Theodoreto Souto, Abdon Millanflr., Buarque de 
Macedo, José Marianno. So3f{'S Brandão, Muroira 
Brandliu,·Esperidiãõ. Marianno da Silva, Ribeiro 
de Menezes, Barão da E;tancia. Monte, Prado 
Pimenlel, Almeida Couto, Augusto França, Fer
-reira 'de Mours, Ild•fonso de A:raujo, Rodnlpbo 
Dantas, Jeronymu Sodré, Pri~eo P~l'lliso, Frao
cisco Sodré, Baptista Pereira, Zama, José Caet~no 
Abreu e Silva," r;ondido de Oliveira, Cesario 
Alviw, Corrêa Rabello, Fidtlis BotelhO, Frede
rico Re:;o, Theodomiro, Affon~o Penna, Lemos, 
Antoni~. Carlos, Olegario, Tam:oodnré, · Segis· 
mundo, Souza Andrade e Fernando Osorlo. 

Comp3receram depois de ~berta a ~essão os 
Srs : Bulcào, Bezerra Cavakanti, lniz Felippe, 
Jeronymo Jardim, Lima Duarte, Freit~s Couli· 
·nho; Costa Ribdro; Ainmhnja Meir~lles,<Manoel 
Carlos, Manuel Maj!alhães, Leoncio de Carvalho, 
Diana, -Ruy .Barbosa, Epaminondas de Mello; 
Malhelrós,-lbreolino Moura, Souza Lima, :Mello 

TomoiV,-33, · 

nhià brazileira de navegaç~o a vapor se propõe 
Cater o serviço .postal e de:: navegação entre o 
Imperio e o llorto de New York.-A' commissão 
de cominercro, indu~tria e artes. . . 

Do secretario do senado de U de Agosto cor
rente, puticipando que o senado adaptou e vai 
dirigir á snneç.io imperial n resolução que au
toriza o governo a cenceder aposentadoria eom 
todos os vencimentos ao conselheiro Fra nciseo 
de Paula llaptista,lente da facnldade-de direito 
do Recife.-Inteirada. 

Do Sr. deputado Camargo p.lrticipando Q·ne 
por motivos de saude · precisa retirar-se por 
alguns dias da côrte.-A' commi~sâo de poderes. 

Requerimento de Christiano Joaquim da: Ro
cha Junior, peuindo para ma_tricillar-se no L•· 
anno medico d~ cõrte, prestando anles do actó 
os preJJaratorios que lhe faltam.-·A' ·commissão 
de instrucção publica. 
· Acha-se 'sobre a mesa e é remetlida á com· 

missão de poderes a cópia da acta da eleição que 
u!timnment~ se procedeu na parociJia de Nossa 
Sllnhorn da Conceição de Morrinbos, da comarca 

. de ltupnraçaba na província de Minas. 
·Foram lidos e approvados os seguintes 

'PARECERES 

As · commissões reunidas de fazenda e de 
commercic, industria J artes . julgam conve
nie-nte que seja ouvi do o governo sobre o reque· . 
rimento dos Drs. Climaco Barbota, -Alfredo 
Silveira da ·Motta e Bento Barreto de . Amaral 
Gurgel, pedindo a garantia de juros de_-7 •;. para 
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o capiL&l de 500 :OOÓ6. para o estabelecimento de 
nma fazend~ agrícola em S. Paulo.- Barro$ 
Pimentel.-Soares Brandão.-Saldanlta ,'{arinho. 
-leronymo R. de J!oraes Ja.rdim.-I. Serapüico. 
. A commissão de fazenda a quem foi presente 
o requerimento da irmandad~ .do Santissimo. 
Sacramento da freguezia da Candeia ria desta 
eõrte, em •IUe pede. como administradora da 
repartição de caridade e do imperial hospital 
dos Laza ros, isen çlio do imposto de deeima r ela
tivo ao patri monio respectivo. E' de parecer 
que o referido requerimento seja enviado ao 
governo para informar: · 

Sala das commissões em 16 de Agosto de !880. 
-Baltla,tiha Marinlw.-Soares Brandão. 
·Foi lido, julgado objecto de deliberação e man 

dado imprimir o seguinte projecto precedido de 
parecer: 

1.880-N. 90 

O ~O'I'erno imperial, jull!ando dependen\es .de 
verilieação a~allega~ões da companhi.,,req uisitou 
ao_ mjnist~rio da ma1inha que, por :::eioda eom
mtssao hydrr.graphi•m ou dequa•·squer outros pe· 
ritos nn matdia, examiu3.1;se a exactiuão u:• recla
mação,tendo-se em vi~ta as observações feilas no 
senado,quundo se discutiu~ materi~; e ao m~smo 
tem~o autorizou a coutpanbi3 ~ proseguir nos 
servtços da navegação ~te definitiva deliberação, 
atim de niio ser interrompida uma nnv,•gação de 
tão manifesta utilidade. Nemeada a commissão 
para estudnr a materia. inrormou ella que, fei
tos os estudos necessarios, se veriflca off~recer 
o porto ào Maranhão tres ~ncoradouro~ capazes 
de admitlir os vapores da ditn compar1bia: o L' 
deaominndo-Eiva-ticn a 2 1/2 milhas distan
te d:1 cidade de S. Luiz; o 2.• ao ~udoeste da 
ilha do Medo, no espaço comprehendido entre 
esta ilba e a conhecida pelo neome • Duas Ir· 
roãs•, e o 3.• ao sul da iH1a Guarapirã, denomi
nado •ltaqui> nome da respecth"a enseada . 

. L "A' eommissão de commercio, industria e artes Todos esses ancoradouros ticam IM p;~rte ex
foi ttresente um aviso do ministerio da agri· terior do porto commerclal da cidade. Ernquan
eultura de 21 de Junho proximo pas.•ado, re- to ao L •, rewnhece a comrni~são hydrographíca 
ferente ao contrato celebrado para o estabeleci- que ell• fica desnbriJrado na mon~3o das brisas 
mento de uma linha de paquetes a vapor entre do nordeste, mas que nem os ventos nem. o 
os· portos do Rio de Janeiro e de New-York, afim mar, "hi bastante agit8do nas hor~s da v~sanle, 
de que o poder legislativo resolva o que julgar quando sopram com violencia taes brisas, trà· 
mais acertado em vista dos IJapeis que acompa- zem riscos aos navios abi surtos, sendo sim pe-
nharam o dito aviso. nosa a communicação com.a cidade, e isso ape-. 

Consta dos me~mos papeis qne o governo, por nas no espaço que medeio entre o dilo ancora
decreto 11.. 67~9 de lO de Novembro de 1.877, douro até o abrigo que oft"erece o baixo da Pon· 
eelebrára com a casa .commereial de John Boneh ta d'Arêa. Acerca do :!. •, não diz a di la commis· 
& Son · um contrato para a navegação entre o são qual a distancia em que fica da eidad.·, mas 
porto do Rio de Janeiro e o de New·York com é de presumir que seja maior que a do t.•, póis, 
escalas pelo~ de S. Thomaz, Pará, Pernambuco si fosse mais proximo, .. o teria prefer:do ao L• 
e Bahia, mediante a subvenção ~nnual de tanto mais porque reconhece que este !. • evita 

· 200:0008. Esse contl'llto, cuja execução devera as dilliculd:ldes do outro quanto á carga e des· 
ter começo dentro do pr~zo de seis mezes, con- carga e ao desembarque de passageiros. 
tados da data da assignatura, ficou dependente A respeito do 3.•, diz que fica a duas milhas 
da approvação do poder legislativo. no sul do 2.•, em c aja parte meridional abre"se 

Submettido ao eonhecimento dMse poder o l.lma extensa ensead3 de 8guas pl<~ctda~ e. pro· 
dito contrato, foi elle approvado pelo decreto fundas, que já ahrig-drarn por muito tempo os 
n. ~Bõ3 de lO de Maio de 1879 com alleraçã~r dous vapores ingleze$ do cabo sulimar10o-Ca· 
das clausulas i.• e 3.•, no sentido de se incluir l:Ibria e No•·seman-;o primeiro dos quaes tinha 
na escala o. porto do Maranhão ~ auginentar-~e ~6 pés de calado. . , 
o tempo das viagens dos vapores na razão de 
um dia para cada ida e vol18 _ Depois do que,. concluiu que os v A pores da di ta 
. Commnnlcad:l a alteração 30 superintendente companhia podem· entrar no porto--da cidade do 
da companhia, respondeu elle que, tendo cuin- Maranhão, sendo por isso improcedentes ns ra
prido . 0 contrato durante um anno com plena zões de ex c usa, oppost.as pelo respectivo gerente, 
satisfação do governo, ficou sorprendido ao para se eximir de cumprir a condição imposta 
receber tal communicação, pois 1\e lembrava do pelo corpo legislath o-
facto de ter o governo indicado, como base do A commissão de commercio, industria e artes, 
contrato, o emprego de vapores de 3,000 tone- antes de_ emittír seu parecer, julga opportuno · 
)adas pelo menos, e taxativamente a escala elucidar uma preliminar;eé.: qual o sentido !lUe 
pelos portos da Bahia, Pernambuco e Parã; e se t~ve em vista dar á expressão porto do M,tra
por isso não podia essa base ser alterada por n!tão, empregada no citado decreto legislativo, 
uma parte contratante sem annuencia da outra, isto é, si como tal se deve considerar o an<-ora· 
tanto mais quanto o porto do Maranhão não . douro, que serve habitualmente ao commercio 
podia dar entrada .,a vapores de 1âo grande di- da capital da provineia do Maranhão ou si qual
mansão, que, quando carre~ados, calam 24: pés, quer outro ancoradouro que esteja no littoral 
IJara os quaes são insullicientes ~s aguus do dito da me;:ma provincia. P~rece á com missão que 
porto,- .onde os vapores se exporiam a perigos do v e ser preferido o primei r o ~entido, porqunn
'aes,. que por certo não encontrariam· campa- to como porto marítimo ou fluvial de umn. ci
nhias que admittissem · o seguro de riscos, ~ da de sPmpre se considerou o log~r á borda do 
conduiu solicitantlo que se reconsiderasse na mar ou do rio,· onde as embarca,õe• ~ncoram 
9ita alteração, . á qiJ.ll,l uão podia dar o seu as· para carregar e descarregar . faiendas, e não 
~nJimento. · . quaesquer outros ancoradouros onde taes ser• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:27 +Página 3 de 19 

Sessão em 17 de Agosto de 1880. 259 

viços niio se Cozem. Si ·o decreto tivesse em 
vista ampliar a at:c,.pç;lo da palavra-porto- o 
dever .. ter decl~radu expressamente. 
. Assim pois, e á falta de tal decloraç"ão, deve· 

r1am todos os estudos e investigaçõ~s convergir 
para o.110tto, .que serve ás transacções e ao com
mercio da di ta cidade, chamado por isso porto 
corumercial, cOlHO os das outras cidades que, 
não sendo centraes, se communicam por mar ou 
pelos rios. 

Na discussão que se estabeleceu nas camaras 
Iegisl~Uvas por uccasião do presente assumpto, 
se susteuLOu que o porto do Maranhão tem pro
ruildidade e lar!!urasutll.cientef. para allri~ar com 
seguran•:a navios de grande calado. Entretanto a 
commi><são hyàrographica incumbida ultima
mente de examinar o dito parto, não ob~tante 
mostr~r-se desfavor~vel 3 camp~nbia americana 
de oaveg"çiio, em seu extenso relataria enca
rando ~ questão soo outro aspecto, consignou 
de um modo laconieü mas mui frisante os se· 
guintes termos: 

• Não entra a eomroissão em detalhes sobre 
o )Uirt·1 comme cia!, porque da Ponta d' Area 
para dentro só ein prea!Mr h a f11ndo s11fil • 

- ciente pnra navios de lll~ pés de calado. • 
Essa infor111a~ão torna bem patente qne os 

vapores •la companhia ameri<"ana, tendo um ea
lado de 21t. pés,~ um~ cap~cidade para3.500 to
nel~das não podem ~n~orar no porto do Mara
nhão, porq ne fór~ da preamar o fnndo do pre
citado porto é inferior a h pés. 

Sabe-se que p:1ra se medir a verdadeira pro
fnudidude de um pt•rto <leve· se sempre tomar 
como base o mais in6rnoabai:xamento da~aguas, 
sendo que no caso vertente a baixamar deve 
descer muito de 2~ pé3, pois que a este numero 
$Óbe a preamar. 

Isso prova que é justifleavel a opJlosição da 
companhia nmericana para não aceitar o n· vo 
ponto de escala, ljue lhe impoz o eit"do decreto, 
tanto m:~i~ quanto snbe-se que, nlém da falta d~ 
profundidade suffidente das aguas, o .can~l te!ll 
tanta ~st.reiteza, olte~tada pelo notavel en~:enhei·· 
ro HaukSbaw, que_im~ms~ibilitara a manc>bt•a do~ 
vapores, cujo comprim~nto eleva-se a 3i4 pés. 
E a commi~;ão hydrograplliea disso estava tão 
eonven,·ida que procurou ex:~lt:•r outros nnco· 
ra!Jouros, não li gaudo importancia alguma ao da 
dita cida!le. · 

Niio ronsta que se tenha encontrado no pó r lO 
do Maranhão em baixumar c~lado superior a 
!4 pés, nem 111esmo o ncharnm os engenheiros 
e praticas citndo; !leiO sen~dur Nun~~ Gonçal-

. ns na ~fs,ão de ta fle M:1r~·o de 1Sí9. 
A commi~s,-,o de <'omrnbrcio, industri~ e ~rtes 

podia li1uitnr·~e a e~sas pal:•vr;~s. e concl,lir 
provando logo a eliminaç~o da coulliçf1o iln
posta á dita comvnutüa; mas entende p~ra 
maior e•clare•·i111ento da m~tería que- deve 
apredar e ex~ minar os alvitres lembrados em 
rebç.~o ao~ outro< ancura•l , iJ.ros, extern0s ao 
porto da capital do Ma > anbiio, e ·existentes na 
co~ta ou httor"l da l•r"vincia, os quae~ por 
certo se niio devem confunô i r corinquelle, pot~ 
uma causa é o vorto da cidade e outra os por· 
tos •1a província. 

Ante$, porém. de cstud~r cada um dos ditos 
:mcoradouros, não é fóra de pra~àsito COJlSÍ· 

gnar-se aqui o·que disse sobre o assumpto o 
Sr. Milner Ri1berts, eximi o engenheiro con
tralado pelo governo imperial para estudar os 
rios e portos do BraziL 

Em nm opu~culo ultimamente publiéado 
disse e li~: • ~~ grandes vapores da linha Roaeh~ 
quando Inteiramente carregados, têm um ca
lado de 25 a· 26 pés. E' este calado mnito 
grande, c a manobra de nnvios de tão avanta. 
jadas dimensões requer desusadas cautelas. 
Taes na vias não' podem ir ao porto do Mara. 
!lb.ão, porque a profundidade desse porto, nas 
marés baixas, é tão só mente de cerca de. 9 pés, 
e n~s .marés chei"s ordinarias, sómente de cerca 
de 24 e 25 p~s.Esta, porém, não é a unica di.JJl
culdade. As costas do oceano proximas a esse 
porto são peculiares· e em nada tavoraveis aos 
navios mercantes de grande calado ; ao avizi
n bar-se pelo oeste ha o perigo dos bai:llios de. 
C~rnaveiros. do baixio do Meio, e da barra de 
arêa da Cerca, e pelo I este o do baixio da Corôa 
Grande, do !Jaixio do Meio e do baíxio de ali!a. 
Approximando-se pelo oeste ou pelo NO, tem de 
se avistar o pbm·ol de Itacolomi, e pele leste ou 
sudoeste o d~ ilha de Sant'Anna. Este pharol, 
n11s circumstancias mais favoraveis, apAnas 
póde ser avistado a 14 milhas ao mar ; portanto 
os navios qne se approximam acompanhan!lo a 
costa não podem achar-se muito afastados da 
liHha do banco da Corôa Grand~, quand~ con· 
seguem avi<Ulr o pharol. Conservando-~e bas
tante proximos da costa para avistarem este 
pbarol, quanto maior fôr o calado do navio, 
tanto maior será o perill:O de !Jater em, lllglllll 
bah:io. Uma millla distante dos rochedos do· 
reciFe da Corô~ Grande, a profundidade do mar 
é sómente de ~ braças (2~ pés); porém, de re
pente encoatram·se 1.0 braças. ~avendo .ne
cessidade de encostar-se á terra, deve-se·pres· 
tar grande attenç;lo ás sondagens, e de noite os 
navios devem fazer-se ao largo, afim de· res· 
guardar-se coutra a incerteza das marés e das 
correntes nas proximidades da terra. • 

Quem observar a car\a llydrographica da 
p&rte do mar entre o lado oceidental da ilha do 
~laranhão e o eonlinente, ao sabir-se do oceano, 
isto é, a par1e m:~is larga entre o pharól do I ta
cotomi e o de Sant' Anna, golpho anteriot· ao 
lognr rro[lri~mente cnu.mado Dal! ia de S. Marcos 
e de S. José, ba de no lar que o rua r ahi acha-se 
em q uasi todas as direcções eri~do de divêrsos 
bancos e baixios, circumstancut que; reunida 
aos fortes ventos e corr~ntrs, tornará mtiito 
arriséada e dependente de accilradas.cautalas 
a entrada de navios de grande lotação, como os 
da companhia americana. Veem-se ahi os banCQS 
e baixios do Jta,·olorni, Carnaveiros, Peixada, 
Conia das Almas, Meio, Corô4 Grande, Coral, 
s. Marcos·, Cerca, fóra muitos outros sem nome 
conhecido. Por entre taes banco~ e bai:x:ios hão 
de os diloll V<lpores passsr antes de entrar nos 
ancoradouros lembrados pela commissão hydro· 
graphica .. E' esta a primeira dilli~uldade. __ 

O primeiro ancoradouro que a dita comrn1ssao 
indicou é o denominado-Eira, o qud fica entre 
o bnnco Cerca e o pharol de S. Marcos, posição 
q iJe, por ri. ma · om lssão inexp\icavel, não está 
!l't~'"'cionada na csrta levantada pela mesma 
commi;sào, e que nós verificámos por ·outros 
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meios . no mappa organizado por :Mouehez. 
A mesma cornmissiio dá a eSl'e ~neoradouro urna 
distancia de cerca de ! i/2 milhas !l<'l'3 a "idade; 
mas parece que houve engano ' nn ·estimaliva, 
pois não $Ó M6uc!Jcz lnarca m3is de quatro 
milhas, como o proprio pratico Felippe Peroira, 
muito conhecedor do JlO rto do Mura nhão, por 
onde pass:• duns vezes por mez ao servi~o dos 

-. vapores da companhia brazileira, desde Pernam
buco ao Par:i . na ida e volt~~, anes!ll a mesma 
distancia -em uma carta que o senador Mendes 
de Almei,.da transcreveu em seu discurso · de H 
de !unho do anno passado. . .. · 

A. mesma commis~ão, embora niio receie pe-. 
rigo ·aos grandes navios, reconhece que esse 
ancoradouro é desabJ'Íffado 11a m?1<fào das bri.1os 
do.norde~te e que o f1ll1:r afti fica Lcutante agitado 
1108 horas. da vasante, gua11ck tMs brisas srpram 
com violmcia.. Enrrel:lnto foi nesse que encalhou 
e perdeu.-se, ha pouco tempo, <• vapor H•!b<,rnia; 
E' verdade que nesse mesmo ancoradouro já 
estiveram, sem nada soffrer. os navios Calao ria 
e Kan,qaroo, mns por outro lado cumpre atten
der que estes navios eram de cap3eidade menor 
á daquclle, que. adtn iltia 5I. :lll4 toneladas, ao 
passo. que o Kangaroo ern de :1. H~ e o Calab1 ia 
de L 730 loneladas. 

Esqueceu-se a mesma commissão de meneio· 
nar que .no-Eira-a correnteza é tão furte-que 
sobe .a 5milhas por hora, e que isso con>titne 
um grande embaraço para a communicaç;iv com 
o porto, a qual se•a tardia, e incornpat1vel com 
o prazo fixo da demora que devem ter os v~ pores; 

A inconveniencta desse ancoradouro é tal que 
não póde escapar á dita commis$liO o aconselhar 
que o da ilha do Medo, classificado por ella em 
segundo . .logQr. sejn preferido áquelle 1ws_ occa
siões tia brisa do ma,·, guundo tivrt•cm os paquetes 
de tlesco1·regar volumes pe~ados 011 trouxe1'e111 
muita car!Ja:prtra o MaJ'€1tii!M _ · 

.Acerca do ancoradouro da-Eira-diz o ci!lldo 
Sr. Roberts, pano.' 9 : · 

c Este ancoradouro estâ mais proximo d~ ci· 
dade ( em relnção n outro que clle denomina 
Alogôas) ; tem porém a desvnntagem de :ter 
eol·rentes mais .. fortes e um fundo mau, que dó 
caus;J ~ frequentes perdas de ancoras ; o mar 
tarobem é-nelle ngitado durante os ventos do 
norte, e especialmente durante a maroi dava-
sante., · · 

• o·rnndo consiste em uma camnda de arên e 
cascalho sobro um tDboleiro de rochedo~- • 

Emquanto ao ancor~douro Eira, r.uja ulili· 
dade se ~pregôa, diz ~ .propria commissão o se
guinte :. . . · 

· c Da Eira não ba riSt'o n~ sabida a qualquer 
hora da noite, mas para {rmbar rm po$içào con· 
t>miente, cumpre .,.ttal' de dia; o que sempr~ acOII· 
tecerá, si_ os paquet' B adopt·.r111n 11S indicarücs que 
a_ cmnmissâo pM~ a aCilnsclha•· : 

Qun!ldO outras r~zões ·não houves;e, ba~tav:a 
essa parte ·ao 1>arecor p;>ra r~j··itar o ancoradouro 
Eira, pois que suil adruissno importav:> uma· 
uova aJtei':!ção no· ·contrato, além ditquella que 
já o poder legislativo impoz, no\•a alleravl!o que 
o poder e:teculivo não tem competencJa para 
fazel-o sem uccôrdo com a empreza em vista do 
art .. H do conlr"to-

0 ~-• ancoradouro-o do sul d~ ilba do Medo.:_ 
não oll'erece por certo os i ocun ven i~tes e peri
gos do t.•, desde que os vavores, livr:illdo-se · 
dos outros perigos, na entradn do golpho, con
seguirem nelle ancorar . Isso reconhece tambem 
o ::;r_· Roberts, mas, diz elle,. tem a ·de~va nta
gem de di>t3r 6 a 7 milh;1s da ctdade, di~tancia 
que se verifica oo m;~ppa de Mouchez e que 
entretanto não foi dete•·minada de um . modo 
preciso pela dita rommis~ão. · 

Essa longn· distancia, qo.e só póde ser vencida 
em muitas boros ~1n1o na ida como na volta, é 
rr•Z:io por de mais bastnnte pnra condemoar- se 
o dilo an.coradouro.- Ella repugna e t~xcede á 
brevidade dl) prazo de demora que os vapores 
dé liuhas regulares s~o obrigados a guardar 
pela mtureza e especialidade de seus servicos. 

O 3.• aucoradouro -Ita4ui- ao sul da ilha 
Guarapirá, sl offerece a me~ma se-gurança rela
tiva ao do sul da i! ba do Medo, tem por outro 
lado o me· mo ·ioconveaiente em maior e.•cala, 
pois fica ~inda em maior distancia dii cid;.de, 
e portanto não I•Óde tambPm ser admittid<l-

Cumpre notar que a entrada em taes portos a 
dit:r commis,iio t·onsidera tão segura mesmo 
nos :mco1adouros das ilha' do Medo e Guara
·pirã, q_u:,Jilic,das _as melhores, que acerca del -
les ~ss1m se expnme : . 

. c Fie;• subentendido que nunca poderilo pre
scindir de praticas lueaes, qu;. ndo demandarem 
os abrigos das ilhas do Medo e de Guarupirá, 
afim de que uiio succedn lançarem o ferro em 
algum sitio de fundo padrego~o ou de fortes 
revessas, nem enc:~lhuem sobre os recifes da 
primeira da11 nell ~$ ilbns n~s horas que permn
necerem encobe1·tos pelu preamar .• 

Resulta de .tudo isso que, q 11er o porto da ci· 
dnde de S. Luiz, quer os de seu !litoral no 
goiJ1hO, uâo d:lo accesso Iacil e livre de perigos 
aos vapores da companhia americana, sendo 
que- contlrmam este a~rto a~ proprias caule· 
las especiae~ e desu.,ados suggeridas pela com· 
missiio hydrograJihica. 
· N•io é por ccrlo prudente expor a taes emcr
p:eocia5, peculiares :i n11lurez" desses porto~, o~ 
di-tos n3vios de tão grande J, -tação, e cujo custO 
de cadu um com ns carg.•s que coodw: sobe· a: 
cerca de dons mil conto~. 

• A par~ida do porto do Pará nns viagens para 
o sul deve ser entre as 10 e H borRs da manhã, 
de sorte que, embora os -vapores S<'jam obrigHdos 

._ pela clausula ! .•-dt> seu -conu'at•• a m:.nt6rern: 
sempre uma marcba. de H milha$ por hor~ - , 
coq~tudo a commissão, att~ndcndo á na•e~nção 
para bar lavemo, não considerná ~ velocidade 
média su['erior a i2 milhas, o que lhes permit· 
ti~ a seguinte de~ro).a.> · 

Cumpre ,por outro l •·do attender que a com
p~nbin, fund_nndo·s<l eru tnes re.·eios, recw:a-se 
formulm~ntc fl dar ~o trada aos . seu.; navios nos 
dito~ portos, prererindo rescindir o sell contrato 
por não se querer sujei lar a uma c<1ndição im
possível. E •ssim, ees~l!ldo por este motivo a 
nnvegaçiio, _ vir.io a soffrer os outros portos bra
úteiros in c! ui dos no c~C6la ; m6S não é justo 
que por cnu5a do Maran hão venham quatro 
grandes. cid~des - bruzileiras · a liear ·· pre
judicad3S dll um serviço que ·timtas '\'an\agens 
U.es ofl'erece, as qu;.e.< . por certo siio 3SSU su • 
periores ás qué poderiam provir ao 1\larail.hão 
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com s inclusão de seu porto n~ e~cala da nave
gaç.ão a c~rgo da mesma comp,obia. 

Ú Sa. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. 
Augusto Fr~nça. 

A commissão de. wmrrierr.io, ind ustria e artes 
reconhece que á vrovincia do .l!l~rauhão se deve 
tambem estender GS serviç~s de que estão par
ticipando liio de Janeiro, B~bia, Pernamhuco e 
Pará, e do qn3! •·omo do .Maranhão e>tã•• exclui
das outras províncias, ás . qu~es- ~ssiste i~ual 
direito; mas o alvitre lembrado e inex:aqmvel, 
sendo conveniente que a nlludida neae~si<lade 
seja· por outros mei11s attendido, como o de· ce
lebrar-se outro contt·ato, sem prejui2odo' pri
mBiro, para o firo de Fe construirem oatrns va
pores de calado compatível com a capacidade e 
natureza peculiar .do porto do M.-ranhão ; e 
para isso nào duvid"ará- d11r pare~er ravoravel, 
quando occorrer a devi da oppo1 tunidade. 

· , O Sr. A. gusto Franç:a: :-Sr. pre· 
s1dente, venbo trater :i ~pr~ei;,çào da camara a 
representação que fa2em alguns negociantes 
da capital do Ceará contra o imposto sobre o 
fumo. · , · · 

Em face do que fica expendido, a commi~são 
de· eommercio, industrio c artes tem a honra 
de submetter ~u conhecimento do corpo legis
lativo o seguinte projecto : 

A assemblên geral resolve: · 
.Art. L • Fie~ sem effeito a alteraçffo Mtn 

pelo decreto n. 2853 de iO de Maio de 1879 
nas cl~usulas 2.• c 3.• do contrato celebrado 
com a casa commercial Job.n Roach & So~. por. 
força do decreto do poder executi o;ro n. 6729 
de 1.0 de Novembro de !.877 para a nnvel(ação 
entre o porto do llio de Janeiro o o de I'ilew-York, 
considerandrHe as~im em inteiro vigor t"das 
as clausulas do dito contrato. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições. em 
wntrario. . · 

Sala das commissões; 5 de Agosto de i880. 
- Inn~cencio Seraphico ds Assis Car1>afho • ...:. 
TIWJpltilo Ot!oni. - Jeronymo R . d~ Noraes 
Ja1·dim. 

Foram lid~s e appro~adas as redacções sob os 
ns. ii A, 56, 7ü, 70 A e 83. -· · 

O Sn. PRES!DE~>TE nomeia para :~ deputnção 
que tem do apresentar a Sua l!lage~tade o Im
perador o decreto da · asse111bléa geral appro· 
vando os credttos concedidos ao ministerio da 
agricultura os seguintes Srs: Liberato B~rrr.so, 
Andrade Pinto,. Meira de Vasconcelio~. Affonso 
Penna, Florencio de Abreu, Buriio da Estancia 
e Theodomiro, e declara que va1 se olficiar no 
governo par~ saber o dia, lugnr e bora em que 
Sua Magestade recabe a dita aeputaçíio. 

O Sn. B.utnos Pil!ENTEL remette :1 mesa uma 
representação dos imporlndorcs de chapeos de 
lebre e lã; · 

A representação é remettida á commissão de 
orçamento' 

PRIMEffiA P ARTR DA ORDEM DO DIA 

Acbanào-se na sala irnmediata- o Sr. depu
tado Benedicto Cordeiro de Campos Valladnres, 
eleito pela província de M·nas, é introdusido uo 
recinto com as formalidades do estylo, presta 
juramento e toma assento. · 

Oecupa a cade1ra na presidencia o Sr. secre-
tario Barros Piment61. · 

Posto a votos o pro)eeto n. '19 A. d.e orça· 
mento da:despeza do ministerio,da ~uerra, ~n· 
cerrado ·na ultima sessão, é approvado. 

Pela associação commercial da Bahia fol no· 
meada uma commissão, da quo! ôz partP., para 
ser org-ão perante esta camara de diversas re-· 
present;)ções no mesmo lõentido; e numerosis· 
simas têm subido á nossa consideraçõo, á con
Sideração do senado e li do governo imperial,de 
todos os pontos das províncias do Imperio, re
el~mando contra sem~lbante imposto. (Apoiadas.)· 

o"sn. ARAGÃO BuLCÃO:- E a COUllllissllo de 
orçamento tomou hontem na devida considera
ção esta matel'ia. 

O Sn. AuGusto F!IAl'!ÇA:- Sr. presidente, 
quando um clamot· tão geral se necentúa com 
tanta forçn, é porque ba justos motivos para 
elle, ê porque existem interesses m uiLo serios 
offendídos, aos quaes cumpre com urgencia 
prover de prompto remedio. (Apoiados.) 

A lei do orçamento vigente, no intuito de au· 
Jtilinr o governo no louvavel empenho de resta~ 
helecer as finanças do Impel"io e de resgatar o 
papel-moeda, autorizou-o a elevar o imposto do 
fama ao duplo das taxas, que então eram lan
çada~ sobre elle. O governo, usando desta auto· 
ri z ação, elevuu até esse ex. tremo todas as tabel· 
las respP.ctivas. 

A lei do orçamento dizia ( lmiW} : • Fica o go
vernu nutorizodo para rever as tabellas a que 
est~o sujeitos os fabricantes e v•ndedores de 
preparados de fumo, augmentando Mé o dobro 
as respcctivns taxas. E~ te augmento n5o com· 
prohender:i os .. productores de fumo, nem ex:
cluir:í quaA~qaer outras taxas que pelo seu con; 
summo elevam os vendedores pagar :• 

Sr. presi•lente, as taxas a que e;tà sujeita a 
industria do fumo são de tres especies; visto 
como ba tab e lias or~:anizados eonfurme á im • 
porlaoaia dos Jogares em que a industria é 
exereilln, outr~s segundo os meios de produc
çiio, outras finalmente Jlroporcionaes ao valor 
loe~tivo dos prcdios. Si nós comparar.mns as. 
tabellas, que ncompnnbarnm o decreto de i9 de 
Nove~rbro de i819, com as tab~llas dos de Hi de 
Julno de !874 ·o ~O de ltllho de i8i8, veremos 
que o imposto sobre fumo, de I.Bil, .a 1.879, tri
plicou de vrilor, e isto relativamente a todas as 
~uns'taxas; de sorte que a indu~tria deste~enero 
ficoue;n uma posi\·ão inteiramente excepcional, 
e diversa daquella em que-se acham collocadas 
todas as mais jndustrios do lmperio. · 

O vexame acarretado á indastria de que trato, 
em consequencia da_ elevação do .imposto geral, 
é muito mais consideravel, si nós attendermos 
a que o filmO jli se nehnva fortemente tribut3dO 
em todas as provi ncias pelos seus orçiunentos 
provinciaes e munidpaes. _ _ · 

O rumo, Sr. presidente, foi uma.dns primeiras 
industrias ex11loradas pel~s provindas. e.muni, 
cipios comó fonte de renda 'puhlica;Jlo'tquanto, 
achando-se as províncias· faltas. de outro.~ re·. 
cursos; e tendo de. procurar meios de supprir 
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ás suas necessidades, tiveram de lançar miío 
desse tributo como um dos vrineipaes recursos 
de sua salvação. . 

·Aconteceu que as províncias se acha varo na 
mesma situapão dessas arvores que, para não 
morrer aspbuiadas, procuram atr11véz de mil 
obstaculos o ar e a luz que lhes dêm vida. 

Além do vexame resultante ~ara a industria 
do f um O da nlev ação dHS differentes ta:x:as Q\16 
lhe são applicadas, gravame imm~n~o foi inl· 
posto sobre ellas por uma disposição do regu' 
lamento vigent .. , a qual revogou, sómenle em 
detrimento dest.a industri:~, alga1uas dispos;Ções 
Mlutares que servem. de benefieo allivio a todas 
as demais industrias do paiz. 

O regulam~nto de i879 consagra as seguintes 
dispo~it;ões (!e): • Art. 3.•, § L• O paga1n~Hio 
deste imposto não exclue o de quae•quer o ttr:•s 
taxas, que, pelo seu eommerdo ou industria; 
08 mercadores e f;tbric3ntes devam sati~f.,zer. 
~ 2 ·• Dell• não se ncl1am, c1nse /lfint"111mt·•. 
,sentas os Cil!ll'cta.dos d" que tratam os artiJ08 f 6 
e 1.7 do dec1·eto. n. 5.690 de !.5 de Julho de 1874, 
os quaes têm· tle pagar, além das taxas a que 
estiverem obrigados :pela posse de otívers•.'S esta
belecimentos, ou pelo exercício de ili[erentes 
industrias e negocias; AS que lhes compelirem 
em·">irtude .deste regulament,o. • 

O principio d~ não exclusão de outras taxas 
já se achava · exarado D3 lei do orçamento 
vigente ; porém o regulamento tirou de !I e con • ' 
clu:;ões jmeiramerite inesperada~, e que parece 
não se podiam inferir L• •gicamente das premissos 
estabeleddas. Se nós observ>~mos as.disposi: ões 
dos arts. 16 e 17 do .regulamento de 1874, 
achamos o seguinte (lê}: 

•' Al1. I6. O que tiver diversos estabeleci
mentos no mesmo município p1rgaráa tiu;a fiu 
lk 'Um, ou, no c~so de serem <listinctas as iD;tlllS· 
trias; a mawr <las que lhe forem apphcave1S, e 
mais mel'lde das correspon•lentes aos . outro~ 
estabelecimentos, com tanto qae o total das 
meias taxa~ não exceda o dobro da principaL 

• ArL. i7. O que exercer di[erente~ iMus
trias no me~ mo e:<taheleci menta co•lt,·ibu~rá 
com a taa;a m11is el vada, qile lhe fõr ~pplicavel, 
ficarulo isento da.s outra$ tax11s. > 

Temos nós aqui ~ primeira hypoth~se, Sr. 
presidente dP. um industrial ou co~mmcrcinute 
que pos:<ue no mesmo municitlio diversns estll· 
belecimentos similares. Se:rundo o principio 
geral qtie domina e rege todas as industo·i•s, este 
negodante ou industrial só paga n taxa ftxa de 
um delles; entrelllnto que e~ta disposiç:io .be, 
niana ficou inteiramente revogada em relação 
ao~ estabelecimentos em que se vende ou fubrica 
fumo. 

O S11. !LDEFONSO DE ARo~.mo:-E' verdade. 
0 SR. AUGUSTO FRANÇA:-Ora, poder-se-ha 

dizer que a revog~ção ~esta disp'•siçã•! •eja U?Ja 
eonslquencin logic~ da . clau~ubo est:•belactda 

· pela l~i do orc:•mento T De certo que n:w ; por
quanto, .si a lei do orçamento or<lenav~ que o 

, contribuinte de imposto sobre o furuo nau ficas
$e ·excluido de outros impo~tos differ~nt~s, n~o 

· queria isto dizer que, quando ti.vesse varws es
tilhelecimentos de fumo, ficasse obrigado a pagar 

lmpo~to por todos elles, emquanto os demais 
indu~trines só p~~assem por um dos simil .. res. 

Es~·~ claro que· si S3tisfizesse, romo devia, 
~ ta~a fil(a de um ::;ó, n:io >e teria ue iS•'ntal-a 
de outra qu .. !quer, porque outro qualquer im
posto não Linha de rec:1bir sohre elle. 

Outra bypolllese do ark i6 é a de possuir 
um negociante ou inolustrinl estabelecimentos 
de industrias dbtinctas no mesmo município. 
(Lé.) 

Assim,si o mercador de 1umo·e de seus prepa
rados fos~e lançadv nos termos do artigo citado, 
ljuaudo possui~s\J 110 mesmo munic.ivío diver
SO$ estaueledmentos de industrias distinctas, 
p~garia sómente a taxa !ixa integra! ·em rel~ção 
a Ulll deiiP.s, por exemplo, o d~ fumo, pa~ando 
metade em relação aos outros. Ora, pergllnta-se, 
qual o motivo justificati,o, pdo qu"l o nogo
ciante de fumo foi exi:luido dest., vant:•gem 1 Por 
v~ntura, pag,.ndo o imvo$tO dt> rumó por ser o 
m•tior e ~o mesmo tempo a met·•de dus outros 
qu~. ine ross~m lançados, licaria is~nto des~es 
outros impostos na razão devida Y Haveria vio
lação ou infracçao da disvosição da lei do orça
mento vígen t~ 1 

Ninguem ~"'~j~á. certamPnte. 
Conforme ao a·r~. 1.7, qualq11er n~gociante que 

tenha no seu estabel~cimento diversos ramos de 
negocio que o ohrigaeni a dous ou mais im
postO>, pagará sómente o maior, lie:mdo isento 
do~ oulrus. 

Si <~té á expedição· do regulamento de 1.879 a 
lllxa do rumo era a menor, é claro que o riego
cinnte só deveria pagar a taxa corl'espondenta a 
outro·genero. Pergunt~·$e: mantendo-~e esta 
dis~osíção em favo~r. do negociante de fumo, 
istv é, contiuuando elle · i~ento de~se impo~to, 
nins_pagando o l.le out•o~ g~neros differentes, 
haveria aiod:1 aqui infracção da lei do nrça
mento Vi!l~nte ~ ~ão, S1·. pre~ident~>, tãG só
ment~ haveria a vant~gem delle ficar distJensado 
do impo>lu do fumo, continu:ondo a pagar, como 
d"nles, as tans rdatí v as aos outros ramos .de 
negncio . 

Figuremos, porém, outra bypothese : qne 
pelo a 111:men to das taxas do fumo o negociao te 
que esl:lva i;ento des'e imposto, por ser elle 
o menor, o tivessu de pa~·nr ngurn, ·visto 
ter-se alle tc.r11ndo maiot'. Ne~te caso dir-se·ha: 
esse industl'iol ~i gozasse d~ v~ntagem do re· 
gulam.o·nto de !876: lio:aria efrec(ivaulente isento 
e excluído de pagar outras lnxa~ ; e nest~ ceso 
po.ter-se-ha argumentar; diz~nt!o que fic~riá = 

·violuda a disposição orçameulnria. 
l'tlas, Sr. presidente.ainda 11esta hypothese ha

via um meio 111Uilo f:•cil e conseutant•O ~ar~ con· 
.cili"r u; interesso•$ do cummer:-ió e da indusltia 
com tul1lispo~i~iio; e" meio c.onciliatorio que se 
~ pr~sent~vfl ao estJirito e r~ 1·eun ir as dU!lS tnxas 
e ra:wr C<JID qu" o cunlribui·nte. as pagas•e •. não 
em sua integrid~Hie, mas •egllndo uwa propor-
ção e u•tativa, razoavel eju,:ta. · 
Entret~nto não foi o tlue aconreceu: Emqu~'!-

to tod"s as industriasc quan•1o ba concurrenma 
de· divá:;os imposto,:, ficam ubrigad<>S a pa
g:~l-o~, não em ,;ua in~~gridade, m:1s segundo 
uu1a pro portão equitativ~; est:o equidade de':llp
parece eou1 pletameo.te em relaç~o aos negoc1an-
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tes de Cu oi o_ Parece que isto é const;grar uma 
dispu~ição exc:~pcicmal e int.·irameDLe ~ ravosa 
para as cla~ses do nossa socie•ladll que deriv:om 
os s•ns meios de vida e con•·orrcm (Jllru a rece•ta 
publica, entr~ganrlO-Sil á lavoura, a industria C 
ao cummercío q 11e tem por ma teria prima o 
fumo. Parece que o regulamento niio SA limilou 
a elevar as tab~llas do fumo; ntas foi ~ sujeitar· 
·lhes quem •1dh;s ••stava isentfl: o que imvorta 
uma verdad~irn •reaç,io de imposto. 

As consequendas destas diSJIOSições, intei 
.ramente exl"epcionaes, do regulomento det 87\l
nilo se tôm fci o e,<per8r ; pois é de noll>rie
dade publica que -r m-. todu~ .as províncias do 
lm11erio tem s11lfrido grande redm·ção o con
sumo dOo< preparados de fumo. Diverus casas 
que existiam abertas, e que por. cun~t-quencia 
concorriam para o pagamento de impostos, têm 
desa pparecido. . 

Além de· te.~ vexames que apontei, outros pro
vêm de di~posições adoptad~s na maior hoa 
fé, mas que em resultado podem dH g~rrote 
a esta indushia; por ter-se entendido, e ser 
disposição do regularnento,que, sej" qual for o 
ne!!ocio, uma vez que, embora como sintples 
accessorio, se vendam rap~, charu•os ou cig:or
ros, hr~ da se pagar integralmente o imposto 
reblivo a es~a industria. 

Tam-se mais • n1endido, e neste ponto arcen-
1ua-se ctim mais· vigor ainda o clamor con tra 
semelnaute uisposiçilo, tem-~e enlt!Ddfdo qu~, 
quando uma ea~a. por mais .in~igniflcantc que 
&eja, vende rapé, ci~arros, charutos ou fumo, 
eslá obrigad" a. pagar inte~ralm~nte, n§o me
ramente um imposto, senão as taus rel11tivas a 
cada uma de~ tas •liver>a> especies de prepar~dos 
de rumo. Ora, parece que não ba e~tabeleci
mento nlgnm de,t.e genero que poossa resisti r 11 
impositões tão for tes e tlio ferrenh;os ; por isso 
digo eu; n cunseqnencius·n~o se têm C~ito es
perar; e em todos o,; pontos do Irnperto tem ~o r· 
frido depreciamento ;• industria q<~e labora sobre 
es1a mat~riu pri tua, prejudicando-se immen
Sllrnente as rendas publi<as. 

Tanto o orljllrnento, como o regulamento, éon
corrPram para um resullado que nem o legis
ludor, por certo, nem o go\'eruo ti v eram em 
mira . Eu disse, ha pouco, que as províncias e 
os municípios procuravam haurir desta fonte 
grande renda para prov"r as suas neces~ida· 
des ; porque V. Ex. sabe _ perfdlEmeo te que a!> 
provi11cias e os_ munrcrpros nao encontram 
meios faceis de acudir· ãs .: suas de~ petas ; 1:1 o 
imposto do fumo nos orçamentos provinci:.es 
do Jrnperio representa um dos p~peis mais im
portantes ; represent\ um3 das fomes mais fe
cundas de teceita provincial. Entretanto a 
perturbação caus;•da na industris do furuo veiu 
fazer lambem com que as províncias su[rP.,sem 
não ·pequeno detrim~nl~ n~ sua respectivn 
renda; de modo que. nu tuturto de restabelecer 
as fin~oç: 1 s du Impllrio, no intuito de concorrer 
para o resgate ~o papel ~oe~a, nós f•~m· s 
aggrav•r a ~ituaçao das·prov•octas,. que ahás é 
extremamente prec:~l'ia e reclarnn, cc.mo " es 
tado do or~aiD,..nto ·geral, ·medid;•s conv•nientes 
qu• :llte_ dêm rcme•lio, e tirem a" fln,,nç.1s pro-

. vineiaes do e5tado la:;timoso em que exl~lem, 
dessa atrophia,;que se tem somado qnasl geral-

· Houve·, pois, esta terrivd con,equeneia ; col
_locar as provinci"s e t~rnbem os municipios em 
serias dilliculd;.des financeiras·: 

Não se diga, Sr. presidente, que com este . 
imposto. se poupou a cla~se da Iavour~; não se 
diga que a lei do orçamenLo de ela rand que 
flcnva i se~ ta de taxa a lavoura do fumo, as 
classes que ~e entregnm a este ramo d~ agricul- . 
turn ni!o têm ab~olutamente soffrido com o 
erecimento das ouLras classes industriaes e 
commerr.iaes que elaboram a ma teria prima ; 
nil~ ~e_ pen.<e 1311 Sr. president~ . porquanto é 
pr•ne1pro economrco IJUe todas as industrias têm 
tntimas r~lar;ões entre si, e são solidarias. Da 
pru:<(>1!rid.de de uma indu•lri3 depende ·a das 
outr-d~, de sorte que; soffrendo a industrla 
f~bril e eommercial pelb elevação do imposto do 
fomo, a lavoura tem soffrido consideravelmente 
e ha de vir a lutar com as mais serias e graves 
ditllcoldades. 

No momento em que as fabricas cessem ou 
diminuilm o seu trabalho, no momento em que 
niio houver no paiz casas commerciaes que dêm 
e~guto e sabida aos producto~, quer em bruto, 
quer já preparados do Cutno, a lavoura neeessa
riHmente ba d~-t>smorecer e definhar, porque 
V. Ex: snbe perfeitamente que o consumo maior 
ou menor é qu~ dá maior ou menor eiastcrio á 
in dustria Dgrirc.Ja . 

Si nós considerarmos que, não podendo o 
fumo ser aproveiLado no Imperi o, se recnrrcrá 
3 exporLação, para compensar os daillnos sor
frirto~ no interior do paiz; si quizermos nisto 
depositar al~uma esperança, deveremos,Sr. pre
Si•lente, r~formar o nosso juizo, considerando 
igu~l mente que, além de nosso paiz, ba outros 
grdndes exportadores de fumo, os quaes cada 
vez augmen1am a sua producyão; de fôrma que 
a concurreocia nos mercados estrangeiros é 
extraordi~~;Jria , e o nosso produr.to,sabiodo já do 
Iutperio onérado de diversos tributos de expor
tação e internos, não podera coni vantagem 
lutõr nesses mercados. • 

Cumpre, além di•to, Sr. presidente, attender 
a que nos p.•izes·importadores do nosso rumo, 
tem-se ultimamente aggravado o imposto e ele
vado a uma taxa conside'ravel. 

Sr. presidente, qual o resultado -final destas 
dlffieuldades trazidas á lavoura, industria e 
eomtller~io do futDo Y O resultado fin~I é oru
gentar destas industrias important•·s as classes 
poures e ~s cl~sses livres; porque V. Ex. sabe 
1l)1e a lavoura dofamo está entr~gue aos lavra· 
dores mais pobres; o rumo é cultivado na pe
quena lavoura, por demandar pequena extensão 
de 'terra, poucos braços e copitaes. 

A lavour~ do fumo e outras que possam appa
recer, é que hão de transformar o trabalho 
agrícola no Jmperio, substituindo e a final ex
tinguindo esse el~mento servil, a respeito do 
qual· todos nós ternos apprehensões; são a la
voura do fumo e outras, que tomem a sua fór
rn~; qn• hi>o de concorrer p<~ra que se vá ope
r:ondo. na OOS$3 agricultura 1l transformação do 
·trabalh_o escravo em tn•halho livre ; o que é um . 
protolem~ social pelo qual todos nós pugnamos 
e uma das aspirações .mais ardentes. do nosso 
paiz. ' . 
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Certamente, quando se trata de um imposto 
quegrn~a por tal m••doa·clnsses tão recommen
davei~ á solicitude ·dos allos poderes do Estado, 
é indi,;pensavel não cerrar os ouvidos ás recla
mações que se aprescnt.am; é indispeo~avel que 
o poder lef(islativo, dentro da esphera que lhe 
cabe e o poder executivo na que lhe ê tr·~çada, 
quonto antes aceudsm, com remedio prompto, a 
estas classes industriosas. . 

OJI'erecendo á consideração da camara n repre· 
sentação que veiu da província do Ceará, e pro· 
ferindo as palavras que a eam~ra acaba de 
ouvir, o faço em desempenho do meu dever de 
representante e ~orrespundendo a conllança que 
me foi deposilada pel~ associncão commerci:<l da 
Bahia e pelo commercio .do Ceará. O voder le
~islativo e o poder executivo concorrerão sem 

·-.!uvida para que \odas as classes qut~ se entregam 
á industria ···do fumo sej~m · alliviadas do gra
-vame atroz de que actualmente são victimas. 

O SR. All.i.GÃO BuLCÃO :...:.. A C<JmmissãÔ de or
ç~mento vai propo~a modificação deste imposto 

Vem a mesa e é remettida á commissão d~ 
orçamanto uma representação dos mercadores 

· de charutos, cigarros c rapé, da cidade da For
talez3, na .província do Ceará, contra o im~osto 
est;,belecido no art. I.B, n. 3, §L" da lei de 
orçamento. 
• Entra em 2.~ discussão. o proj~cto n. Si. de 

!880, sobre vencimentos de e:npregados do la; 
boratorio pyrotechnico do Campinbo. 

OI 8r. Joaqui:oa Serra:-Sr. pre
sidente, a comnliss!io de pensões e ordenados foi 
que teve a h o nl'a de nlrerecer, á considernçf•o 
da casa, o projeeto que se acha em .discussão. E' 
elle o result~do de petiçõ?.s que foram enviadas 
á mesma commissão, acompanhadas de docu
roenLos que nos parecer~m de torla proce
dencia. 
· Entretnnto, depois de formulado o projecto, 
novas reclamat;ões chegaram M seio da· com
missão, e esLa viu que a jusli~a não era igual
mente distnbuida por todos aquelles empre~A
dos 4ue se queriam equiparar aos do ars~nnl de 
guerra da cOrte. A commissão resolveu fazer 
emt>nd~s e ~dditivos ao projPcto, e por e~te 
motivo pedi a p~lavra para informar á cumara 
do que ba a respeito. 

Antes de tudo rarei sentir, que o proiecto 
dispõe que os em pregados do Jabor~torio do 
Campinho tenb:•m os sens vencimentos equipa
rad<·S aos dos ·empregados de igual cath ~goria 
e com occupação identica no arsenal de guerra 
da côrte. As peti;;ões ,.i eram acompanhadas de 
documentos comprobatorios; mas apezardisso 
ll eommissiio q lliz ouvir a O]liniiio do nobre mi-
nistro da guerra. . . 

S. Ex. !01 favoravel á pretenção. 
Esses empl'egados, além do mais, fazem sacri

Jicio dos ~eus com modos residindo fóra da côrte, 
. e correm grande risco de vida p•lo trabalho de 
que se acunm encarregados. O miuisLro acb.uu 
de toda equidade que fo~sem equiparados os 
seus aos vencimentos dos· empregados ·do arse
·nal de guerra. 
· :_.!j:r~. por conseguinte, uina alteração ao que 

fot dtsposto no regulamento expedido pelo:· fal. 

leoido Marque~ do Herval, de saudosissima me-
rnoria. , , 

Depois de submettida :i com missão essa repre· 
semação, e de ter ella elaborado o projecto que 
se acha em discussão, o medico e o preparador de 
chimica do l~borntorio fizeram senLir â com
missão que não ex:istiam emrregos equivalentes 
aos seus no . arsenal de guerra da ·cõne, e que 
assim ficari~m eJJes privados do lavor, quando os 
seus componbeiros eram JDelbor· remune!'lldos. 

Quanto ao preparador de chimi~a, lendo-se 
o regulamento expt·dido pelo Sr. ?.l~rquez do 
Herv~l vê-se de fa~Lo que. não só a ma catego

.ria é em tudo lgua I á dos artífices que dirigem 
ns subdivi>ões pyrotechnicas do arsenal, como 
t~mbem que elle é o eucarregado pelo art. 32 
da· di recção dos trabalhos da 7. • subdivisão 
pyrotechnica. 

O ragulumento do laborator10 do Cumpioho 
que baixou com o ,d('creto n. 6. 98~ de.n de 
Julho de l!l78 determina no seu art. 23 que as 
suas olficinas formem duas divisõeg_ A prilneira, 
que ~comprebende o fabrico de todas as ·mu
nições empregadas em o nosso exercito, é di vi
dida em._seLe subdivisões, sendo a ultima, que 
é destinada a preparações e rnanipulacões de 
todos os mix:tos dewna n,es e fulminantes,dirigida 
p~lo preparador de chim ica, e as outl'as diri
gidas por um artitlr.e . idoneo e de reco11hecida 
prat:ca na pyrotechnica militar . 

Sendo, poré1u, as runcções do director da 
·setimll subdivisiio de nma ordem. mais elevada, 
não 'SÓ pela rategoria que ex.i~e o regulamento 
no art. 17. co mo pela grande re~pons~bilidade 
e eminente .p~rigo qu~ cerca o funcr.ionario, e 
pelos onns que lhe são impostos pdo art. :1.6, 
priva! ·O d3 ~rra lifieação que lilm os outros arti • 
!ice~ fôra uma iniq uidade. 

E' ju~tnmente desta subdivisão que se acha 
enc:~rregndo como dírector o preparador de 
ohimica. 

·priva l· o do favor que se ia fazer aos empre · 
gados de mais categorias por falta de nm typo 
equivalente do arsenal de guerrH da côrLe, 
pareceu á com missão qne não era justo e q11e 
-portanto ell• deverill auender a Sllli reclamnçno. 

Da me~mn fórma a peLiç5o do meuicc. do la
boratorio, que, além das obrigações q11e lhe são 
impo:;LI•S .pelo regulamento, tem de prestar os · 
soccorros de sua profisslio aos oper~r1os, e ás 
familí~s residentes no Laboratorio tl suas pro
ximidades, c bdm assim a todo iodivrdilo re
mettido ~s enrermarins por ordem do d1rector 
do estabeledmento. . 

De fórmn que o medico é obrigado a tratar 
além do> empregados do laboratOrlo e das famí
lias destes, mals ainda todas as pessoas da eir· 
.cumvi~inbança. · 

O medico, portnnto, pediu que lhe fosse au-
gmentuda a. sua gratifi('a~ão. · 

Pelo que· di~ põe o projecto em discussão elle 
não podena ter oaugm~nto de vencirnentlls,visto· 
corno não se o ~quiparav~ a neu bum empregado 
correspondente uo nrsennl .de guerra; era pre· 
ciso OOilliDalmente f:•zer a inclwão. 

A cominiss~o,ã vísla ~dbs documentos forne
cidos e da leitura medilarla que !e~ do regnla
me!lto gue_reg~ o .Iaboratorio, · cbe~OJ! a ~on• 
elmr que nao so o preparador de ebumca tinha 
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direito ao f,vor (pois além do m~•is os seus ven· 
cimerotus ~ctuae.; até :<ã11 inf~riores ao> dos ·pre· 
par~doores da e,cola polytechooica), como que 
tamb~m o medico do csLa!Jelecimento devia me· 
lhornr de gr:~tifie~ção, e. pro1.oz o augmento, 
que é o~ verdade insiguificunte . 

Por con•egnin•e. eu e o nobre deputado o 
Sr. Almeida Couto reoti~imos, vbto estar ntl· 

-. sente o t~ret:iro membro da eommissão, estas 
..... emendas, que vou mandar á meso. 

. Antes de envi;•f -a<, eu pedirei a V_ E:t. para. 
que, no caso de ser ~pp.rovado o pn;jecto, qua u · 
do tenha eHe de s~;:uir para o senado, seja 
~companhado de to.los os esclarecim~ntos que 
existem. na secre~ria. 

Na secretaria eslão as representaçroe~ dos in· 
ter essa dos , . inf<~rmação do Sr. ministro da 
guerrl! e· outros documentos que en reputo 
BSS;lOCiaes para o uame. . 

E não é dellnlde, i>r. presidente, que faço esta 
reclamação, por4ne n:io h a muitos dias que, en · 
vi~ndo nó• para· o senado nm .projecto de lei, 
foi este, pelo parece•· ~a comu:iissàll respectiva 
daquella ca.<ado parlamento jnlg:~do no cnso de 
llào ser ·approvado 11or falta de e>clroreeimenLs. 

Vendo um tal parecer eu tomei a pal~vra 
nesta casa, •·omo autor dt) prO)ecto que unta<> so 
pedia fll>Se rejeit~do uo .J<en<Jdo . para fazer sen· 
li r q o e o m~mo projecto não era. frueto de 
nenhuma petkão,e nlioHa o resnlt~d<) der~gue· 
rimento de , part•~; que não havin para acompa· 
nhal·o nem ce11ifiçados ou attest;,dos de qual · 
quer ll;otur~za, e que·o commentuio unieo quo 
poderia servir para. esdarecer o senado, era. o 

·· que nq ui se dtsse. O meu discurso, tenho o 
prazer de o assegurar, foi .b<Jstante cortez para 
com a camara vitalícia, e sobretudo com refe· 
rencia á cominissiio do senndo, pais acho que 
não ·temDs outro interes.~e senão o de nos tra·. 
tarmos e>óm mulua dererencia. 
· O Sa. FaBJTAS CourrNa:o ; - Apoiado, ne>ta 
parte sigo o nobre d~putado. 

o Sa. JoAQUiil S&nru. :-:Mas foi com desgosto 
que li "s observações feitas pelo illustre relator 
da colllmiS>iiO do sen~do.' 

S. Ex., entre ·ODtras consas, disse que, si 
opinou no ~entido de que a proposiç.'io não r!Odia 
ser 31'P•·ov~da, foi por ·não ter a commiss;io 
informaçiio alguma, nem esclarecimentos da 
outra ~"m"ra. 
Prim~iramente cu f~ço senlir á casa que esta 

razão t~m solfritio exeepções. 
Nã··· hn rnuit,J, o proprio relator dessa commi~· 

são do sen<~do decl~rando quP. lhe faltavam 
esc:arecilll~utos para n approva~ão do pr.•ject~> 
rei Ativo á h erva mstte, concluiu. entretanto 
pedindo que se ouvisse o go~erno. . 

Eis aqui um meio de que deveria ter lancado 
mão com refe,·encia av projac·.to, que daqui 
mandámos, IJ!eio que f1li suggerido em um ~rti.SO 
ma.ito concettuoso de uma das rolb:os d•~nKS 
desta côrte. Entretanto r~jeit~v~·se in limine 
um .proi<~l'l~ iniciado nt:Sta camara· 110r falta de 
esclar•·cimentos ! . . . . 

E nãn contente com isto, t>olvez para·molest.ar 
o seu: autor, · que. niio sabe pu r qne motivo 

. esteve · em· discussão, disse o relator da com· 
mis:;êo do senado : · · 

Toaool.V.--14. 

· • Como em cews ma terias não é licito di· 
vergir da opinião de certos senhores, principal· 
mente qua udo se trata de scienci~s. de ljtteratura 
e prino~palm.--nta de versos, fo1 IOirnedtataruente 
censurudo o parecer da commissão · n.a outra 
C;omara .• 

Ora, eu tenho o prazer de dizer á camara q~e 
nebillicito ao ii!Ul'tre autor dest~s pal~vras dt· 
vergir em tudo do bumitde orador que não tem 
a pretenrão de· nestes assuuoptos, como em 
muitos oÜtros, ser da opinião de tão .illllstrado 
conselheiro. N unea procurei a coneordancia de 
S. Ex. em assumptos lítterarios, a não ser qu~ndo 
o viit divergir daquellas poetica• e mu.salm~nas 
epístolas sobre a eleição direcla . Mas então 
.S. Ex:. diver;fi~, n~o da minha, e sim da sua 
propria ópiuião. 

O Sa. R oDVLPHO .04-':us:-Apoiado. 

O SR. JOAQUIAI SEI~RA:-Sin to entreta.n to dizer 
que, por e~sns palavras e sobretudo pelo duplo 
principa-lme1~ts, que acabo de referir, •ê·se 
bem 4Uc .S. Ex.. ainda não está ao facto do que 
se tr~ta . e não se dtgnou_ a~tunder para aqwllo 
que foi submeltido a geu JUIZO. . 

As memoria> do fallecidoDr. Gomes de Souza 
não são' escriptas em :verso; para saber o que 
ell:<s são e quanto valem não preci~ava mai11 
nadá uo illustre 3utor deste epigramma dli que 
conferenciar mesmo no ~enado com o eminen
te est" dista o Sr. Visconde do Rio Branco que 
·conhecia o Dr. Gomeo de Souza como director 
que ·foi da escola polytecbnic~, e que sab~ per· . 
feitamentu avahar das memoms em questao. 

0 Sl\. RODOLPHO .0AN1'AS:,...A.poiado. 
O Sa·. JMQUIM: SE:aaA :-0 proje ctoque daqm · 

mandamos para o senado foi uma homenagem 
pre~tadu a 11m eminente brazileiro. (Apoiados .) 
Podia-se, ·seguindo uns certos e.nunca assás 
celebrados precedentes, fazer imprimir esses 
tra balho< na typogr:opbia nacional, eomo cama· 
rariamente se publicar3m obras de amigos; bas· 
tava que honvesse um ministro desembaraçadG 
a amigo de precedente.;; mas quitemos q~e por 
uma disJI(lsíçào legisla~iva ficas~ eons1gnnda 
nos nossos annae.> esla homenagem prest.ada a 
tão dis tiooto cilbdão . (Apoiados; muito bem.) 

'Regateou-se a quanti~ mesquinha, e. com ra- . 
zões com" as que acabei de ler. 

Hà, pOrém, um ractco essencial : ~isse o nob~e 
senador a quem me refiro, que nao recouhee1a 
D.esLa camarn o direito de censura~ o. senado.. · 

E' Uu\ rcconhecimentq_ esse de ,S. ~x . que 
não vai ao ponto de applicalco a contrario tensu; 
não ba multos dias que, tratando ·se .. de um 
projecto daqui enviado para o s~rutdo, censu
rou·nos elle por raHa de exaine com qne algumas 
materias silo tratadas nesta casa ao parlamento. 

O nübre senador, todavia, reconhecendo; que 
seria uma enormidade rejeitnr ·o nosso pro· 
]oeto, e considcranolo·se atlna.l esclnrecido, nca· 
bou llDr jultral·o digno de se1· :~doptado. . 

Os esclar•!ehueuto~ roramos mesmos que aqui 
prestei na tribuno. . Mo mostro como s;. Ex. cs~n alheio :í 
q uest.-io ; o qu~ lle repeliU uo aenaclo com o Om . 
de esclarecer a S. Ex. rol a ldtun dlls ear~ 
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dos Srs. ·nenj~mim Constant; Caphn.ema e Gal
vão, que eu jâ havia lido aqui. O nobre senador 
estava in albls_ quando deu sen parecer rejei
tando um projeeto, do qual não tinha a menor 
idéa. E censurando a camarn temperaria de
clarou-nos entretanto incompetentes para een· 
surarmos o que elle faz no senado ! 

S. Ex. terminou o se11 discurso dizendo que 
eu não pedia nem devia fazer semelhante cen· 
sura. 

Ignoro o tom com que foi dita esta phrase, 
mas como póde a . àccentuação diminuir'lhe a 
grnvidsdc, dirciqu~ :podia, porque não rcco
n~eço em S. Ex. ~ue1to alf(um para limitar a 
IDIJ!ha _coml!_etencJa como membro do corpo 
legiSlativo tao bom como S. Ex. (.4.poiados.) 
Devia, porque fui autor do projecto, e trata
va-~e de um· braz!leiro, que, c~mqnanto ~loria 
nac10nal, é todav1a filho de mmha prov1ncia. 
( Apoiad'os ; muito bem. ) 

Eu,ne.~b questão nã0 dei n1iuc.1 opiniiío mi· 
nha i apre~:oei logo a minha insull!ciencia ; soc
cor~J·me_ do que 'disseram prolissionaes, e ja
maiS entendi molestar a honrada commissão do 
senado. 

Si disse ha'l"er lido o parecer com ex.tranheza, 
foi pela respeitabilid~de dos nomes que o as
signaram. Onde a offensa ? Quererá o honrnd.o 
relator da commissão do senado que eu diga não 
est~anharnm parecer, que reput~ máo, quando 
ass1goado por S. l!.x. ? 

A camara me desculpará ter feito ' esta peque· 
na.digress~o, mas veio. a proposito de pedir 
qne se· env1asse · ao. senado os esclarecimentos 
relativos at> projecto em discnssão, afim de que 
novamente se não diga ali i que a ma teria 
não pôde ser approvaaa por falta de esclareci-

. mentos. 
O projecto qne se acha sobre a mesa, além da 

iniciativa da camara dos Srs. deputados, com
petentissima para redigil·o independente de 
g:ualquer representação, tem por si a petição 4os 
mteressados e o parecer do Sr. ministro da 
guerra. E é de 3 drnirar que do senado, de onde 
nos mand~m emendas que desfiguram projectos 
importantíssimos sem o menor esclarecimento· 
do senado que ti) ma a i ui cialiva nos orçamentos 
contra expressa dispo~iç~o constitucionnl, nos 
venham lilrnbem semelhantes censuras. (Muito 
1mn.) 

Vem a mesa é lida· e apoiada e entra em dis
cussão a seguinte : 

llMEIID.I. 

Accrescerite-se ao art. L" o seguinte : 
• Ficando compmhendido nesse caso o prepac 

radar de chimica, e equiparado em categoria e 
gratificação aos artiflces que dirigem as seis 
subdivisões pyrotecbnicas. 

§ 2. • A gratificação do medico será de 600!1 
annuaes.-Almeida Couto.-:lr;aquim Serra. . 

Não havendo · q uein peça a palavra é encer
rada: a discussão e approvado o projecto com a 
emenda. · 

Eutrgu e li! 2. • discussão e é approvado sem 
debate o proJe~to n. 7~, sobre os direitos que 
devem !:_Ompeur nos escripturario~ paisanos da 
prçpaetao do quartel mestre general: 

A requerimento do Sr. Fernando Osorío 
entra em 3.• disoo.ssão e li i~ualmente appro~ 
vado. .o 

Entra em 3.• discussão e é appr~vado sem 
deb~te e remettido á co mmissãe de redacl)ão o 
P!OJOCto n. 3l2 de 1.879, que autoriza a associa
çao de caridade da villa do Rosario a possuir 
bens de raiz. 

Continúa _a. 3. • discussão do projecto sobre 
dam nos e s1mstros. 

O Sr. Diana observa aue-n materia con
tida no projecto que se discüte é summ~mente 
gr_ave. e diffieil : joga com os princípios da 
seiencta penal e com o systema do nosso Co· 
digo Çriminal. Não querendo por sua parte 
concorrer para que seja por mais tempo ralar
dada a reali za~ão de tão UT"ente necessidade 
dt<!i;urá de pa:te consideraÇões geraes, e en: 
~ranuo sem ma1s demora nil apreciação do pro
Je~to, va1 exte~nar as duvid~s que tem a res
pe~to da doutrtM no mesmo e:x:al'ada, no in
tuito de pod~r a commiss3o esclarecei-as, 
pondo-o m~is de conformidade com o sysLema . 
do nosso Co digo e com os princi pios il:!. sciencia 
J:enaL · 

O~serva qo.e, quanto-á fórma, o projecto 
afasta-se da pratica até hojeseguida e apresenta 
!Jrua verdadeira innovação, que consiste em 
mco~porar-se a reforma projectada ao Codigo 
crrmm~l. quando lhe parece .que devera con-
stituir uma lei em separado. . 

Entende que, encerrando o proj ecto disposi. 
ções de caracter diverS() das que propri8mente 
se referem ao crime de durona, não póde fazer 
parte integrante do . Codigo, por i~so que, que
brando a harmonia dessa lei, viria mutilar o 
systema alli arioptado. 

Observa ainda que ~s diversas especiss com· 
prebendidas no projecto não podem ser classifi· 
cadas na cathegoria dos crimes particulares,por· · 
quanto factos ha que constitue-m verdadeiros cri
mespnblicos e não fi_c~ri:lrn perfeiLamente bem 
collocados na parte do Co digo r~fllrente ao damno 
como crimes particulares. Nesse caso estão a 
suppressão, a destruição ou inutillsação de 
documentos e livros publicas, que sem duvida 
não podem ser classificados como crimes parti- · 
cnlares. 

Conse!.(uintemente não podem ter 3 cl~ssifica
ção que I b.es quer dar o proj eclo, desde que a 
reforma seja incorporada no Cud igo. O meswo 
acontece com a disposição referente aos livros . 
das estradas de ferro, os q uaes podem pertencer 
ao Estado, COlliO porexemplo..a de D •. Pedro ll. 

No ta que alem das tres cathegorias ·de crimes 
-pablieú~, particulares e policiaes, a lei consa
gra algumas subdivisões nos crimes pnrticula
res, ~s quaes ~lias o projecto .. não respeita .. As-

_A :.reqnerjll!enlo do Sr. Fernando Osorio, é 
d1spensad.o o m~er~ticio e entrandQ o projecto 
·em 3.• dtscussao ·e approyad_o sem debate; -·· 

sim é que, tratan.to _de ·crimes p_articulares, dis
tiugue os crimes contra a segurança individual, 
contra a propriedade, honra, etc. ; . 30 passo que 
no proj ecto hn disposicões que não' são cuneer-
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nentes ao direito de propriedade, mos tão ~ó· de pesson nlgumo, rls JJenas de ~tentativa do 
meme á segur3nça inàividUal, como por exem art: !92 do Codigo Criminal. 
pio: envenenar fontes publil);ls e particulares. Nas eruendas que vai apresentar distingue 
São crimes IJtlblieos, contra a vida e não con1n as 'ca~as !Jabitad..,s, quer pertençam ao proprio 
a propriedpele. · autor elo iocendio, q11er á terceiros, das casas 

A' vista pois das ~onsiderações que acnba de não habitadas, embora destinadas a habitação ; 
fale~. entende que deve ser alterada n fórma do distingue lambem o tempo em que o. incendio 
projecto, e nesse sentido mandará uma emenda. tem-lugar. 

Passando agora a oecupur-se do projecto Tratando do incendio de casas não habitadas 
·qumto á sua sub~tailcia observa· que no art. i. • pertencentes a terceiro, a c'lmmissão e.~tabelece 
do projecto existem disposições completamente a pena de 2 a 6 anuos de prisão com trabalho; 
inexequiveis; a~sim como outras in .avaçi'les tratando de Ca5as pertencentes ao autor do in
existem no projecto~ alterando Msencialm~nt~ o cendio, quando de!\ te resulte prejuizo a terceiro, 
pensamento do Coai?;o rel~tivameote ás ·penas est~belecc a pena de i a 3 .annos de prisão com · 
âe prisão ou pecuniaria, nos casos de destruição trabalho, isto é, met<•de da pena que estabele 
ou simples d3JDnificnção do objecto. Convém ceu para o incendiaria de caS:ls alheias não 
restabelecer a proporcionalidade; porquanto o habitadas. 
crime reveste um caracter mais grave e por- . Era indispensavel qne o legislador viesse cal· 
tinto a penn deve ser em relação a essa gravi· locar sobre a salva-go.3rda das leis o direito 
dade. Propõe pois que se manleo.ha a disposição das comp3nhins- de segnros, que ficavam á 
do codigo. . mercê dos especuladores. 

A destruição .ou inutilisação de documentos, Manda ·tombem umn emenda alterando a pe· 
livros e papeis de autori,lade publica constitue . nalidade no caso de morte, quando o .incendio 
um crime .mais grave ~las suas consequencias é ateado em predio alheio, e em caso ·de morte 
do que o simples damno de que trata o art. 167. quando o incendio é ateado no proprio predio. 

Passando o projedo como reform~ do Codi:;:o O noss<- Lod1go ácerca da cumplicidade da 
Criminal, fazendo parte dos crimes particulares, autoriu n~o dará lagar á anomalia ; mas si o 
pergunta como h~ de o or!l'ilo da jusli~a publica proprietario mandar. incendiar a propria casa, 
aceitar a acção para punição _dos dellnqU:entes no pela nossa legislação será cansiderado co-autor; 
caso da primeira parte do ar\. 1!67. autor ·intelligente e executor. 

O facto de fazer des.1pparecer. papeis parti· O executor material tem de· ser condeennado 
cularesou·publicos, não ·constituindo nem crime como incel'l.diario de predío de terceiro, de pre
d·e prevaricação r.em de falsidade, ha de consti· dio alheio, ao passo que o .proprietario não 
tuir o crime d~ furto ou esteliunato. póde deixar de ser consid~rado como autor; 

Adoplll a di~posição do ·art. ~67 elimin.ando neste CliSO haverá divergcncia de penalidade, 
a palavra-snpprimir-, ficando a expressão - sendo o facto o mesmo. 
destruir ou inutilisar. papeis publicas ou parti- . Para fazer desapp:lrecer esta . ·desigualdade, 
culares. · . adoptondo a alteracão f~ita pela lei de 1863 ao 

O art; 267· trata de nmli e~]Jecie nova, no' in· . codigo penal francez, proponho : que,_ no caso_de 
tuito de preencber uma lacuna ·muito sensiv:el &er o.incendio :~teado a mand~do do prçpr1e· 

. no nosso Codigo Penal ; a ·commissão trata do tario, fique .este sujeito á ·mesma pena que o 
crime de incendio ; mas o incendio por si só não projecto estabelece para o mandante. 
constitue cri111e· espeeial: · Não concordo que se queira equiparar à de·s-

A commlss3o tr"n~plnntou para o prújecto a trui~~o operada pelo incendhJ CO!l). a d_estrni~_ão 
disposiç.ão ~o codigo penal francez, com algumas operada por outro qualquer me10; e prec1so 
modifica9i!es quanto :i penali~de. distinguir, e por consequencia é preciso. que se 

. Não póde ~oncordar com a Pl'.DDlidade estabe· puna a destruição de plantações e colh8ilas per
lecida ·DO ar~. 267 de 6 a U annos de prisão, tencentes a terceiros com a pena aqui estábele· 
nem com a igualdade de penas para casos qua clda, delxando·se a de~trulçlo pelo lncend!o 
considera mui distinctos. .. . · · como uma circ11mstaneia ag~ravantc e não 

. Di! o que dispoem em casos analogas os .co· como um crime igual á d~.s1r.01ção operada por 
d1gos frnnee~. e_nal1_ano·e o~tros.. ,.outro qualquer modo; na emen~:J:· _qus apre· 

Deve-,;e . d1sttngn1r : o mcend1o. da casa ha· sento supprimo a palavra-incend1ano. 
bi~ada d~ve ser punido .co!D- {lena _maior do que Concorda com algumas das emendas do bon· 
a_.!neendi~ de cn.sa que nao c ha~1toda n.a occa· rado deputado pelo Rio de · Ja11eiro, ·menos 

. Sla». d~ mcendto, .e e.!Dbora. SCJa destmada a quanto 6. penalidade; quer a penalidade. esta· 
b~1taçao, tal : d•st~nc!ao esta . c.on~agrada · na belecida ·pelos nossos . codigos; para casos que 
maJOr. parte dos cod1go, pepae3 da Eu_ropa . . niio podem deh:ar de ~er reputados analogos. 

O momtnto consummatlvo do delloto denn . . . 
ser precisado pela com missão em seu projccto; Condemna · e~ pnnc1~1o . ~sas penas, que 
para e,-it~r estas duvidas, devia a cotnmissão degradam e aviltam o mdtvJduo, em vet .de. 
seguir ns dispos1çür.s de varias codi~os allem5es, o rçgenerarem:; . adapta o . systema do nosso 
como os de Wurtembcrg, Hanover, Saxonin a Cod1go. . 
outros. Termina dizendo quo este proJe~lo vem 

Propõe portanto qne se . substitua~pôr fo~o- preen~her ama laeupa em nos~o Codu:o, ~em 
. pela palavra .incendiar; quanto á penalidade di- s!ti!faze! as ,verdadelf3S_ necesst~es.e aspira-

verga da commissão. · çoes·soc1aes, que ha mUito 4evenam est.ar sa-
. Quem põe Jogo de ·noite a uma casa habitada, tisfeita.s. si o legislador acudtsse ·sempre a . ta~s 

deve ficar· sujeito, cmb?r~ não resulte a morte necess.rdade~; . . . 
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"'VêRl á mesa, são lida5 e apoiadas e entram 
conjunetamente em discussão as seguintes 

Emendas ao projeJJto n. 23 

Em vez de - A assembléa geral legislativa 
decreta a rerorma seg-uinte do codigo erimin~l 
- diga- se: A asseoobléa gero! legislativa de-
creia: . 

Art. L• O crime de dnmno, comprehendido 
na i.• parte do art. ~65 do codigo criminal, será 
:PUnido com. prisão de vinte dias a tres mezes e 
multa de 5 a ~5 •;. do valor destruido on dam
nificado. 

Paragrapho unico. Fica derogada a segunda 
parte do mesmo· art. ~66. 

Altere·ss a numeração dos artigos do pro
jecio. 

Art. ~ô7 (a). Sapprima-se a. palavra- sup-
primir. · 

Substituam-se as P3lavras-de prisão com tra
balb o por dous mezes a um a nno pelas- de 
prisão com trabalho de dons mezes a quatro 
annos. 

Acrescente-se o seguinte paragrapho: 
A destruição ou inutilisa~ãode livros de notas, 

de -registros, asseotarnentll de act~s e termos, 
autos, ori.~inaes de autoridade publ1ca, é caso 
de denuncia ou procedimento official, como 
crime publico. 

Art. ~67 (b). Substitua-se pelo seguinte: 
Pôr fogo a edificios on eonstn1cçees de 

qualquer genero, navios, embarca~õ-s, loj•IS, 
officinas e armazens, habitados ou. que si:-vam 
para reunião de home_ns ao tempo em que se 
acharem reunidos, quer esses ediücios ou con· 
strueções pertençam a terceiro, quer ao proprio 
autor do incendio, ainda mesmo que e~ te pos~ 
ser extincto logo depois de sua monifestação e 
tenha causa é! o UID darono pare ia!. 

Si o incendio tiver lugar durante a noite: . . 
Penas-as de tentativa do art. :192 do Coéligo 

Criminal. 
Si do incendio resultar a morte de alguma 

pessoa, que ao tempo de sua manifestação se 
achasse no edificio ou construcção incendiada: 

. Penas-as do art. i9! do Codigo Criminal. 
Si o inceudio tiver lngar durante o dia: 
Penas-as de te-ntativa do art. i93 do Codigo 

Criminal. 

§ lL" II.-Substitu~m-se as pal~vras- e do 
mesmo incendio resull~r preJuízo a terceiro, 
por es~1s:-e o. mf'smo in.-endio. caus~rprejuizo 
a pmpriedadc albeia, ou houver sido :.teddo 
com o fim de prejutlicar direitus de terceiro. 

Eoo vez de: Pen~s-l!s do art. l74 do Codigo-
diga·s~ : Penas-i ij.2 a 7 annos de pris<io com 
trab lho. 

Accrescente-se a este para~rapho a· segninte : 
Aq uelle que p1r ~rdam ou mandado do pro

~riet,rio commetter este crime licará sujdto âs 
mesmas penas impostas :~o propritltarto .-

Art. ~67 (e)_- Snb>ti.tua-se pelo seguinte : 
Pôr fogo eiJl plantações, collleitas. mmas, 

lenha corlllda, pastos em f;lzendas ou e'ta!Jele· 
eim~ntos de criação, perten~eutes a terceiro. 
(Penas as mesmas do projecLo). · 

S. R.- Agosto de !.880. -Jose Francúco 
Diana. 

A diseussão fiea adiada pela hora. 

SEGUNDA. PARTE DA ORD~M DO DIA 

Continuação dn 3.• disenssão do orÇtlmento 
da fazenda, na parte da de$peza. 

Vem á mesa, é lida e entra conjunctamente 
em discussão a seguinte 

n!ENDA AD!J!TIVA 

Art. Os vencimentos do pagado r da paga. 
dorh da cid;Hie do Rio G1·ande, da provincia 
do Rio Gr~nde do Sul, fic;;m eqnip 1r~dos aos 
do pag~dor central em. S. Gabriel, na mesma 
pruvincia. 

Rio, 1.6 de A.go~to de 1880.-0. H. de Aqui110 
e Ca.stro.-FloretiC,o de Abreu.-1. C. Azr~edo. 
-SerJ.!O de Ca.!tro--Thomaz Pompm d.P Sou:a 
Bru.zit.-J. Seraphica.-Ma!ileiros -Diana.
Fernando Osorio.-Jetony71W R. lk Moraes Jar· 
dim. 

O Sr. Olegarlo (pela ordem):-Quando 
Jledi a pal~vrn na tlioeussuo de~te or~nmento, 
n5o l!avi~ nenhum or~dor inseripto antes de 
mim, e d~vo prevenir que o que tenho a dizer 
não passa de ligeiras observações para ju;ti
tlcar a~ emenrtas que a deputação de S. Paulo 
m~ndou á mesa. · · 

Quero trazer ao conhecimento ua casa alguns 
olocumentos p;1rn que P••ssa ser bem apreciada 

Si do incendio resultar a morte de alguma · a justir.a das eu)end~s a que me refiro. · 
O Sn. PRESioENTE:-Quando V. E:x pediu a 

palavra, h" vi~ iuscripto contra o Sr. Dr. Fer
nando Osorio; mas vou dar a P"lavr~ ao nobre 
depuwdo relator da couuniss3o do orçamento, 
pela preferencia que lhe dão regimento. 

pessoa: · 
Penas-as do art. 1.93 do Codigo Criminal. 
§ 2. • I.-Substitua-se pelo seguinte: 
Si os edificios e construcções de que trata 

este a rligo · não são habi1<1dos, embora sejam 
destinados a habitação, ou uào servem p;~ra ha· 
biLação, c não pertencem ao autor do incen\lio : 

Penas-de prisão com trabalho de um e meio 
a seis annos, e multa de 5 a 25 • I 0 do vulor do 
damno causado. · 

Si_ do incêndio resultar a morte de alguma 
}lessoa: -

Penas-a! do art. 1.9{1. do Codigo Criminal. 

O Sn. 0LBGATIIO:- Ohservo que, quando pedi 
~ pabvra a f,\·or do on;amenlo, não b:ovi;> nia· 
guem inseripto antes de mim, e mil p<>reC•! qUe 
o nobre reln to r pr~ feri. i/1 fali •r depois que 
ouvi~se-aquelle~ depuwdus que ainda se querem 
pronunciar sobre o orçamento·. 

O .:lR. ARAGÃo IluLcÃo::..... Si V. Ex. limita·se 
a fundamentar as emendas ligeiramente, co~· 
venllo que falle antes de mim. 
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O Sil.. ÜLKGUro :- N:io levo mais de cinco a rend~ de !871l a l879, não e.•tando ainda en.-
mlnuto~. c~:rrada, já a. ting-i" "8.3~9:4788iô~. 

O :ia. AnMÃ • B!!Lcl~ :-E~tou de accôrdo. · At!~n.tendo--e ainda as rend"S do interior e 
o s11 , ÜL&G~lUO :-:1ão ~r:•~t·•rd muito tempo~ e:wo taçiio. verbas e<t.us que mais cloro mente 

Quero apen11s re<alv~r 0 meu direito. "ara que m"st~a·~ o de•~nvol~imento e pro~peridade desta 
- . ~ ~rovmt'la. •·omparat1vamente com as rendas das 

n~o ~~·p enc~rraua n dbcussiio ~eto que t•·nha m··smas especies, da< pr~vincias da B~hia, Pijr
d~do os motivus que j u~tilkam taes emendas. nambuco e R10 Grande do Sul. segundo ~ ba-

0 S11. FERr<ANllO Osoaro :-~f•o ~e pnde eu- baço da receita no e::rncicio de l87ti a i877 
eerrar. Tem "r~•lores da o~posiçiio in,eripto<. vi\.,e que ~inda rsta provindo a••resento um~ 

O Sn. flLF.GARro:-Devo ainda obsPrvar ao r~nd~ muito su~erior a qualquer das ditas pro
nobre relator que. póde segnir-se a mim o de· VlnCias. 
putRdo que rsta lfiSCri~to cuntl·a. · Si a renua de importll<;ão, no mesmo exercício 

O Sa. AuoÃn BITLCÃI): -Eu me refiro só n nest~. r,rovincia, é inferior :. qual~uer dns ditas 
provmc,as, cnmpre notar que, achando-se a de 

V· Ex. (ila ontroo apa tes.) S. Pnulo ligada ó cõrte, e niio tendo senão a 
O Sn. 0LEGAI\tO :- P.,is eu não abusarei da al_fan•i••ga · d~ Santo,, a imporra<·ãro, podemos 

concessão que me é feita. · <hzer, d« ma1< de em" sexta ou "etima parte da 
A depulilçfio d~ 8. Pa:1lo, Sr. presidente, stv• Al'r"c·adaçiic seJ,,~ por intermedio da côrte 

mandou á mesa duas Pmendas: umn rehtiv~ á onde se faz ·o pa~a·m~nto de>S;> verba velas ge: 
elevarão da clt•sse dn lbcsouraria da1Juella pro· n_eros consumidc•s . nesta provincia; pelo que 
vincia, e outra rP-Iativa a 3. loterias e "'ceuili3s >r se pu•ler sep •rar da re1:eita da curte a verba 
pela a~sembléa pnJvinc'~l •I e S. Paulo, com·o de importac·iio de ,.eneros e .nsumidos nesta 
auxilio ~o monumento do Ypiranga. Jlrovineia, cnm certeza poder·"e·á dizer que 

A elevação de categoria d" th~•ouraria de s~ me~rno a verb~ de importação de.•ta província 
Paulo é medida Meessaria e já reconhecida por ain•la é superior á d:1sprovinci~s da Bahia, Per-
esta camara. n»mbuco e Rio Grande do Sul. 

Na sessão passada a. dPputação de S. l'aulo A eleva~·io de~ta thesour;~ria á primeira classe 
npre~entou urna emenda qne to i approvrida em tPm ·"ido recl"m~d" pP-Io~ di~nos in~pectorAs da 
i.• dhcussão, mas cahi11 en1 3.• thesoumria. e ainda foi recnnhedda e com to~a 

A Mmara se convencerá <la pPrfeila justiça da a ju>tiça pedi~a pelo illu~tr~du cuns~Jheiro Dr. 
medida lembrada, te11do em ntlen"~O ~s c11n,1• GaspH da Silveira M:•rtins, 9u.andu tão di~na
dera~õ.·s fdtas pela ;,s<embléa provincinl de s. ment~_occuvou a pnta de mm1stro da fazenda, 
Paulo na representm·ão que ~as~o a ler· em t818. · . -

· ·. ' .. · . · r.ouvi~ta. pois, da jn~tiç~ de seu pedido e cheia 
• Augusto~ e digrus,.m,~s Sr.-,. r~presen· ile toda a conliança, esta as~embll'a deve levar 

t~nt;.s na n,açao.-A ~s~elllblea leg"Iatl\13 pro- sun repre~eut:~ção aos altos poderes da repre· 
vmc.al de S. Paulo vem _pel"Jilt•; os supremos I gentaç:io nacional ~ e~perar seu deferimento. 
poderes da represeutaçao nac!On~l n·qnercr , . . . . . 
que a thesourari~ de r,z,n~~ desta prnvincia P~Q<> da asse~b.ea le!!tSIM•vn provmet~l ,de 
~eja e·1uipa•·~da ~s thPsourari~s da Bahi~. Per- S. P"ulo, Ahnl de t880. - B;nto Francuco 
nambuco e Rio Granrle do Sul, eltvando-se a de P::uut Souza, prestd.ente.- Nu:o!uu. de Souza 
sua classificação :i primeira clas~e. Ouet~·o~, t • secr~.larto.- .Hercu!a!UJ ~(arcos 
'Nilo é sem justica e fundamento que. esta Iti,,lez de S·>.u.z~, :!. secretertO. . 

assemblé~ f,z a presente representaçiio. A rn~:~nct~çao deste voto, ~nrlmdo de uma 
Si não é Las:ante 0 progrr.~s!vo d ·senvolvi- assernhl~a t"G ~:gna de auenc,o, como é a da 

10 d 1 · , d 'd · 1 ·, • provmcta de ~- Paulo,. que bem conhece as 
~~~ . e> J provJnc ,a, .ev• o tn eu~rnrnte a venl<•deirosne~essidades daquella ~rovinein fal
lllll'laliY& a sua lat,orJusa ~oyn!"tao .. e ~l!e 1" 111aís ntto e convincenl<!mente do que pode
observa .todo aquel~e que ~ Vts11:l, atJt e •. tao ria eu razer neste mom•·nto. 
como U,f;lla vro:va evtd t·nte e •.ncou~~ssa ~e s~a Qunnto a· se uod~ emenda relativa :ís · lote
pros~~· Hlad~ lwancella o.s il~lanç . ~a~ r~c<.J• ria~ <JUe fo•·~m eoncedidas pela asRemhléa pro
ta~ e desprzas d~ proprra lbcsuur:•rta .d<• _la· vincial de S. l'nulo para anxiliv do mcnunu·nto 
zen•la do Impen~. t·lt.e.~tan.l~ ?.e mxne•~~. m: do Y~iranga, tam!Jem não será preciso d1zer 
eon~~~v~l que, '' e>La p•uvmcl~ .n~o e,ta 0" IIIUito. Bast"r:i re•·ordar que esta obra .é um 
van~U· rda de toda~ as ?ut_ n~ ... ~sta l;Om ceriPza v1•1 dt~deiro monumc·nto narional. (Apoi:Jdos.) 
ao ~?u~,d,•q.uell,a> de. s~as •r11!"~'. ~uJ?~ :tle>on- Tn1ta·se de pa~ar uma divida de gn•tidão na· 
ralla~ ·•10 un:~~d~!'a<la. ~e pmlleJra ' 1::5· e: ti11nal; nãu é urna oh r" provincint, e !anto que 

.~tl~ndend• .e a lellda d• d.versa~ .• ~re.aiiR· 1SS~m t.enl sido •·ons•d~r:•da mesmo pelas nossas 
ções <·on~~tDt•·s do ·~rÇllm _?to g-erd. ve >e 9:u•~ anti~=rns lei de orç11111euto. 
no •·xerct~'" d~ t8;7-i8•8 hn um ·3<-resnm.. . 
d" :1.2z4;08.J~~~i a r .. nda <lu exercício dr Até 18:!9 ou 1810 r~cordo-meqnl\nas lels do 
1876-ils/7," nu vxet·ci•·ío de t87!1- ihi9 ha um ·orr:•n._enlo do Imp~r10 ~,. m:•rc.w;• sempre a 
8Cre.<CÍinU •'e ~.:!29:879t$.'0í- á n•nda dO e:>-en•ÍI'iH ~U:•nlla_ ~llOUti d•• 4:000~ pnra ~~~~ .ohra que 
de 1877-lt-178. t;: >i n 1n,i derar-st· qu~ 0 PX•·rckio se. ccn~"lerav~ e <'l'm m lltto boa ra~ao, corno 
de 18i!l-lb7~~:nn~a niio ··st:i ~ncerl~•rlo,havendn uma <•bra de tntere,se geral. 
a rendv de J!;í6 a i8ii' attingido a lk:775:575!J~67 ·Nesse tempo, aprznr de to~os o~ ·esforços e 
com'•·e·rle» po·d··mos ;~lí~11çar qnt 110 exerrido boa vonl~d··, 11~0 .foi J•Os~ive! ·levnr-se· fl ell'éito 
de H!76 a !~77 :•O ex~reieiu de l87~ a t879; a .o monumento do Ypiranga; ·mas a idéa tem 
renda desta· prCJYincia attil.lie ao dobro; porqu• prevaleçido e vai aeliando hoje mais fortes ele· 
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mentes não só na boa vontade como ri~ eoadju· 
vaçã~ e anxilios que já lêm sido prest:dos pelas 
divers~s provincias .e especialmente pelos .Pau
listas. ·Hoje podemos acreditar que essa obra 
será levada a elfeito. 

O que;. deputação de S. Paulo pede é favor 
que; ~m~em se legitima por si. mesmo, mas 
ped_1re1 h_cença para _ler a. carta official que 
a d1rectona da com11nssl!o mcumbida .da con
struc~ão do- monumento do Ypiranga dirigiu 
:i depmação de S. Paulo (tê): . 

• De certo V. EJC. sabe que a assem bléa desta 
pro~ine!a decretou P?r, um novo· systema de or
ganrtaçao. tres lotenas para a conslrucção do 
monumento do Ypiranga; conferindo-lhe cada 
uma o beneficio de mil contos, e séndo os bi-
lhetes ao preço de i05000.. . 

Para a venda desses bilhetes na cõrte o Sr. 
ministro. da. fazend_a ~caba. de _negar licença. 
Pelas pr1merras lers do orçamento do Imperio 
està reconhecida essa .obra, como um dever do 
Estado, pqr wrem ella~ consignado fundos á sua 
realização. -A1; ditas loterias, pois, dispensam o 
Estado e a nação do gigantesco dispeRdio em 
que ella importa. Estes serviços que prestam 
bastavam parà a concessão da licença. · 

sign3dos lev~ram. ao co~hecimento do governo, 
pedindo-lhe que tives~e emattcnçãoa justa:pre
lençíio da assembléa pr'ovineial e da direc!Ori!l 
da commis~o do monumento, que pP.dem aJ!eilas 
que possa correr a loteria aqui, como em qual
quer outro ponto do Irnperio, e qu~ s~ja isenta 
dos corregpondentes direitos oll impostos, pro
videncia qtle ainda no Diario Offir.ia! de.boje 
vejo que foi tomnds em rel3ção_á sociedade.Li-. 

· berlar!ora. O documento a que me refiro é o se
guint~ (lê): 

• Os abaíxo assi gnados, senador e deputados 
pela província de S. Paulo, lendo em vista o 
alcance e flns do monumento qne. no Yoiranga, 
vai levantar-se á indep~ndencia da· patria, 
pedem ao E:x:m. Sr. ministro da fazenda, ~oli· 
citados por innnmPras pesso:,s, sem distíneção 
de partido, haja de permittir que sej"m ven· 
didos nesta côrte os bilhetes da Iot~ria votada 
pela assembléa provinci"l para aull.iliar a rea
li~a ção daq uella grandiosa obra ; e o fazem 
acreditando que, sendo um ·monumento nacio· 
na!, feito por subscripção de. tod<l o paiz, se!ll 
relação com os interesses provineiaes, e para 
commemor~r um facto que a todos ioleressa, e 
syw!JolisD a dota em que começ;tmos a viver 
como nação livre e independente, deve a Jot~ria 
decretad~ ser equiparoda ás loterias geraes. 

• O cara,·ter provincial da rer~ride loteria . só 
lbe põde vir do lugar em que tt;,m, de ser le· 
.vantatlo o monumento e da pruvinCi:l em que é 
el.trabida; mas sem duvida o, P'lllistM reputar· 
se-ião felile~ que fosse ella decretada pela as· 
sem!Jiéa geral e eurahida na côrte; porque 
todo o esu dtsejo se resume em alart.Iar o mer· 
cado . para .o mell1or successo do meio empre
!f3do, e consequante au~mento dos recursos 
Jndispensaveis ao exito da nobre tentativ:t.-
1. Boni(acío . .:- Gat>iàô PeiaMo . ....:.Martim Fran· 
cisco.-,.Leoncio de Carvalho.-0. H. t!e Ãquino 
e Gastro.-.Antonio Car!at.- .A . .Moreira de 
Barros. . 

Assim, trazendo ao conb.eoimento da camara 
dos S rs. dep ut:1dos e.~ tas r"zões, que tanto favo· 
recem as m•didas lembradas ].leia depu1ação de 
S. Paulo nas emendas que se acham sol.lre a 
mesa, j algo desnecessurio •c.rescent8r outras 
considera~iies, eeredita.ndo que·a eamara dos 
Srs. dt>putados em seu p~trioti~mo e. em-sa~ sa· 
bedori~ resolverá do modo qne tiver pormelhor. 
(M~ilo bem.) · 

Ha, porém, ainda a· ponderar que pelas refe· 
ridas le_is, se acha declarado que o munumeoto 
do Ypuanga é. obra, não da provincia de S. 
Paulo, e sim nacion~r ; e mandando o decreto 
n. 75~ de \!!~. de Novembro do anno proJtimo 
p~ssado que os bilhetes das loU)ri~s provincJat's, 
na o possam ser vendidos na cõrte sem. a dita 
liccn~, parece claro que a probibição não diz 
respeito, senão a obras puramente provinciaes, 
e nunca · a . bilhetes de loterias para uma obra 
mciooal, como é o monumento, embora tenham 
por origem umalei provioCi~l, visto que· a men
cionad_a prohibição falia em loterias provinciaes, 
e não em ··loterias decret:ldas por asser:nbléas 
provinciaes, ·A isto acere~ce que na ('ôrte, cem 
permissão do governo imperial, consta que ~e 
vendem bilhetes das . lo lerias da Bahia, Mi
nas e Rio de Janeiro, desl in~ das a obras· 
exclusivamente- dessas províncias. Pelo que 
entendeo do nós que não houve a _devida ~ttlln • 
ção ao assumpto e á província de S. Paulo; 
rog3mos de nossa parte que se digne, de accôrdo 
com os noFsos amigos e r~l)resentanles desta 
província, intervir para com o Sr. ministro. 
ou do modo que suggerir seu patriotismo, afim 
de qne a venda dos bil b.etes d:t~ loteri~s ~ara um 
monumento á independencia do Bratil deixe ··O Sr. Fernando Osorio:-Sr. pre
de ser um crime na capifat, do Imperio.• _ . side"nte, são poucas. as coasideracõ.es que pre-

Pede, ·ccncluind(), á ·deputação de S; Panlo tendo suJeitar no criterio desta camara. O nosso 
g!le faça t~dos os esforç·os para que $eja atlen- honrado collega, o Sr. Ur. Frederico Rego, 8pre
dJda esta justa reclamação, e eu 0 ra~o de bom sentou-nos hontem um-discurso importante ... 
grado_ não só porque cumpro um dever, como O Sn. FAEins Courn:Ro: ~Apoiado. 
membro da me~ma ccmmi;são, cowo pela muita O SR. FaEDEJUOO RE~o : ..;;. Isto é ·bDndade de 
c~nsid.er;aç.1o que me merecem os membros d<r V. Ex., excesso de bondade. 
d1rectoru, os ilignos Paulistas :srs. Conselheiro 
Joaquim_Ignado Ramdbo e Dr. -Iiiogo de·.Men· O SR .. FEIINANOO OsoRio:-.;. trata1do por tal 

'douça Pmto. . . -: modo as questões da fazenda, que esgotou, 'por 
Ainda para. fortalecer. as raiões em. quEi se. assim•dlz~.r, todos os recursos da oppDsição. 

-íund~ a deputação de .. S. P3ulo para.pedir esta O 8n. "FIIEI>EIIICO 1\EGO:.-::Não apoiado. . · 
.IJrondencia, eu ·pnssarei a lêr as considera~es b Si. FDNA>:.mo Oscuuo, :··~ O ·u.ohre depn-
;que em um memorialo.Sr. conselheiro José.Bo- ia do,. porém, apezar. de acliar•se inscripto ·na ·,_ 

. - ni,faeio,e .-os depu~dos .que se ac~al!l_nelle I!S" _,JUaioriá· .... · · ,_ · · ,.'; · .; . · 
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o·s~. :t:'RBDmuco REGO: -Não estou inseripto 
na ma10rra. 

o Sa. FERNANDO o~onio:...:.. .. : revelou.secom 
tanta isenção ·de·espirito, e fez apreeinçõ~s tão 
livres, qne, por· m:lis que o negue, o seu dis
curso ~qui pronunciado foi um valente di.<curso 
de opposi~o. 

o sn·. Fru;:DERJCO fuGO; -Nem foi discurso de 
op~~>sição, nem sou membro da maioria ; guardo 
a independeocia das minhas opiniões, ~em pro
curar saber a que grupo desagrado ou agrado. 

o SI\ .. FEII.NANDO Osonw· :-Ha dias eu felici
tava a opposição pela acquisição, que acabava de 
fazer do ho nr:1do deputado por Pern~ mb ueo, o 
Sr. Or. Joaquim Nubuco: hoje felicito-a de 
novo pela que ac1ba d~ fazer na pessoa do non
rado deput~do, repr·esentante da provincla do 
Rio de laueiro. . :. 

Sr. pr~idente, vou limitar as minhas obser
vações só mente aos dons paragraphos 5.• e 9. • 
do art. 8. • do projecto em discuss~o, os q_ne· 
tratam de e~t~ções de arrecadação e pensio
nistas do Eslado 

Sr. presidente, a verba que o governo pede 
para -a de~peza das estações de arrecadarão é de 
5.~15S:!l~~83~0. A maior parte desta verba avul
tadaé gasta com o pessoal das esta~ões, isto é 
com o funccionalismo ! 

O funccionalismo, senhores, tem· sido comba· 
· tido desde muitos annos; nenhum dos b.on
rados ministros que compoem hoje o g<~biuete 
deixou já de manifestar-se contra o ruuccióna c 
Iis!Do,qno,nn l•pinião·de. SS. EEx., é a cha,ga do 
pa1z ; entretanto, o gabmete, os honrados mi
nistros, que na opposiç.'\o o eomhateram, não 
trntam de curar a ehag-a; nem. d~ apresentar um 
projecto de reorgnnização das nossas repa rtiç!ies 
pablieas! Este devia· ser um dos grandes cui-
àados do governo. - · 

Estranho o seu actual procedimento. 
Sr. presidente, lambem sou. dos que en

tendem que o exercito de funceionnrios qo.e 
temos,é numeroso, e pudia ser limitado; mas, 
todavia, reco 1heço que niio se póde limitai-o 
sem reorgau izsr-se o serviço. das repartições 
publicas.(..ápoiado:.) Porque o governo não .. trata 
ilislo ? .. . . . · · 

Sr. presidente, deelarando-me contra o func
eionalismo, de modo algum sou con tr~rio ãs. 
qna !idades pe~soaes de grande nnmer() dos nos
sos empregados publicas ; sou · o priineiro a. 
am.rmar que elle~. em geral, são intelltgentes; 
hon~stos e cumpridores de seus deveres. 

E neste ponto peço licença á camara parare
peli ir o. insuiLu que lhes acaba de dirigir o Sr. 
Smith; e>'criptor americano, qnevem de publicar 
nos Est~dos Unidos um livro ·denominado O 
Bra:::-<1, Aina.zona8 e sii(U Mstcu, no quál diz 
que os empregaà<ls subalternos do Brazii são u
tupitio; r mav.s;: ponpe; caâ t' um o qit• proÇura 
sli" influene~as s ureriorts pa'l'a terem aC<Jesso ; e 
dahi (diz ellt) vêm o desgo~eJ"'IO e a com6pçào .. 

com certeza ·este esilriptor não visitou o M>so· 
paiz. e não o conhece ;:com. a sua as>erçi\o 
ap,·nas o.· que quiz JoF especul•r; para vender 
melhOr a sua no~ià!Ule. (Apoi,Jd~s.J .•. · 

·Não : nos revoltaríamos, cerlamente, contra 
o Sr. Smith, si tiveilse dito que governos têm· 

tido o nosso paiz, que têin abusado da posi~ão 
dependente dos empregados. publicas; ora con•. 
culcando a lei, em desproveito'oelle>, eu a favor 
ora calcando aos pés o mertcimento, a antigui: 
dack, ora as· boas pro~as qu~ apresentam em 
concurso,fazendo triumphar preteoções e candi· 
daturas de protegidos. 

O Sn. FREITAs roo-rrNHo :-Mas, em todo caso 
é o melhor exercito que o governo 1em par~ 
vencer as eam panbas ~lei tornes. · 

O Sa. FE~N~NDo. Osonro :-:Cumpre exceptuar 
.desse ex:erc•to D1U1tos, que sao illslfnetos e in
dependentes, que têm idéas politieas arrai.,.~das 
e não se dei:l(am le~r nem mesmo pelas ~mea: 
ças ou inju~tas perseguições do governo ... 

Ui ti mamente o nobre ministro da razend11 
nomeou o Sr. Raymundo de Oliveira chefe de 
se~ção da ai randega de Sanros,contra a expresoa 
disposi~ão da lei. 

O cargo de chefe de secÇão é dependente de 
concurso, e o Sr. Raymnndo foi nomeada inde
pendentemente de· concurso. 

CommeLLeu-se, pois, uma.illegalidade. 
l'lad:t tenno a oppõr !lOntra este empregado 

que é na verdade mu1to apto, intelligente e · 
cumpridor dos· sP.ns deveres; a minha censura 
vai sóruente ao acto arbitrario.do Sr. ministro, · 

O Sa. Fnlir~As · CovrlNHo:-lnfelizmente não 
se tira d'ahi resultado. 

O Sn_ FRE:nERrco REGo:- Clama ne ceJses. 
0 ~n: FERNANDO ÜSOIII_D"-A opposição colhe 

d'ab1. e de outros factos 1glllles, o triumpho mo-
• ai q~e a justifica. . . 

.E já que fallo em tunccionarios publicas, 
tenho o prazer de conslitnir-me_ desta tribuna 
seu advogado amigG, )lllra combater contra nm 
celebre tribunal ingllisitorial a qUQ elles est.ão 
sujeitos, isto é, contra o reservfldo, qne, pelo re
gulamento das nlfandegas, entrega ao capricho 
dos in~pectores e dos ~o:ov~rnos a sorte dos em· 
pregado~. a sun condu~ta moral e civil, a sua 
int~lligencia, capacidade, o seu zelo pelos inte
resses da fazenda. 
- Sim, Sr. presidente, pelo rtJsrtJad<>, o empre
gado é demittido, preterido, peneguido por 
simples informações do seu superior, sem .nun
ca poder conhecer a causa. que . a isso deu mo
'ivo, embora requeira para ·defender-se. 

Grande iniquidade I O é rmT!laâo,-llnnulla 
perfeitamente o seu direito e ampara mUitas 
vezes grandes injustiças. 

O 811. FIIElTAS CCUTIJ:!liO:...;..Apiriado, isso ·tem 
dado Jogar a immensos abll$OS' · · 
· O Sll. FERN..uino Osoaro : -Convém acabar 
eom elles, e o meio éconeluir com esse segredo, 

·'lue niio tem razão de ser neste tempo em que 
vivemos. · · 

O Sa ~ FIIEoBBrcÓ nEGo : - '.Apoiado. Garan. 
ta-se o direito de defesa. · .. . 

o SR; ·FuNANoo· Osoaro • ~ Si uão -·bastam· 
aos inspeelor~s ·as numerosas ·atlribuições .in-. 
duida:<jã ·nos 60 paragrapbos .a qtia~ro artigos 
do reguJ,jioento· citado, com ·as·. qu~es exercem 
u.lli m. ando :extraordinario e. a.té d .. espolico, pó. d.e. 
o· governo augmental-as no sen~do de, estabe!e, 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2710112015 15:27 . Página 16 de 19 

Z72 Sessão em 17 de Agosto ·de 1880. 

eer melhor o serviço, mas é loiquo que man
tenha um ruerv<Ula que ·offende o sagrado t>rin: 
cipio d3 defesa lléSSoal. · 

No exercito, qu~ se rege pel~~ dur~s leis da 
disciplina, o militar·noo é condemn:~do ~em que 
saiba o motivo ou se defenda. l'orqne u5o se ha 
de procede•· do mesmo mudo pura com o em· 
pre~adn puldico ? 

Não so é justo que elle possa Mher o qu~ se 
disse contra sua pessoa, _o porque foi demittido 
ou pr~terido, corou tambtlll é ju~to (" :•qui 
~presento· uma idêa ao honrndo tuiuistrol que, 
Quando O em pre~~dO foSStJ ~fOil;IO~ ido ~111' mere· 
~meflCo, pois . tambem o pôde ser por anti;.: ui· 
d3de, se declarasse no acto qt1al o m"recimo•nto. 
E' o meio de . !'Oil'rear o arbítrio do gov11rno 
aval i;or e galardo~r o merecimento dos in •i
vidoos como Ih~< parece, d~ ~oür um Ji111ite ó 
influencia do pntronnto e da ~filbadag~m. qne, 
emquaniO imperam, a liram para o e.•qu~cimeuto 
mrutos empregndus honfl<tos e inklligtnlt·s. que 
vivem rnare;~ndo IJ"SSO eternam~nte, stm fazer 
a sua nohre carreira. 

Sr. presidente. o serviço das aira11degas me
rece a au.ençiio do ~overno. 

Em 1ninba Ot'iniãol,é superOuo, é de~oeces~~
rio o ~ystema das duns c,nfe• eucins, que rl~ve 
ser ~ubstituido pelo de um~, que já roi ·a do . 
ptarlo entre nós. · 

Este systema traz mais ·racilidnrles nn r.nm· 
mercio e economia de pessoal para o Estado 
qnr o pa!'a. 
- O ~ommercio brazileiro já tem rPprPsent:•do 

eontrn o sy~tema das nua~ conreren•·ias. oJU • ns 
verdade é moroso, pr•judicial, e .. 1~ perm itLe o 
estrago oe mercadurias qu•. um~ ve1 des~rru· 
madas dos e;~ixões na prioneir11 c·on er~ncin, 
nunca mais pod"m ser hem ar.ondicionadas para 
a ~eg11nda, como vier• m d" estrangeiro, d~ndo 
tambtm lo_!!ar ~ extnoviôs, ete. 

Em aiCand~J!& alguma de outras nações é 
adoJlt:tdo o ~ystem~ das duas conf~rencins. Este 
faciO deve impressionnr o no~so ~nverno. 

Detenhamo-nos um pouco sobre este as
snmpto. 

As mercadorias que vem de importação transi
tam por fór~ ou por den_tro das ~lf;ond~gas ; 
as que transltom por fór~, osto é. :os que pass~m 
pebs pontes babilita~as e trapichP.s ·airan>te~ta

. do~. tê111 unia sõ cont~renda ; ns que transi tam 
por de.ntro da alfande~a têm doas , 
Vê-~e que não h a uniformidade no serviço· 

além disso existe uma contra~ição. . · ' 
Si o govern.o tolern uma sõ·conferencia para 

·as mercndorl~s que tran~itam pnr fóra, onde é 
Jl!3is po>sivel o contrab;ondo, e tolera ~em du
VIda porqu• reconhece que o serl'i~o é bem 
feito, porque não ba de tnlArar um3 sô confe
rencia dentro da alfandega' 
. ~era porventura qoe se queira suppôr m~is 
(aCll a passagem do contrab:ondo na ·tolland~ga 
no c;•so de uma só eonfero·ncia! ' 

Onde as provAs, os r~ctos que fnndamentem 
ess~ sopJm~iç.lio 1 · 
.. Est-;li c~nveneido de que não é o numero de 

· eonf~renc1as,. nem de enopre~~dM, que ev:ita o 
· c~nlrabando, !'las é a qualilLtk dos. eUiJir~lf.ldos . 
sao as· snas v mudes_ · · ' 

O principio d~ qne-qaatro olbn> vêm muis do 
que uou~ u~m >emvre é vcroi:od•·iro. 

$o•. pre>i•l~n~. o nubre ministro da fazenda 
p •dia · .a~er, si o qUile,se, uma e"uuouoia impur· 
t;ont': . no ~eu orl(llUiento, d1spen~audo os cr.u
z;odores. 

Seuhores, estes navios têm sicto destinados a 
cruzar no uc~_antt, fó;-a da,; barras. pano evitar 
que se intro·luza n t·ootrnbiludo no~ portus. 

Q11e utilid;odt: l •·m ddle> pro1•indo Y Xenbuma 
que coml'en>e os gastos cum elles fdtos. 

O o•onLr:•bo ndo D·•O se faz no oceano, faz-se 
no~ portos. Convençamo-nu~ disto. 

Nem conviria aos oel(OCianltls importadores · 
faz~l-o, porqu~ >Ó o tran:<pone e os perigos, a 
4 ue ilfrtscavam ns roere;odorias, lhes acarre
tariam d~<pe7.a< e difllo-aJd;odes enoormts. 
D~'~jaria que me di:;.-:e..:sem qua ntos contra 

b8ndo; já fi,ra.,, agarrado<, por ex~mplo, róra 
d" barra do Rio de Janeiro? Até hoje nada me 
COil~ta . 

No f mtanto, em ~da c1>erdcio o governo 
gnsta com us cruzadore~ o ~uinle (lê): 

Cruz:odvr Orion, nu Rio ·de Janfi ro : 

?es;oni.. .... .. .. .. • .. .. . ... .. ~0:33:16000 
Munições de boc~ ........ .. ... , 6: 13~1)01!0 
Cu:>Le1o e cou~~nus .•.•.• _ • . • . . 30: Hs01)000 

So:nma ........ . 
Cruzador da Bahia: 

Pes>OaL .......•... : ~ ....... .. 
Cu~L~io e coucertos ........... _ 

Somma . .. . . ... . 
Cruzador de Pernambu"o: 

Pe.<soal. • , .... . ............... . 
Custeio e concertos .••...••..... 

s .. mma .•• ·- .. .. 
Crn1.odor do Pará: 

Pes.wal ... , ................ . .. 
Custeio e eonctrtos ... .. . __ . _ .. 

Somma .......... . 

TotaL ... _ .. .. .. 

------
6õ:6~~6U00 

6J :JJ39333 

33:3:!36133 
30 .0~00() 

--- --
SJ: 333,j333 

33: 33363!13 
30.000JQOO -----
63:a3:J~.I33 

H;i : 6~36~99 

Para um s~rviço, pois, que não traz provtito, 
o ga~\o ·é falouloso. · · 

o que ·me pare c~ que o goveroó dGve fa1~r é 
cuid•r da li,;"a lisa~ão oo interior dos (JGrtos, e 
~p.,rfelçoar o trab:olho :octual. 

Ni•o ('OD hec'• nução algum • estrangeira que 
~do~te o 'Yskma oi~ cruzadures .; o ljUe prova que 
·elllllõ sà·• dis; ens~ veis. ·. · 

No Bra,il, esle serviço não é uniforme. Na 
minba província niio bn cruzadores, ·no en
tanto q us ella im porl<i .roHrcal1orias em jlrande 
e'ca ia pela bar ra ; assim outr8S províncias do 
lmperio. · 
. Sr ... prt<$idente, mrlhor reguJarisnçlío podia 

. d3r o· toonr:odo ministro d~ faz.,,.da : o $ervi~o da 
vi:::ia, ou liscalo~>ç.i•• o!os purt •!<, 1·mpreg~n•lo ~ó
menw . lanch:i, a vapor e dbp·n.audo os, e.~.CII
Iere,:_ Uma e outl'll cousa, cuwo eXi$te · act!lal-
mcnLe, -é l!lXo. · · · · · · 
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Além de que os escaleres . movem -se com ·do-se·. restringir as autoridades li$ suas exelusi
morosidade, trazem o di~ndio no pessoal. vas obrigações e competenr.ias. Uma vez esta· 

Sr. presidente, entre os melhoramentos que o belccidas as bases nestas condiÇões, .serão .ellas 
gabinete~ de Jan~iro deu á minha província do observadas sómente de repartição tiseal para 
1\io Grande do Sul, oceupa Jogar saliente a. repartição fiscal, por intermedio dos seus re-
tarlfa especial. spectivos chefes. 
Cumpre~ porém, completai-o, e eaoppello p:m • Semelhante tratado, tendo por fim .garantir. 

o .Exm. ::;r. general Camara; que é rio·.gran- direitos reciprocamente, por meio da lei, esta 
densa e cuja autJridade tem peso no seio do deve ser extensiva á importação e exporração, 
gabinete 28 de .ltlarço, de que faz pa~te. , , quer dos generos n3cionaes, quer estrn .. eiros, 

Esse comt>lemento ~ que vou referir-me e o procedentes ou destinados aos portos inéinldos 
t rataàv ds commercio s 111J.Ve!Ja.{iliJ a tire o Brazil na concordancia, pela seguinte fórma : . 
e as •·epublicas d~ Prota., qne, segundo me consta, < L• Todos osgeneros nacionaes ou estrangei- • 

, j:Uoi proposto ao Bra~il pela l'epu!Jlica Argen- ros, exportados do Brazil para os portos do Rio 
tina e no EstadQ Orrenlal e ao Parngu~y, que da Prata, e destes para o do Brazil, quer por alto 
aeeiLaram, mas ainda não foi ·realizado. Pa- mar, quer pelos rios; bem assim os destinados 
reein-me· que o governo brnzileiro não devia de um para outro porto interior das mesmas 
desprezar este negocio. republieas ou diiS VIzinhos, devem ser preee• 

·A · 1• r 1 a c · d didos de fiança .por termo de responsabllidade 
propos•to, 1 no úOl"lta 0 omm~r"o esta assignado no porto da procedencia pelo nego· 

eõrte um artigo de um escrlpturario· da alfan- ciante expor~dor sob a delermin~ção do re· 
dega, o Sr. Franeisco.Rnbello de CarvalhO, em- spectivo .chefe fiscal. 
pregado iulelligeute. que ainda mais firmon a c ~ •• A fiança, assim prestada pelo extravio 
convicção, em que eu estava, da necessidade .dos direitO:S, seja quar ror a natureza da marca
desse tratado . doria, e- a sujeição dos direitos, só poderá ser. 

Peço licença á camara-para ler alguns trechos levantada, uma vez provada a sua completa in: 
desse artigo {lê) : · · troduet;ão no porto destinatario. · . 

c O Brazil, si bem que nas suas costaS e por- c Por esta Córm~. fica estabelecida uma conta 
tos sobre o Atlantico póde conservar ·n sua per- corrente entre as: repartiçlies fiscaes, podendo 
feita llscaiisação, pelosíneios adaptados, nomes- ser liquidada no fim dto Junho ou Dezembro de 
mo caso não está a sua fronteira r.om n Repu~lica c.1da anno, como meio comDrovaute das liqui
Orientnl, desde o oceano até o alto Uruguay, e daçues por parcellas feita sobre a carga de cada 
com a Republica Argentina na maior extensão navio. -
desse rio. · < Chega-se a esse resultado pela seguinte 

• Ainda mais, não pódc deixar de velar tarn- maneira: na repartiçüo G~cal da procedenci~ 
bem pela troca dos productos de Ol'>pot•taçijo e seriio esigidos tres manifestos iguacs ; ·um· fica 
dos gcneros reexportados, que se cffectua, . nesta repartição, outro, em miio do capitão, 
exigindo Jlar~ isso um tratado, cuj~sdisPú$kões acompanha a merelldoria, e o outro é remettido 
sejam observadas nas t'epartições fiscaes entre pelo correio ao .:hefe de repartiç;io do seu des
si, nos portos p;~ra osse fim habilitados nas fron- . tino; devendo conter esse manifeSto a especie 
tciras. do volume, quantidade e· qualidade do seu 

c .A decreuç.ão da tarifa especial para n fron· conteúdo, e as demais formalidades já exigidas 
teir~ do Rio Grande do Sul j:i trouxe, pela di- aetualmente. 
minuiçüo das ltlxas dos artigos mais communs • Uma vez desearregadas e conferidas todas 
ao contrabando, o incontestavel lJeneficio do as mere.:~dorias, a repartição destinataria fará 
augmento da renda e da moralidade o.dminis- mas notas em ambos os manifestos, pondo o 
trativ~; porém, ainda assim, niio ·póde attingir á .conforme, si tudo encontrar exacto, e .. no ca~o · 
repressão completa da fraude p.:.r circumscre· eontrarlo discriminará precisamente as diffe
ver.-se aos portos _e ás repartições, · torn~ndo renÇas encontradas; e, feila a 8pJllicaç1io das. 
necessario ir mais longe os seus etr&itos, isto é; penas contra o infractor, devolverá um desses' 
:~cautelar e evitar e ahaso no trajecto, desde. o manifestos, com essas notas, ao. chefe da repar· 
porto da procedencia :ue o do destino, P.Or com- tição ·de onde procedeu 3 mercadoria; paya t~r 
mum accõrdo. . . . __ . lugar o . levan~roento ·da Jlanca :ou apphcaçao 

c Dos tra~dos que já existem sobre o gado e de lei contra o infractor _ • : · · 
rpoductos dos mesmos, e sobre transito de mer- · • Si• o navio tiver mais de um. porto de des- 
cadorias pelas fronteiras terrestres, entre as rc- tino, no da . ·procedencia deixará o manifesto 
pnblicas Argentina, Chile· e Bolivia, . este pôde, geral, discriminando . a car""a de cad.o porto, e 
na fórmn, ser aproveitado para o que ora se pro- para este fim apresentará auas cópias ignaes, 
poreiona em relação ao. transito fluvial, uma para os etrei!os acima apontall.os. . · · 
vez alterado, simplificado.· .e modificado para c Pelos manifestost que ns repartições· conser- · 
servir n.o · caso vertente,_ pois do . .'laconismo e vam na devida oraem, póde-se organizar o, 

· clareza depende . a Ma e prompta ·execução do mappa semestral ou annuak para entre os mes-
serviçO em materia fiscal. · -. - · . · mos demonstrarem todo o movimento, de uma.-

.· __ c Nesse , tratado,. ehal?lado d~torna .iJii~. maneir:l expli~!i_ya :e õbri~toria, ~en~o o · 
· saoas dispostções. extens1vas aos corpos _diploma- chefe da repart1çao que se Julgar preJlldiçado 
1!co ~ eonsul~, revestindp::os do P,?der da fisca~ . :~gil: tod~s 9~. ·. ~larécill).ento.s. sob, r~ qualquer . 
hsaçao SU!Hlnordentrodas repartJções . fise;~es .. , ·ponto. duVIdoso • . •· .. - .. ·., . · : . -- , .. .. 
E!ta amplitud~ é desnecessaria,, e até nco.nve- - . Sr~ ·. presidente, em~anto não tivermos um '. 

.- ni~nte,.no que Se.formula actO:almente, deven-· -trataao internacional )Íara O fim de.cohibir 0 · .. 
· . · T< .. tv.~. - · · · 
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contrabando e;;te sefará em grnnde escala na 
fronteira de 'minha provincia, nàl> só por terra 
como pelo rio Urugu"y. . · 

c Hoje foi saudado na Bols3 o Sr. D. Rabello 
de Carvalho, dislincto t:mpregado da alraudega 
.brazileira. _ 

As repartit:ões fiscaes d1stam umas de outras 
e os contrab~ndist:Js. passando entre ellas. em 
uma campanha aberta, desguarnecida· e franca, 
nãó encontram obstaculos .. geralmente, pura os 
trnnsportes que conduzem o contrabando. 

Pdo rio· Utuguay ~inda elle so f~z mais 
commodamenta, porquanto a embarcação que o 
leva deposita·() em uma das ma•·gens que, pela 

· sua grande extensão, n~o póde ser conveniente
. mente liscaliSllda,'c continúa ·a navegar p~re
. cendo dirigir~ se a UDI port.o determiD'adO; · · 

O trawdo, PQis, de commercio e navegac;lio é 
summamente urgente, !oeattendermos sobretudo 
a que de nada ou de (.lOUCO servirá ao 13razil 
fazer · tarif~s baixas, desde que as na~ vizi • 
nhas PQdem f•zer a;; suas ainda mats baixa;;, 
tomQ já tem acontecido, e mallograr o nosso 
intento. . 

Sr. presidente; fallei hn poueo no Sr. Fron · 
.çisco Rabello de Carvalho, e aproveito a occa
sião para chamar a attenção do honrndo Sr. mi· 
nlstro da fazenda para este empregado da 
altandega da côrl6, ({Ue tem merecimento e que 

· já tem feito im IJrimJr mais de um trabalho de 
. sua proprla lavra. 

O SR. FREDERrco RF..GO :-Quaes são? 
.. O SI\. FERN.~NDO O.otuo :-Um folheto sobre 

· alfandettas do Imperio, outro sobre o meio de 
evitar o contrabando, etc. , etc. . 

Sou daquelles- que ectenMm que o gQverno 
deve prot~cçiio aos bons empregados. ora diS" 
tinguinda-os com accessos, ora facilitando a 
pilblieação de seu~ tr:ibalhos, ora an imando-os 
com recompensas digna~. 

O Sr. Canalha está nesse caso, pois já niio é 
um desconhecido, e a prova é que encontr~-se 
no Cruzeiro desta cõrte, do dia 16 de Abril pos
sa do, o seguinte (lé) : 

• Re~res.<{)U, no. vapor Orénoque, o Sr. Fran· 
c~o Rftbe!lo ele Carvnlho de sua viagem ao 
llio da Praia, onde obteve as provas constantes 
dos documen~oa,em se:.:uida apresentados em 
original. · 

• Do jornal oriental FerrQ-Carril, que se pu
bllca em· .Hontivldéo, no seu noticiaria de ~6 de 
Janeiro ultimo : 

• Do.m&e.-0 Sr. Dou Francisco Rabello de 
Carvalbo, distincto empregado da alfand~ga do 
llio de Janeiro, qne acha•se entre ·nós, veiu 
restabelecer .se de uma inllammação de fiçado, 
que soffre ha algum tempo, e da qnal petorou 

. últimamente. · 
· • Consta-nos· qne o Sr. Carvalho, logo que 
chegou, visit<Ju com muito intere~se e sabs• 
fação nossas 'ID.ais importantes repat11ções fls
caes, conreccionan;lo um importante trabalho, 
cheio de comparações sobre tortos os serviços 
que se fazem em nossas alf~ndegas,eón!ron
lando-os com os do Brazil, e com o_ fim de' 
apresentai-o a seu governo, quando regressar á 
côrte. .. . . . . · . 
· · •Fazemos votos pelas melhoras desse senhor. • 

• .Do jornal .inglez Standard, que se 'PUblica 
· em.: Bnenos-Ayres, no seu noticiario deU de 
llarço ultimo (traducção ): 

, Este cavalheiro goza de alta reputação ern 
mnteria de alfandegas, pelos inipor tiirites tra· 
balhos que tem publicado sobre o assumpto. 
Vem ao Rio da Prt~ta eom licença para resta
belecer-se da sua saude. Noss3s autoridades 
aqui fi~eram-lhe n mais cordial recepçiio; per
correu as diversas repartições e secções, sendo 
recel!ido com grande distineção pelos empre
gados, trocando idP.as e notas a respeito da 
modo do serviço em ~mbos os paizes. 

• Acreditamos que a visita de~te cavalheiro 
brazileiro dará os melhores resultados, e felici
tamos ao governo imperi31 por ter a seu serviço 
um empregado de tanta distincção e talente 
como o Sr. Carvalho. • . 

• I)() jornal srgentino La Naúon, que se PU• 
blica em Bueuos-Ayres, no seu noticiario de 8 
do corrente : 

• O Sr. D. Frand$co llabello de GaMia!ko.
Apresenlado pelo nosso , distincto amigo o Sr. 
Alexandre RoM, do alto eommercio desta praça, 
tivemos o prazer de conhecer hontem esse em
pregado superior do governo do Brn1il, que 
revê, desde algum tempo,os trab:,lhos das prin· 
cipaes. alfandegas, estudando . a organiz•ção, 
administração, adiantamentos,aperfeiçoamentos, 
system~s especiaes, etc., afim de aproveitar, em 
beneficio d~ administração p ublica do Imp~rio, 
todos os melhoramentos que encontra, e !{De 
considera .de possivel e conveniente exeouçn&. 
Fazem tres mezes, mais ou menos,que o Sr. Car· 
valho se 3Cha entre nós. • · 

c Visitou detid~mente, estndand.o com atten
ção as nossas alrandegas, tanto de Buenos-Ayres 
como as do littoral , tendo terminado jã seu 
tr:~balho, que constitue uin volumoso livro ma
nuscripto, ao qual acompanham quadros estatls
ticas e compnrativos, e plantas dos ediflcios e 
localidades a qne se referem. 
· · • Homem iutelli~ente, pratico, laborioso e 
possuidor de especiaes eonheeimentos nas ma
terias a que se tem dedicado, seu trabalho 
sobre as aHand~s argentinas ha de ser, sem 
duvida, de positiva im porUincia, e ha de inte
res..<ar aattenç.'lo publica. q11:1ndo seja dado á luz, 
cousa que, segundo entendemos, suceederá logo 
que del!a tenha conhecimento o governo .iJn. 
perial. . 

• Na aetualidade,nm tanto desoecupado dasna 
principal tarera, acompanha o representante ·do· 
Brazil no proposito de celebrar um tratado com
meroial,que,estabelecendo disposições eommuns 
para as repnblicas do Prata e para o Impedo, 
sirva para evitar quanto possível a viola~o das. 
leis de alfandega nestes paizes. 

• A competencia do Sr. Carvalho ha de ser 
para est.e fim muito util ao ministro brazileiro, 
qne poderá realizar seus propositos'!ollVaveis, 
com tanto mais exito, quanto o ministro argen
tino das relações exteriores é especialmente · 
~ntendid(} eni. ma teria de finanças. · · 

«Desejamos ao Sr. Carvalho resultados muito 
satisfactorios na sua· missão importanl6; com~ 
l_)enetrados de qne peSsc>as da sua ilhutração· e 
~11 ana eompetenci~ sejam. os encarregados de 
estudar nosso systema . aduaneiro, pojs llS . suas . 
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observações podem ser de muíta milidade para 
nõs mesmos:··• 

• De uma carta do director gernl das rendas 
publicas de Buenos·Ayre.~, datada de 2 do cor
rente me~: 

• Distineto .senbor.-Tenho o prazer deres
ponder á sua' ·apreciavel de ~9 do passado, e ao 
fazer, cumpro um grato dever de expressar-l~e, 
em nome da· directoria g·eral das rendas _nacw
naes a· mani festaçào do seu reconllectmento 
pelo~ benevolos conceitos que della fórma. 

• Encarregado pela mesma de mani~estar·lhe 
íguaes demonstrações, o faço pelas vartas entre-_ 
vista~ que v. S. teve, escutando com o maiS 
vivo interesse, pois comprehe.nde perfei\(jmente 
a utilid~de que se aufere sempre CJ? trocar 
idéas a respeito dos sy.;temas _ad~ane 1ro,s, que 
observam as nações que estao mternamcnte 
ligadas pel? posição ge_ographica que occupal?. 

• A J umiDt>Sa exposiçaO que V; S. tem fet!O 
das praticas seguidas nas alfand.egas d.o Imper10 
do Brazil mostra de uma maneira evidente sua 
reconhecida competencia, o que permitte fnzer 

. uma exacta comparação com o nosso systema, o 
que é ~empre de grande utilidade, -Cltristobal 

Aguil-re. • 
• De uma carta do iospector da PHandega de 

Buenos-Ayres, ·datada de 6 do corren!e: 
• Distincto senhor .-Ew nome da corporação 

que dirijo, agradeço a V. S. suas finas atteD:
~ôes, filhas de su:~. boa educação e bondade, (lO}S 
a cordialid~de cllm que sempre o recebemos nao 
merece tanto. Eu por min ba parte devo deela· 
rara V. S. que conl)'ra tulo-me por h nver conhe
cido um ta o i ntel h gente empreg;1do de alfall
dega,-J, Luiz Amadeu. • 

• Esse trabalho foi reconhecido de grande 
importancia e utilidade pelos Srs. ministros 
brazileiros nas re~nt,Jicns do Prnt:l; agora cabe 
no Sr, mini~tro da f~zendo allrecinl-o, e ter em 
vista n utilid:ldu que hn na co.ne\usiio Lão bem 
inicindn do tratado ·de commcrcto entre o Impe-
rill e n Republica Argentino. •. . • 

Sr. r;rcsidenle, peço pordao a c amaro d~ 
occupar-lhe n nttenção com este nssumpto : B>tá 
nos meus habltos render preito ~o·s homens que 
tnbal b.•m e por algum titulo so diijlinguem na 
soeied:lde. 

Na sessão passn~a, quando di~c)Ilimos o minis· 
· terio da gnerr~, atnda em dommiO conservador, 
vim a esta casa, representante do partido Iil!eral 
em opposição, e fnllei a favor rlo obscuro ope
rari.o Albuquerqlie, do arse~nl de gnerro da 
ctlrte, que inventara um canhao, o qual, ha
yendo depois sido experimentado na escola 
de tiro pelo habil e glorioso militar, coronel Ti
burcio, boje brigadeiro, . produziU o melhor 
etreito. . 

Na mesma época, §luando discutimos o mi· 
nisterio .da marinha, exaleei ·os meritos do 
con.stntctor naval TnJjano de Carvalho, que, 
tendo conseguido . Cl>m .o seu :;ystema uma· re: 
plilaçâo. na sábia Inglaterra, Via.oO no· emtanto 
menosprezado. em. sua. patria, a pezar da.s . diffe-. 
.:tenles lll'OVas ·de sua cx.cellencia _ 

Ainda na. mesma época, li v e occasião, aqui, 
desla tribuna, de acudir em. auxilio do .pintor 
brazileiro,.oimmortal P~dro Americo,que, tendo 

v o I ta do da Italia ao Brazíl com o seu primoroso 
quadro da h~talha do Avabl':, encontrou-se. logo 
com a indifferença, a inveJa e a cal umma de 
muitos. . 

Quando, pois, assim tenho proceaid~, coope
rando para a reputação de homens que so podem 
dar realce e f~ma ao Braz i!. não é de estranhar 
que eu hoje me occupasse de um simples em
pregado publico, q~e é pobre, é rio-grandense 
do ~ui como eu, c e tr~bslbador. . 

É como o Sr. Carv~lho, quantos empregados 
não 'terão as nossas repartições, que no emlanto 
vivem esquecidos á e>pera de que o governo os 
proteja com a sua consideração ? , 

Para a confecção do tr~ta:lo int~rnacional, de 
que ha pouco tratei, o honrado mmistro da fa
zenda, e~tou certo, encontraria no . Sr. Car
valho um bom auxiliar, porquanto, alem de e!Ie 
conhecer a noss~ legisla<:ão fiscal, tem relações 
importantes no Rio da Prata e conhece a fron· 
te ira do sul. . 

E por fallar em Jegi>laQãO fiscal, lembrnret 
ao ~obre ministro a conveniencia de fazer-se a 
codiflcaçfio das nossas leis fi:;eaes; a pri ~neira 
parte; que !'e refere ao pe>so~l, est~ publicada; 
mas a que respeita propriam~nte ao servi~ 
niio o foi ainda, ~o p~sso que nao ha quem ~ao 
concorde em que a sua publica~ão é necessaria • 

O SR. Fl\EoEuco REGo:- Apoiado. 
o SR. FERNA~I>o Oso11ro : - Sr. presidente, 

cumprirei agora com.a promessa que fiz ao ~o, 
meçar meu discurso. Passarei a oecu[Jar-me de 
outro ponto, e terei concluido. Direi duas pala· 
vras sobre o § 5. • do art. 8. • do projecto em 
discussão. que estabelece verba para pagamento 
de pensões e aposenlnções. 

Sobe. essa despeza a 2.55i:74t~oqo. 
A verba j:í é na verd:~de exce~s1va; no em

tnnto nós temos muitos pensionistas do Estado 
· 'lue nuncu estivPr~m no .caso de receber pen
~ues e outros pretendentes que deviam rece-
bel-~s, com maior justiça. · 

Existem na secretaria do governo e do paria· 
mento muiLos requerimentos de pretendentes 
que não ..têm sido auendidos, nem ao menos es• 
tudndos. ':· . 

Subre r.s pensões já concedidas nada mais de
vemos :'acrescentar, porque _nada consegll~· 
riaH,os ·' ·euas foram dadas e nao pudemos mais 
reli rDI-âs ; mas o que eu desej3VO era que o 
nobre ministt·o mandasse proceder ao estndG 
desses .!:equerirnentos de pensões. 

o s~. F!IANClSCO SoDBÉ : - Apoia~o. Isto é d~ 
ministério do imperio, e tlu mandP.J quandn fm 
ministro proceder a esse estudo para v~r aquelles 
que estavam no e;,so d~ ser altend~dos. _ P~r
que si aquelles que nao têm d1 rello sao 1n- . 
deferidos tambem aquelles que o têm .devem ~ , 
deferidos. 
· OSR. FERNANDO Osmuo :-Sim, is~_per~enee 

á p~sta do iínperio; mas, co~o o mims.~no da 
fazenda é quem Pab<a, aproveito ! oc.c~smo para 
fallar neste a~sumpto, porque os mdlVIduos q ne 

· reqoerem penroes inmoem os seus. requeri
mentos com papeis de summa imporlancia, que 
não desejam vêr exll'avia~os, porém que_ ficam 
sem despacho nas ueretanas, entregues as tr.t· 
ças, o_ que é peior. 
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Ou estes· indivíduos têm direito á pensão ou 
não têm i si têm, deve -se dal-a ; si não, para 
que illudJl·os? · 

- Discussão unica do projecto n. 66, (emendas 
approvadas peto senado fixando os limlles entre 
as prov!ncias do Ceará e Piauhy). 

O Sa. F!Ullctsco· Sona'é:-E' o meu pensa
mento, e por isso foi que mandei fazer o 
exnme. 

o sit. FEIU"'A4\'DO OsORIO :-Na verd:lde v. Ex. 
. foi muito solicito na administração de sua 

past:t, onde prestou reaes serviços ao paiz 
, _ _.,(llpoiador) ; ·e eu lame:J.to · qile tão pouco tempD 

se conservasse nella (apoiados), porque estDu 
. certo de que, com a experiencia que tenf dos 
negociospublicos, e com a intelligencia dequeé 
dotaao, si V. Ex. se tivesse conservado na admi· 
nistr<~ção do Imperio teria prestado ainda ser 
viços mais importantes do que prestou. (Apoia

. dos.) Mas V. E3:. pódo dizer-me em que est&do 
ficou este negocio depois que dei:s:ou o mi· 
uisterio? 
. O Sn. FaL'ICisco So!>RÉ:-Deixei o enme 

feito. 
O Sn. FEUII..U."DO Osomo:-Bem; chamo en· 

tão a attencão do nobre ministro da razendc 
para este ponto; como a de seus d.ignos eolle~t~s 
de l!abineter pnra muitos empregados que têm 
vindo com icença á côrte para tratnr de seus 

. 1nteresses · perante o governo, e recl~mnr a 
favor de seus direitos e se conservam nesta 
cikte alguns, sem ter ainda podido r~llar ao mi. 
nistro, outros demorados para depois qlle se 
encerrarem as camnras. 

E' esta uma situação intolera-vel qlla~i. Cons· 
ta-me que alguns empregndos c:msados de 
esperar em viio j;i se tem retir~do, depois de, 
haverem feito despezas'"que sous recursos não 
supportam. 

Peço a beaevolencia do governo para estes 
empregados. 

Nlío ~crescentnrei mais palavras hoje, sobre 
os n~sumplos que entendem com o ministcrio 
da fazenda. 

Em occasião opportuna adduzirci novas ct~n • 
sideraç\ics. Tenho concluído. (Muito bem, muito 
bffll. O orador 6 compl'i111CIItado.) 

A discussiio ficou ndlodn pela:llor3. 

O Sn. PnE>IDENTE dá para ordem do dia 18: 

V par~ (até eis 2 !lo1·as ou antes.) 

3.• discussão do projeeto n.·23 sobre damno e 
sinistro. . . 
-i.• dita do de n . 86 de 1880, jubilando .o co

nego Henrique de S01WI BrandãG, lente do se· 
minaria da Bahia · · · 

· 3.• dit~ do de n. 7i de 1880, sobre o sulpbu-
reto de carbono. .. 
. 3.~ di_ta do de n. 82, sobre secnlarisação de 
cemltenos. · .. 

2.• p.1rte 

.. Continu~ção da 3.• Íliscus~ão de orça~ento 
- da fa~uda .na parte relaliva á despeza._ · · · 
::. -1>iscussão unica das emendas do' senado (pro
. JOO!o, n. !9. C. sobre a fixação de força naval para 
O annO financeiro de !881-1882. · 

Levantou-se a sessão ás i:í hDras. 

Ses•U.o e~n IS de Agosto. dci880 

~RE>IDE!ICIA DO Sll. VISCOli'Dli: l>E FR.Í.OOS 

SUMMARJO.-nr.&:DIE~u.-Projectos:.:- PRJMElRA P.Ait'l:! 1u • 
ORaz:~ co Du..-3.a d.bcussã:o do JJrojecto sobre damoosasi
nistros. Observaçõe-s e roqnorimeoto do Sr ~ Bl.ptista. Pe· 
r<! ir:!. Obsarn!.üts o emendas do Sr. A"Dgusto Fr:laçu. Oh-

Frr:i~i~o'cg~:io~r;· g~f!~~!toPF~iriç; ,:t•E~t~:~r~~:~~2 
-l.a discu.s:lão do proje cto n. o SC..-.'i.:t dih .. do d~ n .? i! 
sobu o sulplra.r-eto de· t:u-bono . Em~nd:1s. Dtseursodo Sr • 
Ruy &\.rbOt3..- SEClj~D.&. P.lK.TE. lU. ORDE)l DO Du.,--3,2. d.i~-

~=)~j~~t dri~::~ Ed:end~~is~~!~:~~ ~~~cSr~~ B~~eK:~ 
Discussão unie& d1$ emantlõls do senado i flnç.ã.o da 
forças da mar .-Discus5io unica d!L !)mondO\ elo ion:~.do 
subrc os llmitos entre Co.1rá e l?i:a.abj. Discurso do Sr. 
Yhinto do Medeiros. . . · . 

A's H horas da manhã, feita a ·chamada, acha-
ram-se presentes os Srs. Visconde·de Prados, 
Almeida Barbosa, Alves de Araujo, Prisco Pa
raiso, Affonso Penun. Costa Azevedo, Baptista 
Percir~ e G~vião Peixoto. · 

Comp:1receram depois da chamada· os Srs; 
Saldonba Mnrinhtl, Danin, Americo, Frauco ue 
Almeida, Maroolino Moura, Fahio ,Heis, Joaquim 
Serra, Sinv11l, Tnvares Belfort, José Basson, 
Frei~1s, Viri:1\o de lledeiros, Souza And rade, 
Accioli, Abdon llilanez, Tbeodorcto Souto, Ro
drigues JuniQr, Buorquc do Alacedo, Jleltriio, 
Cosln Ribeiro, Antonio de Siqueira, Jooquim 
Tavares, José Marinnno, Scraphico, Ullysscs 
Vianna, Bezerro C:lvalcanli, Esperidiiio. E>pin- · 
doln, Uibeiro de Ucuezos, B:lrlo d.1 Estancia, 
Barros Pimentel , Prado Pimentel, ~lonte, AI· 
mcida Cou:o, lldefonso ue Arnujo, Ferreira de 
Mourn, Jcronymo Sodré, Bulcão, Francisco 
Sodrd. Jofio 'llri~:ido, Ruy Barbos.1, Sonrcs 
Brnndfio, Moreira IJrandiio Azamuuja dG,.Mei
rellcs, Horta do AI':IUjo, José C~etano, Joaquim 
Breves, lllnnoel do Afn:;nlhiics Abreu c Silva, 
Aureliano de l!lartnlhiies, Cnndido <le Oliveira. 
Cesario .Alvim, Vnlladares; Lemos, hlartinhÓ 
Campo:;, Ignaeio M:1rtins, Mello Franco, Ta
mandare, Pompeu, Martim Francisco, Moreira 
de Barros, França Carvalllo, Olegario' Sigis
mundo, ll!alheiros, Augusto França, Jeronymo 
J'ardim, Sergio de Castro e Fernando Osorio. 

Compareceram dopois de :).berta a sessão .os 
Srs. Corrêu Rabello, Liberato Barroso, Felicio 
dos Santos, Freitas Contioho, · Lima ·Duarte, 
Florencio de Abreu, 'flleodom!ro, Souza Car
valho, Luiz Feli~pe, Dianna, Frederico Rego, 
Antonio. Carl11s, Epaminondas de Mello, Pedro · 
Luiz e .Martim. Francisco Filho. . 

Faltaram com particip~21io os Srs . . Aragão. 
elll:ello, Andrade Pmto, Baroo.Homem de ll!e!lo, 
Camargo; Frederico . . de Almeida, · Franklin · . 
Daria, .Galdiuo, Jo:~quim .. :Nnbuco, Lonrenç!>".de · 
Albuquerque, Mncedo; Mello e Alvim, Marianno 
da. Siln, Rodolpbo Dantas, Souto e Tbeopbilo 

. Ottoni ;: e sem., elln os Srs Belfort ·Duarte, 
Bezerra ~e .Menezes; C~los ~onso, Conto de 
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:Magalhães,FraD.co do Slí,Fidelis Botelho; Leoncio 
de Carvalho, Meira de 'Vasconcellos, Manoel 
Carlos, Manoel Enstaqnio, Souza Lima, Silveira 
de Souza e Zama. · 

Ao meio dia o Sr. :Presidente declara aberta a 
sessão. 

E' lida e approvada a acta da sessão ante· 
cedente. 

O Sn. L• SECI\ETARIÓ dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OJllcio do mlnlsterio da j ustlça; de Ü de Agosto 
corrente, transmittindo, em additamento, cópias 
do officio do pres1dente da provincia de S. Paulo, 
sobre o processo eleitoral da villa do Jahú, e 
dos avisos expedidos pelo mes!llo ministerio a 
tal respcito.-A' q11em fez a requisição. 

Requerimentos : 
Do padre Manoel Antonio Ferreira, capellão 

do exercito, pedindo um anno de licenca para 
tratar de sua saúde. -A' commissão de pensões 
e ordenados. · 

De Francisca Antonio de ClU'valM Jllnior, pe· 
dindo para se matricular no L • anno daúculdade 
de medicina da cõrte, obrigando-se a prestar o 
exame do rererí do an no, depois de se mostrar 
approvado em in::;lez e geometria, unicos pre· 
paratorios que lbe faltam.·- A' c()mmissão de 
mstrucção publica. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e man· 
dado imprimir, o seguinte projecto precedido de 
parecer 

1880-N. 92 
!t commissão de pensões e ordenados, a quem 

fo1 presente o requerimento de José da Circllm· 
cis5o Ferreira, carcereiro da cadêa da cidade 
do Assú, da provincia do Rio Grande do Norte, 
pedindo approvação do decreto de ~de Junho 
de :1.877, que o ~posentou no referido Jogar com 
ordena~o por iJ?.teiro, e de parecer que se adapte 
o segmnte proJeCto : 

A nssembléa geral resolve : 
.Art •. L • Fica approvada a aposentadoria con· 

cedida, por decreto .de .4 de Junho de i877, ao 
carcereiro da cadêa da cidade do Assú, da pro· 
vincia do Rio Grande do Norte, Josti da Cir· 
cumcisiio Ferreira, com o ordenndo por inteiro. 

A:rt. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
trario. . · · 

Sala das commissões,em !6 de Agosto de~!880. 
-Almeida ·Cottto. -Joaquim Serra. . 

E' lido e mandado imprimir o seguinte pro-
j e~to precedido de parecer. . · 

, !880-N. 9i 

A com missão de orçamento examinou. a pro
posta do poder e:x:ecutivo apresentada . pelo 
ministro e secretario de. estado dos negocias 
da agricnltura, . commercio. e obras publicas 
para a· abertura 'de'nm credito ·supplemen-. 
tar de 96:00o.'l á consignação· da rubrica ·19 
do art. 7. • da Iei n .. !!94.0 de 31 de· Outubro ds 
1879, para oceorrer dnrante o exerci cio· ~e l8.8_0 

-!88i co tlDgamento da subvenção devida ó. 
A~on Steam Navigatim Company Limitecl, 
na forma dos decretos de ~2 de J 11n bo de 1867 e 
21 de M8rço de !87~, pela· navegação de vapor 
nos rios Madeira, Purús e Negro: e, couside
rando que na exposição de motivos está de
monstra_da ~ · necessidade da despeza, em vista 
da defiCJ~nma da verba votada na referida ·rei 
de orçamento pera subvenção a companhias de 
navega_ção por !apor, e de parecer que se adapte 
o segumte proJecto: · 

Acrescenle:se no logar competente: 
A assembléa ·geral decreta : 
Arts. L•, 2.• e 3.• lcomo na proposta).· 
Sal_a das commissões, i8 de Agosto de 1880. 

- L~berato BarT0$0.- llforeira de Barros.
Affonso Pe_nna.-:-PradiJ Pimentel.-'-Ara.qão Bul· . 
cao.-Fabto Rezs. . 

Augustos e dignissimos senhores represen. 
tantes da nação. 

A lei n·. 29i0 de 31. de Outubro .:le-1.879 
por gue se deve re9er o ~x.ercicio d~ i880-i881: 
consignou a quantia de 3 .1.00 :1•00,(1 para os ser. 
viços ~ rubrica-Subvenção a companhias de 
navegaçao por vapor. 

As tabellas justificativas da mesma rubrica 
não contemplaram, porem, o serviço contratado 
com a Ama.~ot~ Stew~ Navigation Com.pany. li· 
mit~d pora a n?vegação dos rios Madeira, Purús 
e· Negro, na form:1 dos de ore tos n. 3898 de 22 
de J unbo de 1.867 e n. 5575 de 2! de :Março 
de tsn. 

Trata-se de um contrato em execução e, pois 
é indispen~avel sanar a alludida falta certa~ 
mente inintencionaJ, afim de que se !IÜO retnrde 
o .PaS'amento da subvenção a que a cmprezn tem 
direito. ~ 

Niio sendo para esperar que a supradiia con
signação deixe sobras com que se tloss , oceorrer 
a e~ta n~o previst.~ despezn, venho da ordem uo 
Sua Magesl.:ldc o Imperador, e na fórma da lei, 
apresentar-vos a seguinte 

Proposta 

Art. L, E' aberto ao governo, pelo ministerio 
dos negocios da ~gricultura, commeroio e obras 
publicas, um crcdi to suppl ementa r de 96:000;$ á 
consiR"nação da rubrica :1.9, do art. 7. • da. lei 
n. 2:~W de 3l de Outubro de :1879, afim de 
occorrer, durante o exercício de 1880--188{, 
ao pa gameuto da subvenção devida á Jlmason 
St~am Navigatim~ Company, , !imiteil, na fórma 
dos decretos n. 3898 de 22 de Junho do :1.867 
e n. 5575 de 2i de Março de !8n, pela na· 
vegação de vapor nos rios Madeira, Purú.l; e 
Negro. 

Art. 2. 0 A presente lei fará parte da do.or
çamento do referido e;tercicio de !880-1881. 

' . Art. 3. •·l''icam revogadas as .disposições .em 
contrario. · · 
.. Palacio ao Rio .. de Janéiro, . 6 de Agosto de 

!880.--llf. Bt.rorque ddfaceào. • · · 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDIDfDO DIA• 

. Occupa a cadeira da IJresidencia o Sr. a. o 
.vice· presidente Gavião Peixota. · . 
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Contínúa -a 3. • discussão do pr.oj ecto n. .H 
sobre daUlllOS e SiJ:listros, 

o Sr. Baptista Pereira desistiria 
lfu palavra, si estivP.sse convencido. de que o pro•· 
jecto estav~ no caso de ser votado ; entende, 
porél!l, que á vi~ta do grande numero de emen
das 3 presentadas, as qu~es vieram e mllaraçar 
qualquer deliberação que a c~m:1ra t~nha de 
tomar, tor_na·se neees~ario que volte o pruJecto 
:i commissao de justiça criminal, afim d\l ser 
pela mesma recon~iderada a tnàteria,, formnndo 
um o ovo subslituti vo nas condiçõ~s de voder 
servir de guia no voto que sobre a m~rer"ia 
tenha de-proferir esLa camara. Neste sentido 
mandará à me$a um requerime11to de adía· 
menta; aproveiuondo-se ao mesmo tempo da 
tribuna para d~r resposta aos illustrcs oradores 
que se têm empenhado no deb~te. 
Confess~ e procl3ma a sua grntidão e reconbe

cim•·nto pelas attenções que de seus collegas tem 
xecebido. 

Entrando em mnleria, observa que o nobre 
deputado por 8. Paulo consider:J escolnsticas 
duas que8tões que nntes lhe parecem ea~itaes, 
uma que óe refere â natureza dos crimes, outra 
a sua classificação, e <I proposito defende-se da 
increl'ação que lhe foi lançada pelo nobre de· 
putado pelo CeaT".i, impnt.,ndo·lhe a autQria da 

· innovacão creada pelo proj~cto, a qual cabe 
antes :i .. colllmiss~o, que, pro~urnndo seguir os 
systemos seguidos pelas leis fnnceza e ita
liana, esqueceu-se do obstaculo que ia encon
trDr no noss11 Codigo. 

Niio é daquelles que deixam de reconhecer os 
grandes meritos do nosso Codigo Crindn&l,. de
clara, porém. que é elle defei tnosissimo na pn rte 
relllliva á classificação, de que é exemplo o 
caso presente. 

No ta que o ill ustre deputado pelo Ceará quo o 
considerou contradictorio porque tendo reconhe
cido que o crime de incendlo reve~te a natureza 
de um crime publico, comprehenden-o en
tret:mto n~ classe dos crimes particulares. 
Parece-lhe ainda injusta esta incr~pação, por 
quanto, não trata da fôrma do projecto no sentido 
de elucidai-a; combateu, é v1·rdade, a innova
ção que se pretende introduzir en1re· n·ó~. E' 
!:Oa opinião que as alterações ao nos,;o Codigo 
devem se r por meio de leis em separado e não 
codoficadas. 

Outro ponto de divet'geneia entre as suas 
idéas e as emittidas pelo · nobre deputado por 
S. Paulo versa sobre a denominação do crime 
de ineendio, e nessa parte beiB como em. outras 
folga de ter visto suas idéas brilhantemente 
defendidas pel~ nobre deputado pelo Ceurá. 

Observa que o Mlpre!fO da palavra ince11diar 
para . defimr o nove crll!le, não é ques\ão de 
somenos importancia, como afiás- par~ceu ·ao 
nobre depn.tado por .s. Paulo: a. expressão pôr 
fogo. que offereceu _em snbstiLuiçiio áquella e que 
tamb~m pareceo a S. F:x.. uma. innovação, 
julga que deve ser pref~rida" peta sua impor
tancia. e alca.ne& juridico. porquanto- eompre
bende os elementos constitutivos na defl n 1ção 
do crime" Est& não consiste am ter predisposiO 
o inc~ndio e sim. em ter posln o fogo·. 

Entende que esta camara terá. prestado um 
bom serviço, si em vez. de adaptar as irtéas da 
legislaçi'o franceza, de preferencia adaptasse a 
domrina dn codigo da .. Bav!erD, que considera o 
primeiro monumento de legislação criminal nos 
tempos modernos. 

Nota que na emenda substitutiva que apre
sentao. eomprehendeu na delioi~;ão de crime 
de ineendio os tres seguintes elementos: o facto 
de se p~r o fogo, a promptidão de soccorros 
que obste á propagaç5o do iucendio, e final· 
mente a destruiç;io total ou parcial. 

Considera o nobre deputado pelo Ceara o se
gundo elemento como inconveniente e podendo 
trazer obst:lc_ulos pratic_os, <i vis~a dos vperf~
çoa:menLos actualmente mtroduz1dos no serviÇO 
da exLincção dos incendios. 

Entende, porém, que esse elemento é es· 
sencial porque :o lei deve ser cantclosa, 
definindo d~sde logo tudo o quo se póde con
siderar momento consumativo do crime, cousa 
aliás differente da tentativa, que acaba quando 
~omeça a communicação do rogo, no caso de· 
que se !rata. . 

l.\;âo concorda tam bem com a addição do qua
lificativo perl(fOSO ac substantivo fogo, na classi
ficnção-do críme de que se L~ ta proposto pelo 
nobre deputado pelo Ceará: parece-lhe conter 
um. grande defeito, que consiste em pretepder 
o nobre de~ut~do detiuir o crime pelo resultado 
material, quando o fogo pode ser perigoso sem 
comtudo trazer dt,mnoalgum immediato. 

·outro principio que combate e que foi sus: 
tentado ~elu nobre deputaóo por S. Paulo,é que 
o crime de ilamno nunca podel'in ser commet· 
tido com vjstas de auferir o criminoso uma 
vant,gem ou lucro. N~o é verdadeiro semelhante 
principio. . 

l'nnto o codi.-.o de Portngal, oomo o dtt &viera 
di~em que o in~endio póde ~er empregado como 
meio de auferir um lucro iHicito. Niil) se trata de 
alaoar.a propriedadà alheia e tumal-a para si por 
meio dus cbammus; m~s sim de fazer nascer por 
esse meio um direito, uma vantagem qualquer, 
e e justamente este prejui~odetereeiroque póde 
muitas vez,·s dar-se no cr1me de damno. 

Julga ainda o projecto do Sr. Lafayett~ de li· 
ciente, não só ror niio compre~ender ? cnme de 
damno por meio de expros~o de mmas 011 da 
qualquer agente instantaneo, os abalroamentos, 
as submersões e os inundações; como em re
lação á protecção a que tem direito a propriedade 
rural, excluind:> o mcendio das florestas, mattas 
e pa~tagens, que sãó preeiosis~irnos \besouros. 

Outras iõéas ha lembradas nas emendas oft'e· 
reei das pelo nobre dei)utado pelo Ceará, eo?lo 
seja ~ exclusão do crime daquelles depravauos 
que acceudem falsos phar.oes nas pontas dos 
rochedos para attrahir naufragios que vêlll: 
completar o projec[o. · 

Vem á mesa, é lido e approvado o seguinte 
Ri:QUEIUMENXO 

Requeiro que o projecto em di~cussio seia 
enviado, ficando a mesma iu\errompida, á ~lXI
missão de justiça .criminal para c que reconst.dere 
a sua· maLeria,em vis&a das- emendas olferectdas, 
propondo ~ que lhe pnrecer m3!s conve~ien\e e. 
na: tórma m:~IS ~dL-.Bap1úta..Peran1. 
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Q SB. AUGUSTO Flu..Nç.A entende que O prO· 
jecto _deve voltar não só á commissão de justiça 
criminal, mas tambem á de jnstiça civil e nesse 
sentido fará .um additamento. -

-Vem á mesa, é lid~ e apoiada a. seguinte 

Emew additiva 

Que voltem lambem á coínmisslio de justiça 
civil, que 1gnalmente foi ouvid11 sobre os 
projectos primitivos.-A~Lgu&to França. 

O 8'l". Dapti6ta.- Pereira:- Sr. 
presidente, e certo que este projecto - foi ini
ciado pelas cGmmissões de justiça c i vi I e de 
justiça criminal; mas, creio que por se ter en • 
ten1.1do que a quesfão jogava tambem com o 
direito civil. 

Como, porém, a materia versa pura e exclu~ 
sivamente sobre o Codigo Criminnl (apoiados), e 
não se toca de modo algum na legislaç:''o civil, 
não ha necessidade de mandar-se o projecto a 
uma commlssiio, cuja opiniilo póde ser dispen· 
sada pela camara, porque nada tem que dizer·- a 
respeito. 

O Sr. 1\lartinb.o Campos:- Sr. 
presidente, temos titlo uma longa diseu•são so· 
bre este proj ecto. (Muitos apoiados.) O proj ecto 
e de ma:xima impor·tancia ; o Sr. ministro da 
agricultura o tem solicitado como eonveniente 
paru, com o auxilio das companhias de ~eguros, 
IJOder melhor regular o serviço, de incendios. 

0 -'a.- BUARQUE DE MACEDO (ministro da agri· 
cuUura):-Apoiado. · 

O SI\. MARTINHO C.un>os : -O projecto tem 
sido largamente debatido. Sobre elle foi uuvidJI 
a commbs:io de justiÇll civil, embora a mat~ria 
lha fosse estranha (np•ntul.os), porque o projecto 
1ntn unic.;menta ile objocto relativo a justiça 
criminal. (Apoiados.) 

A reuniiio de duas eommissões todos nós sa
bemos o resulto do que dá ••• 

UM Sa. DEPUTADO:- E' a morte do proje~to. 
O Sn. MAnTJNRO CAloiPos : -... é a morte do 

projecto, não direi. mas embnraço por dillleul· 
dade de delibernçiio de duns commissões.O tempo 
nos falta; estamos nos ultimoa dias de sessão. 
(.Apoiados.) Eu pedia, pois, a camara, em attençiio 
a isto e ao auxilio que o projeeto pó de prestllr no 
governo na reorganização do serviço de incen
dios, que o mesmo projecto voltasse apenas á 
commissão de justiça criminal, competente para 
tratar delle. (Apoiados.) , 

UM Sa. DEPUT~o: -E' melhor.votar.rlesdejá. 
O SR~ MARTINHo Cur:Pos:-.No estado em que se 

acha a quest~o. com a multiplicidade de emen
das oft'ereeidas, nós ~la votação. não po.demos 

. _organizar o projecto. (Apoiadas.) . 
Estou certo de. que a eommis..oão de j u~tiça 

çriminal, cornprehenderá o voto da eamar~, o 
qual é, consultando a discus~ãobavida e .1s opi· 
ruões manifest~das, reorganizar o projecto p~ra 
pod,er sei'. votado. (Apoiados.) Outro não é o meu 

.. fimvotandopeloadiamento: é para que a com
missão reorganize-o projecto -e sllbmet'la~ .então 
hppronção da camara. (Apaiado.s~) · 
-o Sa. TEoDoBETo Souro:-Quanto antes; 

0 SR. ILOI&ONSO Dll Aa.\.uJO: -Quando voltar 
o projecto, abrir- se· ha sobrê elle nova e longa· 
discussão. -
_ (H a outrus apartes)~ 

O SQ. MARTINHo CAMPos:- Mas não-podemos'
votnr no estado em que a questão se acha. 

q Sn. ALvES DE ARAmo:- A votação não' é 
factl. - ·. · , 

O Su. 1\Ull.TrNHo C.\Ml'os: - E' dilllcilma · a· 
votação. · -

O Sn. BAPTISTA PF.llEJu: ~.E' Únpossive.l ·
mesmo. 

O Sn _ MAnrrnao Cil!Pos: -Esta opinião ouvi 
a dons oradores, que mais empenho têm mostra
do na discussão dest~ projectoe que silo muito 
competenles; os nossos ·dous collf'gas qne me 
firam á esquerda, isto é, que não púdiamos votar 
no estado em que se achavam projecto e emen
das. Por i~so, pois, eu pedia á camara qae ap
provassemos apenas o adi~mento, allm ae que a 
commissão de justiça criminal désse parecer. 

Si me fosse lkito addicion~r alguma cousa ao 
requerimento do honrado deputado, que pediu 
o adiamento p~ra qu& voltasse o projecto á 
commissão, seria que esta nos désse o seu pare· 
cer com toda a urgenc!a .. (Muitos apoiados.) -

O Sr. Freilrul Coutiobo:-:Sr. pre
sidente, as razões ndduzidas pelo meu r!\speita
vel amigo, o Sr. Martin-bo Campos, não calaram 
em meuespil'ito. 

S. Ex. quer que o projecto volte á commissíio 
afim de que seja reorganizado, e com elte as 
emendas apresentadas, o que tudo, segundo me 
parece, altera p,·ofundam.,nte as clnnsulas do 
mesmo projecto. De maneira que vai ser sull~ 
mettido á votação dil camara um projecto diffe
rente daquelle que tem servido de base á dis • 
cussão. 

Niiu importa isto viol~ção manifestado regimen
to~ A di!!Cussão que tem corrido sobre o projecto, 
que se quer agora sujeit~r completamente al!e· 
rado ã vot.,çiio i' eamara, não fica sem raziio 
de ser? Não será ~recisD inslituir·se novei de· 
bate, ((ando-se asstm Jogar a que se estabeleçam 
as tres discussões do estylo ? · 

A discussão não fica comiJletamente a Iterada 'i 
Não é uma invers~o completa em relação ao 
systema que aqui se adaptou t 

Sr. presidente, eu quero saber qual o pensa· 
mento de -v. Ex.; porquanto, si a commissão 
li!!ar investida de arbitrto para consolidar como 
entender no proj ecto em discussão as emendas 
apresentadas, eu_ dou o, meu voto. (A_p~~rtes.) 

Si prevalecer semelhante. doutrina, eu per
gunto a v~ F.x .. qnal . o procedime~to da mesa 
relativamente aos deputados que{! u•zerem tomar 
a palav.ra,.para .discnHr o projecto 'I _ 

Eu, por .exemplo, tenciono tom:.r_ a palaua nas · 
tres tliscussões_.marcadas pelo Teg~meuto. 

o·-sa. OLEGAlllO:~A cama ;-a póde. eruriar o
proj~to á com~São ~~ntas vezes ~izer.. . 

o Sa • .FaEITAS Coummo :-!las a disCussão 
eslá ou não e.íCen-adal . . .. 

Vo.ms :-Não ~stà. · 
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O Sr. FllEITAs CounNHO:-Então pergunto aos 
nobres deputados: por que motivo o projecLo e as 
emendas não são desde já submettidas á vo· 
!ação? 

OSR. ViLLADAnEs :-E v. Ex. não.concorda 
que a commi•s5o. possa exclareeer a camara ~ 

O Sn.. Fru:tTAS CooTtNRO :...:... Esclarecimentos 
temos nós de· sobra, já foram aqui ouvidos lon-
gos e profundns discurs(IS. · 
· UM Sn. DEPuTADo : -V. Ex. mesmo ainda 

quer discutir. 
. O Sn. · ·FREITAS Coommo :...;.. E' verdade, si se 
tratasse de um projecto novo, como me parecia, 
e si esta discussão estivesse encerrada. (Apar
tes.) 

Uh[ S11. DEPUU.DO :-E' um adiamento que se 
pede. -

O Sn. FllEJTAs Cou7rNllO :-Mas ainda assim 
não eomprehendo a vantagem que resulta deste 
adiamento. · 

O Sn. 0LEGA1\IO:-E' coordenar as amendas, 
que slio nuwerosas. Cada um dos oradores 
apresentou um plano novo de reforma. 

O Sn. Fll.El'l'AS CouTINHO :-Então, enten· 
damo·· nos, a .·commissUo que trate de coordeuàr 
estas emendas, de modo que possamos apreciar 
cada uma dellas de per si; mas que esse trnba
llJo por parte da cornmissí'lo n1io seja. levallo 
ao ponto de fazer ;Iteração no corpo do pro
jecto, que j ã foi submettido á consideração da 

· casa. 
O Sn.'QLEG~nto:-Qualquer de nós lJóde fa-

zel-as. · 
O Sn. FREITAS CouTINHO : - Não pôde fazer 

altera~ões no corpo do projecto senão pela vo
ta~o da casa. (Apartos.) 

O que eu desejo ê que nommiss~o não al
tere o projecto que roi discutido. Apresente 
quantns emendas·quizer, quantos substitutivos 
entender ; mas que ·o projecto que já foi sn.b. 
mettido u discussão dasta casa volte intacto. Si 
assim é, eu declaro ao illustre lmdtl' .da maio
ria que dou o meu voto a favor do requerimento 
em discussão. (Apartes.) 

. O Sr. Augusto França:- Sr.· pre
Sidente, o.s arp;umentos apresentados pelo nolire 
deputado por Minas contra o additamento que 
fiz. niio procedem absol~awente.Si as duas com
missões reunidas de justiça civil e criminal não 
precisavam ser ouvidas, então não deveria ter· 
lhes ido o projecto primitivo. 

A razão desta maneira de proceder da casa 
encontra-se -nas proprias palavras proferidas 
pelo no ore deputado. · 

O nobre deputado para dar impulso ou· anda
mento a este· proj ecto, acaba de declarar que 1:l 
companhias de seguros são as mais interessadas 
em .qo.e o poder legislativo o vote. Ora, Sr:. 
presidente; foi j nstamente per ser mna rnatería 
9ue jog~ com as ditas companhias que o pro. 
]ec~ fOI.· tambem á .comlllissão de justiça ctvil · 
e s1 houve ~rregul8l'id~M por parte ~a. lia mar à 
em ,d~termmar· que fossem ouvidas as duas 
comm1ssões; e111ão a mesma irregularidade tem 
afl'ectado toda esta discussão,. porque . fique sac 

bendo.a eamara que o parecer g:ue tem servido 
de base á diseussão foi dado pela commissão de 
justiça civil, sendo relator um nobre deputado 
por Pernambuco.~·: . ·r: .. 
Po~ ~onsequencia a commiss~o de justiça civil, · 

que Ja offereceu a base da dtscussão, não póde 
dei:tar de ser ouvida de novo, sob pena de se 
lhe fazer uma desconsideração. 

Eu reclamo, não porque queira ~qui fazer 
questão de :Jmol'. proprio. Si a rommissão de 
justiça criminal ou algum Sr .. deJ!utado faz, 
embora. sem intenção, intervir prinCipies desta 
natureza; eu decl:Jro que não oa acompanho 

Não se persuada a camara que do facto de ser 
ouvida tambom a commissão de jüstiça civii 
resullarã demora ; porque essa commis>ão com
põe-se de mem.IJros que estão premptos a traha· 
lhar pela boa marcha das matcrias de no8sos 
trabalhos. 

Portanto, nenhuma das razões apresentadas 
pelo nobre deputado , procede; e insisto no 
addíta[Jlento que fiz, esperando que ll · c~m~ra 
não axcluirã a commissão de justiça civil, se· 

:não por mirri, pelos outros membros que a 
compoem. ' 

O Sr. Bapt:ista Pe .. eira (pelltol'· 
dem) : -0 meu illustrado collega ~ amigo, de
putado pela Bahia, collocou·esta questão tão fóra 
das minhas previsões e em um .terreno tiio fórá 
das .minhns intenções que eu vejo-me abri· 
g~do a fazer ú camara a declaroção de qilc acho 
conveniente que o projecto vá lambem. á com' 
missão de justiça civil, sendo·adoptada a emenda 
do nobre deputado. 

Encerrada a dís~ussão, e posto a.votos ore
querimento do Sr. Baptistn I>ereira é apprQ
vado, c bem assim a emenda additiva do Sr: 
Augusto F rança, e tudo remettido ás commissües 
de JUStiça civil~ criminal, na fórma do vencido. 

Entra em f. • discussão o projecto n. 86 sobre 
a jubilação do 'co nego Henrique de Souza 
Brandão. · 

O Sa. lLt>EFONso DE AnAwo requer que o pro· 
jecto tenh~ uma só discussão 

O Sn. l'nESIDEl'iTE observa que esse requeri· 
men to não pó de ser votado, porque a ma teria 
do projeeto não · é propriamente de interesse . 
parLICU!ar. 

Posto a votos o projecto é approvado. 
0 Sll. ILDEl'ONSO . DE ÁI\A.OJO rejjp.er dispensa 

de intersticio para que o dito pr(j)ecto entre já 
em 2. a discussão. . .. 

E' approvado o requerimento e em· seguida o 
projeciO é lambem. approvado sem .debat~. 

Contiuúa a 3. • discussão do projecto n. ?i, 
sobre snlphureto de carbono. 

Vem· ã mesa, são lidas. e apoiadas, e entram 
em discussão as seguintes . . · · 

ÊMEND!S · - ..... ._ .. 

Ao art . .L • do projeclo :n. ·il, ·em vez d~dez 
aanos. diga-se - ' cinco·annos.·- Ftlicio do$ 
Santo{. 
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StmSTITUTIVO do ·. paiz". Aos que· taxaram então o -formicida 
A i • F" d d Capanema de um producto seninovidade iden· 

. . rt. - . 103 conce i 0 0 premio de 1.00:000~ tlco ao _sulf~reto de carbono di~farrado nelle 
ao tconselheiro G. S. de Capanemn, pela in· sob mod_16.cacoos apparentes e insignificantes, 
trodocç5o que fez no paiz de um novo processo respondta-se_su_st.en.tan.do 3 on·Í1·n~. t1·dade da 1·n-· 
de extingmr a formiga saúva. • -. . venç.o e a d1st1ncçao mais pro onda entre ella 

Art. 2.• Fica aberto ao governo o necessario· c o ~u_lfureto do. c~rbqno, ~e modo que o. ex
credito pa:a p~~amento deste 11remio ; re.vo- clns;vosmo do pr_Inl~gtO nao embaraçava a li· 
gadas nsd1spos1çoes em contrario. · - be~d~de no fabr1co do sulfureto artio-o anti· 

Snla das sessões em :lS de Agosto de !.880.- qu;ss~mo e de trivialissimn utilidade "em in· 
f!.ffomf1 Penna.-Felicio dos Satltos. · dustnas vulgares. · 

o Sa•. Ruy Darbo~ :- Sr. ·presi- Era nestes termos que o peticion~rio se op-· 
dente, nntes das breves consideracões que me punhn nos seus ad_vers~rios _no fõro. Hoje, 

h f · d · porém, tão substancialmente Identificado eslá 
propon o n azf!r acerca o prOJecto em discus- 0 sulphureto de carbono ao formicida C:lpanema 
são, devo consignar a vantagem que vejo na de medo que ne!rnr 0 privil~gio de f··br';c•r 0' extensão com q11e tem ' stdo debatido este 1 h -- • ~ a~umpto. (Apoio.dcs.) De um lado; a repu..."'lan, su p !l.reto. de carbono, seria destruir o privi· 
c•a que o proJecto -encontra em uma parte, em leglo JH obtido em f~vor do formicida Capa· 
uma la1·ga parte da camara, revela a gravidade n<:ma. · · 
da concessão ; do outro a divergencill q11e ~- es· Si o sulfureto de carbono é um dos principio; 
tabelece entre este facto e o habito tradicional elementar~ l<:enão o unico principio elementar) 
de se votarem pl'ojectos analogos, quasi sem . na ~om~os•çao do formicida, estã, quantó ao 
debote, parece destinada a firmar em noSsos nos,;o paiz, D~ me~mo c~so que innumerosoutros· 
costumes parlamentares uma nova ordfm de _productos e t_nfinti?S outros elewentus chiminos, 
causas . em relação a materíaes de tão elevada 1 I?dlspe~save1s á mdustt·ia, usado; nellu, mas · 
importancia como esta. · . at nda ~ao fabricados entre nós. Logo, atando· 
· Si me houvesse de guiar, Sr. presidente, pelas nos ho]_e por ~~ta concessão, onde iríamos parar 
minhas sympathias, o meu voto seria decidida· amanha~ (Nao apaiados.) 
mente favoravcl ao peticionaria; tudo nelle me . 9ilando faliHva. o nobre deputado por :!lfínas, 
.dispõe á benevolencia: a sua voeaç5o scientifica, CllJO. nome peço J;cença de individuar o sr· 
úua actividade industrial, o seu espírito pro· ?!!arlinhO Çnmpos, _interpellando-o alguns sobre 

.gressista; · SI os pharmaceuticos poderiam, depois de3te 
Qualquer, . porém, que seja a tendencia dos privilegio, fabricar o sulfnreto de carbono res-

meus sentimentos, muito mais forte é em mim, pondeu que em sua 09inião sim. ·· ' 
contra ell::~, o·prindpio que se envolve neRta pre- O. Sn. _MARTILI:HO CA.l!POs: - os pharma-
tenção: a liberdade de industria,que, a meu ver, ceuMos, sun, para uso de suas pbarmacias. 
se acha indubitavelmente om lid.e. (Apoiados e 
lilio apoiados .) _ O Sn. RuY B.~nll?ZA:- Perdoe-me S. Ex.; pa- · 

.Ouço diz~r ·que o voto negativo da cnmara rece·me que, a VISta da lettra terminante do 
-importaria a ruína de uma industria nacional, projecto, !lm~ ;rez con~dido o prlv;legio, n5o 
a uma casa que tem proporcionadõ lrabalho a ~er;a m:us l1c1to a nmguem fabriellr para o 
numerosos operarias brazi!eiros; ouço . ainda, consumo publico, de qualquer · modo ou em 
que o peticion3rio é -vk tima de um solemne qualquer grão, o sul rnreto "de ,carbono. 
abuso de confiança. O Sn. Jos~ MAmuNo:-Apoiado. 

Quanto :\ primeira· nllegaçiio, Sr. pre~idente, o s c · , 
não "lhe vejo .a pl:nlsibillánde. Niio_perlencendo . n. BSA.ato AL\"Ili:.:..E evidente pelo pro· 
~ escola disposta :q1rotegcr o industria nncio- JeclO • · 
nol, o trabalho nMion::~l :i cu.<tn da liberdade do O Sn. _1\uT. DA_noou:·-Logo, qunndo ~manhã, 
tr:~balho, . :i -cusl.:l da liberJtide de industria o pruue1ro _Jndtvliluo que conceba a aspiração 
declaro·nie intransigentemente hostil a toei;~ e monopohs~r no pniz o !abri co de uma dessas 
especie de medidns tendentes a 3ssegurar á innume~aveis $Ubstancias com que a ind11stria 
iJidustrin, ao tra~alho, outra protecç5o que não se aux.1ha e exerce1 que até ~uje não têm pro
seja a da liberd~de, a do direito commum, n duetores no llrazt l, 111as CUJ~ producção não 

. uniea proveitllsa, a nnica legitima, n unica ra- oJTereee a_ menor originalidade, não sei por ({_Ue · 
soavel, a com que exclusivamente deve contar tangente o parlamento recuaria ante concessr,es 
o trabalho naeion-81.. . . . . . .fundadas no mesmo principio que esta .(Apoiados.) 

Pelo que t•Jca ao abuso. de confiança, qual- .OSn.JosÉ MA.RIANNO:-Oprincipioé o mesmo· 
quer que elle seja, si contra elle não existe tudo o ~ais é favor pessoal. ' 
repressão em ·nossas leis,. não posso fazer mais 
do que stygmatisar'uma ncção má e uma infe-· 
licidnde . p:~rtieular, de que não temos melo . de 
ser os compensadores. · · · · ···.' 

Ponderam q11.e o. privilegio requerido .agora é 
o complemento essencial de ·outro, em cujo .do
mínio acha·se· jâ- _empossado . o peticionaria. 
Frue o peticionaria 9 privilegio· excl n5ivo de" 
fabrie~r o-formicida Capanema; e esse privilegio 
de~erminoU fenhiàos : pleii?S ant~ O~ . tribun~.e~ . 

Tomo IV,~ •. 

· O SR, RuY Baeou : '- Ning~em ignora. :;. 
: O Sa. ~AliT INHo Cooos:-Póde sér para .V.-Ex.; . 

. para . m1m, . gr~ças a Dens, não é. Póde ser 
.guerra ou odio .pessoaL.<)e V .Ex.; meu não é: . 
Não sou advogado a favor ou contra. (Apoiei· 
dos.) . • _ 

· ~ SR. lo;~ ~Ru.NNo;..:.,Pódesersym{latblii ou 
od1o, V~ Ex •. :nao co~preb~deuo que eu 9isse • . 
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. O Sn. :\HnTII\'HO CAMPos:-Explique o voto,. de 
seus collcgas por motivos honrosos; si o seu· é 
~ilado por motivos honrosos. . 
. O Sn. JosF.l\fAnTANKo:- !Cu não fallei em in
teresse pessoal, disse:- favor pessoal-V. Ex. 
11ão me eutend~u. . · · 

O Sn. ~bnnNHO C.u1ros:-E' peior. (Trocam
se ainda outl·os apa;·tes, c o Sr.· presidente obse1·va 
que que111 tem a palavra é o Sr. dept!tado pela 
BaMa.) · 

O Sn ._ RuY BAnnozA :-N ir.guem ignora: .. 
O Sn. MARTLNJro C.\:\Jros ;-A discussão deve 

correr's.em descer-se a pcrsoD,alidados. 
O SP.. JosÉ :dADL-\1\'NO :-V. Ex. deu exemplos 

disto e hoje lev:mtauma theoria novn. 
O Sn. MilrriNHO C.U~ros:-Onde? (Conliilllllll 

trcca lk m1is al!Jllns apa1·tes .) 
O Sn. R~• BARB07~\. :-Niliguem ig_nora quão 

muHiplas, e v:ariadas s.io'lls soh~taucias chimicas 
de serventia"· conhecida ou pnss1ve1 nos varia
díssimos processos da indusLria ~gricola ou fa
bril. Quasi todos esses produe;tos, vêm· nos do 
estrangeiro ; mas é preci~o não fecharmos :\ 
porta a que amanhã sejam export~dos livre
mente pelos capitaes br1•zileiros em estabeleci· 
men!os fundados no paiz. Pois bem : sl e~to 
concessão ê legitima, si o titulo de sinlples intro
dueção basta para auloriz3l·a, não é ã concur
reucia livre, é ao mouopolio que, com este 
exetuplo,tereis entregado essa exploração, contra. 
os interesses nacionaes . 

UM SR. DEPU'UDO :-Revogue-se ~lei. 
o Sn.. Rm: RmllOZA :- Pelo contrario: a lei 

de 5S de Agosto d~ 1820 oppõe-se· peremptona
mente a este privilegio. 

O art. '3.0 dessa lei concede aos introductores 
slmptes prmnio. · 
U~t Sn. DEPUTADO :-Que tem sido couvertido 

até hoje no privilegio. 
O Sn. RUY B ARllOZA. :-Por um abuso, SPjn 

, (jUal fõr a sua origem: provenha elln do pnr· 
lamento ou poder executivo. )las é juswmenl~ 
a esse abuso ~ne cumpri! pôr cob ,o, porque 
nunca elle l!Ssumiu proporções de um monopolio 
mais grave do rrue nesta pretenção. 

(Ela diversos upll'tes.) . -

Espnnta-me ::t novid:.de d~ doutrina com .que 
se quer dar :i inveternção de um abuso a força 
legitiinntiva de converter uma ittegalidade em 

·direito. Mas o que me parecia é que,qt~Gnto mfiis 
repetido o abuso, tanto mais dete.mvel; quanto 
mais enmizado, tanto mnis ~e devem empenhnr 
contra elle os amigos da liberdulle, que não 
vive senão á sombr:. da I ei. 

O SR. SEliGto. nE CAsrno d:i um· aparte. 
O SR. RuY B.ARBOZA :,-Si ·é lnsullieiente a mi • 

uha opinião a camara · e especialmente o nobre 
relator da commissão, que me acaba de honrar 
com um. ~parte, aceitará. de certo · como abali-

. sada a do nobre mini~tro da agricultura no seu 
. · l~mino_so relatorio. · Encontro nelle trechos· que 
·, dir-se~Jam ,escriptos ad ltoc em previsão deste 
. (apàl'tts:) (lê;) · 

' No primeiro quinquennio, que seguiu :i lei 
de _i830, foi conceâida uma patente ; quatro no 
segundo e n= no terceiro. Póde por aqui ava~ · 
lia r-se que desenvolvimento havia então· a: in-· 
dustria entre , nós .. Por outro lado as communi- · 
cações transatlanticas, pouco numerosas e menos 
rapidas, não permiltiam a prompta introducçiio 
dos inventos e melhoramentos que entre as 
nações adiantMas surgi::tm. 

• Taes razões induziram o legislador de i830 
a autorizar a concessão de premio pecuniario 
aos introductcres de semelhantes inventos, e 
nunca se havendo :leeret3do meios para este· fim·, 
desde longa ·datn adaptou a administração o 
alvitre de substituir o sobredito premio por 
priyile!fiO dependente da approvaçiio do poder 
JegJslallvo. . 

• Entretanto, a.s circum&tanciaa de mtão mo
diMaram-u tão profundamente, que não ha lwje 
tUcP.ssitlade de (rrmen.tal' J,Je_lo monopolio o que jã 
naquelle tempo apenas se Julgava .dig11o de rtcolll
pensa ou de uua;ilw passage~m; ·que nãu excluiria 
a competencia ; e' quando ,se offerecer alguma 
~xcepçfio, melhor será que o poder legislativo 
a attenda direct~mente. • - . 

O Sn. JBnoNnro JA.aonr :-Jã vê que o nobro 
ministro admitte a possihilid:~dc de excessões . 

O Sn. Ray BARDO ZA :-Não ha tal. S. Ex. 
cla ramente reprova essas ex.cepções, qualifica-as 
de Inconvenientes, frisanoo como absurdo con
stituir hoje em monopolio o que já etn 1830 
r eputara-se digno ~ penas de transitorins reéom
pensas, perfeitamente. compatíveis com .1 con
currcncia livre. (Continúà a lér): · 

• E' este um. dos pontos copitaes do prlljecto, 
que opporlunamente terei a llonra de sujeitar· 
ao vosso esclarecido criterio. 

• N1io dwjaudo, porem, incorrer · p~la 111i11ltct 
vez ?La t•esponsabilida.de de ama pratica que te 
poderã ter por illegal, como· parecia :t admittida 
úcerca das substituições do \)remia, julguei do 
lllOU dever obst:!l·a pelo segmnte aviso eircular, 

·que_ estou certo n.ão de;;merecer~ vossa appro
voçao: 

.A lei porl:lnto n~~ esll! ainda revo:;adn por 
esse dtretto cO!llttetudmarlo, que ~UJlpiío o nobre . 
deputado por Goyaz. · · • 

O Sn. IARDIM:-Perdõe -me, o nobre mi· 
nlslro reconhece ahi que,-si o poder e:.::ecutivo 
nã~ teU! alçada neste ponto, tem-na o poder 
legtslatiVO. (Ha outros apartes.) · 

O Sa RUY BAI1ooz.A: -Jsso é c!~ ro I o. poder 
legislulivo só 11IT0 tem alçada para reformar n 
constituição nos artigos constit(lcionaes; a sua 
alçada, para a concessão que se pede, é incçn
t~sta~el. mio é negando-a, que combato o pri-
~IIeg!o.. , ·. . , . · 

o Sa. J~nnlli!:.:...Eu me referi ao poder ex:e
cntivo. (Cruzan1-se outros apartes que .inteJ·· 
-romp~"' a o•·atkr.) .. . · 

o s~. PIIEsmu-TE : ---" Attenção 1 

O .Sa. llt7Y BAtulOZA ·(continuando a.! e r) : -
Eis o aviso : ' .. . . . · .' . . . 
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• Ministerio dos negocias da agricultura, com
,mercio.e obrns publi<las.-lUo de .r~neiro, em 7 
·de AJml de {880. · ·. · 

• film. e Exm . Sr. - 0-pens~mento do go. 
verno imperial, em relação :i lei de 28 de Agosto 
de 1.830; é assegurar a propfiedade e o liso ex:· 
clusivo de qualquer industri"a util, sómente ao 
descobridor ou inventor 011. á qttem melhorar 
uma descobel'ta ou invenção nos termos dos. 
arts . .L•; 2.• e 4, . • da dita. lei, e da imDerial 
resolução de !O de Jnuho de' 1.876, tomada sobre 
consulta da secção dos nego cios do imperio ·do 
conselho de estado, e não substituir, como até 
hoje se h a praticado, o premi o prometLido no · 
art. 3.• ~o~ U\IÍ privileg~o ou concessu11 de _pa. 
tente.suJetta a approvaçno elo podet· legislattvo. 
Além de assim o exigir a estricta Qbservancia 
da le! citada, não ha, em geral, nenhum merito 
em razer conhecida entre nós qualquer indns· 
tria Oll descoberta, cujo · propagado r ou intro· 
ductor Sll torna simples. intermediwio, dadas as 
facilidades de · communicaçlio com os paízes es
trangelros, e vistO o no:so estado_ de civilisnção 
e progresso, . 

• O que declaro a-V. Ex .- para que desta ro· 
;olução do governo imperial dii conhecimento a 
todos quantos pretenderem obter pri vilo;gio nas 
condições acima e~postas; 

• DeuS guarde. a v:. Ex. -.Ma1llltl Bu:irqt~t de 
,1faCl'do.-Sr; presidente da província de ..• • · 

_Agora peyo __ a SS. EEx. permissão par~. co
teJar as optn10es que sustentam em n [JOio do, 
pr ivilegio que advogam, com Q jui~:o cmit· 
tido·pelo nobre ministro dn agricultur·a no seu 
relatorio. . · 

S. Ex. positiva mente declarn que nenhum 
merlto ha no_ simples_intro.liucçffo... · 

O Sn. SB!lcto PECÃsrno:-Note bem-simples 
introdui:ç5o. ·. · · 
. o.sn. Ruy IJAJIIIOZ.\ :-.. . de qunli]Uer in

dustria; a vista du Msso d~senvolvimento, da 
_tendencin progressista do paiz, da f.:1cilidadc 
-das communic:Jções, . pal'll justifie.:1r privi
tegios. 

O peticion~rio nuo é mnis que -um simples 
introductor do sul(ureto ilc c~rbouo ... 

O Sn. CANDII)O. DE OLtVEtnA. E oumos sns. DE· 
NJT.\DOS:-N5o apoindQ. 

QSn. Ruy B.A.noo~A:-Pcrdocnl·me VV. EEx.; 
peço-lhes que nõo me interrompam o fio 1lon· 
cioeinio: · 
. · ... é um simples intruductor do sulfureto 
de carbono, como sulfureto de C.:lrbono: por-

.· quan~o, em relaç1io ao f9rmicid.:1, de · que o sol· 
furcto · é ingrediente, 'já o. privilegio existe, ·e 
não selhe contesta.· Hoje o que os .:l<hogaclos, 
os patronos, quero dizer os propugna~ores desta 
pretenção, affi.rmam;·-é que para ter realidade 
perreila ·o privileg1o j á obtido,.necessarlo ·será 
que esse privllegio,.do , for,_micid~, -onde ' elltra 
como elemento o ~lllfureto de-carbono, estcn- . 
da-se .ao· snlrnreto de carbono io.dependeute· 
mentA do formicida. ( Apoiad~s).-, · · 
l.o~o; em_..rclaçl!i>;,:ao sn1[nrêto, é como ~~~

ples .~mtrodnctor que se nos,apresenta. o _pettcJo· 
nario. · ··· ·· · · :;:,' ·.· · · · 

· ôs . Sns. C.-Norno n:e OLtVEtru. e SEncto nE 
CASno·:- (Nclo a/){Jiado.) 

Par~ que SS. E Ex. me podessem eontest.arqno 
o peticionaria sej~ simplesintroduotor do sulfu- ;, 
reto de carbono, preciso seri~ provarem-me que·
·o sulfnreto f:tbricado ou usado por elle é . di· 
verso do sulfuroto fabricad~ e usado em tod :t 
n parte, que são. d11:1s substancias distinctas sob 
o mesmo nom~. · <_·. 

Si, porém, não ha dífferenea ~n lre sulfurclo 
conhecido e o sulfureto dÕ peticionaria, se
g\le·se que o privilegio requerido :tgotn' é 
ent beneficia de nm ·simples introduotOJ' • . 
(Apoiados.) Fallece ·lhe, port:into,Segundo opa
recer eompetentissimo do nobre ministro d~ . 
agricultu ra, o merito indispensavel para a con· 
c.essão qne se .solicita da camara. (Apo iatlos.) 
· Dizem os nobres deputados, diz o nobre reln· 

to r da commiss;io,que o p~rl:tmentO est.ã em se n 
direito legul concedeodo,o. 

E' inquestiouave!. O parl~mento le.!(!sla ; o 
p:u·Jamento só não tem autoridade con::tituinto; 
vóde derog3r a lei de 1.830, púd•l dispensa r 
nelln, uma veZ: que é até prero~ativ~ sua} rc· 
vogal-a. (.Apo~adw.) Pertence· lhe sem dnvirla 
nlguma legislnr por meio de medidas ger3es on 
individunes. Siio muito simples, muito rudimen· 
taes estas verdades. ~!as " .nossa q acstão . <) 
ontra ;.consiste em verificar si ha moiivo~ s:.tf· 
fi cientes pnrn a derogação que se prétendc. 
(Apoiados . ) . _., 

N~1o o~ ha JlCmnte os principias lil;eraes da 
nossa bandeir~ ; não os ha perante n opinião 
precisa e terminante do nobre ministro da ngri
culturn. (.Apoiados.) 

S. Ex. annuncia·nos um projecto concebido 
com o intuito de el'itnr a continuação do abuso 
qn~ até hoje tom sobslltuido a premio pelo J?rh-i· · 
le;.:io . Os nobres dcpntados, segundo os ~partes 
que hoJe tenho -ouvrdo, est;io dispostos a vo~r 
por C$$e pr•·iecto, qne trará em mira corrigir 
u:n nntigo abuso; B como vos di>11ondcs n appro· 
var ossa meuida --reg~uerador~, si coutinunis n 
[Qme·rtnr·, vor· meio ue fn>'ores Individuaes, o 
~buso antigo Y ., · 

O Sn. FnEITAS Coot!ll'liO: -Apoiado. 
O Sn. RuY ll~nnou : - ALtrlbue-so nqui no 

·peticionat·io.umn propl'iodad~ tilo sa8n-r~dn c~mt.). 
outra qualqlli!r, como n do nosso inheiro, o 
suor do nosso rosto, a nossa car!eic:i . 

Divirjo co'mpletamento di,;to .(apoiado.~) ; c si 
rosse cx::tcto este modo de considCL·ar a questtio; 
desde j:i nos tlevinmos empenhar não lH'o mos 
contra o annunciado tlrojeeto_do ·nobre lilin i~tro 
da~ agricultura, c_ujo rcsnllado seria, neõse caso, 
genr.rallsar, ?~ganizar, e perpetuar ua1a es:~o· 
li ação. (Apozaào~ .) · 
Qua~,to , aos abusos pass..1dos, si os houva 

nesta camat·a-on em ontrns •.. 
o SR. Jt:aoNnto ·JA.IIbtlol :- Basta recorrer nos 

A.nnaes. 
. ·o Sn. Rey BAnnozA.:~ ... porque não me c.Om- ' 
pete a mim liquidar este ponto. . . . : . 
: o·sn. F nEtTAS Co"OTINHO:,:...ÀpÓiado. "'~ 
. o Sn.Rtlr B.l.llliOZ,\:- . ~ .. dii·ei nuicammtcquc 
esse argumen!o siproc.ede, é ll_!Jntra o finuque 
co~ elle deseJam chegat; (A.potad7s.) · 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 271U11201 5 15:28 - Pêgina 9 ae 18 

284 Se5$ão em 18 de Agosto de 1880. __ 

Repito : é preciso cortar com tant~ · mais 
promptid5o e energia o abuso quanto mars cans 
e raizes tiver. (Apoiados.) 

· •;· Mas n~o comprehendo este ~rgnmento, nem 
mesmo n~ bocça dos que apoi~m destn preten
ç1ío, dos defensores deste privilegio ... . 

O Sa. Jos:i:~L\RI.\_:-;~o:-Que antes eram iui-
m\gos do Xingú. · · · · · · 

O Sa. MARTINHO CAMPOS ( diri_q indo-se ao 'S1· ·. 
loté Marionno):-De que ·v. J<~x . parece que_. 
roi amigo. · · · 

o sn:~ JoSÉ lLutt~NNO:- Não ha tal ; rité me 
pronunciei em discurso c.ontra. 

O Sa. Rur BARBOz:a:-Não pertenço ao numero 
dos que votarárn indistinetamente esses privi-. 
legios qO:e têni merecido censuras mais ou menos 
graves, ·nem cabe 3l!Ora verificar a plausibili
dade do·ll~< Votei contra muiiOs, e a respdto 
de alguns declarei o meu voto contrnrfõ .. Mas 
tenho por deploravel esse argumento . 

Ou a concesSão que ora se requer não é per
Ceibmen!e licita, e seria iodecencia ·:llllori:wr 
eom precedentes irregulares outra complacencin 
~busiva ; ou o privilegio s~licitado é um neto 
de justiça, e repullna ao interesse · da morali· 
dade de uma . p·retenção, ~nfraquecer, com o 
exemplo de concessões menos · legitim~s o voto 
em que o peticionaria ambiciona a sancçlío do 
seu direito. ( 4 pDiados.) 

Para os pretendenteS; porúmto, para os pre-· 
tendentes de todos os tempos, a -logica estará 
sempre em que o poder legislativo se . copie 
eternamente a si proprio ; porque, no arsenal 
dll3Stl tradição, ha ~restos para todas as preten· 
çlle>, ~imile~ frisantes p~ra todas ~s fantasias do 
Interesse pnvado. (Apozada$ . .) .. ;. 

Mas, não hesilo em dizel-o;nesta parte quanto 
mais illogico, quanto menos congruente com os 
seus h~bitos, tanto mais se approximará . elle do 
seu dever, frequentemente preterido em r:tes ·< 
assumplos. · 

_Esse dever impõe-lhe hoje uma auMeridade 
t~nto mais vigilante, quanto mais frouxo tem 
sido o seu deleixo. · 

De incoherencias dessa ordem haverá sempre 
molivo- pafa louvar-se: cada umn terá o :.poio 
da moralidade publica, os applausos da ·opiniiio; 
u esses 31lplausos, esse ap~io, encontrarão éco na 
consciencia- de cada,.um. ·(Muitc bem ; muito >ir'' bem.) . ·. ' . . 

Voto':oontra.o projeeto. 

SEGUNDA PARTE D.A ORDEM DO DIA. 

. Continúa a 3 .• discussão d~ orçameoto do mi
nisterio da fueuda, na parte relativa á despeza. 

O Sr. Bulcão -(:pela ordem) : =-Peço 
a V. Ex:. consulte a·casa sobre si conseote 
na retirada de urna das emendas apresentadas 
pcln l'ammissiio, rel~tiva ao pag-amento da sub
venção á . ~:omp~ni1ia do Amazonas, para ser re
prodazida .em additivo especial, na discnssão do 
orçamento geral da receita. 

Mas q11e nos importam agora condescendEm~ 
elas passada~. suPJ)ostas ou reaes ~ (Apoiados) 
Sí a· rPgulnridade das antecedencias parlamen
tares, que se invocam, é mais ou menos duvi
dosa; si e lias têm sido mais ou menos suj~itns Não havendo numero no recinto, para se 
â critica, que nova· especie de coberenc;a ou·de votar, faz-se' a chamad~ nafórma do regimento, 
probidade seria essa, qnc, por uma fat~lidnde · .e continúa, portant0, a disc.ussão do_orçamento. 
1rremissi'l"el; nos encadeiasse _ p~ra semJJre a Vem á mesa~ é lida e apoiada e entra em dis
essa· reincidencia passiva nas normas criticas ·cuss5.o a seguinte 
.e nas mesmns snspeitas 't (Apoiadc8.) 

Cóneedendo tudo· aos que irão vérn na hlstoria 
desta camara senão objecto para censuras, 
direi tod3via aind:~: não é a repetiçEo de me

·didas reprebensivei~ o qne converterá ~ injus· 
tiça llm direito, a illegalidade em justiça, n im
moraliü~dc em bonra, o ;~rbitrio ~m moralidade. 
Os nos.•!)> .aclos de bontem b~o de ser· sento<n· 
eiados buje e - ~m:mhã conforme o seu -.alar 

Fica tàmbem :m~rizada ~ venda, eni.qunl· 
quer ponto do Irnpeno, dos bilhetes das loteriiiS 
concedidas pela lei provincial de Pernamuuco 
n. !.273 de 9 de Julho de i877, em fayor da 
santa cnsn de roisericordia e <1~ instrucção pu-

· blíc;~.-Costa Ribeiro. · 

intriosw•; si louvaveis, a sua imitação impor'· _o Sr. Ara~ão BulCiio :~Sr. presi
se-ha de ~i mesma; si reprovados,- a in;;i~lencia dente, na qualidade àe relator da commissão do 
nelles n5o servirá senão para carregar-lhes a orçamento que se discute, cumpre-me dar algu.
côr desfnvoravel. · (Apoiados. ) • · m;~s explicações aos illnstrados deputddos do R.iD 

·Confesse-se a verdade: as Considerações pes- -de · J~noiro e Rio Grunde do Su.l qtle ·tomaram 
sooes exerceram sempre (c com o Insinceridade, parte neste debate. . .' . . 
entro nó>, do systema representinivo em suas· Sr. presidente, awwpanho inteiramente as 
funcções element:ores1 é lnevitnvel' esse vic1o, justas· reflexões com que· começou o honrndo 
que não e~tá na infenoridade dos hinl)ens; .mas deputado pelo Rio de Janeiro relativamente ao 
nas dependencins perniciosas e irresistiveis, erea- estado quasi ehronico dos nossos de,~cits c em
das pelo falseamento do governo constl.tneional presli!DOS, qile vao, cad~ vez mais, compro·~ 
em s~as fontes),as consider~ções pessoaes exerce- W:ettelido as finanças pnbliens. · . 
raro ~empre, em todas as situações, sob todos os · Jlrlelizmente sob. este funesto regimen temos 
pa_rtidos, uma acção excessiva e· desgta\)nda . no sempre -vivido, e a elle se pôde perfeitamente 

4 . se1o das nossascamaras, entre os re_presentantes attribuir todos os;.maleseconomicos, financeiros, 
· .. -tempo~a!ios_ e· vitalícios do paiz'; . e, . ~ili' màleria indusLriaes, comm·erciaes ~ agrícolas que ago
.. de pfLVI!egJOs, de concessões mdivJduaes, de rent:Jm as fonteS' de UOl'SS·l'Jqueza publica. ·.<>-

. mercês particulares, a .nos~a bistoria pariam eu.' O regimen dos ·4ie,licits - é, dos emprestimos 
_tar·est.ã cheia de errcseJraquezas:· · chronicos facilmente. se· comprehende :_como 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:28+ Pág ina 10 de 18 

Sessão em 18 de _Agosto de 1880. 285 

nasce, vive, e se perpetua entre os pnizes. e amortização do emprestimo .. nacional de :1.879, 
(Apoiados.) · attendida a deducção dos juros das apolices des-
: Os nossos orçamentos siTo aqui votados e appn- ti nadas para o pagamento da divid3 de .Mato;.,. 
rentemente com o equilíbrio material nos seus Grosso, a qual foi alterada por occasião da liqni" · 
nl~;;arismos. Estes orçamentos pa~sam para as dação-l..il.il.9:0t~i!6L • 
m~us de \luem os tem t:e oxe~ut~r. O poder exe- Creio que o nobre deJmlado nada poder5 dizer 
cutivo, mfetizmente, entre" nós tem sempre a re~peito desta ·verba, porque trata-se apenas 
abusado dos creditas supplementares, extraor- dos juros: da nossa divida, servi~o que constitue 
dinarios e espe~iaes. Este abus~ traz inevitavel- nm·verdad.eiro compromisso nacwnal; e o mesmo 
mente perturbação no ·equilíbrio orç~men- nobre deputado disse que este pagamento devia 
tarío: desta perturbação resulta o defiât. o de- atií constituir uma verba de despeza ·perma
ficit successivamente accumulado assume di- riente, que não carec~sse ser todos os annos 
versas fórmas; ora,tomandoo carar.ter de divi.da votada· pelo corpo legislativo, como se dá na 
tluctuaute, ora o de divida fundada, e orl!.P de Inglaterra e em outros paizes. 
]Japel-moeda. · O Sa. Fm!DERrco B.EGO dá um aparte. 

O Sa. FnEDEarco RtGo :- Nunca•se liquida :~O Sn. AnAGio Bur.cln :-As segnintes verbas 
um exercício sem de~cit, {/é): • Caixa de amortização-para ~ compra e 

o Sn." ARAGÃo BuLclo:-E' preciso, uma vez remessn de notas, 30:0008; pensionisl:ls e ~po· 
'~po_r todas, qne sai~m?~d~te ter~ivel ~sta~~· sent~dos, pelos que accresceram, H9:096$.; 
· Nos estamos em condt~oes: fin~ncetras dtillcth· empregados de repartições extinctas, pelos arde,. 

mas, e só com muita prndencia devemos. u~nr n3dos dos professores extinctos do.col!egio dé 
do nosso credito; entrelanto, de outro lado, Pedro 11 e instituto commercial, t0:8908975; 
careremos dar todo o impul~o a•Js melhoumon • juizo dos feitos da fazenda, para pagamento de 
tos mora·es e mnteritles que o paiz urgentemBnte quntm escreventes no j Ltizo da côrte, ::l:SSOJ$000. > 

rech•rnn. · Bnstn n simples eunncinção para se compre-
Nest:l atnietiva conjuncturó, o remetlio ê quB hender que . se referen1 a serviços sobre os 

o orço menta seja uma realidade, pnrn que pos- quaes iiao ]Jóde haver a minima duvida. 
sarrios cuidar do presente e do futuro; mns, pnra As outras varbns restantes (lê): , Estações de
isto, é preeiso que' comprel!endamos, umo vez arreendação-sendo: :1.0 :433:$Sq0 pnra o pessoal 
por todas, que este futuro depende de uma dn mesa de rendas da Laguna; 600;$ para o 
simples questão aritbmetica. expediente da mesa de rendas de Antonina; 

Sr. presidente, os àPficitseemprestimos chro- i:6005 para .um mncbinista e um fo~ista na 
nicos não p.odem ser. um regunen: constai! te alfande"'a de Co rum há ; 31508 para um pa tr~o de 
deste paiz. Os dPficits e os emprfsttmos hoje, escaler %.a do llaranbõo; 6!&.:7578500 para Q.pera· 
segundo o eÃemplo das nações 'mais civili· rios das capatazias e material para a alfnndega da 
sadas do qmndo, ·SÓ podem ser um. regimen cõrte; e 1.20:000$·para eruzadores-'i97:75!J3~0. 
exceocion~L. Abundanllo, portanto, nes!e ponto, , Administração de proprios nacionaes~ por 
nas idéas do honrado· deputado pelo Rto de Ja- . terem pDss.ado a cargo do Estado o custeio da 
neiro, eu passarei :i occupar-me do mais que Fazenda de s. João de Paquequer, e ::~administra
foi por S. Ex. articulado neste debate. ~ão das fazendas da província do Piauhy,,qlle 

"Sinto, Sr. pr~sfE-ente, que, como Sll_!lples r~- ê stavsm contratadas, ~ das que faziam parte. do 
[ator,~~~ commtssao do orçaJ!lento, nao possua patrimonio de SuaAltezao Sr. Conde d'Aqutla, 
todos os dados para resp~nder ao nobre depu- 1.0: 000$;· despezas eventuaes -para differenças 
tado; resposta que po.dem ser dada cabah:x;tente de· cambio, 773:896~55(1,; obras- para compr:a 
pelo honnda Sr. prestdent~ do conselho, st e~Le deumedificio destin~do á thesouraria do Ce~ra. 
debate fosse iniciado na segunda discussão. I 80:()0~00. , · ·· . 

O Sn. FnEDERlCO UEGO :-0 no~re deputado .Sr. presidente, ainda pela simples le1tnra 
estã perfeitamente nas eondi\iÕes de responder. destas verb1~, vê-se que nada hade eens.uravel 
A sua aptidão é rec).lnhecida neste assumpto. pela alteraçao que . ellas . s~ffreram, ~ots que 

' - . · ·· - · umas se referem a serv1ços espeCialmente 
O Sn. ARAGAO BtrLCA.O :-0 n~bre deputado creados . no intér~sse da melhor· arrec~dação; 

mmeçou fazendo UU!a cen~nra a propusta do outras por serviços que de novo passaram a 
governo pela altera,~o de algumas verbns com- car"o do E~tado e finalmente as d.ifferenç"s de 
par.ad~s com .o orçamento do anno passado, que cambio, que até. póde-se. considerar uma par
está Vtgorando.. . , . . cella do juro;.;'e amortização de toda nossa 

O Sn. FnEoEnrco ltEGo :-N5o·censuret; pedi divida pagaveJ·-emouro .. - . . ··.· _ 
explicações; · · · .. · · Entretanto, 'Sr. presid~nte, estas alteraçoes . 

O Sa. AnAGÃo BULcXo :-Mas, pela simples forain_fil!tns pela.propostu do governo; mas a 
leitura do relatorio vê-se que a. alt.ração. feitn. commtssao, exammand? essa proposta •. apresen· 
em alaumas verbas está plenamente jtistifi· tou as redue~ões. segumtes, de q_ue o r Ilustrado 
cada.· o ·' · ,.: deputado pelo Rio de Janerro nao fallon. ·: 

A proposta do governo· lin.iitou·se a fazer O:SR. Fnl!:DERrC?HEGO:- Fallei.. . . 
ai terações nas. seguintes verbasj>de qne a camara o. Sn . .ARAGÃO BULCÃO.: .- Eu meneion.~rei a~ 
va~·ver; qual a sua~atureza, ·"" •. . .· ... . . . redcicçiies. feitas. pela c com missão .na. propost:l 
· ~.,primei~!! (lé): <Jluros d?.div'rda.in.terna f nu- do gov~rno_. ·· : · . . . . . 
dada-'augrriento dos: JUros"das apohces ·p3ra o . A ppme1rafo1 """": re~ate do emprestJmo .de 
resgale'da estrãdáde !ern de B~tlll'ité, e juros i859, na importanc1a de L874:778/IOOO. 
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Este avu!tatlo ~lgarísmo nenhúma conquista 
foi da eommis!'iío, porque este enwrestlmo j3 

,esla\·n rcsg~tado desde Ontubro do mrercicio 
· ''' pass~do, mas o que e verdade é que !\!Je p~ssou 

a figurar indevidamente na proposta do governo, 
e D commi>s5o, pelo menos, tet·e o meríto ... 

0 Sn. FREDERIGG HEGO ; -Si não pas<ava. 
o·sR. Aun1o 13GLC~o:- .... istoê;··procurou 

desfazer .o equivoco, que naturalmente houve 
na reparti cão do t!Jesouro. 

DilTerencas àP. c.1mbio.-A proposta do governo 
tiJi:OU esw verba na somma de <l.929:961~8:l5; 
entretanto a comnlissão, attendendo a um calculo 
a !JUe mandou proeeàer no thesonro, tomando 
por base o cambio actual de 23, conse:.uiu 
·oper~r nest:.J .verb~ 3 rcd•wr.iio· de 50;9Gl~8i5, 
de que o no' rc deputado :1oã fallou. e que 
const~ de um~ étnenda que jn tínhn sido apre
sentada. 

. - -~·.o SH. FnEo~mco ReGO:-São emendas (JOste
tiOres. 
--O SR. Ali.lG:i.o BuL,;.i:o:- 1\las quo estão em 

discussão. . 
O Sn. FaEollamo H!!GO:-Na proposta o minis-

terio pediu isso que eu disse. _ 
o Sn. AnAGÃO BtrLCÃO:-M~s o que vni regu

lar é o trabalho da commissão, feito de accordo 
com o govel'!lo. 

O Sn. FnEDETHco Rr:oo d~ nll1 aparte. 
O SR. Alt\G.'i:o lluLcXo: -Não penso ·deste 

modo; nós n~o e~tamos f3zcndo uma lei per
petua, e sim apeuos uma lei que ~·ui reger o 
exereicio de 18tH a !882, c ale l:i, como agora, 
ha todns as probabilid:•des àe que, si· o c~mbio 
não sullír, pelo menos se ha de manter na ·po• 
siçiío em que se nc!Jn nec~almente, eil1 que as 
nossas condições ceonomicns e financeiras não 
são das mais favornveis; c por isso a commissi\o 
cautelosamente tomou par~ base o canJb;o 
de 23. 

(} Sn. FnioEnJco 'R.&GO:- E, si o·camiJio não 
·se· mantiver, o que se segue? 

O Sn. AnAaXo Butc.~o:- Pcrdfle·me; Y. Rx:. 
comprehenrle •rue um o1'çamento é em grande 
parte· lei 'de previsões. Ne;te c~so a commissão 
ainda não tirorr os recursos do governo, que 
]JOderá abri•· credilo supplementar para supprir 
esta verba {apoi~do~). e portanto, nrmndo detcs 
recurso le~al, não ha inconveniente algum no 
alvitre tornado pel~ com mi>são cal~ulnndo com 
a taxa de 23, na qual está actu~!mcnte o eamhio. 
. _Nós, COllJo eu j{! di~sc, não estamos rn•endo 
uma lei pcrr,etu"· ilins qnevni re:ler súmente 
o exercido de I88l n i882. 

Ditf~renç~ no ~3lculo do empros!imo nacional 
de i879-H:97ií~. Um outro pequeno equivoco 
tam~em havido na prqposta. 
. D1fferenca na quantia pam compr~ de um 

predio no Cear(\. A proposta consignou, como 
., o. nobre d~pumdo ponderllu muito bem. n quan
"·'·tl_a de80;000D; mas a commissno, reflecUndo 
·, , sob_re_estc ponto, achou qull ~sa quantia podia 
,: _ser reduzida n 4.0:.0005000. 
' •· Depois .d~stas impór\nntes reducções apenas 

. nou.ve o_rtd1eulo augmento -para dous solicita-

dores ào juizo dos feitos da fazenda, na imi>or
tancin de 1:6005. Abatendo esta quantia, temos 
crua a cornmiss<io conseguiu uma reducção de 
~ .!128;H5~, algarismo superior á a.lrera{;ão da 
proposta nx~da em ~.274;525H30. 

PorCJnlo, Sr. presidente, ainda mesmo que 
procedesse a censura do nobre deputado em 
relação ~ proposta do g-overno, o nobre depu
tado devia ter applaudido o procedimento· í:la 
commisslío, que conseg-uiu destruir esse excesso 
consignadct n~ proposta e fundado em razões 
nmito acei t<Jveis. 

Sr. prnsidente, o illustrado deputado pelo Rio 
de Ja ueiro per~untou si com os novos impostos 
haveria probabilidade de equilíbrio no orça
mento. 

Si o uobre dopulado a-ceitar a distincçlio que 
está hoje ~stalleleeida por todos os cscriptores 
mais modernos, isto. é, que· ·o orçuoen to se di
vide em orç~menlo ordin~rio, e el'.traordinac 
rio, desde já_ posso assegurar a S. Ex. que n() 
orçamento ordinario para o exercício de 1881 a 
·1882 não haverá àeficit. 

O S11. FnEDEnlco REGO: -Foi exaotamenle o 
que eu disse. 

O SR. An.\OÃO BoLdo : -Si, porém, o nobre 
depnt~do n5o admitLir· esta distincçiio de orca· 
mento Ol'dinario e orçamento extraordinnrio, 
distincçâo nliás aconselhada pef a sciencia !lnan • 
ceirn e pela mesma nntureza das cousns, en 
direi que, computada a d~spezn pro~eniente dos 
creditos especiaos, nntut·almente haverá proba· 
bilidade de algum desequilíbrio. 

O Sn. FnEDERro() l'\EGo : - Sem duviUa. 
0 S!l. AIL~GÃO BOLCÃO :-.En\l'etánto direi :iO 

nobre deputado que, si P-SIR. ~abélla dos creditas 
especiaes fõr escrupulosamente execl:itoda, isto 
é; si os emprestimus lrvautados forem applica
d•JS com. tod~ a cantBll~ e economia,' e possível 
que com o progresso nntur~l da receita publica 
haja margem para ir s3tisfazendo a amortização 
e o juro destes em prestimos. · 

Porque, conforme sabe o i! lustrado deputado, 
estes emprestimos constituem divida que não é 
poga de uma yez, c, desde qU:e o orçamento or
dinario puder comportar u verba de juros e 
amOl'lizaçiio, e possivel que não haja desBqUili
brío no orçamento extraordinario. 

O SR, F!lEDRUico REGO :-Isso é que ha de ser 
difilcil. · 

O Sn. ARAGÃo BuLdo :- Creio ter neste 
pnnlo respomlido ao illnstrado deputado pelo 
Rio de. Janeiro ; repetindoque, q11nnto ~o orça
mexi to ordin ario, . a commis,ão desde· ]a póàe 
assegurar que parn o exercício de :1.881 a t882 
nã._o lla verá defiât-

0 illustre ,deputado dê a devida importanc.ia 
ás minhas palavras ; eu nesta c~s~ niio estou 
:mnun~ianilo saldos, o ac·ho que seria uma im- . 
'Prudencia fazel-o, pois que, no estado actual das 
fin~nç~s publicas,cno :Brazil, não se _pôde ainda . 
faHar em s~ldos. ·· 
· O SR. Fnl!DBincoREGo· ==l'artilho d~s espé
ranças de V. Ex.; e isso mesmo j:i'decl~rei no 
meu discurso. : · ,,. ' ' ' 
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O SR. ÀRAGÃO ButcXo :-Póde não lwver' 
dejicit no orçamento extraordinario, é isso, 
porém, um pouco difficil. . 

Mas, meus senhores, eu já.dissc .. aqui, e mais 
uma vez o repito: as nações, como eis indivíduos, 
não podem emprehender com os recursos ordi
narios, 1t o emprestimo é um~m:cessidade inde
clinavel paro esses grandes commettimentos. 
(Apoiados.) 

Portnnto, o que ba apenas a attender ú a ma
xima cauteb, prudencia e acerto no emprego 
desses capitaes; mas, pretender-se limitar,qpaiz 
a empregar nos estreitos limites ·dos recursos 
ordinarios, isto importaria nada menos do que 
decretar a paralpação do seu progresso moral e 
material, e atü estaria a sua inevitavel ruina 
financeira. 

P3ssarei a outro ponto. 
O nobre deputado fallou ainda M 3ugmento 

da despeza com· as e~t~ções de ~rrecaõaç:io. 
Sr. presidente, é facil, 6 facilimo folia r 

constantemente em augm en to de despezu ; mas 
a verdade G que sempre temos vivido·neste re
gimen, tão condemnailo por· todos, sem que 
governo alg11m at~ hoje tenhd'podido seguir ca
minho diverso. 

Eu este ponto eu já sou daquelles que ~cre
ditam. que estas economiils em despezas creadas, 
conhecidas e sonccionadas pelo tempo, não 
passam de economins imaginnrias. Absoluta
mente não posso acreditar nallas. 

O Sn. F1\EoEntco REGO :-:Mas houve augmento 
de pessoaL 

O Sn . .AnAGXo Bur..cÃo :-Augmento de pes· · 
soai se lHl de dar sert•pre, porg:ue o nolire depu· 
tado sabe que o serviço não para,. em todos os 
ramo$ progride e augmcnta, · e Me faclo traz 
necessariamente augmento de. pessoal. 

Eu estai!-· convencido de que, si nós nos pro
puzessemos a fazer uma eomplet:l reorganização 
em todos os ramos do serviço publico, seria po,;
sivel conseguir-se esse desideratnn1 da economin 
a-que aspira o nobre deptltado e eu lambem; 
mas sem e5le novo.S)'>Iema é inteiramente im
possivel realizai-o. 

Fallou ainda o nobre deputado pelo Rio !le Ja
neiro especialmente. no grande.pessoal das ca
patazias_ E' verdade que houve em pa1·te um 
certo augrnento no-. po.ssoal deste serviço das 
capatazias; m·as,segundo fui informado, este au· 
gmento provem da alteração feit~ pelohonrado 
ministro da fazenda, restabelecentlo as duas an
tigas conferencias que havia na allàndega desta 
côrte. 

Este facto consta-me que trouxe algum .au· 
gmento de pessoal nos operarias; mas esse oeto 
do.honrado presidente do conselho foi dieta do 
por divers~s r~tões. Em p~imeiroli.Igar, não es
tava elle talvez convencillo das vantagens· do 
systema de nma conferencia. Em segundo lugar, 
este novo systema de. uma conferencia era um 
regimen extra-regulamentar, só praticado aqui 
na côrte, e não nas demais nlfandegas. do Im
perio. 

O honrado presidente do conselho, escrupu • 
loso ·como é .em todos os seus Mtos, entendeu 
voltar. ao regimcn legal, e por isso restabelecen 
as duns conferencias. · · 

Fallou lambem o nobre deputado no pessoal 
enorrn~ do .thesouro e thesourarias. Sr. presi
dente, eu tambem até certo ponto entendo,. como 
o nobre deput•do, que realmente é preciso que · 
se faça uma ·propaganda constante B· efiicaz 
contra estn verdadeira chaga do nosso paiz, o 
exogerndo funccionalismo. · 

Esta tcndcncia funesta, que dia a dia cresce, 
para o funccionalismone~te paiz, vaiproduzin~C\ 
males incalculaveis, sendo talvez os menores os 
gr~ndes onus p::ra o nosso oberauo thesouro. 

Senhores, ~ face 1nois a>sustndora desta. ques-. 
tão, o mania pelos empregos publicos;não é ainda 
o futuro das nossas industrias, é o abatimento 
progressivo do coracter nacion~l perante o go
verno, que, centro destas dependencias de to dos 
os instuntes,. i nJelizmen te constituiu-se n unica 
forc;,'a vi1a deste paiz. 

F aliou ainda o illuslrado deputado na neces
sidade de activar os ~ge.ntes àa cobrança da 
uos~a dil'ídn activa. De accõrdo com o niibre 
deputado. Bífectivamente no nosso orçamento 
da divida acLiva vêm-se algarismos avultndis'!·. 
sim os pnra a cobrança; e todo o esforço, todo o 
cuidado~ que o governo empregar para mel borar 
u arrecadação, ne(,essariurnente ser:i um pnsso 
muito eillc~z para a restournçiio das nossas finan
ças. Estudemos esta . parle do ~erviço puhlico, 
examinando-o por toda:; as suas faces, porque 
eston convencido de que, si a arrecadação da 
nossa receita fosse como podia sel-u, <>s nossas 
finanças estariam muito mais melhoradas. 
(Apo,adO$.) 

Fallou ain<la S. E!. na desigualdade injusta 
dos vencimentos dos directores dos diversos 
miuisterios. Eu concordo com o nobre deputado, 
mas não estava no 110der da commissiio fazer ,, 
nadi{nestc sentido. Esses empregosfo<'<lm erea' 
dos eln vil·tacle de leis especiaes, e só em vir
tude de leis especiaes me parece qne podem se1· 
alterados. 

Entretanto, ê t~mbem certo que o serviço de 
todos os ministerios n~o póde ser igunl; e si, a 
renumeração deve ser pro~orcionul ao lf'abalilo, 
não sei como o z:obre deputado pouei'ia realizm· 
esse pensamento, que á prímeir~ vista pnrece 
soductor, da igualdnfle dos ordenados de todos 
os func~iouorios publicas da mesma categorht 
dos diversos ministwo,s. 

o Sn.. Pn.EoEn1co REGo dá umapnrte. 
O SR. Au~GÃO BuLc.\o: ~ N'ão entro nessa 

questão. O · qne digo é que me p~reee que os 
serviç.9s sehdo rlesigu_~cs, neste caso, a 'temu
ncr:~çiio não póde ser i:;ual. Não estou appli
caodo a~orn no nosso· caso.; estou ~penas 
discutindo o .principio.; eu .. vejo serviço_s d~- .. 
igtllles que nãe podem ser remunerados Igual, 
mente. 

Fallou ainda o nobre deputado na nossa c~. 
da. moeda, reconhecendo que este estab~lcCI-.· 
meuto te in ali~s prestado muitos serviços, mas 
de~ejan.do que elle.teoha um impulso tnaior do 
que tem tido até h_oje, e 'lastimando que na~uella 
casa aind~ , se, nao. faça o cunho e fabrico de·· 
todas as.moedas de nickcl c.de cobre: .E' verdade.· 
que a .~asa da moeda não chegou ainda a, este 
dri$!duatum; mas deve. ser ·a sua aspiração:> · 

.... + 
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· · Entret~úto; outro deàdero.,um já toi realizado · o·sa." FasoEI\ICO IIBoo: .:.'...Consideradas toãas ·· 
eom o serviço das eotampílbas, que hoje corre as proeedencias . 

· exclusivamente pel3 casa da moeda; não vindo O s11 • Al\AGÃO BULc.i:o :-O nobre deputado 
aciUalmeote, segundo sou iarormado, uma só não fez e..<sa dlstincção ; e no estrangeiro, ou 
estampilha- do estrangeiro. Comprehende o em qualquer parte, o~ que lessem ·o seu dis· 
nobre deputado que isto jã é muito importante, curso haviam de dar a mesma intolli~;oncia que 
porque este serviço das estampilhas vai cres· eu dou ás pal&vras do nobre deputaao ; isto é, 
ceado diariamente. ' · que s. Ex. referia-se á divida que traz encar-

Fal!ou ainda .o illustrado deputado no por-· gos annuaes !):lfa o tbesouro; ·que é a de que 
centagem 3nnual de ~ •1. dada a particulares se occnpa o nosso orçamento, pois, quanto ao 
pela venda .de estampilh~s, acarretando um vapel~moeda, apenas o seu quantum é meneio· 
onus de 30:00081Jara o -thesouro. nado no rclatorao. : 

Sr .. presidente, antes de tudo direi ao nobre o SR. ;FnEnEntco REGo dá urn ·aparte. 
deputado que o regulamento é que est~lue esta d 
disposi•1io; em se.!!undo lugar, observarei que O Sa: .<UIAGÃO BuLc.\:o :-Ain a assim, a affi-
• v · ul~ · l' nidode com a conversão é r emota. Acharia 
e conveoaente m ll p ac:~rem -se estas casas tanto maisaffinidarksi o nobre deputado nos fallnsse quanto rõr possível, não só na · côrte, como 
pela$ províncias, porque assim se facilitará a em divida com enc:~rgos de um menor juro, 

d d ta "lb como a do empressirno nacional de !.879, que 
compra e a ven a ases · mpt as . considero um bello caminho aberto para a con-
pu~sJ~u ;~t~e~n~•~e~cc~;~o t~d~ oan~~~=n~:~ versão. 
póssivel a e"te negocio; mas, s. E~. sabe bem O Sli.. FP.EDERtco REco:-Ahi ~stã o gerroen 
que, . nas condições topof(raphicns do nosso p~iz, da conversão . 
tão vasto. e com tão poucas vias de com muni- o Sn. AlucÃo Butcio:- Si o nobre deprrtndo 
caçã_o, é dillicil conseguir-se este resultado de- referiu-se ao papel-moeda, póde ser verdadeiro 
sejado. o seu calclllo de 800.000:0006; mos, si sere· 

· Fallou ainda _ o honrado deputado ero um feriu à nossa divida- de juros, ainda incluídos 
_ pont.o que jul ~o de magna i:npnrtllncia ; S. ~. _os saldos dos devo~itos de· todas as especies, não 

disse-nos aqui, e creio que nffirm~tivamente: chega ella a 600.000:000$000. · 
o encargo da nossn divida publica sobe n Sr. presidente, o nobre deputado-concluiu q 
800.000: 000,?000. · seu b~ilh~nte discur~? fallando e~ um po~to a 

O Sn. FREDERICO :J\Eco : - Comprebendidns respe11o do qual eu Ja tl'l:e occa,sílio qe mantfes-
todas as procedencias. . tar-me nesta casa. De ~·a · a dta m~as. me .eon· 

- - . venço de que uma medtd:l das mats tmportan-
_0 S,n. A~tAGAO BuLGAO : - St o nobre de_putado_ tes, e das mais urgentes, para a restauração 
~ao tnCl)JI~ o ~apel·moeda, este-algammo é das nossas finanças é a conversão da. nossa di· 

-;~xageradtsStmo, e mexacto. vida fundada. · 
o SR. FirÉOEIIICO REGo:-Compreh~ndido ~ Comprebeodo bem que es\3" conversão ê-3ntes 

papel-moeda. . . . de .tudo uma questão de mera oportunidaàe;mas, 
O Sa. ARAGÃO BuLCÃO :-Onobre deputadotra- no estado e~onomieo e fiaanel!iro do paiz,e_m que 

tava"d~ nossa.'divida; o papel-moeda é divida, · lavra o ·maas completo desanamo para as mdus
é um instrumento-de credito, pelo· qual o p;o. trins, pira todas as empt::e:ws, ~m que todos só 
varno é re,~onSliVel, não ba a mt>nor questão; querem r~nsar. com os lu~ros certos das 
mas pareceu-me que o nobre deputado não se nos.•as apol.tces, SI o governo tavesse qnnlqner 
rereria a es\3 divida toda espeeial, .e que não retrohim~nto, e por_ algu_m, tempo podesse. te· 
traz encargos directos·para o Utesouro. cbar o !•'fro ~a nogsa diVIda, es~s a,Pohces 

o s FREDERICO REGO • _Não pa"a J·uros · con~egumnm tmpo_rtaate agi o, · e er~·~ht o mo-
. n · . : " ~ menta da . conversao; mas a conversao, como 

m~s e a petar ~e todas:. . _ já tive occ:~siiio de dizel-o aqui , facultntiva; 
O Sn. AUAGAO BULC.!.O : - St o nobre depu- ou o Est:ldo pa<>ar o capital· ou trocar a apolice 

lado se referiu á ,di'fida que traz: onus ao lhe- por um outro íhulo de juro. menor:. isto, .sr, . , 
-souro, eu lbe daret que, computada toda a . presidente, 6 mais que um dtrelto, e um ngo
divida· i~~rna fUndada, toda a. divid3 ~xter.na, rosa dever do Estado. (Muito& apoia!Ws.) 
t~a -a dtvt~a tluctuan.tc e mats deposttos das Sr. presidcnle, .os _e.ontribnintes, desde que o 
daver~as oragens, o debtto do Estado não é talvez tliermon:eti'o do eredito publico sobe, desde que· 
superaor a 600,000:000,)00~. · · a nossn apolice não exprime a taxa de 6 •; ,, 

Sr. preside~ne, eu toquet neste ponto porque porque sempre tem. algum agio no merel!do, 
o reputo muato grave. V. Ex. 7?mprehende e n~ste caso o jurolralxa, nesta hypothese, d1go, 
que dizer-.se assim .co~ cP.rta_ facil1d~de que a os contribuintes não têm obrigação de cart•egnr 
nossa dtvtda publica e representada por um com mais este onus. •. · 
~lgarismo. que _não éexacto, podem naver certos -.0 Sll. FJUmERlCO ·REGo:~ Esiado,_desde q~e 
tnconveDJentes. · · • • -póde pag:tr, é setf dever rigoroso ra.zer a con~ 
·_o ~a. FliEDEli:Iro .. REGo dá"'" um apart~. ·vers5o. · . ·· 

O· Sa. 'Alu.Gi.o . Dm.clo : -lias V. Ex. uão o Sn . .AluGÃ<l BULCÃo:~Àgora,: responderei ao 
computou no calculo o papel-moeda, de que se nobre .deputado pelo Rio Grande do Sul,· que 
não tratava . . · . . · . : , . . , . · tanliúympathia me inerece. · · · 
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· o-nobre deputadci .encontrou :se com o !'éu 
rolle~a na censura ~o exa~erado funecionalismo. 

Não me demorarei mais De.< te· _ponto ; lltaS 
tocarei em outro de mnl(na· importan.,ia e que 
seria perfeitam•·nte respondido pelo nobre pre
sidente do conselho, si o nobre deput.,do o 
gua•·dasse para a sua· presença neste recinto. 

Disse o nohre deputado que o Sr. presidente 
do con~elho fizera uma nome·~~o illcgal para o 
Jo,gar d~ cbere de secÇ>lo ela alrnnllega de SanLOS, 
porq n•· essa nomeação dependia de concurso, e 
o nobre presidente do conselho violou-es~ clau-
80.1:~ dH lei. 

Creio que o nobre deputado não foi ' eonve· 
nientemenle informado sobre esta nomeação. 

E~te di~no fanceionario, a quem o nobre d~
pntndo ~ referiu, o Sr. Raymundo F. de Oh· 
veira Helio . •. 

O SR. F ERNANDO Osomo:- Cnjos merecimentos 
não eon testei. 

O SR. ARAGÃO 8ULclo:- .' .. · reune ás se· 
guinLes coadi~ões, que ba4a reféril-aspara se 
Julga1· da n"nhn.ma procedencia da censura do 
tlln~tr•do de~utado. . 

Es.~e fuuccioa~rio exerce empregos de fazend~ 
d~de l S6:!, ()(Imo administrador da mesa de 
rendas alrand.-gnda de Antonina, njudaute do 
ins~•eetor da all~ndrga da l'•ruahyba, in::pector 
da ·ai f:~ndega oi e St':rgipe, chefe de l<l!cção da al
fande;,ra de Porto Ale~re , e i n~peetur da alran · 
de~a de Santa Catll•rina. Exon~rado otest~ ul· 
timo cArgo, e niio e~tatido vago o de ch•fc de 
seCção de Porto Alegre, p~ra que !ôra nom~a·1o 
em f 877, foi nomeado para igual emprego na 
de Santos. · 

sr: pre.<idenle, julgo ter· dado ~s· expliCações 
exigid:is pelos iilu.<tflldos deputados pelo . Rio 
Grande do Sul · e Rio de J~neiro, -sentindo que 
dias rossem tão incompletas. · 

O Sn. FaEoiarco · fu:Go:- Não apoiado, fatiou 
brilllanLemeD.Ie. · . · 

o. Sa. FE N.l.NDO. Osoa10:-V. Ex. tem. fallado 
mUltO _~:::,m. . 

O sii:-1\.ru.ci:o 8m.clo:- Não eoncluh'ei, en
tre~,nto, sem fazer um novo appêllo ao honr8do 
presirlen le do cons~lhu a respeito desta magna .. · 
quest;u r.nanceira !la cuuvet:;ão da nossa divida 
consolidada. · · ··· 

Sr. presidente, aindD ba ·pouco ac~bei de lei· 
o jl"rande e rue•uoravel acto do governo . belga, 
fazendo a conversão dos seus .tituios de ·di
vida. 

Alli, Sr. pre.•fdeole, votou-se uma imporl<Jnte 
lei neste sentido: autorizando o ;,roverno a con
verter os se_!ls titulos de &. !~ •1. (Jara &. •1.; 
po1~ bem, o~o hon,.-e um su credor do Eslado· 
l"•·•·lmnanrlo n s~u pa~ameoto. . 

Esta grandiosa · op~r;'l'iio financeira de cerca 
de <SIJU lll<IUõ"s de francos rP.'!Ii r.ou·>e >em o 
menor ab:olo para o credito daqneile paiz 1 

Sr . pre~iotenlll, t$1~ facto flrooli)do~o p.orece
roe que .entre nós poderia acoulooeer, e, pois, 
vulto de nnvo a o•sl<l questão, pedondo ao hon
rado ·presidente do cons•·lll" que procure dar 
este p ·~so pu·a verdaueira resl>~nraç:1o .das 
nos~a~ fiuanç:os, e ninrla n1ais . uma vez rP.com
mendará o seu presti!:ioso nome á g-ratidão da 
nos <a vatria. (Apoiados .) · 

'fenllo roncluldo. (Jl1i to /lo!m; muito litm. o 
oru~r é gtriÚml'flte comprilllmtado.) . 

Não· havendn m>is quem p•ça a p:rl~vrn, ficat' 
n discussão encerrada e adi:tda a votação por 
!alta de numero. . . 

Sr. presidente, bas~ esta simples informa
~ão par~ ,convencer ao nobre deputnolo que, si 
ille~"lidad tl ·houve, niio podfn ella corrnr flOr 
conta do hunr~do presidente do con~elho, por 
que e~te empr~gado publico exerceu 0 car~ Entrnm em diseus~uo unic~. a qunl fica an-
de chefe de seeção da alf•nde~a dePorto Alegre, cerrada por não lia ver quem peça " palavra, as 
que é do igual categoria 3_ 0 da alfandega de emendas do senado ao projecto que lixa a força 
Sa t naval par !.881 11 t88~ . A votação fica igual-

n os. · . . - · mente adiada pelo mesmo motivo. -~ 
Õ Sa. FBRNANDO OsoRro:- Mas é preciso que 

fique provado que eu não contestei de modo ai- Coatiaúa, fin~lmente, a discussão unica das 
gum os mtr~cimentos desse empregadG. emendas do s~nado ao projecto n. 66, fitando 

os limites entre Ceará .e l'iauhy •. . 
O SR. , A!IAGÃO Butci:o:- O iilnstrado depu-

tado, Sr. presidente, f:dlou alada r.onlra o sys- O Sr. Vlrlato de Medelroe:-sr. 
tema das d11ns conferencias, condemnado em presidente. fui um dos que assignaram e vota· 
todas as alfandegas do mundo. · ramo p_rOJBC~ q~e· des~ ~sa foi para:o senado; 

Sr. pre.<ide,,te, na verdade o systema das duas dando a provmc•a do P1anlly a ·.freguezia da 
conferencias está ' em geral condemnado na Amarração, e em compensação á provi nela,' do 
maio·r.parle das dfalidegas; mns, eiu relação a Ceará :t eomarto:~ do PriJlcipe Imperial, eonlendo 
nós, como já disse, n:io sei si elle é desvant8joso, dous terwos: · 
e·os motivos que levaram o nobre presidenta No senado o que ··a·canteoori.f"·No:habiiO'. em 
do eonslllbo a adaptai-o de novo não podiám que esti•o os Srs. senadores de emendar · tudo 
ser mais jusliflrueis, . . quanto vai desta casa.-•• · · · 

Sr. presiàenie,Jallou ainda o nobre depul:ldo · .O SR. RooB!GCES l11!1Toa:-Apoiado. . . 
D&.•eeonomla ·que· se · poderia realizar. com .os O SR. Vtilit o DB 1tl&Palllo5~.,.;. ~. enténdm ,-. 
auz.,dores, desde que os ·contrabandos não se. que deviam·umbem .~mRnd~r est~_ proj"eete .;i"e' 
entontr~m·. no aliO mar. .. . .:. · .-' · .· ·< .. n ·emendas . foram.fetlas, .segnndo m.e ... dizem;, . ·· 
· Sr. ·pres1deo,te, contra . esu·proposrçao ~O· 'IlO~ · . com todas'. as rcgr~s .d~ scient;ia que, si ::nriiu• 
bre· deputado h a-um' facto.recenle sucee4Ido-nas . rahnente. era . a .. geograpbir.a . dO . Sr •. ,Canàido 
cos\as· da'· Babia. no· mez passado; em· :qu.e.-.um: . Mendes de Almeida; ·lndub!ta'velnien.te' d.G ~ra 
impO!Ú~te'.COnUabando. de,~edas foj alll appr&'_. . !1'" politica .· que, 'COII!O seria de· . desejar"se; . O 
bendrdo :: .,. :. . ·· •.· . · ' . :guiava neste negocio, 'porque; si' o' rosse; S: E:t: 

TtllltrY.-aT; 
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deveria saber que com taes emendas que fez O Sn. SottZA . .ÁIWRADE:- Ninguem trouxe 
pa>s:ir no senado, não praticaria outra eous a esse ganho de . causa aos conservadores para a 
mais do·que fazer com que se désse para a·pro- discussão. 
vincia do Ceará um focto tiio calamitoso como o SR. RODRlG'C'Es JUNIOR:- Oh 1 
uma outra secca ; e este facto, que eu julgo 
calamitoso, é'tir~r-se daquella província uma . O Sll. Souu A:!mnAJJE :-V. Ex., está enga-
d~s joias que ella tem, a sua untca esmeralda. nado. · 

O Sll. FREITAS:- Não apoiado. O Sll. Rool!lGUEs Jumon:- Disse-se aqui da 
0 Sn · V IRIA TO DE MEDEIROS: -Sr. ]>residen'te, tribuna' · . 

a causa é de tal modo clara que eu do que me O SI\. 'V!R!ATO DE 1!Il!DEntos:- V. Ex. Sr. 
admiro é de que os meus ho'n·rados collegas pela presidente, faz-me a fin~za de dizer a estes se
provincin do Cemí, com excepçãn do meu illus- nhores que me permitiam continuar~ 
trado amigo, o Sr:· Dr. llodrigues Junior, não O Sn. PaESIDENTE(para o Sr. Souza Andraàe): 
vejam o grande perigo que ha, niio somente no _o nobre deputado está inscriplo, e quando 
prl'lsente, m~s para o futuro da nossa provineia. tiver de fallardirá 0 que entende; poremquanto 

Hoje não ha a mini ma duvida sobre os limites peço-Ibe que deixe 0 orador continuar. 
do Cear:í ClllTI o Piauhy; dl) hoje em dimte pelo 
menos tudo será duvidoso, e correremos riscos , O SR. VIn!ATO DE MEnEi!IOS .-Gomo dizia, 
de toda espeeie. E agora, Sr. presidente, que Sr. presidente, aceito o, beneficio para a minha 
V: Ex. já sabe o que em syntbese penso das província venha donde vier, quer de liberaes 
emendas do senado, vou chamar a sua atteneão quer de conservadores. . 
para alguns factos que pas~o a expõr. · Agora vejnmos como é que 'I"OU dar ganho de 

Quando niu para esta casa o projeclo emen- causa aos conservadores, como dizem os nobres 
dado, eu estava na ante-sala, e lendo as emen- deputados. · 
das disse immediatamente que ellns encerravam Os conservadores não queriam que se désse a 
nm dos-maiores males para a província. ·· Amarração ao Piauhy, e eu queria que se. desse 

Chegou o meu amigo o Sr. Rodrigues Junior a Amarração. Logo, eu neste caso não lhes dou 
e concordou com migo li este pensamento, fazendo· ganho de causa. · · · . 
o mesmo outros collegas da província do Ceará Elles queriam que se desse ao Ce:Jr:i a comarca 
que chegaram posteriormente. Então tratei de do Príncipe Imperial. Eu lambem o queria, e 
fazer com que as emendas que tinham sido dadas nesta questão estava litteralmente de accôrdo 
para a ordem âo dia não entrassem em disr.ussTio, com os nobres deputados. 
e disse· os molivas que a isto me levavam. Mas agora não se trata nem de ·Amarração, 

Os meus collegas concordoram, mas depois nem de Principe Imporia!, tr:lla·se de uma 
houve um trabalho psycbologieo entre elles, do questão que não foi aventad3 aqui nem no 
qual resultou que as idéas . que tinham e me senado, nem .. pelo. Sr. Jag-uuribe, que. tratando 

: ., bavi~m expressado com todas as mostras de de tudo, trulando de offender pe!;soalmente a 
grande amor á província tinham desapparecido muitos liberaes honrados c entre elles. ao meu 
de todos, menos um. . distincw amigo o Sr.. José .T11lio, a este benemerito 

cearense á quem a proviueia do Ceará deve os 
O SR. RoDRIGUES luNron dá um aparte. mais relevantes servi~os (apoiado.~).nao defendeu 
o SR. Vtl\IA.TO DE liiED&lROs:- Eu peço aos os interesses da provmcia. Nunca se tratou da 

nobres. deputados que me deixem e};pticar os Serra de Ibiapnba. Portanto, por este lado não 
factos, e assevero que com a explicação que vou· hn absolutamente possibilidade de se dizer que 
dar do meu procedimento e do meu collega, nno eu e o Sr. Rodrigues estamos dando ganho de 
quero crear dificuldades nem aos meus amigos causa aos conservadores. 
deputados da província do Ceará, nem nos Srs. Esta questiio estú lJem liquidada. 
in i nis\ros, nem á pessoa :~lgllmo, Agora vamos ao outro ponto. 

E diziam e!Ies : Y. Ex. desta· maneira dá Di~em os nobres deputados que nós queremos 
ganl!o:de causa aos conservadores. Mas• onde é collocal-os em má postção em relação aos com-
que- está o -ganho de causa MS conservadores, provincianos. · 
respondi eu 1 · . o SR. TBEODORETO Sou-ro dá um aparte. 

Porém, antes. de tudo, devo ' dizer que em 0 SR. VmuTo »E MEoEIItos:..-Niio digo que 
questões desta ordem, quando ~e trata do in te- pessoa al "uma fique em ma posiÇão ; os se-

. resse·real do meu p~iz, da minha provincia, ou nhores-o dizem.· Tudo qunniO aqui externo é 0 de_ .quBlquer cousa que diga respeito aos.ma- 1. -
xitrios interesses do Estado, assevero a v. Ex,. resultado do meu pensamento e sem app tcaçao 
Sr. presidente; que tanto rne faz que 0 beneficio :i pessoa alguma. Estou faltando em tbese. e 

h d rb 1 d d ( · do ) sómente em these. Quanto a pesso~s Iião as ven a o 1 era como o ~onserva or apo1a s ; enxergo nos ta questão, e ·absolutamente não as 
prefiro, porém, .. que venha do liberal, ~as si quero enxergar_ .. 
este o não quizer fazer e o conservador q mzer, · De duas. uma :· ou. a posição que nós tomãmos;i 
eu o:aceito eom o inaior·prazer. . eu e 0 Sr. Rodrigues Junior,. éboa, em rela~o 
. O SR. SouzA ANDRADE:..,.,o que· V.' Ex. eslâ á provincia, e neste caso as portas estão abertas, 
dize!!do é uma série de offensas á deputação do quem quizer entre, e·,si .não _entrarem, quei
Ce.n-a, Protesto. contráisto. . . .. . xem-:se de·si;oua'posi!{io. não é. boa· e. enLão só, 

, '' O Sa. 'VmiA:ro nJ> MEDEmos_:..,.,Não me'importa mente nós teremos a pe@er.: Portanto 1ambem 
portanto eom.o dtzer·se quetsto é dar, ganho de esta mina já -fez ,explosí!D,_·.ID3li .não pro_duziu 
causa: 8!1 partido conservador. · nada; della não se tira pedra para edüic10. 
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Estes s~o os argumentos que, eu poderia cha- linha divortiu,; aqoont'llr é a: aresta formada por 
mar extm1secos, apresentaáos até agora contra esta escarpa e o planalto, de: modo que todas 
a impugnação que nós .fazemos ás emendas do as ag_na~ correm par~ o lado· do Piauhy, e o 
senado. Agora vou entrar, nos argumentos que Ceara nao tem um so rio , que corra . perenne
chamarei intrínsecos. . · mente em todo o norte, porque a uuica serra 

O que diz o projecto emendado IJelo senado y. que nos podia abasteeer d'a"ua é justamente a 
{lé): s~rra dalhiapaba (apartes), cujas aguas, par• 

• E' annexado á provincia do Ceará, o terri- tmdo da aresta, seguem em superficie feve· 
torio da comarca do Principe Imperial, da pro- mente inclinada para o Piauhy; . 
vincia do Piauhy, ~ervilldo ~ Unha dwisoria d~ Este ponto es~á fóra de discussão, a lei é elàra, 
duas provincias a Serra. Grande, ou da lbiapaba, mas pergunt.ara V, Ex.: o senhor .sabe si a lei 
sem outra interrupção t•lém da do rio Pnty, no será entendida como o 5enhor éntende ? Eu 
ponto do Boqueirão, e·pertencondo á provincia do respondo : entendo-a assim· o meu ami"D e 
P1auhy todas as vertentes occidentaes da. mesma collega. entende assim, os meus amigos depu~ 
881'1'a, e á lU Cefl,rá &S orientaes. • tados pelo Ceará entenderam assim, e muitos 

Ao meu amigo, o Sr. Rodrigues, que apreciou outros deputados a que tive a honra de ouvir, 
este artigo do mesmo modo q11e eu aprecio, dis- '!na vooe dioentes declararam que a interpretação 
seram-Jh·e: o senber não sobe grammatica; a e. esta. 
mim dizem: o senhor não sabe herrueneutica. (Trocam·se muitos apartes.) 
Não me importa que digam eu não sei gramma· · 
tica nem hermeneutica, comtanto que me per- sr·. prHsidente, os nobres deputados conti-
mittam sómente repetir o que diz 0 artigo emen· nuam a interromper-me. Peco a protecçiio de 
dado. . . V.Ex. · 

Parece·me, ·que está fóra' de tDda a duvida, _O SR. Plll!Sll)ENTE:-Os nobres deputados não 
que pelo projecto o limite das duas provincias é ~ao generosos, o orador já pediu q11e o não 
a Serra da Ibiapaba; mas em que condições nos Interrompessem. Póde continuar que não o in· 

·dão. estes limites? Diz o art. (lii): que o limite terromperão. 
é a. serra da Ipiapaba sem interrupção al!fuma. o Sn. V miA TO DE MEDEmos:-Então e~tá claro· 
além ão·ria .Puty no ponto do Boqueirão e perten.- que, sendo a interpretação verdadeira aquella . 
cenào á provincia rJ.o Piauhy todas as vutentes que eu dou, que dão os meus amigos e que dão 
occi!lenlaes du mesma ser1·a e á du Cecmi as todas as pessõas que entendem que 0 ceará já 
orientaes • passou ultimamente por uma silcca e não deve 

O Sn. Joio Bnrmoo:..;;.v. Ex. deve combinar passar por outra, crueémeu indeclinavel dever 
o arligo com o parecer a que· elle serviu de con- lu!<lr para que tal não succeda. 
clusão. · . '= A serra grande ê o refugio de tantos e tantos 

O Sn. V' miA TO nE_ MsnEiliõ's: _Eu peço nos milhares de desgraçados qunndo são acossados 
honrados deputados que me deixem continuar. pela secea que seria inertvel fosse,Ibes extilr~ 
As minbas idéas valem pouco ... (Não apoiados.) quida. ·. Vamos ver 3gora si a inlerpretaçiío · que eu 

O SR. lloonrGUES JUNIOR: -0 nobre deputado dou é só minha ou si outros a diio tambem, até 
está tratando perfeitamente da questão. aquelles q(!.<i dizem dar-ll<e intelligencia diversa. 

O Sn. Vmruo DE MEDEIROS:- O nobre mi- Di~ o Sr. conselheil·o Liberato Barroso:- Se-
nistro da agricultura até j{l me disse que o meu nhores; eu entendo que nno··têm raz5o os que 
silencio de lauto tempo o Ozera soppôr que eu se oppõe ás emendas, mas· para acabar com estes 
tinha perdido a falia, e prevejo a dillicllldade de escrupulos, vou propõr um prt.>jecto interpreta.
recuperal-a si perdel-a de novo. tivo para mostrar, que aquilfo que3e {e:: 11ão é o 

Mas quer V. Ex. saber' o que significa esta que se fez. E estou prompto n fnzer passar aqui 
ultima parte do nrligo? este projecto. Disse S. Ex: · nfio é a serra da: 

Significa que toda a serra da Ibiapaba fica per~ Ibiapaba em toda a sua exte11são que forma os 
tencendo ao Piaully. E porque? A serra ila Ibia- limites entre as duas províncias; mas ·para·, 
paba tem duas encostas,eorno todas as serras,mas acabar com os escrupulos do Sr. Viria to de Me• 
nella uma orieutale outra occidental, havendo deiros e do meu collega o Sr. R~driguesJunior 
entre estas duas encostas um planalto, que é (ambos uns visionarios para o nobre conselheiro 
mais ou menos largo, mais ou menos longo, sobre tudo eu) vamos· fazer urna lei interpre
conforme a disposiçã.o das camadas geologicas. tativa. Pois então, vós que estais votando uma 
O que. acontece. é que, si existisse no meio desse lei. que reconheceis . ser cheia' de ambigni
planallO lima cousa• que se chama linba de dades, de dupla interpretação, gue não presta 
vertentes. d'agua, nós. daríamos metade desta em summa, tanto que promettets declarar jsto 
serra ao Piauhy, .metade ao Ceará, o que já é mesmo em outra lei, e não lançais nião do re• 
um grande mal, porque nós possuímos a serra media que está ao vosso alcance? 1 (.Apartes.) 
em, lo da. a sua extensão e na hypothese Jignrada A declaração é vossa; .e a prova. é: que quereis 
ficariamo~, sómente com a sua metade. fazer uma· lerinletiJretativa da lei qile ainda'. 

Mas o qne ha é outra causa. En sinto .. Sr. não passou. Não é este o caso .de se ·dizer ao ' 
preridente, que V. Ex. nlio.teiiha ido ... ao Ceará Imperador: Senhor~ esta· .lei; sí passar;·!si7 o· -
pan.-ver.um. phenomeno geologico curioso •.. Á Ceará tiver esta I!laxima infelicidade,· :~lém da··. 
serrá da Ibipaba ·fi formada ·de modo que · nma :sêcca,. VotO nesta -lej;. porque é]ei C[U~OS :SeUS · 
das enf:<!stas, · a ·que dá ·para o Ceará,· ·~ uma . proprios !autori!S· são os prlnieiros a r~eonhecer· :~ 
verdadeira escarpacom:o a de.uma forta.le.zn··e a: que prectsa de mterpretaçno. · ·· -
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o 811: Souu ANoRAoB:- Quer pedir ao 1m· O SR·. StGISII:QNDo :- No· íando ha perfeito 
peradó; qae não sanccione a-lei? · . acZ,rdo. ··' 
·o SR. VIRu.To n.t. :MsnBJRO$:-Oh I Já se aea- _o Sn~ Vm!>\'l'O DE :MSI)IIUIOs ~-trao, . senhor; 

boll'COm o direito de petição t Ninguem tem· o nao ba perferto accôrdo. · · · 
direito de fazer uma petição ao Imperador! Novo M~s vanros uo 'fim. Hei de acabar ecim este 
direito constitucion•l do meu amigo·Joaquim argumento, porqne é um dos que me ttim 
Bento de Souza Andrade, formado em medicina. ferido muito; qaizeram fazer· me passar por 
(Biso.) um homem horrível, intra~avel, que dl'l'COnfiava 

Er-• o caso do Imperador não saneeionar a lei, de tudo, que nio acredit;•va na lenldade do Sr. 
de pôr·lbe o vett>. Si ba o direito de pedir ou. conselheiro Paranagná, na leáldude do Sr. Men~ 
não, não eotro no ex:•me deste ponto; & ;v. E:t., desde Almeida, na lealdade do Sr. president& 
Sr. presid .. nte, ·me ~-ensururia ' si eu· ·tal fizeue' elo consdl;o, que não acreditan em fim na leal
ponho d~ lado <JSI:l que~t:io. v~s que érit .. rio·é· dade dtl ninguem, quo suppunha que elles di
este, Sr. pr~idente 'f Oode e-'lá o gnude joilo ziam a eous:J, mas não a fnziam. Nado disto; o
que d~ve ter o leglsl~dor. quando está volllndo . que flz unkamente, o que f11ço e hei de fazer 
uma lei', e ao me~mo tempo promette um pro· sem11re é o seguinte: qu~ndo estiverdeaceõrdo 
jecto inlerp!·etativo? Isto IJ!Ide ser de alto ~ lcanee; com ~~tesmeus veilerandi!'Símo~ amig~~. a quem 
u.as indllbltavelmenlll nao entra n:1 mmba m- e.;timo muilu e tenho mnila nmlz,.de, direi- sim. 
tel!igencia . senbores, .sou· complrtamente da o~inilio de· 

EV. Ex., Sr. pres:dente, quer saber. de uma V\'. &·Ex., não- f11ço a mínima. obj~ccão; mas. 
coma q\le é mais curiosa do que isto t Os qlle quando estiv•·r .. m de-•ccunlobei de diz~ r-sinto 
querf,m o projecto· de lei interpretativ-o ro•·ão muilo, mas nao v•·nso as~im·. a minha convicção 
aléo.; pediram, ne~tu camara, ~$Sign.t1Uras em é dh·ers:•, qualquer qite seja o negocio, :iinda 
um !led3~0 de papel. contt!ndo uma d··~luaçi .. , me~mo politico e especialmente nm negocio 
de que na reaJi,Jade " lei·deve s~r enten•tida da dH~t:r ordem, si:zo a minha con"i~·ão, sen~indo 
segui oh• innneira , isto é. qne o limite dn~ duá~ muilo que isto desa~rade a SS. E Ex. 
provin.cins n:iQ é a s~na da lbiapab~ oom toda a M:•l' ni•o creio qne semelb~nte co usa possa 
sua exten$iO, mas · só ~' d~ve entender na dtsagrarl~r. porq~e - Deus nos liHe .. que om um 
cumarea do Príncipe Imperinl . Os que fazem &.<$Um~to d&$tes a opposiçào Ceit~ fo,;.t;S levada 
esta- decl~r•ç5o, ip$0 f ct" r -·conhe.:em que ~ para o terre,•o da- le:•ldude .ou d.·sle:olda::te , 
lei pócle ter dllas interp.relaçõos; e nmn let que quando nflo se r~z m3is do que expór umn api
tem du~s interpretações não. é lei que preste. ni:~o, qn~ se vód~ jul::-ar boa ou m:í . E 11 11 j ulgo 

U)(A voz:-Isto ·é suppõr· deslealdade. . 111á. e os meu>< culleg;os tem o pl•·no direito de a 

0 SR. 'VlnrATO DB 1\btnsmos:- v. Ex. fnz j ulg•r boa. Porlanto.onde ba dul··alda•le nis\oY 
V~for ·de diz~r-me; h3 lei ~iguma que tenha ~::,~he:iti~OSO?nãO aeredi·laf ua bOO fé, daqudl8S 
1ealdaile ou desle8ldade '1 (AP'' rte.<.) ·Quero g11e 
Jlqu" bem c l:~1·o que, qo.,.ndo cumll;ito o.mR ídé:> Ea a"r~dito q.ne elles e.~tão na m~lhor C~ do 

· apre:'l'utada_por qu"l'luerdc·pnt:cdn .•. n:iu a jul~o mundo-·; mas que v~m· isto;~() CllSO ' Ni•O vem 
pur isso menos t~;•l . Continuant!n direi, sr. nadu, (IOrque, per:: unto: fie.~ sendo 1. i a boa 
presidc:nte. a lei de QUP.~e trnt.~ n11nca terá o fé d~ tud().~ esses c~valh•irus ' ' Nli••, nbs.,luta
men voto,' nem 0 da província do· ceará. mente nflo.; Hca apenas settdo um rn "oum•uto 

his,uri~~ p;~ra. no <·asa de h:over questõ,·s, dizer
Os SR.<. Rol>lUGUBS Ju~tol\ E SouzA A:.'llii!DB. ~": • Ol!•~m que o r•·sultado deve ser de um 

dão apartes. modo e não de Otltro, por.rue ~<m tullllmvo llies 
·O ·sR. VIRIA 'r!} DB MRnBr•IOS·:-:V. Ex. quer blllu~ns. que oceuparam as mai~ eiHVa•tas po

Ter outroarl{uiueoiiO que é m11íto nntaveJ·' Di· si~;õ,.~, um que era J,ll'esi lente do cotLs~lho, uuLro 
zem·me-niin _tPrul es r.uã,, porq-ue o Sr Men- qne era m•ni:itN do. imverio, e oulro·quij era 
~' àe Almeidaj;i-d<1Ciar<lu no ~enado quequan· ministr.> da agricultura, etc., tmloa :•s~im o
dona ~~Muda uo.artii.'O faU~ ela serra •la lbiap~ba dissl!-ram ; por ean.<e<juencia a lei devo. Sllr en
cou•o ~iloite d;~g duas pruvincias. só e:-teve oa teuditla di!SSB. roandra. • · 
11111 ítoteu.~~· rer~rir·s~ á comarca do Príncipe Mas etn todo o c:•so isto nio ê-lei. A lei é a 
Imperial· ~- :•ó- a clla -, q-ue· lica ~.scripta .no p~pel, opprovada por esta 

O Sa . FRErns:-Não,. ssnhOr, da oommissão. c:omar~. · pelo senado e saneeiunada pelo poder 
. . (lloderadul', ·,eo bures; o-poder·(lloderador nil) d i:r; 

_O. SR. Vt~ro DB 'MEDEIROS.:-Ou.da _çomllliS,· qu~ tieac sendo let do pat~ " declara~u do me~ 
sao, ~ue 1tnha ;CQWO rela.tor· o ::;r. r..anduloc amigo, o Sr. cooselllelro Parllna~u:t, o q·UO·di.z 
M,eud~s de Allnci.da. Q?11!1· o, falto. no Sr, .. C;i:n, .o,s11uito. mustracJo lir .. Candfd.o· Mendes de Al'
dido ~e.~des de AlmCJd,,, ralklJ do orgão d~ mtida. 0 que · tfii~in aqU:F iodiis :os "ininistros; · 
eoaun.l.li>&O, que deu ~e. parecer. · nem, essa declaração- q11~ os-~enhor~s fazem. · Q 

.0 SI\-: SIGJ.SM.u!QI3- dá. um·.apa-rl&. qll_& li,ça sendo. lei é que a- província-· do C~Uái 
·O Sa. ' VTt~u.w. ~>E MEI>.&t.at>S~- E11.1hria: d() . t•m. corno limite· com· a, d() .l'iaub.y 11: serP: ,da, 

sanado. a mesma eouSa.qlie. vo.u dizer· do' Sr-. lbiaP.Bba, servindD de. ditiOrlilllft.aqll(I1'1JIII- dessa 
.Mendes; de Alllb'!ida. · · • · .. · . . sem. · 
·_Eu- quercu , in1érpretaçào,. qtl8•· OS .senhores. · O· S.. hF.rrAS clã um -:i)larte~ ·. '. 
ueo querem:;- qnero..aquel{a-_que· fôt' dada- per ·.• .. . . · · ·.. ' ·· ·.. ·: - .. • · .. :· 

· esta... camara e pel~ · eu;tr:a : como •corpo. ddibe-.. .0; Sa . . 'V~LUO.nll. :_M"BDKQlGS;:-·~ta man8U'& 
·. ,. rante~~e, não. que se: cti:..-a:: ..A.minbarintençãMoi m~Jito . obtlgadAl_,.:_ na.o,4[uerelll:<lll 0:-pçesenta~ 

· ·esta ou .aque!Ja.· ,; Isto. :não, é. lei~ . nãG •· ~ li&A; · Ult~Sa. })Cl'OU:oo· :.-J~!':UIIl<- presente:• gt'egO-
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.O Sn. 'VIBIATO DE MBDnmos :-E' um presen' sejo que passe fill3ndo authenLiearnente finda 
te grego, como muito be.n diz o meu amigo. a intelligeucia qlle se dá ao artigo emen(lado. 

Mns este segundo argumento que chamarei um· Para_· isto basta aecrescentar estas d!las p~lavras 
argumento aà personam tambem já f0z expio- - dtta comarca. Fazendo-se isto fica evidente 
são: e não serve mais. Passemos a outro que é que não haverá a menor duvida. 
o da promessa q.ue ruem os Srs. ministros de O Sa. Souu ÁNJ>Ju.m::-Iá se demcmstron 
mandar põr 8 lm em execução .de modo que os 
antigos limites do Ceará com o Piauhy fiquem que não se póde augmentar estas palavras. 
respeitados, e fiqo.ern satisfeitos os meus votos. O SR. VrRiuo DI! ~[Enllrnos:- V. Ex. está 

A,!:ora diga-me, Sr. ministro' da agricultura, vendo isto' Pois agora v~ i ouv-ir o que eu voti. 
V. Ex •. asseveFa-me como or:tão do governo que diter e verá quem tem l':lz!io-. 
mandará executar a lei, conforme entende· a Eu vou •mostrar a todos, tão claro eomo a 
commissão do sensdo, c eu o creio, mas poderá In~ meridiana, _qu~ se pó~e Fazer, qnejá se tem 
asseverar-me que· os seus sucees~ores bào dl! Í-.!llO, e que SI nao se tivesse feito se deveria 
mandar exe~utur a lei de igual maneira~ (Pau· fazer [•gora ~qu.elle aecrescimo. Pnra isto basta· 
sa.) Reslltlnda-me, Sr. conselheiro. (Ha. iliver- me a. nota 39 ao art. i58 do regimento, Que foi 
sos apartes.) · tiio a proposito e perfeitamente lembrada pela 

O Sn. PRESIDEli"TE ;- o re"imento não per· meu amigo, o Sr. Rodrigues Illnior. . . 
" Eu chamo a attenÇJio dos meus n.obres 

mítte os apartes. eollegas e especialmente d~·nohre presidente 
O Sn. VrnrATO DE MEDEIROS:~ Dou toda a pura·u redac;ão desta nota: (Lé.) 

razão a V. Ex., Sr. pr•sidente, e eu me~ mo • Quando ol)()(}rro a mccss dade de a!tuar a 
desejo qlle V. Ex. me praleja. Mas V. Ex., redacçào de p•·oj"Cto$ 11<• c'•marrL "doptzd•S com 
Sr. pre.~ident~. não poderá responder ·!>~los emmda~ do sen·tdo, e pede-s• ,, .<eu c•tiS., 11timento 
ministros a esta pergunta? (Risada~.) Não é p·•r o(ficio do i.• secretario p~ecetÚr!dodeliberac.~ 
capa~ d~ responder, porque não. ha·ninguem da cumara. , . 
nes&e mundo- que possa dizer que nquillo que Or·,· ~·<to e" bem cl•ro. A"ut· est-ao· b•m e~pll .• 
uns ministros fu2em as outros contiuuam a • " • ·• ' A fazer·~· c.-ados os tn111iles a segu•r .. na qu•:s~>io que 

Esta era. uma bomba· terriv-el que me l~n- discutimos. Nós officbmos ao senado [;·z>.ndo a 
çavam, tambem lá se foi, e a~sim acont~cerá p~tgunta e é· o caoo do Sr. senador Visconde 
com tudo · qu:mt•> se possa aiz•~r d~ mim em de J~:;tuary dizer qual é ocv-~rdadciro seutido 
relação ao p~ssoal da alta udmiuistração e al1s da emenda a!li votnda. E' o C"·O de diz•r; sim. 
meu; amigos da camara. e do seuado : eu já ou n·io. Entã() ficaremos ·s~i•CD 'lO o que have· 
varri a minha testada. mos ele fazer; mas, ernquanto esle meio não fôr 

Niio ha intenção neu hum~ de ofender, eu posto em execuÇão, nall<l devemos resolver' 
apenas <J uero que &s eo"sas se façam como se O SR:' !l_ouu AKoru.t;lfl dn nm aparte. 
dev•·m f.,zer e niio rontemos com int~n9Õ'Js por .O SR. VÚÍ.i.!.Ta DE ~IEOEIROS~- Parn que estão 
melhores que sejam, mas que n~o·siio tds do eom·rstes ar~nmentus que me fazem p•~r-1era 
Estado. · · · calma. com que estou discutin•lO? l Pois i; lo não 

Mas vamos a outro ponto que é. importante. é clnro. e evidente'! Di~am o •tue llllizer .. m, mas 
Eu sei que os nobres deputados do Piauhy não me negu<·m a verdade reet.>nbecida ~ur tal. 

desejam ler um por1o como o da Amarr:>-:ão. o Sn. SouzA. ANDIUJ)E:- Por quem estã a5SÍ• 
Estou de aecórdn, rtevem ~t:r este porto e dar a . 
comarca do l'rincipe· Imperial cow.o pequena gnada't ' 
compen•açáo. O Sa. VIttu.TO og· M'r;:olinos·: -Está assígnado 

E diA"o ist,l para que sirva de. ]lrotesto contra por i[uem assiguo11 G re,imeato. 
o que disse o nobre· deputado o Sr. Libera lo (Ho.. algwls. aparte.!.) 
&r1·oso, que dectarollQUijnós, até gan-vanw:. · A~al'l! nem 0 re:ctmento já tem valor! mas o 
com a lroca. · maior inconveniente que poderia resuliar deste-

O S~~:. RoDRJcugs JDNIOli:-En protestei l8m- eJrpediente razoavel P di~nl', e que põe efll se-
bem. · · guranrn todos os iuter~sses, era a demtlra qu& 

o SR. VnuA!O oR MEDEIR06. ;- Não é exacto· podia ter un sena~()esta.J.,i, nm mez-, ~or exem· 
qne a proviaeia do Cearã lacre éom.a troca, que plo: mas ainda que se.de1uor•s~~ um anuo ou 
ganhe a. minim:L cuusa com. eHa. E. a razão. ê; doas; n1io seria melhor que vfe:<se um~ r~spnsta. 
·simples. . . ctara e: positiva. de ac.-õrda cocn as expli~ai,'Ões 

· .
1
.Ai..:.SB:.···. ~F'~: ~-Ga,nha !etritorio e POP!J.:-: .~~,s~~~o~á~~g~3r~~!~~er~~~=~~ját.!t'! 
~~-- . ·collSa· aJ;g:uma·;e.qo.an~ v_ Ex:., Sr .. presidente, 
-o S!k'VIRlA"rO DE:Ylmimo~:7Ten'itorio e op. m'o citar, eu respon.de~:·,l)l&-hei,comos wttusc. 

pulação· qne-!ll.torDamlim. ;imprestavel ea.outra: n~bres collegaso~O regunen. to. é apo~rypbo., 
Cles3pp~rece- qtlllndo ha- sêcca., 80 passo que a. : nao.vale absolutamente: nada~ 
popllla~o da.Am8.rra~o-nunca ,.em)gra·e.temos: ~ .... Desta mnneira, não sei como nos poderemi)S. 
P.Oltosc ahertus- para. re~~r· os .t!lC:Ili'SOs-•. Por-, :haver aqui; si se appeua: para· a' ncssalei,··para 
~nto faça-se a coneessao, m~s-nao,•nos venham: ;o . regimento,. illi.·se.: não. existe . ou é apo~ 
dizer que nos prestaram. um. grana e favor. ; crypho t .. · · · . · · .· · ·· .· · · · · . 

, .Agor.t, senheres,: ·vejamos ou:tro· ponto·. Eu. : · . • Pois não-se- poderia eatn'OS · nossos amigos da 
Bio<me OJIP0!1110 a:~· es\8. lei passe, mas- de-; 'senado fazer passar alei de modo qn~ an.th1l:n-
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, Sessão em 19 de Agosto de 1880: 

tlcanien\e fiquem determinados quaes os limites 
das duas províncias? . . 
. Sabe Y. Ex; o que se me disse? Disse-se: 

houve um exemplo dil applicsção da nota do 
· · regimento, mas foi em consequencia de um erro 

de cópia que se.mandou·para o senado a lei para 
que fosse rectlficada. Mas. então fizeram-n'o 
contra o que dispõe o regimento; }Xlrque o 
regimento não se refere a erros de cól'ia, e· sim 
a erros de redacção. Agora apresenta-se exa
ct:lmente a· occasião de saber-se do senado si 
llCl:mitte a mudança de redacção. 

Diss5·se .ainda: ha um perigo horrível · em 
tazel-a ·; porque, voltando para o senado a lei, 
-acabou-se tudo. 

O Sr. Jaguar ih c n~o terá mãos a medir, 
tallará até cansar. o senado, é a .lei d'alli não 
sahirli mais. Como então o Sr. conselheiro Ja
guaribe, que não teve rorçn para fazer rejeitar 
esta lei, ha de ter força para não fazer dar res· 
JlOSta á pergunta que llzemos ao senado, quando 
elia .tem a .se11 favor a maioria dos senadores da 
com missão e os ministros todos ~ 

Sr _ presidente, parece-me qun eu tenho dito 
quanto ·poderia dizer a respeito desta materia. 

O Sa. RoDRIGUES 1mnon: - Tem dito perfei
tamente .bem e eu estou de :~ecõrdo com V. Ex. 
· O Sii. YrmA.ro DE MEDEIROS :- · Assim como 
reconheeo o direito do meu amigo, o Sr. Libe
ro to Barroso e de todos os outros que não 
pensam eommigo, dd dizer :· podemos dormir 
tranquillos, si as emendas do senado passa
rem taes quaes vieram ; tambem julgo-mé com 
O· direito de dizer que não poderei dorwir. 
desc;m!;ado, sem ter so.nhos desagradaveis, sem 
que a conscieneia me segrede no ouvido que eu 
fiz mal. Estoll velho; no ultimo qua.rlêl da vida 
não tenho absolutamente deseJo algum . de 
ilicommodnr a ni ngnem, nem aos que me ou
vem, nem nos nossos amigos do senado, os da 
alta administração. ·Não posso, porém Sr. pre
sidente, dei:s;or de manifestar a convicção pro
fundíssima que tenho ·das minhas idéas. 
· Esta con vicç~o e tão profunda, quo si fosse 

dor o meu voto a fa.v.,r das er~endas do sen~do, 
commetteria perante minha conscienci~ um 
neto que se apro.:imarin do lmpudor, e ella me 
diria, bradando conslnntcmonte: Credc ~utnmum 
nc(as TJilmnpre{errcpwlori ct propte1· vitmn vivert
di perdere causcul Nunca o farei. Tenho con
cluido. (Muito llem, muito bc1n. O orador é c;om
primenlado.) 

Adiscussãó ·fica.adiada pela hora. 
O SR. Pl\ES!D:&""TE dá para . ordem do dia i9: 

· Votação da 3. • discussão do orçanienlO do mi
···· .Jlisterio. da. fazenda.· -.. ·. , · : , · .·.·· 

VotaÇão das emendas do senado ( projecto 
n. i9G) sobre. a fix:ação das forças de mar para 
o llnno finanee1ro de 188!-1882. ·. · 

VotaÇão do parlleer n~ . nA áppro-vando as 
eleic;.ões de Cabaceiras na província da Para
byba. : ·· · · · · · ·· · - · · · · - · 
. . i ,.• d~ussão.dG ínojecto n . 13f., t5Gbre. oolo
ruas nac1onaes em terras devolutas. · · 

3. • dita do n;: 8.2 .sobre ·seci:tlari,ação de ee- · · 
miterios. -

ContinuaÇão da discussão unica da emenda do · 
senado do projecto n. 96, fixando os limites· 
entre as· províncias do CMrá. e Plauhy .: 

Levantou-se a sessão ás 4 l /2 boras da tarde. 

DECt.A.l\A.ÇÃG . 

Decl3ro nlío ter assistido á primeira parte do 
diseurso do Sr. deputado Costa. Azevedo, pro" 
nuneiado na sessão de H de Julho e publicado 
no supplemento do Ciiario Official de 16 de 
Agosto, hontem distribuído, e nem ouvido 
muit&S proposiçõe5 offensiva$ qne no mesmo 
se contém. Por essa razãG não protostei na. 
occasião e nem dellns me occupei na resposta 
que dei-lhe no dia seguinte, a foi publicada no 
Diario O!Jicia! e Jornal do Commercio de i 8 de 
Julho.' · · · 

Paço da camara, 1.8 de Agosto de iSSO.-. 
Moreira de Barros. · 

@ee.lio em u~ de A.gost.o d e 1880 . 

PUESIDE.NCil .00 SR . VISCONDE DE ".PRADOS. 

smmAR[O . ...:. EXUDf!:lfT&.-Proje<l ~s.-Qbservoçaes do Sr. 
Vall:ldare:;.-Obscn!1~ Ôii!S e uqucl'imcnto do tir. Jardim: 
-PI\UfBUl..oL PAB.T~ DJ.. onnll:u no l'lL\..- ObseNa.~õe$ d.o .Sr, 

Woa~:~l~~~~~~~o;~;;n~~~~~ot~~Lo0~~a:r~j~~t:~. ~~sg~~ 
~c0~:~~0so~~oPfi~~ft~ :~ ~2ca~i o0~~~~~~o ot~e~·:~l~~: i~ 
Sr. !lortlobo C>mp<)s. Vouçilo. Deel>rao5es de voto.-
1.• diseu silo do paroeor o. UI.- 3.• dito. do 4o n. 7l.Dis
eur.s·~s ü.os ·sn. Citodhlo de Olini.ra, AtTooao Poonot; 
.\u;u•lo·Fraoça, 1\uy .Barbo=; Felieio dos Sontos o Freitas· 
Coutinho. , 

As H horas ·d~ manhã, feita a ebamoda, acha
ram-se presentes ós Srs. Visconde de Prados, 
Alves .de Araujo, Gavião Peixoto, Mar tinho 
Campos, Barão da E>toítcia, Souza Andrade, 
Abdon M ilanez, Costa Azevedo; João Brigido e 
Almeida . Barboz-a. 

Compareceram depois da chamada os Srs. 
Amerieo, Olegario, Augusto Fr;~nça, Baptista 
Pereira, . Theodorelo SoutG, Ignacio 11lnrtins, 
Fabio Reis, Frilneo de Almeida, Joaquim Serra, 
Sinval, Freitas, José Basson, Nogueira Accioly, 
Meira de Vasconcellos, Rodrigues Junior, José 
Marianno, Viriato de Medeiros, Manoel de Ma·
galb5es, . Buarque d~ Macedo, .Co!ta Ribeiro, 
Soares Brandão, Ulysses Vianna, Esperedião, 
M:arianno da Silva, Ribeiro de Menezes, Monte, 
Prado Pimentel, Almeida Couto, Bulciio, Jlde
.fonso de Araujo, Prisco Paraiso, B~lfort Duarte, 
Horta · de Araujo, Pómpeu; Franca Carvalho, 
J'o~quim .Breves, Abreu e Silva, .Affon~o Penna; 
Aureliano Magalhães,. Candido de Oliveira, Ce, 
sario . Alvim; Correia Rabello; Fldelis Botelho; 

·Mello Franco, Lemos, "Valledares, Antonio 
Carlos, Sergio de Castro, ·. llartim 'Francisco 
}i'ilho, .Martim,FrenciScci, Tainaii"daré,.Jeronymo 
Jardim, Ruy Betboza, -!lalheiro:u Fernando 
osorio. · . ··· . · · - :· .-

: 3, •. dita do n. 7l s_obre sulphmeto de car--
.b~no; · .· · 

Compareceram depois de á~rta a . sessão ôs 
Sr!. Jeronymo Sodré, Theodomiro, Moreira. de 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 271U11201 5 15:28 - Pêgina 2 ae 39 

Séssão em 19 de Agosto de 1880. 295 

Barros, soiua carvalho, Fr3ncisoo Sodré, Sal· 
danha Marinho, Manoel Carlos, Theophilo Ottoni, 
Freitas Coutinllo, Floreneio de Abreu, Zama, · 
MarcoHno Moura, Antonio de Siqueira, Beltrão, 
Felicio dos Santos, Ferreira de !rloura, ·Sow:n 
Lima, Seraphico, Diana, Leoncio de Carvalho, 
Silveira de Souza, Epaminondas de Mello, Be· 
zerra de Menezes, Morei r a Brandão, Esplndoln, 
Pedro Luiz e Fredericir Rego. 

Faltaram eom participação os· Srs. Aragão e 
l!lello, Andrade Pinto, Barros Pimentel, Berlio 
Homem de Mello, Camargo, D~nin, Franr.o de 
Almeida, Frederico de Almeida, Franklln Dorfa, 
Galdino, Joaquim · Nabuco, Lourenço de Ai
buquerque, Lima Duarte, Macedo, Mello e 
Alvim, Rodolpho Dantas e Souto ; e sem ella os 
Srs. Azambuja Meirelles, Bezerrll Cavalcanti, 
Carlos Affonso, Como Magalhães, Joaquim Ta· 
vares, José Caetano, Luiz Felippe, Libernto Bar
roso, Manoel Eustaquio, Sigismundo e Tavares 
Belfort. ' 

Ao meio-dia () Sr. presidente declara aberta 
. a sessão. 

E' lida e approvada a acta da sessão antece
dente. 

O SR. L• SECRET.uuodá conta do seguinte . 

EXl'IDliENTil 

Officios: 
Do ministerio da agricu!Lur:~. de !.8 de Agosto 

corrente, remHtendo o requerimento em que 
a companhia c:mt,,reira e esgoLos, eslllbel ·
c!da na c<~ pilal de S. Paulo, pede Isenção de 
direitos de importação sobre o material que 
tem de importar para suas obras.-.-\' comtilis-
são de fazuadn . · · 

Do secretHio do senado de iS do corrente, 
communicnildo ,que o senado adopteu e vai di· 
rlgir ;i san~ão imperial . as resoluções que 
approvam as pensões concedidas: no c.bo de 
esquadra Galdino da Cruz do5Santos, ao alferes 
honorarie ~adido Moreira da MoUa, soldados 
Antonio Fr~nciseo Feitosa, Manoel B:~silio Be· 
zerra, operario da officina de eonstrucção naval, 
Antonio Dias dos Santos, e as licenças no desem
bargador Pedro Camello · Pessoa e Dr. Alfonso 
Octaviano Pinto Guimarães, secrel:lrio da junta 
eommercial de 13elém.-Inteirada. · 

Do mesmo e igual data, remettendo aspropo-. 
sições que auton.zam-pensão a dez ai um nos da 
academia de bellas artes, licença ao padre Fran
cisco João de Azevedo, a adminir a exame os 
estudantes Rodolpho·E:ardoso ·Pau ·Brazil; . ·Josij 
Antonio da Silva Gordo, e finalmente ás fabri· 

· cas de fio de sarcocarpo de coqueiro que fundar 
Theodoro Christiansen, isenção de diroi\os . de 
importação para apparelbos, .material e eeeesso, 
rios nec.essarios · ás · ditas fabricas, · proposições· 

· ás. quaes o se~adó não póde dar o seu · consenti c. 
mento.-Inte1rada: · 

· no sr~ deputado João~Brigido dos sanios jar~ 
tici:pando que pOr .motivos de molestia . precisa 
retirar-se por algulihtempo.para Jórà da côrte. 
-A'. COJilDlissão. de poderes. " 

Requcriineiuo de · D. Rita Carolina Pedroso 
da Costa ·Ferreira, pedindo a reversão da pensão 
de sua fioadn mlH, em seu beneficio, sem pre
juízo do meio soldo que percebe de seu finado 
pai.-A' commissão de pensões e ordenados. . 

Siío lld.os e mandados imprimir os seguintes 
projectos precedidos de parecer 

!880- N. ~A 

As conimissões de justiça civil e de fazenda, 
'ás quaes !oi presente o projecto n. ~ deste 
anno, estabelecendo modi6cações nas leis n. 816 . 
de t.O de Julho e n . f.66i de ~7 de Outubro'de 
i8õ5 para os cnsos de desapropriação de predios 
e terrenos para as obras das estradas de ferro 
do Estado, ou por este ~dminis tradas, jnl~ando 
aceitaveis as modific:~ções proposw, MO de 
parecer que enlre·na ordem dos trabalhos desta 
eam3ra o referido proj ecto . 

8313 das commissões, em i6 de A~osto de 
t880.- SCiúlanlta. Marinho.- Barros Pimentel. 
-Soares Brandào._;,AugU$to Franca.- Costa 
Ribeiro. · • 

A nssemblé:l geral resolve: 
Art. !..• Na desapropriação de predios e ter

renos neces..<arios para as obras das estradas de 
·ferro ·perteucerites ao Estado ou· por este .admi
nistradas, serão obser~adas as disposicões dos 
decretes ns. 816 de :!0 de Julho e !..66.\. de 27 de 
Outubro de i855, com as seguintes modilieações : 

.§ 1.• O processo da indcmniza,ão será pro
movido .Perante o juiz dos feitos da · fazenda, 
nos termos du legislação em vigor;. sendo os 
arbitras, para av~l1ação dcs ditos preõios e ter
renos, nomeados: dous pelo· proprietario, dous 
pelo procuraitor dos feitos e o quinto pelo juiz. 

§ 2.• O altestado a que s~ refere o n. a do. 
art. ~-·do .referido decreto n. ·1 . 66i. será assi-· 
gnado pelo director ou engenheiro em cbefe. 

§ 3.• Uma vez homolo~:oda a sentença arbitral 
pelo juiz, mandará este na r posse-da proprieda· 
de ao Estado, que pagará a importaiu:ia ~valiuda 
ou a depositara, no caso de haver nppellação da 
sentença. - · · · . , · · · 

§ '· • O rendimento do predio a era e se refere 
ó nrt. i3 do mesmo decreto, será o liquido, 
depois de dednr.ida a il)lportnncia da deeima e 
a de outros onus a que o predio estiver sujeito. 
· Art. 1!.• Ficam revogadas as disposições em 

contrario. . . · 
. . Sala· das sessões em 30 de ·Abril de !1880.-0, 
H. de .ll.quino e Castro.-La.(ayett~· .R. PminJ. · 

. . . . {880--N. 93. . . 

A eommissão de orçamento exa...ali.n!J~~gj_da_. . 
.dosnmente a proposta do goyerno ·em que sob
cita a abertura de um' credito supplementar e 
exlraordinario da quantia de 3.360:5~~6966,. 
pelo ministerio dn fazenda para o eJ(erercw em 
li'quidação. de !.879 a· iSSO, de conformidade . 
com:os §§~-·c 9.• do art. 4.' da lei n. 589 de 
9· de Setembro de iSSO. · 
: Êis a propoSta: · 
. ·Ailgnstos e ··dignisgimos Srs. representantes . 

da na~ão : .· · · · · · ·· 
, De. ordem· .de Sua ua~esl:llle o Imperador. e 
em. cumprimento dos§§ §:• e:g;<> do-art.~-· da 
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lei n . 589 de 9 de Setembro Íl.e · i~fl., venbo 
apresentar-vos a seguinte . 

Proposta 

· Ar·l: -r. Al,Sm dds ·IJe;:pezas autorizadas pela 
lei de orçamento n . :!9~0 de 3i de úutubro de 
i879 para o exerci cio de !879-t&!O, é aberto 
ao ~overno; pi'lo·-ministerio da r~z.,nrla, um 
credito :<upplementar e extraurõinarlo da quantia 

•de 3,3o0:54ll8~66, que será ~pplicndo ás seguintes 
verbas du art. 8.• da cltadn lei, a saber: 
i. Juros e ~mo1·tização da· di· 

vida interna..... .... . . . i.8U:98~8(1H 
· 6. Emprrgndos de repartições 

eltiuCL1S .............. . 
9. Estações de arrecadação .. . 

U. . Adminf~tr<lçiiO de proprlos 
• nncionDcs ............. .. 

11!. Tyllngraphin n nc i onal e 
Diario OJicial . ...... . . . . 

l3. Ajudns de custo ...... .... . 
i/lo . Grati Hrações por serviços 

. 19:3008079 
338:593,:li!ti6 

U:l67803B 

U8:4.~$&8~ 

i8 :8823~ 

temporarios, etc........ 8:000ê000 
Art. 2. • Para o pa:ramento da d·e~J)Pw auto. 

rizada no nrt . t. é o g-overno autori1.ado a 
fazer operações de creditó, no ~so da insuftr-
cieneiu da reo:eita. · 

Art . 3. • A presPnte lei fará parte do orça· 
mento do raf~ri. !o exercic.io. . . . 

Art. ~. • Ficam revugadas as disposicões em. 
contrario. . · 

Pataeio do Rio de Jsneiro em H d~ Agosto de 
1880.-losé Antonio Saraioo. · · . . 

~- Juros e . amortização ria divida intrrM • . 

o pedido na proposta do governo para esta 
verba roi de t9:940:J112,$, quantia que a lei ele· 
vou a n. 904 : 3~6~739 ;mas, posto que tivessem 
sido nttendidos os juros da em1~são de 40.000 :000~ 
j:i eff.,ctua.ta em apolices de 6 •;., nàQ o foi a 
totalidade dos que deviam resnlt:lr da con
\"••rsào em diviàs oonsoMada da fiuctuanle de 
50.000:0009, na fórma do art. 3.• da resoluÇão 
legislativa u. ~877 de 23 de Junho de 1879, 
nem a amortiz1oç;io de outrils som111as que o go · 
verno se viu na necessidade de realizar; nõo só 
do empre;timo nacional de 1868, mas tambem 
de !879, "lf~ctuadas como cun~ta do rebtorio 
apres.,ntado a V. Ex. pelo seu muito digno ante· 
cesso r, em ~7 de M~rço ultimo, a saber : 
2.193 titulo~ do.eruprestimo na· 

cional de 1868 ....... . ....... ~.57i:3i0,000 
L659 titulo• do empreslimo na· . 

cio nlll de l 8í9 . .... . ........ . :1..567:500Jl000 
Tambem não se calculou r.om os 

juros da quantia de 608:000/J 
de 3polkes emiltidns para o 
resg:otB da estr• da de /erro de 
Baturite, a con lar do L." de 
Outubro de 1879, na impor-
tancia de .... . .•. .. ...• . . . . :. i~ :3~,j()OO 

.D'ab1 prnvém a maior d•spP.za desta vo'rba, 
· q1te eiPvando-se a '!.7 . 7!7:3i06i50, apresenta 
um di'ficit de 2.8U :98~~0H . 

6. Empre.IJ~Os de repartições ea:li11Ct/l8. 

·O facto de haverem 6cndo róra do quadro na 
ultioin reforma do collegio de Pedro 11 qu:o1ro 
prore$sores, que foram con~ider:odos como ex-

k eommí;são. compar·~ndo es~s difl'erentes tfnctos, em razão de não comportar o credito da 
verbas com o demonstrativo das tab•ll~s que verba 1\:~pectiva o pa~anocn1.o dos seus. venci· 
aeompanb:~ram a propost:l, das quaes claramenle mento~, e a su ppressiio dn director " das ea · 
se evidencia o exces.-:o da despeza s"bre o erc· deir~s de rrncez, inglez, nllem3o e c:ollh .. 'Tlophla 
dito vol<ldo pelo poder Ie:dslaUvo na lei do do insli\nto comm<·rcial pela lei n . ~O de 31 
orÇllmP.nlo vi)!enle p~ra estes diversos serviços, de Outubro de !.879. ooe,.aram e~ta verba de 
julga de indeclitwvelneeessidade ~ abertura do um au!ITQento de dllipe&a annual superior a 
referido credito supplementar e extraurdinario, .26:0008 ; e ap~zar de ter ·cessado p~rte da que 
a, portanto, é de parecer que seja adaptado o se Caz!a com alguns empregados das thesourarías 
seguinte : •·· que tiveram dt~stino, ainda a~sim tornou-se 

Acrescente-se no Jogar competente: neeessario o supprimento de, 19:501)8079. 
A sssem.bléa géral decreta: 9. E:t~s de arrecadafào. 
Arts . c•, ~.·, 3.• e i.• (Como na proposta. Procede a ins11l!lciencia desta verba ·do se-

. Sala das commi~•ões e.m i9 de Agosto de guiote : . 
1880.- .1\ragào Bulcão.-Moreira de Barros.- Despeza paga· com~ o pessoal e 
A.ffo'ASO Pen1UI.-Prado Pimenltl.-Cezar Zama. mnteriald:IS capatazias da ai· 

!andega ... .. ... .. .. ........ .. 
IÍwoNst.RAcio DO CREDtfo DE a:aoo:5498966 A.o · ·Jacm com o· serviço' maritimo 

MINISTl!.Rlo DA FAZENDA da mesma a!fandega ... ..•. •.. 
Direclõria gera.l da. contabilidade tm 30 de Jt.Uiw Com a grati flcação dos vende· 

de 1880 dores de estampilhas ....... .. 
· · · · ·· · · Com· a acqui~içio de ·eslam_pilbas 

Dlm. e Exm. Sr .. - D~ tabella junta e das (pagamentó em Londres) •.• •• 
de~onstrações q11e a explit:llm vê-se que as rn· Quantia paga, e uma prest.~o 
bncas ~ . 6, 9. H, 1:1, t3 e U do art. & • • da lei . por pagar aos couslroetores da 
n ; :l9~. de 31 de Outubro de 1879 foram in·. " . um cruudor- contratado,. det· 
su11lcieoles P.'r:t as despezas a que tinh~m de · peza que.Jlllssou para esLa dll 

~6:97t6~'1t 

2o:m,sos 

t :1U,s9!& 

fazer- fa~ n~ ex~icio. de 1879 a· !880, · qne se verba --()b~ por despadlO -
.acha em liqU!daçao, como passo· a expOr~ . · de i!\! de Abril ultimo;... .. .. IOO:OQOIIIOI-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:28+ Página4 de 39 

Sessão em 19 de .Agosto de 1880. 
. . 

Com a acquisição de uma lãnoha 
surda para a alfandega da 
cõrle, e uma a vapor para a da 
Bahia ..................... . 

Com a de tres baleeiras para a 
da cõrte ................ ·'·· 

Despeza com o· augmento de pes
soal e compra de vagonetes 
para o serviço das capatazias 
da alfandega da cõrte ........ . 

Quantias reclamadas para o pes
soal da mesa de rendas da 
Laguna .e expediente da de 
Antonina ................... . 

Com o concerto de um lanchão 
e dons escaleres da mesa de 

25:500{JOOO 

~:500$000 

70:000~000 

H:033/l8W 

rendas de Jaguarão......... 4:100~000 

PQrn sn ti~fa zer a pedidos dns the
sourarias e acudir a qualque~: 
despezn ainda não conhecida ·-_- - -· 'i1 
no thesouro... . . . . .. . . . . . . . 69:307$320 

338' 593$866 ---·-
H. Administ1'açã<J de p1·oprios nacio!UUS.: 

A ~onservação da fazenda de S. João de 
Paqne(]uer e o custeio das do departamento do 
Canindé que delxnram de pertencer á Princeza 
·a Senhora D. Jannario, Condessa d'Aquila, e 
assim tambe.m o das outras da proviucia do 
Piauhy, cujo arrendamento .cessou com a morte 
do arrendatario, occasiona ram a di!Ierença que 
se nota nestaverba de Hd.67~038. 

·-12. Tgpo_qmphia Naci~nal e Diario Official. 

A' acquisição de novns, mac_hinas e material 
compa~ivel com o desenvolvtmento que tem 
tido este estabelecimento; ã creação e custeio 
da oilleina de eucade:rnação, e ao grande pllssoal 
que elle constantemente emprega para poder 
satisfazer as exigencias do serviço, que augmeu. 
tou muito com a publicação dos debates das 

'ftm1 ·v. 38, · 

camaras legislalius, se deve o excesso da de.~
peza sobre o credito votado, na importancia de 
iW:W~W~. 

l3. Aju4as de cusw. 

O grande movimento de empregados p~o
rnovidos, removidos e man:lados em cnmmJs
sões a diversos pontos do Imperio, :i Europa e 
á maior parte do~ rnuuicipios das provincias, a 
inspeteionar as estações fiscaes e as despezas de 
so~corrós ás vic\inws da sêcca que tlagdlou o 
norte do lmperi<>, justifica a maior despezà 
desta verba, cujo augmento se calcula em 
1.8: 88!6i88. 

:u .. Grati~cações por serviços temporarios,etc. 

Os mesmos motivos que concrÍrreram para a 
insufficiencia da verba :13.• occ~sionaram a 
dcstn, na ímportancia de 8:000/JOOO. 

Resumindo o que lica exposto, parece-me in
dispensavel ~edir-se ao poder leg-isl~tivo o cre
dito SUPIJiementar da q\l:Jntia de 3.360:5~96966 
para as verbas abaixo mencionadas, a saber: 
2. •-Juros e amortiza pão da 

divida . interna fundada.: ...•. 2. 81.2:98~0H 
6.•-Empregados de repartições 

ex.Linctas.... •• . .. • .. •• .. . .. . !9:5008079 
9.• Estações de arrecadaÇão... 338:593,SS66 
H. • Administração de proprios 

nacionaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IA: i 67 ~038 
f2. • Typographia Nacional e 

Dü:uio 0/ficiul... .. . . . . . . . • . . H8:U2$í8i 
!3.'-Ajudas de custo ...... ,.. !.8:882~~88 
H . .._Gratificações por. serviços 

temporarios, etc .•..•• ;...... 8:0008000 
Deus guarde a V. Ex.-Ulm. e Exm. Sr. con

selheiro -!osé Antonio Saraiva, senndor do Im
perio; ministro e secretario de-estado dos ne
gocias da razend~ e presidente do tribun~ 1 do 
thesouro. -0 dir!ctor geral, Raplule! A rcT1a11jo 
Galvão. 
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Dcmon•tração do estado dos credlt.o111 votados no a.rt. @.• da lei n. 2040 de S 'l de OutUbro de 'l 8')'0• 
para· o• encn••gol!l do rillnlsterlo dn fàzcndo, no ex e releio de I 8')'0-- I 880, para 011 qua- tem. de 
110Ucitar- do col·po ICtJII!!Jatlvo um credito IIIUpplémentar c extr~ordlnarlo. · 

DI!SPEZA 
... 

IXCESSOD4 
OREDITO DESPEZA. A REALIZAR· SE TOTAL · DISPEZA 60BR1t llltALJZAD.I. ATE' O FIM DO I 

EXERCICIO O CMDITO 

li Soros) amorth:a~lo e mais dospeua da dhida intarna •• " , .. ..... , , , • .• !U,O~~:St6p39 l.ll.tl~:ot!I,S?3 IU03:ll818171 ~ .717:SIOH7GO 1.81t:9841)tl 

6 BmprtiJGdO\ do ropãrti~D5 oxlinetas .. . ...... , • . .•• H , . . , . ,, , . ,, , .,. •• llt:85~,SOOO l1l 43118187 34:91f889J 61:31111117~ IV:G00.;1)1V 

o BataçlJea do ;arroe.ada'çlo •••• ••• ,, •••••• , ••••••• , •• • , , • ·• •• •• , ••• , •• .• U 68:UI800Q 1.81' : •80113~ t , 7Sll:õ81""31 G,607:DU4885 U8:UD!I,S8M 

H AdmhtltLra9So de proprlos naeio~aGa .• ~ • . • •••• . . • •••••. · •• • u• • •• , •• ~1005,!000 4:971/P38 38: liOO,JIOO 43:1""" U:IS7~l8 

fj. Typographla Nacional • .IJioriP O!lí</sl .. ,; ....... .. .......... ........ 300:0/IOJOOO S95:8~0t0 5i:S111s;l9~ U8:4H,I~ l48:"toJ•84 

13 Ajuda& do eualo .•• ••• , ••• •• . , •••.• ••••. • , ••. , , ••• , • , •••••• •••• , •• , •• 110:000,1000 41 :B8i,J~ li!I:OOObOOO 68:88'1488 ···~18188 
14 OraUOea~Cos pGr •en tços tempor:utÕa a extraor~aarlos., ,, ,, .• , • , •••• t S:OOOô(JOO l1:, JI8189 1&:776/1811 33:000,\1100 8:000,1000 

30.®:1%78'!~ 1.8.1l07:8ii.'I6Jilll IUOJ:35tJ~OG 83.~70:i07KJOO 
,. 

s ~310 :WP M 

I\ 

ODSJ!lRVA..Q ÃO 

A. des~oza lntlulda' 'neJla donxmslr~No ô a qoo consta dos balanços do munitlpio da cOrto o Londr" at4 Maio ultltllo prorlnola do Rio do Janeiro a\6 Do11mbro dt 1879J 
Eaplrllo S:oato,:S4rclpo, AlarGa•, Rio Grondo do Nor a.>, CcwA, Fiauloy, Moranhlo, Part, 4mazoou , h ran,, San.ta Oalharlna, S. Po~ro, MIMo Geraos, Goyu e Mal\o Grosu a14llfltmbro; 

l 'arah)'ba a l6 noumbro; S, Fawlo atd o~ :ubro; llabla oté &olotnbro do !.879 . Porna!"DUCO até Ala·~· do t 880.. . 

Pthnolr•Lcouladorl •~da~dtroetorla roral da eonlabllldade, i 9 da· Julho do 1880.--:0 2,o m rlpturarlo, Jal~ P tlt»/4 d4 F l rJJ<cu QUimlll"lli.-Vhlo, IJI, QIIMJo, 
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Sessão em 19 de Agosto de 1880. 

I)eol()DiiiÚ"aÇÕ.Q do,estado dO erediro da verba Do 2 ·-Juros. amor
t.izaÇâO dadlvida interna, noexereicio de 18 79-1880. 

Cro:ito ~o~:~o;dfdô -~;.;·;,~Vi~~~~:.~~-.~:.~~·::.::::::.::::::::::::::::::::::.:~::~::::::::: 
» autDriu.do ãs p1oviucias :a.Lé o .fim do oxerc:icio ••••••••..• _.. •••••.• ·~ ............ . 

J)espeu eO'eetua.da na cO· 1&, eoE1ÍI)rmo O!l balanços ......................................... . 
• oom a amor~lzaeão ll& !.l9.3 apolice!i do emprestimo naeioa.a.l de- l858 •••••••••••• 
» COi:CI a de i.G59 apolices do eDlpnsümo. d«J l879 .. ~ .... H ................. ~--·-- ... . 

Com o.1 jllto• do 60S:~ em apoli~s de 6% e113ittíd.u pa•a. o r.e~gat6 das ae~Qes da. 
o:S\nd.a de ferro do "Saturité. 1'eneeodo juros da Outubro ·de i87!:t em diaoto ............ . 

Com os juros e amortização al.é o fim do e1er!Aeio ......................... ~ .... ·· ........... . 

... · iss;m,\S73' 
t.77~:5t~'";D 

!5 o:;s:606h'OOO 
~.:!H:3!0#JUO 
i.Sil7:SOO.s000 

24:3~!,000 
6.Sõ/:63"..J750 27 .7i7:31tll150 

Prim~ir• contadoria d& llirectort& pnl da •ontabilidado em 29 do Julho do iSSO.- O ~.• Meripturario, J olo Pli»olt 
4o Fomeco tfUimorõu.-Vislo.M. Goll'lo. . : 

:Dem.oD&tração do eetado do credito da verba u. 6- E1np~adoll 
de repartlocõe" e:xt.lnetas, no exerelcio de I879--:J.880. ·-

. 

~e4ito "TI)tado .......................................................................... . 

.• deapoo.dido nas proYi:neias •••• ~ ....................... __ .................... ~ .••• 

a.ntoriz:ado ú proTiD.eias a.t' o fim "do exercicio .... , ............ ~ ••••••• · •.••••• , ... . 

Dospeza o~octuoda •• oõrte, e<Jofonno os balan~os .•• ~ .•••••••••• ··········~······ : •.••• 

lmpottaneia. noeouaria a.t.é o fim do &xorctcio, -ri~to tor-se d.o p~x. po[' esta. ·rarba 
01 ordaoado& de quat.ra profcse.orM do c:oUo~o- de D. Podt.o U o <k:J do fra.nc:e:r:, ;~:~gle.z,: 
aJl&m.II) o eaJii.graphi&. du instiLnto eommorGi&l• cujaa c1deiru foram ut.ineta.s com o 
lopr do dir&etor pai• lei n. ll~O ds 31 do Oula.bro do 1.8i9 ••••••••••.•••••••••••• -': •• 

4:848108 

8:9l&,IS9t 

!.J:59'8J79 

16:000!fJO(I 

Torna•te neee!i&ariO o .&UgiZlOD.W de.,,,.,, ....... •· ............ -~·· ................. ~· .•• , ................... . 

Primeira eouladori& da llir&etoria r&ral da eontabilidad& om 29 do Julho da .1880.-0 t.•eoeriplnrario, Joio Pllbor. · 
4o F'"""' Qlli......a.r.- Visto, li!. (foli4o. . 



. ;: 

.· •. D1Dem~nat.ro~o do e11tádo·do. c~cUto 3! ::;~ :·1~8~tQçlietl de nrr~,daç~. no exerc~flq 

.lLJ".lMJ)EO.A. lJA: CÔilJ'R 

D~sfeu .rr~.eluad:l com o pono01l ntõ Maio, •• •••• , .•. • .• 
~ :. om Londr(li., .•.••••••. lll·······••·•······"''''·················•o•••••··········• ~ ··········•••·•··· •• •• 

G~l-eulada atô o fina do O:toroi4io .•••• o ........ , ... ,. o •.• o o .. ... ......... 1 ..••••••. I ••.• , •••• . ,,,., • .-••. ,,.,. I, •.. . ,, .• 
Crodlto yolado para o poss.o31: • • •o o .•••• ••••• .• •. •••"'•·., o,, •••••• 

nfspondldo eom o oxpod1nnto ald ~1niOoot tO lO O 0 oOtOO O o o o O o OI lO 00•00 o• 00 O O o O I 00 OOo 000 °> >o .O o 0 O o; o o 000 OJOO o o o O oi ooo lO O 00 O o O 0°0 O o o 
C;>leuládo parA o m .. mo 110ni~o al6 o fim do ourelelo, •• , ,. ............................ : ... 

. . 
Do• pendido eom " eomp~nhla do; guardas o vlgios t\a•: prol•• al6 Maio ui limo ... ...... ............... , ......... .. .......... .. 
Qual liA n.:~eiOJsarla a'4 o fin1 dt oxorcaeioo, • • , •••••• , ..... o , •••••• , .............. , ••••• o •• ••• ••• ,, •••• , • •••••••• • • •• o •• • •••••• • 

Crodlto rolado . ..... ... .. : .. .... . 

:Dõspeta orre~etu~dll. torn o J>03110:\l ,d:;.!ll,tapatazlas ••••• I . ... f .... lO •• ' I' o ... .. . o ...... .' ... -~ ........... ~. o .. o . ............... . .. .. 
• . caleulada a\6 o flm do oxere1olo .............. ; .. · ................. .......................... . .... ..... ....... . .... .. . 
, ·' oleelua4a aom o maioria! d .. ,.pstazias. ;· ............. . ............. · ... .. 

Calcolada al6 o nm do oxor<lclo 

Crollito 10tac1Q. ~o . o, .•• , : ~, . •.• , ••••• , , ••• I,. o •• , , I ••.• ,, , ._. I., • .•• , 

5~8:00)1113 
~:WtlbOOO 

ll5 :193~8$7 

Dolpendido 00111 o PO!•oal do sorviço ••rilllllo o do oiumdor Orló.,,..... ....... ... .................................... .... Si:IOI,!SJ:l 
Idera com_ o uoutfor Ottça®r du.n•&o o ttmJ~ om IJ:UO Rqui ostoro, ineluh.los as eonsfgnaçiró. t.loi.ud:ls no! til c~rlo JHl.Jo Com· 

rnandaalo, a!trlrlo o mo•lro, .... ......................... ... . .. ... ;..... ......... .. ...... .. .. ......... . ...... .. . ........ 7:6í3,!377 
QnanU& quo so·ealcura para. o rnot mo serviço até. o fim dtl oxarttclo z_,. o., •• ~ ........ o"•., ..... .. ... o o, .. o . .. o ••. , ........... , o 7:72.Bnl93 
:Materlol eomprado par& o dato cruzador o (Iara o sonlco marlUm.o .... ooo .................. .. .. . • ......... . ..... . . ... •·•o • oo o , ~3~U7l;G89 

... Qoanlla" doapondor ·eoll a eomprn do ro~torlnl par" 01 ~mOI nld o irn do oxorclelo .. ............ ....... ... ............... --~~ 

Crodllo ·volnd6, , ............ ... .. . , ...... . ... , ........ : ...... , , , , 

nr:~uzJonu. 

P&s.loal lneloldo otil tolho olá lralo .......... . 
Do!peza ealculada aU o ftm do oxorelelo ............................................ ......... ..... ............. , ....... ..... . 
OraLificaçlo ab~nada ~,OI yondodoros do oslampllha• .... , ; ; ........... , ...... , ..... ..... , .. , .. .. .... . ........... . , .... ... , .. .. 

Pa&amento iollt .. .. ...... ,"' olá Mato ............. .. : .. . .... . :: : ... ...... ................ ..... .. .... ........ .. ..... ... .. .. 

B~:;~!:s c~~~~J:~are~~!. 0p~l~· ggrl~j~~~:~~~: ·.::: 0• ·.::'o:·:::: ::::: : : :::·.~~ ·.·.·.~·. :~ 0.•••• 0' ·.·.: ·. ~.·. :·. ·o·. ~::·.:·. :·. 00 ·.:::::: ::::: ::: :: •:::::::: :·: 
· • · eolcolada ató ·o ·aro do exorolclo .... ... .................. ..... ....... .. .... ; ......... ...... ..... .. ......... .. ...... .. 

Coil o expediente aló Maloo• • •o••••••·•: ••• •• •. • •••••• o . . ....... ,o , , •••• • • oo ,, o •••• ..• o 
calealada at6 o flm dg o• orei elo ............................ ...... .. ................. .. 

Cro~llo YOlodo , .......... , .... .. . .. 

Dupera ttilt.a eom a compra do os tom pilha a om Londros .. .... 

66~ ':19118000 . 
46S:398.005 

lm:!isli'tl 

478:o2ab001J -----. -.-.-· 

IS:I illHOOO 

IS:lillHOOO -----
18:039,1926 

Credito antorloado .... , ... , ........ , . , ....... ,., , ..... , .. , , ... , ... ,] ........ ,, ,., ... .. I __ ~II,IGOO 

' . 

8. 

IJ 

96:9718'71 . 

90:1198So9 

4:3566700 

ll:7H~~G 
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tl0Ltlt'r4MU 

P~tiiOat' d~i_· c:Olleetõtlt~.l O p:ao~tu dt rondas •••• ••••• , •••••••••••• ~ ~ ...... 1 • • • ••••• ••• •• :~;~ •• • • •• , •••• ,. , ••• • • ••••••• • ••• • •• •••• 

:··::· . i: .. . ·. : . . . Cred: to Tol:ldo ... ..... .. : •• : ...... : .. . ... ..... ..... :; .............. . 

· lmp~rtanÇJa. paga aos ~mtruetoros do um no't'o ero1a.d~r dosUn3do, ;\. alfilndoa:J. · da eôrto, euja daspezo. <1ovo Ja r oxtoroada· 
dn. ~~rba c Qb~aa • por ·dm!paehô do 'I do AbrU uJLuno .•.• , , , • •.••.. , . .' ....... ....... ... . , ••.• ••.• • , •• , , ••••..••• ••••• , •• 

Idem . qlte .. so :deve [l~iRr aos mesmQs, ·hÇJto oxoreleio co~;formo o contuc:lo ••. • .•••• .•••••••• .. •••••.••• .•••• •••..... • • • . : .•• , •. 
Jdorn P'-U'& ~: eomvan~lil ~fftçl~n . mooamca.s indurMbl pa_l.o CornoeJmooto do uma l :mc:l)a a vapor (anrd!L) •••• ••• ,·, •.••• •• · •• , ........ , , , .. , , .•• , • • 
ldCJn retl~mad& o p:tga R TrilJa.JIIO Au&Listo do.Carnlho, pelo (oraoehu~lo d6 UMa Janeha. par3. 3 AltandBga da .Hahla •. · ••• ,_, .. . ... _. .. ..... . ... . 
Ido~ peg~ • · Duata Rlbolro & C. por lro, b&looJras for~eeldu pu .t a :tllandoca tb eôrt~ ...... . .... . . : . . ..... ; ... • . • • • • .. .. • . • . . •• , . , ..... .... .. . 

~~:: .'do~J~~~aa';a:a Bt~:p~:1dod~:a~:S::t~s ~a!uet~~!l~~~~~·o:a;n:~fi~if.!d:: ;~~~mA~~n'dt~:~~~~::: :: ::~::: : :::: ::::::::: .::::::::::: ::::::: ::::::::::: 
Jd•m P"'' ti JlAgAman~o d~ pGJ!IOa.l · dn me1o. do r oo ll:u d:i L:tgu u:t. .• ; . .... .... . . , .• • • , ",,, .. ...... ,, •• , , , ••. " • .,, ... , • • • •.• ••• I I., .. . ,; •• ,., , . , , 
IdBm eom: a. ~ompn "da :!JI:ijacLos d o Ox(let.honte p~rLL ::1. mo~ a. do ret1d3i do •'-ntonlna .. , ... ................. , , .... . ; ... ... .-• •• • , ••••. • , , •• •• , •..•• 
ldotn. eoni. o coocort~ do um -•o.nch5o, o ·dons o!lc:aloros ('3ra a ~ro.sa do Jaguarlo .. .... _ . • ••• , ..•• . ••• •.• ; ., •. , •.. , ... ~ . •..• ••. .. •• .• ~-· •• • . .•. , . 
ldtlll par~ 1alhfaz~~ a .podldo1 d_u lhos~urarJill t acad1r a. •Jet.:alquor _ dospota nlnd3. ua.o cooheeida. no thosouro ........ . ............ ., ... ... . -.. 

'· . J.t.fAMDIG.U b.A1 fi\O'ttXC f,LS, 

fi)Jttal ·d·ti,· ~irando;>a, .~.: ....... ; ••••• ~ .. •• ... : •••••...... ....... . : ....... ... .. ........ .. ....... ..... .. . .. ......... .. : .... :., ' ül7:93~000 

.. i:J;J~gf;~a:l~~~~~·'.~.::.::.:f.:.:.::.:::::.:,:.:.:.:.:.:.:.:~:: : ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ii~i~g! 
!" .:1 ·. . . niCDIOOIU.U. . 

• I ; - " · • • 

~~~::lüi;:.~i~·::::::.;~.::: ~·.:: ·.: ·.:·.; ·.: :·::. ·.:: :::::::::: ·. :·:. :: ·.:·.::::: ::·.: :·:::::. ·.::·.: ·.: :·.::: :·. :·::.::·. :·.::::: :: ·,::: :: : ~ :: :·:: :j • ~on~=: 

'H: II00,\000 

'U:900/J)OO 

..... ; ..... ...... . 

. . • ... ~ • ........ ... . 
·················· 

U3i1:33t#OOo 

CoUe"etorl~ '111as~s dti tend~, ..... .. ~ •. .-~ • . ••• •.•••• •• ..• •• •••• .: ~ ....... .. .. .............. .. .......... . t••· · ~ · <o: ······ ···~ · ·~_t~· 

iOÚl!$000 

911:873,\'000 ....... ........... -----

, 8 

. . J :illt:Ul,!(IÇ!I 
Credito ••l•do ••••• .• ••••.• •• ••.••••• •••. . ••.•••• ; ; ••• .•.•• ; ••• • ~·~· · ···· · ·· · ···•·"·j~~78QOO ~-----·-4_ 
DonoJI .......... ..... ..... , .. ... . .. ......... ...... ....... ··:······ •• . : . .•• •.••..•. •. ;·· · .; ... ...... :.... 338:1!93,!866 

: RE('.APITULAÇÃO. 

}l:~·~.!·:!'~~~~· ;.~~jj;~;::~ :: :::::::::::.:::::::::: ::::::::::::::::: .. -.. :::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::I u~~;~~2~~~ 

rot~~..co· 'nec_~rJG _0 i\D&Ine~~ "de., • ~ ,, • ••.••••, , •,,:, ••. , ........ , •, •• ~ •• , , , , , . ...... .. 

5.607:061,18&6 
5.!68:47f.!i)OO -------
.m:G93,1SÚ 

'· : ~rllll~lra tontadorla da dlrooiorla corAl d3 ·eontabilldada, il!l .do.lulhO do flsO • ....:o !lo eseripturarlo, .T4lo.Pii•ct• da F••!iiC4 Gul•••"'"·~ Vlato, M. ,Galv.b. 

' · : ' · ··'. 
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sessão em 19 de Agosto de .1880. ' 

Demonstração do et!ltado do eredf~ da verba n . I I-Admlnie· 
tração de proprla@ oaelooa-.-no exerci.eio.de 18'2'0-c-1.;880. 

Credito lotado 4 ... _ • • ·· · ·-· ............ ..... .............. . ..... .. . ... ............... ..... . ~• ..... .. .......................... .......... -

ImporlaDeia despendida pol ... &hesoarariu •• ~ ••••••••. •.•••••• ••••••.••••..••.•• • .• •• •• 

ldam. a~oriz.ada at6 o 1Im do ex•reido...· ..•.• •.•.• ••.•. · ... . ........... .... . ........... , . •• • 

D~spendfdo oom o aab.rio & sustento do pe~oal incumbido da. consonaçio e easteio da 
!...,od.a de S •. Joj o do ~aqnoquor o cratlio&Ção . do administrador· até .Maio. ultimo. 

A dospeader até o fim do oxer~icio. ..... . . ....... ~- . . . ............. . .... ... ......... . . 

(l~~~~~a~~uc~r:~anj~~:lo l:~~=:~n~ ~~='te ~~f.!~~ ~~~.!.r_o_p_r~~. 
Idem a pop.r rolat.i ... ao ·' ·• se .. ostrG do exoieicio .•• , .•••••..••• •• :· •••••• •.• ••••••.•• • 

Importucia. de .tin&d~ ao ewt.io du f,noodas que ptrkoear.a.m ao Ce1\d6 d'Aquila. e : 
nltanm ao dominw do &lado •••• •••••••••• •• •••••••• •••.••• •• , ••••••••.••••••••••• 

Idem idm •• das outr3ll l.a.zondu do pdo da provinda do Pi&uhy, cujo a.rrendalllento 
cee.soa. GOm a.. mono do coutr~LauC.O ... ............. .. , .. .. . ........ ............. . .... . .. 

Torna:se o&OOSSario o aqmelrto de. ..•...•..• , ..• •.••..•.•••••••.•••.•••.. •••• ·: .. •... 

7:!001)00 

l4:l 671J38 

Primeiro contadoria da direoLorb. aor•l da eoot&bilidada, iDl !9 de Julho de 1880.-0 2,o o50tipttnario, Joilo 
Pei=~< 44 Fo"'"" G<lomara.,.-Vislo.-M. Gakla~. 

Demonfitracão do e&tado do eredlto da verba n. 11l-T)'poKra· 
pbla Nacion.al e Dlarlo omclail, no' e-s'erdclo de 18')'9-1880. 

.Credito -cot&do . ... .. .. .......... ... : • ••••••• ••.••••••• ; •••••• ·:• • ••• ; . . . ............ .... : • ••••••• : ••• 

DOspna d&OtlWlae oonhecido:pelot baunços . .. .. ..... ... .. . . . .. . ...... .. .... . . .... . 

Di1.a qu••.e deve e~\a.&r att§ o fim do u oÚicio: 

PessoAl ela lfl'Oiraphia naoionaL ...... , ....... .. .. . ...... ; .... .... .. . 

Feri .. doi operarios Idem ............ ........ : •••. - ... ~ ..... ..... .. , 

Expodiolllo o dospoa(m!ud ... ~ •••• ••• ; .... .. ... . ~ ..... .... ....... : . 

· · ··- ~~ã!O~rli.l: ·,;,;é;,sar~~~.-.-:: ~· •. . ;: .... .. : ...•... ....• ::::::: : •.... : .... '.: 

3:013,p3S • 

!3:6814880 

P .... al ela roda~t do •Diar»O.tlieiah . . ........... .. · - ._ ........ ~. ~. 84q999 

Foriu dOI oporarioo, idem •••••. ••••. ··~ · ···· ·· ........ . .. : •• •.• ••••• :· H :683IIQO 
r---~--1-------1·~----~ 

Tol'aa~í•neeua.'àe:o a.u~otrto do ... . .... .. . .... !• •·· ·····~·· · ·· · ·-·. · ..... ..... ~ ..•........... : · · :~:·· ....... ~ . . t•;4!18'8' 
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Demon...-ac;ão do etJt_ado do eredlto votado para á verba n. J.a:.... 
AJudas-de_ eua.to _, no exéi"Cicio de 18 79-1.880. 

' 
Ctodilo •otado .... ........ , ...... .. . ... ·:·" .................. . ..... ........... ...... . .. 

liaporUaeia dotPtndida pel&s tbooonuriu ....... ... .............. .......... ........... . 

l>i.ta. a d.otp!Dd.n-•.~ ·al6 o tua do o:a:ore.icio eom a& eomJD.i.a:&'u Do•u.d11 p-.n. o iateri.Ot' 
w,rona.~ .......... .... .... .. ... . ...... ............ ... .. .. .............. ...................... ...... . . . 

liSo. 2benada M e6rta ao& empregadoo _quo &epiia:aa em. coauuiSI~S pan u prOY:incias. 

ld•;.J~~~ . ~-~~~~;':'~:.~:~~~~--~-~~-~~-~~~ -~~~ -~~~~~ -~~~- ~. ~~~-~~~-~~~~:. 
Idem pqa á oompaullia uaci•ool, p elo mos01o molho ..................... - ............ . . 

lum ido11 i eo11panliia do S . Paulo ido• .......... ~ . ........................ _, . . .... . .. 

Ajai!M 4t cuto abonada> a diYeroos empregados .... ..... .. ................ ...... ... .. : .. 

Dasft~~ ~': ~~ •:=~~· .. ~-~~: .'.i~-~-~:.~~-~-~:~·-~~-~~.":.~~-~~~-~~~~~~~::. 

!S:OÓG,IOOO 

- 6:700tl!OO 

5:933,1850 

3:«S,,I95 

56j160 

6:11531'65 

! O:OOOJ)OO 

Torna·•& necessario o avgmento de. ................ _ •.•••• , .... .... . ... ............ 4 ..• ,. .. ... .... ........... 4····•· 

50:000$XM) 

De·nonetração elo etttado do · credito da. verba n. I..& - Gratl
fteaç6ee -por - eervlç08 temporarloe e e:~tU"aOl"'diDarloe~ . no 
rierclclo tle :1.8,.9-1.880. -

. . : . ; . 
. tn4ilo Tnla6o ....... , ............. .. , .,, •• ,., .... ,, .. , , , .,.,,,.., ..... ;,,.,,.,, ,,.., ,.,,.,_ •• , ,. ... 

lmportancl~4hp.a4i~--protbcbt; ._., ... ........ · ..... ........ . ·,;................. 10:~ 
J)~CMta4am~ .... ................ ........... ..... ~··-·· ·--· ··· ·· -- --·· --· -3:4~ 

. .em Lo•ulrtlcolll o _eo10-.issa!io _-4o pNmo~o·eoma®r-do llltSolln . 

1?~}~"- ~~i~-~at!;, ~ '~\':~:,,_: ::,;-. ·:.: .,_. ,. ,_. · ;._ •• ~ ·~- ~; • ·.-w '!' -· '-'!:, .... ,.,._. • ·:,, 
U.. qat 11 C&lcala até o,illl· do _..,61eielo .............. _ ........ , • ; ............ ..... . :. 

3~_51!48 
i5:775,18U 

----------
TOlll~~ .. n&~o0onr;m.,~· ,i. ,:, .. ~--·:·:--·:-, _ _. .~ ... ;• .. : ·~~· ........... ;.,..,, , .............. ;. ; _. ~ 

. :P~~ eouiac!Oii.: - ela- clii~ct.orla :.,.,. aa ... coatahilldadê, - t9 • • JuJIIo ü !.1180. -,0 ·s: • .oc.;.ttu.ari8. J ... 
P-.-w:Fo.,•c•t'GIIimcnla...,.~t.o, _ .Vdl<llfilo, - • .- .. ,- "· --. ' ·--· .-
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Yem á mesa, é_~andad? imprimi~--~s~gui~te ~~e~fro, quer a~ 'pr.>prio autor do incen-

· PliOJEcro SUBSTITIJ'rlVO 

!880.-N. ~3 A 

DAMJ\:0 E SINISTRO 
....... .. . 

As commissões de justiça civil e criminal, em 
cnlll primento dn de] iberação· tomnda ·p!lln ennra ra 
em sessão de 18 do corrente, ex:uninaram atten
tamente o proíeeto substitutivo sobre os·tlrirnes
de damno e sinisb·<J e bem assim as.emend~sque 
ao mesmo foram a;ú·esentadas por diversos de-
putados que tomar3m parte na discussão. · 
· E considerando, _que para melhor ordem âa· 
votação é de mister ·coordenai -as, · dando prefe
rencia ás que pnrecernm mais adeqnada~ aoesp_i
rito e disposição do projectoiá vot~do em 2.~ dis
cussão, e que subsiste em sua maior parte; -com 
as modificações de novo lembradas, ütfererem 
como 'Subs!itutivo o ~rojec1o que. se .:s~gve,. e 
sobre o qualpoderã a camara em vista da dis· 
cussão havida, com perfeito conhecimento ele 
causa; resolver como tiver por ·melnor·em · sua 
sabedoria. 

Sr\lns· das commlssors em ~19 de A~:osto de 
1880.-0. H. de A'luino .e Costro.-Titf.úwreto 
Sauto.-l_qnacio lllarlins.-Attgusto França.
Costa Ribeiro. 

!880-N. 23. 

Redacçiiõ para 3.' disc~Lssão do projecto n. 51l A 
de 1819. 

' • Pe!Jas:~e prisão com lrabalho de seis a do:~;e 
annos e de mulla de 5 a 25 °/0 do valot do 
damno cansado. · . 

• St do incendío resultar morte de alguma 
pessoá :· · .. ·· .. · .. .... ·· .. · · 

• Penas:-as do art. i93 do Co digo Crimi. 
na!. · 
.. · · ·~ 2; o L Si os e di li cios e ~onstrueções de que 
traia o paragl'llpho nntecedente não são habi
_tados nemsenem para habitação, e não perten· 
cem ao autor do incendio: · · · . '. .. . .... ' . 

• Penas:-de {lri,ão com trabnllio de dous a 
seis annos e de multa de 5 a !!5 °/o do valor do 
damno. causado. 

• Si do incendio resultar a morte de alguma 
pessoà : · · · · 
. • Penas :-'-as do. Út..:l94' do CodÍgo Crimi· 

na!. 
< II. Si QS 'ditos edi!icios e consln•cções 

'pértencerem ao o o to r do incendio e do mes· 
mo incendio resultar prej uizo a terceiro : _, 

• Penas :-de prisão com trabalho de um atres 
annos. · · · · ·· · 

• Si do incendio resultar a morte de al
guem: 

< Penas :-as do art. !91i do Codigo Crimi
nal. 

r § 3. o Pôr fogo em quaesquer objectos, 
pertencentes a terceiros ou ao autor do crime, 

Damno e sinistro e eolloc:1dos em 1og3-r d'onde seja facil a eom-
mnnicaçào aos edifieios e conslrucções de que 

• A ~ssembléagerall~gi~lativadecretaarefor· tratam os§~ L" e 2.• deste arti!fO, seguindo-se 
ma seguinle do Colligo Criminal ' 11 propngnçiio do incendio nos d1tos edificios 011 

• O art.266 do Codigo Criminal será substituído construcções : 
·pelo seguinte : , Penas :-as mesmas estabelecidas para os 

· r Art. 266. Destruir ou aamnificar cousa alheia casos em que o incendio é directamente posto 
de qualquer valor: (~l.• e V deste artigo}. . . : 
·· .-.- i>eitas:-,-de pri~o dil'2D dias a .. a mezes·e· .. • :.Ut. 26:i ·tcf Incenlli~r. · vehicutr~ de es~ 
in\ilta "de '1J a 211 o;. do valor do objecto dés· tr~das (!e ferr(), de pas~agelros ou de cargas; 
truidQ ou damnilicado. em movimento ou do maneira que o fogo se 

• Acrescentem-se depois do art. ;!67, os manifeste quando em movimento, ou causar 
artigos -que se seguem : . . aos ditos .vehiculos aooidenle por quaJqaer ma· 

neira: ·· · · · · · 
• Art. 267 (a). Supprimir,destrair ouinutilisar . •. Penas _:-de. _prisão _com. trab;!lho _de,·_ s_eis 

de' q:Ualquer maneira que possa prejudicar os· 
1 etienos, qne .são destilllldos a. P.rod:uz.if,Iiv:ro~. a doze annos e multa de 5 a 15 °/o do Ya or do 

de notas, . de registro, de assentamento de damno·causado·. ·· · · · · · · · ' 
actas e termos, •autos, actos originaes· .da ·• Si -do- incendio .ou. accidente. resultar •-a 

.. autoridade publica, e em g!)r_al todos e qunes- morte de alguem : . .. _. . . . 

.. !pler tiuilos •. effeitos de commereio e escriptósc ·• ·Penas :-as do art. · :1.93. do Codigo Cri" 
particulares, que servem para --fundamentar· ou· minai~-- · · · 

'provar. direitos : · . .. . . . .Art. ~67- ( d): Envenenàr fontes publicas ou 
.. .. • Penas::-.-de prisão com trabalho por dous parlicnlares ; _ · 
, mezes a um anno e mUlta de 5 a .tli % âo pre· . . 

jUizO- causado. · : .. •. :F_;nvenenar agna Jl~tavel 0\1 viyeres _d~t~
nados ao ·conslimo de pessoa certa· ou m· 

• Art. i67 (b). eerta: · 
• § !.~.incendiar edifieiõs ou constrilcÇões de ~. Penas:-as de tentativà do art. 11li dÔ _Co· · 

' qiialqner'·genero, navios, , emllarcações;ó·lojas,: digo C'rimüiaL: · · ·· - ,~ ,:. ·,. : :_,_. .,_., · 

=~i~;b~C:;~~~n~i!,~~~~~~ ~e~~inV:~ • ·.Art. m''(e),. Incendiar ou destruir · de-·· 
ao tempo e!Jl !ple se acharem. relinidos, quer· qunlq11er maneira lllantações e colheitas perten• 
esSes edifieios ou construcções pertençam a ce.ntes a lerceiro ; · · · 
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< Penns':-de pi'ISliO com trabalho .de um a 
tres annos e multa de 5 a ::!5 o;, do -valor do· 
damno causado. 

' Pnço da catuara dns deputados em ~ 7 de 
:Maio de !880.- Dr . . Tatmres .Belfort.-0. H. d~. 
Aquino e tastro.-Tiw.do•eto Carlos de Faria 
SouUJ.-Avgusto França. • 

EMENl>AS AO PnOIEC'l'O N. 23 -DE !.880 

Na epigraphe-em vez de sinistro-diga-se: 
inCIJndio. 

De pois do ~rt. 26G acrescente·se : 
§ t . • (0 texto· do art. 267 do Codigo Criminal.) 
§ 2.• (O texto do art. 267 (a) do projecto.) 

ART., 267 

(O Lexto do art .. 267 (b) § L o dn proj ecto.) 
§ 1..• (O art. 267 (bl § 2.• do projecto.) 
~ 2.• tO§ 3." do vr .. jecto.) 
§ a.• (0 art. 267 (c) do pro.jecto .. } 
§ 4. • (0 art. 267 (d) do projecto.) 
~ 5.• (0 arL. 267 (e) do projeeto.) 
§ 6.• (additivo). A~ di~po~içõe:; contidas neste 

arligo são applicaveis ãs desLrllit~es e damnos 
cau$ados por meio de inunda~io, submersão, 
aba h oamento ou varação e .e>. plosão de. mina 
ou de· machina de vapor on agente de igual 
poder. 

Art. 267 (a). Supprimam-se as palavras :-que 
possa. prejudicar os.' et/"eitos que são destinadas a 
P'fOduzir. 

Em vez de effeiws do commercio-diga-se: pa
peis, e.livros comrm:rciaes.- · . 

Depois da palavra-dirritos...,...diga·se: sem ha
ver para si ou. para o t rro~ va11tng!'m ·ou luc1 o. 

Art. 267 (a) ~ L • Em vez de-seis"'7diga-se : 
quatro. 

Art. 267 (b) § ~.o Em -vez de-nem servem
diga -se : não servem pata habitação, tmn nelle& 
lía re1mião ele /,ometos ao tempo do incendio, e;,cio 
pertencem ao auto,· do crime.· _ 
Pen~s,- Em vez de-dotu-'diga-se: .tim.
Art. 267 (c) Penns.-Em vez de-.teis- di

ga-se-guQtl'u.- O. H. de Aquino c Castro. 

Emendas 

§ ·L • Nas mesmas pena~ incorrerá aquelle qu.é 
pnzer·fogo a edificios destinados para reuniões 
de homens, como sejam os t~mplos, os paço~, os 
tribunnes, ns escolas, os theatros. e quaesquer 
edificios de recreio publico ou particular. 

Acrescente-se depois do § ~-· do art. ~67 B, 
o seguinte: 

Nas mesmas penas e guardadas as mesmas 
distincções inNrrerá aquelle que destruir os 
objectos mencion·ados nos paragraphos antece· 
dentes por effeilo de uma mi!la ou por explosão 
de qualquer substaneia ehimica ou fulminante. 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
Derribar, demolir ou destruir por qu1lquer 

modo, em todo ou em. pn rte, edificio ou q ual,tuer 
construcção concluída ou sómente começada: 
Penas~-de prisõo com trabalho. por dons a 

seis v unos e de multa de 5 a %5 % do dnmno 
causado. 

Arl, 267 C. Substitua-se pelo seguinte: 
Pôr fogo em carros ou wagons da estrada de 

ferro, que façilm pnrte de um trem de passagei
ros em movimento ou causar-lhes qualquer 
accidente que exponha a pedgo a vida dos 
passageiros: · 

Penas:-de prisão com trabalho de·-seis a ·-l! 
a unos e-mu!la de 5 a 25 o;. do damno causado. 

Si do incendio ou accidente resultar a morte 
de alguem: · 

Penas:-de prisão com trabalho por oito a ~O 
anuas e a mesma multa~ 

Acrescente-se o s~guinte paragrapho: 
Pôr rogn em carros ou wngons earreP1!dos de 

m ercadori~s ou outros objectos, que não façam 
parte de um trem de passag-eiros parado ou em 
movimento, ou cau~ar-lbes qu~lquer accidente 
de que resulte sua destruição total ou parcial: 

Penas:- de prisão com trabalho por dons a 
s~is anuas e mult.a de 5 a 25 • 1 o do damno cau
sado. 

.Ao § !.• do art. '167 B, onde diz-penas as 
do art. H-1. do C!Jdigo Criminal, diga-se- penas 
de prisão com tral!albo, por quatro a U allllos, 
e multa de 5 a :!5 % do damno causado. . 

Ao mesmo paragrapbo n. t: 
Onde. diz -·penns, as do art. l93 do Codigo 

.Criminal.,-diga-se, penas :.,.-de prisão com tra • 
- Depois da palavra- termos -accrescente-se-- balho poroito a 5!0 annos.e n mesJlla multa. 
de escripturação comrnercial. Ao art. 267 C. · 

. Art. 5!67 B. Seja substituído pelo seguinte: Onde diz - penas, as do art. !93 do Codigo 
Pôr- fogo a edifidos ou construeções de qual- Criminal,..-,díga,se, penas:- de prisifo com tra

quer genero, na v i os, ernb~rca~ões, lojas, o.fficinas balbo por oito a· ~O annos e multa de 5 a 25 •/o 
e armnzens .babit~dos ou que servirem para do-damnocausado. 
bnbit:oção, pertencentes a terceiro ou ao proprio Ao art. 267 D, depois . das palavras- pessoa 
aulOr do in1·endio, ainda. mesru~ Q1te Pste possa certa ou incerta, aerescente-se-tanqnesou vi-
ser ex ti neto logo depois de su~ manifestação e. -vei ros d~ peixe. · · 
tenh~.causadonm damno parcial: ' Onde di:-penas, as de tentlltin do art.- i~ 

Peoas:,-de _prisão com trab~lho de 6. a .12 do Codigo Criminal-diga-se,~ penas de . pris.~o 
annos; e multa de 5 a ~5 •;. do damno causado. . co. m trab~lbo por oito a ~O an.nos e. de multa de 

Si do·incendio resultar a -morte de alguma 5 a 25 •/o do darnno causudo.. . . ' 
pessoa : . - . · · · . Ao art. ~67 E; depois dn -pallrvra • riolhoitls 

· ·: .. Penas: ...,.a e prisão oom trabalho po_r 8 . a 16 -acrescente-se: manos, plantas · e· lenha cor· . 
allllos e a mesma multa. · · · .. · lada. · · · - · · ·· · · · 

. T0111o l"V .-S9 •.. 
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.ádditit~oS 

· Inlllldar por meio de abertura de comportas 
e rompimento de represas, aqueductos, acudes, 
a prapriedade dos vizinhos: 

rigo deruina os o!ijectos menciouadós nos pa
ragraphos antecedentes, por m~io de uma mina, 
01 por explosão de outro ag~nte que opere de 
modo insLuntanao e iercrreavel. 

Penas:-de prisfio com trabalho por 1 a 3 unnos 
e de mulla de 5 a 25 •;. do damno causado. 

Si da inundação resultar a morte de alguem: 
Penas:-de prisão com trabalho por 8 a 20 

annos e ;. mesmn multa. . 
Praticar em navio ou embarcação de qualquer 

natureza, propria ou alheia, em viagem ou .em 
ancoradouro, qualquer abertura que produza 
uma invasão d'agua sufficiente para· fazel-a sub
mergir; 

Abalroar nHvio ou embarcação, propria ou 
alheia, com outra em caminho, ou fazêl-a varar, 

· proc.urandu por qualquer desses meios nau-
fragiO: . 

Penas:-de prisão com irabalho por 6 a ihn
nos e de. mul!J de 5 a 2:S •;. do damno causado. 

Si da submersão, abalroamento, varação ou 
naufragio tesuHnr a mqrte de alguem: 
· Penas:-de prisão com traballlo por 8 a 20 an
nos e a mesma multa. 

Sala· das sessões, 6 de Julllo de :1.880 • ..,-Ba
ptiJta Pereira. 

. UI~ND.I.S .AG PnOIEcrO N. ':!3 DE 1880 

Artigos a inclnir.-Parte 2.• '-Titulo IV.
Cap. vm. 

Do incendio, mina, envenenamento, inunda. 
ção, naufragio e falsos pha roos. 

Os arts. 267 A, B, C, D, e E sejam sulJ~Iilui
dos pelos segõ.in tes : 
· Art. .1!118 A § L • Pôr fogo perigoso em ediJi. 
cios, ou construeçtles de qualq_uer genero, na
vios, embarca<;i;es, tojos, oiDctDas e armnzens 
habitados ou destinados á habitação, pcrtencen· 
tes a terceiro, ou ao proprio autor do incendio ,. 
sito em Jogar ermo ou em povoado, qualquer 
que soja a destruição causada: 

Penas:-de prisão com trabalho de 6 a i:! an· 
nos e multa de 5 a ~5 •;. do valor do damno 

-causado. 
Si do incendio resultar accidentalmente a~ 

morte de alguma pessoa qi.J.e no momento em 
que o fogo foi posto se achava no log~r incen· 
diado; 

Penss:-as do.art. !93 do Codigo Criminal. 
Si do incendio .resultarem aeeidentalmente 

ferimtntos de alguma pessoa, que no ·momento 
em que o Jogo foi posto se achava no logat' in.
cendiado: · 

Penas:-as· dos arts. 201 a ~Oõ do Codigo Cri
minal,. segundo a gravid~de dos ferimentos .. 

§ .2. • Nas mesmas penas, e giJ.ardadas· as mes
mas distinCl)ões, incorrerá aquelle que -pu~er 
fogo perigoso em edifieios destinados l(jga.Imenta 

. ou por alltorização cvmpelente .. a reuniões de 
homens, ao tempo em que elles· ahi se. acharem 
reunidos. · · 

§ 3.• Nas mesmas penas, ·e guardadas as 
_mesmas distincções, incorrerá· aquelle que ar· 
· rllill3!, to ~ai ou puciallllente, ou PUZ!lr em pe-

§ ~.· Si os edilicios e eonstrucções de que 
trata o § :1.. • não sao habitados, nem destinados 
á habitação, e não pertencem ao autor ao in
cendio: 

Penas:-De prisão com trabalho de 2 a 6 annos, 
e de multa de 5 a 25 •/o do valor do damno 
cnusado. 

Si do incendio resultar accidentalmente a 
morte de alguma pessoa, que ·no momento em 
que o fogo foi posto se achava no lagar inçen· 
diado:· ' · 

Penas:- As do art. !9~ do Codi~o Criminal. 
Si do inc~ndio remltarem acc!dentalmente 

ferimentos de alguma p~ssoa, que no momento 
em que o fogo foi posto se achava no Jogar In· 
rendiado: 

Penas: -;!As de tentativas dos arts. 20i a 205 
do Codigo Criminal, e segundo a gravidade do 
caso. 

§ 5.• Si os ditos edificios e Cl;lnstrucções fo
rem da exclusivo propriedade do autor do in· 
cendio, sendo este praticado com fim illicito, 
consistente em fazer nascer um caso de respon
sabilidade para terceiro ou em defraudar os di
reito> de alguem: 

Penas:- De prisão com trabalho de 2 a 6 
annos. 
, Si do incendio resullar ~acidentalmente. a 
morte de algumn pessoa, que rio momento em 
que o fogo foi posto se achava no lagar incen-
diado: · 

Penas:-lAs do art. !9~ do Codigo Cri-
mtnnl. • 

§ 6.• Pôrfogo perigoso em quaesquer obje· 
czos, pertencentes a terceiro ou ~o autor do 
cri mo, e co! locados em Ioga r d'onde seja facil a 
eommunicação aos ditos edificios e oonstrue-
ções, seguindo-se a ell'eclivd propagação do 
inceadio nes;es objectos, quer estejam sitos em 
Jogar ermo, quer em povoado, e seja qual for a 
destruiçno CAusada: 

Penris ;-as mesmas embelecldas pora os 
casos em que o fogo- é direetumente posto e 
com as mesmas distincções. (~§ i. •, 2.•, ~.· e lS.•) 

Art. !28 B. Pôr fogo em· velliculos de es· 
tradas de ferro, de. passageiros ou de cargas, 
em movimento, ou de m~neira que o fogo se· 
manifeste quaudo em movimento, 011 cansar 
qualquer aceidente que exponha a vida dús 
passage lros a perigo nctual : · 

Penas:-de prisão com trabalho de 6 a i2 . 
annos, e multa de 5 a ~5 o;. do valor do "damno 
causado. ' · 

Si do incendio ou accidente resultar n morte 
de alguma pessoa que se achar nos vehi-
culos: . 

Penas : - as do art. l93 do Co digo Cri
minai. 

Si do ineendio ou accidente resultarem fe
rilllentos de alguma pessoa .que se aclíar. nos 
vehiculos: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:28+ Pág ina 14 de 39 

Sessão em 19 de Agosto. de 1880. 307 

Penas:-as dos arts. 20l a 205 do Codigo 
Criminal, segundo a gravidndt>. ' . · 

Art. i28 C. Pôr fC!g-o a plan,tnções, colheitas 
pendentes, florestas, maltos e pastos perten· 
centes a terceiro, de m~neira a causar perigo 
(~mJ?l um, ou seja a destruição to tal, ou seja 
parcial: _ 

Penas :-de prisão com trabalho de ! a 3 an
nos, e multa de 5 a 25 o;. do yalor do damnci 
causado. · 

Art. 128 D. Lançar veneno em fonte publiea 
ou particular de agua polavel, ou em vive· 
res destinados ao consumo de pessoa certa 
ou incerta, de maneira a causar perigo com
mum: 

Penas :--de prisão eom trabalho de 6 a :1!! 
nnnos. 

Si do envenenamento resultar aceidentalmente 
a morte de alguma pessoa : · 

Penas:- as do art; :1.93 do Codigo Criminal. 

· Additi~os 
Art.· :1.28 E. Abrir comportas, romper ou 

destruir repres~s destinadas a conter agu~s pu
blicas on particulares, de maneira que . possam 
ser inundados os campos adjacentes, ou pro: 
priedndes vizinhas, e com esse fim : . 

Penas :- de prisão cóm trabalho de 6 a i2 
annos, e multa de 5 a 25 'I• do valor do damno 
causado. · 

Si da inundação resul!ar aec!dentalmente a 
morte de alguma pessoa : 

Penas :- as do art. !93 do Codigo Criminal. 
Art. !28 F,§ L • Causar naufragio_ou sub·· 

mersão de um navio ou embarcação de qualquer 
natureza, da propriedade pnrticular de terceiro, 
equipado em viagem, ou preparado para pôr-se 
em viagem: -

Penas :-de prisão com trabalho de 6 a i~. 
annos, e multa de 5 a 25 '/• do valor do damno 
c:ms~do. 

Si do naufragio ou submersão resultar a morte 
do olguem: . 

Penas :-as do nrt. lll3 do Codigo Criminal. 
§ 2.• Si o navio ou embarcação fõ~ da exclu· 

siva propriedade do autor do naurragió ou sub· 
mersão, sendo estes JJraticados com fim i! licito, 
consistente em fazer nascer um caso de respon-. 
sabiHdnd' para terceiro, ou em defraudar os 
direitos de alguem : i . 

Penas :- de prisão com trabalho de 2 a 6 
annos. 

Si do· nnufragio ou submersão resultar a 
morte de alguma pe~soa : 

Penas: -as dti art. i9~ do Codigo Criminal. 
§ 3." Abalroar navio ou embarcação de qual~ 

quer natureza, de propriedade part\culH de 
terceiro, euin outra em c~minbo, ou fn:Zel-a 
varar procurando por qual.luer desses· meios 
naurragiB ou submersão: · · · 

Sido aba_lronmento Dtl varação, e consequen· 
te naufrapo ou submersão, resultar a morte 
de alguma pessoa:. 

Penas: -as do art. l93 do Codigo Crimi· 
:J.al. . 

Si o navio ou embarcação fôr de exclusiva 
p_ropriedaile do autor do crime, sendo este pra
ticado com . fim, illicito, consistente em fazer · 

. na.scer um caso de resp~ns_a biliilade para lAr. 
ceuo ou em defraudar due1tos.de alguem: 

Penas : -de prisão c~m trabalho de ~ a 6 
annos~ · 

Art. i28 G. Acender fogos sobre escolhos, 
arrecifes, banco~ de areia ou outros sitios pe
rigosos que dominem o mar, fingindo p haróes, 
ou prnticar outros artificios capazes· de enganar 
os nave!f<!ntes e conduzi r um navio ou embar
cação qualquer a perigo de naufragio : 

Penas: - de prisão com trabalho de 6 a ~~ 
anTJos. 

Si do ralso pliarol resultar naufragio e morte 
de algum navegante : 

Penas: -as do art. t93 do Clidigo Criminal. 
Sala das sessões, 26 de Julho de iSSO.-

Tkeodoreto Souto. · . · 

Emendas ao projecto n. ll3 

· Em vez de - A assembléa geral lel!islativa 
decr~tn a reforma s Pguinte do Codigo Criminal 
- diga-se : A as:;embléa geral legislativa· de· 
ereta: · 

Art. l." O tcrime de damno, comprehendido 
na L• parte do art. 266 do Codigo Criminal, 
será punido com prisão de vinte dias il tres 
mezes o multa. de 1S a 25 o;. do va!Gr destruido 
ou d~mnificado. 

Para~ra pho unit'o. Fica derogada a segunda 
partP do mesmo art. 266. -
. Altere-se n nnmGração dos artigos do pro· 
Jecto. . 

~r~. i67 (~). Supprima·sO~- n palnvra-sup· 
Pl'IIDir. -

Substituam-se as palavras-de prisiio com 
trabalho por dou~ mezes n um aontJ pelos-de 
prlsão com trabalho de dous me:~:cs a quatro 
annos. 

Acrescente-se o seguinte paragrapb.o : 
A destruição ou iuutilisação de livros de 

notas, de· registros, assentamento de aetas e 
termos, autos, originaes ile autoridade. publica, 
é easo de d~nuncia ou procedimento offi.cial, 
como crime publico. 

Art. 267 (b). Stlbstitna·se pelo seguinte: 
Pôr. fogo a edifieios ou construcções de qual

quer genera,navios, embarcações, lojas, offi.cioas 
e· armazen.s, habitados ou que . sirvam para . 
reunião de homens ao tempo em que se acha rem· 
reunidos, quer esses edi!icios ou construcções 
~ertcn\)am ~ terceiro, quer.ao proprio ~utor .do 
incendio, ainda mesmo· qu~ esse _possa ser ex-., 
tinelo logo- depois de sua manifestação e tenha 
caus~do um damno p:~reinL . · · _ ·. 

Penas:. -:- de prisão com trabalho de 2 a .6 
annos e multa de 5 a :!5 '/o do v~lor do damno 
causado. · · · 

: Si o incendio tiver Jogar durnnte a noite :: · 
.\'e~s:~as de tentativa do art. !9~ do Codigo 

Cr1mmat .. . .· · . 
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Si do incendio resal~r a morte de alguma 
pessoa, que ~o tempo de sua manifestaçlo se 
acba~se . no edificio ou construcçâo inceudiuda : 

Penas :-as do art. !li~ ao Codig<' CriminaL 
Si o inceudio t:ver lagar durante o dio: · 
Penas :-as de tentativa do art. i 93 do Codigo 

CriminaL . 
si do incendio resultar a morte de alguma 

pessoa: 
Penas:-as do art. l.93 do Coàigo Criminal. 
§ 2.• L-Subslitua-se pelo seguinte :· 
Si os edificios e cons~rucções de que trata 

este artigo não são bauitados, embora spjam 
· destinados a h~bitaçio, ou não serve1n para ha: 
biLa.ção, e não pertencem ao autor do incendio: 
. . Penas:-de prisão com trabalho de um e meio 
a seis annost e mulla de :S a :!5 °/o do valor do 
dámno e.ausaao: · 

Si do incen.dio resultar a morte de alguma 
pessoa: 

Penas:-as do art. i9\ do Codigo Criminal. 
§ 2.• n.-Substituam-sé as palav-ras-e do 

mesmo incendio resultar prejutzo a terceiro, 
por estas :-e o mesmo incendlo causu prcjúizo 
a propriedade alheia, ou honver sido ateado 
com· o fim de prejudicar direitos de.tereelro. 

Em vez de: Peiias:-as do art. 176. do Codl!l.o 
-diga.se: Penas:-! : '2 a 7 annos de prisao 
com trabalho. 
Aere~eente-se a este paragrapho o segai!lte: 
Aquelle que por ordem ou mandato do pro· 

priet: rio commetter este crime fie:~ rã sujeito ás 
mesmas penas impostas ao propxietario. 

Arl. 267 (e). Scbstilu3-se pelo soguinte: 
Pôr fogo em plantações, colbeitas, mnltos, 

lenha cortada. pastos em fazendas ou estabele · 
cimentos de criação, pertencentes a terceiro . 
(Penas as mesmas do projeeto.) 

S. R.-Agosto de "1880".- Jolé Fr411Ciaco 
Diana. 

PB.01P.CTO s~nllTrvo 

Damno e incmdio 

' A assembléa geralle~islativa decreta a reforma 
seguinte. do Codigo Crtmin~l : 

Os arts. 266 e 267 do Codigo Crimin31 são 
substituídos pelos seguintes : 

Art. 266. Destruir ou damnificar co usa aiheia 
de qualquer valor : . 

Penas :-de prisão por 20 o 90 dias, e de multa 
de 5 a ~5 'I. do -valor do objecto destruido ou 
damnificado. · 

§ L• Si a destruição oa. · damnillcnção fõr de 
c_on~as que siryam para distinguir ou separar 
11m1tes da propnedade iminovel : 
.· ~nas :-de prisão [Íor um a q11atro m·e.zes, e 
a mesma multa • .- ' · · · 
· _Sí a deslruição ou~ damni6cação neste caso fôr 
fettu•ara se aproprtar o deliuquente do terreno 
-alheto: · · 

Penas ; -as mesmas do farto. 

~ 2.• Destruir ou inutilisar de qualquer.ma
netra que seja: livros d_a notns, de reg-istro, de 
assentamento de actas e termos, autos, actos 
orlginae~ da autoridade publica e em gora I todos 
e qunesquer títulos, papeis e livro' commer
ciaes e >~Scriptos particulares que servem para 
rundame~tar ou provar dir~itos, sem haver 
para si ou para oulr~m vantagem ·ou lucro : · 
'· Penas : - de prisão com trab~ lbo por dous 
mezes a um anno, e multa de 5 a ~5 •lo do 
prejuízo causndo. · 

A destruição ou inutilisaçã'> de livros de 
notas, !!e regislro, de assentamento de netas e 
termos, auto~ e actos originaes da autoridade 
publica é caso de. denuncia ou procedjmento 
offieial de justiça. · 

§ 3.• Derribar, demolir ou destruir por quaJ • 
quer modo em todo ou em parte edi6cio ou 
qualquer conslrucçio conclaida on só mente 
começada: 

Penas: -de prisão· com trabalho por dons a 
seis annos, e de malta de 5 a ::15 % do damno 
caus...do. 

Art .• ~67. fncendiar edificios ou construcções 
de qualquer genero, na-vios, embbrcações, lojas, 
ollicinus e armazens habitados ou que· sirvam 
para haLitnçiio ou para reunião de homens, ao 
tempo em que se acbarem reunidos, quer e~ses 
ed1ficios ou comtruc~ões pertençam. a tercdro, 
quer ao proprio autor do inrendio; nlnda que 
este possa ser extincto Jogo depois de sua m~ni· 
re~tacão e qualquer que seja a destruição eau •. 
aada: 

Penas :-de prisão com trnbalho por & a it 
annos, e de multa de 5 a· 2tl % do valor do 
damno causado •. 

S1 do incendio resultar aeeidentalmente a 
morte . de al.~n rua pessoa que na occas!!o se 
;ehar no logar incendiado : 

Penas: -as do $ri. f93 do Codigo Criminal. 
Si do incendio resultarem accidenl41mente 

ferimentos ·ou oft'~naos pbysicas de· nlguma 
pessoa que na oeeasião se aebar no logar incen· 
diado: 

Penas : - os !los arts. 201 a ~ do C'.Ódigo · 
Criminal, se;rundo a gravidade dos ferimentos 
on olfensas pnysicas ; além das em que incorrer 
pelo incendio. 

§ L • Si os edificios e eonstrueções de que 
trata este artigo· não siio h~bilados, não servem 
psr~ habitação, nem nelles ba rcun ião de homens 
ao tempo do incendío, e nio pertencem ao autor 
do crime: 
Pen~s : -de prisão com trabalho por um a 

seis annos, e de multa de 5 a 25 •;. do valor do 
damno ca usndo. 

SI do incendio resultar aceí jentalmeate a 
morte, ferimenws ilU olfcnsas physicas de aJgU.. 
ma .pe~sna qne na ~cc .. ~ião se achar no logu 
incendiado : · · · 
· Penás :-as do art 19~ no caso de morte; e no 
d0 ferimentGi·oll otren$as· pbysicas, as de tenla· 
tiva dos arts. 201 a :w:; do Codigo Criminal, se· 
gnndo a gravidade dos lll\lSmos ferimento~ on 
!)lfensa:s physicas, além das eni czueíncorrer pelo 
mcend1o. · 
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Si os ditos edilicios e constracções pert~nce-~ § 6.0 Incendiar ou destruir por qu~lqÜer ma
rem ao atttor d" incendio, s~ndo este· praticado neira ~l,nLaçõ~~ •. colheitas, mattas, lenha cor· 
com o 1•rop"~ito de f"zer nascer um ca~o tLe tadn, paot"s ou campos de ·f,.zenda• de cultura .. 
re~pon~Rbilidade para terceiro ou delraudar di· ou estabelecimentos de eriaçiio pertencentes a 
reiLos de alguero : · t~rceiro : • · 

Penas : de prisão com trabnlho por um a tres Pen"s : -de prisão com Úabalho por:um a 
annos. · tres annos e multa de 5 a 25 % do valor do 

Si do incendio resultar a morte, ferimentos damno causado. 
ou on:~nsas physic"s de al~unH• pe~sun que na § :.o lnundur por meio de abertura de ~com-
oeeaswo se acbar no logar JD~endwdo : portas e romvím.mto de repret~s. aqneductos, 
Penas:-~s do art.l!li!,, no P.aso de morte.~ no "çudes ou vor outro qnolquer modo a proprie

de ferimentos ou ofTen~as physic~s 11s õo< art~. aad~. alueia: 
20I.a 205 do Cod1;.ro Criwinal, segundo a gravi· Penas:-de prisão com: trabalho por l. a3 annos 
dad'e dos ferimentos ou offensas pllysicas, além e de lltUita de 5 a 25% do darnno cau,ado'. 
das em que incorrer pelo ineendio. Si da inundação resultar accidentalmente a 

~ 2. o l'ôr· fo~o em quaesquer ol!jertos perten· mort~ de alguem.: 
centcs a terceiro ou ao ~ulor do crime, e tollo-
catlos em lugar d'ontle srj:~ racil 3 eummunicajio Penas:-as do art. t93 do Çodigo Criminal. 
aos edilicius e construcrões de que trnta ~ste §S.• Praticar em navio ou embarcaçB'o de qual-
artigo, seguindo· se M ~lfecLiva projl~gação do .quer natureza, propri3 ou nlheia, Pm viag·em ou. 
in~endio nos ditos edificius ou construcções, e em ancoradouro, qualquer ;~bertura que produza 
sej" qual ror a destruição causada : um" invasão rle agua sulli~iente para fazd-a 

Penas·:- as mesmas estabelecidas para os ea- submergir; 
sos ~m que o incendío é direcLamente ateado. Abalroar navio ou embarcação propria ou 
(Art. 2o7 e~ t.o} alheia com outra em caminho, ou fazel·a varar, 

Nas mesm3s penas, e guardadas as mesmas procurando por qualqu~r desses meios nau· 
dislinc~·ões, incorrerá aquelle que destruir os fragio: · 
objectos mencionados nos pnragraphos antece· Peoas:-de prisão com trabalho por 6 a i2 
dentes, por efleiLO rle uma mina, ou. por exp\o:;~o annos e de multa de 5 a 25 •;. do damno can-
de m~chind de vupor ou agente de igual poder. sado. · 

§ 3.• Incendiar vehiculos de estrA.dns defBrro, Si da submersão, abalroamento, var;ção ou 
occupados ~or vassa[!'eiros, achando-se em mo- nanfragio resultar a morte de ,,Jguem: 
vimento ou de maneira que o fogo se.manifeste Penas:-as do art. t93 do Couigo Criminal. 
guando em movimento, ou causar aos ditos ve· § 9.o Acender fogos· ·sobre ·escolhos, arrecifes, 
líieulos qualquer ar·cidente que exponha a pe· bancos de arêa ou outros sitio~ perigosos que 
rigo a vid•t dos passageiros: · dominem o mar, fingindo plwróes, ou pr·at;car 

Pena< :-de pris:io com tr,1bolho por qu.ntro a ouLros arLificios cap:rzes d~: enganar os nave
doze annos, e de mui h de I) a ~5o;. do valor g>~ntes e conduzir o navio ou embarcação qlllll· 
do d:omno caus,do. qu~r a verigo de naufragio: 

Si do incenct·o ou 3Ceidente rP.su.ltnr a morte, Penas:-de prisão com lfallalho por 6 a· !2 
.ferimentos,ouoffensa< pbysicasrlealguma pessoa annos e de multa de 5 a 25 •;. do damno cao.-
que ~e acltar nos v~hiculos: sado.-

Penas :-as do art. 193, no caso de morte ; e Si do falso pbarol resultar riaufragio e morte 
nos de ferimentos oq offensas physieas as dos de algum naveganLe: 
arts. 101 n :205 do Codigo Criminal ; segundo a Penas:-as do ·arl. 193 do Codigo Criminal. 
gravidade dos feriweuLos e olfensa~ ~bysicas; SoJa das ses·s-oes em i9 de A. "OS'h de 1880.-
além d~s em que incorrer pelo iucendío, " ~ w 
§~.·Incendiar vehieulos de estradas de ferro O. H. de Aguino e Castro.-Th-eodoret~ SouUJ •. 

carreo-ados de mercadori•s ou outro,; obje~tos, -l:Jnacio .Murtii<S.-Augusto Fra11~.-Cosea Ri
não f,zendo parte de um trem de p~o:<s:•geiru~, beiJ'o. 
quer ~stej1m parados qu!•r em movanento, ou O Sr. Valladaretõ! (pPla ordem):-Pedi 
causar-lhes qu_alquer acculente de que resuiLe a p~lav r3, SI'. presiú~UL• para fazer uma re-· 
destruição total ou parcial: .-1: roaç:io em bem da ordem dos no~sos tra· 

Pen~s : - rle prisão com trobolbo por dons n bJlhos. 
seis .annos e de multa de 5 a ::!5 •/o do d~mno v. Ex. sabequea reformajodicinria,ha mtiitos 
causado. annos, constitue _u•oa d:•s as virações m:ois, pal~ 

§5.0 Envenenar fonles publi~as ou 11articu- vit>.nLe> de~te ~·nrz; sa!Je latullern ~·Ex. que o 
lares, tanque> ou viveiras. de peixe; agua ~o- ·ex-miuistro dajustiça,o Sr. coo~elberro Lnrsyette, 
tavel e viveres de.<Linados ao consumo de pcs• ~pres••ntou a est;~ casa um ~r•ljecto qllA con
soas certas ou incdLas: siiLne verdadeiro par·to •l:1 mout:oubn, não satis-

Penas :.- de prisúo com trabalho por seis n r:rzendo a e~pectutiV:J do pmz, n:'ro correspon-
doze "unos. . . . . d~n,Jo 80 justo conc~ito de que go~YS ::>. Ex. 

Si doPnv~nenamentote;.ulur accidentnlmente como juris~on~ullo, nem tiio ponco correspon· 
a :morte de blguma pessoa: deudv aos seus llrec,dente:; de liberalismo e aos 

. Penas :-.as de tenhtiva do art. i9i do Codigo seus.reeentes precedentes de democrata, 
Crimillal. O Sa. FÜ!u.s Conmào:..;..Não. apoiadO. 
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O Sn. VALLADAnES:-Assim, torna-se neces
sario e urgente, ::>r. presidente, q Ull a camara 
se proa une i e sobre e~ te 11 rojecto, porque qua utlo 
o paiz aspirava ardentement,; a U1113 r~rormu 
que correspondesse ás necessidades puhlkas e 
garantisse a independenci" da mogi'straturo, o 
exministro, no seu projecto, eslatulndo soiJre 
condições de cap~eidad~, estabeleceu, :>r . pl'e
sidente, disposições que consr.ituem verdado~ira 
nmpl~ porta aberta ao patronato. (Jluitos nã~ 
apoiados.) 

O Sn. FRANCisco SooRÉ :-V. Ex. niio leu o 
projecto. 

O Sa. FnsnÁs CoD'rumo :-E' preciso lP.r o 
projecto para depois diseutil-o. (J!a outros apar
tes.} 

O Sn. VALLADA.liES.-Eu peço licença para 
!allar. 

O Sn; FnutT.As Cotrrrmro· :-Eu· peço licenç~ 
para entrar na dis~w:são, si está em discussão o 
projecto doSr. Lafayetté. 

O Sa. VALtAoAm;:; :-Duas palavras apen~s, e 
terei concluído. 

O Sn, Fn.~Ncrsco SoDRÉ :-Si a antiguidade 
cega, estabdecida no projecto, n.ão é g~rantin, 
não sei o que po.>sa ser. 

0 Sn. FREITAS COUTINHO :-Eu quero snber Si 
o projecto está em dis:·.ussão. O regimento, que 
é tão severnmente ap~licado MS membros da 
minoria, dev.e ser peln mesm3 fór.ma applicado 
aos membros da maioria. 

O Sn. PnEstuENTE (dirigi;wo-Je cw ot·adlll·):
V. Ex. o que qu,·r requerer' Quer que o pro-
jecto entre na ordem dos traballlos ~ . 

0 SR. VALLADAilES :-Peço cinco OU dez mi
nutos apenas para concluir, mesmo por caus~ 
das reclam;,çõe.< que se levantnm. 

0 Sn, PRESIDENTE :- Ent:io é preciso pedir 
urgencia á eaman. · · 
os~. VALL.\DAUS: -:,Requeiro urgencia por 

dez mmutos. · 
(E' apoitulo e appro'DfJdo Hequcrimmto. } 
O Sn. PassioBNTB:-Tem' a palavra o nobre 

depntado.o·sr. Valladares. · 
. 0 Sn. VALLADAREl\ (ll'Je não tem dei:~;ado a t.-i

buoo): -'Sr. presidente, tornavD·Se escu~~da a 
urgencia provoc·ada pelas reclamações inlelll-

. pestivas dos nobres de pUlados: . 
·O Sn. FRANCISCO SoonÉ: - V. Ex._ é que deu 

logar n isLo, 
O SR. VALunÁnES:-Eudizin, Sr. presidente, 

qne_o pro]e1:to do Sr. Lafayetle abriu nmpl~ 
porta ao patriotismo. 
. 0 S!l. MOREIRA DB BARROS: -Ao patriotiSOlO, 
S!m~ 

.o Sn. VALunA.nES~- .• ·. ao patronato, quero 
d1zer • .. . . ·. ... . .. , . . ·. .. . · 

_o Sn. ·FnAllci~co Sonllt : ·- · Ao ·patronato 
. n:~.o . . ,. . . ·· · . . 

· O ~R. VALLADAiiES::-Ao pntronato ; e ba$ta ler 
o arL1go s~·. do proJooto, · em .que se encontra 

ampl ;o liberdade concedida ~o governo para as 
nomeações, s~odo'lhe lu:i\o nemear• entr~ todos 
os ba~hureis e doutores em direito coou pra1lca · 
de cinco nnnos... . · 

ALGU!);S ~ns. DEPuTAoos:-Não póde discutir o 
projectó. 

O Sn. VALLADAREs:- Estou demonstrando a 
necessidnde de vir elle :i discussão. (Cotctin,am 
as reclam 1çàes.) 

O.Sn. AFFoNso PENNA:- O orador pediu ur
~encia pura apresentur um requerimento; peide 
aiscuLir o que quizer. Os noures deputados não 
podom ret!lama:r _ 

O Sn. V .ALLADAliES:- Os nobres deputados, 
parD fazerem um~ cortezi~ ao Sr. f.afayeue, não 
vreciS<lm abafar a voz de um-orador uovel. 

O sn. FnBtTAS COU'i'JNBO:-Nilo hD cortezia. 
O que me eslá parecendo é que é uin ajuste de 
eont.as. · · 

u :)R.. Fn.&-<>osco Sonti:-V. Ex. não põde 
discutir P<Jr este modo trabalhas da ordem do 
~rojeeto do Sr._Lafa:~-euc. · 

O Sn. VAtLADAREs:- E' meu direito, e V. Ex. 
não me póde impedir. (Continua1n us apartes.) 

O pr~je~to, Sr. presidente, abre ampla porta 
ao ·patruJLJsmo ... 

Von:s:-Ao patriotismo, apoiado. 
O Sn. VALLÁDAnEs:-.. _ digo ao patronato ... 
VozF.s:-Ao patronato, não. 
O Sn. V.uLAD.UlES: - .... ao pltronalo, 

porque , da11do ampla liberd:1de ao governo 
para nomenr sem a condiçfio do qu~triennio 
e náo eslabelecendo a limita~'ão do concurso .. . 

O SR. Fn~Ncrsco &Joi!É:-Cesde já o provoco 
p;ora a di:;cu~são do projecto. 

O sn, · V.ut.ADARES:- T.·r-me-ha ás snas 
ordens; mas. Sr. presidente, V_ Ex. compre
hcode que, o ;lo havendo a limit.1ç.io do concurso 
uo pr•·jecto do Sr. Larayet\e, •. eJie apenas vem 
ongrussar o num~ro dos pretendenttS. (Apar tes.) 

Ainda mais, submettendo a nome3çãG á con
diç.'io cegn do tempo e <fundo no ~overno ampla 
lib~rc!:ode do nntneaçf•o ~m a eondição do 
quatriennio, nem a limitaçoo · do •·oucurso, 
V. Ex. eompr~hende que traz ineyitnvelm~n\e 
a consequencia de engrossar o· numero dos pre·
tendentes em detrirnen to dos · c~;stumes PU· 
blicos. · 

Aind~ mais, o projeeto do Sr. Lafayette ma
nifesta-se imprestavel. _ .. 
Voze~:- Não apoiado. Si o projecto est.ã ·em 

discussão.. . . - .. . 
O.Sn. PnEsrnENTE:-0 orador pediu 11rgencia, 

qtie foi conc~dirla pela eamara, para funda
_menlar um requerimento.. · · · . 
. ·o Sn. VALUDARRS:-Entrando nindn em cion, 
~iderações .alheias á organizaçãoj ndici:;ria, o . 
Sr . Lafnyctte abre uma ~crie dc_caosas .d~ re- . 
vi~ws ·que viriio incontestavelmente cuncorrer 
para a prepetuid:,de ··dos piei los · (ltà mui~os 
apartes); e, ainda mais, inseredisposições-:-que 
constituem repetição de materia, que ·jã con-
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stituinm direitos inseriptos em noss~: pai2, de · O Sa. VALLAllAass : - Não -tenho ab~olU:ta· 
maneira que ::<Ó po~er~o produzir o resultado de mente d~sejo de ag.~redir ao Sr. Lafayette . _ 
crear pleitos baseados em nui li<l~des de. termi - o Sn. ·FnEI'l'As ColfriNHo: -E' um ajuste ·de 
nad~s por rsso suprusta ~reação de direita·pt·o· · contas co m .;. Ex. 
c~ssual nosso (cn,.testaçõ•s). como são o~ di~JlO· 
ç~es.rlo projecto subre a conciliação, que já erom. O Su. CEsAnro ALVIM:- A maioria -desta 
dtreao nos<o. camaro apoiou o Sr. Lafayette, eom toda a dedi-

Assim, Sr. presidente, digo eu: a di~euss:io cação (apoiados), e ~lle merecia-o. E' um hriiLi· . 
deste projecto manife>ta·se uma nece~idade leiro que honra. {Muitos apoiados.) · 
urgente, para qúe a c<tmnra se pronuncie sobre · O· Sa. VALLADARE:S: -. () nobre deputado o 
elle, tanto mftis quanto o h•lnradn Sr. ministro Sr. Fre!t:ls Coutinho il!ude-se completamente, 
da jusLlra rtecl,.rnu que noste projecto encontra ,Hsuppoe que venho aJustar contas com o Sr. 
algnm"s rli~r·o~içõe5 a1iroveitaveis; e o pait, Lafoyette. 
portaoto,precisa saber quaes siio essas disposi~õ s o Sa. FR&ITAS CoirrmHo : _ Parece. 
apro~·-i-~• V.:~>,as qu~es, na minha ~piniiio, poucas 
podeiD ser . O· Sa. V ALt.ADAnts :- -Nillle.1 fui pretendente 

(C1-uzam·se muitos ap11r_ tes.) p!'r:tnte S. Ex., nunca fui á sna cas3 pedir·lb.e 
nomeação para qnalqaer cargo. · · -

Senhores, a dis~a~l'iio deste projecto ainda se o Sa. FIIEITAS CoUTil'!IIO : _:_Não sei. n~in esta 
torna uma necessidaãe. . . é a queslão. · 

O Sn. Ftt!aTAS CotrriNHo:-V. Ex:, que npoi~ o SR. VAL'LAnAnl!S ·: _Por conseqnencia, si 
o governn, r<'queira a sua discussão. - aqui ha uma ia,inll:<çiio, ella não me toe, abso-

o·sa. VALL.I.UARÉs:-Apoio"ogoverno, não ba lulamen\e. Si de facto ell quizesse desabafar 
du'l'ida;-e por i s ~o <JUero auxiliai-o Cllncorrtndo odios pcssnaP.S nesta tribuna, leri~m c:t bimento 
parft ~u& elle pos>a s~tisrazer a uma rec lam~ção as · recl~mações . .Eu venho apenas cumprir llie11 
da opinião publie:a. _ dever . 

. (Cruzuin-~e .. muitos apartes.) Sr. _presidenie, _o_ honrado Sr. mitiistro_da 
Mas .dizia .eu, Sr. presidente, que torna-se justiça . prestará um grande serviço ao paiz, 

ainda uma neci!ssidarle 3 di~e tts~ão _ de~ te pro - vin·Jo npr.sentar as suas idéas _subre esta mate
jecto, porqwmto 0 estado_ de causas af:tual nilo ria á discus:<iio, e o meto fucil é concorrer para 
g-ararite at.solutameute os dir~itos privados; e que seja discutido o erojecto do Sr. Lafnye tte, v E · b · d d' · que emendado profllnd;tmente, e talvez substi-

. x · S;o e Q lle a ~:nr~ n lia os · trellos pri • tuido, nod eró sa Lis[<~ier ás aspirações da opinião 
vados. •·o n~titue um dos elementos mais sohdos • 
de ordem publica. .. pu~iica. (Apartes; apuiados; mait·• bt;m.) 

Assim, $1·. presidente, quando este paiz se vê O Sr. Je~n~o Jardim (pela or.
ameuçado d~ não ter t5o t•edo a reforma elei· d~in):- Sr. · presttlel1Le, é- m·eu lim pedindo a 
tora!, por obs~u:ulus que a politicn tem crM.do, p3l;ovr;o solicitar de V. Ex:. que m~nde publicn 
vendo as~i111 adiada a sua emanéipnçiio poli- no jornol da c•sn estas informn(·ões _ (~Mst.-ando 
tica, não é justo nom pmdeute ret~rd;~r - tnm. u1u lJapeiç) que ha dous dias recebi, l·elativa
hetn a CDIH())etn ·garantia· dos . Seus direitos mente á quesLào do Pedregulho. 
civis, r~tard•r indr.linidamente a garantia da V. Ex:. deve recordar-se de que eu dirigi 
ordem privada; pofliue \". Er. . sabe que esta aqui ao nobro minist ro da agricultura alsans 
garantia constitue elemento de ordem ~até de quesitos; eu tinha em vista, quando tomasse 
consolo para o povõ, qne vê assim procr.,stinada parle na di!'Cu:;são do orç.,mento da agricultura, 
semvre a suaasiJiraç:io de Pmnncipação politie.,. toear ainda n ... s te a,;sumpto, e era para isso que 
A ~aranlia dos dir.:itos privados e ttm elemento sulicittova estas informações, qne infelizmente SÓ 
de ordem e de [Jrosperidade. _ _ · me chegara10 ~s mãos bn dons dias, como já 

.E' deste ruodo q ue se explica a prosperidade di~se, não ob>l<lnte estarem na casa~ha mais · 
- da França e de outros ·p~iz.es, q ae, po<suindo a lernpo, conforme aqui doclaron o nobre minis- · 

ordem prh ada cumtJio·tamente g~ra nlida p<>r .tto <la:ngricullura. ' · 
codigos sabia~ e magistratura illu~trada e indo- ~ o s~. Pl.lllSIDE...'(Tii:-o nobre deputado será 
~e.ndente, airida lulam por sua emancipação pá- satis feito. - :_ -_· _ _ · __ _ 
~ca. . . ~ 

.A~sim, Sr. presidente, espern que, clesculpan~ O S11. lERONYMO J.u~mM:..:.. Pedindo a publica · 
do-me a cain;<ra por ter occupado a sua atten· cão do:Ssas ioforrnaçõe<, aguardarei qne se me 
ção, e d•·sculpando_--me os illuotres colle!Zl•s. que .Õifereça OJlpurLuuidad~ para' usar dellas, limi
me int~rr<lmperam si de leve offendi sua susce- tando-me agor" a insistir, mais convencido 'do 
ptibiliotade ('lào ap?iados) e choquei a sua ex- que ·nunca, em minhas anteriures affirmações, 
cessiva dedicação veto Sr. LaJI'ayette. . . _ _ _ e firmando nssim mai5 uma vez minha respon-

0 s11•· MoRSIR.\. _DE Banos :~- E' um dos pri- · sallilidade a reopeitv da alludida obra. 
meiros juriscoost,ltos deste paiz. .. -V~m á mesa e siío mnndad~s publicar ilo 

o Sll. FIIEITAS CouTINuli : ~ Si'ha sosceptibi··· Diario O,'ficialas seguintes inform~ções : __ - __ 
lidada da. ~oussa parte, V . Ex. é quP. mnstra ex- Esrriptnrio do_ engenheiro director e fiscal das 

-cessivo dt!Sejo de aggredir ao-Sr. L:tffayette. - · nbrn< do ohastee~mento~'d'aglla, em c., de Agosto 
Os SIIS. :Fn.\Ncrsco SoDRÊ, MORKIR.\ DE BABBOS, rle l880 . N. 91. . . -· . . ' 

·. CE.~UIO. AI.VIIi J> - OUTROS· SRs. DEPOTADOS :·- Illm~,,'Exm; . Sr;~ ·Tenho· a honra de sub-
·_ Apoiado. - -' - -ineuer á consideração: de.V.,Ex. as informa~ 
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seguintes~ respeilo das obr~s do · reservatorio 
D. Pedro ~ •, cnnformemente cum o que 
foi requisitudo pela camar& dos Srs. devu
tados. 

L• Em que consiste, especificadamente, o 
plano de obras ou projecto np~'rov:1do ptlo mi
nist~rio da ngri•·ul1ura para rep~ra1;ão cumplet:1 
do reservatorio D. Pedro 1.", tendo por IIm 
collocal-o em condiçües de funcciouar ec'm fe
gur·n~a ? Este !IIB no consiste nn execu~~o de 
obras tendentes a dous fios diff~rente~. tae~ s(lo: 
obrus que tem pur fim , em primeiro luga1·, 

. augmentar a larl(nra da~ rundaç<ks d;o muralha 
exterior dn re.<erv~torio, nos I•Onlos u,ais pe
ril(oso.<; em se:mudo log;or, obrt~s que teudem 
a ·desvior as agu:os das chuva~ do terreno sobre 
o qual deu-se começo á con;lru~ão dn res..r

·vatorio su11erior _ A lar:;!Unl é augm~atada por 
me1o,de cuntrafortes que n:io exc•derlio ~ alluN> 
de dou~ metrvs ~obre a da~ f11udao;ões e t1·rs 
metros na hase, de mudo que o seu peso, niio 
sendo muito ::raude relativ .. menle á 3re~ desta, 
o terroni1 vem, purl.anlo. a soffi·er ~sforço inferior 
ao estal•el~idu uo projecto primitivo. ;\l•'m disto 
a resull.aute das rorça~, que concorrem ager1• 
par~ o desequitil.!rio d;1 coustrucç:1o, licar:í mais 
proximo au meio d~ base a~~im auglllent~d~, 
resullando disto mnior e>labitidade. Como are
sisteucia do terreno é in feri o r no .esforço com
binado d~stas forças, ced~n o terreno, mani
festando-se feud;Js na mur~lha exterior e no 
concreto do fundn e por ~st.1 razão o ~ugmento 
da ba>e tem por fim diminuir de esforço por 
unidade da ârea das fundações, tornando-o com· 
palivel eom a resistencia do terreno. Est:1 · re
sistencia não é comtante em toda a superficie 
da plula-forma subre a qu:ol foi constituído o 
reservalorio, e sim vuin>el , como indicam as 
sondagens ; tnmb~m não é constante ao me.smo 
ponto, por variar nin.Ja com o grau de h umidade 
ao terreno, razi10 fl<·la tJUal são exec111ndus ~s 
obra~ que tenclem a d"sviar ns agua~ dn~ <"hllVlls. 

·salvar o reservau•rio, · e collocal-o ein condição 
de run~doo"r com segurança Já tive oceas,ão 
de infol'lll&l' que tr<llanolo·s•~ do or('amenlo de 
nn.1a obra nnv~, conveniento•m,nte plauejadn, é 
possivel c•lcul:;r co.m alguma ex:oelidão a des
p~ra total, e ainda assim h~ serr.:,re umn parte 
parn eventuoes. n •Jniil duphca-se qunndo se re· 
fer~ :•o orç~mento de obra h ydraulü:a, por•1ue 
a ag11a põe em risco n conslru•·ç.io, nctumdo 
para isso dl! modos differeo tes, além d~ toda a 
llumana previsã•'; e tratando-se du r.pacerto de 
~cmelh;;ntes obras, como é o caso do reser":l· 
torio, em que entr>m circnm•l~n..r"s impre
vist•s, ora do te r·reno, or:~ da .preS\:'o ça é efeito 
d'a~ua, impossível se torn~ o orÇ;omentn. No 
intnit.. de determiu"r 3 ilespeza ·-om os cou· 
certos d<\ re:<erv~turio, mandei que se fizesse 
u ma eso-ripturaçâB espedal e ind~penrlente da 
quH se r .. rer 'l a d · ·~p· zas e •. m ~ eoncln<ãu do 
res••rvatorio, e assim poderei mds tarde declarar 
qunt a p~rte que tocará aos e~ucertos. 

a.• Dentro de que prazo e>pern·se que fir.arão 
e<IDcluidas as me,.mas obras, volL•ado o reser· 
vatorio a fuaccionar, como :ont.es do accidente, 
e q 11111 o seu estado do adiantamento na pres~nte 
data'! 

Estas obras consi~tem no esgolantento do 
terreno do resern1torio superinr e em rmlor d•• 
inferior; . obras que e;l:io senolo concluídas e 
principia<ias outr~s com o· fim d~ lmp,·dlr . 
q11e as agu~s peu~lr<!m petas camadas pcrmca
veis, consistindo estas na s11bstitukao do >Oio 
natural por utna •·am .. da de argila conveolenle
mente comprimida. como se cos111ma razer antes 
de e~•llDC:Ir-se o concreto do fu udo dos re<er
vatorios qu& niio ass.nt:om <obre rocha, como o 

· de que tr:~to _ Tal é o plano tias obr"s qu~ e>tão 
sendo exo•cutadas, n:' fórma do aviso "de t7 
de Junbo, plano que foi proposto no meu re
latorio sobre o arciol~nte occorrido no r~>erva
torio: E::te l'lRno póde entr~l2nto ~er moditicado 
em s•us detalhe.s, seglmdo nconselhnrem os 1\S· 
tudos que continuo a fazer das cirrumstanc ia~ 
do terreno e p rticularitla~e da const;·u,:ção. 

Não é possível marcar o tempo que será pre· 
clso para os concerto>. Neabuma coosideração 
me levará a prelerir oseon~elho, da hem en ten
dida pruden~ia só pelo desejo de dar por finda 
minha diltieil tarefa, e, portaot-•, não pos~o e 

.não devo marcar prazo, <1ue me comprometia 
pela conclusão de um trahalho quê exi;.re multo 
estudo e UJ~xima cantela. Vresenteménle, a 
con~trucção de um dos contr;,fortes está con· 
cllli d:~, dovendo, no trm desta ··em~na e depois 
que ·tiver terminado a sondagem já p1-incipiada, 
1tar começo á eonStTilcçiio de outro. Ao mesmo 
tempo mnndei fnler excav~ções nos pcmto.; des
tinn•los I<OS Oll•ros cuntrafortes, proced•ndo-se 
t."mbom á tlemuliç:io d~ murnlha nu~ lu~ares 
(lut\o nJlpar•·ceram fendas e grandes pedra< das 
ru nda·-U.·s S•' achav~m partida>. A esca<fa d . pa~ 
vil hão dus rl'gi>tros foi ~~uctuida e 1•rincipiada 
a cuít.struc~.ilo d•11 avilhiio. No reservutorio su· 
t>crior r~nov .. r:~m·se os grundes mnntõ~s de 
terrns que imp•di:om o esgotamento da~ nguas de 
~huvos, abrindo-se canaes pa•a facilitar~ ~na 
~ahida, au mes111o temp 1 q11e ~e rnem excava
CÕE\ô para a colloeaçiiu da camada de argilu com· 
pacta. · 

4.. • Sí tem de ser.executàdo qualq11"r trabalho 
supplen•entar no reservatorio sutJeri .. r. em que 
con~i~tírá, tendo-se em vista o proj"cto primi
tivo: no ca>o nllirmativo, qu<~l a despeza pro-

2.•Qu"l·a des1'~za ~m que f,,ram orçadases~~s 
obras pelo eng1~nheiro que formalo11 o proje<>Lo 
e .o está execut;~ndo 1 Imvossinl é. hoje (lrga
nuar.um orçamento d~s obras. Embora o !Jl~uo · 
~era! ni'io tenha t:1ivez de ~offrer mortiOr.;~çõe~ 
1mportan1es, · o~ delnlhes ~ão ai ter~ dos todos os 

· dí~s, à -vis1a do ·que vou observando em rel.,ção 
. á c~nstrucçiio ex~cutada. · ·O orçamento me limi
tana- nos meios. do que devo lançar mão para 

vavel com esse accresdmo·de·obral· ·· 
o· plano do trn!Jalbo snpple.m~nt~r, que está 

sendo executado·nn res :1·vatorio ~uperior, consta 
da coltoeação d11 camada. d" argila a que tM re
reri pr~cedent,.mente. Nll final do meu relatorio 
s11bre o accide•lll' do reservatoriu inferior, de· 
etnrei que em relação á construcçào d•• superior 
nnda ~c devia fl,zcr ·emqn>n- \o se trnt;o s~e dos 
concertns; no emrelanto, estou convencido de 
que o projecto jJrimit;vo do reservatorio supe
rior, deve ser modificado. 

Deu> guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr • 
COllSt:lheiro Dr . Manoel · Bnarque de Macedo. 
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ministro e secreta rio de estado dos ne!(ocios da 
agricultura, C<Jmmercio e obras publica~.- A. 
Victor de .Bor;a Castro, engenheiro director 
interino. 

PRiMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sn. MARnNHO C.wros (pela ordem) requer 
que, depois da votação da 3." dis~ussão do 
orçamento da fazenda, seja invertida n ordem 
do dia, afim de ser dada á discussão em primeiro 
lugar o projecto dG limites entre as províncias 
do Ceará e Piaully. 

E' approvado. 
O SR. PliÉSTDENTE declara que ni se proceder 

á votação do projecto n. 7/ A de !.880, lixando a 
despeza do ministerio da fazenda de t881-
t88~. • 

O Sn. SALDANHA M.l.nrNBO requer e obtem 
permissão para retirar a emenda, de accõrdo 
com o Sr. deputado Malheiros, qu.~ a assigoou, 
reservando-se para apresentnl-a opportunnmente. 

Posto a votos o projecto, é approvado em 3.• 
discussão e adaptado com as seg11mtes : 

EMENDAS 

·No §~.·Juros e mnortização da divida interna 
fundada: 

•Altata-se Hl.:975# provenientes da dilferença 
no calculo. do emprBstirno interno de !878.
AragàQ Bulcà~. - Vb~rato Barroso. -Prado 
Pimentel.-Carlos Affonso.- Andrade Pinto.
Af{onso Penna. · 

•No § i 9. Obras : 
•·Abata-se ~O:OOOr$ du quantia destinada a ·com

pra do predio pnra a thesouraria do Celll"á.
Ara_qão Bulcãa. - Libemto Barmso.- Prado 
Pimentel.- Cal'los Atrm1so.- Cesar Zanta.
Andratle Pint•). -A.f{onso Penna. • 

•No § 8. • Juizo dos feitos da fnzcndn: 
•Augmenta-se 1:600~. proveniente da elevuçiio 

a quatro soJicit3dJres p~r decreto de to de Agosto 
de Hl78.- Aragão Bulciio.- Liborato. Bar raso. 
-Prado PimtÍnlel.- Carlos AffonJo.- Cesar 
Zam~.· 

•Ao n. Difl'erenças de cambio, em vez de 
3 .826: 96!~!5-diga-se-3 .2~9:000t$000. 

·Sala das commissões, H de Agosto de 1880. 
-A•·a.qã~ Bulcão.- Andrade Pinto.- A,f{onso 
Penna.-Libetato Barroso, • 

•ArHgo. Fica~autorizada, em qualquer ponto 
do· Imperio, a venda dos bilhetes das loterias 
conced1das pela assembléa provinci~l de S.Pauto, 
como auxilio ao monumento do Ypiranga. 

•Rio, 6 de Agosto deol:SS0.-0. H. de Aqu.ino 
Castro.-Gaviã" Peixot1.-Martim Frarwisco.
T•IWmdaré,-'M trtim Franaisca Junior.-Anto· 
nio Carlos.-Leoncio de Ca>·val!w.-.il!oreira de 
Barro8.• 

Rio Grande do Sul, ficam equiparados aos do 
pag:ador central em S. Gabriel, na mesma pro- . 
vincia. · 

Rio, i6 de Agosto de 1.880.-0. H. da .Aquino 
c Castro.-Florencio de Abr~u.-J. C. Azevedo. 
-Su_qio de Caslro~-Tkrnnaz Pompeu d• Souza 
Brazii.-J. Setaphico.- Matheirr,s.-Diana.
Fel'nando Oso,'io.:.....Ter011ymo R. i e lfforaes :lar· 
dh. . 

Fica tambem autorizada a venda, em qual-. 
quer ponto do Im perio, dos bilhetes das lote-. 
rias coocedldas pela lei provinclalde Pernam
buco n. U73 de 9 de JU!b.o de l877, em favc•r 
da sanla casa de . mi serieordia e da instru~io 
publica. -Costa Ribeiro. 

Todas as mais ·emendas foram rejeitad:~s, e o 
proj ecto e as emendas ~pprovadas remeti idos á 
com missão de redacçüo. 

Posto a votos o projecto n. üi' C de iSSO, 
(emendas npprovadas' pelo senado á fixação de 
força naval), é npprovada. 

Posto a votos o parecer n. 2! A de 18SO, ap
p!ovando a eleição primaria · de Cabeceiras, na 
pr.,vincla da Pnrahyba do Norte, e approv~do. 

Continua a diseussão unica da emenda do se
nado ao projeeto n. 66, fixando os limites entre 
o Ceará e o Piauby. 

Ninguem pedindo a palavra, 6 encerrada a 
discussão. 

E' lido um requerimento que estava em dis
cussão, assígnado pelo Sr. Rodrigues Junior. 

O Sr. Martinbo CaiDpos (pela cw
dem):-Sr. presidente, não sei sl o autor do 
requerimento conv_irá em que votemo~ a emenda 
do senado e postcr10rrncnt~ o requenmento. 

O pensamento da emenda do senado é o 
mesmo do requerimento. 

Parecia, portanto, mais curial votarmos a 
emenda e requerermos ao senado rara alten.1r a 
redacçlio. 

O Sn. BAsso~ :-Tenho um requerimento 
uesse sentido. 

O Sn. PnESIOGNTE (ao arador):-Sou da opiniõo 
do nobre deputudo. 

O Sn. MAaTIRBo CAMPOs:-E' um rel{lleri
monto de adiamento que devêra ser reito antes 
do encerramento do debate: não é mais oc
easião de votal-o. 

Posto a votos o projeeto é approvndo. 
· O Sa, BASsON pede e é concedido que seja 

inserida na acta a seguinte · 

· -DECLARA~ÃO DE VOTO 

Declaramos que votamos pela emenda do 
senado no art. 1. • do proj ecto de limites par
ciaes do Ceará e Pianhy, acompanhando á coni~ 
missão de. estatística do mesmo senado, ao go-. 
verno e á maioria das duas camaras na íntellí
g~ncia qtte deram á dit~ emenda, de enten~.e- . 

. Emenda additiva rem os limites nella declarados com o territorio 
• tão sóme11le da comarca do Prineipe lmperiuJ·.· e 

Ait. Os vencimentos ·do pagador da paga-: :1 pequeriá nesga de terra. do Macnmbira, de que 
daria da cidade do Rio Grande, da província do falia o referido pareeer, não se alterando no 

TOillO IV,-'<1. 
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demais a linha divisoria de lblapaba, que perma
nece para'as provincias referidas como tem sido 
até hoje.-José:1il. de Freit~s.José Basson, Sinval, 
Almeida Barboza, Sigismundo,Martinho Campos, 
João Brigido, Theodorelo Souto, Souza Carva· 
lho, Nogueira Accioly, Ignacio Martins, Liberato 
Barroso, Souza Andrade, Pompeu, Barros Pí· 
mente!, Soares Brandão, Ruy llarboza, Antonio 
Carlos, Bezerra de Menezes, Prado Pimentel, 
Mello Franco, Antonio de Siqueira, Corrêa 
Rabello, Fernando Osorio, Candído de Oliveira, 
J _ C. Azevedo, Leoncio de Carvalho, Esperidião, 
Espindola, lliana, FlorenciD de Abreu, Ca
margo, Joaquím Tavares, Seraphico, Manoel de 
Magalhães, .Americo, Meira de V asconcellüs, 
Prisco Paraíso, Joaquim Serra, Maneei C~rlos, 
Abdon Milanez, Franco de Sá, lldefonso' de 
Araujo, Fabio Reis, Monte, Ribeiro de Menezes, 
Danin, Feliciü dos Santüs, Almeida Couto, 
Abreu e Silva, Moreira Brandão, Zama, Theo· 
dümiro, Martim Fnneiseo Junior, Roilolpho 
Dantas, Sergio de Castro, Bezerra Cavalcanti, 
. Belfort Duarte, Affonso Penna, M:arianno da 
·Silva, Tamandaré, :Barão da Estancia, Luiz Fe
lippe e Cesario Alvim. . 

Vem á mesa, é lido, apoiado e approvado o 
·seguinte -

Requeriment<t 

Requeremos que se peça füeuldade ao senado 
:para alterar a redacção do art. i. •, acresceu
unilo em seguida ás palavras-da mesma serra 
-as palavras---.nesta parte.- João Brigido; -
J. M. de Freitas.-=José Basson. 

O Sa. RoDRIGUEs JuNIOR declara que, em vista 
do requerimento apresentado pelo nobre depu
tado Sr. Basson, rettra_ o que enviou 8 mesa

A camara consultada, consente ria retirada do 
requerimento. 

Entra em L • discussão e é a pprovado sem 
debate o projec.to n. l3i, sobre n fundação de 
colonias nacionaes em terras devolul:~s. 

Continúa a 3. • discussão ''ao projecto n. 71, 
sobre sulphureto de carbono. 

Vem á mesa, é lida e entra conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Elm!IDA. 

• Depois das palavras-snlphureto de car
bono-acrescente-se-segundo o novo prucesso 
de sua invençiio.-Soar~s Brandão. • 

O Sr. Ca.D.dido de Oliveira;
Sr. presidente, como o illustre orador que me 
precedeu na 'tribuna, folgo em reconhecer que· 
a gravidade do assumpto têm impressionado a 
eamara, e que em lugar dessas passagens silen· 
ciosas e rapidas que. tem obtido tantos outros 
:prüjectos de concessão de privilegio, o actual 

·- atll'aiu a at~nção de distinctos oradores, que o 
tem examinado sob todas as suas diversas faces, 
offerecendo .. ué varias e encontradas soluções. 

Entendo, Sr. pre~idente, que o .assumpto está 
por demais discutido," que o direito que assiste 
ao conselheiro eapu.ema é incontesta"Vel. 

O 811. JosÉ !WI.IANNO dá um ap~te. 

O SR. CAJmroo DE OLIVElllA:-E' a minha 
opinião ; cada .um de nós pensa como entende ; 
este é o meu modo .de vêrc · 

Assim como, dizia, eu desistiria da palavra 
para votar, si porventura o discurso do nobre 
deputado qne hontem tão brilh~ntemente occu· 
pou a trilmaa, não tivesse procurado dar uma 
nova direCI(ão ao debate, levandü-o a nm terreno 
em que não· fôra considendo pelos precedentes 
oradores ; mas que tambem em caso algum vai 
ofender o direito e a justiça do pretendente. 

O nobre deputado, sem n·egar o "rande serviço, . 
e o prüveito incontestavel que do invento do 
illustre Sr. conselheiro Capanema resultou para 
a lavoura ... 

O SR. Z!ll.l.:-Isso.ainda. ninguem contestou. 
O Sn. CA.Nnmo DE OLIVEIRA:-.. _ aliás não 

contestado· por nenhum dos illustres membros 
da .camara, appellou para a opinião do Sr. mi· 
nistro da agricul tnra, recentamente P.xternada 
em seus avisos e relatorios, e em face das 
quae~, disse s. Ex., este proj ecto está .conde-
mnado. · 

Senhores, houve uma deploravel confusão 
da parte do meu illustre ~migo. Com o nobre 
ministro da <~ gricultnra, com esta camara e 
talvez com a grande maioria do ·paiz sou de 
parecer que se deve alterar ·profundamente a 
lei de.l830. 

Essa lei foi de occasi5o ; sur<>iu no }leriodo, 
por assim dizer, de iniciação industrial do paiz, 
<I_Uando n total ausencia do espírito da inrcia· 
ttva r~clamava providencias especiaes que ani
massem e excitassem os~espiritos emprehende
dores que do estrangeiro nos trouxessem me
lhoramentos, descobertas e invenções uteis. 

Deu· se esse premio converti v e! em privile· 
gio ao introductor de industrias novas, premio 
não consi~:nado talvez em. outros paizes e em 
outrns le~islações mats adiantadas. Era, porem, 
necessano estabelecer e firmar na lei de l830, 
·no estado radimelltar da nüssa industria, uma 
garaniia do trabalho, com estimulo para os 
emprehend.imentos e melhoramentos. 

E' essa :1 razão da disposição de 1830, que 
aliás revela o alto eriterio dos legisladores de 
então. 

Hoje mudaram-se as condições do palz :- o 
desenvolvimento ind\tStrial, cotnquanto demo
rado e pequeno em relação ás outras potencia s; 
é com tudo visivel e segne entre IlÓS sua mar
cha irresistivel ; elle manifesta-se vivaz e 
fecundo. 

As communieações com os paizes estrangei
ros fazem-se rapidamente ; todas-as descober
tas se desenvolvem e- se propagam com uma 
facilidade enraordinaria. Assim, nenhum ser
viço extraordinario on especial, como muito 
bem disse. o nobrê ministro da agricnltnra, se
cundado pelo meuillnstre amigo, presta aqnelle 
que do estrangeiro traz uma industria nova ; 
como incentive, não ha necessiéJade de preDiio, 
de remuneração ou privilegio. 
N~ veDda do seu producto, na procura delle. 

estão as . compeusações ; o introdui:tür auferirá 
lucros e assim terá as vlU11a!:illli:S de que cogi- . 
tara. · 
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Estou, pois, -de accôrdo com o nobre Sr. mi~ 
· Distro da_ .agricultnra e com o nobre deputado 

pela Bahia, ne,gando o premio ou o privilegio 
áquelles que Introduzem industrias uoç-as no 
paiz : rerorme -se a lei neste sentido, e darei . 
o meu voto á reforma. · 

Mas a questão é outra, senhores, e abi é que 
se deu o desvirtuamento della; dabí é que ella 
foi desloeada : convt:..i saber si o conselheiro 
Çapane~a simplesmeu~ intr~duziu no paiz um• 
tndusL_na nova ou, antes, s1 _a melhorou, ou 
aperfeiçoou, ou a ereou. . ._. •. · 

O SR. JosÉ MüiANNO dá um aparte. 
O SR. CANDIOO DE OLtVI!ru.: -Chegaremos 

ahi. · · 
Pr!Jvei na l. • discussão que o .processo de 

fabnco era novo. Até hoje não fui-,contestado 
nem s~ ~monsu:_on o contrario. O parecer da 
comm1ssao espeCial, firmado por nomes corope· 
tenles, por summidades scientifieas de i. • o r· 
dem, corno o sr· Dr. Nicolau Moreira, nenhuma 
diivida deixa ·sn.bsistir; · · 

Este parecer ·diz que o fabrico do sulphn
reto de earbono 110 Brazil exigia processos, e.itu· 
do$, systemas, e aperfeiçoamentos diversos dos 
qne são empregados na Enropa. As condições 
Clim.atericas deste paiz, condições que deviam. 
ser postas .e!Il harmonia coro _a. producção· de tal 
agente c htmieo, eram espec1aes, diversas das 
da Europa; sendo .assim necessaria a interven
ção da actividade, um esforço e estudo espeela\ do 
c~nselheiro Capanel!la para que se tornasse pos· 
.srvel. no pa1z o fabrico em grande 'do sulphu
reto de carbono . ( Não aplJitulos. ) 

Eis a grande distineção, senhores ; o SoltJhU· 
reto de carbono e materia conhecida, diVUl• 
gada n~ Europa; todos os livros de chimica in
dustrial o mencionam: Payen:, Dumas, Tbevarcl 
e· tantO$ outros· chirnicos · o descrevem; mas a 
commissão especial diz que O· fabrico europeu 
não é o mesmo que o fabrico btatileiro. 

O SR. BA.PrrnA l'EREmA:-Nã.o apoiado. 
O SR. CAm>IllO DE Oz.rvmu.:-Dizem·n'opessoa.s 

competentes, . 
O Sa. RAPTISU Pl:ru>.IR.A.:- Niio diz isto o 

· O Sli. BAPTISTA PERBIBA : - Em que consis· 
tem as modificações desse processo? 
• o sa. CANiltDo DE ouvEIRA.: - Nao sou pro
llssfonal; não posso dízer em que consistem, 
mas fallo com o parecer dos entendidos;_ Dizem 
elles que 110 empre~o de madeiras apropriadas, 
nas fórmas novas ae retortas, do mastique, na 
harmonisação das condições . eli~tericas . do 
paiz ao fabrico deste prod ucto houve innovação, 
trabalho especial e •u( generü do Sr. Capanem.a. 
· Po~Lanto, slío processos, esforÇOS e trabalhos 

e_speCJaes delle que c tornaram possiveLe pra· 
ttcavel aqui o fabrico do agente a que se .retere 
o projeeto em diseussão. 

Este é o ~-:mde :lrgnmentb que deve domi· 
Dar e pres1dir a discussão, senhores ; esta é a 
grande bitola para a decisão da causa, para a 
snajusla solnção. 

Não se trata só da introdncção de industria 
estrangeira ; não foi esse · papel . passivo que as· 
sumin .o conselheiro Capanema. 

Coroqll<lnto fosse incalculavel,_ como disse·O 
meu nollre amigo, chefe da maioria, o beneficio 
·feito á lavoura com a adopção do novo systema 
de extincção de formigas, todavia este beneficio 
:não podia por si autorizar o monopolio ; mas 
não foi sómente isto. . 

Não Sll limitou a tão pouco o que fez o Sr. 
Capane~ . . Elle inventou processos que são 
sens, qtie fazem parte de sua propriedaàe e que 
lhe devem ser garantidos. Mas como;· Sr. pre
sl'dente ? Pela lei da excepção, pela faculaade 
exclusiva da. preparação do producto. 
. O monopolio nasce consequentemeDte da força 

das circumstancias, e eolll.o formula garantidora 
dn propriedade e material. · 
· Seallores, teobo visto àesvaírar-se a diseus • 
são, porque os principi!JS absolutos. das theses 
abstral)tas sao sem11re perigosos, sobretudo nes·· 
tes assumptos. Ainda ha pouco, a proposito desta 
mesma questão, a voz eloquente do nobre de· 
putado por Pernambuco ebegou até a negar a 
propriedade industrial li litteraria ; S. Ex. le· 
vantou·se contra todos os J.>rivilegi_os li favores, 
mas o privilegio é um direito porque ftmda·se 
na lei. · -

parecer. 
O SR. G.ui:DIOO nx Ot!'VEw:- O parecer diz. 
O Sa. lb.PiiSTA. PEREIRA dá um aparte. . · · 
O Sll. C.U.--omo DE OLtVBIR.A.:- O parecer diz 

isto: são phrases textlllles delle . Sinto niio lel·.o 

O SI\. B.tPTIST~ PEJn:IlÍA :- Não apoiado. 
0 Sa·. CAND!DO DE ÜLIVEIIIA :-.Apoiado. 0 !lO· 

bre dep11.tado não póde negar que a propriedade 
litleraria e industrial está sujeita ás me61Das 
relações juridicas que outra qualquer proprie· 

presente, roas a camara toda o conhece: . 
O processo é inleiramente novo, asooverom o 

. Sr. Dt. Nicolãu loaquim. Moreira e os seus 
companheiros. Leia o .nobre. deputa'do de novo 
o parecer e convirá commigo. · 

· · E' ·egpeciar( é a phrdse do parecer) o processo 
rW fabrico. • 
- 0 iR. Fru!I'l:AS Coll'l'INBO dá um aparte. ~-

. 0 Sa. 'CAMIIDO DE ULn-EtlU.::-Logo, 'nl!o se trata 
de uma simples introducção de producto~ es-

. tra~geiros conheciaos e preparados na Europa, 
de !Dd\lStrias e"ploradas;.mas sim· de ·um systema 
aperfeiçoo.do, que so!Treú melhoramentos, que 
tQm~11 fórmas ~peclaes, ·sem as quaes ara im' 
poss1vel o fabnco.. - · 

&~. . 
O SR. BAPTISTA PEBEll\A :-E' sujeita a um 

effcito .mo.ito especial. 
·.. 0 . 811;· ,cAmiDO DE. ÜLIVEJRA : - Ahi está a . 
Const~tuicão que a garante. E_.es_te proje_cto. ~ão 
é rnrus do que .• um coroUarw dos. pnnclJIIPS 
cónslitucionaes. (Apartes.) 

Assim senhores, a argumentação . do illustre 
deputado pela provi.ncia . da Bahia gyra n'um 
circulo vicioso; S. Ex. combate com o p3recer 
do minísterio da_ agricultura o projeeto, mas 
esse . pueeer refere~se _ pura e simplesmente á · 
iliduslria · importada do estrangeiro, qrunido · · 
aqui · não se trata de uma jndnstria importada. 
(A.pa.rte$.) · · · · · · 
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E' fora de duvida, Sr. presidente, que o in· 
ventO do Sr. Dr. Capanema exigiu da parte dellc 
esforços especiaes; não foi um simples in
troductor de mercadoria estrangeira. 

·O Sa. JoSÉ MAR!ANNO : -Porque teve então 
~m previlegio de tO annos T 

Q Sa. CANDJno nE Otn-EIRA:- Com isso niío 
tem nada a camara. 

O Su. JosJ1: MA.at~N;:(O:-Tem tudo. 
. O Sa. r.dNllroo DE OuVEJJ\A:- O conselheiro . 
Capanema descobriu um meio de ~pplicar â 
extinc~lío da formiga um producto chiluico 
combinando ingredientes entre si. Era um in· 
vento seu. 

O S11. JoSÉ .MAUIANNo:-Não ~poiado. 
0 Sn. CANOfDO DB 0Ll\'EinA : -A :ljlplica~lo 

era invento seu, -e porl.anto estava no restricto 
termo da lei de i830, e por isso dirigiu-se :10 
governo pedindo-lhe a patente ; o governo 
em i873 deu-Jbe o priviiP-gio usando da ~t· 
tribuição d~terminada e definida na lei de i830. 

. Nada tem pois a camara com este privi· 
legio. 

O SR. JosÉ MAIIIANNO :.,-Tem tudo. 
o 'sa. c.~NIJIDO DE ÜLIYE!I\.1. : - Nada tem, 

porque a camara não conhece doquelles privi· 
legios concedidos pelo poder executivo, nos 
termos da lei de i830; _Clll tnes condições o go· 
verno exercita um direito seu. O qae é ~ub· 

·· mettido ao conhecimento do corpo legislativo 
siio os privilegias que vão nlém dos limites es· 
tabP.lecidos na lei, que se constituem excepções 
nella. 

}las o conselheiro C.:~panema (e aqui é que 
está a questão), além de ter descoberto a ajl)lii· 
cação da extincção ãa formiga e de ter introilu· 
zido no Brazil o sulplmr~to de carbono, desco· 
briu uma nova fôrma de fabricol·o, inventou 
melhoramentos e systemas novos deste fabr ico,· 
e para a efficacia do seu direito é que torna-se 
necessaria :;. conçessão do privilegio: ptlo corpo 
legislativo. 

O Sn. JosÉ MA.RtANxo :- Porque fo i qae elle 
obteve o primeiro privilegio ? . 

O .SR. CANutoo DE 0Lmm.o~. : ...,.. Porque dcs· 
cobrin. o meio de extinguir formiga. · 

O SR. IoslÍ l'tfA.IlUNNO:- E o segundo? 
O Sn. C.u<o1oo u& OLiVEtu : -Porque dcs· 

cobriu um fabrico especial do $Ulpbureto. de 
carbono. E' para tal fabrico que p~de o privi· 
legio : - é . porque ahi . houve esforç~ . seu, . 
applicaçiio do. sua actividade intellectuaf, para 
que possa ter Jogar no Braz i! a fabrlcaçõo. • 

Eis pois demonst.r~do que não houve simples 
introducção de produeto, houve alguron consa 
mais e é essa cousa que_ se busca prlvile· 
giar. (Apm·tes.) Quem llSsim resolve foi o 
commissão especial de homens ·cvmpctcntes, e 
emquanto os nobres deputados não provartJm 
que o parecer da commissão especial é inteira· 
mente oon.trnrio .i sciencia, emquauto não mos
trarem que essas asseverações de homens como 

. · o Sr. _.Qr. Nico!au Moreira e seus ·companheiros 
· · são erroneas e hio de convir commi_go que o 

f:tbrico do sulphnreto de carbono pelo Sr. con
selheiro Ca.panetna tem urn processo especial. 
(Não upoiados.) 

O SR. JosÉ M.uu.u;No:- Niío il exacto, o fa· 
brico é como em toda a parte. · 
o Sll. c~NDleO OE ÜLIVEIQA :-O que é notorio 

é que os empregados adestr3dos ncese fubric() 
foram alliciados e subornados para- ·i~J!_tra em· 
preza. ~?A 

o Sn. lO SÉ 1\{AI\IA.i'iNO :-Isso jâ está conte3-
tndo. · 
- O Sa. RUYBAnnosA ;.,-E depois nós não somos 

aqui tribunal de· justiÇa para punir. 
O Sn. CANmoo DE Ouv.EtnA.:- Mas somos 

tribunal para formar leis que garantam a pro
priedade a quem a tem. 

1>1!vo to11wr tambem em consideração o pro· 
jecto subsLituti~o formul~do pelo meu dis\incto 
~llli!JO o :)r. Dr. Afi'<>nso Peuna. O meu ümigo, 
inr~nso uo projecto, confessa todavia que ho11ve 
um grnude serviÇo prestado pelo Sr. C"l!anema 
e q,uu mcreee uma remuueração do .E~tado. . 

Cu111pru, pois, liquidar a forma da remuner:t· 
ç1io, si com premio pecuniario, si com-o privile
!lio LOtll[lUrnriu. Seulloi'es, a este respeito. nado 
mais Lenho a ~cresccntar as judiciosas palavras 
do illustre chefe da maioria. 

O SI\. Josli ;u_,UJANNO:-Isso não é quest~o de 
moiorin, elle não fallou como leader. 

O Sn. CAl\1lrno DE OLrvrunA :-Mas eu posso 
empregar os termos que quizer, dispenso a 
bitola que o nobre deputado me quer lraçar. 

O SR. JosÉ MAliiA.o.'iNO:- E' preciso destruir o 
effeito destas palavras - chefe da maioria. 

O Sn. CANoroo DE OLrVBtRA :- Como ditia, 
depois do arq-umeutaçiio cerrada e logica de S. 
Ex., não set como se possa pOr em duvida a 
justi~a da concessão. · 

Sr. presidente, a nossa h.istoria parlamentar 
ahi está Ha :lO annos que está em vigor o re· 
gimen da lei de 1.8:!0. Todos ·os annos e em 
todas as épocas esta camara tem dado privilegias 
para inttoducçiío de industrias; nunca deu-5<3 
um pr~mio em dinheiro. 

o f.n. RuY BAB80H :-Esse argumento já eslá 
respondido. · 

. 0 SR. CAl\1llDO DE 0LIVJlJ1LI.: -0 Sr. 'Visconde 
de :Mauá introduziu -as estradas de ferro, teve . 
privilegio, a navegaçlio a vapcr foi privilegbd~, 
n navegação para o Amazonas, além de ser pn-
vilegi nda, teve subvenção do &stado. . 
. Em todos os tempos se tem d~do, pois, a eon· 
versão; alln t~m exi~tido em todas as occasiões. 
O nobre deputado pela Bahia diz que são abusos 
inveterados, contra os quaes devemos protestar, 
e que não noo deve assustar a pecha de iucohe
rencia. S. Ex. collocou a questão em Uin ponto 
de vista especial. Entende que deve 3 cawara 
levantar-se contra· esse systeroa de converter. o 
premio em privilegio ; mas eu pergunto : em 
quauto se póde avaliar o servii!,O ·prestado á 
lavoura do paiz pelo conselheiro Ciipau_ema? 
Em 1.00:000,$ ?_ E' irrisorio este compu to. 
Al~cu disto, o esl.ado do tl!csouro comporta este 
dispendio, quando noS: ~chnmos a braços com 
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Ut:Jl dtfi'!it f E quem deva p~~ar o beneficio? 
Nao sera :•quelle que o recebe direct:uncnte? 

(Ha 4l_JUII$1lpa•·te3. ) 

E' pois um argumento poderoso esse apresen· 
tado·pclo nobr~ deputado o Sr. Mortinho Cam· 
pos ; deve immedhobmente pll":lr o beneficio 
aqnell~ qu_e directamente o r~cehe . A quem 
aprove1ta d1rectamen1e o formicida ? A' lavoura; 
ella que o pague, aceitando o preço do fabri· 
cante. · 

(Ha alguM apartes.) 
Senhores, em verdade confesSo quo não vejo 

fund~mento pnra esta grande luta, para est~ 
quaH apa•xonado d11bato. 

Nã!J r~ceio os maus r~sultad•1s que possam 
prov1r a )avqnra, pela c.oncessiío dv fabrico a 
um só ind:ividJ:!O ~ A im~o:tação do snlphureto 
d~ e~rbono . n~o e proluh1d:o; o desd.: q11e n:io 
ha PS>a proh1b1ção. nenhum desses terrores tem 
fundamento; são ioteir~mente vãos. · 

(Ha algwas apartes .) 
Nós snbemos que os pro~ netos r.,bricadO$ no 

estrangeiro têm_ preços muito menore<, comP.a· 
fl!_ilos a~s do pa1z. O prlvlle:;-io, puls, a meu ver 
nao Fera grande · coousa pura o :>r. conselheiro 
Capanema. Desde que da ... ,trangeiro vem wais 
barato o sulphureto de cnrbono, de•de qne eslã 
demonstra~oque o pr•çv d~~le producto n o es· 
trangeiro é in limo, como é que tememos o mo· 
nopolio, desde que nioo é Vcolado o uso do sul· 
P~'!r~tO est!an:r~iro ? .Eu creio. qu~ _ na não pro
btb•çao da tmport~ção eslá a g .. ranlia comra ~ 
exager.,ção dos preços, contra os ab11sos possí
veis. do dono do privilegio. 

(H a alguns apartes .} 
Senhores, estnndo assim demon~trado que não 

ba r:oz5o para tazer applicação á e>p.·ci~ da 
opinião do nobre ministro da agricultura, visto 
qne se t1·ata d• um fnbrico novo, esp~cial, do 

· Sr. conselheiro Capanema, e asseverado 1•or 
pessoas competentes e ainda n5o desmentido; 
eniendo que deve-lhe ser mantido, a menos 
de não annull"rmo~ completamente a Consll· 
tuiç:•o do E:stado, nestn p;•rte. · 

Voto, pois, pelo projecto, e espero qne a en
mara continu~J'â a manter em 3.• discussão 
a sua deeisã' j á' dad3 em segunda, uma vez 
que os argumentos dos nobres deputados não 
·nzeram mais que corroborar essa mesma de· 
cisão. · · · 

O 8r. AWon11o Penne:- Sr. presi· 
dente, pelas theses que desenvc,lveu ·o .nobre 
deputado que defendeu o proj OJCto em discllSsiio, 
parece-me quo fadi mente a com ara chegará a 
um~ solução satisf3ctorin. 

Desde que S. Ex. olftrma que não se trata de 
mera um:oduq;ão de pro<:<sw j <i CMihtcidc ·pa.ra. a. 
fal!ríc.1~o de um producto chimico, . mas d~ 
processos novo~. esp•~ciaes, que eust~ram ao 
Sr. conselheiro Capaneuoa trnb11lho . e e.<forç.os, 
parece-me que a conclusão a tirar é eonciede.r-se 
privile;!"io IJara· esses processns·novos, e5pet•iaes, 
sui gmeris, de · iuveoção ·do Sr. · coru;elheiro 

· Capaneroa. . . 
. · E" esta s conclusão a qtie cheguei ouvindo .as 
considerações ·do nobre depul<ldo. · 

lia uma ~~enda apresentada que · diz assi·m 
(lê) : • Depurs rl~s ·P~Iavra.<-.>ulplmreLo de c ar· 
bono-~orosco.nte - sc; 8~/JU1IIio o 110oo pr0t8sso 
de sua mvmçao. · 

Esta emen.la, apresentaáa pelo nobre depul~do 
por P~rnn lllbllco, o Sr. Soares Brandão ataba 
de ser brilhantemente sustentOO.a pelo' nobre 
deputado que ~ntés se mostrav~ defensor acer· 
ri111o do projecto; a qual diz eousa muito diversa· 
porque1 Sr. !Jres!dente, o projecto apresentadÓ 
~la noore com missão de eommercio e iudustria 
da. no Sr: conselheiro t::lp3nema privilegio 
para a fobncaç.1o de um pro dueto 11;( mais de 80 
annos conilecido, e n5o est;otue limitação alguma 
qu~nto ao meio de fabricar esse producto 

Ora, Sr. presidente, attendendo eu a :1ue o 
Sr. conselb(• iro Capanema havia sum duvida 
alguma pre;)tado um rel~vantissimo servl~o :i 
l11voura do paiz, serviço tão relevante como 
tnJ_vez_ ou~ro não ~enha sid•1 pres13do a essa nossa 
pnme1ra IJ!d~trJo, é que eu offereci nm pro· 
J e~to snhslltu\Jvo mandando-lhe rlar um prijmio 
de !00:0001), eomo gratificaç.io pelo beneficio que 
elle fez com a :~pplic~ção do snlphureto ;i ·extinc
ç~o da rormign ~aúva. 

q nobre deputado, que aeabn de sentm·~se, ·re
fermdo-se â nr~umentação do distiaeto letlder 
da maioria, o men bo01:ado aoiig~ ·deputado por 
ftfrna~,decla rou que ei'IIInc:Jiclll~v~l esse premio, 
por 1sso que o resullndo dn apphcução do r~r
micidu Cupane•na ou antes do sulpbureLo de 
c."bono á extincç5o dn fnrmi s:a. saliva era para 
a lavoura de um valor inest1mavel. 
~as,. Sr. r•residente, . este ~rgumento para 

mtm nao ó proeed~nte . Vou drzer a razão. 
Quanuo se trata de deeretnr oa conceder nm 

privilegio, tem·sa em vi$ta garantir ao inventor 
a sua invenção, é uma propriildad~ como a lit
t~raria , e o pnvilegio é o meio de tornai-a effe· 
ctíva ; como está nol •:nracter de toda a proprie
dade, qualquer que ella seja, o privilegio dá ao 
inventor o uso e gozo ex.clusil•o da sua invenção. 
M.~s, n~ <:3SO de IJUe se tr-ota, o Sr. conselheiro 
G:.panema niio.pod ia ailcgar direitos de inven· 
tor, . porque o sulphureto de carbono já era 
conhecido antes de S. Ex. ter vindo ao mundo. 
J:í rõra inventado por Lampadius no seeuio 
passado. 

Eis porque, Sr. presidente, me parecia des
toar dos bons princípios ecunomicos, qüe regu
lam esta m~teria, a cunces5Jo de um privilegio, 
de am monopolio para fabricar . u.m producto 
.chimico conhecido lla muitos anuas, que se fa· 
~rica livremente em todos os paizes do mundo 
e já usado entre nós. · 

1!.' certo, Sr. presidente, que o Sr • . conse
lheiro Capnnema foi o primeiro a applicur o 
sulpbureto de carbono á extmcção das forml· 
g;•s salivas. . . 

Ante,; das experieocias ·por S. Ex. feitas e"dlis
estudos que rez da melhor applieação do sul· 
phureto, para co! her tod:1s a~ vant~gens que 
c>~e produeto chimico nlferece como insecticida, 
n in~tuem entre nós o empn·gavn para extincção 
da· formi;:-a saúva, qlie tem '· call$ado 4 la"olU'a 
immen~os esr.r-.~gos · e iacalctilãveis prejuízos. 

O bOnrad.o con~elbeiro · pó<le· orgul11ar se do 
serviço que prestou,jnutar mais: esse til ulo aos 
muitos que o recommendam á gratidão publica, 
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Offereeendo o proj~cto sUbstitutiva, tenho em I ,;0 proce!;So-que el!e vnlgarisou no paiz, foí 
vista dar· lhe u.ma recompensa nacional, um empregndo em outros Juo-ares, como nn Alger1a, 
premio pelo grande e ass1 gnalado serviço q11e= ,__dizem, segundo li em ~Yg'!mas pub llcaçõl_lS de 
prestou a lavoura. JOtnaes; mas esta apphcaçao· fez-se ba VInte e 

O Sr. conselheíro Capanema, porém, não era mais annos, e no nosso paiz só depois de estu
proprietario e não podia p~tender para si dar a materia o ~r .. conselheiro Capane~a, só, 
a irei tos de inventor em relaçao a um producto depots de expenenc1as suas fez -se a mtr~
desde muitos annos conhecido e empregado na ducção do sulphureto de carbono como form1- . 
indnstria. O premio é a gratilicação que a lei cida. 
!le" i830 assegura áquelle que introduzir no Desde que o nobre deputado, q~e tem se mos
paiz uma industría -uLil e eapu de promover a trado . acerrimo defensor do prOJecto, declara 
sua prosperidade. Não é um premio~~correspon- que se trata de U!ll proces~o novo, de um tr~
pondente ao -valor do serviço prestado, mas balho su.t ,qenerts, especml_para .a produc'}ao 
uma gratificação que é regulada pela generosi- do solphureto de carbono muda-se a face da 
dade dQ paiz, e para com aquelles de seus filhos questão. 
que se tornam recommenãaveis por taes servi- Eu entendo que a ~amara poderia votar o 
ços. -· . . . _ proj~cto com a emenda apresentada pelo nobre 

9 tn!enlú; e conhecido e a mtroducçao no deputado o Sr. Soares Brandão ; desde quP. de
palz nao ":;í nenhum d1re1t~, a não s~r o que c !af;i-se que é um processo novo de f>lbricilção 
marca. a le1 de 1830, por motivo espec1al como de sulpbureto, acredito que a questão desloca-sa 
bem disse o orador que me ~recedeu, do terreno em qne estava para a~ue!le em que 

ú fim da le1, Sr. presidente, e ,_claro, é devia ter sido encarreirada desde o principio. 
intuitivo : é animar a introducção de industrias _ . 
novas; de melhD):amentos que possam apro- . ~ SR. ÇANDroo DE 0Lm:rru. -~Desd~ o prm-
veitar ao paiz; é um es. tim!lfo que se deve dar, mp10 se dtsse que o proresso era novo. 
cuJo qu.antum fica ao arbítrio dos poderes pu· O Sll. CEsAB.ro Al.vm :-A emenda resolve a 
bhcos, que devem sem duvida alguma tomar questão. 
e~ consider.ação· todo o alcance social e econ~- o SR. AFFol'!so PENNA :-Mas os termos do 
m1co. co facto de que s~ trata ; mas este pren:no projecto não são· o transumpto das considerações 
nao e. uma eompenMçao eompl~ta do semç~ ão nobre deputado ; concede-se privilegio pura 
prestado. Quem melhores serv1ços pre~ta _a e simplesmente para fabricação do sulphnreto, 
lavoura do qut_ aquelles ,que f~zem appllcaçao sem referencia á modificação alguma no pro
de novas machrnas, q~e estabelecem estradas cesso que seja de invenção do petici(lnario. 
de ferro poupande nulhares de contos nos '. _ _ _ 
transportes dos generos de produeção y ~ort,!lnto. entendo que o prmlegJO para a fa-

. . _ bncaçao do sulphnreto pelos processos conhe-
;Nunea se vm dar uma grattficaçno ou !1-m pre- cidos e já usados seria injusto e attentatorio aos 

n:ao, ClJrr~spoiUknte ao sertnço P:~'tado, aq~ell~s principias da liberdade do commercio e indus
que se el?-earregaJ? ~e generah~r a apphcaçuo tria, pelos quaes sempre tenho pugnado nesta 
de machmas ute1s a lavo!l-ra, aquelles que se camara. Já na sessão do anno p~ssado combati o 
enca~regam ~e lançar !JS trdhos de uma estrada o projecto concedido a Laperriêre relativo ã 
.de !erro. Nmguem ~mda se ~e~rou de con- soda, estou, portanto, boje coherente com os 
cede~-lhes um _pr~mJo J,lecunul':lo eqn:va!ente princípios que então aventei, combatendo o pro-
aos mcalculaveis 15eneficl0s gu_e prestam. jecto nGs termos em que se acha. 

O SB: CA!'i'JJIDO DE OLIVEIRA.:- Dá-se privi- ' (Ct'Usam-s~ diversos aparl~.) 
leglo • . , . -A fabricação do sulphureto de carbono no 

() SR. AFFONSO PEt."NA:- Da-se ~té snbsl<!Jos paiz dará lugar ao desenvolvimento de uma 
porque_ trata-se -~~~ assumeto mu1t~ espe~1aJ, nova industria, ao p3sso que o wunopolio além 
mas ,nutg:uem d1ra que nao se p_ode estimar de constituir um llllico fabricante senhor dos 
em dinheuo esse serviço, ·O benefic!o prestado. preços daquelle producto, irá, si é ~ue os pro-

O 811. C.uromo-DE OuVEnu:- O nobre depu· duetos esl!"dngeir"s podem competu com os 
tado elaudica. O principio que preside ~a uma fa~ricados no _paiz, favorecer a industria estrau-
concessão preside a ontra. ge1ra em detrimento da namonal. 

O SR. AnoNso PEI>."NA: -Está no arbítrio dos Isto, Sr; presidente, não me parece justifi-
poderes publicas marcar a importancia do cavei. 
premio, tendo eoi ·vista a vantagem da intro' Sr. presídent~, dizem os nobres deputados 
ducção e o beneficio prestado á lavoura; mas que a lavonm, a quem aproveita o invento, deve 
dabi 'não se segue que a conces~ão represente pagar. 
valor~ equi-valente ao seryiço pre_stado pela intro- Haveria um meio, que eu julgo p:referivel 
ducçao de n!IJa nova. 1ndustna, ou melhora· ao monopolio, para se cobrar da lavoura os ser
mente material no paiZ. viçm; que presta este novo processo :_ seria 

A rejeição pura e simplesmente do monopolio, muit.o preferivel estabeiP-cer-se o.m imposto 
sem oll'erecer-se uma comp<msação ao Sr. con- sobre as lata~ de sulphureto de carbono, a con
selheiro Capanema, me pareceu uma injn>tiÇll, ceder-se o monopolio, porquanto o mon.,polio .é 
porquauto, ()()mo já disse, e Ulda a camara o imposto mais arbitraria e vexatorio que se 
_reeonheee, o Sr. ronse!heiro Capanema .. pres- conhece, porque fica dependente da vontade de 
Ulu á lavoura um serviço releva!Wssimo. uma individualidade que· tem em -vista auferir 
(.ápojadcs.) ' grandes lucros . · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:28+ Pág ina 26 de 39 

Sessão êm 19 de Agosto de 1880. 319 

Vê:n ?s nobre~ deputados que o imposto ter!a ' para na 2.• discussão negar, como neguei, o 
UD? l!m1te apt:ec!avel, ao p~~so que o monopoho meu :voto ao projeto. (Muito bem.) 
detxa ao arbttr10 de um tndividuo elevar ou o s ,.. __ · •. p · · 
abaixar os preços, conforme a sua livre von- n. ~,uuo =vrn :- efenamente. 
tade. _ . . . . O 8r. Augut~to França:-sr. pre-

Ora nao ereto que nos, que temos etp.. vtstu stdente, ten_ho votado e continuarei a votar 
favorecer a lavoura, ~onoordemos em su]ettal·a, contra o proJecto em discussão. 
em assumpto que a mteressa altamente, ao ar- o s F s · . E r · 
bitrio do productor de uma substancia de que . R. ll;~Cisco ODRE.- az com ISto um 
ella não póde prescindir para a extincção de servtço publlco. 
uma das pra!!as que a J)erseguem. .. O Sa. Auausro FIW!ç.l:- Assim procedendo 

Port~nto a razão adduzid<\ de que a·J3voura esqueço-me dos nomes proprios das pessoas qu~· 
deve pagar ainda não me convence ; além de possam ser particularmente interessadas na 
que a lavoura, como reconhecemos, é a princi- approvação ou rejeição do mesmo Jlrojecto. 
pal mola da riqneza do paiz, e portanto são (Apoiados.) 
solidarias com seus interesses todas as outras A minha opinião tem sido até aqui vencida. 
classes. Ou continue a sel-o, ou seja afinal vencedora 

Estas .considerações, Sr. presidente, levaram- estou certo de que a tleliberação da casa ha dé 
me a propõr um premio em vez de monopolio ter todo o cunho da sabedoria e dignidade 
em favor do conselheiro Cnpanema, e si pre- (apoiados) ; porquanto, Sr. presidente, a camara 
ciso fosse paro pagar esse premio, . fôra prcfc· em todos os negocias em que ·intervem, deli· 
rival lançar-se um impostos sobre o. sulphu- bera e resolve sempre, inspirando-se nos dieta
reto consumido, a deixar con!indo um imposto mes da mais escrupulosa honestidade e inde· 
sobre o sulphureto ao arbitrio de um indivíduo, pendencia, qne tem caracterisado todos os seus 
o P!eço desse produeto. Não creio que a impor- actos. (AP?iados.) . . . 
~~o possa s_npprir o mercado no ponto de cor- ~r. pre~tdeE-te, ha prlp.ctptos que devem do· 
r1g1r os defe1tos resultantes do tr.onopD!io. mmar a soluçao da questão controversa, os quaes 

Eis, Sr. presidente, desenvolvidas as razões não devem ser· perdidos d~ vista, sob pena de 
que tive paraofferecerum projecto substitutivo· nos eo.veredarmos por caminhos erroneos. 
mas desde qne o nobre deputado, que se mostr~ Esses princípios que aqui têm sido em pane 
defensor do projecto, aceita a emenda do nobre recordado~, parece quo tambe:n tem sido por 
deputado por Pernambuco (ha diveTsos apm"tes) outros @[V!dados; po1s tem-se mvocado alguns 
acredito que a camara, votando por esta terá que não me parecem os m:l.is conformes ã dou
realizado uma modificação profunda no project3 trina racional nesta materin. 
segundo meu entender. ' A respeito da propriedade mtellectual, quer 

o s c · . . . se manifeste em producções litterarias e scien-
B.. .!.ND~o ~DE OLIVEIB.A. · - Creto que e a ti ficas, quer em producções artisticas e indus· 

mesma co usa , na o altera llada. triaes as opiniões dos escriptores variam. 
O SR. M.utcoLINO MoUM.:-0 nobre deputado Algnns entendem que não existe tal proprie-

expliqn.e a emenda. dnde e condemnam por conseguinte como ura· 
(Ha outros apartes.) cional qualquer disposição que tenda a garantir 

uma propried~ie desta natureza. 
O SR. AFFONso PEm!A: - Eu, portanto, Pensam que uma concepção qualquer, elabo· 

Sr. presidente, preferia, como disse, pagar.um rando Yerdades, principias geraes qne não são 
premio ao Sr. Cnpanema a dar-lhe o mono- do domínio individual de espírito algum, mas 
polia; mas, a dar-se o monopolio nos termos formam um thesouro da humanidade, não póde 
em que se a c h a no projecto, de fórma alguma ter ab~ol utumen te o cunho de uma propriedade 
concordarei com elle. individual. - -

Com a emenda do nobre · deputado por Per· Esses vão até a fulminar a ]lropriedade intel-
nambuco parece-me ficar alterado em sua sub- Iectual na sua propria essencia, no proprio san
stancia o projecto que se discute, e só neste ~en· · ctqario em que se encerram as idéas, os in· 
tido poderei dar o meu voto, porque, si se tra· ventos do engenho humano. 
ta de nova· invenção, de novos processos, de · . Outros, porém, modificando este pensar, opi
melhoramentos especiaes, que e~igiram traba- nam que 6 certo haver a propriedade das pro
lhos e esforços do conselhetro Capanema, para ducções da intelligencia emquanto se conservam 
produzir o sulphureto obtido pelo antigo ~ys- reconditas, abrigadas no espírito do homem ; 
tema... mas no momento em qne se divulgam e se 

:Voz
11
s:-Esta é rrne é a questão. communicam ás intelligencias dos outros, per-

... ~ dem o caracter individual que tinham para tor· 
O Sa. AFFoNso PENNA: - ..• então justifi.- nar-se um bem commum. 

ca-se o monopo li o, justifica-se a concessão do . Uma- terceira ordem de espíritos cultores da 
.Privilegio; porém, si o privilegio é ~ara excluir sciencia opina pela propriedade intellectual, 
· os antigos processos, os processos ]a usados e ainda depois de· $Uas revelações scientificas, lit· 
empregados na Europa para o fabrico deste terarias, artistieas, e industriaes; e argumenta 
producto cbimico; então absolutamente (esta é que oespirito do inventor· se acha nas ·mesmas 
a minha convicção) nada IJóde justificar a con- condições. de qualquer ·outro trabalhador que 
cessão que se pretende da camara. procura actuar não sobre os elementos intelle· 

. Tenho, . Sr. presidente, dado a razão do snh- ctuaes, mas sobre os elementos materiaes da 
stitn.tivo que apresentei e os motivos quejtive natureza. ' · · · 
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Dlzeni. esses que, assim como o individuo, o Codlgo Críminnl, queruiLim~mente a lei sobre 
·aproveitando-se d"s3gentes nat>JJ-acs, desse.• ele· marcas de rabriMs, procuraram desenvolver a 
mentos gernes que são do domínio commum, tbese con:;tilucioual, p:~ra mu1s firmar essa pro
tem verda,teiralllente n propriedade dtlS pro- priednC!e e imprimir-lhe o cunho de invulnera· 
duetos materiaes da sun actividade intellectual e bilidadtl. 
physica; assim lambem o autor de qualquer des· Foi por tudo isso que eu ouvi com estranbezn 
coberta scientlllca ou industrial, não fazendo tevanta1'-se um brado contra todos o~ privilegias 
mais do tJn.e elabornr os princípios e as idéas, legí timos on não; as>im como não deixei ·de es
quer j:i divulgadas pelas geraçOOs p:~ssadas, qu-r tr~nhar que n~ defesa do projeeto se chegasse 
adquirid ·s pelos seus e.s~udos, tem o mesmo ti- a nvenlar a idea de que a propriedade do in· 
tu lo que o primeiro para alle~ar seu direito vento se ncha nas mesmas condições da propr!e· 
aos productos filhos . dessas elabnr~çõe~. dade territorial. 

Finnlmente apre~enta-se uma ultima ordem ile Si são este.~ os principias que devemos ter em 
publicistos e legisladores, os quoe.-, entenMndo mira; si ~ Constitn.içâo deve ~er por nós ob· 
serem extremas as duas opiniões, quer daquélles servadn, Lratnndo-se de conceder privilegias; 
que pron ígam a propriedade intellectual; quer si ainda dRvemo.•, não porque nos tenhamos de 
a dos que equiparam-na completnmen.te a qu:~l- ater a ,. JI ~. mns comu meio de ,·Jucidar a questão, 

· quer outra, por exemplo, á pro)!'iedade tetr ito- si ~indn devemos soccorrer-nos á legisiHçãn já 
rial, segundo jã ouvi a utu nobre deput.~do ; entre nós estatmlecitln, eu vou fazer applicaçao 
entendendo que ha realmente um~ pl'OIJÍ'ied•de d<J tudo quanto tenho dito no projeclo e ãs di· 
intelleetual, mas car:tcterizaila por c"ndições versas emendas apresentadas. · 
especines e por traç"s differentes do~ outros,con- o peticionnrin a que ·se prncura attender, não 
slderam-na uma propri~d 'd~ sui _qeneris, a qu.al é a primeira VPZ que tem pretencões desta es· 
co11.fere os direitos e vantagens que deveu1 ser peeie. O !Jeticionario. não s6 acha nas condi;;ões 
strictamente {:arantidos. de qu~lquer outro que aind;• não tivesse r~ce· 

·Discutir delldamente estas diff~rentes opiniões uido garantia publka de ~ua invenção; pois foi 
seri3 nnte!l uma questão esco\a;;tica do <;ne pro- já exp•·ditlo n sen favor o decreto n. õ.aõ7 de 
priamente matma da competencia legishtiva. 23 dtl Sulho de i87il. 

Quaesquer.que s~jaru as opiniões, é certo que Convem porlantõ examinarmos os termos em 
áquelle que · far. · de~cobertas, r~s"anclo novo~ que 5~ at:ll" concehido 0 ,:ecrew, para que se não 
borisontes no dom!nio das ~ciencias e dns artes, 1 1 · -
~ ~e propõe a fazer divulgações ut,;is , so!J con- digo s~r comp BLameute estran 10 a quest;to e 
diçno de-uma compensação equil:ltiv~ de seu por elle niio termos ue nos dirigir. 
servico, tem direito fundado D<l j usliça a que a O decreto é concebido nestes termos (lê) : 
sociedade lhe garanta o_s . lücros·-t eg'rtimus; re- • Altendendo ao que me requeren o Dr .. ·c;. 
muneradore.s do seu tr3balho. Além de ser is.<O S. de Cllp~ oema, e tendo ouvido o derembar
um estimulo mais a que nov~s descoberl:ls se· gador procurador da corôa, soberania e razeuda 
façam e se publiquem. n~cioua l, hei· flOr bem couccdel'· lbe privilegio, 

Estn quPstào est:\ bem resolvida pelas legis- por tO Dnnus, para u~ar no [mperio de um pro-
lações po;itivas 'neste sentido. ce,-so d' sua invenção, desfnudo a eztinguil' a 

Ba porlanto um principio de justiça oniver-· forn.ige~ sativa, se:,:nndn ~ descrip~ão que a~om· 
sal que domina todas as legb la"ões' na gn- lll•nbou o r~querimento de 1 do Novembro pro
rantia dessa especie de propnedade; e nquelles J>:imo findo . • 
911e profes~m princípios líberaes. n~o podem .. Depoi~ deste decreto p~rece que houve, ou 
Impugnar todo e qualquer privilegio como houve de racto redamnç.~o por parte do prívi. 
cous:1 repnlsive e incomp~tivel com os verda- Jegiado, pedindo maior extensão de seu privi
deiros princípios de liberdade. ·Iegio ;·e então baixou outro decreto formulado 

N:io se trata de privile!lios de cbsses ném de uos seguintes termos (lé): 
meras gr~ças pe>soae>; nilo se tl':,ta de e;t~he- o9 ... 3 ~. · 
Jecer perante a lei different:ns e ctesiguald~des, • D c•·,to n. 5. 9~-"" l ""' ·Agosto de 1.875. 
que é o que verdadeir1,mente repugna a todns Attcnd~ndo ao que me requereu o Ur. G. S. de 
as ~arantias da lib~rdade individu~l e soda!. Capa nem o; ·hei p:tr hem cunceder lhe privilegio 
Portanto, não v:io cuotra os sentimentos dtj li· por :1.0 anoos P"r:t· fabrica~ão do ~nlplmreto de 
beralisroo aqo.ell es que defendem taes privil~- carbono, princôpal in.Qretfient.? empre"gado para 
gii)S nas condições d~vidns . ezecução. do p6viietf iO que llle roi concedill.o pelo 
. A celebre as5embléa nacional e constituinte decreto n: 5.357 de ~a de J.ulllo de t87a, para 
de França que derrocou todos os privilegios extincção da formiga saúva. • · ·· . 
clericae.s, que ~bolio. e exterminou o feudalismo O primeiro, Sr. presidente, baseou-se em que 
da nobreza; que emüm procl~mou os princi- o pr~ten,leote descobrira n0vo processo ou pro
pio~ que se tornaram. :não si mplesmente r. di- dueto para extincçào dn formiga saúva. Ora, si 
reilo publico ·dos fr~ncez•s, mas de todos os na descoberta d~ste productv é que coosi~tia · 
povos livr:~s. um dos primeiros · direitos· rjue todo o nwrito do petici,Jn~r io ; SI o prod: cto foi 
procurem ~arnnlir com efficaci~ foi o do autor de. inv•ntodo poT uma non e especial combin~ção, 
uma nova producç1to, sou qu,lquer fórma. etubora de el~ment<ts chim icos já ~onll~l'i~os, é 
. .A nossa Constituição, art. i79. § 26;. inspirao- c~rto ,que o pre~enr!~nt~ liD:lla dtrertn ao vrlVIle· 

do·se nes1es principias, con~ap:rou express~- gro~ que lhe fot muno sabm e legalmente con· 
·mente a propriedade das inveno:ões couw um" l ced1do. · · · . 
das mBis,Jegitimus·;· e as nossás leis regula· Mainê V. Ex. que nesta .bypotbese o privi· 
mentares, quer a de 28 de Agosto de !830, quer legio consistia; e coii.Siste de direito n:o fobrico ' 
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e uso do producto res:;lian e de t:•l combi- Teve o Llrivilegiado nestes termos .eonC<lssão 
naçi1o. que deveria expirar em 23 de Julb.o de t883; 

Entret~nto, oote a c;~mara o q11e dispõe o se- pois é preciso a comara não perder de vist.1 que 
guD,do decreto. a-duração de um privilegio já se acba marcada 

Ou o privilegiado descobriu nova[combinação na Iegislacão dó paíz. Temos o decreto n. 2.712 
especifica, e ni~to e que funda-se o privilegio, de 22 do Dezembro de l.860, o qual determina 
ou apenas juntou ao su111bureto ·de carbono al- (lê), que o prazo deve começar a eorrer dajidata 
guns oulros ing-r~dientes de pequen~ importao- ao decreto da eoncess5o. 
cia, e a e~~a juncção é que deu o nome de um Em qualquer hypothese, ainda quando o pri· 
verdadeiro inv~nto. ·vilegiado Uvera jus a só elle fabricar sulpbu-

?!las nest~ se~runda hyjlothese, Sr. presidente; reto, segundo os principies de direilo, o pro· 
si o principio aetivo, si a vil·tu~e formiciiln está, jeeto niio deve conf~rir um privilegio alêm da 
não na eo.mbiuaçiio, n~o na resultante della, sim data da terminação do primeiro. Tudo o que 
exclusiva ou principalmente na avplkação do fõr em sentido contrario, ~erá uma viulaçno de 
sulphnreto de cDrhonu, cujas propriedod~s- já principias, que importa. in!racrão ·dos di clames 
eram conheqid~s. não havia d~reito á cou~essão da Constituição, a qu~l estabelel:ecomo regra a 
de privilegio, e houve um verdadeiro abttso. lillerdade' de. industria, e só admitte excepeio-

Por este modo, comparando os dons decr~tos, nalmente os privilegios; em casos de reconbe·. 
vemos que a razão a !legada pelo se;undo vem cida utilidadP. publica .. 
completamente--destruir n razão que militaru Sr. presidente, vamos adiante com a nossa 
para ser concedido o privilegio. Estes dons de- ana~yse, Eu peço descUlJla 5 C3mnrn por occupar 
eretos são, po_r conseguinte, repugnftntes, anta- por tanto tempo a sua benevoln :lttençiio. 
gonicos entré si; são b11seados em razões que (J SR. FllANCtsco Solin~:-Não apoiado, ·est:i 
mntunmtmte se repellem. discutindo·muito b~m. · 

E si é assim, Sr. presidente, em relação aos 
aetos do poder e:x.ecutivo, nós cahireml)s na O Sa. AuGusTo FnANÇA:-Prosigamos n~ ana
mesma .contradicçilo, commetteremos a mesma ll'ª-e que tenho feito !la pnblir.ação d~s dcms 
incl!hen•n"cia, incorreremos no ·mcsmo"aiitag'Ci· actos do poder executivo, o mais competente 
nismo, si -eonvertermos em lei a dou,rina in· para apreciar no cãso vertente todos· os pontos 
sert:i no segundo decreto, que aliás foi já re- relativos ao racto; o m[1is competente para coni 
jeituclo na sessiio passada. · perfeilli'Conbecimento·tle.causa saber si houve 

Suppondo, porém, não bouvesse•repugnancia realmente um no;ro ·pr<X:esso inventado oli 
entr~ os dous decretos; suppondo que o se~ não. · ··· · · · · · ·· 
gundo s1•ja compatível com o primeiro; que · Do$ referidos uctos resulta uma concln~ãoque 
possam -co· existir, qual seria n consequenci~? A de maneira nenhum:r é ravoravel <~il pretendente: 
conseque!lcia é que o s~~undo só pride ser en- A conclu~ão.é que, Sr. presidente, o poder exe-
1endido em termos restrwtos, como interpreta· cativo desde o começo te111 reconhecido efeito 
ção do primeiro; pois que, conforme á razão. sentir que o pretendeo te não é inventor de 
do segundo, é do direito de fabril:llr e usar o es· processo nóvopara .fal>rieo de sulp!Jo.rcto. · _ 
pecifico de que tral<l o primci~o; que resulta o Ora, nós qu'e não temos os elementos .rieces-
direito de rabricar sulphureto. . sarios para formar juizo nosso, seguro, a este 

O segundo decreto veiu neste easo corroborar re~peito, não podemos sffirmnr um f"cto que o 
e imprimir uova_ garantia á concessão do pri- poder executivo, competentemente habilitado, 
meiro privilegio. nlio atnrmou ou antes tem negado. 

E si a~sim é, Sr. presidente, fozeudo appli· Ainda qu~ndo qu1zessemos ultrapaMar a affir· 
cacão ·destas regras á nossa. delibemção, fica mação dos decretos, não poderíamos jurar no 
desde já pateDte que não devemos .tomar deli· parecer de qualquer commissi>o, estrauha a esta 
beraçãn alguma senão inspirada na ídl'a·de.uma cose, por mais habiliLados. que fo~sem os--seus 
lnterpretaci,o, e não na d~ nma eo"Oeessão nova membros. · 
e ainda não feita no privilegiado, que tenha de Só _pnderemos resolver as. questões ~com prn· 
ultrapassar a prim)lira. _ - - dente aviso ou .. pelo conhecimento {lroprio 
·Vamos agora até a suppõr. que o $egundo de- -.adotuirido pür nossas luzes, ou. então pelas in

ereto não ~e limi.ta a interpretar o primeiro; formações que aqui nos sejam -presentes com o 
concedamos que -pretende f:(zer ampl1ação do r.unlto e s_ob a responsaiJilidade do_governo do 
primeiro prjvileg-io ; v:êde, senhor~. que neste paiz, _ . · 
caso 1:11 ampliação não é mai~ do ijue um a~ces· · Está reconhecido;···sf:·'~rl)sid~nte; pelo _go, 
sorio que -acompânha .ao privileg:o primordial. verno. que o vretendente (cn, oiioquerodeclinar· 
Poreon~equencia. a am~•liat:ão do privil~gio·só nomes proprios) rião-fez clescoberta :1lgumn em 
]iode~á manter-se ~mql!-anto o privileg:io .se relação a proc~~sa·nov:o p3ra fabrieo.desulphu~ 
mantl"VIl.f; por ser .do.utnna corrHol-e em JUris~ ·reto ; e ··pois, quaes . ra~ües . especiaes existem 
pruaef!-C_i~ que-_tod~ o acressorio ~egue a s_prte para contradictarmos is_so.e __ excluirn~o:>s o .pre
do ·pr!Délpal, exLmgue-se com elle. -E' l<ma sente cils~. da regr1,1 ge~al, ereando uma_ex~es-
éon~a aceidénta.l, que não subsiste poni, mas sàoilijushfic:,vel ?_- , : . . _ __ ·:·:·,,> 
ligada a outm es>encial, e á quril é iuadmissivel fcarn . _ forwieeer- minha ~rguroent.1ção, : par~ 
que possa sob"reviver: · · · · .. · . . , .•. · · demonstrar que não_ha_. avenida, por ond·e po~sa · 
· E'. o ·que dâ,se nos. contra!.os. ·e ein geral_a_ sa.hir com v~ntagem. umn pretençaCI,do: seme-. 

respeito de"todos os actos ju_~inicos,.em qual" lhante.ordem,:vou,Ja~·er uma oc()ncessEo.hypo~: 
qner•esph"era, civil ou·administratíva, · ·· thetica; como .base· de , novoraciQcinio. ,.-. A 

Tomo lV.~- . . 
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concessão ·e que seja o pretendente havido como 
inventor. de u·m novo processo . 

. Nesta.mesma.hypothcsc, como é •Ine o pro
jecto concede privilegio ao pretendente, sem re
stringir o~fabrico dn substancia chirn ic3 ao novo 
processo por elle inventado ~ Como é que o 
projecto est~ concebido em termos os mais ge
nericos, conferindo latamente um privilegio 
que o pretendente não teria no Mso de ser in
ventor ! Porque, Sr. presidente, no c-aso de 
invenção, que é o mais fnvorecido peln legisla· 
ção do paiz, pelos principias e pelas leg:isla
ções de tod~s as nações, o in ventar só tem pri · 
vilegio para os processos de sua invencão ou 
para os productos que tenha descoberto ; e o 
privilegio, limitando-se a isso,não é consagrado 
em. termos latissimos, de modo tal que vossa 
trazer prejuiso, e víolnçiTo infaHivel de direitos 
a qualquer outro que se apresente como.inven
tor ou mesmo introductor de processos diversos 
para ·conseguir melhores resulLados. 

Sr. présidente, o ·projecto pecca fundamen· 
talmente por conferir _privilegio, sein restrín
gil-o ao supposto processo de invenção. E 
tanto mais e.:orbita das regr~s traçadas & pru · 
dencia do poder "legislativo, quanto os seus de
fensons são os primeiros a declarar neste re· 
cinto que o peticionaria não é e:ffeetivamenle 
inventor de cousa alguma, de um formicida 
antes·ignora·do, nem de processo pára fabric;~r 
sulphureto : é simplesmente íntroductor, pro· 
pagador, divulgador de industrin util ao pniz. 

Foi,neste sentido, Sr. presidente, que argu
mentou o nobre deputado por Minas, cuja au
toridade · \em sido tantas ve~;es invoc3da por 
aquelles rrue pugnam ~ favor de projectq. Este 
illustre deputado, com a sua voz respeitnvel, 
que sou dos primeiros a a calar, fez sentir ~· 
toda a cam~ra que estava convencido, e nesta 
convicção era· acompanhado, de que o preten
dente apenas é util pro pagador de uma desco-
berta antiga, - - . · 

Mas, Sr. presidente, o projecto vai além, 
ainda fere roas cruelmente o~ principias de jus
tiça que devem .servir-nos de norma; porque 
não resalva. os direitos de novos inventores, e 
daquelles que succederem no peticionaria no mc
lhor~mento, no aperfeiçoamento desse preten
dido invento. 

Entret3nto, ·Sr. presidente, si com pulsarmos 
a lei de j8 de Agosto de 1830. que neste ponto 
está de accôrdo com as legislações dos outros 
povos, veremos quanto vamos errnd os. 

A lei de iS de Agosto declara o seguinte {ré): 
< Art. L• A lei assegura ao descobridor ou 

inventor de uma ·indu~tria util n propriedade e 
uso exclusivo da sua descoberta ou invenção. 

< Art. 2! O que melborar uma descoberta 
ou invenção, tem no melhornmentQ o direito 
de descobridor ou jnventor. 

. • .Art. !1. • No caso· de se encontrarem dous 
ou mais nos meios-por que tenbam cc.nseguiào 
qualquer fim, e coincidindo ao mesmo tempo 
em pedir a patente, esta se concederá a todos. , 

Sr. presidente, a lei do pni~, que nistó se 
conformo0: C?m ~ Constituição do Imperio, cone 

. s~gra ·o· .dtretto tgual de to~os os invelitores, e 
firma a regra de que o prtvilegio conferido a 

um ··primeiro inventor não exclue, dentro da 
dnrnção desse_mesmo privilegio, a concessão de 
novüs á todos qu~ntüs se apresentem com 
iguaes títulos, a todos aqUélles que tenham 
inventado novos produetos e processos, aper· 
feiçoondü os já privilegiados. 

Entretanto, como se acha formulado o pro
jecto, o privilegiado terá o direito de impedir 
que durnnte o prazo marcado se faça conCJlss5o 
de patente a qna !quer inventor novo, a qaal
quer que· 3 reclame demonstrando 'ter feito 
novns descobertas para mclhornr o fabrico desta 
substancia chimica. 

E, Sr. presidente, é justa, é toleravel con·. 
ceder a um individuo que se conhece não inven
tor, maiores privilegias, ma's amplas faculdades, 
fa-çores muito mais exagerados do que se con
cedem áquelle que pelc.sen engenho l'az.real e 
verdadeira descoberta em J?I"Oveito das classes 
indnstri:1es e da n:1çiio? S~rta arvorar runs uma 
doul-rina que por certo não e~tá na intenção da 
camarn. 

Qualquer fa\'or que porventura se podesse ou~ 
torgur <~O pretendente, não deve~á ani9:uilar os 
direitos legitimo;;,reconhecídos e garantidos pela 
Conslituição, que se fundam nos princípios de 
verdadeira justiça. (Apoiados.) -'-

Portr.nto, Sr. presidente, o projecto em dis·· 
cmsão ainda vai ferir-t~trozmente o ponto qúe 
tenho assignalailo. 

·Como é que vamos crear favores tão estupen
dos, conferir vantugens tão. excepcionaes a um 
pretendeu te que já se acha de facto no gozo 
exclusivo de um privilegio, desse mesmo pri· 
vil~~io que elle quer, ba mais de 7 annos ~ 
Como é que se quer conceder no v as graças, 
ultr:~tr:• passando o limite do primeiro privilegio 
concedido 7 

Pois, Sr_ presidente, o pretendente por não. 
ter desde o começo consiguido um .. resultado, 
feliz dns suas pretençõe~, poe n~o ur obtido 
p~tente de fallric~r sulphureto, desde :!.873, ha 
de ficar ~gora collocado em posiçflo mais vanta· 
jo>a? E essa demorn lln de sómenle trazer be· 
neficios para o pretendeute e prejuízos para os 
outros industriaes, para a lavoura e finalmente 
para todos os consumidores desta stlbstancia 'l 
(Ap')iados.) ~ 

Si o t•retenden te tivesse conse~:llido em J873 
privilegio pnra f<•bricar sulphureto, n~o teria 
de expirar o prazo em 1883 ~ E como é que vamos 
conferil-o n'um prazo que ha de estender·se até 
!890, visto ser c,onccdtdo por iO annos ? 
. 0 Sl\. FIIANCISCO SODI!lÍ :-l7 annos de privi
legio! 

O Sn. AuGusTo FRANÇA. :-:-Isto é, a má fortuna 
que até aqui tinha em parte contrari~do o pre· 
tendente, vai-se· converter n'uma es~rella f~liz 
concedendo-se-lhe não meramente um privilegio 
de i O annos como elle queria, mas na realidade 
de 17 ou 20 annos l . · . , ; _ .• 

Iá se vê. Sr. presidente, que o projeeto não 
póde ~bsolutnrnente pnss~r, e já se vê lambem 
que a emenà:t otrerecida,restríngindo o privilegio 
ao processo que se diz inventado, nlio póde igual
·mente p~ss~r, pelo menos nQs termos em que 
se acba concebida. 
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-Por essa emenda não terá o. pretendente um VoUJ, como disse, e vótarei contra o proj eclo, 
privilegi<> tão sómente até 1.&'3, como seria ile .Porque importa um· monopolio exorbüante, 
rigorosa justiça no caso mais favoravel ; JlOrém, inconstitucional , contrario ã liberdade de indus
atdSllO, C<~ mo acabei de dizer. l'or essa emendil tri? ; e, finalmente, prejudicial ·aos interesses. do 
não flcar5o resblvados os direitos de terceiros, patz. · 
direitos respeitabilíssimos, que u~o podemos 
meno>prezar sem calcu os IJtincipios de justi~~ O Sr. Ruy Barboza : -0 nobre de-
e as conveniencias. da industria. putndo por Minl!s, que hoje, ainda uma vez; se 

Sr. presidente, eu tenho impugnado o pro- levamou para apoiar este projecto, contestou o 
jecto pelos motivos exhibklos ; não porque em as~erto em que hontem fundora eu toda a minb~ 
these entenda que se não possn converter o argnmenta~ão. - . 
premio dos íntroduct0res ·de nova industria em Asseverara eu que o pretendente é mero in· 
nm privilegio móilerno, .bem ·reguiudo e que troductor da s11hstancia a que se refere o pri
seja.dP, pro li cu os re$nltados para 0 _paiz. viiegio requerido. S. Ex. nega -o. Mas, si ·não 

O inventor ou introductor entendcJ eu que é simples introductor, ~té onde irão os beneft
.deve gozar de privilegio, quando se conciliarem cios CJUC o paiz lhe deve? Não se trata, é .claro, 
os seus interesses com os publicos, ·que sobre do formicid~ .Capanema, que está fóra de ques
tudo regem as noss:1s delibera~'ões. tiío; mas do sulpb.ureto ~e carbono. Segundo 

. Ou se tr3te de um verdadeiro inventor, ou SS. EE:c, é incontestavelao peticionario o me· 
de um ·simples intruducwr, bn ' tres ordens de rito de ter introduzido e vulgarisado ~ntre DÓ$ 
interesses a que o legislador deve allender e o sulpbureto de carbono. Quanto a mim,.porém, 
prover. · . afigura-se;me que fui ainda muito longe, ~d-
. Ha o interesse individual do inventor ou in- miLtiudo o qu~lilicativo de introdtuJtor, em .re

troduetor, o qual pela natm·eza das co usas tende laçào ao peticionario. Elle é menos do que isso : 
a exborbitar, evitando a e<mcorrencta para tirar o sulphureto de carbono estava introduzido no 
.maior resul~do do seu producto. Ha o interesse paíz, antes que o pretendente iniciasse ·suas ,ei· 
industrial, emulos n•turaes do productor, ·os pertencias e seus tr'dbathos. Todó o serviço pre
quaes estimulados pelo interesse· de maior lucro stado·por elle á lavoura consiste, portanto, unl· 
procuram exercer sobre o producto conhecido camente em ter concebido uma applica.ção nova 
as .faculdades de .imi!.açào, emb.ora com sacri- desse producto á extiacçao de Uma praga :.:que 
fitiu 9os tegitimos interesses do prim~lro. !lagella a agrico.ltura brazíleira. Não introdu-

O interesse industriai é sem duvida muito ziu, pois, o sulphureto de carbono; .adaptou-o, 
I quando muito, á satisfação de uma das nec.es-attendive, quando em justas prop~rçõe~,.ma:s:i · sidades da lavoura neste paiz. . : · 

.me em nosso paiz, onde o estado da industria é A argumentação de s. Ex., dest'arte, força· 
por ass im dizer rudimental. me, obrigando-me a preçisar mais os ,~rmos .da 

Ha finalmente o ·magno ·interesSe~ pri.blico, . Pretenção,-ror~·me a reduzir os titulos. ·. do 
a~uelle q_ne deve prevalecer em todos os nego- supplicaote a propn.rções .âinda mais exactas. 
ctos e liu~ios do competencia industrial : é o Não ê o introductor do snlphureto de carbono 
interesse ao consumidor, que neste caso é prin- no pa!z, ma~ um simples applicador delle a ,usps 
cipalmente a lDvoura, que mais apr9veita com a espectaes. . . . . 
vulgarização e barateza da substancia cilimica Daqui, adoptada a.opinião do nobre deputl!do, 
'em questão. E o interesse geral da socie~ade seguir-se-ha esta regra : todo o. individuo ·qtie 
rclawa antes de tudo que os privile;:ios ntio se innov~r a applicaçiio de uma substancia quàl
perpetuem,mns·.tenlMm duração ~ufficiente para quer, conhecida, antls-n, usual, a uma industrin 
compensar o trabalho e indcmniznr ns de~pez~$ determinado, ndquirmi direito ipso facto ao 
e gnstos dos que lizernm n inven<;5o Oll intro· · monopolio, n~o só da nova adaptação que ima· 
duzir~m indu$tria nova. Esse grnnde interesse ginou ou d:l combinação que introduziu; como 
reclnm~ indls~nt~velmeo.te que óS prlvllcglos tambem do prepnraÇão das substanCias.eleinén· 
não S<ljnm indetinidos, não só pelo principio àa · tares ou das ma terias primas com que joga, e 
libcrdndc de indnslria e commercio, como peln de que essencialmente depende a especulação 
nblu.reza das cousas, porque ~ da n~ tureza de que iniciou. (Apoiados.) · 
lodos os privilegios caduc~rem com a superve· O; corollarios desl:l lei, Sr. presidente, em 
niencia dO$ annos. relação, ouer :i lib-.rdade de industria, quer ,aos 

Tcdos os privilegias indostriaes, mantendo-se interesseS lil~ is palpaveis,: mais reaes, mais con
sobre tudo pelo segredo, de>de que o segredo· stanles dn lavo11rn, seriam incomparavelmente 

· se divulga, ·ou melhor, deixa de ser se;tre~o, . funestos e inauditamente· ~bsurdos. (Apoia4os.) 
'tornn-~~ umn idé11 conhecidn, um descobrimento E' sob o engodo falsissimo de proteeção á la· 
r.ommum, se derogam e caducam ~or si mesmos. voura que se eocapa este at:entl!do contra elia. 

·E o legislador. que se interpuzi!sse, querendo Pois bem ; vêde em que intoleravel situlição 
affrontar as lets da natureza e perpetuar nm colloc•l-a-ia de futuro u applicação logica· do· 
privilegio, ter.ia de.lu~;Ir contra · o natural, de principio que este privilegio encerra em si. 
·pratir.ar.um acto que niio se coadunaria eom os S<io :sinda rudimentnes entre nó~ os methodos 
uistinclos da consciencia. publica. de· amanbar a terra ; exhanrem-na ·continua· 

Devémos, por waseqnenci~. conciliar estes . mente sêm resarcir-lhe, potmeio d_e um .cultivo 
.tres . in tere= ; ·e é por n~o vei-os conciliados .'restaurador, as substancias nutritivas absorvidas 

·. no projecto ;· é (Klr não vet-os attendidos devi- successlvlliÍlente pelas colheitas;' .Mos á meà!da 
damente nas diversas emendas, que eu por esta que a cultura extenuante, com os seus processos 
fõrma ·.me · pronunciocontra um e outrru;. ·· grosseiros,_ fôr .empobrecendo sensivelmente 
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o solo, e llrcar:se a necessidade ouog~slo de no
vas culturas, ~ questão dos m1iios de reptlrar as 
forças. exhJlusr.as ~a_ term, mediômt& nutrição 
adequada as coniltçoes geraes de toda . ~ Ja • 
vonra e ~s con diç~es peculiares a cada espe
cialidade ag-ricola., assumirá uma importancia· 
capital. Ao passo que a sciencía for succedendo 
ao empirismo, a cultl:lra melhorante e intensiva 
á cultura extensiva e depauper:mte de hoje, a 
aqopção e seleccão dos estrumes chimicos, dos 
eetrumes complementares, ha_ de preoccnpar 
sêrinmente os lavradores brazileiros. (Apoia
dos.) 

Basta a m3iS SU[lerficia 1 tintura de noções agro
nomic~s, para não ignorar qus esses elementos 
reconstituintes da eMrgia productiv~ do sólo são 
numerosos; depois das snbstancias carbdnadas e 
das materias azot~das, abrangem ellas ainda os 
phospnatos, os sulphatos, os si Jica [Os e os alcalis. 
Ora, todos esses artig-os chim icos estão, a nusso 
respeito, industrialmente, nas mesmus circum
stancias em que, ainda ha p'onco, o sulphureto 
de carbono. Nilo entram para o commercio 
senão importados; e, no pai:z;, quasi que sô a 
_pharmacia se utilisa da sua manipulacão, alé 
hoje. Mas eadaumdelles representa uma indus
tria futura; e, a passar o precedimte destu con· 
cessão, cada um constituirn um futuro mono
palio. (Apoia.à'os.) 

l\Iono[IOlio para o introductor do nitrato, do 
murialo ou do sulpbato de pHtassa nos usos -da 
agricu\lura; monopolio para o introductor do 
sulphato oudomuriato deammoni~co; mono polia 
para o introducto~ do nitrato de sódo; mono polia 
para o introductor de cada. phogph~to e de cada 
superpbosph3to de cal; monopolio para o in
troduc.tor do sulpnato ammon iaco- nwgneziano, 
preferido pelo sua difficil solubilidade e sua 
aecomposiçõio lenta aos saes ~mmoniacaes de 
abrorpção promptll, mas sujeitos a perdas con
sideraveis com a ncçõo das chuvus. E mono poli o 
em 'tJue· termos Y P~ra n applicatão dessas suh
stancias, sob uma fôrma particular, lios usos 
agrícolas? Não ! Monopolio absoluto para o seu 
fabrico geral e as suas multiplas applicaçõ~s 1 

Gada um desses. pretcnd~utes dir-nos-hia, e 
com a mais irrefragavel dialectiea; O nosso r.~~o 
é iden tico ao do eoncessionario do privilegio do 
sulphureto. Como esseconcessionario, iniciá mos 
o uso ·destas substancias nos misteres da agri
cultura; ~i j:i sno conhecidos no pni~, não no 
são muis do que o era Q sul(•hureto; si no p~iz j;í 
se eUlpregam, é, como ellc, qunst unicamente 
nns t•pp!Jcações chim!CO·ph~rmaeeuti.cas; ·mas 
nos usos .:~lavoura sao tao rar~mente conhe
dd8,; qua.'::rto elle. E cO!liO ~colhestes o preten
i!en'ç de 11ontem ? Privileg-ínndo-o só pa;a a 
L•Xpi.•raçã<. da utilidade agronomica dn sulphu
rcttí Não: astatuindo que ni nguem mais senão 

trumes que. extl'ae do sAu proprio c~bcdal, 
il'ansfol'mando nelles uma por~~ das suas snfras. 
Eis o que nos objectarieis. 

1\fas não é dillicil anticipnr-vos a treplica. A 
cinza, a cal~ o runrne, as dejP.cções aniiruJes, as 
pl11ntas decompo;tas pela putrefacção encerram, 
é verdude, tod<lS os elementos carbonados, azo
tados, phospllutados, a soda, a potassa, o a mmo
niaco; mas do mesmo modo como o sulphureto 
de carbono estev0 sempre onde quer que o 
carvão e o. enxofre se combinarem sob a ·acção 
do fogo e do folles. (RisiJ. Apoiados.)" 

Tão bom como tão bom é, portanto, o ·mono
polia qne advogais, acareado com todos esses 
que acabo de figurar e com innuroeros outros, 
que poderia aventar facilmamente. (Apoiados.) 

Referi-me até agora á agricultura. Referir· 
me-hei tambem á industria. 

Um fabricante. de in!Lrllmentos deguerrá que 
descobrisse. como Krupp, um genero singular 
de canhões ou metralhadoras, um segredo novo 
para infundir ao aço uma tempera.de.resistencia 
especial, conveniente ás machinas de arlilbaria 

-ou á couraça do; vasos blindados, em outro 
qu~lq uer paiz teria direile a um pri vile~io em 
favor da sua iuvençiio, da fórma original de 
armas que tivesse engenhado, ou da maneira 
peculiarmente sua de temperar o metal. 

Nu Br;~zil, porém, as suas aspirações e os seus 
direitos não ficariam abi: depois do privilegio 
para fabricar o instrumento novo e explorar o 
~eu segredO, resi;!Ya-lbe ainda a faculdade, que 
a theoria dos patronos desta pretenção lhe reco
u~cce, de monopolisar a rorj~ do <~ÇD: porque o 
aço era a m~teria essencial dos seus canhões; 
d~ mesma sorte COlllO o snlphureto é a subslancia 
prima do fot·mieida. (ApoiaiWs.) 

Ha eoll'e nós uma industria reservada a um 
futuro de grande pro~peridade: a induslria ex
traetiva do sebo. 

0 Sa. FELICIO DOS SaNrOS da um aparte. 
O Sll.. U'JY BARBOz.o. :- Já privilógi~da! Mais 

um symptoma da carreira \'ertiginosa com que 
os monopolios tendem a absorver e paralysar a 
actividad11 industrial neste paíz. 

d!e fabri~•ria sulphureto no Brazil. · 
R~plicm dis: Nénb.'lm :-d.~ses l'alorcs f~rl.ilí

san.1es er·., desconh·~ddo aos cn!Livmlore': o 
azoto, o carbono, o pho~phoro. os prin.·ipios 
alcalinos ~cbam-se ness;•s v a riadns subst·111cias 
animaes, vege~•es ,, minerae,-, de qu., ~~·mpre 
se ·servir~..n os muis primitivos proc•.·~:oos Ui!ri
colas, na~ cinzas, na cal, na!' m .. terias reeat<S, 

..nas terras cretaeeas: e, em loda a Jl:lrlc, ~ agd
cultura é .a pro.duciora, clla mesma, dus es-

A criação do gado v~ccum e tanigero crescerá 
incessantemente~entre nós, c, pari passu com 
ella, es~a industria. ainda muito circumscripta 
no Erazil. Ora, a exrrocçno das materías gordas 
eocerradDs no tecido animal opera-se ou pelo 
processo d~~; fo!JO, que ·é J'udimentar, ou pelo 
pro~esso, comideravelment~ mais vantajnso, de 
D;Hat, meilianle o ••ddost~lpil.!lric·'· Feliz mortal 
á pois o proprict~rico (b con<"e>s'IO de <JllC nos 
dá notii~ía 9 no!Jrc depat:~dq po~ Mina~ I Quan~o 
se estltbelecer legislat.ivam:·nte que o monopoho 
do ;:uipllureto .li cun~equenci" iu,luctavei.do 
pr•viiP;rin rlo for111iciàa, o monopolio dn actdo 
m ipliuril'o sr~rá um collw a rio nãu m•·nos forçoso 
do privil1•g'o du -ebo. (.4poiado,, riso.) 

E'· ~intla pe:;: acçúu do àcido sul~hurico que 
L··bl:tn~ rle,eobriu o ro~iu de extrahi1· a soda 
do s:•J mar•nliU. Em qualquer p~iz Gitilbadu o 
~rivil.•gio Lei.Jimtc c,:mprehP.nderia Ullic•mente 
a e:xpluraciiO d··~sn -uulidrodu indus\rial, .. <les
cobert;l por elle . uo a1·•du ~nlph,,rii·o. Mas no 
no Braz1l úutra seriw:1 forturra de<s:l illdustria, 

. vor(!ue,assim como a appliC<oção do l;ulphureto ao 
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extermiuio da ~aúva importa, não >ó ')direito dade. Pois é aprovei~r! Ao seu proprietario de
exclusivo de explorar cs~a propriedade do ve-~e a iniciativa, neste paiz, d~ssa e;~~:ploração da 
sulphurcto, mas o direito de lliOnopolisal' o seu batata, como ao peticionaria a de uma avplicação 
fabrico, da mes:"a sorte essa applil:~ção neva do agricola do sulphureiO. Depre$SD, um requeri. 
acido sulphurico assel(uraria ;~a descobridor o mento, um pnreee1·, um projeeto, ttmmonopolio 
monopolio absolutO" na fabricação da suustància em ·ravor delle, para cultivar batatas l (Ri~o.) 
a que é inberente essa propriedade ignorada Eis o ideal i E' abmrd••, não 1 M~s a culpa nlio 
antes delle. (Apoi<UWs.) é minha. Firmais o principio.: eu deduzo Jogi-

O Sn. BAPTISTA. PEnEIRA : -E note que Jã camente as con_sequenci~s. (Ap~iados.) 
se recusou um privilegio que alguem ped1 u Não sou, .. Sr; ·presidente, adverso, em these, 
para a fabricação do acido sul~huriço. aos privilegias de invenção. Elles constituem 

?m incentivo necessario e uma retribuição 
•O S11. Rl1l BAliBOZA:- Assim, deixai gras~ar Justa. Reconheço-o, sem ch~gar, entretanto, ~o 

a peste dos privilegias; e, daqui a tempos, a excesso de confundir o direito que ellns repre
in.dustria, a agricultura, a sciencia mesma n5o 5entam com o direito usual de propriedade. 
poderão fazer um movimento. sem licença dos 
monopolios. O cultivoscientiflco do solo, as ma- O Sn. VALLADAnEs dá um aparte. 
ravilhas da mechanica ·moderna, a pharmacia, O 811. R ex BARBOZ~ : - Não pertenço, pois, á 
os trabalhos da philosophi~ expenmental, os escolado nobre deputado, nem a opposta , a que, 
laboratorios industriaQs ou academicos, tudo es- com Miguel Chevalier, condemna radicnlmente 
tará sob esse jugo. Pho;;pbatos de cal: mono· os privilegias de invenção. . · . 
polia A ·; nitrato de soda : .monopolio B; mu· -Esta acha-se julg~da hoje, o tem contra si 
riato de potassa:- monopolio C;. sulphato do todas as legislações civilisadas; a outra estriba· 
ammoniaco ; monopnlio D; acido sulpllurico : se evident~.mente em um falso presupposto, não 

(
monopolio E. Tudoroonopolio! Omonopolio por percebendo que confundir com a ·propriedade 
toda a parte l ordinaria os privilegias de invenção é prOI'el·os 

E por esse caminho, de concessão em con· dessa temporariedade, que em toda a parte os 
cessão, não me admiraria que nos v iessem ama- limita á perpetuidade, que em toda parte cara· 
nhã requerer o privilegio tambem de plantor cterisa aquelle direito. (llpoiadosc) . 
batatas .•. (Risos.) Quereis proteg·er a lavoura, obstando a con-

Sim, senhores, a h~tata é m~isqueeonhecida, curreneia livre na exl)loração de uma industria 
como antes do formicida Capanema era conhe· cujos productos lhe são uteis I 
cidissimo o sulpho.reto de carbono, e antes do Senhores, ha mais crasso abnso de uma phrase 
sulphureto de carbono o· folles e o enxofre. convencional~ 
Mas, por outro lado, ca!Je á batota uma appli· p 

. cação industrial riluito menos conhecida entre roteger a lavoura! 
nós que n do sulphureto de carbono, nma 3ppli· . Mos o melhor fiscal dos interesses domesticas 
cação industrial qnasi inteil':lmente ignorada e do lavrador é o parlamento, ou cada um 
provavelmente nunca praticada no paiz. Tem por si? 
sido atê hoje um ardao problema na industria Si o sulpbureto devido a fabrica do preten-
0 do achar meios efficazes contra os depositas dente distinguir-se, por alguma superioridade, 
C.Jlcareos determinados pela evapora~ão nas cal- das substandas similares produzidas em outros 
deiras de machinas a vapor, e até agora, d'entre estabelecimentos, assaz esclarecida e assaz zelosa 
numerosos processos que se têm imaginado com é dos seus proprios interesses a agricultura, 
o fim de impedir as na rias ·e o perigo das que não. so compõê de cretinos, para dar pre· 
in.erustaC(ies, nenhum chegou ~ result~dos eom- ferencia ao. prod ucto mais economico e mais -
pletos. Todavia, entre outros alvi>res experi- emca.z:. (Apoiaãcs .• ) · 
mentados, um do~ mais uteis é o uso da batab, 0 Sn. JEROI\'"n!O JARorn:-Então qual é. o 
que, deposit.1da .em certa qunntidode no gera• inconveniente de se conceder o privilegio, desde 
dor, previne, (lelã dissoluçfio da fécula amylâ- que niio se impede a introducção do sulph.ureto? 
cea, que ella contém em si a adherenci,, dos 
productos.calcáreos ás paredes da c~ldeira. A 0 S~. RllY BAIIBOZA:- Si O privilegio e inutil 
opiL1ião dos profis,iona~s é que ao operario in· ao supplicante.~. 
glez, a quem po~ um ac.1so se d~'·.e e~se desco- O SR. lERO~>">"MO lARDm:-Não é inutil; eu 
btimento,-poderm c:•ber um pnV1leg10 r<•mu- provard a V. E.K. que não é inutil, que é neces
nerativo em seu paiz, qu:<nto a es~a applic<lÇ.'iO sario p~ ra garantir um direilo. 
industrial du amido, ou da hatata, que o encllrra. 0 SR. RVl" BAIIBau:-••• não comprehendo a 
Mas, ~i'de~cobrir a utilid:•de do sulphureto na insistenei~ com que se pugnaporelle(aplliados) ... 
e:x:tincção d~ saú1•a é •·onqutstar o rnonopofio 
de f~bricar o sulphureto, descobl'ira effic.acia da 0 S11. FEL!CIO DOS SANT~S:-:-E' qué esperam 
batat~ ou da gomma como preventivo contra as elevar os direitos de"introducção do sulvbureto. 
incrustações d~s caldeiras a vapor, é Fazer i .s o sn: RUY BA.noozA:-•. . mas si é d:o força· do 
ao monopolio na ·l""bric:Jção da gomma ou na privile"io, e não dD ·v~lor intrínseco do pro
plan\a~.ão da batata; (Apotadcs.). d<Ir.lo, " que result<•riio ~O prod.uctor O$ bene· 
•Informam-me que na p1·avincia do Rio, em. ficrus cobi\·ados, então a vkli·•ra é a lavoura. 
Rezend~ perto da <"olon;a.<ie Portu.R, al, existe lmp ·di r a com.petencia, :~ e!Bulação ind <Strial, 
.um estabelecime.nto · ra~onl tle productos akoo. o concurso h v r~ do tralJalh.o, n~o. pócl•l ~er 
licus extr;.hid11s da.tJatata. úeiu que, entre nós, n11nC8 um beneficio senão paro os privilegiados. 
esse esLahelecimento acha~se por ora em uní- (Apiliados .) · ' · · · . · , . 
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· Supponbamos até (o que não é, o que não 
póde ser verdade) que a liberdade de importa
ção baste para .supprir a falta da concurreneia 
livre nn -industria nacional. R' diminuta, ainda 
-assim, a espoliaç3oY Com que fundamento extor
quireis aos filbos do pai:z: o direito de explora
rem uma indu~tri~. que, em toda a parte, se 
exerce sem pêas? ·E' singular J Inunde a impor
tação de snlpbureto estr~nA"eiro o nosso merca
do, n1io vos oppondes ; mas á industria brazi
aeira-exigis~e se vede absolutamente es>eem
prego legitimo -do seu capital, da sua intelligen
cia e-da sua .actividade 1 Admillis, port~nto, a 
coocurrencia advena, e probibis a concurrencia 
nacional. Mas si, eonforme asseverai~, a con
cnrrencia exterior .dispensa a eoncurrencia in
terior, que impedis; .si a concurrencia estran
geira equivale -á concurrencia nacional, a con
clusão é .que, si a .coneurrencia nacional póde 
aníqni1;1r os direitos do pe\icionario, esses direi -. 
tos não estão menos msl seguros com a coneur
rencia estrangeira. Lo~o, porque se levantam 
"contra esta, e resignam-se áquelln 1 Não terá o 
nobre deputado por -Minas razão em entrever a 
segunda tenç~o occult:J, a in ten~o, J?OT o~ não 
confessada, de, conse!rtlJdo o !lnmeJro trtum
pbo com a obtenção do monopolio que exter
mino_ a ccncurrcncia bratileira, impedir-se 
amanhã, de -faclO, medi~nte taxas probibitivas, 
a .eoncurrencia estranha 1 (Apoiados.) 

0 SR. FREDERICO -IIEGO:-Isto era mais difficil, 
depende da cum~llcidade dá camara e do se
nado. 

O Sn. FBLicto oos S.u'fros :- E' facillimo; basta 
nm ministro da fazenda estontéildo, como tantos 
temos-tido; eu posso ~presentar exemplos. 

O Sll. Ror BAI\BOU:- Nós·bem conhecemos as 
facilidades habituaes, _com que m es prodígios 
se conseguem em nosso pa1z. (Apoiados.) 

~~o ,pela;Isvoura todos.esses .zelos? Consegniu
_se Ja o rn1lagre -~e converter o .monopo!io do 
·Productor e!ll m1mo aos consumidores 1 Não 

· seria mais . crive!. a sincfridade desses amores, 
.si, por .exemplo, tivessem n ·idéa de ab11lir o 
imposto sobre a inlroducção .do sulphureto de 

. cubano, 11ma .vez que para a sli.bststencia da 
lavnura, em uma .parte do Imperjo, ô (;'enero de 
necessidade.vital T (:ápoiaàos. } 

Acredito .que as · vanta;!ens fiscaes desse im
posto !0o diminutas, e serão minimas em com
paração das que o paiz lucrará com a prospe
ridade agricola dessa immensa região devastada 
boje pelo 1lagélló endemico de saúva. (Ap• í•ulos.) 
Consta-me que o nobre relator da commissão de 
-orçamento acba-se dispo~to a ~doptar a medida 
que n~.sse sentido se ?fferecer. DeelHro, pois, 
.desd Jlt, que me obrJgo a completar a minha 
.opposlção .a. este .pri"ilegio, si elle oassar, .ini
oiando immediatamente·umaprovidência legtS· 
·!ativa com~se tim. · · 

.O Sa. F'luNClsco' Sonú: -E, si o projecto 
passar, tambem voto pela suppress1io. 

· ·O·Sil. ltUY Buoou:....:.E' legitimo o privilegio 
.·em &us ~sos. ; --ou . quandQ por melO de pro-. 
ccessos -ou. elemen1os <COnhecidos. se chega a um 
resnl1ado novo; ou quando se ob&em-:am-re-

\ 

soltado antigo, mediante elementos ou processos 
novos. 

Q11e fez o supplicante? Com uma subst.1ncia 
vulgar c~mpoz um producto, cuja novidade 
atlil·mnva: · o formicida C:~pnnem3. Bem: privi
legia-se o forr;nieida Capanema. Está privilegiado 
ha annos. 

Agorn que pretendem ·mais ~ Privilegiar o 
f~brico ~~~ substan.ci:f de u•o commum, a que 
nesse composto se deu uma fórmo original. V êde 
como isto é sub til, Surge a invenção .do formi
cidd, Cou\estam-lbe u ori:;inalidade: é o sulpbu
reto de c:lrbono ; sulpburoto, e nad~ mais. Não 
ha· t31! Ha uma originalidade, um segredo, um 
quid ; neste guid, neste segredo, nesta original!
dade firmn-se o nosso direito ao privilegio. Pois 
conceda-se o privi!eji'io I Mas p~rece-vos que 
isso baste? Não-! Hontem privilegio em .favor 
do 9uiá : hoje outro . . . em nome~ de que ~ Da 
novidade do processo. I$to não parece sincero. 
Pois, si já no proce;so de f;.!lfiC<Jr sulphuret~, 
principio dominante no formicida, havia novt
dade sullieienLe para aulorizor o pri>'ileg-io, não 
era mais natural, não seria o unico alvitre sen
sato, requerer logo o privilegio de fabticor o 
sulpllureto, que implidtamente encerraria o de 
fabricar o formicida, isto é. dat uma campanha, 
em ve~ de du3s, conseguir dons em um privi-
lel!io só Y (Ap.?iados.) -·.. -

Mas, postas as eousas como estão, qual a eon
seq uenc1a ~ ue. o bom senso tem o direito de 
deduzir ? !::' que aquelle guid, fllndamento do 
primeiro privilegio, não tinha realidade. E, 
tornando-se duvidoso o qüià da compo~ição .4o 
formicida não haverá atii indícios vebementes 
_para duvidar do qUid do fabrico do snlpltureto ? 
(Apowdos.} · 

Suppondo novo; porém, o processo do peti
ciou~rio-pois não o affirmo, nem o nego-, por
que não votarei então...:. pois não estou dispos
.to a votal-a-pela emenda do nobre deputado 
por PernAmbuco ? · 

Por dous rooti vos : 
Primeiro, porque receio cre.1r com 6sse pre

cedente uma esen(ll'toria, uma ungenle muito, ' 
commoda ao patrocínio de certas causas, ,á vi
ct.uria de certos abusos. (Apoi,dos.) 

Segundo, _porque, em u.~teria . de interesse 
particular, não esi.á na competencia, ou, pelo 
menos, no decoro do parlamento ir ao encon· 
tro do interes~ado. ')que .elle nos pede é es
sencialm~ote diverso do qne a emenda lhe con
cede. Logo, si o que elle solicita não póde.-ter . 
deferimento, indeferindo,lbe a peLirão, tere
mos cumprido o nosso dever. 

Emfim, si me permiuem compendi ar em 
duas pah•vr3s a minha opinião, sem intento de 
olfender, nesta questão, aos me:ns advers~rios, 
a quem respeito. e cuja boa_ fé não soffre duvi
da, direi que. aos meus olhos, este privilegio 
ser:i sempre um privilegio esc~no.laloso, _e o.ar
gumento dos precedentes abusivos em que o 
fundamo~. um argumento immoraL (Apoiadp$. 
Não apoiados. Jfuito fiem !.muito bem I.) .. ~ 

o S~- I<"elieio dos .santos volta á 
triÇnna oppondo-se ao projer.to; pois não. o cqn • 
veneeram·as razões .apresentadas pelo !Ilustre 
relator' da -commissão--de commercio. e . .art~s. · A 

.. ... 
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conver>ão do premio que a lei concede ao in
troductor de uma industria util, em privilegio, 
é um abuso que, si tem sido praticado ha e in · 
coenta annos, por isso não deix~ de trazer 
graves inconvenientes, como no ca~o do projecto 
em discussão . Si até hoje tem-se annullado 
aqueUa dis~~Qsição da lei, é tempo de se entrar 
no bom caminho. Niio insistirá entretanto neste 
ponto; ~penas usará da palavra p~ra combater 

- algumas pr&posições que lhe pareceram mal 
soantes . 
. Diz-se que o projecto procura protéger a 

industria mcional e que são adver::os a ell3 
os que comb~tem o proj~cto . E' dilllcil com
prehender-se que combatendo ·um privilegio 
indnstrla, combu:e-se a industria nacional. O 
contr~rio é que ·é a verdade, l)o1is a industria 
não póde medrar com a protecção a certos in-

· dustriaes em detrimento.de outros. A protecção 
á . indu~tria con sisté na liberdade que se der a 
todos os cidadãos de exercei-a, e não a estes ou 
áquelles cidadãos. . · · 

O substitutivo apresentado pelo ' nobre Çlepu
tado por Mfnas-Geraes e pelo orador opena"S !oi 
combatido pelo Sr. Mar\inho Campos, a quem 
não. ~ham_ara . d~. l',a.der,P,elo peso que es~a quali· 
ficaçao pode trazer ao debate, no !~cio de suas 
disposições augmentarem os .onu5 do Estado, e 
por entender S. Ex. que o beneficio dP.ve sP.r 
pago pelos que delle se qproveitam. . 

Quanto á prlmeir~ objecção, Gbserva que o 
serviço prestado á lavoura·sendo incontestavel 
como é, proceder~ do progresso da lavo ara me
lhoramento do renda cto Estado. Este portanto 
póde recompensàr a quem concorreu para tal 
melhor-Jmento. · · 

Além disso, parece que o Brazil n5o ·está tão 
pobre que não possa dar-tOO:OOO$, a um cidadão 
distincto, a .um dt seus filhos mais illustres que 
acoba de lhe prestar um serviço que todos· re· 
conhecem. 
. A >egunda objecç5o; isto é, qne a lavoura 

deve pagar o beneficio que recebe, foi perfeita
mente combatida pelo Sr _ Affonso Penna-. .. 

Addicionara com tudo uina r.onsideração. Si 
todos pugnam por auxllios á Jnoura, nenhum 
está mnis noc.~so de ser. adoP,tado pela _a;;sem-. 
blé~ gerai ào que este. Votando o premro. dei
xando iivre a industria do snlphureto de car· 
bono, preslar-se-ha :~uxi!io :í. Javou~a e auxilio 
~ti~ .. . . . 

Não ha perigo no precedente que semelhante 
resolução âehar:i, desde que· os premio_s ·que 
no futuro forem concedid~. o sejam por serviÇO 

. tli9. importante como o que prestou o conselheiro 
Cllpanema~ O precedente do. privilegio no caso 
de que se trata é m uilO mnis perigo~o. 

Os defeusores do proj ecto dizem que elle 
pouc() vale, porque fique Jivre.a impor~l)ão para 
prevenir-qualquer abu~o e estabel~cer a. con-. 
cilrrencia. Mas si o privilegio nada vale, porque 
se insiste tanto por elle' . 

Si o .privileg1o é .solicitado, é porque exis-· 
tem obstaculos á franca importação .do sulphu
reto de carbono, séndo a ·principal a qualidade 
desse geuero, que· arriscando os uavios que os 
t~usport~m, augmenta 'exces>ivam·eute o frete, 
Àfl de.Spezas da importação da mater!a ·prima, o 
alto·preço da mão de obra êntre nós ·não per-

mittem que o sulphureto aqui fabricado possa 
competir em preço com o. importado. Os obsta. 
culos da importação, porém, podem augmentar, 
com o accrescimo de direitos sobre aquella ge· 
nero. 

E' sabido com que facilidade são retormadàs 
as t frifas das alfaridegas. 

Tendo defendido o substitutivo,niio pôde déi; 
xar de dizer algumas ·palavras sobre a emenda 
que apresentou ao projecto. A emenda é uma 
transaeção, · para, si o substitutivo não pas· 
sar,_ diminuir-se ao menos o prazo do privilegio 
a cmco annos. . 

Dirá tambem algumas palavras sobre a emelj.· 
da apweutada pelo nobre deputado. por Per
nambuco. S. Ex. aceita o privilegio sómeote: 
para o ~ue houver de especial no fabrico que faz 
o petic1onario, e alguns uobres deputados qU:e 
defe4dem o projecto-aceitam a emenda. Parcée 
que SS. EE:x.. niio foram franco~ ,e que aceitam · 
a emenda porque ell~ mata o privilegio . · O 
processo dll Sr. Capanema não é novo, coino 
todos sa:oom. Em certos casos,aliás, a novidade 
de um processo do fabrico de uma substancii. 
chimiea é questão qua a sciencia. não resolv&:. 
· Não acredita o orador que o processo indus" 
trial empregado pelo Sr. coos~lheiró Capanema· 
para obter o sulp1mreto de carbono seja · difl'e
rente do que é empresa do por antros· in.dU:s
triaes. Si, porém, o processo é differente,dá-se 
caso da invenção que .não compete aó corpó 
legislativo averiguar, mas ao poder "e:teclitivó 
para a con(:essão da res~ctivo privilegio; · · 

Esse privilegio aliás Já existe ; é o privilegio 
do formicida Capanema. · · : · 
H~bituado a votar com toda a franqueza, não 

póde aceitar a emenda do 11obre deputado, por
'1 o.e ell3 ·sob uma apparencia muito simples e à 
morte:do .P.rojeelo .. ,

2
, , , :.: . . • , , ;, , 

. Aprovetta..n occ;lstao p~ra corrtgtr:uma JO,exa~. · 
ctidão que tem sido amrmaaa na f.a,m~ra e "11~ 
iinpreusa; qut~ o.sulphureto do çai'bono não 
era importado no Br~zil anws. dU, .\IPPlicação qtie 
delle fet o conselheiro Capanema .. Essa · s~'· 
stancia é Importada b~ muitos .annos, não .,só 
p~ra uso identieo, como na therapeutica •. D seu 
empreg:oé certo, era muito liinj_wl,o, ~pas.-bóje 
a sua applicação.tem,se generalizado el!l, muit~s 
indnstrias, cuja,introdncçãoentre nós será dilli
cultadã com o privilegio ,solicilacto- .· .. · · . . . 

Acreditando ter .. dito quanto . bastava para 
fund:Jmentar a emenda· que apresentou, pede,·á 
camara que o descUlpe pelo tempo que tomou 
á sua attenção. . · 

. ' • , - · ·, • ' , , : . I · · ~; ·' ',I ': ' ' 1 1 ' ' : 

O liiir .. Freitall Cout.l~ :-.Le~;~n. 
to-me, Sr . presidente, estt:_anhanda.o profundq . 
·silencio que. tem guardado !J nobre ,relatpr da 
commiss3o que .deu .. pare~r sobre este-proJecto, .. 
silencie tanto mais con~e~navel qu~nto os.~-· ·. 
gumentos; que_aqui .têm sjdo. produzidos, C<On~~ 
a rnateria em dlsc ussão, têm ao meu ver a mator 
proceden~i~-- .. .. . .· , . . .,., 
. ·osB.: lEBolmla JJ.Bl)Bp,,. O.relator~ã.i_.eom
missão saberá cumprir<:> seu dever. ' ..... :: 

o Sn. Fru:nAs ColÍTiNilo : ....:.s·. Ex' • devi~ 
accudir á tribima e COIJocar (!·;-asSU!JlJI~O ' .~<! : 
abrigo dos ataquss que lhe têm suJo dingtdos,· 
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pulverisando, como talvez pretenda, aguelles A protecçifo, pois, deveri~ consistir em uma 
que têm combatido o parecer com argumentos, elev~çlio r~zo3vel do imposto de importação por
que são de dillicil, senão de impossível refn- que ~ssim ao menos se nlcntnria umo industria 
tação. naciona l cascente; mas nunca no amparo e ga- . 

o Sn. CESARIO ALVIIII:- Si não· fosse 0 Sr. ran:tia dos interesses de um só individuo contra 
Cnndido de Oliveira, o projccto estavn i ode- os que pr~tendem com elle concorrer. 
feso. · A victoria, senhores. de semelhante projecto 

O Sn-. FRErrAS CoUTINHo:- Temos em favor ataca os fóros de uma e~~mara unanimemente liber.j). · 
do projecto um discursG apenas em contrnpo- O as~umpto em diseussã•J é mais importante 
sição a muitos proferidos por varios . membros do que se pensa . . · · . · 
desta camara- No projecto vejo em perigo senão perdidn a 

Mns esta q uestão, Sr. presidente, venceu a cans-1 da liberdade de industria e da liberdade 
favor do pretendente. do commereio • 

. Faltou quem podia fallar. . I•or mais omnipolente que {:oretenda ser o 
OS raros oradores, que se apresen\:lm para parlamento, nunca poderá elle ter a velleidade 

ferir o monopolio, estão certos de que os seus de supprimir os princípios economicos directo-
esforços outra cou>a não exprimem senão um res da queslão. . . 
fraco, mas sblemne protesto contra a doutrina, 0 SB. lERONYMO lABDm: -Esses prlncipios têm 
que querem fazer trinmphar por conta de um 
partido que defende 05 princípios da . escola li· muito elasterio; é preciso ver como devem ser 
beral. . - applicados. · 

Si com a discussão eu pudesse acreditar que ·o sa:Fil)!.ITAS CoUTINao: -Desde· que os pode·-
demoveria os nobres ·· deputados da resolução res publicas consagraram aquelles principias em 
em.qne se acham, certamente mais al~um en- uma disposição legislativa, a qual tem até hoje 
thus1asmo eu trria occnpando .a att\lnçao .da ca- vigorado em todos os seus. pontos, não acho um 
mara; m~s1 senhores, a3 discussões que aqul se. motivo. aceitavel que raz.oavelmenl.e .explique 
insliluem .Jamais deram semelhante resultado. a excep~ão extemporanea que se quer crear, 

Demonstrar a grandeza .do mal que envolve no intuito súmente de abrir-se margem a um 
est:~ concessão, provar que ella produz altera- Interesse Isolado, a um interesse quo cslá em 
ção profunda nos principias economicos, allir- · evidente antinomia com o que é geral, com o 
mar que e lia desmorona pela base 3 liberdade que é de todos. 
de industria e de çómmercio é sem duvida uma · Este procedimento, Sr. presidente;não é.digno 
nobre tarefa; ·mas ue influencia nenhuma exer· de nós, não é digno .desta camara. 
ce, senhores, no espirit~ da maioria, q11e já uma O· poder legislativo se abate, se nullificri 
vez se pronunciou no sentido favor~vcl no pro- quando desrespeita as normas que devem regUlar 
jecto e que saberá ficar imp~ssivel diante dos ar· seus proprios a c tos. . . . . 
gumentos ·os mais poderosos, que tenhamos por· De que serve a lei de iSJO, onde estão defini-
ventura de formular cootra d le. das as altribuições do poder executivo, relativa. 

Os nobres deputados que combato argn· · -1 · d li - o 
mentam . realmente de modo a causar sorpreza a mente nos prtVI egios que e e se Impetr-<lm' 
todo ·mundo. Asseveram com uma coragem Si temos .uma lei, senhores, si essa lei tem 
admiravel (apar tu) que este pri~ilegio deve imperado até hoje, por que raião se icsnr
ser·concedido,poisque imporia elle em uma. ver- gem contra ell:~, :não para revogai-a, o ·que 
dadeira protec\~O á industria nacional i mas seria mais regular, mas para, abrindo-lhe uma 
senhores, a simples enunciação de· semeloantc exccpçào, dar victoria a um· interesse mera· 
conceito ·oasla para que $e con~eba o esrorço mente individual f · · 
que fazem ·os nobres dep.utados no intuito de ·O SI!. JERONl":MO 1-ÚtDI:!l dá ·um aparte. 
co!orirem o atteiltado que premedil:lm. . ' 0 s F c 

PL'ilteger a iadustria naeional.só comprehendo, a.·· RRI:rAs OUT!Nllo:~Apresenta-se agora 
· · 1 1 d um~ uova emenda, .Que declara dever-se çonce-

que se1~ poss1ve , e evan o~ se o imposto de im· der privilegio :1o :>r. conselheiro Capanema, 
portaçào ~ dando-se ao mesmo .tempo . o maior . d -
ela~terio. a .iniciativa individual, e portanto per· para· us:or o processo que rnventou no sentido 
mitindo que tenha esta garantias. p>tra todas as de fabr:e:~r o sulpnur~to de carbono; · · 
suas legitimas exp.msões, inclusive a . de estn- A quest5·o collocada neste p~. a acçãÕ do poder· 
belecer fabriC<Js que prodnz,ain o agente chimi- legislHtivo . desappareee ;. o ·unieo ·poder tom· 
co, que se quer dar de pre~ente · ·ao Sr>con$e' petente tJara conceder o privilegio seria {I poder · 
lheiro Capanema. · · executivo. · · 

A pro1ecção ã lavoura é lambem ontro argu· Assim sendQ.,, nenhuma raziio hn pa.ra ·qae.con- · 
menta predilecto dos meus antllgomistns. . linue o projo>cto na ordem dos nns,os trabalhos; 

Eis, senhores, os absurdo~ a ~uc .~ão condU:-: a ·lei- de i!laO é clara e terminante·; ·.outorga ao· 
zidos aquelles q·ue tomam sobre ' si a 'defesa . de P"der execulivo a r~euluade de conced~r privi· 
11ma cansa ·ma. · - Jegio ao inventor ou .ao de~col,ridor; · · 

Protacção ·á invoura só existe de~le que para Mas, sPnbores; si issô niio aconto!cesse, quando 
o· fatJrico : do,. pro dueto de . que -ellu c.1reee. ~nja· · m(•,;mo · nos julj:assemos .eom peteútes para re-' · 
ampla e comple\1:1 concurrencia, porquauto·destn solver eslll qoes!!~o ; ainda ·assim ilo IDt'U e$pirilo 

· I~[.. é .QU~ ~edva a barateza do. preÇI' e não do · e no desla camHa ·não' paliem ~deix~r de:pairar· 
J!ll)~opohQ,. que é a violo:ncia, a ituposiçõo, a dúvidas e duvidas inuitó· Sérias ãeerea da in~ 
e.m:CS:'!a (or~da ~ absu~da. · · · vénÇão!· qne se allega ;_ ·. ·' :" · ·· 
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O nobre deputado o Sr. Felicio dos Santos, 
illustrado como é, e que tem grande autoridade 
nos assumptos da natureza do que ora occupa 
a nossa attenção, acaba de externar idéas que 
sã9 dignas de meditação e estudo. 

S. Ex. a meu vêr demonstrou a.toda a luz 
que o processo, ndoptndo pelo Sr.conselbeiro Ca
panemn para-o fnbrico do sulplmreto de ~arhono, 
nüo póde ter os fóros de uma invenção, é co usa 
-vellta, conhecida, pois que resulta dos princi
pias cllimicos os mais elementares. 

Assim sendo, como é que os nobres deput;tdos 
in.teir~mente leigos nesta m~tcria e que para 
mim não têm, nem podem ter autoridade 
iguul á do nobre deputado o Sr. Felicio dos 
Santos, decl~ram que se trota de um processo 
novo? 

Demais, senhores, para que allirmemos que o 
processo é novo, é neecs~ario que o conheçamos. 

A lei de iS:JO decreta, e ao meu ver muito 
bem. ·que, quando se rcqner ·pri Yilegio paru uma 
industria nova, o pretendente é olmgndo a depo
sitar no archivo publico os elementos que con
s Lituem a sua invenção. 

Sem isto, senhores, ficar-~e-ia no vago, 
dar-~e-ai ao concesoionario um· direito que não 
estaria nas previsões nem da lei, nem do poller 
que fizesse uma semelhante oatorga. 

Assim sendo, é evidente que ' não estnmos e 
nefll podemos e~tar suflicientemen te esclare
cidos acerca da invenção, qne se eontroverte, 
não temos os dados necessarios para allirmar 
que é novo o processo do pretendente. 

Ora, . senhores, desde que tratamos da re
stringir direitos, desde que prBtendemos crear 
uma disposição isolada, devemos proceder com 
toda a cautela, com toda a prudenr,ia. 

E', pois, mais um argumento que·se produz 
con Ira a concessão q uB se requer. 

A camara, CGffiO muito bem se disse, não tem 
meiJs para conbeeer si f~1·ores nas conrlições 
àest~ poilem ou nf•o podem ser concedidos; seria 
re~luh:nte curioso vermo-nos aqui empenhados 
na investigação de todo1s os dementes, ecnsti
tutivo> de industrias nov~s. de processos ainda 
não divulgados, para concluir-$e que estão no 
caso de proporcion~r no pretendente o amparo, 
a protecção consblente em um prewio.ou em 
um privilegio. · . 

O parlamento n~o dispõe dos . elementos ne
cessa rios para po~er examinar assumptos desta 
natureza e resolver sobre ell..:s. 

. O unico poder com fa~uldade para isso seria o 
poder executivo, cuj3 competencia si niio fora 
assentada na lei, resultaria logica e fatalmente 
das. suas funeções definidas e, .reguladas pela 
Constituição do Irop~rio_ 

Mas felizmente, senhores, temos a lei de i830, 
que firma os casos em que o governo póde e 
deve conceder privilegias. · 

O SR. lBRONnlo JÃnDIM :-Esta callindo no 
mesmo erro ele aprecioção em que têm cahido 
os outros o.rai!.ores ; partindo de um ponto 
falso. 

0 SR. FREITAS COUT!KHO:-E' sempre ll mesmo 
nrgu.mento aqnelle que adaptam os defensores 
ào projecto, argumento que ogora reproduz o 
nobre deputado que. me interrompe. 

Esse argumento estã por terra, foi c tem sido 
victoriosamente combatido. 

O nobre deputndo nfio p'óde revogar os prin · 
cipios de economiu política e converter aquillo 
que a lei chama p>·cmio em um privilegio .. 

O premio ê apenas uma recompensa indivi· 
dual, g:.lardoa os c~forços, a sagacidade e. o 
trnJJalbo que empregou o individuo na intro 
ducçilo de uma induslria nova ; mas o pri vi
legio, sen twres, é uma co usa diffr.rente, não só 
recompensa o individuo, como limita, qu~udo de 
todo não extingue, a liberdade dos outros que 
porvent11ra queiram explorar a mesma in· 
duslria. 

Portanto, os nobres deputados, querendo con
verter o premio enr privilegio, fa~endo a>sím 
uma eon·cessão inadmissivcl perunrc a lei, pe· 
rante os principias de 'liberdade, ao introductor 
de uma indu.stria nova, atacam de rrente os · 
prceci ptos mais el ementa1·es que r~gul~m este 
assumpto. 

O SR. C.I.NDIDO DE Or.IVEUU. : -Quem dero· 
gou então foi a lei de !830, que permilte ~ con
versão. 

O Sll.. FMtns CoUTt~"HO :-Como .. derogou? 
em que artigo o nobre deputado viu isLo 9 

O Sn. C..t.NDIDO DE Or.n·ruRA :- Pet•mitl~, sim, 
senhor. 

O SR. FnE!TAS CouttNHa:-Bem; o nobre de
putado appella para a lei de iS30; pois com 
essa lei rundnmentarei outros argumentos. 

Ha com elfeito um arLígo da lei de !830 
concebido em termos muito .. claros, que es· 
tatue que o individuo que antes de obter o pri
vilegio o divulga, perde todo o direito que tiuha 
a esse mesmo privilegio. . 

O Sr. conselheiro Capanema obteve privilegio 
eu:r :1Si3, e até hoje tem sido pe1os uo~so~ tri· 
bunaes gãrantido no,uso dessa c0ucessão, aliás 
legalmente obtida do poder executivo. 

Ora, si dur;anle todo esse espaço de tempo o 
peticional'io tem fabricado sulphureto do car
bono, e si assim foi entregue o seu processo 
á publicidade, tmto que por causa desta é que 
requer privilegio, para ver se consegue fecbar 
~s fabricas, que se fundaram com perfeito e le· 
gitimo direito, pois que surgiram á somllra de 
um~ lei que. estó. de pé, que est1 em vigor, é 
cJ a:w que nenhum fundamento mais lhe Dssíste 
para obter a coneess.~o que impetrn .. 

O que fazemo~, pois, discutindo um privilegio, 
que se nos requer contra a Jili que é nosso dever 
respeitar ? 

O Sn. lERO~o JARDIM :- Elle fabric~\'a o 
~ulphureto par:~ um fim especial, parn o n m de 
obter um formicida. 

. o sri. FllEITAS Coum.lro :-Qual é o 
falso 1 

O Sa. FREITAS Coutnmo:-0 nobre ministro 
ila agricultura, q_m: tem opinião flrmaàn ares· 
peito desta mataria, e fir:nada com perfeito co
nhecimento de cansa, porquanto s. Ex. tem 

poa.to sido o centro de uma série infinita de solicita-

O Sa. !EROJ'ffi!O 1All.m:.~ à á um aparte. 
Tomo IV.-4!. 

I 
ções da natureza da que ora rios é feita ; 
s. · Ex; que consolüiou a boa o -ver da· 
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d_eir~ . doutrina. em -q~:avisQ, qur.p,ublico~ em , dj'~-1;\ , c_omlllp.m,, . a,,qna\, é resp~ita,~a. , em: toil,os, os 
wu. · rdátoi'io ·e pa1·a o ·qual p'edc.a:aueneao do· 1ptuzes cultOs. não sc.verlllcanilo,o, mesmo -com
corpo. J~gisl~ti\'0 ~' ·a~via~ 'v!r.: licije.:·aerenCier, as. :a~. iif.ifpri~dad~ lfúe!!Íri~. _qu]i,pá_r:l ·s~: l@rãn.iida: 
su:i;' ide3S, dar. 1-•roY~L tla.sineer)dade com que :c_are.ce de.eslJP.ulaçoes.tnlernaciOMes. 
~5 udvoga_, e ·air.er-nos .si a·· pas~ai~!ll do 'p#- ; · Nfio_ rriàis "d!l·_ei; s~nhól:es,.P.a:ra; P.r!lY~.r-:quc_ a , 
~ente prOJ_ec.':? ó ou niio_um_verdad~:r9,.n,ta.uu~. q~rpprl~,<la,ge_, do . .i!lvento, e . da d,~cob.er~;~. nf:o é 
as. suas opm1oes. . :1gutol a pro.P.ricdRde cottlm,um. 

'Si ;~), . senhores, eu (\'qe_rio CO]JhCcer,o_ pen_f>l.: . i o> $a. JEnON-\'31~ J.t.n~~ll·~·..:.:___,_~ã.t, sou- desta 
menta do govern~relauvam,~n.te a,_e~la ,Qt\es\áo;: 'escola. -
d~seJtlY<l ~aber st o pensQroento externado no · 
reMo rio é o me sino que ailida.lioje .domina'. O SR. FnEtus Co1lTrlnto_: _.:... !líos. é: d;t ieL . 
. M~_s .. o nobl"( mtnisJro . ii.ãç.:: está , p_res_e:nte e. : Q ~-_J~NYllO JAHnr:.r ,: -,-.~~·pri!lCiiJ_io -.ella 

s;nto tsso, senho.re~, p_~tquan,t~ ·p_retend•a ~ p,ro_, . ;é,. ti!~ respeilaV!!l. como o.n!!'a qu,~Jquer. 
vocal~o pal'!l que. vte~e faze.r:nos.a.luz_, e fraJ,I,. i o Sn. FJ!Il!TAs CoUT1-xuo: .- Ainda um outro 
c~mente dlt~r,l!o~ . ~~. np~znr .da ,douJrma c ou~. 'argumen to .:quc se .alle.go, o. u. meu v-.er •. inteira,.· 
s1g_~oda em seu ,av!~<! •. . S .. E.x, v.oLo .a fgyor. do .. :mente infundado, é. que quem. vai ' pagar- o 
pro;ecto.. . . '(lrivilegiô é o consumidor. 

Senhores, aqo1 se decl~I·ou , ~se de~l~ron _n;JU,119 . M:~s é : e~~cta·mente isto o .que-nãa se deve 
b~m, que os ph~r!ll~ce!!tlco~, SI oproJecLo ~ssar, querer, porquanto,.não .podemos.atteotar-contra 
n_ao podem !ll,~Is fa!J!IcJJr o, sulphu!'cto . de car". os,direitos do: consumido•: .e .ainda ine·aos· . contra 
liODO. a .liberdade .. de .iil.dustria. e .de com:morcio. . 

O SÍ1. CANDIDO DE OLIVEULI.: -_Não apoiado.. PJlr .. que.- niotivó: havemos nós. de impor-ao-
O. sa. FREITAS CoiJ'l'r."Ho :-Q no.bre d,epul3do consumidor .. um.preço ar!iliCial; mais elevado do 

niio· faz p~1·te do poder judici3rio, e·ailida :qu:ú1do.. que aquelle pelo qual elle póde compf3r o agente 
fizesse _ não podia ser 0 juiz de todas ~s ·eoritro." chimico de" q.ue .. neccssita.?"(Apattfs.) · 
versias que nesse sentido hão de . surgir 110 - Segun!]o. ilos: declaro !l-O Sr. Fdicio -d.os S_at;, 
fo~o. . · · . · tos, as .ele~Jen.tos.q.úe .dizem se c. novamente . in-

trodqzidos para-o f<,brieo desuHurer,o de.carbo-. 
O Sr.. CANDIDO D& OurEJl\.1. dó um aparte. no. consistem .em recipiente> refriger.:mle§;cousn 
o 51.1. Fl\EITAS Co~T!NIIO:.....,. o que. rrnerem os. pel:feil~mente conheci doi . na . seiencia, l!emai~ ... 

nobres · deputados? Conceder priVilegio· 'p:n·a senhores; hn .já concedido. ao Sr. Collatino- u-~_., 
f~bricat· sulphdreto de c:trblino. · · · · . · privilel!'io p~r.ausar de um, .. systema denominado 

Qual n conseqneucia desta concesslio T. E' ·a frigorif~ro. · · 
exclusãú_.do . fabrico . por.qualq_uer outro indi- ~ manciftl .. que vamos.dar.pdv-ileg!'!- ~nt~a 
muo que nao o cóncessionario~ . . PrlV!legio,.e.Vejalll os nobres deputados o centro--

ó' Sn •. AFFONSO PExxÀ:',-E:;ta _é_·que " ~ ·con- ~e.f!.ísco_rdia~.l_l;ue vai s~rg!r . e~tre .. o·_illwtre p~-
"" t1CIOnar1o c .. o.Sr .. Collallno. (R1so.) · · 

sequencia. : · · • Eu .. não .quero desconhecer os .gràndes-servi-
:o:sn. FREIT.a..sC•;UTilm!).:-::-Si.àssilllé, os,p!lar· . ços que o Sr. Capanewa-prestou-: á. agricultu~a

m~~<eutico's, que ~té hojê . têoi ·r:,Jii'iéado. ô.su~~- do.paiz,; bolO mais. quanto.assim-se.cxprimem 
pllil.reto .de carbono, n~o .. o_'poderão;: fabriciu: hom'ens.muis. co.mp!Mntes do que .eu; -mas o .. 
mais. · .. · · · ' · ... . · ·· .. roc1o:.de .. S;: Ex, 11ave1~ - prestaào .ser.viç\ls. de. 

'Si. áioda me disserem que n.lei não póde.rc-.. ordem .. tão-.clevada . nito -pôde autorizar~nc.s · a. 
t~~a~ir, _·:iinM: a5sim o pri~ll.egio e.,uqii(vi_q::. que.lbe concedamos um -pri-vilegio n_gs condições · 
Iene• a, po_:qunoto_ :;s plJar,m~atns_ qu~ .. sc,es,ta.~~-. dcs.te. · 
le~erem. n~o p()deruo fubrica.r e~s.c· as~ute chi; O Sn. IEnONYliO J.tnor~ : - Mns o nobre dtJlU· 
m1co _. 

0 
. . , • • ; ta~o cililcord~ ·que elle .te1n di!-eito .áo .iH:éiiJ!P?·· .. 

. _E~ • . com_, JU,z, d~~lnro,. n~ \ · _E!L·. _qu~ ,sf!r,~, O Sn. FuEITAS CoUTINILO:-St se trot;~ .dva~ro- . 
. est~ o _meu rn~do il~ veta q~es~. . du~~o de ?~Ja _ind!l~trí~ !l9~~.e_Uc _uiin'!liJ~ítono 
. . .0,·~~ - CEs.\~IO . ..I.LVJll,: -:-.Uasa e1JICnda,da SI:. pr~•mo ; · 1sso esta n~ _le1; e_op~emio nao .traz .. 
· · S0\lf.e~ Brand(\o corta J _q_u~stão.. pé ri go al~um pafn 3 , libg~4~!l~ .. d~j~_qu~t~ia -~.do .. 

O .SR. Fr.EITAS Cou-rrNno.: -.Essa eo1coda, a commercoo. (~p~rtes.). . 
meu vf:r, vem provar uma· cous.. : e éjuti'il~ Est.a,_Q)leswo.: tern .. tomado .-vs•·tu;s -Jib&ses, ~· 
proces~ não é novó, porque~ · si rtiSSe; o preten- ' pr.u11u.rçao que,. vr.t , corrçn~o-:a ·d_ls.;llss:1o, vuo .• 
dent~ teria a quem recõrter; o po.der 'exeÇÍilivQ· :~ppar.e.-:cndo novus..fnc_t~s-~ .a -pnJ!CIJliO-~e.dool~- . 
tetii~ paru"nesse·easo coiiclidei' r•riVii~gio . prirfeiio ra.ya.,que,o.suJphureto.pc.c,1rbllno .er ... mvencno; 
direitO, attentnsns.'disposiÇ(ies da léi uéJ,830·. · .. do Sr. C~punema (apa1~tes), mas .. , l;so,. durou., 

O S . H . - • · · ··· pouÇ.o. ... po1s .Jlne,.llco u.,prov~do g~e,esi.~. ag-~nLfl 
n. Jeuo~-rlto . JA.l\Dl?! -.-:- as ~.,u9l~.PfL"C~Slj~ chimic·a..é·millt.O,;Vetbo , tem.per~du.JOO. a!lnos., 

. ~e_lllor~do. · · - dejdilde~ · : · .. ·- · ·. .... ·· ·. · · · · . · 
o Sn. FRElT.\S CúUTJi\110: -:_NliO.JIÇ,bQ: ra~ã!l ; 'Entii9. o ·' CJUI\ 'fizer~tn .. nru~_a:r.~Pl~~ ruwo .-e 

pa,r!! 01nis imist!r n~ste .poJHp, , . · _ pe.dir~111o pr,Iv'il~gio. d~ h;bril<l! .• dgg~lp,buret9 .4-~--
. A,dJtré,re~~:~ã enú:~ :! ,prl)prie.d~![e .li!!l\tl!r}A,e,a . car)Jon9 pa~-~ ~$r. ~pa~;t~\118, P(/.r!I'Q.~. el.le, C'J.0~~1-> 
.propriedade éomp1um e uma C{)usa.: reill-,eonãQ. . . 1Uln om dos mgrcd•entes·do seu for~Iclda. 
i~à~;.ln~ria ~~~ pr~nde._o 'jl.o.hr'é.de(l~~d,~~; · O Sií. lEll~~-l'l!lo_JAnnm =~ A_ eommts1ão ~con
MIDns .Geraes . · · · · · · · · selllo:u,o pnv-llegto,- por.q.ue .. era-uma-mdusjrl-a. 

'A'"ptópri.edade liueraria· 1 cstà .. stúeita ·a. Ih nova iiltrodu~jda no p~iz; . · · · . · .. 
m(tt,,~,, ~ue não,s~ dão ' 'r~l:t\i~l!-~e.nte ,:Í,pr~prie- o SR. CE~.!..'!ll!J.,Al.VUI :;:;.;..:.:u..por,,isso<nno •. 

, · 
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·o ·sn. Flii:ii::~'s 'CóüTiimo :-'- Aipli es'tâ.o 'pn- atãque 'o m~is 'l'igoroso dirigido ciiritra o nosso 
reçér, que 'não diz'o 'coiitr:li·io do que liffi"rm~. systema de liberdade. 

Â. commissão "niéliou até cêrto ponto "dlà'ntil F.sse preeederite ~lém dr. incon"stitucional' é 
'~e .. ~~a. _propr-ta 9J?ra; ·pois. que_ ·con.~edéndo_'ó c_ontrario aos princípios do pürtido de que é 
J)r!VIleglo ·em qu:es'üio, declarou que. assim . m~!Jibr_o_ o nobre _deputado. . . . .. 
fai:ia 'porque queria salv~r- ·o ·p~ii:tcipniingre- Levantemos, senhores bem alto n bandeira.Ji
dientc do fonriicido ·; p~i$ eLt 'de~ejaria,. se·· b_crpJ,repudiemOS_Umpassad_o.ominoso,_que déVC 
nhores, que a com missão tive5"se m"âis "éq'riJ·. affl.igir áquelle_s que_ tanto eonfinm nas expms.ões 
gem e que sein -rodeios se limitam 'à 'dizer ·que da liberdade eutreguP- â sua .propria inicinriv~. 
o tprivHegio é para·o fabrico do liul"ph'u'retD de . Seu_hores,não ê,Jmprehendo a susceptibilidarte 
·carb"a·no; e n~o 'acci'éscentilr=p'i'inéipal injti-e- -governamcn~nl dos nobres d,eputodos; SS .. EEx.:, 
•dipirte do :formici·rl~, . . . . . . . . . . · .(].1!-6 se mostra_m_ tão de~ejosos _de R:io verem 

Vê Y. Ex·.·, que t.ahló'me interroin'pe·com·o·s que~ra~a a f9rça _mor~! do governo afim .de 
·s·eus aparte~, 'o ;gTave ·erro e·m qô.1l i'il.c_óàem. poder elle desempenhar a missão que to,nou 
aquelles que querem co aceder um prfvile.g'io so.bre .seús ·homhros, devenl.lrir os relatarias dos 
que -não se ~-poia em um principio ~cei-tavel·. u'lh1i~tros p:rro defendei-em as dontrin~s que 

V. Ex-.. ilá este privi-legio 'Por·ser o objccto \::Jellesse exaram, 
:privilegiado o prinéi{J3l ingrediente ·do formi' O ·nobre m.inütro dn agricultura em seu r~!a: 
·cida, pois bem; pa·ra 'Ser logico ni um pouco torio ns~evera que rebliram~~to ós questões 
mais long~, privilegie as rotertas, o F~rro com dc;;ta nutureza tem havido os maiores abu~os e 
~nA. e lias s.r. rahricnm, os fogões, !! enxofre,. os no .seu tido do evitai· os, pede n attençiio do 
tijolos, _emfimtiJdO_fJ.tlanto.~concorre p~ra a fa- párl~:~.en_to,_par~_-.fl. seu a\•iso, que consagra a 
brieução do mesmo formicida. . . . . . doutrma que expendo, _ 

E' esta a coriieguencia natural, logiç~ dn dotl- s~nhorcs, a maioria desta ~marn devia correr 
trina absurda que ss. EEx. e S"elis a"migos pressurosa em 3nKiliO do nobre ministro e não 
defendem. t'espoii;dilr âo séiJ. ãppé!'Jo, 'conced'endo um pl·ivi· 

. Senhores, a camar'a póde sem dlividn ter I_ei;'ío nas. 'co.irdfçoe_s a·s mais _odi_osils,. um.. privi~ 
grande ]iez3r pelo des'astre que soffreu ·o Sr'. 1· - ·• · · d ·· ·.... d · · · · · 
conselheiro_ G~<>nncm'il,· .pór hnvér dado uma eglO_ que. esmq_roua to qs os pri!lCtpLOs que 

~ S; Ex. adopta a respeito 'desta matéria. applíc'a<;.ão talvAz menos 'cimtelosa oos seus ·c:a, - . • . . . . . . . . 
pitaes; mas .dessseircumstancin sem duvida senhores, com as pnlayi'as_que próferi não 
Jnmentavel não deriva pata nós a . obrigação tenhó efu v,is_~a s_eli.~~ formular o_meu protesto, 
de lhe concedermos um privilegio nas condi- rorq~e _fallou _quec;t .P,Odia fall~r;,a Qllestão 
ções. do que ~lle requer. , .. . _ . . • ... . . .. .. ach<l:~e agora collocada .n'um terreno delicado; 

Não podemos rmr pre~e_nte a , qu~J!l. q_11er o cb.efe da maioria ióni.ou ·a si á ·defeza do pro~ . 
que seja doqnillo que constitue a fortuna pu- jeeto; el!e _vence~ a despei!O até dos esforÇos 
blica. . . . . . . . do proprio ministro da ~gricultura. (Ap~rtes e 

A fortuna pública. não éoilsiste sóriieli.te nos contestações.) 
dinheiros aóóumülados ilâs ~réas 'do tbesinifó V. Ex. nlio. enxergue sentido ·odioso íi.~stiis 
pelo imposto; que muitas vézes estanea a riqueza minb.as palavras. . 
do Estado: consiste lambem.nn manifest~ção I e- o honrado laade1· defendeu ·este .~rojec.to por
gitima .da .liberdade individu~l, reveri1dn_ ne~sa que ést"nva. cónv.ei:tcido da sua uttlidude, mos 
gradação i.il.fili.i tri do ~é~iviilnde, . 'que os pp·dcres S: Ex: não pó:u.·e; por lli_~iis que o que ir~, despo
publicos de've·m ~lentar ê pratPger,. Jlt1rqu~nt"o jar-sé do grande presli~ió que o cerca nesta ca= 
dnhi resulta, senhores,dilcremimtil de ir~baltió, m~ra: n~o se pôde collocnr fõra dns. condiÇões 
de bem esiar, que formnm por sua vei u fonte politic~s em que actualmente se acha dianle 
d•: que derivam as correntes que 'vãó álimei1tiir dos seus amigos, e. d e~de . que tomou a pal~va . 
o \besouro naci0nnl. . _ .. a raror do privilegio, é_eviden.~c que .os esrorçCS 

Além disto, senb.ores, b pnrlnmeiitó de.ve em despendidos p·elos poucos que, se í:l.estnc.~ram. 
regra proceder por mediqas geraes; é preciso da maioria e dos que, como e,u, iiffo se enth!l~ 
quG nos levantemos contn P-ssas pret~n~oes sinsmnm p~lo governo liiió ile ser. corripietamente. 
individilaes,. <jil.e tania. ~ontribuem pm per: imiteis; uãü il:iriio result~do algliin; .· 
tü.rbar a serenidade .dos nossos trabalho~;_ e Yoms:.:c..:~Ías isÍo não e q· uêsffio poiilicn. . . 
expôr a-r~presen!nção , n~cionnl á censura pu- . . 
blica. . . . . . .· .· . .. . ô Sri.. Fi\íiiüs cõütiiiíió :=-Á éjUesÜo ii.ã{.é · 

seiibores . eu d\iciaro-rne .hostil ãds pFivi: politica _e nem pod~ria.ser; >i )õra pq)!tic,á. 
Iegios é :ís pretenÇões iildivi.cl~~~ê. que_ :v;iei'~!h estou certo quê algo,~s tlos'nobr:es . depu_taa.o~ 
~ esta c~mnra, sejam qu~~s forem bs piitronos que il[ioiam ó . ~ovêrno. ttão estariam ·do,lailo ·: 
que os defendam, desde que me conye_ncer que dos quil coilibátem o prójecto : ... _· . . • . 
esses privilegias e pretenções são contrarias no . DeClbro a S. Ex: que ~inÍd :inuito divergi! llÍÍ .· 
liérn geral. süâ ôpiüião; · . . : . - · 

o Sn. JEB.ONY\(0 JAnDm:-E' notnvel ~.stêliffin . ô Sn: funTIXHol ClliPÕS :---., Éu iambenl 'slnto 
de _comha_ter uma _cousaque dura ba 50 annos. , i';\u,itQ,m~s; l)_~q.~ p_!lr_ ~~l!l,tnct!ca.Q,~C, ~inguc,m 

o Sn:: FRl'l!US Co~:rnao:=:-Volü V Ex; o'Utta .. IJ!Il_ h:t ,!le pmar da lzlierdaà,e tle me~b(o !1-e~}a. 
v_ei a,esse.~rgnmento; q_riejá têm ~ido · cmtibá=:. ·_cas~; ~ao ~!~~-mee~t~~~.~ue.qual~ue.~~~~!f,~~ · 
ttdi! a sncu!il.ade, . · ·· · ·. . · ti Síi: FllJ;:~T,~s toorrNilo:-Y; Ex; .nao }em 

o nob'fe. dêiJütati&- qà~r:a""tif!gâf:s\tiJ~~-ra: ni~\%. ê~~,; Jili#d~_dii1 Ji.eijtj!ó&ii ..!N~~ Ró'i-\i~~J
de um precedêiitê qhê .iliJ(l' -têm· Stdo· senaô " 8 quem nesta· .casa aa fdrc;.a ao governo;. quem 
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332 Sessão em 19 de Agosto de 1880. 

indigc n situaç.'lo, cujos destinos c•tão presos á s!do em grande parte. a causa do~ desastres que 
iniciali\'a de V. E)>. tão- duramente pesam sobre os destinos da 

o SR, MARTI"Ho C,o,.m>os dá um aparte. patria, e creia o nobre deputado que me darei 
por muito feliz si conseguir durante :i minha 

O SR. FREITAS COUTINHO :-,-V. Ex. em sua vidn vêr prostrado este systema, que tambem·é 
consiencia poderá querer ter esta liberdade. o do privilegio, e substituído por aquelle que 
(Aparl~s.) defendo e que reputo quadrar com todas as 

Os 110bres deputados não queiram vêr nisto nossas aspirações. 
uma offeos:~ ao meu honrado amigo; a questão A' sombra deste regimena liberdade feneceu, 
nada tem de pessoaL (Apartes.) · d · · 
. Ora, senhores, essas declaracões dos nobr.es as energras o espltito publico ahi jazem aba-

d tid~s, a· indifferença, o silencio, o vacuo se 
deputa os, me convencem: de que_ 3 melhor acercou das nossas instituições, e este estado 
arma contra o proj ecto é. consagrar elle o que· l h h d fi 1 
ha de mnis odioso, de mais contrarias aos prin- anorma ' sen ores, a e l~r a na um desfecho, 
cipios liLeraes dos quaes o honrado leader foi cuja época,emborn desconhecida,não deixará de 
e tem seínpre sido o valente defensor; é uma ser fatal. (Apartes.) 
concessão individual que nada mais importa_d_o Reatando, senhores, o fio de minhas. idéas, 
que um verdadeiro ataque á liberdade de indus- continuo dizendo que o honrado liiilder tem 
tria,á liberdade de commercio. nesta camara um prestigio que S. Ex. não 

E' um presente que se quer a todo traru;e póde quebrar, ' que é inherenLe á sua posição de 
f~zer a um individuo certo e determinado. chefe. 
o Sn. MARTINHO Cuu•os:-E' guerra pessoal E~erce uma influencia muito poderosa rela· 

ao Sr. Capanenia. E' 0 mesmo qUe dizem os tivamente ás questões que aqui se agitam e que 
demnndistas do Sr. Capanema contra aquelles entendem com a vida do gQverno. 
que ll1e são favoravcis_. O Sn. M!..RTINI!O CAMPos :-Não apoiado. 

O SR. FREITAS CoUTINHO :-Eu reverterei o O Sn. FREITAs CouTINrro:-Não póde, portanto, 
arg-umento cpntra Y. Ex .. declarnndo que S. Ex. dizer que a maioria que o aoompanhn 
aquelles que· sustentam o p'rojecto promovem tem completa liberdade de acçiio,que pôde repu
guerra !lessoal contra os que querem fazer ·diar as doutrinas pelas quaes pro pugna S. Ex. 
valer os seus direitos; e repeccm nesta camara Não, S. Ex. nuo pôde asseverar semelhante 
o.que em seus-processos sempre tem dito os de· cousa, porquanto tem a confiança da maioria, 
mandistas do Sr. consellleiro Capanema. que até certo pon.to collocou em suas miios a 

O- Sn.. !,iARTINHO C.I-">~Pos :-Eu não a ttribui á iniciativa dos seus a c tos. 
_opinião de V. Ex. estes motivos. O Sn. !liAnrr"rro CA1tx~os:-Todos iêm a mesma 

O SR. FIUliT.\.S ComiNHO:-V. Ex. pareceu-me liberdade que V. Ex. 
asseverar que os que combatem o privilegio O SR. FnEtTAS COUTI2.1IO :-Não creio ; não 
constituem éco da opinião dos demandistas do faço parte da maioria; si a el!a pertencesse 
Sr. Cap~nema. - sujeilar-me-hia á palavra de ordem de V. Ex. 

O Sll. liL\RTJxno CAMPOS dá um aparte. O SR. MAnTINHa CAMPOS:- Todos têm a li-
O Sn. Frmrus Coumnw:-N:io tem paridade. herdade que V. Ex. tem. 

OS u c , d · V , O Sn. FREITAS CoUTINHO:-;- A respeito do 
. R. "1 ARTINHO AMPOS:- 1cm to a;~ ·Ex. sulpllureto de carbono podera haver alguma, 

que é republicano, representa justiça pura. mas. não tanta quantn seria para desejar: pois 
OSn. F:aEirAS CouTINHO:-Declaro ;1 V. Ex. V. Ex. 'f,J[ou, e os seus amigos não hTio de 

que me honro muilo em ser republicano, c que querer desautoral-o. 
nunca adulei monarchas. ·- · · · O Sn. Rur BAnoozA :-Eu e outros da maio-
. O Sn.. ll.utTJll'liD CAltfPos:-llenos cu, npezar ria temos fnllado contra. · 
de não ser republicano. - o Sll- MAnTINHO C.u!l'os:- Não mo podem 

O Sn. FREITAS CoUTIJ>"IIO:-.-.• e, si da adula- obrig•lr a servir ás paixões de quem quer que 
ção feita aos reis dependesse a carreira política seja. Por esta consideração, uinguem me im· 
de qualquer, eu me- recolheria ao silencio. porá silencio. 

O Sn. ~IARrrxrro CAMPos:- Não esrou dizendo O Sn. Fnlli:rA.s CourL.'\Ho:-V. Eli:. não tem _ 
isto. a mesma liberdade que t~ria si. não fora chefe 

-O ,sn. ·FnEITAS COUTINHo:- Niio sei a que· da maioria, e a prova é que não é tão frequente 
vem esta questão de republicano, nem compre- na tribuna como outr'ora. _ 
hendo o que se pretende com semelh~nte allu· o Sn.. MAnTJNHO CAliPOS:-Sou miliisteria
sffo; me p3reee ·que pelo facto de não ser eu li$ta e ten.ho outras occupações. O. papel. de 
entbusima da monarchia não· devo merecer iniciar as discussões compete a V_ E:oc e não 
menos consideração do que aquelles que por a mim. 
ella se sacrificam, · · ' . 

O S ú Sr. presidente, nas obs rvações que .fiz es-
. R; •u:AnTcNao CuiPos:- Ninguem o disse, teriotypa-se 0 meu .. pNtcsto .. contra a estranha 

-ü' ·sn. FnErrAs Coll"ln.'Ho:-Desde que tomei _doutrina que aqui v~io sustentada, doutrina 
·· u~sento nesta. casa, manifestei-me francamente. que reputo _perdida uiante da;opinião publica 
reJ!Uhlicano, e aflirmo a V. Ex., quenaminba e daquelles que prezam os_.principios que eon-
Ol)lnião o systema político- que nos rege .tem· ··stituem· a verdadeii'a eséóla liberal.- -
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Nesta questão, creiam os nobres depnl.ados, 
não. vejo o interesse do Sr. conselheiro Capa
nellia ; vejo O· grànde interesse nacional, o intec 

.Almeida Couto, Ildefonso de Araa.jo e Ignacio 
:Martins. : 

· resse da liberdade de industria, da liberdade do 
. Compareceram uepois du chamada O~ · Srs.: 
Costa Azevedo, Saldanha 1Jiarinbo, Am.erico, 
Buarque de Macedo, Joaquim Serra, · Francisco 
Sodré, T:<vares Belfort , Accio!i , Theodoreto 
Sonto, Viriato de Medeiros, Souza Andrade, Mo
reira Brandão, Abdon Miianez, Manoel Carlos, 
Manoel de ?!IagallJã!!S, Antonio de Siqueira, Luiz 
Feli ppe, Lioorato Barroso, Espit'idião, Ribeiro 
de Menezes, Barão da Est.,ncia, Barros Pimentel, 
hfonte, Ferreira de Uouro, Ruy Barbosa, Ro~ 
dolpbo Doutas , Jeronymo Sodré, Mnrcolino 
Mo11ra, Prisco Paruiso, Horta de Araujo, Al· 
meida Barbosa, Serapilico, Joaquim Breves, 
Abreu e Silva, Corrêa Rabello, Aureliano !!Ia- -
o-nlhfies, Candido de Oliveira, Affonso Penna, 
~sario Alvim, Yalladares,Fidelis Botelho, Tlleo
domiro, Antonio Carlos, Martim Francisc.o Fi
lho, Leoncio de Carvalho, Olegario, Jeronymo 
Jardim, Sigismunuo, Sergio de Castro, Flol'en· 
cio de Abreu e Fern~ndo Osorío. 

commereio. · 
Desejaria, senhores, que para jostifiear·se, o 

abuso, a injustiça, a violencla contra a doutrina· 
que eu quereria ver sabir victoriosa desta ea· 
mua não mais se invocassem esses desgraçados 
precedentes1 a cujo sombra se acolbem osillustres 
defensores ao privilegio. 

Quiz :apO.D8S justitie~r o meu voto, salnr a 
minba responsabiiidade e francamente dizer ao 
paiz qué jamais, nunca esposarei a CllnSa uo 
interesse individual em luta com .a causa do 
interesse publico ; lutarei, lutarei· sempre pela 
víctoria d~ liberdade, embora em meu caminho 
va de encontro aos meus nmigos; S8lvem-.se os 
bons princípios, c· sejamos seus decididos cam
peões, que tetemos. senhores, em nosso favor os 
applausos da opiniüo publica. 

VozEs :.:..Muito hem; muito bem. 
A discussão fica adiada pela boro .. 
O Sa. Pr.EstDENTE dã para ordem do dia 20 : 

!• pa1·te (ati ás 2/~&~·as.) 

Continonção da 3. • discussão do privilegio 
sobre sulpllureto de carbono. 

2.• discussão do projeeto n. 299, autorizando 
ao., governo a concede!' remissão de juros ao 
tenente-cot•onel Ignacio Luiz de Araujo Costa . 

L • dita do de n. 2!4 i'evogando o art, 3i do 
decreto de 5 de Fevere iro de i842 que creou 
advogados especiaes do conselho de eslado. 

3.• dita do de n. 8! sobre secularisação de 
cemiterios. 

2.• p!ll't~(das 2/lol·as em diante.) 

t.• dita do projecto n. 90 sobre o c~ntr~to 
com John noach & Son sobre a navegaç;~o para 
New-York. . . 

L• dita do de n. 65 de i 879 prohibindo o 
transporte de escrnvos de umas para outras 
províncias. 
L~vantou-se a sessão ~s (d/fda. tarde. 

sessiio e tn ~o d e Agosto de 1880 

PRES!DENCIA DO. Sl\. YlSCO!iDE DE Pll~OS 

SIDlMARIO.-ut>xOU!t<T~ . ...:.Parcecr.-.Pro]~tt o.-Obso!'ra. 
~üos o projoc:lo. do Sr. S:tld:..nbn.. M&tanb.o.- Obser'Y~uos.
do Sr. AD"on!o Penn:1.- onD:&:M oo Dl'A..- 3,:t di.sensli~o do 
proj\l.CLO D. 7l. Enumdn. Discurso .do· Sr. Joronymo 
Jardi!ll • . Obsorvaçõea do Sr. Jll~r\inho Compoo.·EIOendo •. 

~:~~~!Í--4~~a d:~:~"i~~ ~ ~:Wseu~:t~~~~s~~~~~d;; · 
·Sr: Frcilus Coutinho. - !.•. diS<ass.to do projcoto ~. 90 

· sobro o: 1>4V~çio para N~·YoTk·. D\!CWliO> dos 
Srs. : Joaq~m .:som e · Sonpba~~-- lled~eçuK. . ·. : · 

.>-,.'s tÚoras da .manbã, feitàa ehamnda, acha, 
ram"se: presentes o~ Srs. : ·· Visconde de Prados, . 
.Alves de ·.Araujo, Freitas, Martim: Francisco, Rj:>· 
drignes Junior, Gavião Peixoto, ~elforr Duarte, 

· Sinval, José · Bàsson; Meira· M Va~coneellos, 

Compareceram depois de aberta a scsslío os 
Srs. Azambuja Meirelles, Ffibio ·Reis, Pran~a 
Carvolho, Diana, Costa Ribeiro, Augusto Fran~a, 
Joaquim N~buco, Soares Brandão, So»za Car
valho, Freilas Continho, Lima Duarte, José 
~Iarianno,hlnrtinho Campos, Pomt>eu, Malheiros, 
Beterrtt Ca\•olcanti, Joo<tuim Tavares, Felicio 
dos Santos, Ep~minondas de l!Iello, Theophilo 
Otto.ni, Beltruo, Lemos, Franco de Almeida e 
Silvei1·n d.e !;ouza. 

Faltaram com participaçüo os Srs. Ara::r~o e 
Mello, Andrade Pinto, Ba•·ão Homem de liello, 
Camargo, Daniu, Frederico de Almeida, Fran
klin Oi>ria, Galdino das .Neves, Lourenço de Al
buquerque, Macedo, nfello e Alvim,~Iarianno ªa 
Sil va, Pedro ·Luiz, Souto, Mello Franco c J~ao 
Brigido; e sem e !lo os Srs. Bulclio, Dapllsta 
Pereiru, Bezerra de Menezes, Cal'los Affonso, 
Couto Mag~lb~cs, Espindola, Frederico Reg!), 
Josl:l Caetano, Moreira de &rros, Manoel Eu~
taqulo, Prado Pimentel, Souza Limo, Franco de 
Sá, Tnmandnré, Ulysses Vianna e Zama. · 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta 
a sessão. · 
· E' lidn e approvadll a acta da sessão antece

dente. 
O Sn. L • SECIIETAUIO dá cont:l do seguiu te 

llXPEDlE!\TE 

O.Dicios: . . . 
rio ministerio do im perio, de iS de Agost9 

eorrente, .participando qlie, naquella dota, com
municou ao presidente de Minas Geraes. a de· 
cisão da eamara ·dos. Srs. deput.ados , sobr_e 
a eleiÇão aHi feita ultimamen\e.para o prcencbl: .. 
mento das vagas deixadas pellll! deputados La~ 
!ayette e Hygino Silva .,.....- Inteuada •. ' .· . . ··. 

Do mii:lister.io da marinha; de l.7 de ·.AgostQ 
corrente, reuietteti.do,:informado, o ~eqneriiiiento 
.em que·. o· :l:• tenente' da ·. arm~d~ '': .A:lexaudre 
Baptls~ Franc'o l)e~e· a~ corpo.legisl;~tiV:O ~rans~ ·· ' 
rerenc1a . para. o ·. exercllo. -:-.. A.' comm•.ssa.o .de 
marinha e guima. ' - . . .. ' . . · 
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Doseer~rio .aoseoado -delS .de' AgoslO <cor-- : 
ienté. communicnndo 'que o senado adeptou 'll . 
.vru ·dirigir :i ,sa.ocçiio Imperial as .resoluções : 

'Ollll'"OS ·q_ue oonlêm ·;mporlau-lis.~ima5 idéàs 'dé 
·e!evado·l!Jcance ·social, :até boje llaO -mereceráiil : 
a attenÇiío, nem 'das illustrre ·oommissões.-.nem· 
do ·governo imperial. · 

Yem ã'.mesa, é lido e ·remettido ás c{ii:tlm:iss~~s· · · 
dejust!Qa Ci'vil e criminal o seguinte 

· que autoriza a pensilo de 300H, annuaes .ao pha:- . 
r.oleiro Valeriano Pueira d~ Fonseca, eleva a 
.36~ mensaes :a pen~iio de Rufiuo PorOrio, de
clara ter direito ao meio soldo de seu fi nado 
·marido. D. Lauri.'llla .RQsa Candiaa .R-igueira PRometo 

· DnnrtedeDrumond, e, finalmente ot.~neautodza i~-N. ila 
am~n.:!ar nvcr as contas de Aug~sto Gomes 

·. :Moncorvo na qualid2de _de herdeiro e ~uccessor A as::embléa geral resolve: 
ae.seu. pai F.ranclsco Gomes. Moucorv-o.-Jn- Art. L ' As profissões de ·aavogado e :>lÍitCi- . · 
teirailn. ta_dor constitu·em um mu:nus :púb1l.có, que 'só · 

.Do Sr. dCI)'Iitado Mariaono dn Silva, paTti·ci-. l;odo ser ·exercido pelos cidadãos brat·ileitos. · 
· pando que por incommoilos de saude precisa · Art. 1.' As du3s proTI.ssões são distinctas ê 
· retir:~He da côrtepor :alguns dias.-A' com- _não podem ser exercidas cumulativ:a!Jlen'te. · 
missão de poderes. Art . 3. • O exercício de· ambas é incompa-

. Requerimento do desembngador bonorario tive! : · 
· ]eronymo José de Campos Curado Fleury, pe- L •, com qualquer cargo judiciario, -ecclesius
··dindo um anno de licença para tratar de sua tieo e adminL;trativo, excepto com o de professor 
. saude.-A' coznmissão de pensões e ordena· . de direi!O de qualquer estabelecimento de 
dos. in>trucçâo superior; 
· E' lido e approvado o seg)linte - ~. •, com a profissão . 1le eommerciante ·e de 

qualquer agente de comu\ercia. . · 
P.Al!ECEB. Não são com prebendidas na incompatibilidade 

• ~ . . 1880- l!. 6i as fun~çõespublicas de eleição popular. . 
Art. ~-• Não pódem ser advogado e soliei- ·: 

. • A com tnissão de pensões e ordenados, tendo tador : 
examinado o requerimento do .padre Manoel L • Os conilemnados por crime de falsidade, 
Antonio Ferreira, capellão do exercito, pedindo perjurio, peita, suborno, prevari cação, furto, 
um anno de licença para tratar de sua saude, é roubo, estellionato, homicidio, infanticídio; 
de parecer que seja ouvido o governo a respeito oiTensas phvsicas graves,.~uebra culposa ou 
da pretenção do supplicante. fraudulenta; moeda falsa e irregul3rldade de 

.s.,Ia das commissiles em J9 de Agosto de 1.880. eonducta ; · 
-Almeida Couto.-Joaq!{i111 Serra.• . · 2.• Os que tiverem perdido o officio por erro 

nelle commettido. 
E' lido e remettido á com missão de instrucção Art. 5. o os advogados e solicil.:tdores in-

publica o seguinte seriptos têm o direito de exerc:er ind!slincta-
- PllOJEClO mente a profissão perante todos os juizes e 

tribunnes, ainda mesmo os de ~rncter admi· 
• A assembléa geral resolvo : nistrativo. 
•Art. L• Fico o governo autorizado :1 mandar Art. 6.• A data da i nacri~.ão no lirro da 

admittir á matricula do 1 ;• anno n• faculdad& matricula estabelece a antiguidade entre 05 
de medicina dosta cõrte a Manoel Vieira de advogados que pertencerem ao ·mesmo insti
Andrade Junior, alumno ,ouvinte nuquelln ra- tuto. ·-
culdude e já approvndo nos primeiros prepnra- Art. 7. • Ninguem ppderâ exercer a profissão 
torios. de ndvogudo ou ~olictt~dor sem estnr ioscripto 

• Art. 2. o nevog3m-~e as disposições em con· nos quadros do instituto. 
trario. Art . S.• ·As part~s não podem constituir nas 

• Sala das commissões,!O de Agosto de f880.- c:~ usas cíveis ou crimes senão advogados ou 
Cestn-io .A.lvim. • · . solicitadores inscript~s nos quadros do instituto, 

ou.legalaiente provisionados" nos casos e pelo 
o Sr. Saldanha Marinho (pela or - m(JdO por que esta lei o permitte. 

dem) pede a palavra para offerecer :i conside- Paragraph o uni co. Nas causas cr imes perâute · 
raçiio da casa um projecto relativo á oro-ani~ o jury a parte póde livremente constituir a 
zaçfio do instilulo. da ordem dos . àdvoga~os e pessoa em que tiver· con~ança . . 
elaborado pelo mesmo instit11to,. projecto que, Art. 9.• Para ser inscripto no livro dá matri· 

. na qualidade de representante da nação, apre- cuia dos advogados é nec~ssario : . 
sentn, ·como presidente !laquella associação. · · L o Ser. graduado em d.iréito _ por qúalquer 

· . Olise_rva .que ás .idéas contidas no projecto faculdade do -Iinperio ou .universidade e aCâ-
são. absolutamente aceitaveis, embora ao· depois d · d 'd d 

· · seja· ellfi coneertado· como parecer'.á ca"mara. em1a estrangeirn, : teu o st o appro.va o.em 
Em todo 0 c:~so, cumpre que alguma provi- exam~ feito. perante qualquer ·racttldade do 
delicia· 5eja .tomada neste sentidG; riiío·~que te,: Impeno. • • · · • · · · .. ·· . 
nha esper~nças de·ver o projecto adoptado _ou · Es\e .ci~me cousistini: nas mesmas provas ·. · 
.mesmo discutido; e, ao contrario, crê· que eUe pelas quaes passa-o 'bacharel em diréito. qu!l • . 

- .irã avolumar alnoa mais a pasta das com missões,• aspit;~ o gtáu de doutor. . · ·· · · · 
'·:':\,onde · o projeeto de casamento ei'fil,· e tantos -:·-~·;;, Provar,_que:estâ · isentO· de culpa· e pene,-. ~::; 
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3i. • .T.~r. e:xe~cidQ, por tres anno& ~ fn,n;eções di~cipl!iuan admioistraçao• ejttrisdicção que a 
de soltcttador, frequentando as au1tenc!âS' dos. ler estabelece·. · -... _- .. · 

_ jillies· e. trilinnBes· .. · . P~n~l'apllo unico. O p~eside~te ~o consellio• 
· Art. iO. Para ser inscri:Pto- no livro da. rrur- e-o• chefe da ordem ; prestde o mshtuto e _ eon. 
tmcub dos solicitadores• e: necessario· f!ll:e: o vocn-o. q:u~mdo· julga!" conveniente ;· ~m· voto• 
aspirante prove os requisitos dlls ns. r e 2. d:o de: q.ualidad~ no. consel llO e· noinstilll\11·. 
a~tigo preceden.~;. A.tt. 21.. O instiluto t•rabalbar.i sempre em· 

A:rt. i~., 0· ~oltmtador· que contar· tres annos• ' sessã'o· geral· compel~·lhe·: 
de, el\f\rCtClO· pode, passar par;~ .a classe dos adv:o- ' . .. , ... 
gados,. si req·u.eter:a sul\ transrerencia:. . , I, Promover, po~ to~os. os me!.o~ ao seu a!.· 

A:rt_ :1!2:.. A petição.- pa>~·a, a. inscripção no )ivro: _ cance, o estudo da J nr•spr o.d~D:CW , . • 
da· m~ triculaserà difi "ida· no conselho du ordem lL Eleger: o conselho admmJslrnttvo diseipli.
i-nsLrllida. con}J'docum'entos que provem• que. Ó· na r; . . . . . .- _ . , . .. .. 
peticionatio e.st:í, nas. condições de ser inscr\ipto. IIL D_ellbet or c~ntnbwçoes extr,:or.umartas, 
. A.dedsüo·dooconselho.r~cus:tndo a inscdgçiio• IV.: .!om~r: con\~: ~nnn~lm.en_teao coll5e!ha 
de'ole·ser.· motivada_ e ilelltt cab.e 0 I:ecurso de· admmt>tralno da .,.stno eeono.nucn. 
<tgA"ruvo parn a ret'~ção. _ AnL 22 •. Sflo nttribuições• ilo consellw-: 

·An~. :13. Haver:i no.districto de cada• relação I.. Matricular nos quadros vespectivos- o~ 
um instituto.com o titulo Institutod4 or.dem dos ad\'og~tlo:. e solfcitadores, r.esident·e~no tlisn•icte> 
advo_~(làos,.com assento. nu capünl onde· esti11er do fustituLO;. <liW ti.verem exer.cicio legal: e e!-
collocada- a relação.. fectiv;o, decidindo as• questões que oecm1r~rem 

§ c•-Sel'flo membros do, instituto. todos que sobne:amatticuln,;· 
nos respectivos districllls: e)lllrcer.em, legal e IL Remet!er ann\lalmenle·ao governo, ás- r.e·· 
effectivamente a advocacia>. !ações,. e:a. todas as• auroridades judiciar:ias- e-

§: 2·: ' Em· cnda, uma, das •·efenidas eapitaes será. poUciaes, uwa lista dos-adv.ogados·e'sulicitadoccs. 
organizado: um r.onselho. com O· liLulo-Conse- matriculados; 
lho:adminjst!lati:vo e disciplinar da ordem dos• llli .. Exercer.·a vigilancia que•a· honr~•e-os in· . 
adv.ogados,-mquni: será, composto• de um: pre-- tecesses- ili1 andem. l'eclamar.eut,. representando>• · 
sideote;. um.secr.elario, um. th esoureiro e·vogaes, e· pedindo,aos; podereHompel~ntes-. providenci m;•. 
na! proporção: seguinte,:· v:inte o~· côrte, nove a, bem della ;: 
nas:capitaes- que conta1'em, maisode·tr.inta,advo- _ IV. Applic!ar as penas disciplinares que es~1' 
gados, e-cinco. nas,outr.as~ leLestabelece.ao&.membrosoda· ordem• e solicita· 

Onde; porém, o numero' de, ad!l'ogados, em· dores, e rormando o.r.espeetivo· p~occsso• e!C-ofllcio. 
exercício não chegar. a, dez, os: existenteso serão, ou pon·quoixa da, parte~olfe!ldida·, ainda que não 
iosc~iptos· uo. li~l'O, da-. mntnicula; do instituto seja: membro• do instilutD; 
mais.pr.o:dmo,. design~dopela.relacão.. _ V: .. Administrar-; adq11irir e alienar· em nome, 

.Art. !6-. O conselho nomeani. em. cadn, co~ do-instituto· ;· 
marcn,. d!entre· os; advogados, al!b reside ates, um v.Il.. Consultar sobre os casos• enr qne a juris• 
del~g~do: para• coadj'-lV.~tl ,o·. no desempenho de, prudenciil· fõr·duvidosa1• assim:eomo sobre ques·· 
suas attribuições. tões•de.direito, nua• pendentes· dos lribunucs, a. 

Ar.L :1.5 •. Cada. instituto. terá, dous, livros de respeilo das quaes as pessoas wiser3veispedirdm• 
matrjeula .. em,um,dos,qpaes se hiío_,dec.inscrever· conselho ;. 
os advogados e no outro os solicitadores,. VII.. Inter.vir:e re>olvm~,. sendo.porn isso ro-

Art. 1.6. A in$Cripção compeLe ao cqnselho qnerido,.as cont1lsLaçií~s· ((UC·sesuseitnrom•entro• 
adminis_traLivo, disciplinar; o. qual, no·flin•de os. OO.vo"arlos, solicil:ldorcs u cliontes,.ou- onll'B
cadn. anno_ , proced~rá á revisão doJivro·ua·ma-- odvogodOs-o•advogndos;.so!icitndoros•e· soliciln
trjcu!n.dos,adltogndos.o solicitttdores; e á•renova·- dores, ou tenham por motivo restituição de do
~ão do mesmo com ns nlter.1çõese oddit3roentos, eumanLos- Oll: pagamento ·do-despelns e-· hono· 
que,oecorrerem. rar.io~ .. 
· Al-.t. -i,i. Só o os adV-ogados ~ue contarem mais· Art:. ~3: AS' penas disciplinares que·o. conse-· 

do·. :LO, ·a unos- de_. ex-ercício pudem.scr membros. lho·ad'ministr:>L!Vo•e.diseiplinar póda·impür· aos: 
do_, co.nsdbo · administrotivo) di sei plinar:. ad!l'ogados•e solicitadores: são.: 

Alft. i·8~ ~-primeir.a:orgnnizaçii2:dos,institu"· L; Muita:;· . .. 
tos os memoros do conselho-seruo nomeados ll .. A:d'l'ertencra., 
pelos. presid~nteil' das· relações: Os· membros Ill. Ceosur~; .. 

'assim: nomeados; escolberão- d~entre~siio presi~ LV .. Suspeusao de· e~erctCIO• )lOr.· tempo não-
dente,. o. s ecret~rlo a.o· thesoureiro; e· todos-ser- ex~edenle · d~ um-. anno ,_; . 
virão po!'um nnno·. Y .. Ganeellamento da. matrJ_cuJa,. 

, 
0 

. . . _ 
1
. _ . _ . A!!- 24. Incorrem nas pena&d~m~ta; adver ·-

1\:rt . .f.v. _Orcymzaàos pe !IS r~sp,e?ltvos con. tencta e;ccnsur:hO• aà-v.og:ado,e'. wl!Cltador. que
selbrn< os m5htulo_s,: a es_l?s. co_ru~e·,e e~cg_er. o.. fa!Lanem·.aos-:pr.incipios--de:civjJidilde:e·modem·.
seu conselho, a_(~~mtst;.am.o . d~scrp!tnar,, CUJ9S ção, e nas-·de·~uspensão e,ca_nçellamento;.da•,m~-
met~bros. _s~rvua~ .. P.O~. um. liré!lnt~,. s_endo. o: wioniaos:que,nãoexercerem_,os;de_v:er~, do-se~ 
prcstO!Jnlo,secrelano. c- tliesoure1ro ~I e! tos, por- ministerio com• honro e' prolnd~de :·- -· 
~y;~om absoluta:e:os· o_u\ros P,Or,. m31ona rc_là· -A~ pen:n de s:uspensiio .pó:le'ser~aec!lm~adri•m 

. ' .. . . ._ . d~ mu!\:1.· .- . · - . - -.-. 
Priragrapjtoju.nic,o •. T.odos,. p_odam;ser. re.elcitos.;. _<\:rt;. 25., A>.ad:Mrtencia-.consiiitir:i; na demons: 

· .. Ar.t~ ~,.Ao, iMtituto_,_compelelo_p_o~er·d~li;c. trdção•fe!ta> ao ndvog-ado OU::$olic~t;:dor, d~Jnlt_:~< 
. __ < . híllllntc,. da ordem,;:ao conselho ::tJimmu;trattYO commellld!.ECOm·conselbOlpar.tnao.repettJ:.-a-::" .. 

",.:.' .. · . 
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.Art. :!6. A censor a será a decl~ração formal defesa da cnilsa, tendo informação da parte por 
da falta commettida, . acompanhada de repre- escripto: . . · · _. • 
bensão. · Art. 36. O advogado é obrigado a apresen-

Art. 27. A pena de cancellumento'da matri - tar-se de·habito talar (Dec. n: 393 de :!:J de Se-
. cula".ser:í applicada, al~ln de oulros casos m~r- tembro de i8~~) nas audi.enci;ls de julgamento 
cados nestn lei, sen1pre -que o advogado e solici- criminal c perante ojury e os tribunaes. 
tador, que já tiver sido suspenso por cem pro· Art . 37. Nos termos onde n iio houver dou
Ii:wtter a dignidade da prolis:ão, fõr conven· tores ou. hachards em direito podem ser advo· 
cido de nãó· desempenhar honestomente os de- f!'3do ou solicitador , em numero desi~n:~do pelo 
veres do seu ministerio. · · presidente da relaç;io, com informoçao do con- . 

Art. 28. Nenhuma pena discipliMr poder:i seluo adu1iuistralivo e di>ciplinnr, . in:dividuos 
ser applicada, sem que o ~ccusado seja intimado que, além de provarem capaoidade inorill; mos
para comparecer em conselho, afim de deren- lrnrem-se h~bilitados.-em exame tli!l(irico··e'pra
der-se, marcan do-se-lhe para isso um prnzo tico, fe ito perante uma commissão; composta de 
razoavel, conforme as distancias, não excedente um juiz de direito nomeado pelo presidente da 
de dez dias nas ca pitaes. relação e dous membros do conselho designados 

Art. 29. O conselh'o administralívo discipli· pelo chefe da ordem. 
liar applicará ez-of{icia. a pena de suspensão ao .Art. 38. Pela matricnln. de"advogndo no qna
ad vogado ou solicitador, que fõr pronunci~do dro do insliluto será devido o emolumento de 
em crime inafi~aç;~vel, e bem assim e:r;-o{ficio. 20n, e o de 10§ pela de solicitador . Pel3 provisão 

• prou11nci"rá o cancellameuto da matricula do de advogado ou 50lic.!tador não gradnBdo em di· 
advogado ou solicitador, ·que se tornar iocom- reito, na conformidade do ar 1!9:o · antecedente, 
pativel. ou fôr condemnado, por senten~a pas- pngará aquell~ 50/J e este 206()1JU. . · 
sada em j ulgado, por crime que inbabilite o Art. 39. Os solicitadores niio votam e não 
exercicio da profissão, :nos termos dos :lfts. 3.• podem ser votndos paro membros do conselho. 
e-'.!,·. • n. i de:;ta lei. · Art. ~0. Cad~ instituto no seu regimento in· 

Art. 30. Nos casos em que couber a pena de terno marcará as ' joias de entrada, as eon· 
multa, ·de· advertencia ou censura; a decisão tribuições mensaes de seus membros, as presta
proferida pelo conse1ho administrativo disci· ções" extraordinar ias; o programma ·. de sna 
plin~r será tida como senlen~a defhílllva, e se revista e creaçfio de sua bibliotbeca,. das con· 
executnrá sem r ecurso. · fer encias publicas, methodo e !órma de d is· 

-Nos outros casos é ·facultado á parte o reeurso cussão; ~s attribuições dos ruembros do con-
para.D assemblén geral do iustituto. selbo, fórma <ie processo e julgameuto para 

Art. 3L O advogado que assignar requeri- npplicação de penas disciplinares. 
méntos, memoria.es, libellos, contraried~àes, Art. U. São mantidas todas as honrns o 
réplicas, treplicas .• razões finaes QU quaesguer prerogativas de que . actuulaiente gozam os 
outros tJrtigos e nllegações · feitas P<Jr untr.lm, advogados . 

. incorrerá~~ pena de suspensão por seis mezes Ar t. 42. As multas imposlas pela Jegislaçiio 
e na multa d•) tOU8 pel:~ primeira vez, do dobro vigente OCllm elevadas ao triplo, mas nliQ 11oderão 
pela ~egonda, e de canceHamento da matricula exceder de 200~000. 
Jiela terceir:1. · S. R. - P~co da cn mnrn dos deputado~ em 20 

p.,r~grapho un ico. Nas mesmas multas, sus- de Ago~to de !880.-Jnaqui1K Saldanha ;llarinlto. 
pensões e perda do officio pela terceiro v~7.. in- .:_Baptista Pcl'eira,. .. · 
coneríio os ~ser.J.v iies que con tinuareni fClitos -
com vi~t~ a ndvogndos, que apenas assi~·narem O Sr. /-Wonso Penno pcoe a palavra 
e não forem os proprios que tratarem das pela ordem parn solieit:'r :i masn que faç3 
causns. entrar na ordem do dia um projecto que reputa 

Art. 3s. Os· secret.1rios dos tribunaes e os de grande imvort~ucia. · 
escrivães n~o cónfi•rlio ·autos, sente-nç.,s óu E' o .projecto sob n. i25, que foi apresentado 
p11peis judicincs senão :is proprias· parteS· .. ou em 1867, silj•ilo á discussão o anno passado, 
procuradores por ellas eonstitUJdos e que·exer- ;en!f,o-Jbe offerecido um $Ubstítutivo pelo. Sr . 
cerem as fU!ICÇões de advogado ou solicitador, ex-.ministroda justiça; sobre o qual a comrnissão 
sob pena da me~ma multa pela primeira v ez, de justiça civil interpõz paret,er em t7. de . No-
dobrada pela segunda e de suspemão púr dous vembro do mesmo anno. ·. . · _ · · · 
mezes pela terceira. Esse projecto dispõe sobre execução e penho~ 

A.rt. 33. As multes em que incorrerem os res dos estabelecimentos ruroes. O club da la· 
advo::ados,. solicitado.res e escrivães, os cmolu· voura, de Campin as, o anno passado dir igiu a 
mentos de matricula e provi~ões farlio parte dn esta camara uma represen~ção, pedindó-lhe 
renda do instituto. · para dar andamento a esse }lrojeclo, que v~i 

Art. 34. . A jur isdicç5o disciplinar qne ._esta ntten_der. a uma grande necessidade da lavoura, 
lei eswbeiecenão deroga.ajurisdieçãocommum, em-relação ao credito ~ . · .. · · · _· 
quando.:os factos por sua _natureza cousl.ituirem No congresso ilgricola, que te:ve lQgar nesta 
crimes ·pr evistos pelo Co.digo Criminal, -e nem· eôrte em 1878, a commi:<são de S. Paulo tam
tamb~m -a qne é conferida aos juizes e tribu- bem fez notar a necessldDde urgente de ac3bat:
Da_es pelos seus regimentos e pelas· leis do pro- . se com .um prinCIPIO estabelecido em nossa · 
cesso._ . . · · legislação o· das -àdjudi~ções forçadas ·em re- ' 

Art. 35. E' proh ibido ao advogado referir I lação a execuções hypot)lecarias. (A poiados.) A 
actos .·.de vida · privada ·nos seus articulados e mesma 'reclamilç5o foi feita· no congresso agri- · 
.allega>ões, 8nh-o quando fôr isso necessario ';i cola. que aqui .na côrte _se realizou, e a inda ha . · 

\ . . 
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pouco tempo o honrado présiden te do banco do 
Brazil,no relatorio que apre,entou aos acr.ionis·
tas, estendeu-se sobre este ponto, fazendo ver 
os inconvenientes para o credito real da exis
tenein ne tnes _prin~i.~Jos em. nos~a le~i$lnç1io. 

Desde .que nao podemos fazer a· Javoura um 
beneficio mais directo,-· como era para desejar, 
si o estado financeiro do paiz o pel'[ilittisse, 
como por ex~mplo, extio(;oir o imposto ãe 
exportação, cumpre ao menos por todos os· 
meios tornar mais facil o credito agrícola. 
Si a propria l~voura reclama contra este prin
cipio consagrado na legislaç~o; si congre~sos 
importantês têm abundndo nas mesmas idéas, 
aei·edita que. devemo~ mender para este as
suwpto· e é por isto que pede á mesn pam q"ile 
faça. entrar ua ordem dos. trabalhos o pt'Ojecto 
que figura na·synopse, sob n. 8 A, de i879. 

O SI\.- PRESIDEJ\'TE :-O nobre deputado será 
satisfeito. 

Disse a commisião (lê) : 
•A commissão; reconhecendo, por ser notorio, 

~s vant~Aens incontestaveis qu.; da applica~ão 
de semelhante producto tem colhido e conti· 
nuará a tirar a lavomn do paiz, por propbrdo
n3r·lhe um ~eio fncil, economico e efficiente 
parp destruir um de seus maiores JlagelloB, tanto 
mms temivel, qu3nto difficil é perseguil-o em 
seus reeondilos e -bem or,.,anazados escrodri-
jos.; e . -

- •Attendendo a que antes tio renuereute n0n· 
hum oo.lro·.ttvet·a. neste p~i~ a. idéa de applicar 
o · producto dP- que se . tr:tta ao fim indicado e 
nas condições por elle imaginada;, e milito 
rnenos a de dotar o paiz ·com a induslt'ia da 
rabrica.çlio do mesmó: producto, apropriando-o ~ 
esse mt~ler ;· · 
S~o estes, Sr. presidente, os dous primeiro< 

con sidernndos,. e nem um só dos nobres depu
tados que se levantarmo para combater o pro
jecto contesr.oa o que Jlelles·~sseverntl .a ~om 

ORDEM DO DIA missão, ficando, portanto, provado, qúe· nenhum 
· n .• 

1
:1 outro, antes rlo Sr. conselheiro Capanemu, neste 

·Continua~ 3.a discussão do projecto paiz,. se leml:tron de a.pplicar ó sulplmreto ~e car· 
sobre o sutphureto de carbono, bano ã· eJ>:tincção da formiga saúv~ e muito 

Vem á mesa, é lida e entra conjunctamente menos de crear no paíz a industria da fabri-
em discussão a seguin.te ~ação. desse prodncto. 

EMENDA. Terceiro.~e-qll3.rto (lê): 

·Si paSS~l' o projeeto, com OU· sem emenrla, ( Qn~~~~P.~clo' reservada. na Europa 3 fallri· 
restrinja-se o privilegio, declarando qo.e o·prazo cação .do sulphureto de carbono, que de.mnis 
de sua duração não excede da data em que deve possue a nropriedad·e de ferver ~ baixa tampe
expirar o ·privilcMiO concedido ]leio decreto rotura (38•), fõra preciso ao requerente, parn · 
n. 5;357 ·de ~3 de Julho de 1.873 ; e que em caso con.seguir o fim ·proposto, proceder a ensaios sob 
nenhum prejudicará os direitos dos uovos ·in- sua responsabilidade c 6 custa ae seus proprios · 
ventos ou aperfeiçoados uesté genero- de .. i.n. recursos; - ·· · 
dustlia.-Att.qustp França. . < Que. com esses ensaios c em montar as 

· - fabricas, que estabelece11, tanto nestn cOrte, 
. O sr: JeronFmO Jardhn:- Sr. como nas provincias'do Rio de' Janeiro e da 
presidente, o nobre deputado pelo R1o de Ja- Bahia, para safisfazerásnecessidades do l~vouro, 
neiro, que bontcm fallou em ultimo Jogar, cs- tem o requerente despendido consideravcl ca
tranhou que o relator da eommissã" de com· pitnl, que não poderá ser resarcido ero curto 
mercio indnstria e artes nüo se levantasse p~ra prazo, principalmente ficando sujeito :í con-
vir d~fender o projecto otl'erecido ,pela mesma curreneiu de es~eculudores, a quem serú [acil, 

.commissão, concernente ao privilegio· para a fa· :tproveitando-se da expcriencia.adquirida, uLili
hrica~o elo sulvhureto tle carbono, em favor do sando-se llo pessoal educado por elle e' á .sua· 
conselheiro Capanemn; mas o' nobre deputado custa, montar outras fnbricas em condições ma i~ 
niio 1em ra~iio. Em primeiro Jogar, direi .que v~nt;•josas,. com dnrono manifesto e inevitavcl 
na primeira discussão'·do· projeeto, apressei~ me prejuízo do inventor., 
em explicar o pensamento que õ ditou, e o.rnodo . Tambem ninguem contestou, ao menos com • 
por que a eommiss5o interpr·eton n Jei que re· fundamento, qne o cQ.nselheiro Capnnema, p~r~ 
gula a ma teria ; em segundo Jogar, a d1sc~são- . crear 1no paiz a in dus,ria d:l fabricação do sul
posteriormen~e havida afn.st~u·sa _completa-· phi.lreto: de carbono, tenha· sido obrigado a 
mente do pnreeer da eomm1ssuo, de1xando de ;ensaios difficeis e ilispenàiosos;· de que só lhe 
tomar em consideração os oradores q11e sc.têrn resultariio prejuizos, si não fõr protegido pelo 
levaatado parn discutir. o projecto os· couside- _privilegio. 
randos do parecer. . · · . · • · · · ·· ·· · · 

Brilhantes -discur;;os têm sido, é verdade, Quinto e sexto (lê): 
pronulicí;ados nesta discussão· do proj~cto; m~s ·• Considerando que é de convenieneio pu· 
forçoso e re.conhecer que · elles ter1am · mm ·blica, · coroa ja foi reconhecido. pela citada lei 
Cllbimento por: occas.i_ão de dis~!ltir·se o I!ro· de i830, si não fosse justiça garantir~se a p;-oc. 
jecto. de ·reformu da le1 'de :1830, Ja 'llnnune1ado · prie~ade deba!xo de qualq~er fó~ma:!l!!l·,que_ se 
nesta casa, do que em relação ao projecto es~ roamfeste, ammar por meto de premtos am
pecial de que ora se ·troto. · . ·· .. · trildu·eÇ1io no paiz de qualquer invenw on in-· 
· Começarei 'Por demonstrar " o que acabo de. dustria, de que llle po~sam provir. vantagens; 

·atll.rmar, isto é, Que .os considerondos · oft'ere- · ·~ .Fhulmente, tendo·em :vista os precedente~ 
cidos pela . commissão, em su,Stentação · do . seu ~ 1:1 ~raxe até • a·rrora segniàa de se conve).1er o 
pae.rpecée. r, .co_ns_.·. e~vam-s~ qua~i.tQ4os, ~en-_a·o ·l.odos, prenuo prometti~o · naquella lei ·em. um: privi·, ... d _ lcgio 'por prazo mais ou. menoslongo, segundu _. 

'J"omo lV~-.-4-1. . 
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a importaneia do objectn, inventó.nti indosiria 
!1Ue se tr3ta de intrndulir no pa iz, tendo-se 
respeito ás difficaldl,des a isso inliere:l\'es :· • 

Ficam tamlJem de ·pé os argumentos contidos 
nestes" dons ultiruos consider~ildo's, sendo reco· 
nhecid~ a praxe até ~gora e lnvari.welmente. 

. aeguid3 de con v ~rter-se o ]ire mio em privilegio. 
Si, pois,' estão de pé a~ premissa~, parece-me 

que com razBo não podem defxur d.e ser aceitas 
as ,-onsequencias que se tradtuem no projecto 
de lei ora em diseusüo. 

Não ollstante isto, Sr, prt.sideate, enteàdo 
dever ~mar Ml consideração !!lgún~ 'argumento>, 
oft'erectdos durante a thseussao por aquelle's que 
lêtu con:batido o projecto, e ~.l'pero demonstrar 
que de modo algum esses argumentos podem 
convencer de que o projecto não SGju uma m!l
did;l de perfeita i ostiça, - _ 

Comb:lLeu-~ O projecto, SC: pr<'Sidente, por 
que elle dá Jug~r ao mcinopolio de um producto 

· necess~-r io a· outras índusu·ias, além d;~ applico· 
ç.io que '!_elle faz o requerente. Ord, Sr. pre~i
dente, nao parece- me proced~ute este argu· 
ment~. 

O privilegio não impede que o sulphúreto 'de 
carbono continue a ser import;odo no pniz e 
veu:lido . com toda A liberdade ; .não importa o 
monOJHJho do sulphurcto de CHIJOalo; o privi· 
le::io refere-se aJwnas á fabricação deste produ· 
cto. A este respeito tem havido uma coulpleta 
confusão da parte dali uelles que se levantaram 
para eomba ter o proj ccto. 

E' pree~so colloear a questão no seu veraa· 
deiro terreno . Não se tra~ de conccder•o pri· 
vilegio de uma invenção: trata-se simplesmente 
de premiar aquelle-'qué, pela primeira vez teve 
a idêa e de facto renlizou a introdacçiio nÓ paiz 
de uma ind ustria de utilidade reconhecida. E' 
assim que a .consid~rou a eommiss.io, b~seando-sa 
no art. 3.• da l~i de 1830. que concede um pre· 
mio a todo aquelle que introduzir no patz uma 
induslrin de reconhecida uiUidade, sendo, porém 
convertido, trnnsronnaadu o premio pecuaiari~ 
em uon privilegio, segundo n praxe até boje in" 
nriavelmente seguida .· _ · 

Entendo mesmo, Sr. presidente, que, estando 
provado que para fundar no p~iz esta industria, 
tivera ~. requere~te n_ecessidade rle proceder a 
ensaios .e, por assnn. dtzer, de crear nm processo 
novo, poder-se_·hia conc~der-se· iheo prlvilegio, 
baseando-se no art. 2.' dn mesma lei, que diz 
(lê): . 

• Art. 2.0-0 que melhorAr uma descoberta 
ou invenção tem no melhoramento' o direito de 
descobridor ou inventor. • 

Mas, Sr. presidente, a commls~ão, como já 
. dis~e, não' encarou a questão por este lado;· 
considerou o requerente como ttndo direitQ á 
um premio,·sob a fórma de um. privilegio,· 
_ Combateu-~e ainda o privlleglo'em nome da 

hberdade de mcl:uatria. - · 
Porém, senhores, não comprebendo que possa 

h! ver l_iberdade de industria onde .a ind~tria 
nao exiSte. 
-AnLes de tudo, o que nos convém é crear. ln· 

dustrias D() pa1z, desenvolvei-as em lodos o• 
~as dill'erente~ ramos, para dep_ois es\abelecer à 
liberdade dessa industria ; e para chegar a BSSil 

·resultado não vejo ou1ro meio que o da pro· 
tecç:oo. 

E'indisJl.en>avel que os podere~ publieos pro• 
curem ammar, por todos .os meios ao seu ai· 
r.~nce, o desenvolvimento do; ditferentes ramos 
àe industr1a, preferindo eso~cialm~nte aquelles 
que. sem o !fenderem a liber-<l..ile 'do eommerclo 
consigam indirectamente o seu fim. . '· 

E,'. sen bores, si quizermo; levar tão longe 
quanto nos e permittido 'v',. principio, q.ue se· 
quiz r~zer prevalecer, de liberdade de iodustria, 
me é licito perguntar por quc moti'vos esses que 
c.ombatem o projecto nlio combatem tambem os 
privilegies c.1ncediilos em favor 'de tamtos outros 
molhoramen tos ere:odos no pniz, c<> mo ss vias· 
ferreos e atP. os trilhos urbanos? 

Inv·ocarnm-se aqui· os priucipios da economia 
politiea ; eu não os contesto: mas é preciso qne, 
na applit:ação des.~es princípios, se te oba antes 
de. tndo em vista as cireumsta ncias espeeiaes do 
paiZ. . 

!Singuem omará contestar· a evidencia dos 
resultndos a que nos conduz a scieneia positiva 
d3s matbematieas : entretanto, quando o enge
n heiro tem de applicar as formulas obtidas por 
esse , meio, vê-se obrig>1d0 u recorrer ao que 
chamamos - conhecimentos praticas - que . 
muitas vezes não só alteram, como modificam 
consideravelmente os resultndos . 

Pois bem, na 3pplicação dos principias da 
sciencia eeonomica, cumpre tambem ter em 
vista a &pplicação desses coefficientes, atten· 
dendo·se ás circumstaricias de tempo e lugar 
em que a.applicação tenha de e!fectuar-se. . 

Ao passo que a ln!!'l~terra progrediu e enr i· 
queeeu-se pela liberdiode de iuilustria e de com· 
·mercio, os Estados-Unidos da AmeMca conso· 
guiram elev2r-se a tal ·ponto-- de ·riqueza o de 
engrandecimento, a qne talvez nenhull\ outro 
p~iz tenha attingido em tão curto · prazo pelo 
proteccionismo. 
. A França, senhores, talvez não tivesse con· 
seguido- levantar-se tão promptameate sob o 
golpe tremendo que llle desfechou a Alie· · 
manh4, si não fõra o seu proteccionismo, que 
lhe permittiu ~ccumular riqu~zas, valores, 

·com os quaes pôde- pagar dentro de pouco tempo 
uma sommn tão elevadn, como aqnell~ que lhe 
foi imposta, como indemnização de :;uerra _ 

Já se vê, portanto, 9ue os mesmos pr inc\Jlios 
podem pr.Jduzir eft'enos diversos, segundo as 
circumst~ncias de tempo e de logar em que são 
applicados. - . · · 

Estas considerações nos levariam muilo l9nge 
e eu sinto nP.ce.osidarle de terminar o meu dis·· 
curso~ porque me porcce que esta materia 
esd su ffieientemente discutida. (.Apo.:ados.) 

Antes, porém, de fazet.o; eu· devo declarar á 
casa q11e não posso v útat por nenhuma das 
emendas .até arrora offerecidas, 

·Não posso vot.ar velo subs\ituitivo do nobre, 
deputai! o por Minas,. porque, eouforme declarou 
o u~bre deputado, tambem por Minns, o Sr. · 
!lartinbo Cllntl)(lS, não podemos dizer a quanto 
se deveria. fazer subir esse premio par~ com· 
pensar os sacrificios e subretudo 1íagar os im· 
men;os beneOcios f e i lOS no palz pelo requcre11.1e, 

Nio posso vol.ar pela emenda do nobre depu: 
tado por Pernambuco, porque ~ra 11;1ímeUa n!o 
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tem outro nlcance do que ~nnullar completa
mente os efrd tos do privilegio e não vejo como 
na JJratica se poderã dar execu~ioa essa em~nda. 
A meu ver, será · uma fonte de intermiuaveis 
questões, que levarão a annull;•r completnmente 
o rayor que n casa concederá fazendo passar o 
pmJect(). 

Não voto ainda pel~ nltim~ eme!ldu que •e:•ba 
de ser l1da, porquo ent<,nd" •.;ue o privilegio, q·ue 
ora se ncba em di~cu~~ão, llad~ tem com o outro 
privilegiu- o do formicida. O privile<Tia do fór
mici13 j :i foi ~><ke~id~ pelo J!lJder e<i"mpetento;, 
que c o exeeauv<•, e e;.tn em vtgor desde algnns 
anoos. .. . 

O JH"i\"lle;;lo de que ora s.~ trat..1 I! diffGrente; 
é um premio, qu" a lei gar~u!e :'o requerente, 
pre1uio qne só o poder l::. ~ lslativu J)Od~rá con. 
verter aro um privil~io, dispens~ndo n.1 lei, c 
é l\ •JU" propo~ ~- COID!UiSsào. 

Dei,nndo de part~ m111t~s oull·as considera
ções ~ue aiuíla pod~ria "preserttr.r em fav:~r tl(l 
projecto. offerer.ido p~la CHrn:ni~>lio ;lc coru• 
meroio, indnstria e "rtes. em deferimento dr; 
prelen~,âl) 'do eons?!h .~iro · Ca~nnemn, err vou 
sent~r-me, fazendo appellu á justiça da casa e 
esperando que ~lln. um a vez aindn , não faltará. 
{Muiw bem.) 

O Sr. M--rtlnb~Campos:-Peço ii. 
cen•:n ao boo rado deputndo pelo ftio de Janeiro 
para vir ainda ã tribuna. S. Ex. ·me permittirá 
dizer-lhe-que, vindo á tribuna, uso do direito, 
que S. E;c usou. Tem sido regrn minha inva-· 
riavel ·de eonducta, no parlamen.to, vot.1r eomo 
sempre enteud'i, discntlr como sem1>re entendi 
e reconhecer a todos os meus collegas o mesmo 
direito. Ainda não me cheguei n nenhnm dos 
meus eollegas nesta casa, nem mesmo ~os in ti· 
mosamigos, par~ di%er-Jbe-porque votOu assim 
ou porque votou assado Y- Porque discutiu ou 
pe_nsou assi.m. ou OS$a·do Y Esta preteilç:io, que 
eu tenho vuto da parte de alguns co !legas, eu 
nunca a tive e nauta tive paciencia para re· 
spollder, sem um certo azedume, a alguns que 
me l~m perguntado, porque votei :<asim ou votei 
assado; tenho respondido-rolei porque entendi 
-e a mnior parte das vezes t~nbo d<iclarado
volei porque quiz e não tenho que lhe dnreontn 
disso . Este direito .o nobl'e depuL1do ha de per
miuir-me que ~u me repute ainda investido 
delle. O caracter que o nobre depntndo e n bon
dade da camara me emprestou de lcad6r, não me 
tj)rna outra cousa aqui senão uma .. especie de 
Irmão andador (riso); não me restringe• a min!la 
liberdade, n~o me dá nenham l)rivile!!io; s! não 
me dá nenhum privilegio,o meu honr~ao rolle~a 
.ha de ''crmitlir-me que·1be diga · qu~ seria ae 
;,randê préjuizo pal'a mim í:lcar por esse facto rc-. 
th:do c!~ libet·dade rte to:nar parte nas discussões, 
corro -!ntendôr e . o meu dever- me aconse!bar. 

Mas eu q aero dar uo nobre deputado .e aos 
outros meus collegas que lêm impugo~do o 
projecto provas de minha docilidade· a. do desejo 
de condescender com ·ss. EEx. Não insistirei 
em um• discussão em que os argument()S ·estão 
esgol:lldos por uma •: outra parte . ha muitos 
tllas. Des~e que ' rallar;~tn o~ dons primeiros or~
tlor.:s, um pró e outra contrll, os argumentos 
ficaram esgotudos. E si eu qui~esse insistir na 

' ~ 

discuss;io, seri~ ))Jira pedir ao ho~rado deputado 
pela Ballia, que L'io t.rilhal!temente se oecupou 
da questão. como !J3 I tono ou advogado da cansa · 
contraria ao ~r. Capanema, e cu não emprego a 
palavra -:P~trono- senão no sentido em qné 
S. Ex. a empregou, no ;eniido bom. !e<•itimo e 
)l:lrlament.ar. ser ia ~penas par3 p•·dir "~S Ex. 
que ,·eetitlcasse a dnvid~ que offereceu a res
~eito da exlincção do privilegio. 

0 Sn. AUGUSTO F!U.~Ç.!.; -A quem se está re· 
forindo 11 nol;re deputado~ 

O SR • .MAllrrNao CAliiPOs:- Si me Cusse li dto 
pro r.-rir o nome, o que o regimento me veda 
dizia que era ao Sr. Ruy 8Drb< Z• . ' 

M,,; o honrndo de1JUI:~do !)•:la Balí<~, exage
ran<lo o privilegio, disse GUC até os pbarma· 
ceutico~ ficavam por est~ P•'ojecto probibidos de 
!abric<>r ~nlphureto · de c.1rbono . Ora, eu não 
appcllarei par~ o privilegio titular e profis$ional 
~u· · tê!!l os pllarmaceutic<>S, ~ppello· para a lei 
de ~:330. pela qual mu_itosa:.i;•m.ente u prtvilegio 
coneedtdo n~o restnn:.:e o dtreito dos que já 
exercildvnm a me~ma ioduslria ante.' da- con
cessão do privilegio . A faenldade qne 1~10· os 
~ barmaceuticos de preparar todos os prod uctos 
de sua arte .não lk_a re>\ringidà por este 11ri vi
legio. Independente do privilegio e,spe~:ia l que 
e ll~s têm pela sua profi"-«io. já têm, pois, a 
raculdade de prep~rar os produe\os cbimicos 
qne bP.Ill qui1.erem, eslll faculdade que é gllran
tida pul3 citada lei de 30. O privilegio de cuja 
co~cessiio se trata não prejudica as industrias já 
ex•~tentes . . 

Mas, Sr. presidente, disse e repilo: levan
tei- me apenas para dar uma prova de condes
eendencin e respeito :is observações que ouvi e 
que me pareceram razo:•veis. 

O honrado depul3do pelo l~io de Janeiro, que, 
se~undo creio, fallon houtem e.m ultimo lugar, 
pareceu duvidar de que ficasse livre a impor
tação de sulpllureto de carbono. 

0 Sn. FREIUS COUTINHO:-Não me referi a . 
esse ponto. 

O Sn. ~r.ARTINHO CAlln•os:-o mesmo hoor~do 
deput:.do 1>ela Bnbin 3 quem j:i me referi p3re
ceu igualmente dnvid~r d~ liberdndP- de impor: 
t,,ção desse prodncto. O men pensamento é que 
a import:tç.io fica perfeilllm!!nte ·livre, como . 
reputo que é boje ; não entendo que o projeeto 
restrinja essa'liberdade. Não obstante i5so, para 
dar prova de docilldude :is observações que 
neste seutido me pareceram just~s. oft'ereço . 
emendas !lO projeeto. Quero que fique bem 
claro o J;Hlnsamento, ao menos meu, .de qne .o 
pt·i~ilegto a conceder pela camara dos depu
tados é em )?agameiito ·do premio a que o Sr. 
conselheiro t.a~anema tem direito pela vnl~a
rização do seu el!cellente processo formiciaa. 
(Apoiados e 'llão apoiados.) · . . . · 

O SR. losf! :!túRIAN.No dá um aparte. 
O Sa MARt.Úmo CA~tl'OS ;- Eu niio s~i o que 

elle confes!'a, o que digo é ~ minha opinião ~ . 
·lllio ·a delle ; ' niio t-ons alto; nem consultei ~ 
opinião do Sr. conselheiro Cap;;nema. 

O projecto diz qtie fiCit concedido ~o Sr. coo, 
selbeiro Capanema o privilegio por iO 3nllos 
para· fabrico do sulpbureto iie carbono; pro-
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rendo declnrar como emenda ;-fica concedido 
ao . Sr. con~elheiro. C8panem3, como· premio 
fJCI~ vulgoriso.ç3o. do seu. processo formicida; o 
privilegio por :1.0 .annos; a no fim do·3rtlgo pro
ponho. qqe se ãcrescente :-sem · prejuízo da 
import.:l~_ão e do emprego do sülpbureto de 
carbuno. . . - . .· 

Dou assim provas aos nobres deputD.dos qac 
im1mgnaram o .projecto de que dllsejo condes
cender com SS. EEx., ~pre~entando estas 
emendas no sentido das observações feitas pelos 
mesmos nobres deputados. · 

Peco a V: Ex., Sr. pr~sidente;que .rne faca· 
o favor de mnnd3r receber as emendas. Não 
}Jrolongarei um:' debate que ·me parece cançado 
e estafado. (Apoiadus.) . · 
· Vem~ ~es:1, é lida e apoiada a seguinte 

Emenda CJ.ddi!iva 

No art. i .0
, onde diz-fir.a concedido·âo con

selheiro Capanerna'-acreseente-se :-como pre
mio pela v:ulgarisaçüo dé seu processo formicida. 
O m~is como no mesmo artigo. 

No fim do mesmo artigo, depois da palavra 
.formicida, acrescente-se- sem prejuízo da im
porta~ão .e db emprego do sulphuNto impor· . 
t~.do.-Martin1w CamptJS: - · 

Encerrad:>. n discu-são do projccto, o Sr." pr~
si<!ente decl~ra que vai se proc~der á votaçr.o. 

O Stl. JosÉ :ltlAuri.Nxo (pela ordem) .: - Sr. 
presidente, como me parece que este projccto 
não envolve sómente i.nteress& partieuft1r, re
queiro que a voLnção sej;~. nominal. ( O.'t ! O!t ! 
Cnr.zam-se muitos apcwtes.-) 

Consultada a casa; é rejeitado o requerimento. 
.J:lost.a a votos a emenda do $r. deputado F e' 

licio dos Santos que reduzia a 5 anuos o prazo 
de-lO annos de privileJiiO, o dito Sr .. deput:~do 
?equer que seja primeiramente votado o pro-

- jecto. . · · . · · 
0 Sn.' PRESIDENTE declara .que n1iO póde ser 

attendido.o pedido do Sr. Felicio dos Santos, em 
-ris ta do art • . :1/19 do rc:;timento.que determina, 
que, conclui da a 3 .• discussão, o presidente 
porá a votos as emendas c pt•oporá depois á ca
mar:~ se adoptn o !>rojecto com as emendasap-
p.rovadas. . · · · 

Os Srs. deputados -Joaquim "Nabuco, Fabio 
Reis, Cesario . AI vim e -Monle fuzem algumas 
observações pela ordem contestando a op_inião 
do Sr. presidente, o qu~l do.u por :finda a dis
cussão, declarando ter já decidido n questão de 
conformidade com orequerimento.: : -

Em se,"Uida é rejeitada a emenda do Sr. Fe
licio ·dos · Santôs, e bem assim são .successiva
ll!ente rejeíladn~ as emendas dos Srs, Soares 
Brandão, Augusto França e Affonso Penna; 

Pos·La. a votos a emenda do ~Sr. Marlinho 
Campos, é approvada. 
· Em seguida é ~dopt;ldo ···o .. projclitó com a 
emendi1 a·pprovarla e· remettido á· commissão de-
redaeção. . . . · · . . . · 
. Entn Ctll 2.• di.seussão e -é approvado 'sem 

deb_Ate o projecu:. n. 2H. de. 187!), vindo do se-

nado, revognndo o art. 37 do decreto u: il~ de 
5 de Fevereiro· !le -18~2; o qual creou advogados 

·espeeiaes do conselho dll estado. 
Entra em 3 . • discussão o projecto n. 8~,!iobre 

secularisação de cemileril's. 
Voz:ç_s:- Votos! :Votos r' . 
Os Sns. JO!Q'um NABUCO E BoDOLPHO -D.uiTAS 

(pela ordem) declaram que desistem da palavra 
pilra se vot.:lr ; porém, si . hOuver quem queira 
.fallat·, vedem <jue· lhes-seja então dada a palavra 
no Jogar competente. · 

Vem á me~a; é lido -e entrá COlljunct:•mente 
em discuss;:io o· seguinte: · 

Substitutivo · 

Art. L• S1io sujeitos. no Imperio á policia, 
.. vigilancia c tlscalização· das- autoridades ci'Vis 
compeleútes. todos os cemilerios, quer publicos, 

·quer particuTares,já .constrllidos,ou que ·o ve· _ .. · 
uham a ser, em conformidade das leis. 

Art. ~. • Nos cemiterios publicas não será 
negada a sepultura ' a indivi.duo algum, por 
motivo de crença religiosa que bouvesse pro
fessado, ou por qualquer outro, cumprindo ao 
governo, aos presiden:es:. nas provincias, e ás 
. camaras muniçjpaes, em rela~.iio_aos jã fund:!:
dos e aos que tenham de o ser no faturo, provi
~enciar para que ·.se ·torne desde o ·presente 
effectiva esta disposiçãG, devendo ser a todos ' 
garãntido Jogar decente para sepultura no re
cinto dos mesmos cemileriós. 

Art. 3.0 . Nos cemiterios particulares, que 
~s ~"!?rejas. conventos; ordens lereeirus, eon: 
franas, irmandades, congregações religio.
SQS, santas cnsas, hospitaes, sociedades de bc
nellcenci~ e'a particulares· é licito estabelecer 
em conformidade. das ·Jeis, não poderá §erre
cusada sepultura a individuo de crença diffe
rente daquellilS :t quem pertencer o cemiterio 
nos dous casos seguintes: i.•, quando ~i ver de 
ser se.pu![ado. em tumulos de fnmilia; 2.•, si nos 
cemilerios publicos ou nos··. de seu cuiLo não 
houver na occasião logar , decente em que se 
faça o enterrllmento . · . 

Art. 4. • Revogam-se.asdisposições em con
.trario. 

S. B.- Augusto Fran;,a.. 
O ·Sr~ ~eitas Coutinho vai apenas· 

fllndament31' o seu voto. . 
Aprendeu politica na escoln americana ; nõs· 

Est:1dos-Unidcrs a liberdade de conseiencin e 
de pensamento está acima do propria constitui
ção; o . congresso jámnis póde tratar de.assum
ptàs desta ordem, que, envQlvem direitos pre-
existentes á propria sociedade. · . · 

Pela maneira por que hoje vê consideradas as 
allribu.içlies lló Estado, entende quea· doutrina 
dos nobres deputados não é n que consagra o 
direito publico dos-tempos modernos. . . · 
o·:Estadó 'j<im:~k se póde· .npoderat'. da , con-

seiencia humanª, n qual llie e superior. • 
Refere o que se passmí,ultlmamen.tum França· · 

à respeito d;~s congregnç~es .xe_ligios~s e diz o 
que pensa sobre .isto . 

N3o discute si o ca.Lholicismo .é n religião 
verdadeira.; nada te[IJ qu!l· "v !ir .. com isto, pois, 
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segundo ·a sua opinião, todas as religiões .~o nosso juizo qllilndo reconhecemos haver labo
bMs desde que não atacam os direitos de ter- rado em um erro. 
ceiros nem ferem :~s leis do Est;Jdo: ~i:Js, como tenho de permanecer no mesmo 

Quer_qúe ~m toda.a parte a consciencia p01<sa err!) do anno passado, preciso'dizer á cainaw 
julgar-se tranquilla; qaer que todas ai!' -reli- quaes os motivos em que se funda essa persi~
giões possam viver á sombr.J das leis que vi.· tencia. · · 
gorem no paiz onde ellas.existem; o Estado A illustr~da commissãiJ, pelo que deduzo do 
n1io póde ser religioso, deve respeitar e garantir parecer apresentado, uno teve para rotmstecer a 
todos os culto>. · · sua convicção sen1ioas objccçiies·offerecidas pela 

Si o regimen concordatnrio nfto tem tido appli- companhia_ amcrican:t, objecções que não são 
. _caç~o, n consequencia .a que deve-se chegar é novas e foram perfeitamente confutadas no.-

que tal l'egiwen é impossivel, é inteiramente senado . 
absurdo. . De todôs os arguméutos apresentailo's. nem 

A uniãó da il:'reja com o Estado sempre foi um só tem o cnrocter de novidade; todos elles 
fatal á liberdade, e fuz considerações provando .. são de sobra conhechlos, c nilo impediram 
isto. a votação em sentido opposto no que hoje pre-

Quer o orador ~ li!Jerdado ampla para todas tende a rommiss~o. 
as. sei)as ; nõo a póde, porém, querer parn O que ha ·de novo, o que não havia o anno 
aque!Jos que so·servem da religião como um pa~sado, é o parêcer da commissiio lrydrogra· 
pret~xto, que niio outra missão niio têm senã0. phtca, • 
atncm:n liberd~de e a segurança public~. · o si. SilliAFHtcp:- Que esclarece muito.: 
~Mostra como tem-se procedido nos Estados-

Unidos a respeito dos jesuítas. O Sn. Jo.~Quút: SERRA:- •.. mas este de fórma 
Si tivessemos liberdade de cultos, si não li· al~uma corrobora a opinião -da honrada com-

vessemos ~ doutrina:do ~rt. 5." da Constituição, missão. · . . . 
si-podcssem: os crentes d~ todas as seitas edificar Eu irei por.part~s estudando o parecer . . 
as suas igrejos;si todas as religiões tivessem plena Mas, antes disto, aproveitando-me da. pre.· 
e ampla garantia, levantar-se-ia apezar de tudo sença· do bonrudo Sr .. ministra da agricultura, 
o orador contra os jesuibs e ainda se revela- repetirei a .phrase que: pro!eri quando discu
ri~ seu inimigo irre~oncili~vel, e hoje neste timos o orçamento a seu ca~go: é o Maranhão a 
paiz onde 0 pndre vive com n mfio estendida gr~nde desllerdada np orçamento do irnperio. 
para o thesouro, mais um motivo entende o ·o SR. FAnto REts:-Apoiado. 
orador que exis.te a rayor de suas opiniões·con- o Sn. JoAQ.um SmmA:-8. Ex. me disse então 
tra a liberdade dos jesuitas • .. · que, si ti'fesse-n fortuna (fortuna· par~ nós) de 

O projecto não garante, ~como o orador dese-. ser filho do MaranhiiL>, todos os seus esforços . 
·. jav~, a .liberd3_de de ·consci~ncia-; deseja que converg-iri:ím para que tivessemos os nossos 

todos se ·~ntcrrem como qmterern, desde que rios naveg3dos, tratando de sua desobstruc~1io, 
forem obedecidos os precci!os estabelecidos na Eu, no meu discurso, fiz sentir que nem isto se 
lei rei ali vamente . á hygiene, á policia do cem i· nos dava, que era debalde q no os presidentes 
teril>. - · · se sucçediam, mostrando as difficnldades da 
, Qual o meio legitimo qne tem o Estado de navegação -em. alguns rios 'e pedindo verbas 

impedir que um p~rtieular faça um ~nmiterio, para sua desobstrucçiio. Não temos :llcançndo 
desde que forem observadas aquellns prescri- nem isso. 
P ções? Mas, que se nos desse: de que serviria n 

Desde que o entcrrnmcnto ·não é contrario :í franllll e livre nnveg~ção dos rios, si por todos 
I1ygiene, niTo ni motivo p~ra que se opponbam os modos se nos procura fechar e inutilisnr o 
limites a poder set• enterrado como entender. · porto y . · 

A discussão fie~ .adi~da pela Mra. · QnaQdo o digno Sr. ministro da guerra no 
· Entr.a em 1.• di>eussilo 0 projecto n .. 90, sobre relataria que offcrccou a esta camnra d~u-nos 

1 conta do desarmamento do for lo de .S, Luiz, e11 
o contrato dennvegeção para Ne~v-Yo·r':. · · . não . fiz repar!), ·porque de facto aquella 
.. o. Sr. Joaquim Serra:-Sr. pre- fortaleza.não era uma grande mnchina de guerra 

- sidC:nte, a illustre ~ommi<são de eommercio, e ficava a~SiOl entregue ao transito público. 
industria e artes, cóm o projecto agora submet- ·Pouco de~ois, porém, li o aviso de S. Ex. o 
tido á discussão, vem pedir-nos noda menos .do Sr. ministra da guerr~ mandnado pôr :i dispo· 
que a a·nuullação do. v9to que por qwtsi unani- sição do mínisterio d:t agricultura o farta de S. 
midade·da cmnara demos o aJ!no' passndo. · . Mah:os, t~mbem desarmado, para servir a11enas 

Ministros do gabinete transacto, mini~tros do de eswçüo telegra~hi~~- - · . 
actual gabinete, maioria do senado, e, como já· Pareceu·m~ _entso JU um ;pou~o d1goo ~e ~e
disse; a quasi unanimidade des.ta caso, vot~ram . paro o que se 1a fazendo na mtnba pron'!-cla •.. 
não -hO:' um anno; pela clausula que ·ha]e se. - -01>R. JOAQUJ1o! NAuúco:-Estão. desarmando a 
pretende revogar... . .. · . . · . _ . provincia; . .. . . . . . · 

Segurilmentc a po_nrãga commissão ~eve pata , OSu. JOAO.Ulll! SERIU.:.,-Estão desarm~l).dO a 
esclarecer o seu JUIZO :J>rovas que.nao ;foram província, .diz. o meu nobre.amigo; mas;Ja ella 
allresent:ldss nu occastao em que tomamos a estava ·desarmada. desde' que desapparecen o 
anterior deliberação.· _ . . . .... forte de S. Frailci.sco e ou\ros que tive~os dn-. 

·Eu . sei perfeitamente, Sr: presidente, que. r ante o peri(lilo colonial, que,.em.llbono da .v~r
não ·ha ·desdouro ?lgum em modi6carmos o d::.de, foi quando se tratou de fort16car este Jl3)Z, 
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pois o qúe ainda existé em lllato Grosso, ~or . E11 peço permissão á commissão para acompa
exemplo, te:ldente a fortificações, devt mos a esse . nbar a leitura do seu pnrecer das reflexões que 
período. . · elle me suggeriu. · · ·. 

Eu nã11 sou ideologo a ponto de regozijar-me Depois de fazer o historico da questão, de 
com a' convgr~iio' . do~ · instrumentos <le guerra explicar · qual a pretenção da comp:~nhia. 
em in;:t•~umentos pacificas, e Hem· espero que a qunl a· nlter~ção do contrato e, a nomeaçi•o •!a 
bál~ de artllh~ria· sej3 convertida apenas em e<•mmissão bydrograpbic;,. a nobré' eommiss.1o 
objer.to de museu. . . diz ( le/ : · -
E~ses congressos da pa1., para regular o abraço ~ . .. Iulg-a a comm!s$ãO opporttuio e!ocÚiar · 

fratemo das n3ções, e a elimioaç5o <le fronteiras~ . uma preliminar, e ê qual o sentido que se teve_ 
já vão cahiado ·um fJOUCO DO ridic~lo. Assim em vista na t:xprl'ssàó-porto · do Mnr:inhiio
nãll vi com bons 11lbos o de~armameúto de o\llltJregada no decreto lc· g!~lativo, isto ~.si (:amo 
minha província, aliás perfeitamente. fortifi- tal se deve cnnsiderur o anr.oradouro. que serve 
cada . h~bitoalmon :e ao ct.mmercio dr,_ C;Jpihl, ou si 

Converte•l·Se, porém, o furte de S. Marcr·~ em qu:olquc;r aneoradonro qde esteja no litloral 
um posto Megrapbico, e fi cou aquella rort~leza d~ ·mesma pruvincia . Parece á commi,são que 
destin:idn para esl:lçf;o de sigu~es, pa ra u que já deve ser preferido o primeiro sentido, porquanto 
servia d'antt•s. . como porto maritin•o ou Ouvia! de uma cidade 

- -Do abandono em que o governo deixa a minha sempre se considerou o lugar, á horda. do mar. 
prov!ncia, e sobretudo ~quil!o que se prende• ao ou do rio, onoe as embarcncões ancorãln ·para 
seu porto, é que tem proviu do~ accumula•;iio de carregar e dese:lrrég~r fazendas. e não quaes· 
cau>as·que fnem aligur:;r diffi.ceis aos e>~rreg~- quer outros an~orailouros; onde taes ·serviços 
dores a entraih de na1'ios nos anr;Or"douro~ da niio se ·razem.• . · . 
capitol. . Esta JITCJiminar € nada meno~ que um s<•phis-

Mns; Sr presidente, não é debalde que me ma. fJOrquanto, si porte maritimo f9sse >ó con
reliro ao forte de S. Marcos, na bahia deste siderado pel~ decreto citado o lugar r.i .borda. do 
nome, porque o ·parecer da ilfustre commi~são mar, onde as embarCQcões ancoram para .carre
d.e commercio, indu~lria e artes ·não se limita a gar e desearreg-Jr, e não quolquer outro unco
examinar e a reprovar 0 p()rto do M3ranhão; radouro no littoral, então. como diz · o decreto 
vai adiante, e discute a sua· costa, mo~tra as dif- . que os ditos vnpores façam escala pero porto de 
ficuldildes que ha em penetrar p~los bnixios que Pernamb11co f · · · . 
a rodeam ; llgur~ a ilha de s. Luiz uma es:;ecie Elfectiva'mente o . Lamnrio fica fóra do Re
de ilha de (.;alypso inabordavel, e finalmente cife; os v~ pores americanos. entram -no·Mos
obriga-nos a chegar :i conclusiio de que, ainda queiro, ou f\].Qde:~m em pleno oceano 'f Está elle 
qualido tl fundeadouro fnsse .excellente, a objec- dentro da definkão de Y.. Ex. ~Eu não quero 
ção preliminar das dilllculdades da costa era dizer que ai! i não seja o porto de Pernambuc-o, 
por si só bastante para impedir a entrada dos o que aeclaro é que a definição da commissão, a 
grandes navios ·no Mar~nb5o . ' ser exactn,- ~xclue tambem ·o porto de PP.rnnm·-

O SI\. ·10A."Oill N.uooo :- 0 p:trccer dev1 •• vir buco . (Apartes.) V. Ex. me dirá, por exemplo, 
" v aqui Do -Rio de Janeiro o que é. · que. V, Ex:. 

acoml>!lnhado de uma eartà. . _· chama o porto commercial 'f . 
O SR.lOAQUIM Sr::llnA:-Niio vem acompanhado A Jurujubn, a Pont.n do Cajú, o Poço ou Mucan-

de carta ; mas,"rcferindo-se a algumas cartas, gull 'i' Desde que está dentro do recoueavo da 
commette inexactidões. · ba h ia, ou de se fazem ru gas, deseargus e bnl: 

RP.almente, Sr. pre~idento, não sei a que pro- deações, tudo é porto commereinl. O 1nesmo se 
posito· disctuem as di1!lwldades que cercam a dá com relação.&o Maranhão . 
costa do llnranb3o. 'Quer á isto ~er declinatoria . E' préciso que tique' de uma voz nssentado 
par:• impedir' que O$ navios entrem naquelle que, em todas as ·cartas hydrographieas e em 
porto? Já .niTo era. b"st~nte .a quest5o dos f11n- todos· os roteiros, designa-se como- porto do 
desdouros 'i' Com· referencia :í ba hi:1 de S. Mar- Jlamnllão- a bahia de s. Marco.$ . . Nessa grande 

. cos, peço licença á nobre cocumissão ·para ler o bahf:t h a v:~riosancoradouros, como voreX!l!II{IlO 
juizo do. Sr; Hawbskaw, autoridade aa .maior em Buenos-Ayres, onde os navios , clé m3lor 

.competencia (lé) : . · ·· · · , calado ficam nRs »ALISAS axrERIOBES cerca de 
._d. bahia de s .. ,M;a~;cos é obstruida Por baixios; seis milhas da cidade e em lugar. comple

ha, · porém, entre. ell.es canaes de collSideravel tarnente desabrigado, em:;unnto que os-vapores 
. pr.o!undidade, na;~>:egal(cís por navio> do maior dê menor calado rund.;am 3 algumas.amarras 

calado. ·Não acorisélho a dragagem na b11rr:~, de distancia do cães. Em MoDtevidéo dá·s·e o 
.porque tres. ~etr.o,s r-epresentam~ profundidade mesmo.- Portanto,. os ancoradour.os da Eira, 
d'a~a n a, baiJ.:•"war de ag\)as VIvas, e )JOr ser do Medo e do Itaqu_i deixarão · de-ser ·porl?s do 
a'· differenta entre a praia· mar e baixa-mar equi- 1l!áranbão .. quando ·os ancoradouros da JurUJuba, 
noxiaes 'ls-ual ~ ·seis mêtros, 11antagem de que da Gambôa, e _outros rorem exelui_dos .. por 
J!<!rticipam_btmJl011C08 por~1. • · .. algum decreto d~ bahia do Rio.de I~_neiro. > 

. · _ · Esta opinião. eóm ·rerereneia á -pratieahilidade Teria razão a nobre commissão·sr tr:ltassemos • 
. da . .barra ~.do -Mar~·nhiio.-de~troe-todo quanto em ·por ex:el!lplo; de um ·porUpla-ilha 'Rasa. Nãose 
-seu desabono ·pos.~ · tel"ene<>ntrado a-·commissão: trata diSto; Os :ancoradouros · indicados pela· 
no· pnrecer 'do· Sr. Roberts.' E .dP- f~cto ·a barra cQmmissão hydrographica estiio dentro do recon

_do 'Maranhão é diftleil, mas-nao é a uniéa barra ~vo da bahia de S. Marcos·; e sempre JU& se 
diJII.cit .. ·. · · · · · talla no porto · do . Maranbão considera-se a 
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b·abia · des : ~Iarcos. Eu. tenho aqui definições· · Eu sinto n5o ~s!ar pre~~r.te o ·~obre deputado 
technica~ do gue Sl>ja porto eommereial. por Goyaz. 13m bem membro da commi,s~o. 

O Sr. naret, engenheiro das dócas de Mar· porque perau:e elle tiv~mc.s oecasião de fazP.r a 
selha,_n':!rua o~r3 que escreveu sobre porto~ de conf~"?ntaç.io do qoe·diz o pMecer com o mappa 
mar dtz .o so·gumte (U) : · de Mouehez·e eom oRotri,.o Pratico. ~ào é exacto 
. • S~o quatro ~s c~l.ioegorias dos lll'rtos. : os de perdôe·me a commis<ão, que da Eir~ ao molb~ 

refug1o, os sanrtar1os; I'•S poriM·conaes e os do B:o.luarte distem mal~ de 5 milhas. 
de &<ta\:ão ~ baldeaçlió . . Os de reru~io s~rvem O SR. SEaAJ>mCO ·dá uw aparte . 
para os_ navios s~rprendidos pelo mau te~po ; · 
os samtarios desunam-se ao serviço das qu~· _O S11: Jo.\Qlltlol S!.lll\A :-E~ v-ou ler, para que 
renteoas; os portos- cnnae~ são-os est:•beleci•los n~o haJa dtmdas. A commmão hydr0graphica 
no pontos onde estes vêm teo· ao mãr . e final- dl_sse que; er;•rn 2 !]2 rnilhas 11. distancia entre a 
·mente ~?S ·de. estação e buldeio, atJr~priÍulos·par;, · Elr·a e 0 caes. · · 
o embarq~r. e desem~nrque de m~rcndori:os . · O_parec~r de S._ Ex. diz que nessa estimativa 
Estes u1t1mos podem ser esl!lbelecidos. na bon~e eng~no, p01( Mouchez e o pl':ltico F:elippe 
costa ou babi~. nas enséadas nnt.ur~es na em· Pereira m~rcam noa1s do~ milhas. 
llocadura dos rios. • · · ' O SR. 5ERAPHrco::....N~o podia ter opiriiãó mais . 

Os ancora~ouõos da Eira, do Medo e de Jtaqui competente. 
~o portos de b~ldeio, den1ro d:~ ba lli ~, o.nde hR o SR. JOA"UIY SB!IllA:- "··nvido novamente a 
o •n~terial maritimo para se effectuar a c~r .. a e " "" 
descarga.·· s.uillcíe,ntemente ~brigados e eom 0 S .. Ex. ]lar~. á vista do mappa e com, um c~m· 

1 j · · d d passo, proe<!der ~o .exame que, ua JlTe>ença do 
ca u• o prec1so par;o permllt1r.a entra a e navios nosso colfe~a representante d.a pru.vincia de 
de gr;onde tonel~gem . · 

Min.,rd, n., sua obr.o sobre os portos de mar Goya~. roi rei to pelo Sr. Bariio de Tt:lfé. E' jns-· 
dá a segl!inte delini1,ão : • • · ' !,D~~nt.e e.:sa a distancia marca~a no map!Ja: 

• •P: rnilhPS •. 
• Um. porto póde ser precedido de uma hahi~ 

barra. ou enseada,·~ todo 0 porto comnuircial O Sn. JOAQU!MNABO'Co:- Al ém disso, omnp
que for recll:odo por terras ma i~ o·u meno.< elo· · P" d~ llouchez . coo.tém mmtns .inexactidões, 
nJ~s apresenta um ancor.idouro ao à brigo dos como, [JOr exemplo, quanto ao porto da Bahia . 
vento~ e do mar. • . · . O Sll. JoAQUill SERRA.: - O mapp~ in"lez 

E' ?' que se da com ·?s portos indicados v~la confirma, e o Rot-.iro dó pratico· Feiip)Je diz : 
comm1ssão bydrograpbtca, dentro. da bahia de • umn legun vai do molhe do ·Balnarte ·a1é ao 
S . .Marcos. Igarapé do Jansen. • Da h i até ao ponto que se 

Esta é a definição technica, definição de q~e designa por Eira· ~ai milha e meia. 
a camara não cogitou, pani explicar que se tra-. O sR. S'&I\J.PB!Ca: - Então não é exacto o que 
tava do baluarte ou cães junto ao forte de S. elle di1. nn enrta ao Sr. Candido Mendes . 
Luiz. ' · O 811. JOAQUIM SllllnA:- Mas no Roteiro está: 

Mesmo.porque o que a nobre cómmlssão.cb~ma tudo isto, e invoco o testemunho do honrado 
porto commercial do Maranhão tem soffrido Sr. deputado Iardim. · 
algumas modificações. E' assim qne d'antes el':l Já vê S. Ex. que a estimativa da commí$sio 
junto ao dique das Mercês. depois pas;ou a ser hydrographiea é em todo o ponto verdadeira. 
no baluarte de S. Luiz . Em todo o caso, desue · Não ptot·ede a allegnç5o da com missão de que 
que 11.ma ci~3;de não .~em.' doca d_e alfandega, s.'io, n:io cinco, mas ·sete milha~ a~ que di~Lam 
S. Ex. me.d1ra onrle ·o lugar·ofllctalmente re· do segundo fundeadouro d3 ilba · do Medo no 
conhecido. como porto. · • - · tl<lluarte. São justamente as cinco milha~; e 

O SR. SBIIAPHICO dâ um aparte . isto f~zen'do·se a digressão peln P.onta da Arêa 
por entr~ as corôas de arêa, porque, cor-

O Sn. lllAQUIX SERIIA :-Diga-me S. Ex., pela ta!ldo:s" em linha recta, não chegam a ser 
sua definição, si os navius qu~ C3rregame de§. qnatro'milbas; e, como .a m~ré sobealli dequa· 

. C:Sr_regam merl'.adorias, fundeados na Gamboa_, tro a nove metros, basta pass;tr-se. em mda 
estao dentro do porto commercial, uma voz que .maré, como fez o Sr. Ba1·ão de Teffé no · vapor 
niio estão atra~àos ao molbe da. n lfandega 't Lamego. 
Não·póde ter s•hida a explicaçno .da eommissiio · Por conseguinte, M estimaíiva de cinco milhas 
de commercio,'luandodi' que era neees~rio pt:lo · d d • d 'lb ... 
menos alter~çao oa · di~posi,.ã.o legislativa,_ de- e a ver a etra quanto ao potto a 1 a ~~ 
clarando que não se cogitou de porto commer- ·Medo. 
cial. Não se. cogi10n de facto, porque o po11o . Assim pois, o erro notado no relat.orio . da 
commercia.I do :Maránbãõ é •todo aquelle onde se commissilo hydrographica não po·oeede absolu; 
P6de ~zer carga,·dascarga e baldeação de navios tamenle . . 
ílentro- do recoucavo da babia. Ora, ·no lu~ar ·. E, coin rererencia ainda a esta questão, devo 
indiciado' têm es~,:~do; mais de uma vezi, navtos dizer que a.commissno hydrographica não ~-
a carregar e.a descarregar·; e esse !uodeadóu\o queceu mencionar, como di: o parecer, • que . a . 
de ,ltaqui ·era d'antes .o fundeadouro . d:l esqua- correoteza na Eira .sohe .a cinco : milhas .. · por
dra naeionat . Alliesteve a náo o: Petf.r9, ·com~ · llora, .o que é lll:lis um defeito.desse fundea~ 
mandada-pelo ·almil'!llte· Cochrane, e-lOdos-os · douro. •- A ·.commissão refere-se á:eortenteza; .. 
outtos navios da . ·esquadra. O J undeadouro da não (liz, porém;que seJáde c:inco milf:!as; porque . 
Eir:t ainda . eslâ mats promno do ,que esse e o . de facto .não é. No relatorio ae um·. illustrado 
de ilha do Medo.:. ·· . ·· · · · · engenb.eiro I? Dr. FrB:"~isco G9me.s de Sonza, 
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·ao - ministerio da agricultura; diZ elle o se- marés das syzighs, qne .~bi Córrêm com grande 
guinte sobre essas ·correntes : · · -violencia .. • · - -· · · - · 

( As correntcsas. dent~o · do nncor~douro não Éis·o-quc.dísse a commissiio. Fcll~u; {cert~, 
são tão gr;mdes ·como se suppõe, pois no princi· nos fortes ve:ntos do :nordeste, mas temperou esses 
_pio d:t vnsante n_ veloc_idode e de 2..628 metros ventos·com os favoneos que o p<U'ecer n5o quiz: 
por hora, e n:t meia-maré de vnsante 3.~on me-. sentir. · . 
tros, o qn~ nos-dá aproxinúldnménte tres kilo·. Sr. presidente, a companhia americana devia 
metros por hora. ·. Na bahia de S. 11-Iarcos, . dizer que não lne faz conta !r ao llaranbão; 
como-já determinou o pratico Joaquim D11arte devetb sómente basear a sua t·eeusn no fueto de 
de Aguiar, ella é de Ires a quatro rnilhns por nlll não encontrar productos para exportnr. São 
hor.r. • · · · - · · - - - p~oductos similares os que fornece a prov1neia, 

A éoiupanhia amerh:ana é que- .não se !em-· e não ba vanlagem em expol'tal-os pnra os Es-
brou que igual correnteza existe no seu an-· ·Lados Unidos... . 
coradouro ;habitual' do i>~rj, . onde n~o ha o. re· ó Sn. ·F Amo BEts:- E' por .ts.to inesmo que 

. curso de outr_os fundeadouros melhores. . _ recebe uma subven!)iio · 
.. ' Esqueceu ISto, bem como- que no Para, Sr. . · . · - . _ 
presidente, justumente onde fandeam os va:=' 0-SI\. JOAQUI!.l: SEnnA: - .•• mas a esta r~zao 
pores da'companhia americana, dista da".cidade nós opporiamos uma outrn, e é, que não lhe 
nad:i menllii de tre·s e·m~i:i milhas. ·_ · demos a escala' do Maranhão co·mo mais um 

O que diri3 o nohrê deputado _do ancoradouro favor, porem como um onus em paga dos-outros 
na embocad\lra do Gironda, distante qualro ou ~avores. O quo a co~pa~llla an1erJeann n~o p~de 
cinCô horas a vapor; do Bordcaux ? · · e, por amor _de seus 10teresses,- desacredtlat 

. - · ' N . . · o porto da minha província, que está reco-
O Sa. JoAQtJI1l ~ -"~~co.-_Apotado. _ nbecldo por prollssionaes. como preslavel e ca-

. ·O Sn. 1oAQmll SEnnA:: -Já -vê·o_nobre_- depu· paz d~ tllCeber navios de tão :;rande tonelagem. 
tado· que não é uma razlio o que-diz o parecer como os que vi:.jam para New-York. 
contra -_a 'distanciE do> ancoradouros lembrados · A ·comp:mhia não deseja ir ao Maranhão, como 
pela commissão. hydrographica.. · · a que a antecedeu, de que é feit11ra Í"'Ual,-não 
.. Mas diz o parecer que a propria commisslio quiz ir ao Ceará. Ella-ainda se ha do dis[Jensar 
hydrograpbica condemna-os quando aflirma que de ir p.o PJrá, e df[>Ois se dispensará . d~ escala 
é desabrigado o auco_radouro da Eira na mon~ão de Pernamb11co.illntão· o nobre deputado farií 
das brizas de nordesLe, ,e que o mar nhi li.cn · reclnoloções;·, - . • 

· bastnnte agitado· nus horas. da .v~zante. · . A cómp~nhia o que pretende é limi tar o sua 
. Ora, si reallllente o commi.,.'São· livessc dito -navegação ao porto do 1\io deJane1ro eo.tlc New· 

sõmente ;_isto, S. Ex.. teria razão; ilm eu p_eço York ; e paguem as· outras provineios.tão forte 
_]icén:ça a . c_amara para ler o que a commissao subvenção para auxiliar o transporte do caCe do 
disse. ·'integralmente. Não foi só ·isto, porque Rio de Ianeiro para os Estados-Unidos·.· . 
então, longe de ser a escolha· de nm porto, seria - Não pos;o, porêin, dar.·o nreu nssenlimento a 
a conderúnação de um porto. que seja a companhia dispensada: da oscala ·do 

A commissão, Sr. presidente disse o se"uin· porto de minha provincia, por· meio· de U:II! 
t~ (lê) : _ '· ' . " , . doeumento,-como e21e parecer, que desacredtta 

• Em vista dos estudos a que procedeu a com· 0 porto do lll~ranbao_. - ·.- · . 
missão, e cujo,resumo ora ~tibrneue· á apreciação >\ c~mpanhta amenr.ana deseja ha, m~1to fa~er 
de V. Ex., fica exuberantemente provado que _a !l~o~ entre os porLos .do .littor~l do ~~~er10, 
em rrente a cidade de s.- Luiz do &laranbão, a e.e para 1sso que ella se prepara, m~~. J ~ gue _ 
duas e meia milhas apenas do cáes de desem- esta~os \~atando de subve~c10nar .co~panllla~,. 
barque; existe um - ~mcorad~uro prot;undo, es- r~r!t senur que a C()mpa~b1.n br:~tletr?- de.na
paçoso .- e. seguro, só mente mcommodo para as veoação a_ vaporsubmeUcu a con. tdera~o desta 
embarcações miudas durante as fortes briz~s do C!'Sa umn p~:o;>osta par~ levar ~ ~u~ vapores a 
nordeste e -nns marés d'an-uas vivas,· porém Ney;-York, ra~e_!ldo as_me><mas . • s .:<Jias, e, com :JS 
mesmo assini-preferivel ao lo Lamarão em Per- mesmas condtçoes ~ne a ame_r•ca11:1: _ . 
nambuco, e aos de Montevidéo e·Duenos'Ay_res, Talvez seja mms.convemente mandarmosa· 
setl) dg.vida mais, desabrigados e· pe_rigosos·. · _ _ nos.'a _bande1ra_ a New-York <lo q~E\ ter':Jos_ a 

• ,Na-Eira não cresce mais 0_ mar, com ·ns baodetra amentana fazendo a nos.a nave!"a~o 
brizas do nordeste, do que· em . Maceió com os de cabotagem. _ .. . . . . . 
suestes no Rio Grande do Norte e em Pcrnnm- Pensemos, p01s, com algu.roa;. mad~r~a na . 

. . buco côm iodos os .:venlos.ã.é fóra; e no em tanto. propos~ que n.os fe~ a eompanhr~ brnzt!etra de 
n~m por isso . deixam esses portos de ser fw naveg~çao a vapor- · · · .. _ 
qne~ntados ·com a' ntaior, regula!idade·a!~ por· -- .k b:onrada comt:J?issliõ de C?~mercio, indus- _ 
na''lOS de ve\a de .grande tonelagem. e· dtmen- · trta e .artes rerenu-se .ao StniStro do vapor 
.sões. _ _ · . . . : · · I!Hr~. !undeado.nas' proximidades. da Eira. -

'• No._proprio porto do Pàr.í snrgem'este5mi)S- . Sr. preSidente,-_.-a Isto respondeu, a·ineu ver· 
mos VJil1'!res da em preza. ).QI;ln · Coaeh · & Són,_ cabalmente" a com missão . by_dço~rapbica (q~e, 
entre 'Vahde Cães e Unn, a tres 'míihns_ !la· ci-: ·pareee, ·jJi · ssparava ' esta· o~JeccaoJ!o .snpann-- : . 

. . d~~e ·de ·Belém e 'em posição que se- --~~na_ditli, tendente dn'éOJI!panh~ amer.ill!-na);:citando o · 
· . <;tl ~e a]caoç3r . qua11do sopra'. ç~m mtenslda~e c~ . do na~fragtD ·de _•_um· ~avi~ : em !nee' do 

a · V!~açao . denominada.,...-. MaraJo -'-, que agtt:r arsenal da eorte; sem .q:a,e d~ltne conclUiSSe que • 
. ç~nstderavelmente as ~g:~~as, . ou 'dnrnnte . as ·o rundeadouro aqui !os5e mau. · : · · 

. ' . . . -· .. • l 
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_:Mas com o vapor lbe1'11ia deu·se uma parti- . O~· SERÀPmco:-Asseguro-llle.~e-:tiv~ boa 
eularidade; o navio fa.ndeou. mal · o capitiío do mtençao. . , _ _ 
porto m~ndo11 prevenir o cominandante do va~or p ta b õ d O Sa. JoAQOI/1! SERRA: -.creio piamente.; - , orgue e~ ~a so . re a· cor 3 e nré~, não Mas este penado do pnrecer rez:me· · ·pensar 
.to o o navto, pms st asstm fosse, ficaria apenas 
enc~lhado, mas parte sobre a corôa e pane no um pouco na procedencia _de uma opinião da 
canal. · . - .meu estimavel amigo represeniante da pro--

vineio do Rio Grande· do Norte, o Sr. Dr: Amaro 
O eommandante do vapor foi avisado em Be d t 11 I' d -tempo; e esse sinistro sueeederia no porto mnis ze~ra! quan ° nos a· a na 1ga as :peg:uenas 

I 
provmc1as contra as ·grandes :provinmas ou· 

amp o, porque foi devido á impericin. (Apoia.- ontes ·con~ra -~s grandes deputações. seria -Ú.ma 
dos.) • cçus~ mutto mteressante, debaixo do ponto ,de 

_ A commissão offereeeu tambem como uma Vtsta. adminjst~ntivo, e mui~---util para as ,pe
raziio a necessidade de se to mar pratico espe- quenas provlnctas essa espec1e de (l(lnfedera~.ão .· 
cial para a entrada do porto do Maranbõo. talve~ que assim por ellas fizessem algumâ. 

Ora,cisto, não é uma particularidado do Ma- causa.. ' · 
ranhão; em todos os portos e aqui mesmo nb do - O Sa. Chmlmo DE ÜLtv11IllA.: .....;~[as .0 Mal'nDllão 
Rio de J meiro, que não h~ porto mais franco, não é_pequena provincia. · • 

·tomam-se praticas. (Apoiados.) o SR. Ar.v~ DE' ARAm-o: -Não está ·nesse 
(Ha um aparte do ~r. Fabio Reis.) case. - · 
Sr. presidente, não quero a!Jusar da attenção O.SR. FABIO RI!Js:-'Mas·quérem .atiral-n,para 

da eamara: ( llào a.~oiados), que estú fa tigndn... o rol das aldêas. 
O Sa. FnANcO DE; A.Lw::u>A : - Não, senhor ; · ( Ha outros aparte$:) 

ouvtmol-o com prazer. o Sa. Jo!.QDIM ·sEruu.: - cSr. presidente, 'em 
O Sa. ALVES DE ARAum : -Com toda a atten· conclusão, o lJarecer da commissão hydrogr.a• 

ção. • phica veiu robustecer quanto se disse no senado 
o SR .. JoAQUIM NABDCo : .....: Com muito prazer. (porque-nest:l. ·casa não houve discussão) ·sobre 

est~ a~sumpto, por occasião de -votarmos a alte-
0 SR. JoAQUIM St!UI.A.:- .•. mas tenho oinda rnçíio do contrato da .companhia americana:; em 

uma observação a fazer. o~posiç~o a esse pare~er n~o foi otrerecida uma. 
·A commis>ão impressionou-se demais com a só allegação; ;além daquellas que não foram 

ameaça que fez a compan.tliaamericnna de abau- aLlendidao quando se approvou o contrato. -
danar a subvenção' e-a linba, si porventura fosse E termino assegurando q:ue, si o-poder legis
coagida ·a fazer a escala .pelo porto do ~rnra- !ativo não- tivesse o direito de alterar ·as 'Clau
nhão. Eu rião posso assegur~r que a companhia sulas de contratos que lhe sã <f subim3ttidos :á 
americana continuará a faler a viagem, ainda approvação, contratos ·onerosos cqne v~o pesar 
mesmo sem subvenção, opi niiio que é de muitás no orçamento, então seria uma vã formalidade 
pessoas ; mas direi sempre á nobre com missão trazel-os aqui. 
que esta razão poderia ser offerecida em termos Si tivessem os simplesmente de resp~itar .as 
menos~esag-radaveis para mirLb3 província do prescripçõesdo ministro .referendatario a_o eou
que foi. O nobre deputado por PernambllCO trato, llcavamos reduzidos ãquella abortada, 

·talvez não -reparasse bem no modo por que re- Constituinte do sim e do não, sem mais obser-
digiu este periodo ; eu o lerei a S, Ex. vações. Desde que a camara põd~ approvar ou 

0 SR. S.Eli.I.FHico:~E.ntão v. Ex. quer que reprovar o contrato, póde alterai-o, e por-conse-
guinte é um falso argumento essê de estarmos 

eu não seja pBrnambucano? faltando ã ré dos eontralos impondo. condições 
' O SR. lOAQUJ~! SERR.~:-V. Ex. póde ser per- novas á companhia awerlca.na. 

nambucano, e o é muito 'digno (apotados), mas o o contrato estav_a dependente do eorpo le
que não póde- é, rodeando de qualificativos, a gislativo, e esta eamara, que, 1i vista de ronde
todos· os respeitos merecidos, sua provi n- rações razoaveis e pr_o_cedentes, votou, por qnasi 
cia e outras, tratar assim com certa t·om des- unanimidade, a e~cala do Maranhão, não poderá, 
denboso·a pobre provincia do Maranllão; que, si sem .qne sejam adduzidas 'no-vas e muito baall 
é pobre, é porque tem sido desaj udada do go- razões, ann ullar agora o voto que deu o anno · 
nrno. pa~sado. (Muito bem, milita btm:) 

O Sa. ALVES- DE ÁRAum:__:_E' niuito impor- o Sr. Seraphieo :-Sr. presidente, 
tante. em que peze ao nobre deputado pelo ~l:iranhão, 

O Sa. · SEllAPBICO : ~Não a cbamei de pobre. a quem aliás tributo toda li es_lima e considera-
O SR. JoAQUIM SE;aRA:-Não chamou de pobre,' çào. • · · - -

mas escreveu isto : • Não é justo que, por ,causa, O sa: BuAliQug·DE M.lCEOO (ministro da agri
do Maranhão, -venham quatro gmndés c1dades et~llura) :-Do que ti muito digno. (.Aj)()iadoa.)' 
a·!icar privadas de ·um serviço;' qnõ Lan- O SR. SEl!..l.~mco :-... ba de S. Ex. permit• 
tas vantagens .lhes oferece. > V. E:x:. podia tir ilizer-lhe que suas observações, ha pouco-sub• · 
deixar de chamar de grandes as 9natro cidades, · mettidas ao crite_rio desta camara, de nenhuma , 
oU: dispensar tambem. o 5eu ·quahfieativo. pura.;; fórma illidiram os 311!\lmentos em que-a com-

_. Maranhão, apezu de, por causa. dessa pobre ai- missão de commercio, ll;ldustri:t_e artes apoiou o 
d!l8, pretender-se privar de b~Iieficios as outraS seu p~rocer e confeccionou o ~rojecto que'delle-, 
mdades.. .. · _ - e consequencia e se a eha em discussão. · 

Tomo IV.~~. -
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o' nobre deputado, apreciando b parecer da 
commissão, fêl-o destaelldamente, · tocando em 
um. ou outro 110nto~ . se~ nLtcndcr no nex~1 ao 
encadêamento que e precJso guardo r ·nas JGéas 
para se poder formar um juizo seguro, sobre o 
pareeer. . . 

Passarei a smtentar em primeiro lugar o P~· 
recer- da eommissão, para depois ·· responder ~s 
argnições oppostas pelo mea._nobre collega. . 

Antes de tudo, p~ra·mostrar !10 nobre· depu· 
tado que não bouve m·ã vontade para com a 
província do Maranhão, . devo dizer-lhe que, 
quando comecei a esta.d~r esta materi~. o meu 
esp-irito 3Cbava-se prevenido contra a companhia 

· 11merie:ma, pois se dizia que o porto do Mara
nhão era ~m porlo · franco, liue c·isento fte 
perigos, e que a companhl~, porn não desralc~r 
a subvençãq que recebia do governo, f.Sfor~a
va-se para não ~evar no Maranhão os s_eus va
pores, snbtrahindo,se ~ssim a um serv1ço q•1e. 
ella suppllilha dispendioso e sem compeosaç_ão 
alguma. 

Ora, realmente tal preteÍlção- da comp~nhi~ 
não podia ser- acolhida por qualquer brazileiro, 
e· prmcipalmente por . um deputado, que tem 
obrigação de zelar -os interesses geraes e das 
provmcías, quer .grandes, qu!lr p~quen8s-, por· 
que o engrandecimento das províncias peque· . 
nag concorre, sem ·duvirla, rara a rrosperipade 
de to !lo o Imp!lrio. (Apoiados.) 

Botive, portanto, prevenção contra .a ' COIÍl· 
. -panhia ; mas, á proporção qué.rui estudando os 
papeis e lendo com to~o o _cuidado as cartus 
topogràphicas e o relatorio da commissão, a 
.minha prevençl!o como que se foi dissipando e 
eu formando novo juizo. · 
· No senado,-quando se discutia este assomplo 
e se dizia que . os- vapores, pelo seu calado e 
eapacidade,_não podiam entrar com segurança 
no porto do Maranhão, e qu~ po1 isso a O<Jm{Ía-

- nhia se reeusaria a razer eso;e serviço, si e!le
fosse impOsto, respondia-se que isso era uma 
evasiva, e sim· importava questão · de dollars, 
questão d_e dinbe(ro ; ·e qa.e, si pa~Sl!SSC o p~oje· 
cto, cónsJgnando·se na e~ta da -naveG'açao o 
porto-· do MaranhãO", a companhia amer.caria lá 
iria para não perder a subvenc;ão. 

Pois. bem, Sr. p~esidente, p:issou o projecto; 
mas, quando se teve de dar execução á .. nova 
clausula;· a companhia, reeeiando expor nos 
azares de um porto perigoso navios de· gra odes 
dimensões, e do. alto . preço de I. .000:00()6, :is 
vezes Cllm carregamentos de igual quantia, · 
de'clarou ao governo q uc não lhe era p·ossivel 
dar execução a uma co.ndição · imposta seru . o 
seu accõrdo. Basu dizer que: o· ull;mo vap!'r 
que daqui sahiu para New•York levou cerca· 
de IJ.3 a 4~ mil saccas de café. . . 

Portanto, vê-se que a questão não era de .do!~ 
lars e sim de segurança e ~tafllntia ·d...e-grandes 
eapitaes, que ficariam arriscados, tanto mais 
quanto sena bem próvavel que as cOmpanhias 
de .seguro se recusariam. a tomar .sobre'.·si o. 
risco ·-dos vapores e mercadorias . no porto do 
Maranhão, que inspira serias receios-para navios 
de .tão ~raude capacidade. . . . 

O Sa: ~A!)UW Ssru dá um aparte. 

O Sn. S:>RAPmco: - As companhias de se
guros têm o direito de fazer· ou ne~ar o· seguro, 
eonrorme as probabilidades de- sinistro ou de 
felicidade que possam ter os navios . . Por certo 
que as companhias de seguros, sabendo ·que o 
naviQ de grande valor e· carregamento cor· 
respondente vai entr~r em um porto cheio de 
perigQS, Oll não admittirão o seguro, ou elevarão 
muito a rewectiva taxa ou premio, de · modo a 
tornar-se muito pre,Üldíciat ao .segurado. (Ajlar· 
tes .) · . ·. 

EJl ouvi o nohre deputado, e-dei apenas um 
ou outro apar!e; entreLanto eu, que não tenho 
habitas de tribuna (não apoiados), estou sendo 
interrompido a cada passo com apartes. 

No moll'ento em que a r.ompanhla declarou 
·que não podia ir ao porto do Maranhão, o nobre 
ministro da agricaltnra officiou ao ministerio 
da marinha, solicitando a nomeação de uma 
commis_s3.o a quem se incumbiss-em os estudos 
nece,sar iO! ~ra verificar si er-•m ou não •er· 
dadejrns-as ; !legações d~ -CQJrrpanhia . Eff~ctiva

·menLe foi nomeada essa com missão, a qual s~guiu 
pHra o Maranhão, e nã cidade de S. l.ulz; fez os' 
devidos esLudos. . 

A commissiío hy!lrographica fez -o. seu reld· · 
torio concluindo gue o porto do Maranl.11io tinlla • 
capacidade para admittir os navios da eompa· · 
nhia ame ri cana, e dizendo que eram infunda· 
das as·alie;;avões da mesma cuwpanbia. Foram . 
os papeis ao conselho de estado, e este eu tendeu 
que o negocio devia ser submeltido ao poder · 
legislativo. O nobre ministro da agricultura 
suspendeu iinmediatamente a subven~ão que 
estava percebendo a c.ornpanhia, e esta. JlQr $U:t 
parte protestou. contra_este 'acto e continuou a 
fazer o servi~"'- · , 

Nes1e pé chegaram os 'papeis :i com missão de 
commercio, industrla e artes. Tr:otei de esto.
dal-os, sendo 1l me11 ponto oiJjectivo o relatorio 
da com.müsão bydrograflbiC<a . . Pois bem~ notei 
nesse relatorio que as coucla.sões não estavam 
de aeeõrdo:com a; premissas, e quo havia .com· 
plela divergencia com estas. · · 
---o Sn. FABIO REis:- O conselhó de estado não 
e11tendeo.· :JSSim. , 

O SR. St!IHPHICO: -Mas opinou que fosse 
ouvido o cocpo leg!:;lalivo. · · 

O Sn. FABIO REis:- A opinião da commissio 
é que é sui gene ris: • 

O SR. SERAPHICO:-Porque? Si o coa.selllo de 
estado opinou que o negocio fosse submettldo 
ao corpo legi~latiV"o, é porque recóuheceu _que 
bnvia ma teria grave que ao pülamento competia 
decidir, . .. . . · _ ... 

A ~onclusão da com missão bydrograp_hlc;i em 
relação ac> porto do Maranhão. é tão discrepante 
com o seu iela·.orio, que me pareceu uma pilula 
.dounda; mas amargo~a, que se qniz offerecer ;i . 
cl~ade_ de: S. Luiz_. Ãcredilei que entre o· res· 
pe• to a ve.rdade .e mais ou· ooenos o prestar 
uma defereucia ã província do Maranhão, a diLn 
comm:ssão. não negando as di1ti~uldaaes, os pe- · 
rigos dos diversos a-ncoradouros do .M_11rnnhão, 
concluiu por ilque)lâ ' fórma, embora illogica- : 
l!le.nte. · ·. · · :, 

\ 
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o Sa. SEI\Al'HICO :-Quundo se discutiu este negocias de sua provincia do que eu; . devia 
assumpto .no senado, versou o. ponto principal ter escripto nesse sentido uma carta uo Sr. barão 
da questão sobre o porto commercial doMara- d• Telfé, o qual entretanto no sen relatorio Dão 
nbão; isto é, sobre o esteiro formado pelos rios rata do porto do Bragança. · 
Bacanga e Anil. · Já se vê que, quanto ao porto do commercio 

o sn. JoAQUIM SEnRA:-Não é isso. do Maranhão, não 'reetadnvida :nenhuma sobre 
sua insnfficiencia. 

O SR. SERA.PHICO :-E' o que disse o Sr. Haw- 0 ·. . _ . . -
kshaw, que 0 nobre deputado citou ha :poul\a. 

1
. SR. JOAQuru SElUU .. -:-Nao apoiado, nao ha 

Eu nunca fui ao Maranhão, mas estudei a carta . a esse _porto. . 
e tenho tomado informações; o que se chama - O Sa. SERJ.Pmco :-Mas delle traia a com
porto de embarque e desembarque é o esteiro missão ~vdrographica_ denominando-e- porto 
formado pelos rios Bacanga· e Anil. : . C<lmmeretal- no trecho que eu li lia IJGUOO. 

o. sn. JoAQUL'Il SERRA ·-Está en~anado Ia dizP.ndo que~ qu_anto aD porto commercial, 
· ~ • que começa da Ponta d' Arêa para .dentro,- elle 

O SI\. SEIIAPIJICo:~ Todo _o embarque e des· não admitte os paquetes da companhia ameri-
embarque é da Ponta d'Arêa para dentro. ~ana, porque a_ sua profundidade em baix~-mar 

O Sn. JoAQUIM SERRA:-Não nego. e mmto mferwr ao calado d~ses paquetes. 
. . Creio que o nobre deputado nao contestará; _ 

O Sa. SEBAPHrco :- Sem duvida. S. Ex. está no parecer da commissão bydrographica. 
fallou em mudanças de ancora douro ; mas todas Entrarei a "ora em -outras considerações. 
~s m~dança~ roram da.Pouta ila Ar.ea vara dentro, A commiss'ão, reconhecendo que 0 IJGrlo com- · 
1sto e, dentre do porto coll!merCial, onde se faz mereial do. M~ranhlio não adroiue navios ·de ea-
a carga e descarga do~ nanos. lado proprio dos paquetes da companhia ameri-

0 S11·. JOAQUI:M SE!lRA dá um aparte. cana, diz entretanto que existem outros ancora- · 
o sn.. SEU~HfCO :- Mais adiante direi o quê douras! e. me~cion?U. tres : o .ancoradouro gne 

e esse porto da ilha do Medo. - denommon E1ra, SJLo entre o banco ªe Cerca. e o 
. . _ · . pbarol de S. Marcos ; um outro ao sul da Jlha 

Sustentou-se na discussao d~ anuo prox1mo do :Illedo, ancoradouro que fica entre· essa ilha 
passa~o q:ue o porto ~ommerctal. da ctd!!;dll de e duas ilhotas, conhecidas por Duas Irmãs; o 
S. Lu~z lmb~ !Jrofuuu!llade suffictente a\~ para terceiro, finalmente, entre a ilha de Guarapirá e 
os mawres navtos ; e so por_ hypot~ese dJzta-~e a costa, chamado Itaqui, nome da respectiva 
que, . quando .el!c fosse . tnsuflictente, havr.a enseada. 
outros de bnstante capnc1dade, como Itaqm, . - . . - _ 
ilha do- ~letlo. etc.; de modo que a ~rgumen- O 811. JoA.QUil.f S.sRl\A da um aparte. 
taçlio prindp~l, isto é, a these se lirmava·n~ O SR. SER.,PHICo :-Gabe notar uma omissão, 
facto de que o porto c-~mmercial udmiLLia navio que eu nào JJOSSO .explicar, da parte da com
de ·toda a lota,ão, e só por hypotbese se appel- missão hydro'graphica, a qual, confeccionando 
lava para outros portos. Pois bem, cu vou agora uma carta, sobre os' ancoradouros do Maraiibãõ, 
tratar do porto referente á these e depois me co usa singular I não consignou nella o tão apre
o~cuparei dos que concernem :i hypothese. · goado ancoradouro da Eira, e só mente o do sul 

Acerca do porto commercial dG MaranhiTo, da ilha do b!edo e o de ltaqui. 
sobre o qual a commissão hydrographica deví:t o SR. F ADIO RErs:-Yín. a carta de Mouchez1 
principalmente fazer estudos, ella decidiu· de .UJD-· 
modo peremptorio ; eis camo ella se exprune 
no seu extenso relatorio : 

• . Não entra a commissão em detalhes sobre o 
porto commercial, porque da 'Ponta- da A.rêa. para 
dentro SÓ em p••eam.:r ha fundo SUffieiente para 
navios de 24. pés de calado. • 

Yê-se, Sr: presidente, _que só eu~ pream~r 
esse porto tem pro rundidade sufJ:ictent.e para 
navios de !!~ pés .de calado ; entretanto e desse 
nume~o, senil o mper!o_r, o calado exigido pelus 
nav.ios d~ companhia americana. Qoaudo se 
mede a profundidade de um p_orto, alle!lae-~e 
sempre a prnfnndidnde· no batJmmar, ao ... abat
xamento intimo daa aguas. Ora,· si no prea
mar o porto do Maranhão dá ~4. !lés, s~gue-se 
que esse numero ·desce.muilo ne baixa mar. 
E si os vapores da dita eomp:~nllia ·e<~Jam pelo 
menos n "pé>, pergunto : plide o porto do .1\la-
ranhãu admiltir taes vapores? · 

o' Sn. Jo.í.ou.r~>~ SEiliiA :_. Pergun.to ao nobre 
deputado por que não mando.u sondar lambem 
o porta· do Bacanga. 

o SJ.\. SERAParco :- O nobre deprilado,_ que.é 
maranhense _ d~ve ser · mais int~ressado ,Pelos 

O Sn. SEIIA~Hico:-Na carta· de M~ucbez não 
se encontra a p~lavra-Eira:....;A carta feita pela 
commissão hydrographica ou por seu secretario 
descreveu o ancoradouro da ilha do. Medo e o de 
Itaqui. E porque omitliu o da Eira? Senti difli
culdade para encontrar na C<Irta, e perto da 
cidade de S. Luiz, semelhante p_orto: 

O SR. J'oAQITIM: SEIIRA:-Asseguro a V. 'Ex. 
que elle estálá. 

O Sn.. SERAPI!ICO :,-Na carta 1 
O SR. JÓAQUIM SliallA:-:No Maranhão .. 
0 SR. SERAPHiC0:-0 n~bre. depJ!.tado __ póde 

continuar, certo de que acettaret a--dtscussao.no 
terreno em que, fõr collocada. 
. o sn: JoAQUUI SI!.Ril!:-Oh! ~nhor l -

Q SR. SERAPmco: -A respeità' do porto da 
Eira eu não pude precisar a dist:ancia. A com
nlissjci bydrographica disse que tin~a 2 i/i 

.mi!h:•s; mas, não estandõ esse.]IOnto ass1gn~l~do 
nas cartas citadas,· onde nem a palavra-Eira- _ 
se vê como Vllrificar a distancia ?,Consta-me 
que eUe fica entre o pharol de S: Marcos e o 

·banco da cerca, lagares designad05 ~nas cartas ; 
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maS. nesse !ntérnllo a Eira póde eswr mais O S11 . Slli\AP~co:.:_ Eu mais· adiante me oc
proxima. o ti. mais disi.antedos sens dous limites. cuparei . da com missão hydrograpbit3, e em 
: Não -podendo .eo!Íhecer a verdadeira ·d-istancia contrario á opinião della.apresentarei a opinião 
~r esse meio, recorri"a-ol!-lros. . de autoridade- muito co·mpetente. 

·O:S11-._ ~oAQUIM S&w:-Si conferenciar com o O Sn. F ABro RErs : - Ella foi fazer um es· 
Sr. Jardim, verá que elle fez a medição_ e. tem tndo expressamente ordenado pelo governo . 
. ~estricç9es a fazer sobre. este assumpto. o Sa. SEaAPHtco :.:.;.vê Y. Ex., Sr, presidente, 

O S11. S!reAParco : -Pelo lado da distancia, que a distancia de quatro milhas para os vapo· 
sej_ac duas e meia milhlls,_sej:l meno;;._. . te!~ da companhia americ~na comwunicarem-se 

-com a cidade de- s.--Luiz é uma grande distan· 
0;~. Jo~quiM SEJUU. :-Não é a mesma.cousa. cia; que nao se vence· em pouco temP.n.. Mas 
O .. SR._ SEBAPHico:_'-'- . .. não é m~riós de duas além dessa ditliculdade ha outras . . 

milhas. E·devod.izer que, não encontrando nada A.s aguas entre o ba::~co Cerca e o pbarol de 
ap_certo, a este res-peito, fui ler os trabalhos_ do S. Marcos, nas quaes est.á o ancoradouro Eira, 

· s_enado, em relaçãQ ao asimmpto, e achei em· ccirrelll com 1lllla veloc1dade extraordinaria ; 
um discurro do Sr. senador Candido Mendes basta dizer-se que esta reg-ula de 5. milbas por 
um: ·d-ocumento que dava a_ distancta de cerca hora • e p(Jis, para vencer-se um~ distancia de 
de ~nat_t:o ll)ilhas ; documentó de pesso.a m.ui_to_ 4 milhas contra uma correnteza de 5. -lllilllas 
comp_eteJ;t~e-, comó o pratiro Felippe Francisco- por hora, exige-se uma excessiva demora, além 
Pereira, cujos conbeeirnent0s, no. assumpto, AA'n_ da neceJ~Saria para a carga e descarga dos na· 
g~ralmente reconhecidos, ' e cujO- .Rptei·rp sobre- vias. · . · . 
QS. I/.ortos_ do. norte foi considerad.o como o mais. - Acresce ainda terceira diffi.culdade ; no tal 
comJ)\eto, minucioso e exacto, J)Or .uma comolis- porto..Ei·r~ ás vezt~s sopram os ventos com uma 
sã~ cQmp!Jsta dos. Srs ._ Barão d~ l .agtina, ·Ba-. força extraordinaria, de modo a não se poder 
r~o. -d.e Teffé e capitão de fragata Freitas._ -atracar ~os navios. · · 
. o·SB. •. F~o ~IS :~N~o- merece mais .do que o Sa. FABIO ' IWs ·: - Estlio atracando _todos 
a tOl!IDliSSli_O, hydrographtea, - . _os-dias. -

O Sa-. SEUPIUCO- : -'-'- Este_ pratico -- escreveu o Sn. SnAPHlCO _:-Consta. me que o Sr. 
wria carla ao mesmo senador; a!firmando que o. Riedel·, que foi- guardo·mór da. al fandeg~ d~ 

-~orro :d'a- Eira fica-á· distancia de quatro milhas, -Maranhão e que portanto deve- conhecer mo.1 
~Apartes.) - · - bem aqnellas paragens, diz. que em certas .occa· 

Não posso deixar de acreditar na ioformãção,. si.ões é uma impossibilid"de atracar naquelle 
'de. uma autoridade "tão. competente, porq11e,. lugar um éwet a nm n_avie . · _ -

alêm .de -s.uas \labilitações especi~es, é o· uni_co,. Mos é -ri propria commissão bydrographiCA · 
que- \~ata: do ponto. A carta dn commiSsão -não, quem-a este respeito responde ao nobre depll:· 
.mencio.~?-a o porto. da .Eira ;- a· caJ:ta de Moz- tado quando no seu relatorio diz qjle ·o aoco· 
cbez mostra ap_enas o i,Utervall~.. .• rado'uro 'Eiro é àe~abriqado na monção clas.brizas 

o Sa. J_ OAQUIM· Snu :· ..... Asse_vero ao nobre do nordeste. e quu o. mal' fica ahi bastrn.te agitado 
nlU horas da -oazante, q_uando taes brizas sopram 

deputado que foi verificado, a compasso, di~ute com violencia. -
do, Sr:dardim. . . Parece-me que para u;~vios da dimensão. dos 

O. SR. S'SIW'Btco.:"- Não ha nada .que · deter· da companhia, isto é, .de tres !llil e quinhentas 
mine' a' existe nela- dess<} porto. - loilel~das, e que w n um eomprim6nto de 37'-
·o·sa. ,IoÁOll'Df SlmRA:....:..'l'ema :po'sição. · pés, convem procurar J)Ortos mais abrigados. 
o sa. FA.BIO. Rert :__,Tem a . Poota d'Arêa, ·Esta ciicumstancia por .si só tem grande 

·Cerca e P.onto de 'Minern; eis . Os tres pontos_ valor~ ' 
para conhecer a posição. - O Sa . . JoAQUIM SERRA dá um aparte. 
_ ,o Sa. SE!I.AP!Uco:- a nobre d~putado sabe O S11. SER.\PRu::o:-.Declarei ao nobre deputado 
que,· gealtraphícamente,)não se póde lixar a ver-_ · qne por ultimo havia de tratar das suas const - -
dadeira distancia de doti.S_ pontos sem que eues -derações , deixe pois_ agora que eu -dednu as 
fiquem bem determinados. Não est.á ilm dôs :minhas idéas. -· Iílcommoda·O o_ qo.~ estQn di-
IJOntos ... nas. cartas, e en po_ r-isso não posso deixar zendo '1 -· 
.de; firmar-me n~ o~iníã_o do pratico. Felippe. 0 Sn. loAQmt-SER!IA.:-Não, sénhor; mas não 
. @ Sn .. JOAQUJM . . SERRA:--0 roteiro do pratico tem 0 .ilireito de -truncai' o pensamento da com· 
l''elippe diz o contra~io dá carta dêlt~ , · · missãó. · · 

o Sa. _ S-sn.u>Jitco :-:.•Duvido. Elle é pratico· ·o Sll'. SB!W'Hlco:- Y. Ex. truncou-o e eu 
. ~os, va_pores da collipanhi:r brazileira qne via- àeuei-o fallar; dei-lbe a\)enas tres on quatro 
~m .para o narlel P:ISSli.E-~ -V~eS no mez ·apartes;-onobredepntado,porém,intertompe-me 

.- pelps J1<lllo~_ daquela re&tao;_ e DJoguem- por· _constantemente. Pergunl8l'·lh~-hei s1 póde-se 
t.sso_ ma1s: do q_ue. ~lle pode estar _ao. f~clo das -argumentar- assim.. . __ 

- ~ostçõe~~o~~e- qU: tn,form,a. : . · . .-. __ . • ·A ·ptopria eom~i~ão h~d:ro,iTfaphica aconse· 
· . 9 ~- Falo .REIS:-" Mas para qne desauto- lhou que nas occaswu da bnsa do mar, quan® 
.-, r.ar a- con;unil)siio hydrographíca, que lá.Joi· por· oJ pflBlltles tif!llr em de _7lescarregar volunus pe3a· _ 
< CGnlO: do:goyer:no1: . ·- -,, · -.- : · ·elo$ o•·trouur.em multa carga:~l'a o llfar.ailhão, · 
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dev~ ir fazer a car.Qa e descar,qa no ancoradouro Or&, dad:l a approv~ção do corpo JegjsJatit'b, 
daa!ha d(J Medo, ena?M da Eira. . · com restrieção apenas ·sohre as clausnlas ~-· 

O nobre depullldo não l~:u ist.o . . e .3. •, segue-se que tudo mais ficou approvado, 
Ora ·é a propria coiomissão hydrographica econseguintemeote uquolln -clau~nla. que veda 

quem. diz que dev~ ser procurado o porto da aJler~çào som accôrdo das partes. Entretanto a 
ilha do .Medo eom prefeJ'encia ao · ~ai porto eha- clausula L ' exige ·uma velocidade de !fi milhas 
mado Eira, quando·os navios tiverem de•trater e a com_miss.i o nydrographiea propõe H!. 
ou levar cargas >olnmosas. Isso importará uma-alteração !UI claus11la i.•, 

E pergunto: a comp:lnhia não poderã muit•s o que não se póde fazer; porque o decreto··não 
vezes levar tllrgas v<Jiumosas, ou o Maranhão permitte, e o tontrato .. já estã approvado nesr.a 

· não poderá ter productos para proporcionar â parte. · 
compnnhla uma ·carga pe.a<J.a e grandc1- Sr. presidente, de tudo isto o que· fica averi-

Si·. ~sshn aco.ntecer, .já o porto ·do Eira não. I guado é que esse ancoradouro da Eira, que o 
servirá, e sim.o da ilha do Me. do. Não póde ha- nobre deputado tant9. apregoou, não é .ancora
ver mais patente ~ndemnação contra aquelle douro desabrigado, qúe não se·pódeconfiar de·. 
po_rt.o. . . _ - . masiadamente nelle, e que -n5o é prudente 
. Firmado no dito -relatorio da commissão by- arriscu'#m-se na.vios dn capactdade·dos da com
drograpbie<J, continúo a. apresentar considerações panhia americana a entrar em portos de tal na
contra o porto da Eira. . tureM e que·não. estão livres de perigos per-

·EJs o que diz ainda ·a commissão sobre o dit<i manentes. _ _ _ _ _ 
porto, e peçO á camara. que attenda bem . para · .Em abo:ll_o ·do que d1go cttaret . ·a opllllio ~o 
estas palavras: · senador Leitão da Cunha q!le, me parece, prest· 
- · . . . · . . . . . dtu · d11as vezes o Mnranbao, e que por conse-

• Da E1ra do ba rt~e~ na sahtda a qu~lquer- guinte den conhecer t.ambem aqnella provincía, 
ho~da noute, mas~· a {undea~ em postfUD con- o qual declarou o anno' p·assado no senado que 
Wllltnle, .~~~~npre entrar de dt••·, o qll8 S4'!11!'r:e· .0 , vapores da companhia americana não podiam 
acol!tecera, s 1 os Jla~uetes . odaptarem M mà1- enttar n~ porto do Maranhão . .; . · 
caçoes· que acommtssao passa. a aC0113el~mr • • .Pergunto eu,agora :·0 porto do ·Maranhão estã 

Destas palavras se vê que a commissao hydro· ·nas coadições'que os nobres deputadus figuram 't 
graphica, além de indirecwmente coodemnar O· E' conveniente que a companbin arrisqu~t. ca
porto ~ir~_, exorbitou de-suasattri-buit:ões,. que-, pilnes e o· grande preço-de seus na-vios,.de· suas· 
rendo md1car derrota aos :vapores. da compa· · mercadori~s e as pro11rias vi• las· dos pas$ageiros ·. 
nhia americana. P<>is o purto é tão seguro, é' e d~ tripulação em semdbaute porto-. • · 
tão abrigado, que ~e póde sahir delle de noir.e, Mas não é sõmente· esta difficuldade·que existe. 
a q11alquer .hOra, e não. se !JQde- nelle entrar· No bluranl!ão·ha a bah1adeS. Marcos e a.bahia 
senão de dia .? · · · ·. de S. )ose, as quaes · ficam ao lago da ilha de 

E a coiilmissão ."raz a5 seguintes iudie<Jções: S. Luiz; mas estas b~bi~s não ~ão · form~das 
, A. partida dli perto. d'l Pará nas viagenHara. imme,diatamente pelo oee~no, e -ha antes ~a 

0 sul deve ser entre as 10 e u 'horas da manllà. •. espeo1e de golpho largo CUJa en.Lrltda é deterllll:· 
' · . . no do pelos pbaroes de.I tacolomlll Sant' Anna. 

O nobre de_puta~o esqueceu-se de ler esta: ··. Esta entrada .é larga, espaçosa e longa,, mas 
. parte, quanto a s.a_!nda dos va.J!Ores entre .as i O e-1 estã toda semeada por assim dizer de bancos e 

H horas da manhã;_ De maneira- que, s1 ~COD;·· ~ baixios como -os · ile nomes-Carnaveiros, Pei-
. tecer que o vapor che:;~e ao porto da J!=tra ~s.- . xada, Corôa das Almas, Meio, Corôa Grande, 

10 o.u H hor.ns da mao.hu, ou PO!lCO depots, nao •. Coral, s. ~larcus, Cere<J, .Minerva:, fóra Jliuilos 
poªerá part~r nesse dta para ~ sul, h? de ~spe·-1 o~lros se~ nomes conhecidos. . _ . 
rar :ti borns, par:~ pa~tlr no dta segumt_e ·. as i O, 1 !'ara se •r a s. Marcos ou a S .. Jose. e neeessa
ou U_ h~res da n.an.1ã, segundo · a optntão da. l rio entrar por. estes lugares, e co.mo proeD;rar·se 
comr~ussao, sem attender esta a que ISSO (1óde· com se~'ur~nça e em·tP.aipos ma~s, os canses 
amphar o prazo das viagens. redondas esttpu- entre ~tes bancos e baixio;, mórmente t~atando-

_lado no. contrato.. . · - · se de vapores de tão grande eapacidade.éom.o·os 
Diz mais continuando, a commissão': da companhia americana? · - . · 
· • · . - Eu não· comesto que haja ahi canaes de pro-
• Da sorte que. embora os vapores seJ~m. obr1-- fundidade sUllieiente mas não ha de grande 

gados pela claus1:1la i. • de seu co~trat.o a man- largura. 8- todo 0 porto cuja entrada é_ ch~ia 
ter semP"e 11-1114 ~r~ka tle U · nnlh~rs P'>r lwa, deskls difficuldades póde-se dizer que seJa nm 

. com tudo. a,eommu~<~O, att~ndendo a navega~ão porto 51-guro? E sendo :assim pqde-se ~oncluir 
para: barlavento, . . uao ~ons1derura a .veloeld.,de que n:ivios.de_grande calado e~tremahtsempre , 
~é.dta sup~r:or a. i2 mtlhas, o que lhes penn_1- sem risco, sem p~rig~s f . . . 
\tca ~ seguJ.!lte derrota ... • J:i se ve,. portarrkl, que, além d&s diJ!!-co_l'4~des 

Sabe·se que o decreto legislativo; cuja ·altera~ natura~~ do, vorto, ba· esta mherente a sua . en· 
ção.· a. com missão de commtrcio. propôz no pro- . trada pn:Qctpal. · , . . . . . . 
jeeto:em. discus&ao, apenas modl~cou·as clllusu'- E ainda ouíra :cireumstanci~ . Estes can.a~ · 

. · .. las. ':! . •- e.>3.~ ~o; cont_rat.o; m·a.·· .. nao alterou a V :que. tê~ muita. p~o(t;n. didade~ . nao o_negp,,. nao 
· donde. se pode mrenrqoe tôdo. o:contrato.l•cou têm 'mutta largura.- . . . : 

approvaào , modifiradas. sómenl~ a 2.• e·· 3 .• . 0 Sa SIGISllii:nmo :___:.Têm . 
. ·clausulas.Ha outra. clausula (prestlmo ser.·:~. H. •) ·. : : ·. · : · . . _ " · .. ·. · · · . · 
· que dU que-não. s:e. pó de-fater·oenh.wn~ ~ltera- '. {) S:a. _ SEUPH~eo: :::-"'Ainda- q~do, te)l~am, · 
c.4fio·nas:élnu.sulaso sem.,accôrdo ·das :partes;· : •. . 3a~·se qu&-ós vã pores da -eomllanhta.-amertcana 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:30+ Pág ina 18 de 22 

350 Sessão em 20 de .Agosto de 1880. 

são de ferro, e ninguem ignora que a ~;ul.h~ vezes 1ão-sc àe~cuidos mesmo por parte .. dos 
em taes navios ás. vezes solfre uma alter;~ç~o por homens entendidus. 
cansa da intlu~ncia magnetica, vindo ass1m os A companbi~ brazil,ir~ desconfia tanto dos 
ditos vapores a ficar sujeitos v. algumas desta$ portos do norte que coo.tratou em Pernambuco 
eventualidades. . o pratico Felippe para aeo111p~nhar seus va-

Si isto· póde não prejudicar no vasto e alto pores até ao Pi!rá e regressar com elles até Per
mar, não acontece o mesmo em um.Iugar es· ·nambuco. · 
treitó, onde o mar é apertado, onde ·existem as Assim se reconhece que tanto o ancoradouro 
difficuldades. des1es bancos e baixios, onde os de·Itaqni .como o da ilha do Medo não portem 
riscos são mniores, e onde portanto não devem pela distancia em que se acham, e 'Jlelas outras 
entrar grandes navios que exigem toda a se- razões, ser utili~ados. 
gurança. (Apartes.) . . Jâ se vê que foi no proprio relatorio da com. 

Si a compan h i !L~ mericana tivesse os seus .:vn po· -mi>são hydrll<rra ph ica qui! a commiss~o de com
res de capacidade correspondente aos da com-· mercio, industria e arks encontróu rnzões para 
panhia brazileira; sem duvida·al~l_!mn elles po· jrutíficar o sen parecer. :r,~as admitta-se mesma 
deriam entrar no porto do !llaranhao.. · que o uito relatorio .seja_todo l'aroravel ao porto 

Mas é preciso·que ·se saiba que a ·companhia uo Mara!ibfio para se concluir que todos esses an
não podia cogitar de semelhante C!Rusula, por· coJ·adouros ~ão sullicierotes e aorigam sem risco· 

-que,. si a presumisse, não admittiria a clausula algu.n qnaesquer navios; eu á opinião da com
que exigiu 3.000 toneladas para seus vapores. missão hydrographica opporei a de um profis-· 

Outra falta notei na commissfío hydrogra- sional distincto que, pelo cargo em que se acha 
phica. · investido no Brazil; deve reputar-se de toda a 

Ao passo que diz· que a Eira dista! l/íl mi- competench para o caso. E' o Sr. Milner Ro
lhas da cidade, quanto á distancia do porto da berts, subvencionadoipelq mi~terio da a~ri
ilha do Medo nada diz; de maneira que foi esta cultura para o estudo de portos e rios do · tm· 
uma nova di:mcul da de que eu ~ncontrei !J.O perio. · 
estudo, tanto maisqne, quando menciona o ter. o. Sn. FABIO 1\Eís : _Creio que nunca fez 
ceiro ancoradouro, o de Itaqui, inrorma que estudo especial do porto do Maranhão. , 
este 'distn. duas milb.as do segundo, jJb~ do 
Medo. . ó Sll. SlllRAl'HICO : - Não sei ; mas em todo o 

Não posso colher a razão por qile se omittiil a caso é pe~soa mnito apta e competente. Diz o Sr. 
distancia do ancorr.~ouro da dita illl:i, omissão ll.oberts, e ch,mo para este ponto a at\enção do 
que· impossibilitoll deduzir·s~ do relntorio a nobre deputado : . · 
verdadeira distancia do terceiro ancoradouro. .;os grá~des vapores de linba I\oach, qúandô 

o Sn. FAmo fu1s :-.São quatro milhas. inteiromente carregado~, têm um calado de io 
a 26 pés. E' est.e cnlado muito grande, e a mn-

0 Sll. S&HAPHJCO: -0 nobre ·deputado amrma nobra. de navios de tão avantajadas dimonsões 
que sejam quatro milhas' Eu encont_rei seis~ requer de$usadr~s cautelas, Tacs navios il.ào 
sete milhas, servindo-me de outros dados! patkm ir aa parto do Marán.'rãa, porquEt a pro-

E pergúnto: um ancor<~douro distante da ra::didade desse. porto nas marés ba1xas e tão 
cidade, do ponto commercia I , seis a sete milhas, só mente de cerca de nove pés, e nas marés 
póde-se dizer que seja porto sufliciente para cheias ordinarias sómente de cerca de :li a 
vagores que têm prazos certos, que se não ~- A 

d . - d d" ~il p~s ... 
po em·. emorar, que sao espera os em tas e • Esta, poréin, niio é·a uniea dilU.culdade: 

' e· noras. determinaà,as em todos os outros 
portos~ . < As costas do oceano proximas a esse porto 

Vê-se; portanto, que só pela distancia, já não· são peculiares, e em nada(o.varav6is aos navios· 
· d ld d d t d · mercantes de _q,·antk catado. 
fallando na ifficu a e a en ra a, 0 ancora- .· • Ao avizinbar-se pelo oeste ha o.pe1·(qo dos 
douro ao. sul dá ilha do Medo lnão ~póde ser baixios da Carnaveiros, do baixio do Meio e'dit 
admittido. · · 

· . SObre este se·gn· ndo porto e 0 . de Itt>qni, 3· barra de arêa da Cerca,· p~Io leste o. ·do baixio 
d~ Corôa Grande, do baixio do Meio e do baixio 

commissão hydrograpbica diz.: ·· de arêa. 
• Fica suhrntendido que nu~ca·poàel"ào ( os • Approximando:se pelo oe>te oupelo NO, 

, vapores) prescindir de P'·aticos Iocaes,'quaud" tPm .ue s~ aVJôt:lr o pharol de lt~colouli, e pelo 
demandarem os abrip;Gs das ilhas do Medo e dt· lest~ ou sudoeste o d~ ilha de :lant'Anna. 
Guarapirá (ltaqui), afitn de que nào succeda , E~te pll~rol, nas circnmstaricins m~is favo
lanç~rem o ferro em algum sitio de fundo pe- ravcis,·~penas pôde ser avisl;adll a H milhas ao 
dre:~oso ou ~e {'rtes. 1·e~essas, nem en~aliatenl ·mar; portanto' os navios 911e se apro_x:imam, 
sobre os rect{l's da pnme1ra daquel!as llhas na, :u:ompanhando a cost:a, n~o ·podern arbar-se 
horas que permanecem encobertos pela prea-' muito nfastados· da lmba do ba~co da Co1·ôa 
mar. • . . . . · , . Grande, quando conseguem avis111r o pharoL 

Ora, para que a tlba ~o :Medo e. ILaqu' possanr •. Conservando·-se. bH~tante flrDXJmos da costa, 
servir de ancoradouros, .é preciso fazer-se uma para avistar esse .ptwrol, guantc mnior fôr o 
viagen: de seis a sete milhas, quanto ao primeiro, calada· do navio, t'l.n~o maior será o perioo .de 
e de ono a nove, quanto ao segunilo, e é pre~ b•ter em alqum bat.no. .'- . · 
ci>o ainda que o pratico seja· "Verdadeiramente · .. • .Uom.niilha. distante dos· rochedo$ do .re· 
perito; porqueuri1 pequ~o descuido hasta para cife da Corôa Grande,· a· profundidade 40 m~r é 
qne,_o·rapor.se.perlla; e nos sabemos que m~itas stlmen.te de quatro .braçal!; porem, ·de repen:ta_ 
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encontram -~e 10 IJr,ç;~S. H~V~ndo OtCessidadC Cll trar e Sõlbir 3 tjUalquer hora do di~ e da noite· 
de ~neostar·se á terT<t, deve-se prest;•r !(r"nd•· e eu_ er~io, ãt~ _q11e eHes ficam um pouco longé 
attençRo . ás sond~•ens, e o e noitt: os uavio> d11 ctdade p;w• p11der ter fr;·n•:a ~ahida . .No Ma~ 

· devem: fazer-se ao largo, afim de resguardar-~e ranh-\o n"o se dá isto: si. houver me~mo de dia 
contra a incerteza da~ marés e das correot•s um te_mpor~l que oceu!te as praias, não poderá 
nas proximidades da terra. • _o ~~VJO entrar, e de noite, ;i não enxergar 0 

O Sa:. F ABro ll&Is:-Para isso ha nm pharol pbarol, ha de fazer-se ao largo. 
visível~ U, milbas. · O Sa. FABtoRsos: -Pois J.ã ~ntrn>am grandes 

O SR. SEnAPamo:- Pére-únto: em v ista da .navios du vela, antes de haver pharol. 
opinião d" Sr. Rnberts, pooe-~e dizer QU•· t•m O Sa. SERAPmco:-MO:itas pessoas avento
todo o eatlimento o parecer da coonmissiio 'hy- ram-ae aos ~rigos e ~ão felizes, -sà.hem-se bem 
drographica, p;~recer cuj3s "onclusõ•s aliás nno dtlles; mas is~o n;io constitue re~ra 
estão d.e accôtdo com O< eonsiderudo~. pnrecel' Não contesto que os vapores d. ~ companhia 
qne por isso -não é favoravel · aos nobre~ depu· nmeric~nn ~-<S;•m entrar _e sahir uma ou (;~tra 
lados? · .' . ' . · . ~ez sem aeetdente nos portos externos do Ma'fll. 

Fallou· o nobre depu !:Ido no vapor HilleriJia. nh:io: ma~ qu~ndo se tratn de nin trabalho sér io 
Esse vapor crcioqne eslllvô ao servico da com- -. t~ serv!çil qU\l entende com a riquezi ;:ublica 
panhia de telegrapho snbmnrino, ruas ell" es- ou ~a rt;cnl .tr c com :• ~g-urança de vitb, é pru~ 
tava na .Eira, esse lão aprr'g'-•d~ aucnradou;·o d··n Le afl'root:•r perl!!o~, pela possibilidade de 
e perdPU se COIII pletamenle.l 0JZ·se agora· " ~al 11ar-se delies uma ou outra vez 't ·.Não, _por 
vapor não procurou o lugár C11nveoi~ote, · ape •:ertO. . · · 
z~r de ter sido pr,~venido. Onde e.•tá a pruva! Um porto, póde ser impossível para grandes 
O rncto inconte.tavel é que esse-vapor de grande navios, pód~ ser accessivel e póde Rer difficil 
calado p~rdeu-~ealli. · ~;u niio digo que o porto·do ~laranbãn seja ím: 

Tenho até.onvido PDvenenar-se a~ intençõe· tJO;sivd: ~igo que é di11).crlimo, cheio de .pe- • 
dos donos do Hil er11ia. diz· nrlo-se que rui pro · rtgos, e. nao.eoovem a~rtscar vapores de tão 
posital o sinistro .. Ent1·e nó~ já v;• i p.ssan•l<• gr:mde. calado - ~ LHes eventualidad6lJ .. O poder 
como axioma qne qualquer ~íni~tro oo m:•r. ou :egl<lattvo constgnou na lei esta el~usula. sem 
qualquerin•:endio na t•·rra, é adr~rle. p.rep:• rnd" ~uvid>~. na sut•posiçào de que o·porto doMara-
e fraudulento. Mas. •toanto ao Bib~1·nia, on•1" nhão fo•s:~ franco e seguro; si tivesse· as infor
está ·a prova de qne houve fraude? Eu nãv vi a•açõ~s . que h9je são cunllecidas; certamente não 
isso entre os papeis. iochtir!a . esta ClJiu~u!a:(.Ap~rtrs.) 

O Sn. !OAQutu S:s~tu:-Mns eo não hei d~ Ar . butra eonsiderao;5o nie oceorre, Sr. presi~ 
gnmentar com os papeis d~ V. Ex.; arg\tm~nto J~nte. A eomp;~nhia·dl_lcbra qoe.,não póélelevar 
com os meus.. . · ~eus v~1pores ao Marânh~o. FcHa esla deeluação, 

o guyerno l}lidt\ deixa;· de pagar a subvenção; e 
O SR. SERAPillco:-0~ papeis de que me servi ~ cnm11~nhia . póM julgar-se com direito de 

esLioádisposicão dll V. Ex . · . retira•·osseusnavios dos óutros portos: E' con-
Tratou·:<e do porto-do Pará e do de Pl!rn~m- veniente que a Bahia; Reci(e, Riode Janeiro e 

bueo. Os nobres rlepulados quererão ·comparnr Bet,<m, que. todas essas ·cidadt•s Oquem pr .. ju-
. o Lô•mdrão ~e P~rnam.buco com a Eira, com o _~ t i cadas porque os vapores não podem chegar ao 
ilha rto Medo. com o (l aqui ? Ha .uma gr~nde Maranhão? · 
difl'er!lllça . ·&ista ·dizer qne o Lnmeirão é ' no 0 , . . · 
oc.·ano: alli podem os na\"ios enlr~r a qoalqner Sa . FABIO 1\Eis.-Argumento ad !errarem. 
hor-1, do dia ou da noite e, dado qua!quet· acei- . O Sa. SEB.APsoco :- Não pensP-m os nobres 
dente, põr·se ao largo. . · -deputados que eu. til"e em vista õffender . o Ma· 

O ·s 1 · s · . E. · " d 1 • ranhilo; quando no parecer cb~mei. de· grandes · 
· R. OA.QDUil El\B,~ -- 0 vanco 0 n cidades aquellas a que me referi. Não qniz dizer 

glez ? que - !> Maranhão · fosse nma cidode pequ~na . 
O Sn. Sl!.llAPHico:-0 banco do lnglez: não fica Porventura a Babia,' Recife, Rio de !aneiro e 

. no fundeadouró ; o noure dej1Ulado, que esteve Belém não são AT:lndes . cidades ? K, si os nobres 
em l:'erna!llbU•:O, . sabe qui: OS grandes naVIOS depnl3dOS offenderam-se CO!Jl isto,. en .' eSIOU 
ancoram no Lameirão, detrrmte do ~ rsena t · de pJompto a qnati(karsem constangimento, e até 

· marfub~, e o ~anco Ingl~z ·não ·está nessa di· com pr~zer e jus~iça, a ~ida~e de S. Luiz, ~o.mo 
recção. . · .. gronde, comme~cwl ~.digna. de todos o_s a_ux1hos, 

·. No MaraJ;Lbão, dado qualquer ~cc1d~nte e e.s· · e sempre a consrderer a Atbenas brazJ!eJra • . 
tando·o tempo ·esc"!ro, o vapo_r nao pod~ · ~a~tr, .O SR.· JoAQUIM SEiili.t:- E pensa Y. Ex. que 
fica_ em uma _espeQie de l~byr1Utbo; e, .~tgo•~er . ella se torna grande pelo que nós dissermos 
sahtr,, ha de tr d_a~ "os ba;xJOs.NoLametrno _ní!o_ aqui ! , . · · ·· · · · · · 
é ·nss;m, os nav10s .. podem entrar e· sahir ·a · . . . . . 
qualquer tempo., . · , ·, O Si\. SE!W'urco:7 9_ueixoo-se o ~obre depu-
. _Quauto ao 1?3r<Í_. consta-m_e qne os vapores t · do de que a ;P!'.OVInlll": do Mor!l••hao é·desher-· · 
ficam um:ponco dtstaute da crdade Ires mdhas, dada ~os .auxihos; puhheos ;:nao .conles~ . Mas 
eraio · en~ . · · . - . . · ·· · · ·- · de ~o dtzer-Jhe_que a çle .Pernambuco nao. tem 
- · · . · -~ · · A. ·- ·, N · ·- · . tido ~uxilios proporclonaes ás :somm'as com qull 
. O·SR, .. FB.a.!lCO .DE . LliEID_A_:.- o f iO.·- - . . -concorre .para os. cofres geraes, .seodp:que ·nem 

O ·Si.· ,·SiRJ.ruco: .,-M;~s· no togai- em. que os 30 menos .ainda · pôde conseguir· O·. melhora• · 
:.-a pores tandeuri, não .ha neiilium perigo, podem. JDento completo :.de seu porto. ; 
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mo. tratemos de injustiça de provincin' a-pro
víncia, qui! Cida qual tem-seus motivos de 
quew. 

O serviço, Sr. presidente, que a companhia 
americana . nos presta é importante. Funccionn 
ella ba t5 annos. O paiz 11stá acostumado com 
estu navegação. E' conveniente su~pendel-a ·? 

Basta dizer qne notes de funccionar a compa· 
nhia, o frete era de i dollar por sac•·a; , oje, é 
de ~oo . De 26, está redutido a 800 réis; e, desde 
que o frete diminue, -importa isso diminuição 
na· despeza, o que faz ~vultar o valor da mer-" 
cadoria. , 

Os vapores são optimos e bem construidos . 
Não conheço, nas linhas que percorrem a 

costa do Brazil, navios melbores_e que melhor 
sirvam aos passageiros e ao comrnercio. -

Devemos suspender este serv;ço, ~ómeute por 
que os vapores não podem tocar no porto do 
Maranhão 7 . ' . 

Si o nobre deputodo àeseja que a su3 proviu
ela tenha communicação com New-York por 
este meio, eu como representacte de Pernam
buco tenho direito de trabr -pelo interesse da 
minha província, assim como pelo interesse de 
todas as outras provi nci as, pois sou ta rn bem re· 
prc~ntante da nação, certo de que · estou 
prompto a concorrer com o meu voto para que 
por outros meios consiga·oJtiaranbão oseude&i· 
ittratum, ali3s justo. . . · 

Do que aCiobo de expender. vê-se que a clau· 
. sula posta pelo decreto ·I,egislativo pode-se con- . 
siderar uma clausula inexequivel, i mpo~sivel, 
e nós S3bemos que as condições impossíveis se 
consideram como não escriptas, impassibili.l 
condi tio pro non scripta habttu1". 

Sabe se tambem que, .quando um contratante 
.nio póde preencher a ·condição, fica i~ento> 
jiclla e isto é de accordo t:out'outro principio 
Jurldico, no11vídetur d~(ectus conditione is qut 

- parere conditiotli non potest . 
Si, poia, como já disse, a coudição é impos· 

sivel por incxcquivel, m~ parece que o poder 
legisl~ti v o eslá em seu direito de revogar 
aquillo que esta\uiu por um~ não éxacta-npre. 
eiação. 

O Sn. Cosu.RIBEIIIO:-Nem o poder legislatl\fo 
póde contratar; quem contra~ é o governo. 

O Sá. SE!l.\Pmco: -Eu não quiz tratar disso, 
mas teabo opinião a respeito. _ 

Entendo que o poder l_eg-isla ti VO , não póde 
contratar. Este poder tem suas attrlbUições pro· 
prias assim como o poder executivo têm as suas. 
O poder executivo divide-se em ' doas ramos, 

·no governamP.ntal e no administrativo. Como 
administrativo,é o competente pora contratar e o 
poder legislativo para app~ovar o_u reprovar o 
contrato, concedend:l ou negando os meios pe
cunarios ;·mas-nnnca lmpôr condições, vorque 
em um contrato synallagmatiêo ellás não se 
podem estnbeiecer sem o ac_eôrdo-,das partes, e o 
poder legislritivo , não se entend~ com partes 

· sob esse ponto de vista: . · . _ 
O Sa. F.a.~o lbns ~ nm aparte, ·. · 
O Sn. Sii:RA1'mco :-8i.isto é novidade, o é no 

._ co~c~lto do nobre deputado, que ·quer qne a sua 
optruao prevaleça; mas ha de reconhecer queba 

pessoas que entendem de modo diverso e com 
ratões muito valiusas e prueedentes. 
· O poder legislativo póde npprovar, dando os 
meios, o_u reprova•· ; a sua intervenção nestas 
mat~rias é equivalMte á do .. poder judieiario· 
quando homc.loga , parti! uns ami~aveis e con
cordatas Mmmerciaes; o juiz homologa, mas 
não pôde fazer altera<(Ões senão por provo.cação 
das !JlOrles, a ' Sua obrigação é nutbenticar o· 
a c to com a respectiva seu tença. 

Portanto este principio de dizer-se que quem 
pode sancei~nar pódc . ~I ter-• r . o,em s!Jmpre é 
exacto. . . 

O nohre deputado fallou em uma propost~
apres~ntada ao governo pela companhia brati•. 
leira a caTgo da qnal.estâ o s~rviço ~a navega· 
çno dos outros portos brazileiros, proposta que 
o governo mando11 sujeitar á consideração do 
poder J ~gislativo. 

Apenas constou-me isso, dirigi-me á pasta da 
comutis:;iio e vi que a pro post~ foi apr~seutaua 
a camara no dia t.7 do corrente quaud J o parecer 
já tinha sido apresentado sobre a companhia_ 
:~mericaoa. . · 
· A companhia brazllaira de navegação propoz. 

se a f~zer o serviço da navegação até New-York 
mediucte diversas condições, suppondo estar 
rescindido o contrato com a companhia ame-
ricana . -

O Sa: JoAQUIM NABuco:-Mos jâ ha quem faça 
este serviço, que está sendo feito. . .. · 

O Sn. SERAPHico:-0 serviço para New·York .. 
O Sa. loAQUIM NAlluco :-E>tá sendo feito; 

não precisamos m:ois de comp~nhia subvenoio
nada. Si nos livrarmos desta subvenção, ~inda 
iremos dar .outra ' 

O Sa. SELW'B!CO: - N3o me fiz entender: a -
companhia brazilelra, . suppondo que está re· 
-scindido o contrato e,om a alllericana, e conse· 
quentemP.nte os cofres pub!ico.; desobrigados 
da subvenção, a que esta tinha direito, propoz-se 
a contr-olar o m~mo serviço. · 

O Sn. loAQUm NABUCO :-.Niio, senhor; isto é 
muita prev1d.encia dn 'parte dess~ companhia : 
contente-se •:om a .navegação que está faz~ndo 
para o norte. · 

O Sa. SE:RAPwco:-Estou dizendo estas pa
J3 vras parn dar uma resposta ao noiJre deputado 
pelu Maranhão. Só hoje o requer imento chegou 
·ás minbas mãos e não bouve tempo para a 
eommissão estudar a ·materi<~; entretanto ella 
apresentará á camara as impressões que receber 
em vista do estudo que vai fazer. Estando o 
actu~l projecto n:a L • discussão, si porvenbura 
fór approv<~do, no interstil:io para a 2.• dlscus· 
são poderá ser· _apresent.,do o parecer sobre a 
(JrPtenção da com(iaolliabrazileiJ:a, e na 'V dis
cussão a camara poderá tomar el!l consideração 
a ma teria, tendo_ tambetn present~ o, novo pa~ 
recer. . . . · ·, 

osa . .JoAQUDl SERl\A:-Peço a palavr~. 
. o sa: S!I.RAFHICO :-Sr. ~residente, estou fati
gado. Tinha mais llOUSiderações a r a: e r 1 mas é 
tal o.meu cansayo qu(_nie d!s~nso disso por 
ora; porque tereroceasiaiJ de. àln~ tratar desta 
.mataria. · 
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Parece-me, em vist~ das ron~idernções que fiz, 
que c nobr~ deputa,lo n~ú tem razão nas al'gui;.:ões 
que diri~iu á con,mis!iio; pa•·ea· me que, com os 
propri'B dados om<:i~es , com o prol' rio pàrccer da 
commiss:io hydrographirn, o commi8,iio de.com
m,•rdo, industrin e artes ~ust .. nton o seu pare
cer. C•.mpele l<::ora :i camara 11preci:1r o ~ro e o 
eontr:~, 3 arguiçlio e a defes.1, e profc,rir o ·seu 
u!!imatum, a sua res<,Juç:,o; na certeza de qoe me 
é int!iffcr~nte que o parecer ~eja nu não approva· 
do, v isto c.orno fico Lrnnq:Jillu por ter-u1e inspi· 
rado nos sentilnentos dt jn>tira e •le equidade e 
per t~1· consultado il~ int~r~~ses do t•a•z e o~ da 
província de meu nasrimento. (Jfuito bem; muito 
bem. O ot·lldor rmbe ftl~. t 'ftlu.} 

• § 2.• A crear um corpo de foguistas, sem 
augmento de desper.a. 

c Art. 6..• Os imperiatlS m~rinhefroique forem 
pr()(',edentes dns companhins de aprendizJs síio 
obrigndos a servir pelo l~mpo de :13 annos, 
con~dos da praça de mMinheiro, ou de :15 da 
praç;~ de grumtte, cont:nu~udo . :1 gozor da~ 
vaougens da Jegi.•façiio e;\1 vigor aqu2lles que 
se'·'l"irem além do tempo marcado. 

A discussRo fica. adiada pela hora. 

• Esta disposição é pérmanente e . vigorará 
desde já. - · 

• .~rt . 5.' As praças ·de pret voluntnrias, 
quaudo forem escosns pJr conclus~o do seu 
l<llniJO de serviço, teriío üireito a um prazo de 
terras de 108.900 metros quadrados x:os colonias 
do Estado. 

O Stt- PRESJDE!I'TE dá para ordem do dia 2l. 
Aprl'Sentaç5o de requerimentos, . projectos 

' indicnções. 
Diseu~ão do roqu<rimcntos adiados. 

Redacção do proj•cto n. 3l2 de 1879 

• Art. 6. • Para preenchsr a força 'decretada, 
e proceder-se· hn nn fórmn da lei n. 2.556 de '!6 

de S~tilmbro de l8ii, ficando O A'OVerno autori· 
z~do a coneeder o premio· de ~008 aos volnn· 
ta rios e de 5Q08 nos en:;njados, e, em circom
stanria~ extfaordinarias, a contrai:! r naeionaes e 
estr~n!(eiros. 

A assembléa ger~l re.'IDIVe : 
Art. i." E' ~utorizMd·• a associa~ão d~ caridade 

da vi !la do nn~ari; . do C•ttet ,, D3 provineia de 
Sel'~ ipe, a po;stlir bt.ns de raiz nté ao vnlor de 
rill :UOOH, dispensadas para este tim as leis de 
amortiZllção. · 

Art . 2. • Ficam revogadas as disposições em 
oontrario. 

s~J., d~s com missões, em tS de Agnsto' de 
i8&o. -Rodotplto Danlas_ -Ruy Ba,boza.
Silveira de Souza_ 

Jledacção Ílo projecto ". 19 C, de !.880 

Fixação de !orça naval. 

• A assem b léa geral decreta : 
, Art. L • A ror~a naval aetiva pnra o anno 

financeiro de i83i-i88i coutar:i : 
• § t .• Dus omciaes do armnda e dos r.lasses 

annexas que Cor preci~o e mbu rcor n~s navios 
do guerra -e nos tr~ospurlet, conforme suas 
lotações, e dos estados-maiores d~s esquadras o 
divisilt:s navaes. 

• § 2.• Em circumstancias ordinaria~, de3.000 
pr:tç:tS de pret do corpo de imperiaes mari-

. nheiro>, e de t04. dn compaobia de imperiaes 
marinh~iros de Mato Grosso e dus do batalnão 
naval, dà~ quaes p~derão ser .. eqtba~e~~da~ )!:500, 
e em circutnstanctas extraordmnrw'; de 6.000 
pfaç:•s destes corpos e de marinhag-••m .. 

c As companhias de aprendizes marinheiros 
constariio de i .500 proç:ts. 

-·, Art. ~ _ • o b~t:,IMo naval. continu~rá redu·. 
2ido a quatro companhias com o completo de 300 
praças. . · 

• Art. 3. •. O governo fka :~utorizndo : 

• Art. 7. • FiCll rn revogad~s as disposições em 
nontrnrlo . 

• Snta do~commissões,em 20 de Agosto del880. 
-s·t,riro. de Souza.-Ru.y Ba,·boza.-.Rodolpfw 
Dalltos_ • 

Redacçào do projecto n. 7~ de 1880 
A nssembléa geral resolve : 
Artigo nnico. Aos· csefipturarios ·pais~nos da 

reparU~'ão de quartel· mestre general ficam 
extensivos os direii ,Js e r~.golh•s dos empregados 
civis do mini~terio da p;oerra ; · p~rcebendo 
anuu .. lmente c,Hl;• um 1:8006 de ordenado e 
600~ de. gn1tillcação; revogadas as disposições 
etn cnn trnrio. 

Sala das cilmmissões, em 19 de ·Agosto de 
1880. - liH!I Barboza. - Rodalp!io Dantas. -
Silveira de Souza. 

Rrdae~U:O _do pi·ojecto n. 77 A de iSSO 

Emendas rei Las u approvadas pela cnmars dos 
depotadvs 3 pro})Osta do governo, nxando n 
despeza do " 'inisterio da fazenda para o exer
cício de lSSi-1882. · 

Accrescento·se no loJ(ar competente: 
A as~ernbléa geral resolve: 
Art. · ... O minlstro e ser,retario de estado 

dos negoeios da fazenda é nutorizado a de.<pen· 
der, com os serviços designad~ nos seJmÍ.IIIes 
pa!'llgrnphos, a _qu~ntín de 5i. 04~: 639tí3Uí. 

A saber: 
N. L Iuros e amortização, e 

mais despezas da di vi, 
da externa, ao cambio . 
par de 'Z7.. .. ... -... !~.U,99:307t$(100 

N. 2. Emve7. de2ti.3;);)::}4~ 
-d•ga-se-...... :_. · '!6.338:3678000 

, ~ L • A c<mcedfr aosot'liciaes de 3. • clas~e do 
corpo de fazend~ dn armnda, quan,!o d~s.•milar· 
e11.dos, -o respectivo ·soMo, revo;:ndo a's~m. o d•s· 

· po~lo 'no ·~rl . ·3;) do regulamento que ba1xoucom, 
odecreton. ~.173 de 6 de Maio de !86t!;·. ·· · 

. abi•t~11<lo -se l~:975r$ 
pmv~nientl! da d.i!Te
renta no cai~UIQ do 
empt·estimo intP.rlio 
de 1.879. · 

TClllO 1V.-4ã." 
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N. 3. (Como na proposta.) 
N. G,, Idem. 
N. :S. Idem. 
N. 6. Idem. 
N. 7. Ide·m. 
N. 8. Em ,rez de !33:6~~~ 

-diga-se-.. . .... . . 
sendo i: 600!S prove
niente da elevação a~ 
solicitadores, por de-
creto de !O de Agosto 
de 1878. 

N. 9. (Como na proposta.) 
N. l.O. Idem. 
N. H. Tdem. 
N. ~~-Idem. 
N. 13. Idem. 
N. U. Idem. 
N. !5. Despezas eventuaP.S ..• 
N. 16. Differenças de cambio. 
N. 17. (E' o n. l 6 da propost.1.~ 
N. i8. (E' o n. t7 da proposL1. 
N. i9. (E'on.lSdaproposta. 
N. ~- (E'on.i9daproposta.) 

Em vez de 638:8001~ 
-diga-se-... . .. .. . 
abatendo-se 40 :000~ · 
da quantia destinada 
á eompra do predio 
])ara a tbesouraria do 
Ceará. 

N. U. (E'on. 20da proposta.) 
N. :12. (E' o n. ::li da propost1t) 
N. 23. (E'on. 22 da proposta.) 
N. 24. (E' o n. 23 da proposta.) 

. :!315:211.2~000 

too:ooo..c;ooo 
3.329:0005000 

598: 800s)OOO 

§ L • Fica autorizadn em qu~Jquer ponto do 
Imperio a venda dos bilhetes das loterias eco
cedidas pela · as~embléa provincial de S. Pnulo, 
como aux.ili'o ao monumento do Yplran~ta ; e 
pela lei provincial de Pern3mbuco. n. 1.273 de 
9 de Julho de i8i7, em favor da santa c.1sa de 
miserieordia e da instrucção publiCll . . 

§ ! . • Os venci n1eutos do p:~gador da _pog~do
r i3 da cidade do Rio Grande, da prov1ncia do 
Rio Grande do Sul, !iCllm C<JUiparndo aos do 
~gador central, em S. Gnbriel, na rnesm:1 pro
víncia. 

&i la das com missões em 20 de Agosto do t880. 
-Silveira tk Sou:a.-Ruy Barboza.-Rodolpllo 
Danta!, 

BedacÇiio do projtcto n. 79 A u f880 

Emendas ·feitas e approvadas pela camara dos 
deputados :i proposta do governo fi xando a 
despe~a do ministerio da guerra pnra o exer
cício de i88i-i882. 

Acrescente-se no logo r competente : 

A assembléa geral decreta : 
Art. O ministro e secretario de estado dos 

negocios da guerra· é autorizado a despender 
com os serviços designados· nas segnil).tes ru-
bricas a quantia de · 

A:saber: 
. (CÕmo está na pro~t~. ) 

Emendas 
No~ 4,.•-Em lo~ar de ....... . 

d;ga-se ....... .. 
No§ 6.•-Em lugar de ..... : .. 

diga-se ......... . 
No § iO.- Em Jogar de ....... . 

diga-se •.. . . . .. . • 
No §i L-Em Jogar de ...... . •. 

diga-se ...... ... . 
No § i'.t-Em logar de ..•.. . .. 

diga-se ........ .. 
No§ l.t-Em Jogar de ..... .. . 

diga -se ........ .. 
No§ ií.-Em Jogar de •..• . . .. 

diga-se ......... . 
No § tS.-Em Jogar de ...• .... 

diga-se .... . .... . 
No § !9.-Em Ioga r de ...... . . 

dig~-se ........ .. 
No § 20.-Em Jogar de . .....•• 

diga-se ..... . . . .. 
Additiws 

L• 

~7:988/}000 
21!:988,!l000 

1. 320: 651-6i76 
U87 :65~i76 
~.259 :.08~000 
2.249:~Q,6000 
L 06!5: i 216650 
L 078: 059/J2õ0 
3. 700:1005000 
3. 813: 3G05000 

500: OO()éOOO 
MO: OOO,SOOO 
890:9"/}~~8 
883 : 9114,SnS 

1!0 :000,$000 
30 :0006000 
77:780,5500 
67 : í80,$500 

~~ : !-!9:5500 
t0~:ti985QO 

A' rne_dida que vagarem, serão considerados 
suppri midos os lugares de praticantes da secre
taria da~guera. 

2.• 
Os vencimentos que actu3lmento percebem. os 

chefes de secção da mesma secretaria serão de 
~:000;$ de ordenado e LOOO~ de gratificação. 

3.• 
Os vencimentos militares que oct.oalmente 

percebem os e;cripturarios pais~nos da reparti
ção de qu:Lrtel·m~me general, D3 imj>ortaocia 
de 2:33i~, s~riio dis tribuidos em ordenado e gra
ttfieaç:io, aqncHe de 1:600J e esta de 73il)OOO. 

~-· 
Para liquidar as contas das de.•pe1.as com a 

guerra eontr-.< o governo do Paraguny e as reali
z~d~s pelas thesour~ria,- d!l rueod3 das provln
ci:Ls, por eonttl rlo ministerio d~ ::uerr-•, até ao 
l!n~erramenw do exercício de l87i-f878, fica 
o governo nu1orizado a m.1ndar efTecluar este 
trabalho. róra da$ borns do exp.·diente do ser
vico da respectiv" repartição fiscal, ·e retrihuil-o 
do ~tcõrdo com ns instrur.ções que baixaram 
eom o aviso n. 335 de H de OuLubro de 187!, 
correndo a despeza por cont:t do erediiO cousi
gnudo annunlmente ao mesmo ministerio sob o 
tiiulo-Eventuaes-e demonstrando-se em todos 
os exercicios ss glo~as feitas ás despezas ille
gaes. 

ll. 
o fardamento será. ·pago na época do respe

ctivo vencimento. 
6.• 

· O ·governo fica autorizado a alterar as t~bellas 
que ncotilpnnh"m a carta de lei de 2~ de·Setem
l!ro de i8:!8 p:•ra o fornecimento da raçiio de 
etapas '3s praças do exercito · · . · · 

Sala das commisSões em 18 da Agosto d~ 1880. 
:....Ruy Barboza.-R«lofplw Damas. -Silveira de 
Souza. · · 
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Redacção do projecto n. 8!, de il!80. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1. 0 E' alltorizado o g~verno a equiparar 

os vendmentos dos empre)(adus e operar: os do 
laboratorio pyrotechnico do Campinllo aos de 
igual categoria do arsena I de guerra da c órte, 
ficand<? comprebe!ldido nesse cnso o preparador 
de chuntca, eqmpBrado em categoria e gra· 
tifieação aos artitices que dirigem as seis sub
divisões pyratechnicas. 

§. uni co. A :,:ratificação do medico será ele 
600;$ aunaaes. · 

.Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala d3s commissões, em i8 de Agosto de !880. 
-Rodolp!to Dantas. -Buy Barbo.;a.-Silveira de 
Souza. · 

·Levantou-sea sessão ás 4. horas. 

Aeta en1 ~J. de Agosto de 1880 

P!IES!DENC!.l. DO S.l\. VISCONDE llE PR.l.DOS 

A's H horas da manhã feita a chamada, acha· 
ram·se presentes os Srs. VisCünde de Praclos, 
Theodoreto Suuto, Seraphico, Virinto de Medei
ros, Costa Azevedo, Rodrigues Juniot·, Vallnda
res, Monte, Ferrei!'<l de M"ura, Beltrão, Barão 
da Estancia, Lemos, .Manoel de Magalhães, 
Abdon Milanez, Saldzlllhn Marinho,. Joaquim 
Serra, Gavião Peixoto, Souza Andrade e Ignacio 
Martins. 

Compareceram depois da ch~mada os Srs. 
Danin, llelfortDuarte, Tavares Belfort, Freitas, 
Jose B<ssoa, }!eira de Vascuucellus, Ribeiro de 
I\fenezes, Barros Pimentd, Francisco Sodré, 
lldefonso de Arau,io, Prisco Parai>o, Uodolpho 
Dantas, Aza mbuja Mcirell~s, Esperidião, AI ~·es de 
Araujo, A.merieo, Alfonso Penna, Cesario All"ítn, 
Fideli> Balt<lho, Mello Franco, Galdino, Anlonio 
Carlos, Leoncio de Carvalho, Corrêa Rabello, 
Martim Francisco, Tamandaré, Jeronymo Inr· 
dim, Sigismuudo, Moreira Br~ndào, Florcn.cío 
de Abr~u, F~rnando Osorio e Olegario. 

Faltaram com pàrticipação us Srs. Andrade 
Pinto, Alnoeida Darboza, Ar~gâo e ?tlello, B uarq ue 
de Macedo, Bar;io l:\omem de Mello, Camar~o, 
Fabio Reis, Franco de Almeida, ~·rederico de 
Almeidá, Fr~nklin Daria, João Brígida, Lou· 
ren~o de Albuquerque, Lillla Duarte, lllac~do, 
Mello e Alvim, Marianno da Si.va, Pompeu, 
Pedro Luiz, Souto, Jeronymo SOdré e Theo
philo Qttoni: e sem ella os Srs. Antonio de 
Siqueira, Augusto F rança , AI me ida Couto, 
Abreu e Silva, Bulcão,. Aureliano ~ltigalhã~s. 
Bezerra C a valcanLi, Bezerr11 de Men~zes, Can-

. dido de Oliveira, Carlos Alfonso, Ccllto Maga-· 
Ihães, Cosl.l1 Rib~irc, Dlana, B~pti~ta Pereira, 
Epaminondas de :!tlello, _E:spindola, Negllei_r~ 
Accioli, Franco de~. FreJ~rico Rego, Fran~a 
Carvalho Freitas Cootinho, feticio dos :;"ntos, 
Horta de 'Araujl,, Joaquim Breves, Joaquim Na· 
lluco, Joaquim Tavares, Jo:ié C;,etnno, Iusé Ala
rianno, Luiz Felippe, Liberato Barroso, .l'.ln
lheiros, 1!1areolino Moura, Marlim Francisco 

.Tnnior, Martinho c~mpos, 1\fomira de B~rros, 
Manoel Carlos,. liinnoel Eustaquio, Prado Pi· 
mente!, Sinval, &lares Brandão, Sergio de 
Castro, Souza Carvalho, Souza Lima, Silveira 
de Souza, Theodomiro, U1 ysses Vi9nna e Znma. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não 
haver sessão por falta de numero, 

O Sn. i. • SEORETAIUO dá conta do seguinte 

EUEDIE!\TE 

Officios: 
Do ministerio do imperio; de 20 de Agosto 

corrente, remetten.do cópia do decreto de i-1. do 
mez corrente, pelo qual foi concedhla a pensão 
de ~00 réis dia rios ao solda do r e formado do eur-. 
cito Pedro Alexandrino de Lima.-A' commissão 
de pensões e ordenados. 

Do ministerio da marinha, de i9 fde Agosto 
·cor.rento;eommunicando que Sua Magestade o 
Imperador consente na resolução da assembléa 
&"er3l de 4 deste mez, concernente ao monte pio 
aa nrmada que competir a D. Maria Luiza de 
Brilo Sanches.-A archivar, offieiando-se ao 
senado. 

Do ministerio da justica, de 30 de Julho cor· 
rente, transm;ttindo, em vista de requisição, 
cópias dos ameias do presidente da província de 
:;;, Paulo, sobre as occurrencias havidas na 
villa do Jahu por· occasião do ultimo processo 
eleitor~l.-A quem fez a requisição. 

E' mandado imprimir o seguinte projecto 
substitutivo ao de n. M de 1.880, precedido ele 
parecer das commissões de justiça civil e crie 
minai. 

!880-N.- õ(I.A 

IIEFO!illA DA ~L\.G{STB..I.TUB.A 

As commissões dD justiça civil e .criminal 
examinaram com a devida attenção a ma teria do 
~rojeeto n. 5~, dest~ ~nno, offerecülo por diver· 
sos deputados em data de a de Jnlbo pnssad(} ; 
e considerando que na impossibilidade de levar
se a effeito desd~ já uma reforma geral sobre a 
nossa org-•nização judiciaria e melhor adminis· 
tra~o da justi~, é de urgente necessidade ado
ptar.se uma reforma parcial que de algum modo 
ass<'gure a indcpendencin do magistrado desde. 
a primeira nomeaçao ats· á ultima 1Jromoção, 
de aceôrdo com o pensamento do projecto, e · 
a!lllna$ modificando-o eut ~lguns pontos no snb· 
stitutivo que ora ofl'erecem e que será devida
mente justificado na discussiio, . são de parecer 
que entre o mesmo substi!utivo na ordem dos 
tl'<lbtdhos, Mim de sobre elle re"solver a camara 
o que tiver por mais .acertado. 
Pa~oda camara dos deputados eml.9 de Agosto 

de iSSO. -O. H. de Aqui11o c Castro. -Titeodo
r~to Souto. ~lqnacio illartins. -Cn.!ta Ribeiro-.
Tavares Bel{ort.-.4.ugw;to Fmnça, com restnc· 
ções. · 

Pt·ojecto substitLLti1lo 

A assembléa geral resolve: 
Art. L .. As primeiras nomeações para a ma• 

gistratura vitalicia serão feitas mediante con· 
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curso, para O qual O !fOVerno ex:pedirá.reguJa
IllCD\0, que terá desde lo~o execução, fic~uuo, 
porém, dependente de ulterior approvação Ja 
assembl ~a ger~l. . 

Art. 2. • A promoçiio de juiz do direito· de 
entrancia inferior para suoerior não é obriga-
teria. • 

§ i." Tambem não é obrig-atorio o accesso á 
2.' inst:mcia pela nomeac~o de desembargauor . 

Ao jui% de direito que não ~ccitar a promoção 
ou accesso. rlecbrando.-o logo que tiver conhe
cimento ollicial da ·.nomeação, é garantido o 
exerci cio na sn:~ comarca. · · · . 

§ 2.• O juiz. de direito que por cirieo vezês 
oceap3r o primeiro Io:r~r na lista dos quinze 
mais mligos, tem direito a ser de preferen:cia 
nomeado desembargador. . 

Art. 3. • Fica elevado a sete o numero de 
desembargadores das relações de Goy"z e MaUl 
Grosso e a nove o d~s relações de Porto .Alegre, 
Ouro Preto, S. Paulo, S. Luiz, Fortaleza e Be-. 
lém. · . 

§ L 0 Aos desembargador~<s dos relações de 
Goyaz e Mato Grosso se contará paro aposenta
doria m:.is um terço do tempo de antiguidade; 
e se lhes abonar:í durante o exercício nessas 
relações a grotifica~ão addicional de . .1. : 000~ por 
anno. ·-

Art. i.• Os presidentes das relações e do 
supremo tribunal de justiça . ser~o eleitos pelos 
membros dos resp,!ctivos tribunaes e serviriio 
por espaço de. tre.s annos. · 

Art. 5. o Têm direito á ajuda M cu~ to o juiz 
de direito de primeirn nomea..-ão e o ·desemhar
gador promovido a ministr6 du supremo t1'ibunal 
de justir;a, quando mudem de resid•·ncin. 

Paragrapho unico. Fica o governo autori1.a do 
a rever o decreto n . 687 de l!6 de Julho de .1.850 
e respectiva tabella sobre ajudas de cus lo aos 
juizes de direito, comprebendcndo no calculo 
as distancias inferiores a cincoenta l~guas. 

Art. 6. o Ficam revogados 's disposições em 
contrario. 

§ L• Ao> desemhargad,res das relações do 
Goya.z e Al,to Gro.>so se cont3rá muis um tercc 
do tempo de elfectivo cxercic10 para sua anti· 
guid:~de, e se' lhes abonar-á durante o exercício 
n~ssas relações a gratificação de i:oooa por anoo. 

Art. 3.' Os -presidentes das relações e do 
supremo trib11nal de. J'!:sL!ca se.rão eleitos pelos 
membros dos respeettvos tribunaes . 

Arl. ~:· Têm direito n ajuda de custo ô juiz 
·de direito de primeir~ nomeação e o dll$embar~ 
gador promovido a ministro do suprerno tribu
nal de justiÇl, quando mudar de r esidencia. 
•§ t.• ~'i ca o governo autorizado a rever o 

decreto n. 687 de %6 de Julho de ! 830 e respe
ctiva ta beiJa sobre ajudas de custo aos j llizas de 
direito. comprehendendo no e~lculo as distao
cias inferiores a cinco~nta leguas. 

Sala d~ sessões. 3 de Julho de f.880 .- Meira 
de VascM~CelloJ,-1. M. tk Frl'itas.- O. B. de 
Aquino e Gastro.-V. M. de Mello Fra.nco.-1. 
d.t Araujo Roso Danin. 

O Sa. ~IDENrB dá para ordem do dia 23 de 
Agosto : · . . 

1.. • pa.rte (até ás !! horQ.I). 

3.• discussão do projeclo n. 86 autorizando o 
governo a conceder jubiluÇão ao lente de litbnr· · 
gia Henrique de So uz,! Br~adüo. · 

:1. A diLa do de n. 270 ailtorizand o à rend • 
mittir no qu~dro llclivo do exercito ao major 
João Francisco da Silva. · 

2.• dita do credito ao ministerio da agricul, 
lura sób n. 91.. 

2.• dit~ do credito ao ministerio da fazenda 
sob n. 93. · 

Continuação da 3. • discu~o do projecto 
n. 2J A sobre d·11nno e 'sinistro. 

3. • diseus.~o do projecto n. 29i approvando o 
contr:~tn d~ 21 de ·Abril de i879 celthrado com a 
1\io de Janeiro Gas Company Límiled. Pato da eamar:i dos deputados em i9 da 

Ago$to de .1.880 .- O. ·u. de .Agui11o e Ca.stro .
l!Jflacio Marti11S.-Titeod8rt•to Soldo. -Co1ta Ri-
beiro.-Ta-cares Bel(ort.-AugiJ.IIto F1•anr.a, com RECTIFIGAÇÕES 

reslric.,;ões. · No meu discn•·si> pronunciado na . sessão de 
l880- N. 5~ bontcm c 11Ublicndo no D'ario de h•,ie notam-so, 

. . entrtl Ollli'OS, os s,•:.rointes equh·ocos: · 
A a;~rn!Jlea get·aJ Nsolve: Trat.andu·se da ''I•P!ic~~ão de formulas ma-. 
Art. L" 1, promoç5r, de juiz de dir~ito de them>~tict~s, "!ll:O,Itrli·<e a p:>l:rv-r~ C<mltec1mmtos 

entraneia iuferior parn superior não é obriga- pruticos por coe'{lc·.,aes protiClJs~ 
tori:~, I Oud·· diz:- Já <e v e, p<>rLant.;. que o.~ m<,smos 

§ i.• Tambem não é obrigatorio o nccesso á prindpios pod.;m- P"u~nzit· P.fieitos diversos, ~e-
2.• iMtanci;, p~la nomenção de dPsembarg-aclor . glin•lo ... , d~veler-se: -Já se ve, P.ortanto, que 

.~o juiz d·~ direito que niio ac~itar a promoção pl'iMi[lios OPI•Ostos pod~m conduzir a eU'eitos 
ou ~ccesso é g3r~ntido o .exercício no . sua annlogos, sea:undo, etc; ' 
coma~.;:a .. , . , . · Rio, 2lde AgosiO de :!.880. -Jeronymo R. de 

·~ 2. O Jll·~ d~ dtre.Lo que ~or c1nco v~zes Mora1,8 Jard1m. 
ocoup:;r o f'l'lmmro lo:p r na liSta dos qumze 
m:.is &nti~·'S tem. diT!·• tO a ser· de preferenda 
nome :o do a•,gembarga<lor. . . · . No primeiro dos ili<cursos . do Sr. depu~ do 

.\rt. 2.• F ica elevaàu :i sete o numero de Freit:ts Coutinho, lJUb · •c:~dú~ em. snppl,•rot~nto 
de>entilarga•lores das re!a.;ões de Goyaz e Mato 

1 

dtt .lli •rio O ... çial ó•• .bi•jê, se <!Cb~m truncados 
·Grosso, e a ::oveo das .-ela~-ões de Porto Alegre, tudo; 11s m~us :oparks. .· · . -. . _ 
Ouro Preto, S. · P~Ull•, S. Luiz, Forwleza e .N•J:'t duus ;eg.JIIIli!S_ ha erros taes, que nao 

. Jl_e!éru. . · ·· · ·posso dohar ·va;;snr s.:m rec~iücaçáo. 
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~.· pagina. eol. 3. •, onde se la:- A t$trad4 
de.Sant'Anna, d-.n ler-oo:- A linha tcl.cyra· 
plnca de SAnt'.Anna, etc. · 

Na ll,le.~ma pa~iori e columna, onde se lê :
Pela le1 sao add•doi, deve ler-se :-São actioos 
etc. 

Sala das iessões em 2i de Agosto de !880.
Florlfflcio de Abreu.. 

A.eta em ~3 de As()eto de •sso 

PRBSlll:BNCLI. DO SR. vtSCONDI! Dll: PIWIOS 

A's Hllloras da mnnhã, feita a chamada, achu
ram-se presentes os Srs. Vi~conde ·de Prados 
Alves de Araujo, Souza Andrade, Rodrigues 
Junior , Viriato de Medeiros, Costa Azevedo . 
Joaquim Serra, Abdon :&lilanez, Manoel de Ma: 
galhães, Ba riio da Estaocia, Sinval, Ign~cio 
Martins. Vnlladares, Almeida Barbou,Jeronymo 
SOdré, Balcão, Sergio de Castro e .Gavião Pei
xoto. 

Compareceram depois da chamada os Srs. 
Belfort Duarte, Pedro Luiz, José Basson, Freitas, 
Theodoreto Snuto, Antonio de Siqueira. Buarque 
de Macedo, Costa Ribeiro, Seraphico, Espindola, 
Ferreira de Moura, Ild~fooso de Araujo, Ro
dolpho Danta~. Ruy Barboza, Horta de Araujo, 
AzambuJa Meirelles, Accioly, França Carvalho. 
Freitas Coutinho, Joaquim Breves, José Caetano; 
Abreu e Silva, Candido de Oliveira, Cesario 
Alvim, llonte, Almeida Couto, Martim Fran
cisco Filho , Tamandaré, Jeronymo Jardim 
e Fernando Osorlo. . 

Officios: 
Uo ministerio do imperio de !3 de Agosto 

corrente, com!l'unicando que Sua Mlll!"cstade 
o lmpérador drgna-se .receber amanhã (U) a i 
hora da tarde no paço da eid~de, a deputar.ão 
da camara dos Srs. deputados qne tem de 8pre~ 
senlar ao mesmo Au~u~to Senhor o decreto da 
assembléa geral, abrindo ao ministerio da a"'ri
c~llura -:um c~e~ito supplemeutar pn~ ser ~p~ 
plrcRdo a acqms1~0 de material e ás obras da 
estrada de ferro -de Pedr9 2. •-Inteirada 

Do ministerio da justiça de l!O de 'Agosto 
corrente devolvendo o requerimento em que 
Antonio de Souza Araujo Talão, carcereiro da 
cadea de Tamanduá, pede angmento de ord~ 
nado.-A quem tez a .requisição. . 

Do ministerio · da marinha de 20 de Agosto 
corrente transmittindo o requerimento em que 
o L o cirurgião da armada Dr. Euclides AI ves 
Ferreira da Mcha, pede ser transferido na 
mesma paLente, pnra o corpo-de saude do exer
cito.-A' commissão de marinha e guerra. 

Do ministerio -da guerra-de 20 de Agosto cor
rente remeltendo, informado. o requerimento 
em que o alferes do 3. o ·batalhão de lntaota:ria 
Ivo Rodrigues d~ Rocba, pede dispensa de idade 
para no anuo proximo futuro matricular-se nas 
aulas do curso preparatorio anoexo á escola 
militar.-A' com missão de instrucção publica. 

·Da secretarra .do senado de U de Ago~to .cor
rente eommunJeando qne o senado adoptoli e 
v~i dirijl'ir á saneção imperial a resolução da 
assemblea geral que approva, a pensão de 3006, 
aunu~es, concedfda por· decreto de 22 de Março 
de. !879, ao · artífice mililar do arsenal de ma
rinha da· eôrte Zererino Jo>é da Rosa, e a pensão 
de 608 mensaes, concedida por decreto de !2 de 
Janeiro de i876, ao capitão honorarlo do exer
cito Domingos das Neves Azevedo.-Inteirada. 
· O Sn. Pnssm:Ezrn: dãpara ordem do dia" do 

·corrente. · 

(i. • parte até M_l!'110rar da tarde). 

Faltaram com paracipação os Srs. Aragão e 
Mello, Andrade Pinto, . Aur~.Jiano Magalhnes, 
Barão Homem de Mello, Camargo, Franco . de 
Almeida, FrBderico de Alm?.ida, F:1bio Reis, 
Franklin Doria, Fr~neisco Sodré, João Brigido, 
Lourenço de Albuquerque, Lima Duarte, Ma
cedo, }lello e Alvim, lllarianuo dn SiiTa. Mello 
Franco, Pompêo, Prisco Par:oiso, B:1rros Pimen- Continua cão 'da 3 ,• discussão do projecto 
tel, Florencio de Abreu, Souto e Theophilo OL- n; !3 A sobre damno o sinistro . · 
toni.: sem ella os Srs. Arnerlr.o, AuglBto Fr:onçn, 2.• dita do · de ·n. 91 relativa ao crediiG do 
Affonso Penila, Beltr~o. B~zerra Cavnlcsn!l, ministerio da agricultura. . 
BnJJti~ta Pereira. &.zerrn de Menezes. (',.11rlos :V d1t;1 do de n. 93 sobre o credito ao minis-
Afiunso, l:Orr~ Rabrllo, Cou~ . Mog;'llb5es, leria da r.,tenda. 
Danin, Oi~ca,E pawinondn< de ~lello.R~J:eridi~o, · i_ • di·a do de n. 299 de 1879 sobre a preten· 
Fn1nco de Ní. Freilerícn R~~to,Fel iein do~ &mro~. dio d_o teuenre-coronel Ignacio La.lz ~e .Araujo 
Fidelis Botelho, Galdino d"s Neve~. Joaquim Costa. . · 
Nabof'O, Jnnquim T11V•r•s, JnsP.l\fa•=iaO:no, Luiz Cuntinnação.da L• discuss~o do de n. 9(1 
Felippe, LibJ·ratoB:rrulo, L•ondo úeC:orvalho, ·Silhre a navegação de New·York 'aos portos do 
M•l beiro~. Marr·ol i no Moura, MP-ira de Vas,·ron l:~1 ~1erió. · . . . 
cellos, Mnrtiu ho c ,m!X's, M•1reira de B•1·ro.<. 3.• dít:i dn de o. 86 sobre a jubilacii_o do· 
Morri r:~ Br~o~1di10~ Manuel r.Prlos, MDilnel Eus- lente de Utburgia Henr ique de Sour.a Rt<Jndão. ,. 
ta•JUio, Prndo Pimoin!RI, Ribeiro -de 'Menezes, t.• dib do de n. ~;o sobre_ a ~dmissao no 
Sigi~rnundn, Sllld;~oha l1arinho, :)Qal'eS Brandão. qlllldro activo do exercno_ ao major JvSé Fran· 
Souz11 Cnnalbn, Snuzu Li111a, :>i lv~irn dP. Suuza, cisco da Silva. . ' · .. . 
Tl,l!odnmlro, Tavur~s Bdrort,_ Ulysses Vian_n~; · 
L~mo~ o Zum~. . . 

Ao mAI•H11• o Sr. prfal~enle declara não 3_• discu~•ão do proj•r.tiJ·n . i9\ ·Aobr'e.o.eoli~ 
ha··er ~osai;., por MlR du llllmur:>, L•1tu rei-br:•do conta • R1o de Jandro Gas ~~m· pany Limited. • · · ·· · · · 
··o Sa.' i . • ~.,Juo di co111a do nc;uluto -.-

!.• parte 
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RBariPICAÇÃO 

No discurso do Sr. deputado Frederico Rego, 
sobre as despezas do orç;men to •!a fazendo, e 
que . vem bonlem publicado, sah!u um ap~rte 
meu incompleto e que preci5o restabelecer para 
ser compr.:hendido. Tratando S. Ex:. das van
tas:ens proviU das .ao fisco do el:llme ultima mente 
fe1to em varias allandegas do Imperio, eu disse, 
não só as palavras que me são altribuidas, wmo 
em seguida mais estas,. que não foraljl· tomadas 
pelo tachygrapilo ~- . . . 

• O resultado · do . exame no Maranbilo foi a 
injusta aposentadoria de empregado:. de pri
meira ordem, pela intelligencia e honestidade, 
com o que nada poderia ter I uerado o serviço 
publico-•. 
~de Agosto de 1880.-loaquim Sm'a. 

........,..__ 
8eeaiio em ~-4 de Ag~sto de.l880 

Pl\ESIDENC!A. DO SR. VISCONDB "n:e: ~!lADOS . . . . . . . 

SUMMARIO.~ ·suz»o!(n.- Pare.cores. Pr~ecto;~. Appro: 

~g: ~ao::~· oC:::;:;re:•: a~~~f•oma~1Sr~0M~~: 

Belfort, Fern~ndo Osorio , Malheiros Si oval 
Marcol!no Mouru,Soare; Brand~o José ~farianno' 
Theodomiro, :>ilveira de Soula: Freitas, José 
Basso~~:, Francrseo Sodré, Souza Carvalno.Diana, 
Antonto Carlos, Ep~min,ndas de Mello Joa
quifl_l _Tav:ares, Ignado l!lnrtlos, :Bezerra 't:aval
cantt, Jose Ca_etano, Fl"!loça Carvall:io, Joaquim 
Nabueo, Freitas Cout10h0 , Augusto ·França 
Americo e Carlos · Aff;;oso. ' 

Faltaram com participação os Srs. Andrade 
Pln10, _Cama~go, Bárão da Estancia, Danio, 
Frankhn Dom, Frederico de Almeida, Joflo Bri
gido, Lourenço de AIIJuquerqne, Lima Duarte, 
Mar:edo, Liberato Barroso, 1\Iello e Alvim Ma
. rianno da Silva, Pedro Luiz, Souto e Thephilo 
Ottoni, e sem ella os Srs. Beltrã•>, r.outo Ma
galbães, F~!icio _dos Santos, Moreira de Barros, 
Manoel Enstaqmo e Prado Pimentel. 
A~ meio-dia o Sr. presidente declara aberta a 

sessao. 
São lidas e appr~vadas as actas dos dias 20, 

2:l e 23 do corrente~ . 
O Sn. :l.• SECIIliTAIUO dá conta d~ seguinte 

Ell'llOIENTR . 

Offi.eios: tia Francisco. ObseN~s dO Sr • .àl~rtiobo Campos. 
Obse:rvaçõts e reqaerimen.tG d.o Sr.- Joaqcim Hrcns. Ob
•orvaçõe, do Sn. 1oaq•lm Nabuoo, ~r••idooto • Zama. Do .ministeri.o da jusÚÇn .de 3 de Ag~sto cor- · 
p;~!~~~~. ·~;:~!~: c~ft~~! :0 ::~dito3:L; ;/~f~r~~ ~: rt:nte, trnn~mittin.do dous e1;emplures dus con
agnc•ltura.-~.· dita do um eredito ao mio"-terio da soJid,.ções do processo criminal pelo conselb~iro 
Wend.a. . Ob1ervac6es dBs Srs. Fr~itl.s Coutinho, pres.i- T · c· d •1 • · d j "l 

.du.l"' Zam• e Lo $0Ctolario.- 2 .• di•eu•oito Oo plojeclo riS DO e _., encar .-.ranpe, e O proceSSO C VI .. 
n. 199 . . Obsor"t"•• do$ Sra. F,-eitas Coutinho e Freitas. pelo . conselheiro Antonio Joaquim Ribas.~ A' =•1;.:': ... d:.~:~:~: :.-.~·;;.~~~~~.·~[;,~:!'á~~~; com missão de justiça civil e jusli\>a criminal. 
~ proietto. •• oootn.Lo do gu. Oboervaçiio• 0 suli•üto- Do minlsterio da guerra de U de Agosto cor· 
tlYo do s!· Bu·arquo do Maeodo (mioinro da agricultura). rente, remettendo o re•1nerimento e mais papeis 

-Obsen_aço., ·o requoTimonto do Sr. Galdino das N••••· em que o atrcres ajudante do 2.• corpo de ca
'-C<>nuou•çao :la d:<eu .. I-• do P••i••to u. 90. Dioour••• vallarlu Jo§o Segismundo Barroso pede di;pensa 
do• Srs. Fra.oco de ALmeida • Joaquim,,abn~o. de excesso de idade para se poder ma trkulu 

· A's H horas aa ·manhã, feita a chamada, acha- no anno proximn futuro na escola de infantaria 
ram·se presentes os Srs. Visconde· de Praaos e cnvallarla do Rio Grande do Sill.- A' com· 
Alves de Araujo, Barros Pimentel, Costa Aze~ missão de inarioha e guerra. 
vedo, Cesario AI vim, VHlladares, Almeida Bar:. 1\equerimentos: 
bosa; Abdon Mllanez, Manoel de Abgalhães 
Manoel Carlos e Nogueira Accioly. . ' De Vicente de Paula Viçosa Pimentel, alumno 
._.Compareceram depois da chamada osSrs.Sal- -do curso pharmaceutico, ped!ndo.para ser ad
dan~a M~rinho, ~~lfort Du~rLe, Joaq~irn Serra,· mittido á mall'ieula do 2.' anuo do curso medlco 
Fab1o Re1s, Hodngues Jumor, Pompeu, SOuza depois de ha-ver prestado exame de anatomia.-
Andrade, Franco de-Altneida, Viriato de Medei- A' commi$.sàO de instrucção publica. · 
ros, Tbeodore<o Souto, Meira. de Vasconcellos De Antonio :lerapiào Franco Lobo pedindo 
Antonio de Siqueira, Costa "Ribeiro, Luiz Fe: p.restar ex~me de i.• anno da f;~culdade de· 
lippe, Ulysses V!anna,Espindola, Almeida Couto, medicina da Bahía.-A'.commis::ão dt: instrueção 
R11y Barbosa, Bulcio, Jeronymo Sodré, Zama publica. · 
lldetonso de Araujo, .Monte, Prisco Paraiso' São lidos e approvados os seguintes 
Azambuja Mcirelles, .Horta. de Araujc., & ptist~ 
Pe_reira, Souza-Li ma, .Bezerra de Jllenetes, ]1[0 • P.mECEIU!S 
re1ra ·Brandão, Abreu e Silva, Aureliano M~· 
galtlães. Candido de Oli_veira, Corrêa Rabello, 
Le_mos,. Mello Franco, F1dehs Botelho, Esperi
dmo, Ribeu-o de Menez.es, Galdino, Serapbico 
llartinho_Campos,Ara;rão e .Mello, Leoncio de Car~ 

· vatho,_Gavião l'e!xoto,Fer~eira de Moura, .Mnrtrm 
.. Frane1sco, ~art1m FranCl~oo Filho, Buarq 11e de 
:Maced~, Barao Homem de Mello,Joaqu!m Breves, 
Ole_g~rto,, Ta_mand~ré, F re~erico Rego, Jeronymo 
J'a_rillm, seg1sumndo~ Sergio de Castro, Florencio 
dlf.A.breu e Franco a.e Sá: . 
· Compareceram de.(lOis de aberta a sessão os 
Srs.: Affonso Penna, Ro®lpho Dantas, Tavares 

1880-N. 63 
A wmmissão de pensões e o; de nados, tendo· 

examiuado o requerimento do desemborgador 
bonor~rio e juiz de direito da :L• vara civel, 
comlllerd~l e dos feitos da fatenda ila ·provinc!a 
de Goyaz, Jeronymo los<! de Campos C11rado 

· Fleurr, ped10do um nnno ·de"Jie·ença com or-· 
dona do, pn ra tr•tar de sua. saude, é de parecsr 
que a respeito da petição do supplicante seja 
o11vido o governo. . 

Sala d_as comruissões, em 2i de Agosto de 1880. 
· -Almt1d4 Cuulo-.-Joaqmm. Serrll. · 
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1880-N. 66 

A commissão de fazenda, para dar seu parecer 
sobre a petiÇão de Atali~a Ferreira P1mentel 
Belleza, ex·guarda-roórda alf~ndega de Albu
querque. para que se lbe mande pagar o que 
de menos recebeu de seus vencimentos rela
tivos ao tempo em que esteve pri~io 11eiro no 
Paraguay, precisa que lhes sejam presentes os 
documen.to~ existente~ a respeito no thesouro na
eional, inclusive o ultimo parecer do conselho 
de est:Jdo, os quaes requer !J.Ue sejam solíciwdos 
do governo, por intermeàto do ministerio da 
fazenda. 

Sala das commi~sões da camara dos depu
Uldos em 2~ àe Agosto de i88n .-Soares Bra11-
dão, -Ban·~s P itMntrl. -Saldanlta Jlfarinlto. 

São lidos, jul~ados ohjecto de deliberação e 
mendados imprimir os seguintes projectos, pre
cedidos e parecer ; 

1880-N. 97 

Requerimento do pharmaceutico da armada 
Albino Grmçalves àe Carvalho para obt~r 

o soldo de i . ' tenente 

A' comroissã~ de marinha e guerra foi pre
sente por despacho da mesa da camara dos 
Hrs. deputados, com data de 6 do mez corrente, 
o aviso de 11. do mínisterio da marinh~ trans
mittindo um requerimento do :L• pharmaceu
tico do corpo de &aude da armada Albino 
Gonç~lves de Carvnlbo, :soliciUlndo _do corpo 
legislativo que lhe conceda a pe~eepçao do sol~o 
que cabe á patente de i. tenente, cuJa 
graduação tem desde 23 de Agosto de l.879. 

· Este pedi do por si só demonstra que até 
agora não se ba abonado esse sold.o a nenbum 
dos pharmaceuticos, como o pretendente, gra
duado no posto de 1.. • tene? te d_a arr_n a da,; ~ 
conseguintemente que, a 10tell1geneta duda a 
lei que rege o assumpto desfavorece a pre-
tenç:io sujeita. :::: 

De racto assim ll. · 
Do proprio requerimenro v~~se _que o pr~

tendente recorre ao corpo legtslatJV'O p~r nao 
haver >ido consíder~da esta sua preten_ç~o. pela 
contadoria de marinha quando a ella dmgmdo. 
se para pagar a contribuição do mo~te-~io, na 
fórma da lei loo-o que fo1 promovtdo a gra
duação daquéllao patente, decidiu que,apenas llle 
cabia direito á continuaçuo do abono corre~
pondente ao soldo de 2. • tenente, em CUJO 
gozo achava-~, e n!nda está. . 

Não diz o mesmo re.juerimento,. mas. sabe a 
commissão que este assnmpto fo1 ohjecto de 
consultas do · con.selho naval e do conse\b.o de 
estado, cujos pareceres lbe foram contrar1os. 

Os fundamentos em que sustenta:se a pre
tenção sujeita n~o podem ser ace1tos com a 
dou trina do decreto n. !981 de 30 de Setembro 
de t851 que regula o mesmo assumpto. 

Em seu art. i8, esta clmmente di_sposto que 
os L •• e 2." phnrmaceuticos podemo obter a. 
{{raduàção de ~. • tene_n te depois ~e q1l1l tro ann9s 
de embarque ou de 01to de serVIÇO nos hosp~: 

"taes ; e que os primeiros poderão ser promovi
dos á _qrtuJ!ldpão immediata de L• tenente, 

depois de oito annos de serviço no posto ante
rior a bordo dos na vias da armada ou de i6 
nos hospitaes. 
-~sim, desla disposição é evidente que a gra

duaç~o quer de 2.' quer de l..' tenente $8 
torna apen.as um3 V3ntngem honori6ea, nada. 
tendo com os vencimentos ; e tanto que, sendo 
a ~radua~ão dos p harmaceuticos nos postos de 
2. e L' tenente (acuCtati!la, os . que a não 
tivessem ainda L •• pharmaceutir-as, nem por 
isto deiJcariam de ter vencimentos de 2.• te
nente, pois que estes vencim~ntos lhes eoin
petem, como competem os de guarda-marinha 
aos 2 _., pharmaceu ticos ; o que é expresso na 
tnhella que aeompanb.a o decreto citado , á 
qual se refere no seu art. ~O nos termos que 
SC"Uem: 
~ Os pharmaceuticos perceberão os venei

mentos, gratificações e vantagens corresponden
tes~ tabella junta.• . 

Or3,segundo esta tabella,de conformidade com 
o plano de organização que o referido deereto 
deu ao cerpo de saude da armada, assim os J..o•. 
como os 2." pharmace':lticos _têm determin~dos 
e àive;·so.l s~lclos, sem ·d1stmcçao das respecttvas 
graduaçi.'les militares. 

Pelo plano, os .i." .~ os ~-" pbarmaceuticoa 
têm, ao serem nomeados,a graduação de guarda
marinha, uns e outros podem porém ser gra
clu.ad.os no posto de 2.' tenente; e os l.. •• phar
maceuticos que já tiverem esta graduação po
derão ter a de i. • tenente, guardadas certas 
re~ras de tempo e qualidade de serviço. Mas os 
ve'Ucitncoro~, nem por isto são ditlerentes, como 
é e:~ pressa na referida t~bel!a, que faz parte 
integrante do plano referidO. . . 

Conseqaentemente a graduação do posto 
àe L • tenente , conrerida. ao ~retendente, 
uijo 1 h e dá di rei to a soldo d1verso do que tem, 
e esse que impetrado corpo legislativo. .. 

Assim t~mbcm. j ul:.rou a se~ção de marmha -
e guerra' d~ cons~lho de esta_do na consulta q~e 
motivou a tmper1al resoluçao de i8 de. Janetro 
de !.877, qu;1ndo questão identica foi aven._taàa 
pelo i. • pbarm.aceutico,t. • tenente José Henr1que 
Barboza de Oliveira. 

No entretanto si no•dominio da lei ontra não 
devia ser a con;equeneia,-ba todavia no facto 
ma teria a reprovar por injusta, p~r lnco~ye· 
nien te ao proprio Interesse do serVIÇO publteo. 

Si, conrorme a ·lei, o I. • pharmaceuti~o que 
adqufriu a graduação de :!.• tenente,_ deixando. 
a de guarda-marinha, por isto, 'tem JUS al?er
ceber o soldo desse posto-, porque quando em 
recompensa de serviços obtem por pr~moção_ a 
graduação de L• tmmte, posto 1mmedmt_o, nao 
h a de auferir com as honras o soldo que a :este: 
posto compete ? 

A' commissão parece qne algama lac~a. 
houve no ell:ecutar nesta parte a· reforma, tm.· · · 
posta por 1 ei, do pl~no. do eDrP~. de snude entã9: 
em vigor ;-tanto ma1squa~do pelo decr~to n. , 
t900 de 7 de Març~ de _l8a7. s~ conferiU" aos 
pbarmacenticos do ~em to d1re1!0S, em deter-. 
minadas circumstanctas, ó obtencao .do.posro de. 
tenente e de capitão, com os soldos qu.e com; 
petem ás respectivas ·paten.tes. . . . . • . 

A differenç~ é· importante, e mmto InJUSta. 
para o corpo de sande da armada. · 
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Convind•) póls r~-~el-~ "ces,ar, barmoni-ando
se a legi~laç~o que regee.<te corpo eon• a Vi:!ente 
no corpo · de s~ude do exe• ci~•. a comn•·ssão de· 
marinha e guerra ofJe r. ce o s~guinLe projecto 
para s~r connrtido em lei: · · 

A assembléa geral resoh·e: 
Art. !. • Ao~ L •• pharmaeeutices do corpo de 

saude da armsdn, graduados no posto dti L • 
ten.Jnte, cabe o soldo corresponden te á patente 
desse posto. · · • 

Art; !.• . Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

S. R.--'- Sala das com missões em !3 de Agosto 
de 18!!0.-/. C. Azevsdo . .:...Jeronymo'R. de Moraes 
Jardim. 

cer •·sse assum,,to; nlém dos que C••nst;•m tlo 
rel:oto•·io do enl!ellheiro> Benjamin Franklin 
de Afbll•tner•tne Lim•, ~nnexu ao do mes1n0 
míni~terlo do anno dr i877, procurou a com
mi~são, consultando e>s~ doeumcnto e compul
sandu o~ re l~torios du presidente de Goyaz á 
resJ•ectivn assembléa l<·g• ~lalivn, obter dndos que 
a hnbilitass"ro a ajuiwr q uanto á praticabilidade 
dn nuv~g3~o daquelles rios e subre a conv~
nienoi~ de re<lliz:,J-a desde jã, mtldi:mte qual· 
quer :.uxilio dos plllleres J.IUblicos ou por meio 
~o favor de um Pl'ivilegio em favor de quem a 
tsso se propuzesse. . 

Neste intuito eis o que pôde alcançar e com· 
mis~ão. . · 

Forula-se o rio Paraná, o segundo dos grandes 
880 N 96 rios que ·corl:lm a Ame rica· do Sul, da confl.uen-

i - · cia Q.os rios Paranahyba e Rio-Grande, !:ervlndo 
Presente á commissão de instrncção puHica 0 aquelle de divi>a entre as provineias de Goyaz 

requerimento do ~studante Ghristian.> Joaquim e de Min~s Geraes, e o segundo entre esta e. a 
da RoebaJunior, ·em que pede ser adminido á de S. Pnulo; de •orle que· a navep;aç~o desses 
matricula no t.•anno medico da faculdade desta dous rios utilisará dil·ect.1meilte á9.uellas tres 
côrte, independente -dos preparatorios que·ltie provfnefas, podendo lambem irHlirectamente 
falt3m, por não ter em tempo prestêdo exa'IJle_, aprovellar á de Mato Grosso, e ainda á do Paraná, 
é ella de IJ3reeer que, attendendo-se,- não ~6 ás vencido o obstaculo que o· rio deste nome oll'e
razões n:.pendidas pelo su.pplicante, como tam- rece em seu leito pouco acima ·da toz do 
bem aos precedentes já estabelecidos por esta seu confluente Tietê- a cachoeira de Urubú-
augosta camara em casos idenlícos, se lhe de- pungn. . . 
tlra a petição, para o qus:apresenta o seguinte dooBroofr;~~!sqs~; b~~h~~- ~-rap~~~n~~u3:~~ 
projcoto: . . Paulo, e·até suas margens. no Jogar denomi-

A assembléa geral resolve: nado-Porto do Ferreira-chega já uma· das 
Art. i .• E' autorizado o governo a mandar linhas ferreas construidas nestn província, ramal 

admittir á matricula do i. • anno na faculdade da Paulista, cujo ponto de partida é a cidade de 
de medicina d~sta corte o estudante· Christiano Santos, no litoraL 
Joaquim da Rocha Junior, independentemente · .83slam estas s_imples lndienções ·para reeo
dos-preparator!os que lbe faltam e nos quaes se nhecer-se de quanta vantagem seria a navega
deverá mostrar approvado antes do exame das ção regular a vapor dos :rios Paranahyba, Rio 
materias do anuo . · Grande e Mogy-guassú, quer _sa tenba em vistn 

Art. i. • Revogam-se as disposições em con- o interesse·particular d~s mencionadas provin-
trario, cias; quer os do paiz em geral, pelo aproveita· 

Sal~ das commissões, em 2~ de Agosto de mento das uberrimas terras, que são regadas 
1880.-Rvy BllrixJZa .-Leoncio de Ca7'1Jall!o. por esses rios e cujo arroteamento concorrerá 

sem duvida para o augmento .da riqueza pu.-
1880-N. 98 bliea . : 

Em relaçãG ao r io Paraoabyba e seusamuentes 
. A commissão de commercio,iodnstrla e artes, assim se exprime o presidente da próvincia de 

tomando conhecimento, em virtude de despa- Goyaz no relatorio :~pre~en~do li assembléa 
eho da mesa da c~mara dos Srs. deputados, da legislativa da m.esroa proTincia no anno ui-
representação que pela assembléá'' provincial de timo: · · . · 
Goya2 f<Ji dirigida_ ao governo imperial e por , • A navega~o do sul precisa da eloquencia 
este submetlida ã deliberação desta augusta dos factos para dissipar as ~uvid:IS dos que con· 
eamara, lendo por object~ a . navegação dos rios testam a sua pos5ibil_idade. Goyaz deve apro
Parauabyba; Rio Grande e Mogy-gnassú, _por veit..~r-se da nave::ação do rio dos Boi$ e do 
meio do:; quaes . se porá aquelia provincia em Paranabyba para ligar seus mercados aos de · 
eommuilicação com a.de S. Paulo, na parte eJ!l Pirassinunga, Rio ClAro e Piracicaba, · onde . 
que esta acba·sejá beneficiada com linhas fer- terinina.m hojeas Hnhas ferreas de S. Pnulo. 
r eas,vem apresentar o resultado do -exame, que O Exm. Sr. Dr. Conta augurava mal desta na~ 
fe.z sobre essa questão, e emittíndo seu parecer. vegação, porque punha a província em contaeto 
tomando ao me~mo tempo em consideração o com cidades centraes de S. Paulo. · 
requerimento; que aecmpanbou a dita rt·pre- • S;io tidod~ cenlra!ll' que se .~cham _hoje 
scnla\i o, e em que o .cidadã() brazilciro Joilo ligad~s ao litoral por estradas de ferro. ···· 
Bap_ti>tn Cam~iro solicita privil.e:rio por 90 an· . • Desappareceram os inconveniente.~ . A linha 
nos par~ emprehender a navegação a vapor das rerrea ,que atravessa o~. terras uberrimas do 
meneiomt.dos r ios. . . . .· .· •. oeste de S • . Paulo . prur.ura .o . P.aranahyba~ Ou. 
· :. T~ndo declanido o ministerio da ·agricultura. venha _: ella pelos .valle~ do Mor:rroguassli. e Rio 
commereio e ohras pnl•licas, em aviso·.de 3 .d •. • G1·a.nde, ou atravesse o· tlhap::dão que - existe. 
corrente. com que devolveuosalludidos papeis, entre estes v~llt•s e o.Tieté e vá atravêssnr o 
não possuir ele!D.ent9s necessarios _para.esclar:e~ rio·. ;rurvo, ~oyaz ,·lucra .,immensameute ·aO · 
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approximar-se ella da grande arteria Jluvial do 
Paranabyba.• . 

Proseguindo, cita o mesmo administrador o 
que a respeito do rio dos Bois, uni dos princ·i
paes con!luentes do Parannhyba, disse a com
missão de en;;enheiros junto ás forcas de Mato 
Grosso. Constderando; es~a informação dign~ de 
todo o ap~eço, por sua vez tambem a transcre
verâ aqui ; Disseram os referidos engenheiros;. 

• Este curso d'agua importantíssimo (rio dos 
Bois} marcado nos mappas que temos consul
tado, com um simples. traço sem denominação, 
conta 77 braeas ( i69,~m. ) de largura, com a 
velocidade de'3 palmos (0,66 m.) por segundo, 
augmentada em muitos logares por cabeços 
de rocha que surgem do leito pedregoso sobre 
que corre ... 

• O rio dos Dais, que em seu ,curso .recebe 
varios e importantes affiuentes, como o Verde, o 
Turvo, o Santo Antonio, offerece possibilidade 
de navegação tentada outr'ora com. bom exito 
por um .intrepido explorador, José Caetano da 
Silv~, que conseguiu por elle e seus conílucn
tes e pelo Paranabyba, Pàraná e Tieté,'estabe· 

- Jecer communieações·.entre a cidade de' l'iraci
caba, em S. Paulo, e o centro de Goyaz. • 
: · Trtlliscreverá ainda a C:ommissão do alludido 

· relatorio· do presidcn te de Goyaz o trecho:cm 
que um dos seus predecessores o Dr. Alencastro 
apreciava essa questão: 

I Si na província de Goy~ (escrevera o Dr. 
AlencastroJ, o espírito de associação e em preza 
estivesse desenvolvido, j:i de ha muito que a 
navegaeão do sul teria sido uma realidade. 
Sem obstaculos que se encontram nos rios do 
norte, tendo de perco!'rer uma extensão muito 
menor, por um espaço todo povoado e,·abuu
dante de recursos, quer· a navegaÇ<io se dirija 
do rio dos Bois ao Tieté, quer aos povoados da 
margem do Rio Grande, na província de s. 
Pa~lo, as vantagens de tal nav~gação compen
sarrnm por certo quaesquer sacr1ficros que por
ventura fossem feitos ; mas assim niio tem 
acontecido : os partieul.ares nada emprebendem 
sem que· o governo dê primeiro o ex~mplo e 
;tplaine quMsquer dillleuldades, quer sejam 
ellas reaes, quer mesmo apparentes. · · 

~ A naugac~ do 8Ul de GoycÜ ê uma qu.estã~ 
estlldilda e t·~lt~ida des~ o wmeço destt seculo, • 

Em seu ultimo relatorio apresentado :í assem
bléa _provincial, na sessão deste aJlno,.acres· 

· centa . o presü!ente de. Goyaz algumas conside
raçõeS para · comprovar não só a possibilidade, 
como ·a .conveniencia de ser·utilisada, desde já, 
ii""navegação doslrios sobre que versa o presente 
parecer. . 

• O Paranahyba,. diz o referido · f11Jl~Cionario,' 
. é : um· dos rios mais extensos do lmperiõ;· ta.m-
beur pouco conhecido. · · . · · · ·.. . 

c A "süa navegação é de S!lmma eonveniencia 
para Goyãz, principalmente para o sul da pro
víncia. · · 

·:;: ~ ~:~~~~~~~-~;~~~~h~-d~. ~i-~V~;d~~ ~~~-;ai 
sendo progressivamente· povoada;· lu era. immen
s~me~te cóm a facilichde· de comlli.unieações 
com:o Parauahyba;. · . · · < · · . · . 

'Iomo'IV .-46; · 

• Este rico sertão, do qual tenho boits in.for· 
mações, póde entreter vantajosas relações com~ 
merciaes quer para .Minas e s. Paulo pP.lo P3ra
nahybn, quer para. Mato Grosso, pelo Taquary 
e Coxim, cuja navegação está verificada pelo 
governo de Cuyabá. 

• Ha 72 annos um in trepido sertanista de 
nome Estanislau Gutierres desceu o rio dos 
Bois e P:~r~nanyba e foi a S. Paulo. · 

1 ExtJioraram-n'o posteriormente José Caeta
no, pai e filho, tendo sido mallogr.:~da a ultima 
expedição. . . 

• Não ha muitos annos recebera o Dr _ Anto
nio Alfonso de Agn.iar '\Vhitaker a quantia de 
1:5003 para explorar o rio dos Bois. · · · 
. • o· mesme doutor ap_!esentou um. juizo crl

ttco sobre esta explor~çao qne poucas informa· 
ç'ões contém.. .. • 
_Apez~r de todas ~stns lnformações,a com missão 

nao se JUlf?a suffic1antemen te esclarecida, de mo
do a emitllr um juizo seguro sobre esta qnestão 
.-a da navegabihdade do rio Paranabyba e seus 
~uent~s dQ_ lado da provit~:cia de Goyaz;. Acre·· 
dtta a commtSsão que· taes nos offerecem alguns 
obstaculos ·para serem franc::~mente navegados j 
. mns. ó possivel que taes obstaculos sejam de 
natureza a serem facilmente removidos e quiçá 
mesmo vencidos, sem trabalho algum 3cces· 
sorio, depois de convenientemente el:plorados. 

Em . todo o caso considera de grilllde conve• 
niencin que se procure fazer a luz sobre questão 
de tão vital interesse para mais de uma· d~s 
provincias do Imperio. · · · 

Quanto ao Rio Grande, affiuente do mesmo 
rio Paranabyba do lado das províncias de .Minas 
e d& s·. Panlo, encontrou a cm:rimissiio no rela· 
torio do engenheiro Benjamim Franklin, a que 
alludiu o minis teria da· agricultura,-commercio 
o . obras eublii:as, no aviso supracitado, algnmas 
infarmaçues, embora incompletas, das quaes 
transcreverá os seguintes trechos: 

1 Este rio (Rio Grande) entra no Paraná ~om 
uma largura de 717 metros, e uma 11ro!undi· 
dade de :;m,5 que pouco nria até abaixo da 
sua_ primeira cachoeira ou Salto da 01~pa. 

1 . lias soa largura é quasi: sempre de 830 
melros. . · · · . 

1 O rumo geral': da parte estudada, isto é, da 
barra ao arra1al de S. Francisco de l$3lles, é 
·ESE.. . . , 
· 1 . Sua -.declividade geral (} aproximadamente 
011;000H. · .· . . 

• Este. rio, cuja navegação muito interessaria 
ás províncias de S. Paulo, ?rlinas, Mato Grosso 
e Gúyaz .é, .entretanto, inavegaveL : . . 

_1 ImpeÇJ.em- lh~ o transito saltos consideravels 
e corredeiras per1gosas. > •. · 

E', _iodavia, · digno .de nota que desde a 
conDuen.cia com o rio. Paranabyba .. até S: 
Francisco·· de · Salles, · em- uma extensão·: de 
no kilomelros, · mnis ou menos, -: parte esta . 
explorada :pelo .. · menCionado ·. engenheiro, só 
tinham sido·· pelo. mesmo·.assignalados· dons . 
. saltos-o da OnÇa~ 8-.800"' acima da .fóz c o do ... 
Monte-Alto, distànte 57 kilometros:daquelle, e 
tres corre:leirns, sendo livre de obst.,culos ci in-
ürvaUo en,re os·dous indicados saltos e· havendo 
acima do· Ultimo outro trecho de rio offerecendo 
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navegação franca com a extensão de 69 kilo
metros. 

Não deve passar lambem sem reparo que essa 
exploração fôra feita em condições desfavo
raveis, a ponto de não ter podido ~quelle enge
nh.,iro proseguir em seus trabalhos acima de 
S. Francisco de Saltes. · 

Pa.rece, pois, que a respeito do Rio Grande 
cabe a mesma observação qne a commissão 
já fez quanto ao Parnahyba ·e seus outros 
ailluentes. . 

Da !Jutr~ parto do mesmo rlo, com]lrehendlda 
entre S. Francisco de Sa lles e B confluencia do 
Mogy-guassú, bem como deste rio até o porto 
do Ferreira, a commissão niio encontrou no do· 
cumento ~Iludido outros esclarecimentos que 
não o de serem esses rios naveg-ados annual
menle por 'llW1!808iros de Go-yaz, que alli vêm 
trocar por sal e outros generos os productes 
naturoes, que daquella província trazem em 
canoos. 

De tudo que ar.aba de ex pôr entende a com· 
· missão que póile concluir~ 

dão João B~ptista Carneiro para em prehender a 
navegação dos rios acima indicados, até que o 
governo por meio das competente.~ estudns 
possa- offerecer os esclarecimentos ne~ess~rios ; 
e nesse ín.tuito propõe á deliberação desta au-
gusta camara o seguinte projecto: · 

A assembléa geral resolve: . 
Art. t.• Fica o governo desde já autorizado a 

mandar proceder á e~ploração. regular dos rios 
que das províncias de S. Paulo, Minas Geraes e 
Goyaz desaguam no rio Paranahyba e des\e 
mesmo rio, pelo modo mais economico e con· 
ducente a verificar a navegabilii!ade desses 
rios a vapor, fazendo as despez~s precisas. 

ti.• Na deficieocia das verbas do orçamento 
ord.inario, poderá fazer operatões de credito 
para occorrer a essas despezas, alé o limite de 
cincoenta contos de réis. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em 
oontrario. . 

Sala das commissões, 23 de Agosto de lS80.
Jerony1/UJ R. rle Moraes laràim.-ln.nocencio Se
raphico de Assis Carvallw _ . 

1880-N. 99 L•. Que a navegação dos rios P~ranah:yba, 
Rio Grande e Mogy.guassú, aos qnaes cumpre 
ajuntar o rio dos Bois, confluente do primeiro, A com:m.issão de fazenda, a quem foi presente 
e de grande conveniencia para as províncias de o requerimento documentado de D. Marcolina 
s. -PaUlo, .Minas e Goyaz, e podendo tau1bem Furtado da .Mendonça, viuva do capitão de 
tornar-se util ás de Matto-GfúsM> e Puraná, sendo volunl~rios da patria Francisco de. Oliveira 
de vital interesse para a terceira daquellas. Cabral, pedindo ser relevada da prescripção em 

2.• Que essa viação fluvial olferece alguns que incorreu para pereeber pensão que lhe foi 
obstaculos, a respeito das qnaes não ha estudos concedida por decreto -de 8 de Fevereiro de 
ou informações suffieientes, que permittam 1868 e approvaàa IJelo de n. !609 de !O Jtl.lho 
aiuizar à a sua importancia e da possibilidade de !869; preseripção eomprehenilenilo as pensões 
de serem vencidos sem o auxilio deobrasacces- mensaes desde a data do primeiro decreto-até 
sorias ou removidos mediante o emprego de' 1.~ de Setembro de :!871; ·e, 
algum dos meios que a sciencia hydraaliea ou Considerando que· a .supplieante prova com a 
a arte moderll;l, result~nte da applicação de publica-fórma do edital da tllesouraria de fazenda 
seus priné1pios, tem já empre[;ado com bom decPernnmbuco, que só em Agosto de i876 teve 
ex i to nos outros poizes, em circnmstancias a na- eon hecimento de se achar nessa repartição a 
Iogas. · , ~ua carta de pensão ; 

Nestas condições ilccorre naturalmente aconse- Considerando que não parece de justiça que, 
lhar que se proceda, antes de se tomar qualquer ·por circumHanci~s independentes da vont~de 
outra resolução, a uma exploração regular da supplicante, deixe ella de perceber a pensão 
desses rios, medida esUl quA parece ser imme- que lhe foi concedida por serviços prestados 
diatamente applieavel e sem grande difficnldaile, por seu finado marido, já tendo sido privada 
comtanto que se lance mão dos meios mais por longos annos <lesse beneficio, é a commissão 

- a_propriados e se escolha époea+opportuna. de parecer que se adapte o séguinte projeeto: 
Deixará. n commissão de entrar em detalhes a A assembléa geral resolve: 

est~ respeno, caben~o ao governo .a escolhu d~s Art_ unico. Fica: relevada da pr_e:scripção em 
. meros para -eonsegmr-~~ com maxJma economia que incorreu D- Marco I i na 'Furtado de Mendonça, 
o _.fim ~1,1e se tem em Vl•~a · . viuv:t do capitão Francisco de Oliveira. Cabral, 

Hab!IIWdo o ~oder legis}ativo com o_ resulUldo para perceber a pensão de sessenta mjl réis 
d~ssas exploraçoe~, podera com perfeito. conhe- mensaes, que lhe foi concedida por decreto de 
cimento de cau.sa resolver, do !~lOdo mais. con~ 8 de Fevereiro de i86B, a contar da data do 
sentan~o . aos IRteresses. pub1Icos, _quanto ao re~ r· do decreto- revogadas as disposi~ões em 
aproveitamento dessas··vlas naturaes de commu· e 1 • ' . • -
nicações entre as provincias do Imperio, a que contrarro. _ _ _ . 
ellas mais immedia\amente interessam. Sala das commiSSoe~, em · !lí. de A~osto de 
. Cónvencida, no entretanto, a comroissão das 1880.-Saldanha Marllllw.-Barros Ptmentel. 
v-antagens que poderão resultar desse tentamen, ......Soar~s Brandilo. 
e que é possivel conseguil-o com des_peza reJa· 1880·-N !00 
tivamente pequena;. é. de parecer que é digna · · • . 
de ser tomada em consideraç~o pela camara dos · ·A commissão de fazenda,. ã · qilal Jora.m llTe
Srs. üepul.ados _a represen\ação da assembl~a sentes o. aviso do ministerio cda faz:ena de 7."de 
legislativa da província d_e Goyaz, concernente Agosto corrente, e os papeis Ye!ativos ao ,reque" 
ao .referido objecto, e cp1e deve ser adiada a rimento de D _ "VicLorina P"ermra de Campos e 
decisão sobre o jlrivilegio ~11e pretende o cida· . D. Francisca Pereira Gomes,; filhas legitmas.do 
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finado coronel José dos Santos Pereira, os quaes O SR. M.uTINEO CAlfl'OS :-Mas está aqui des
·pedem. lbes seja relevada a prescripç.ão em Ql:!e locado. Parecia-me mais regular qne o 3dditivo 
incorr, ran, e para lhes ser abonado o melO ficass·e formando projeeto em· separado, mas 
soldo q:.e lhes c~be de sea pai; · nilo ponho dllvida em votar a sua incorporação 

Considerando que se acham ellas habilitadas na receiLa ; e até declaro que pedirei igual 
compet~memente para a percepção desse meio r~vor para as loterias da proviCLcia de Minas. 
soldo; · O Sa. MAàTIK FR.u;ciSCO:-E 'eu ajudarei a 

Considerando que o coronel José dos Santos v E 
Pereira contou· muis de [j,O annos de serviço ·ao · x. · 
·paiz- • O Sa. J.&l\o~m~o SoDRÉ:-0 melhor era uma 

cónsideràndo qne as supplicantes justifi- medida geral. 
caram competentemente terem estado fóra do o Sa. M..-l:a'I"INBo CAlw<is:-Eu nilo me op.p0 • 
Imperio cerca de 1.0 annos; nho, embora declare francamente que via com 

Consider3ndo, que mesmo assim, a contagem muita satisração irem morrendo as loterias. Eu 
(no tbe.souro) do tempo da pre~cripçíio, é por votei contra, porque, eL~ geral, não sou favo
demai:; rigorosa em. favor da fazenda nacional; -ravel ás loterias; mas agora que está votado o 
·acrescendo que mesmo assim, apenas foiexce· additivo, o que é preciso é collooal-o em Jo~ar 
·dido, no caso presente, por poucos dias; competente, que certamente não é o orçamento 

Considerando que igual favor tem. sido con- da despe~a. .• 
cedido pelo corpo legi~lati'/'o a outros; nas 
mesmas,- e em peiores condições; . Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte. 

Entende. que a petição de~e ser favoravel- .Requerimento 
mente deferida, e que para 1sso ~e adopte o 
seguinte 'projecto: .. . Requeiro a separação do paragrapho relativo 
· A assembléa geral resolve: á autorização para venda das loterias de S. 

Artigo unico. o meio soldo que cabe a Paulo. e J;>ernnmhuc?.> afim de qne constitúa 
D. Francisca Pereira Gomes, e D. 'Victorina projecto separado.-.~t~artinho ·Campos. · : 
Pereira de Campos, como filhas legitimas do o sr.-Ma~im. ~~ (!;ela ar
finado coronel Jo5é dos Santos Pereira, lbes dem) :-Sr .. presidente, nao posso mfeliztnente 
será abonado desde a data da morte do mesmo concordar em sua genel';llidade com o requeri
·coronel; relevada assim da prescripção em que menta apreSentado pelo meu distincto collega e 
tenham incorrido; e revogadas as disposições chefe da maioria. . . 
em contrario. o additivo 6ncorporado á lei do orçamento, na 

Paço da cnm.arn dos Srs. deputados; !G. de parte relativa á despeza,foi àpresentado por toda 
Âgosto de !880.-Saldal'llla MarinJw.-BaiTOS n de~utaçã~de minb.a provlncia (>Or motivos 
Pimmtel.-Soar~s Brandão. espec1nes. O digno deputado por S. Paulo, que 

Foram ~p~rovad~s as redaeções stlb ns. t9 C, apresentou esse artigo e que desenvolve.~, os 
79 A 1 d 1880 31.i d l879 motivos em que se fundava para apresentei-o, 

72, · , e • e · ' e e, • externou. a poderos~. razão de que essa loteria 
Foi .põstaavotosaredacção do projecto·u. 77 A tinha um.a applicação nacional- a elevação do 

.de 1.880, sobre a proposta do 'governo fixando a monumento do Ypiranga. 
despe~a do ministerio da fazenda para o exer· Todos os povos costumam dedicar uma re-

. cicio de 1.88l""7:l88j, • cordnção gloriosa ao facto de sua independencia; 
-.0 SR . .M.I.RTm~o CAKJ>os :-Peço a palavra. e como. a tarefa da elevação do ' montiment3 

niio· incumbia exclusivamente á província de 
· Ó Sr. M:u-tlaho Cam.po. (pela , s. Paulo, que teve a ventura de oo.vir solta
. ordem) ~ -Sr. presidente, nos artigos add i ti vos nos· earopos do Ypiranga, pe_ lo primeiro imper 
votados pela camara no orçamento ·da despeza rador o llra.Io..;..Indepenrlencia ou morh,-mas 
do ministerio da fazenda entrou um· ~rtigo, au· sim a 'todo o Imperio ; dah.i a razão para_ que '! 
torizando a ven-ta, em qunlquer parte do lmpe- loteria, cujo producto ·tem de ser apphcado a 
rio, das loterias de S. Paulo e Pernambuco. elevação desse monumento. pod~se ter .os seus 

· Evidentt~mente este artigo est.:\ mal colloeado no bilhetes vendidos_ em todo o BraztL · 
· orçam..;nto da desptza do minísterio dn fozanda. Eu nfio me opponho de modo algum á idé3 
(Apviados) : Podia ser colloc.ado, devia mes!Do apresentada na discussão, m 11S não . traslada, da 
sel-o · ~omo :~dditivo~ no orçamento da reeeila, ou corupendiada.no requerimento do m&n dis
mt.o ~"da despeza nao, porque dos bilhetes não tincto chefe, para quo to_das as lot~rias das pro_
vem despezn 3lguma ao ~~lado_. 'Vo~~o e appro- vin!)ias possam ser -vendtdas na corte. 
vado e!'te artigo, como ]3 esta, _o umco ~ecurso, As-loterias das pro"iincias não são ve.ndidas 
·que nós temos para sanar esta trreguland~de é na côrte. Não comprehendo; Sr . presidente, 
a separação do additivo,: poden~o ser ~epoiS! si qunl 0 mo\iyo por que as loterias da cõrte po• 
as~im a camara ~ntender, addiCJOJ!.ado a rec~tta, ~Am.ser véndidas nns provincins,.e as:das pro-. 
ou enviado.ao seMúO em SfP<Jrada. Al~m dtsso, vincias não podem ser vendidas na cõrte. · 
o regÍI•H~nto permitte· nos que nté á. ui nmn. .hor~ (Apoimtos.) · . . 
5·6 possa fazer e;:. ta separat,:5o; Portanto, eu vou · 0 . 8. 11

·• Jos!i M.uuA..'!No:- E' fucil de compr_ e· 
m;;uilará niesa um requerim~n\o Jla~a .a·.sepa· 
ração 011 p~r~ a incorporação na recettn.,. - . uendef. . . . ' ' . . . o • 

. -.O Sa.; MAàioc Fwasco : -Mas já está appro-:, .o :sa. M.u\Tm Fméisco :- E;nl!eçó .ao· !lobre 
, vado~ · · ·· · deputado por!llinas,chefe da ma!Orta,que, nao nos . ·. 
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' cree,com a redacção gerD I do seu requerimento, 
umn difilculdade ao nosso pensamento. Eu peço 
licença a S. Ex. para addir ao seu requeri
mento alguma cousa com o fim de obter da 
camara que seja collocado o addi tivo entre as 
disposições geraes ; e. nestas disposições o no
bre deputado poderá in c! uir a idéa de que .as 
loterias-de todas as províncias possam ser ven· 
didas na côrte. (Apoiados.) Hypotheco desde j:i a 
S. Ex. a minha palavra e o meu voto, e peço 
licença para alterar nssim o seu requerimento. 
(Muito bem.) 

vem á mesa, é lido c ~poiado o sêguinte 

com missão de redacÇão, que delle tem de tomar 
conhecimento, não compete senão redigil-o como · . 
projecto separado, o"dtlf-lhe o destino que se dá 
ás medidas delinitivà.menle approvadas pela ca- . 
mara. 
M~s eu não me opponho ao destino que o nobre 

deputado quer dar ao artigo. ; acho que não é 
muito regular, e.portonto niio voto por lsso, mas 
não me opponho, repito;~r.orque confesso que 
entendo não vir d~hi inconveniente algum ; 
apenas nllo estã isso uo regimento, nem nos 
nossos est y los. , . . . · -
Ning~:em mais pedindo a palavra, é encer- . 

rada a discussão, e posto 11 votos o requeri· 
ADDlTIVO men:o, é approvado com o additivo . . 

t ;Em yez de- projecio sep~rado- diÇ'a-se: O Sr. Joaquim. Breves :-Sr. pre· 
- dtspost9iles g-eraes.-':- Martw~ FMnCI$CO.- sidente, ap'ezar de ser goyernlsta e amigo sin
GaviiW Pl!lxoto. - Leoncio de Carvalho.- Mar- eero e dedicado do gabinete, que tem a honra 
tim Frt~ncisco Filllo.- Olegario. • de ser presidido pelo Sr. conselheiro· Saraiva, e 

de .encontrar no winisllirio cáraeteres dignos do 
O Sr.l\lartiuho CampO$ :-Sr · pre- meu · . muito respeito· e . considera~o. entendo 

si dente, devo declarar. ao meu honrado amigo que todavia que não posso de. maneira alguma 
acaba de fallar,que de nenhuma fórma posso que- acompanhar 0 governo em todos . os seus actos, 
rer·pronunciar-me contrn uma idéa que passou só pelo facto des..~ actos partirem. do governo. 
na cnmara, contra um artigo que foi approvado. (Apo_iadt•S.) Entendo que o govern!smo que 
Não1.enho este direito nem este habito. Votei honra a um milllsterio qualquer é um gover
contra o artigo; ma·s, desde que ·3 maioria da casa nismo conscienciôso (apoiados), é um gover· 
o npprovou, ella teve mats razão do qúe eu, nismo pautado pelo exame rellectido ..• 
obrou·acertadomente. Não. tenho a pretenção 
de julgar n minha opiniãe melhor do que~ opi- . O Sa. FREITAS CouTINHo : - M~s o gabinete 
nião d~ maioria: não .. contesto, ·portanto, a me- quer ~e se dig_a amen a tudo quanto faz : esta 
dida : pedi apenas·a separação della do orça- e que e a questao, . · 
mento para seguir em pr.ojecto separado. · O Sn. Josx ~1.\l\JAl!NO : -O g~bine\e, niio, 

O Sa. M.l..l\Til\1 FMNCtsco :-Assim remeltida todos os gabinetes. 
v~ i para o l!tnbo. O Sn. JcAQurllt JliiEvES : ·:_ • • • de · sorte que 

o Sn. MAilTI1ffiO CAMPOS :-Perdõe-me ; é re· nlio deve ser a missão do deputado do governo, 
mettida immédi3tamente com n lei. (Apartts.) a~tes de votllr sobre qualquer consa, perb'llntar 

Perdõe-me. Ouça-me o nobre deputado.Não pe· stmplesmente o que o gove1·no quer. 
di,.como S. Ex., para unir o additivo ás disposi. A !!linha normo. de conduc_ta é outra : ~u 
ções geraes do orÇ:~mento da receita, ou âs dis· cxanuno o f:tCto! escolho o e~m!nl!_o verd~detro 
posições· geraes d:~ lei do c.rçnmento, por uma . que. devo. seguir n.a sua aprectaç_ao, ~ st este 
razão múito simples : por não ter precedentes· .eamm~o • . que eu JUlgo. verdndctro, c a_quelle 
·neste· sentido. um additivo approvudo, desde que que_ tnlbn o governo, . dtgo-sou governtstn-; 
8 ·separado, não póde ftcar na mesa, deve ter e nao, no caso contrar1o. 
'desttno ; ·e. o unico de~tino qu() o regimento ~ O_ Sa. flt.E!-r.LS Col!Tl.NIIO: ~O governo eslá 
reconhece e ser remetttdo para o senado em obrrgando. ·a cama r a a revogar todos os actos que 

_ projecto separ~do. Eis a m ão. por que não offe- praticoü o anno passado. ·· 
reei o meu. requerime~t~ nos·_ termos em que (H a. out1'os oparles.) 
S. Ex. deseJ3Va .o. O add1two nao perde nenhu- . . 
ma de .suls condições, por· ser enviado· em O Sn. PnESlDEliTB:-:-0 nobre deputado o que 
projecto" separado, deixando de fazer parte das preLende? . 
disposições do orçamento._ Está approvadopela · o Sn: JoAQUIM: BREVES :-Quero j ustificar um 
casa. O :VOtO do senado e o mesmo em ambos requerimentO. · 
re casos, porque o nobre deputado sabe que o _ . . . 
seiUldosepara os additivos que lhe remettemos e. O S~ . . PnESlDENTE:-Entno ~pre_ctso ped1t 
que não· slío jntima·roentc ligados ao orçamento · urgencta a camara, sem o .que nao pode fazcl-o. 
do .anno,· digo ã ·receita e despeza propriamente O Sn. JoAQOJ-.r BllEVES :-Nesse .. caso peço nr· 
ditlls. . · . · ,. · geilcia por dez illinutos para justificar um. re· 
_, E', pois, indiírercnte ao nobre deputado que · querimento. · 
~~fe~cmetlidounid.o ao orç:~mentoou sep~rado Posta a votos a urgencin, é ápprovada~ .. 

. . ~Parece· me que havia diflicnldade para ·nós em O Sn. PlU!SmE.i'I~B :-:-::Tem agora.n palavra o 
reservar na mesa lim ortigo approvado: · . nobre deputado. 

. 'Si antes .da votação tivesse sido requerida a · O ~r. J~qn:Í~n Breves :-:Sr. pre· · 
·sepnração, muito bem, o nobre deputado tinhn siden-te, eu encóntro ·entre 'OS actos praticados 

. toda a ·razão ; :mas o, arli"'O. de que se trata está pélomuito .nobre. Sr:--ministro. da· agricill.tura, 
'deünitiV3mcnte approvado; peJa· cal!lara, ·e à ·que felizmente vejo presente, um que v;em: ~e 
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al_gll!Ua so~e p_rejndicar interesses de duas pro- lado, ~a segunda, a de ~-·Paulo, te~ apenas n 
V1nc1as; pnnc1paJmente daquella que tenho a garant1a de zona dada pelo presidente·de s. 
bOJ!ta de represenUJ.r, a sobretudo da zona onde Paulo, faltando a assembleaprovincial determi-
res!do. nar o quantum. 

Eu sei que o aetnal. minisLerio, composto de Havia désde muito tempo alguem que tinha 
caracteres nobr_es, de sentimentos generosos e· pedido a concessão de uma estrada de ferro que 
elevados, e amtgos do seu. paiz, ~em pro que fosse da Barra Mansa ao Bananal Os primeiros 
cncontrJ e~ seus a c tos qualquer procedi- !azend~iros do Banannl j nlgarllm "esta concessão 
menta que seJa reputado mau se tem apressado lmJ:OSSIVel, ~or 1sso que era andar para traz e 
em recuar. · po~ essa razao essa empreza quasi caducou 

O Sn. FniDTAS CoUTniHo:-Nem sempre. sendo julgada verdadeiramente tal.ullimamente 
O Sn. JÓAQ!m! BREv:Es:....,.E eu creio que 33 pelo Sr. rninis~ro da agricultura, que, depois de 

palavras do nobre Barão Homem de Mello te_r mand?do con":idar os interessados a que 
nuando se tratou da publicação do aviso rela: nessem a seeretarta dar as razões por que não 
t:\ 1 . encetavam os trabalhos, a jnlgou caduca. 
tvamen e a camara municipal da cõrte.... _ Depois que a companhia ferni·earril. Pira· 
O Sn. FREITAS Commi:o:-Não toque nessa hyense. está com 33 kilometros de estrada 

ferida. pr?mpta, só. á espera dos lrilhos, que não se fa· 
O Sn. JoA-QUIM BIIEVI!:s:-.•.. não eram só· brtcam aqw, mas que somos obrigados a espe

mente de S. Ex., mas de todo 0 ministerio- rar gue veuhflm da Europa, o que fez o nob.re 
que o governo se eleva diante .da opinião mmtstro da agricultura? S. Ex., acredito, com 
quando, conhecendo que tem eommettido um a~ melhores i!ltenções deste mundo, que é pre· 
mau a c to, recúa. c1so q)l~ eu a1nda uma vez declare que fallo em 

oppos1çao a este aeto de S. Ex. verdadeira. 
O S!l. Frum!s CoUTINHO :-Isso é rbetorica . mente penalisado, que. desde muito tempo não 
O Sn. GALDINO n.1.s NEvEs:-!o!ão ·e rhetorica. ten~o o pr~zer de ver a frente dos negocias da 

~api~n!is est mutare comilium. O governo fez agrtcultura' uma pessoa tão· distincta .. e· com 
mui~o bem. · · tantos conhecimeiitospraticos (apoiadas) ... 

O Sn .. FREITAS CollTI!IHO :-E' que elles estão O Sn. BuARQUE DE M.&oEDO (ministro da· a,qti-
mudan~o sempre: hoje tomam .uma r~solução, cultura):-E ha de fazer-me JUstiça neste aclo, 
amanha tomam outra. porque procedi conforme o direito. 

O Sn. JOAQum ·BnE"VEs:-Uma das necessi- O Sn. JoAQUJ~rBnEvEs:-7 •• s .. Ex.concedeu 
dades mais palpitantes para a prosperidade da a um cidadão, aliás muito lfulincto, um nego. 
nossa terra, um dos favores mais Mrios e de ciante it:tJ.portan~e. des_ta praça, que merece todo 
umidade que se pódcm prestar á lavoura do o conceno, o prmlegto para construir uma as
nosso paiz,ó a facilidade do communicações, são trada de ferro que vai da Barra Monsn ao Ba
as estradas de ferro ; e todas ns ve2es que o es· nanai. Deste acto de S. Ex. result:l que. esta 
pirito publico, co mo que ~cordando do lelhargo zona vai ficar com duas estradas, que necessaria · 
em que tem vivido, por si mesmo inicia gran. mente se hão de prejudicar uma á outra, além 
das commettimentos, eu entendo que não deve dé que.exautora a dous ·presidentes de proviu· 
vir o governo com a sua mEii de ferro penr 0 cin, um delles o Sr. Dr. Laurindo, que o Sr. 
desenvolvimento individual, preJudicando aos conselheiro Dantas disse no senado que era um 
capitaes particulares e lambem aos verdadeiros dos presidentes que maior()ou!iançamerecinm do 
interesses das zonas 11 que quer proteger. governo .. O Sr_. Dr. Laurindo, como presidente 

Refiro-me, Sr. presidenle, a uma estrada de de S. Paulo, •nformou contra esta concessão. 
ferro qne·se acba em construcção entre a esta- A mesma informação foi dada pelo pr.esidentedD 
ção de Sant' Anna, na estrada de ferro D •. Pe. p~ovincia do Rio de Janeiro. 
dro H, e o Iogar denominado Banco. de Arêo, · O annopassa·do o gabinete presididopelo Sr. 
nas divisos da proyincia de S. Paulo com a do conselheiro Sinimbú exautorou o Sr. conselheiro 
Rio de Janeiro. · · · Silveira Lobo, e nós vemQs agora o actualga

. Esta estrada de ferro não tem a menor garan· b!ne!e exautorando dons presidentes de pro-
tia do Estado, n5o tem o menor favor pecunia-. vmetas. · · 
rio; vive por· sua propria conla, tem jã 33 ki- O Sr. Silveira Lobo' pediu a demissão, e. não 
lometros de leito promptos, e aguarda apenas o sei si o governo quer que o Sr. Laurind·o seja 
material rodante para começar a funccionar. ol>rigado a dar o mesmo passo, porque acredito 
Tem 33 kiiOinetros proli!ptos, sendo uma estra· que um caracter tão elevado e.1ã.o dignoJ dep. ois 
dn de ferro apenas de 56 ou lii kilometros, e de ser exautorado desta ·maneira, não J!Óde 
sendo a concessão feita h~ uin anno__ : continuar no cargo · que exerce. Mas . como · eu 

O concessionario dessa via·ferrca dirigiu :Se sei que o nobre ministro da agricultura tem ·as 
ao presidente ·de S. Panlo~.o muito illustrado melhores intenções e não erra sim11lesmente 
Sr .. Dr.' Abelardo de Brito:(apoiados), e obteve a pelo facto de querer errar, ouso fazer á ·camara 

-concessão para ir do ll.anco .de Arêa. ao Icigar o seguinte requerimento. (U.) · ·.: ·· · 
Alambary, passando pelo Bananal. ·· E' preciso notai: que unto os concessionarios 
· .Eis . ahi esta. zona da provilicia 'de S. Paulo· da primeira concessão, coin<i os presidentes,que 
completamente satisfeita por uma estrada de tinh~m feito as concessões," de maneira alguma 
ferro. ; · ·. deixaram de cumprir r.om os séns deveres,· por· 
, 'A primeira tem um privilegio concedido com que, na .nrdade, os ·.presidentes· praticariam 
garantia de uina zona de l5 kilome~ro.s .. Po~ call.a, um acto de má fé para com aqnefles ·a_ .~ue~ :~ 
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tinham animado a empregar os seus eapitaes, 
j)ara concorrerem para . aquelle melhoramento 
publico, si mais t.'lrde elles não viessem pôr o 
seu tleto a um acto que (JOr força havia de pre
judicar esses eoncessionarios . E' po·r isso que 
eu desejo que se torne bGm claro que os presi
dentes de S. Paulo e do Rio de Janeiro não 
obraram de má fé para com aquelles a quem 
tinham feito as concesiões ; ou então que o 
nobre ministro da agricultura, justo cl:lmo é, · e 
de sentimentos tão . nobres e elevados, ainda 

_mais uma vez venha mostrar que é um digno 
ministro ·liberal. isto é, que sabe recuar quando 
reconhece o erro do seu acto. 
. Tenho concluido. 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 

ltEQUEIUliENTO 

Requeiro que se peça ao ministerio da agri· 
·cultura: 

t .• Copia das informações dos presidentes de 
S. Paulo e Rio de Janeiro, relativamente ã pre· 
_ tenção do Sr. José Lei ta_ de Figueiredo, á con· 
strucçlio de uma estrada de ferro entre Barra 
l'lansa e BananaL · 
· ~-· cOpia do protesto apresentado· contra -esta 
pretenção pelo então concessionario de uma 
estrada ·de fcrro.cntre Santa Anna e Bnnoo de 
Ar&.. 

Sala das sessões, U de Agosto de !.880.-
Toaquim Breves Filho. . 

- O Sa. Jo.tuum N.uoco:-Peço a palavra pela 
- ordem. . . 

O Sa. PnEsinE!'iTE:-Depois de votado o reque
rimento do Sr. Joaquim Br~ves, d3rei a palavra 
ió iíõbre depo.tado. · 

O sa: JOAQU!lll NABUco:-:Mas . eu. peço a pa
lana pela ordem. 

O Sa. PiESIDENTB: -Não pôde ser agor3. Vou 
. pôr_ ã votação o requerimento do Sr. Joaqlliw 
.Breves. · 
·_ Tendo pedido a palavra alguns Srs. deputa· 
dos, fica o. requerimento adiado. 

O Sa. PIIESIDENTB:-Agora dou. a palavra ao 
·Sr. Joaquim Nabuco. . 

ProeP.dendo.se á vot.,~ão. o Sr. ·presidente de· 
clara que a urg~ncia foi appronda. 

Pedindo :i.lgouns Srs. deputados a veriOcação 
da votnçãG e proce~endo- se a est:~, o Sr. pre si· 
dente decl~ra que a urgeneia foi approvada . 

O SR. Z.úu. (pela ord&m) requer nova verifi· 
cação. 

Contam-se 38 Srs. deputados a favor, pelo 
que o Sr. presidente declara approvado o -re-
querimento de nrgencia. · 

O Sr. Freitas Cout.inho (pela or
dem) : -Sr. presidente, não quero per turbar a 
marcha do.; nossos trabalhes ; e por essa rnz.ão 
quero ser ousado, e declnro fr~>ncamente que o 
so11, requerendo á camara que me conceda ur· 
geucia para, apezar das recusas com que me 
tem distinguido, amanbã,ou na primeira sessão, 
pedir algumas informações ao Sr. ministro da 
agricultura sobre 3lguns factos attineotes aos 
negocias que S. Ex. dirige. Não é interpe!layiio, 
mas um simples requerimento, que pretendo 
fundament~r. · · 

O SR. PRESIDENTE :- Convido a deputação, 
que tem de ir ~o paço apresentar _a Stia Mages • 
tade uma resolução da. assemblea geral, a ir 
cumprir a sua missão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a a: • discussão d o projecto n. ~3 
(damnos sinistros.) 

E' tido e apoindn um substitutivo Dpreseutado 
pelns rommissões de justiça civil e criminal , e 
considerado como em~ndn ao projecto em dis· 
cussão. 

0 SR. liAl\TIK FRANCISCO f pele Md.!tn) propõe 
e encerramento d3 di~cu.~sao . (Apoiados.} 

E' approvado o requerimento. 
· Os Sns. BAPTISTA PBnBtiU, Oti!GAtun, Duli'.A. :& 
TBBooonETo SoUTO, r~uer~m suece~aivamente 
a retira'ia das emenrlas que ~presentnram ao 
projtlcto primiti'\'o, visto terem sido attendidas 
D'l pr ljeciO substitutivQ, hoje apoiado. 

São approvados os requerimentos. 
Em se~ruida é approvado e adopL1d0 o projeeto 

~·tbs titutivo, remettido á commiss~o.de redacção. 

O Sr. Fiorencio de Abreu (p~la 
orden1) communica que n commissã\> encarre
gada de levar a Sua Magesw de o Imperador o 
autographo abrindo um. credito_ ao .ministerio 
da agricultura cumpriu a sua missão, e que 
Sua Magestade · dignou-·se de_ responder que 
eJ:aminaria,, _ 
· O Sn. PRESJDBNTlii decl~ra que a . respo~ta de 
Sua Mngest~de o ImpHador é f!lcebida com 
muito especial agrado. 

O Sr. .,oaquim Nabuco (pela.· 
ordem):- Peço a V. Ex. que consulle a cama r a 
s1 me concede urgericia para, na sexl.il !eira 
fundamentar um proj ecto de lei que tem por 
fim a completa extincção da escra>idão no 
llrazil. O motivo por que. peço um dia t1io.aras 
tado, é que desejo submetter o meu projecto 
á consi_deração de alguns amigos da camara ; e 
o. mo~1vo que me leva·n fazer o pedido desde 
já, é que si por qualquer razão a camara me 
!legasse a urgeneia, eu npresent~ria o meu pro
]ecto, que é grandemente taxa ~rvo, como nd di· 
tivo ao orçamento da receita: Como porém niio 

· tenb'O abUSJdo este·' ao no da tribuna e teoho 
demorado a -apresenl<lção-do meu projecto, ex" 
actamente para não prej udicar o andamento 

' dos nossos trabalhos, espero merecer da camara . 
:.o.favor -de me conceder :1 urgencia que lhe 
.-peço. 

Entra em 2.• disctis:<ão e é sent debate nppro·. 
vado o projecto l"úDcedendo um cr~to ao S~. 
ministro da agriculLnra; _ _ _ · 
·Entra em2.• discusSão Ó credito ao minist&rio 

da fazenda.· · · 
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O Sr. Freitas Cout.iobo : - Sr. O SR. At V" AliES. DE AIU.UJO (I.. • secretario) :
presidente, J)Prgunto a V. Ex. si pelo.regi,Jie.nto Devo informar ao uobre deputado pela l:!nhia 
o nobre ministro da fazenda deve ou ni:io estar que o convite feito ao Sr. presidente do conselho 
presente a est~ discussão. para assistir a esta discussão não seguiu até 

O Sa. P.aEslDEliTE :-No caso de receber S. Ex. . 
communicação. O Sr. Freitas Coutinho (para t~~~~a 

O Sa. FRli:tTAS CollT!NBo :-O regimento deve ea:p!ica~ãD):- Sr. presidente, o nobre deputado 
ser cumprido em todas as suas disposições. pela Bahia declarou (eu quero que as minhas 

Ha umn clausula do regimento que manda palavras sejam tomadas no seu verdadeiro sen
eonvidar os ministros qJiando as suas propostas tido, e quero tambem que o !Deu procedimento 
entram em 2.• discussão para virem a-camara seja enca~ado como deve ser pelos meus hon
responder ás arguições, que por ventura contra rados armgos), o nobre deputado. declarou que o 
ellas tenha qualquer deputado de formular. meu fim era censurar o Sr. prestdente do con-

0 IJ "d t d lli . selbo. (Aparte$.) . 
r a, o_ no re ~r~sr ~n .e o conse . 0 cer~.a:- Si tal fosse a mmha intenção, os nobres depu-

mente nao des~J·•ra e~·lUlVar-se de Vlr ao sero ta dos ticham 0 perfeito direito de dizer que eu 
da rep~es~ntaçoo na.eronal ~res~r -to~os o~ era muito precipitado, formulando um juizo de 
esclarecrm~ntos relatryo~ a credito pe<!_rdo POJ I tal ordem, porquanto não eonh. ecia nem podia 
S. Ex.. e de at~e~~er as justas reclamaço~s que conhecer os motivos que determinaram a au
lha _tenha de dmgu· qualquer representante da sen~ia do nobre ministro da fa~enda. 
naçao. O meu fim foi fazer cumprir o regimento, e, 

O Sa. ZAMA:- O Sr. Sar-Jiva não costuma desde que a mesa declara qne não foi convidado 
esquivar-se nos seus deveres. o Sr. eocselheiro Saraiva, explica-se por essa 

O Sa. FREITJ..S CoUTINHO :-Não estou dizendo f~rma '?_não comp~recimento de S. ~x. a esta 
isso. drscussa?, mas nao a falta ~m·que m~orreu a 

_ . secreta na, que me pare c~ nao cumpriu o seu. o. SR. ~utcAo;- E: precrso que V. Ex. dever. Não tive em vista censurar pessoa 
verifique SI eU e for convidado. alguma. 

O Sn. PRESIDENTE :-O .Sr. minis_tro da o Sa. Cos~.& ~no:-si a secretari3 desta 
fazenda provavelmente .esta em serv~ço _no cama r a ha tempos está sem. chefia; eslá aee
senado, caso tenha recebido a eomm unr~açao. phala. Porque não se dá remedio ao mal? 

O SR •. F.aEtTAS C_ooriNllO :-Mas per~ilnto .a o requerimento é approvado e o projeeto fica 
V. E:x.. SI esse serviço é de n~\urezn a 110pedrr adiado 
9ne o Sr. presidente do conselho compareça · • . . - . 

99 a camara dos Srs. deputados para defender a J!;ntra em 2. drocnssao o projecto n. 2 , au-
sua proposta; raeto este ao ·meu ver da maior toriZando o _gover~<l a conceder ao tenente:C!!· 
importuneis para úS ne<>ocíos publico, ron_el.Ignaero Lu.rz de Ar.~vedo Costa reoussao 

. "_ . s. de JUros pelo deJ:u!o de 15:3110~620. Pnra que esta drscussao c~m10he eom a regu· 
laridade devida, requeiro que seja ella adiada O Sr. Freitas Coutinho :-Quando 
para o momento em que o Sr. presidente do este projecto entruu em primeira discussilo 
COil.Selilo possa vir a esta camara. ex.puz os motivos por que não lhe dava o meu 

Creia o nobre dep'i:tt~do que com estas minhas voto. . . 
palavras niio quero nbsolutamente censurar o Enten~o que devemos estar aqm de ~sp~da 
Sr. presidente do conselho: ·creio mes111o que d~s~mbarn hada co~tra to~~s essasllretençoes 1n· 
ha motivos ID!lito imperiosos para e"l:plicor a dtvrduaes,,q~e, a!eiD d~ lnJustas, tmporta.m em 
ausencia do nobre ministro, mas estes motivos senos prejwzos. para o thesouro nacronal. 
;ne parece que não hão de ser perpetuos, por (A~iados.; . 
ISSO é quA apresento o men requerimento. · 8t agora se !lO~ p~de .a dispensa d9 pagamento 

. . de uma quantJa· mSifWJ-ficante ~eV1da ao the-
0 Sr. Zama:-sr. presrdente, o nobre souro publico,amanhanpparecera uma outra em 

·membro da o~posição acaba de levantar-se pe- proporçõe; mais vastas, a assim por diante, visto 
dindo um adiamento que sem duvida nanhUJD~ co10o estabelecer-se-ba este precedente, a cuja 
encerra uma grave censura ao Sr. presidente I sombra se acolherão ceri:IIDente. aquelles. que 
do cocsell!o por~ não comparece_r ·perante a re-. nilo estiverem dispostos a cumprir com a_quillo 
pres~ntaçao naetonal· para exp!rc_ar-lhe a~ ne- qne tiverem estipulado com. a fazenda nacional. 
cesstda~es que o levaram a p_edrr o credrto de A eomooíssão que de~ parecer sob~e este J:!rO· 
tres mil e_ tantos contos. . - , , jecto nenhum esclarecunento nos . da relativa• 

Sr. presidente, eu estou habituado a ver no. IDente .á vantagem gu_e elle contém .. · .· . 
Sr. conselheiro Saraiva UID homem qne não Haum ·contrato feito cot~·afazenda nacronal, 
costuma faltar aos seus deveres (muitos apoia- contrato para cuja reali~açao 'se a~optara.m :~s 
das), e por Isso desejo· e peço formalmente á garantias da lei, e Jll!l.a de~as, se nao a pnnci
mesa que informe á camara si convidou, corno· pai, é aliança,que abas foi prestada. __ 
era do seu dever, o Sr. pre~idente do conselho Ora si h a a fiançat qual o .lucro que . resulta 
a comparecer hoje nesta camara. para o's verdadeiros mteresses fiscaes de imp~-

0 sn. PRI!SIDEN'r& :-Já se mandou· examinar dir-se que a mesma fian~a produza: 1?5 se~ elfe~
na secretaria 'o facto a qua allude o nobre de- tos'! Isto não é regular. Quando aqUl sa discutt.u 
putado. a celebre. q~estão dosulpb~eto de carbon&, CUJ:O 
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privilegio.infelizmente venceu, declarei que_ es-' 
tilria sempre nesta tribuna de ré contra tudo 
que tosse ·pretençfio !udtv!dua , contra tudo 
q 11ando importasse favor ao interesse de um só, 
com detrimento do interesse publico. 
. Este projecto já roi submettldo. à L • votação e 

a qua1não produziu os resultados que eu espe: · 
rava. 

Portanto, venho . novamente lornar . saliente 
qne o qué requer o pretendeu te é nnda menos 
do que a dispensa de tim pagamento· que elle 
deve fazer ao Estado; e dispensa· que não me 
parece poder ser concedida por esta camara. 

O Sr. Freitatt;-Na i.• discussão deste 
projeeto eu demonstrei não existirem os Incon
venientes que o nobre depuLado acaba de not:~r 
nesta ·preten~; antes, pelo cont~~rio h~ grande 
eónvenieneia na permissão que IJede este im
portanto eidadão . de.-.minha pron ncia para ser 
dispensado dos.juros:ile um debito que elle ~-on · 
trahin coin a razenaa nacional. 

A dis]ieil.sa destes juros será ·mais vantajosa 
para o Estado do qae·a sua cobrança por meios 
executivos. · . 

Eu já demonstrei que a fianÇ3 de que se trata 
versa sobre hypothecas de bens de ralz (fazendas 
situadas na· província do Piauhy) e que foram 
extraordinariamente deterioradas pelas ultimas 
seccas de que tem sido vietima o norte. 

Portanto, desde que se proc~der -á execução, 
o governo, com as despezas de custas e outras 
inherentes a estes pro~essos, terá de despender 
quan\ia muito maior do 'que a dispensa, que se 
pede, insignificante como é. . · 

Será mesmo mais conveniente conceder esta 
dispensa, do que arruinar por uma vez um pro-
prietario. · · · 

Além disso, _parece-me que o Estado niio devo 
regatear estes JUros, qaando se apresentam mo-
Uvas tlo ponderosos. . 

Este negocio !oi submettido tí commissiio de 
ruendn, composta de pessoas muito competentes 
e noteveia, scndo uma dellas o àctual Sr . mi
nistro da· agricultura ; e essa eommisslio foi de 
parecer quo não:havi~ inconveniente nenhum 
na concessiio de que se tratn. Foi lambem ou
vida a thesouraria de fGzenda do Piauhy, bem 
como o procurador Ü$cal, que são os encarrega
dos da flscalisação dos dinheiros publicas, e nüo 

. se oppuzer-un á dispensa. de. juros ·que p~de este 
devedor da .fazenda ·pubhca. 
· :Acho,pois,que é de justiça a· cpncessão de que 
se trata; e espero quc~ esta augusta camara não 
Msitil.r:i em concedel-a, · · · 
-• .Naó havendo mais queni pedisse ·a palavra foi 
encerrada a discussão. · 

vineia .do llhranhão que outi-'ora foi uma das 
m3iS tlorescentes colonias ·do antigo regimen, 

Quondo, h~ poucos annos, tralou-se de levar o 
cabo telegr~phico submarino á capital daquella 
província, levantaram mil objecções · .falia. 
ram na exist encia de bancos de coral qÚe des
truiriam os cabos; crearam um ·sem numero de 
di11iculdades, até que o governo m~ildou uma 
commissão especial estudar o porto, e afinal ' 
convencendo á companhia de que• não havia 
taes obstaculos. Felizmente, Sr, presidente, o 
cabo foi I evado :í capital da província e a com
panhia reconheceu desde Jogo quo não era 
nquella estação a menos rendosa, pelo contrario, 
muitas vezes tem dado maiores vantagens á 
companhia do que· outras estações que se sup
pnnbam mais rendosas. Isto, Sr. 'Presidente, 
quanto á· ecmpanhhs .estrangeiras : mas esta 
antipatlíia pela 1Jrovincia, · este mão fado, não · 
procede só dessas companhi3~, mas . tnmbem do 
nosso gov~rno. Quando o honrado ex-irúnistro 
da fazenda teve de levantar um emprestimo 
vantajoso em differentes províncias do Imperio, 
e ~té em praças estrangeiras, esqueceu-se do 
1llaranhãa ; mas a pra~a do Maranhão, ])'em de
pressa demonstrou a S. Ex .. . 

O Sll. 'j~AQUIH SEnnA :~ne ella ei.istin. 
O Sn. F ADto REts:-•.. que ella tinha meios 

para coadjuvar o governo, e foi clln . uma das 
q_ue mais concorreram para realizaÇ_ão do empres
ttmo. Trata-se agora da navegaçao norte-ame· 
ricana, e a companhia procura ci'ear todos 
os obstaculos, ph3ntasiando perigos eminentes 
para não levar os seus vapores ao porto da Ma
ranhão, porlo aliás franco: a navios de grande 
colado e lot:~ção. . · 

E a este respeito, Sr. presidente, ainda me 
recordo de que quando coacluí a minha educa
ção na proVineia de Pernambuco e re\irava-me 
para o Maranhão, em conversa com o finado 
conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, 
que éntão presidia a provineia do Ceará, e ei'II 
um dos nossos mais distinctos engenheiros, fnl
lei-lbe nas di11iculdades do porto do Maranhiio. 
Pouco depois é S. Ex. nomeado presidente p~ra 
n provineia do Maranhão e na primeira visita, 
que lhe fiz, eUe contestou-me que o porto dó 
Maranhão não offereeia a menor difficuldade á 
navegação, porque tinha entrado por. eu e· sem 
o menor obstaeulo e que re.almente era um porto.:
franco · aos navios de todos· os calados e de todas . 
as lotaçõ~s. · ' · · . 

Foi aP,provado o projeeto. 

<O Sa. FREITAS CoOTINHOI pede rectiJicação 

Entretanto, o nobre relator da conimis'são, o 
meu nobre amigo deputado pela ·provi nela de 
Pernambuco,.aind:~. insistiu nos mesmos perigos, 
nas: mesmas phanta·sias e ail).da figur,ou a en.trada 
do porto do Maranhão cercada de _peri~os, de 

da baixios, syrtes e cachopos, etc.; quasi.que·ouvi 
o. nobre relaLor da commissão soltar o ~:rito· do 
poet:\- Fuge crudeles terra$, (use litm avarum. 
· ~bs tudo isto. é phantasia ; si o nobre.depu
l:ldo tivess13: ido .á província .do .. Maranhão, si 
tivesse visto o . scin\illar . das arê:Ls . de 
S. Marcos, havia de . éonven~r:se que nl!o h·a 
mes .perigos, que· o porto oferece en tradafranco 
e sell'uro ancoi'adõcro .. aos · navios ·de todos· os · 

vota~o. . . · . . · .. 
Verifica-se ler sido _approvado._ . . 

•: Continúa a L • dlscassão ·.do projecto n. 9ll 
. sobre ·a navegação entre ·os Estados-Unidos e os 
portos do Brazil. . ·. . . . . . · ·· 
(~O' .S.~:, ~io~ ~~::..... · s~ , -_p~iaente~ 
Jlao se1 que· mau fado procura ·depriiDlr·a pro" colaaos ·e de todas as lotações. · · . -
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Não é de hoje, Sr. presidente; Já na época de 
nossa independencia lord Cocbrane, na alterosa 
náu P~dro I, foi por duas vezes á província do 
Maranhão, e então não havia illuminação na en· 
trada do porto, nem mesmo existia ainda o p ha rol 
de Sant' Anna, porque este só roi constrUido pelo 
engenheiro André de Andrade Braga, muito 
posteriormente á independencia do Brazil. 

Entretanto a náu Peàro I, que era um navio 
do antigo fabrico, que demandava um grande 
calado, entrou pela barra do ~laranhão e foi fun
dear no ancoradouro.de Itaqui por duas vezes. 
Lord Cochrane não achou o menor obstaculo. 

0 SR. BELFODT DUAI\TE : - 0 ancoradouro 
está no estado em que se acha ~porque não ha· 
governo neste paiz ; si o houvesse, seria apro
veitado o porto doMarailhão, que é o primeiro 
do Iwperio. · 

O Sit. FABIO Rlus:- Essa triste nomeada que 
tem adqnirído o porto do Maranhão refere-se 
simplesmente ao ancoradouro da carga e des
carga dentro do esteira. formado, como disse o 
nobre deputado a quem respondo, pelos r ios 
Bacanja e Anil. Esse . esteira está mais ou 
menos obstruido de arêa. Existe, porém, o canal 
onde ancoram as galeras inglezas, navios de 
grande lotação e que recebem a b!lrdo até quatro 
mil saccas de algodão_ 

Então qú~I é a difliculdade ·que encontram os 
paquetes americanos em fundear, niio dentro 
dos ancoradouros de carga e descn rga, porém 
em um dos tres, que ofi'erecem vinte metros de 
profundidade, ou mais ? 

Quaes siio esses perigos? Quaes sao esses 
bancos, estas difllculdades que o nobre deputado 
encontra 1 Vni-se ao mnppa e nelle se encontram 
~es e t3es bancos ; e a phantasia crêa os pe.
TI"OS. 

No Brnzil, Sr. presidente, si exceptuarmoa o 
rnagnifico porto do Rio de Janeiro e o magni· 
fico porto dn Bahia (apoiados), em toda a pnte 
o nobre deputado ha de encontrar par~is, 
bancos, etc.; porém, a queslão nlio é de p~rceis 
nem de bancos, a q uestiío é de callaes, de on
troda. Si os canoes sio vastos e profundos, 
como 6 o canal da entrndn do porto do l!orn· 
nh11o, essas difficuldades nada têm que ver, 
porctue estiío nol:ldas nas cartas e nos msppas 
m:mtimos de uso do's navegantes _ 

E depois, actualmente nlio- se dá o que se dava 
quando lá foi lord Cochrane, porque hoje temos 
~ pbarol de Sant'Anna, que evi ta os perigos de 
léste, e o pharol de Itacolomy, que evita os 
perigos de o és te_ -

O sit_ JoJ.QU!ll S&~~l\A :-E cuja luz ·se avisto 
a mais de !.i leguas de distancia. 

O Sa. F.l.liiO RErs :-0 proprio engenheiro 
americano, a quem o nobre dep)ltado se retere, 
o Sr. Roberts. apresenta uma argumentação que 
póde ser muito sabia, muitojndiciosil, .mas que 
eu nlio comprehendi. Não sei mesmo quando o 
Sr. -Roberts. esteve no Maranhão; nao sei si 
andóu com o prumo na mão, sondando o .Porto, 
como procedeu a com missão hytlrograpbica mo· 
dcrnamenta, e outros ofliciaes da nossa amada 
anteriormente. O que é facto, porém, é que~
reee que M suas proprias palaVl'a$ o mesmo Sr. 
Roberts se condemna; · 

. Tomo lV.-470 

Diz elle qne o _pharol de Sant'Anna avista-se 
a i4 milhas de distancia, mas que até uma mi
lha ba fundo de ~ braças, passando logo a lO 
braças, concluindo que corre grande perigo o 
navio que se a pproximar de Sant' Anna. Mas o 
que va1 fazer o navio na pro:x:imidade de uma 
milha de terra, quando avista o pharol a i4 
milhas Y 

O SR. JoAQUI~l SEIUIÀ : - Vai encálbar no 
poço. 

O Sa.. FAnloRms:-Sr. presidente o .porto do 
?!laranhiío é tão frnnco qne recordÓ-me de um 
racto, que se paS5ou na minha.infancia e que é 
conhecido de todo .o mundo D:l província. · 

Carregou no porto do :Maranhão um· navio, 
q1;e, segundo me·recordo, chamava-se Marque.; 
dó Pombal, navio mercan1a de grande lotação 

O Sn. SERAPHICO :-Qne lotação tinha 1 
O Sa. FABIO Rxzs : - Não me lembro neste 

momento. 
OSa .. SBltAPBlCO:-Ah I 
O Sa. FABIO R&Is:- Mas o nobre deputado 

verá que a lotação não vem ao caso. · 
O Marquez: de Pombal, carregado, seguiu Yia· 

gem, e encalhou em um ·dos bancos proximos 
antes de sair para o occeano, casu:.l ou propo: 
sitalmente ; não entro na questão, assim como 
não entro na questão do Hybe1"1lia; trago este 
símile sómente para fazer uma approximação ao 
HybemitJ.. Encalhou . o Marqutz de Pmnbal : o 
capitão nssustou-se ou fing!n-so assusr~do, e 
nssim. a tripolação toda; tomaram escaleres e 
largar~m-se para a cidade, deixando o navio 
encalhado eom os panos soltos. · 

O Sn. JOAQUJr.t Sr.-nA:-E o navio sabiu por si~ 
O Sn. F A !li O Rlls :-D'abi a pancas horas, 

quando deu o maré, houve sigoal de navio· de
m~ndnndo a bnrr~ ... 

O Sn. JoAQUIM Ssnl!A:-Era o Marquez ~ 
Põmb4l sem equipagem. 

O Sn. FABIO 1\Rts:- .. . era o Marquez ú 
Pombal, som um homem de equipagem, que 
vinha por seu pé metter-se. dentro do porto I 
(Riso.) . 

Eis aqui o porto cheio de perigos, cbeio de 
escolhos em qo.e póde até dispensar-se a tripa; 
!ação do navio t . 

Posteriormente tem ido ~o ~laranbão navios 
de grande calado como a fragata peruana · Pa· 
chitia de 26 pés de calado, o vapor CaniJtwú e 
mais dous vapores inglezes que lá estiveram 
não só no ancoradouro da Eira como no da ilha 
do !lledo carregados com 24-,000 milhas de cabo 
submarino, e a fragata peruana de uma lotação 
de 3,1100 toneladas, que acompanhava os moni· 
toras peruanos que nós vimos passar por aqui. 

O Sr. Sodré que se acha actualmente no ga- . 
binete do Sr . ministro de estrangeires, quando 

. regre~sava dos Es1Mos-Unidos onde foi .~osso 
ministro, e onde recebeu do governo amerJeauo 
a honra de ser trnnsport;;do em ·um navio da 
~rm~da nmeric~na, lã esteve na fragata Sa~Ja• 
!lllch de grande lotação, um dos melhores ·Da· 
vlos q_ue então possuiam· os Estados-Unidos ela 
Amenca. 
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Onde é, pois, que 3 nobre commissão encontra 
esses porigos,esses cachopos ess~s escolhos, por 
toda a parte ? 

A commissão hydrographica foi fazer um es
tudo por ordem do governo ; essa comrriissão 
compunba-se de olliciaes distinctos e que co
nhecem a sua profissão; todos nós conhec~mos 
o Sr. llarãe de Tefi'é (apaiaclos); todos nós co
nhecemos os Srs. ! . •• tenentes Grnçn, Camara 
e Mancebo, e todos elles fizeram o seu exame, 
e si elles tivessem algum interesse nas infor
mações que deram sobre a capacidade do por to 
do Maranhão para a passagem dos paquetes 
americanos, o interesse era de servir ao governo, 
e como o governo tinha contratado a navegação 
excluindo o porto do }lar~nhão, e esta nnvega
ção passou por uma medida do parlamento, era 
natural que si elles qu!zcssem servir alguem, 
servissem no governo, visto que eram delegados 
do governo e mandados por elle especialmente 
parn fazer estes estud.os. · 

Qual o interesse, pois, que poderia te~ esta 
commissão composta de officiaes tão distinctos 
em vir cccultar a verdade ao governo e UG 
parlamento? Não tinha interesse nenhum. 

O Sn. SEltlPHrco:- Entretanto, eu fundei-mG 
no parecer da propria commissão. . 

O SR. F.Al!!O RErs:- Mas o nobre deputado, 
pelôe-me que lhe diga, truncou o parecer, que é 
muito ell:p!ieito. 

O Sn. SElW>mco: -!las conclue diversÍl· 
1uente. · 

0 S:Íl. FABIO REIS:- Eu nãO leio O parecer 
perante a camara', p\lrque a minha vista, 
com a pouca I uz rrue aqui temos, não dá para 
fazer estas longas leituras ; porém pedirei I i· 
cença á camara pnra tran:·crevcl·o no meu 
discurso, por inteiro, porque o meu di::tincto 
amigo transcreveu apcnas_nlguns trechos quando 
encetou este debate. 

barque no Lam~rão. O nobre deputado S3be 
que · ha muito~ annos não vinha uma família 
das provinci3s do nort~, ernquanto não tiYemos 
vapores directos parn a Enl'opa, embarcar em 
Pernambuco. Vinham á Bahi~, ao Rio de Janeiro, 
para embarcarem em a~uas mais tranqnillas 
e quietas. Hoje é que o llabito já vai fazendo 
com que se perca o medo: mas é natural que 
este medo exista para alguns de embarcarem 
no ancoradouro da Eira: mas este o1ferece muito 
menos perigo, ou antes é mUito menos assusta
diço (porque não ha perigo algum) do que o 
embarque no 1.3marTio. . · 
M~s a commissão, ainda no proposito de afeiar 

as causas, levantar dilliculdades e escarcéos sobre 
o perigo àa entrada no Maranhão, fez uma dis
tiucção entre porto marítimo e porto commer· 
cial. . 

O Sa. Slllu.Parco dõ um apal'te. 
o sn. FAma REis:-EnLão o nobro deputado 

:ciTo reparou bem para a questno que nos oeoripa. 
O contrato, quando se refere ao JlOrto de P-er
nambuco, chama-lhe--o porto de Pernambuco;· 
e quando se refore ao porto do Maranhão, chama
lhe-porto do Maranhiío. Ha differcnça muilo 
notavel entre porto e ~ncoradouro, e essa dif
ferença não escapou á comuliss:io hydrogra· 
phica,que e1·a composta de homens profissionaes 
e que íntítu.lou o seu trallalllo.-Re!atorío sobre 
os divetsos ancoradmwos do porto do l!Iamn!Jão. • 
O qne so trata é ·de saber ~i o porto do Mara
nhão tem algum ancoradouro onde os navios 
possam estar tranquiltos c sem perigo_ Os an
coradouros, como se sabe, s~o de ditrcrcntes 
especios; são de carga e descnrga, de cabotagem, 
on de trafico miado, de franquia e até de qua· 
renten~. Quando no J\[arnnhuo temos necessi
dade de quarentena, o ancoradúuro de qu~ren· 
tena é o de Eira, e isso desde tempos immomo
rines,antes da costa esta r ill uminada. Eu lembro
me ainda que,na minha infmcia, quando huuve 
o cbolera na Europa, os navios que vinham de 
Portugal e Hespnnhn faziam quarentena nn 
Eira, não eu travam da Ponta da ArGa para den
tro. Portanto, aquelle ancoradouro é conhecido 
pelos navcgantes _ 

A' companhia não con-vêm entrnr no 1\hra
nhão ; mns eu estou persuadido de que pensa 
erradamente. Si os ;a pores entrarem no Ma· 
ranh5o, a companhia ha de convencer-se de 
que os seu~ receios eram infunda,dos, como se • 
convencau o Sr. Affonso Celso, quando excluiu 
o :~traranhão do emprestimo ... 

Quem lêr o parecer verá que está demonstrado 
até a evidencia_ O parecer diz; ha tres anco
radouros no Maranhão, todos Ires com capaci • 
dade para receberem os m3iores navio$ quo 
nm ao Brazil. Depois faz o pa rallelo e diz : o 
ancoradouro da Eira nas monçues de vento 
)lordeste o1ferece alguma agitação e uma cor
rente mais forte; porém isto não prejudica 
absolutamente os navios, crea ~penas :~lgumas 
dilliculdades ás embarcações miudas que com, 
municarem o navio com a terra, e estas mesmas 
dilliculdades são_ de poucos metros porque desde 
qu1l se entra da Ponta. d'Arêa· para dentro do 
porto,que a commissão c bama porto commercial, 
eXistem aguas tranquíllas. 

A commissão ainda faz o parallelo entre o 
porto do Maranhão.. . . · 

O Sn. J O..I.QlJLil SERE!. :-E tomou 800:030$000. 
O Sn. FAnro REis:-.·- como se convenceu 

a companhia telegraphica submarina, por.que 
estã vendo qne o l\laranhlío lhe dá mais in teres· 
se do que afgumas das outras cidades· do Impe
rio_ Portanto, a ·propria companhia hade con
vencer-se de que o porto do lllaranhão não ofi'e
reco esses IJerigos, mesmo porque a costa está n
luminnda, falwndo só, para completar-se a illn.· 
minaç5o, lcvantar.um pharolna ilha de S. João, 
pharol reclamado pelos praticas .dn eostn e .Pelos 
nossos officiaes do marinlla, desdA muitos annos. 
A necessidade deste pharol é intuitiva. .t'ião é 
preciso ser profissional para vôr que o Mvio 

O Sa. SEI\APBrco dálum)parte. 
O Sn. F.uno 1\ms.-Dá-se o mesmo. Pois o 

nobre deputado póde conseguir que um navio 
carregado de objectos muito volumosos ou pe· 
sados descarregue sem risco no Lamarão ? Não 
póde com cer teu; h a de descarregar com 
perigo eminente, com muito maior perigo do 
que no. ancoradouro da Eira. Entretanto, eu 
não enlep.do que se deva condemnar o em· 
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que se quer affastnr muilo dos baixios· de 
Saut' Anna, oode afastar-se tanto que v à. .ainda 
a oéste do pl1~ról d~llaeotomy ; e nhi então será 
despertado pelo pharól de S. João. Não é preei· 
so ser marítimo parn sn!Jer isto ; eu mesmo j~ 
sou um pouco nayegante, porque tenllo feito 
aquelle caminllo tantas vezes, que j:i entendo 
um ponco do riscado. 

Os paquetes americanos nem qu9rcm trazer 
pratico a bordo. E' um erro, e assim o qualifica 
a commissão hydrographica. 

Mas os uobres deputados acham que isto é 
uma prova de qus o porto· é intratavel t Um 
porto qué precisa de prntico I. . . · Que maravi
Jh a ! Que c ousa estr3nha ! 

Pois, senhores, toda nossa costa do norte 
precisa de Pl'~tico. O nobre deputado não sabe 
que os proUcos estão em Pernambuco á espcrn 
dos vapores nacionaes, mettem-se· nelles, vão 
até ao Pari c voltam a Pern3mbuco? 

nhum interesse ab;olutamentc em coadjuvar a 
entrada daquelles VDpores no porto do · Mara
nhão. Entretanto, o nobre de{Jutadoquer des
truir todo este estudo, desautoranüo esses .pro
ns~ionaes que tem responsabilidade perante o 
pn•z e perante o governo. E porque 'f Porque 
mformantes dizem o contrario. Lembro no uo- . . 
bre depu udo que nm dos informantes que disse 
ao noore senador pelo Amazonns, o Sr. Leitão 
da Cunba, que os paque'tes americanos não po· 
diam entrar no .porto do Maranhão, foi o Sr. 
primeiro tenento M:mcebo. · · 

O Sit. JoAQUIM SEIUIA;- Que assignou o pa
reeer. 

O S11. FABIO REts:-Eile foi nomeado pelo 
!fOVerno e talvez muito de proposito, '(lor ler 
aado taes informações. Seguiu com o chefe da. 
commissiio; fez parte della, acompanhou o es· 
tudo feito. 

Nenhum vapor nosso, nem de guerra, nem o s J s T d • 
mercante, navega sem pratico. O nobre depu· n. OAQutM BI\IU.:- eve e re1ormar a 
ta do não sabe que, além desses praticos da ·sua opinião· 
costa, baproticos da barra em difierentes portos, O Sn. FABIO REis: -Mudou de opinião e as· 
não só no Maranhão, mas lambem na Parahyba, signou o parecer: la está o seu nome logo abaixo 
em Pernambuco, AlagOas, Cear'á o Para?· do do L 0 tenente Grnca. Consta-me que o Sr. 

Si algum porto devesse offerecer ,!l.illiculdades Barão de Tetré teve a delicadeza de perguntar 
~os 'Paquetes americanos seria certnmente o do ao Sr. i. ' tenente Mancebo si queria asslgnar 
Pará, porque tem o baixio de Bragança,que niio com restricções, visto o Sr. Leitão da Cunha· se 
fica muito distante, e o d~ Tijioca. Este ultimo ter apoiado na sua opinilio; respondendo, o Sr. 
esteve por muitos annos sem· pllarol, mas hoje Mancebo, que asst:;nava sem restricções em con-
tem uma barca pharol e o porto completamente sequenciu do estuao feito. · 
seguro . Mas nem por issa d'antes os navios O nobre deputado não eonbece o porto· do 
dei:x:avam de ir ao Paro por causa desses pe· Maranhão, nunca foi lá, não é pr&§ssional,guiou· 
ri"OS; se por informuções; mas o que lamento, é que 

"o nobre deputado ~té fez o proprio Fulton tendo ã seu alcance informações tão autoriza<los 
suar sangue na sepultun, dizendo que vaper<is de uma com missão nomeada pelo governo ex· 
não pode:n entrar no porto do l laranhão, qu~n- pressamcnte para aquelle fim, e composta de 
do os navios de vela, que siío de muito mais homens profissionaes, o nobr.e deputado d~J?!e· 
diffieil navegação, navios alterosos como a nãu zasse este parecer para apo1ar-se em optntoes 
D. Potlro I, têm ido muitas vezesóquelle J)Crto. menos autoriznilns. (Apdrt~s .) 
Pois si navios de vela podem ir áquella porto, Niio tenho má vontade á companhia, ao con
como é que o nobre deput:~do diz qu() -vapores trnrio. Por ter muito boa Yontade a r:~vor da 
por. serem ·grandes, não vodem ir ? Vapores, navegação dos paquetes americanos, é que me 
grandes eram os que não ha ILUito tempo ia~ empenho paro que faç.am tnes paquetes a escala 
lá prover-se de gado para Cayenna; e note o pelo ~Iaronhão. 
nobre deputado que esses vapores não ficavam E' preciso que os nobres deputados saibam 
n:~ Eiro~ i:~m até além do Baluarte. · que a província do ?.13raull~o, das do_ norte do 

o Sn. SEILU>mco :-Enniio disse que-o porto B~zil, é nquclla.cm que d!!5p~n(? lll?lS _v~v:~z. o 
. era impossível. espírito de associação e de IDIClnt•va mdmduál. 

O Stl. FADto REIS:- Mas o.nollre deputado ppoiados.) · 
• .fi<ruron 0 porto eriç:~do de perigos, de baixios, O :lfia~nh~Q, tem Lres bancos commerci~es, de sv. rtcs, de rochedos, de recifes etc. . . . um banco hypotllellllrio, vorios com}Xlnb•as, 

l.Ó1las ellas dando bons· dividendos. 
o Sn. BELFO~T . DOAllTll : - Tem os mesmos o Mar:mhão tem a sua divida publica fundad:l 

bai,;:Ios que . toda a costa do norte de Pernam- JO jnro de 6%, e as apolices têm na praça, 
buco ao l'ará. cotação ao par. (Apaiados . ) 

O SÍ\. FABIO REIS: - Si se devessem afugen- Por consequencia, é, como disse, a província 
tar do pÕrlil do Maranhão os vapores por 5erem em que desponta o espirito de !lssociação e de 
n-raudes então lá não devia ir mais nenhuma iniciativa individual, como uno succede. em 

,galera 'ingleza, embarcJção :i vella que .não nenhuma outra província do norte. Agora m~s-. 
governa tfio bem como os vapores. 'mo trata ele levantar um engónbo central, CUJOS 

Mas· quem ler o parecer da com missão hydro· est3tutOs pendem: da approvação: do govern~, 
grapbica se·bade convencer de que_ tü.d~ ISto é em preza que querem levnr ·a cffeito sem garantia 
méra pbantasia, porque a comt:nlssao fo1 com o de juros. 
prumo na miio, estudou. exammou tudo çom T ·d · 1 
cuidado. E lia foi composta de distinctos pffic1ae.s O Sn. BELFORT DuARTE;-:- o o· o nosso ma 
que tem responsabilidade, e nüo tinbam ·ue- prov~m d? governo· do ·Braz1l. 
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· O Sa. FABIO RI:Is: :..:_E' a província que ·mundo de grandes marés que não tem muitos 
mais lamenta ter encalhado no senado o projecto competidores, já não digo na America mas no 
sobre soeiedades 3nonymas. (Apoiados.) Ainda mundo todo. 
ha pouco, em uma publicaçf.o no Jornal do Quando a maré está vazia vêm-se as corôas e 

·· Commercio, o Sr. Martiuius Hoyer, muito com- parece que não ha por onde passarem os na· 
petente nestas materias, deplorava esta falta, e vios, apezar de haver muilo bons canaes; mas 
tenho mesmo cartas delle queixando-se da de- quando a maré enche passam por cima dessas 
·mora na approvação dos estatutos da companhia corôas navios de nove pés de callado, como diz. 
do engenho central. · . a commissão hydrographica. 
· Nestas condi~ a província hade por força 0 desejar que o espírito emprehendedor do povo Sn. SERAPmco dã. um aparte. 
americano vá se innocular alli. (Apoittdos.) E' O Sn. F.\llto R&Is :-Deixe-me o nobre de-
muito natural que eu me empenhe, que todos putado concluir o mau pensamento. Por cima 
nós tenhamos o firme proposito de pôr a pro- das corôas faz-se o trajecto em meia hora, e por· 
vincia em communleação directa ·com o povo tanto já se vê que não póde haver mais de 
americano, cuJo espirito de empreza, é prodi· quatro milhas. . . 
gloso neste seculo. . Quando, porém, a maré está vazia é preciso 

Q'lleremos que os maranhenses possam fre- fazer uma curva cireumdando o baneo de 
quentar aquelle paiz de maravilhas com mais Yinerva, e então se faz a v!agem em pouco 
facilidade e promptidão. Eis o motivo por que mais de uma hora. 
somos empeiihados em que os paquetes façam Já vé o nobre deputado que (cu lhe peço li- . 
escala pelo porto do Maranhão ; mas o nobre de- cenca para usar de uma expressão lã do sertão) 
putado entende que é melhor desprezar as in.- ê um salto de pulga. Eu tenho passado por alli 
formações que o governo mandou colher. um sem numero de vezes, em vapores e em 

O nobre depu~do fez refencins á distancia dos ·embarcações á vela, naquellas ngssas embarca· . 
ancoradouros . ções ronceiras que carregam saccas de alsodão 

A eommissão hydrograpbica diz muito expli- quando vão vazias para. o interior, e sei que é 
citamente que o ancoradouro da Eir~,, logo na um trnjeeto muito curto. · . 
entrada da barra, antes de passar-se a !ortale~ Itaqui é que fica um pouco mais distante, 

- da barra ou a Ponta d'Arôa, ·fica ·á dua~ e meia mais duas milhas; Itaqui . é qne poderá ficar 
milhas do desembarque da cidade. a umas seis ou sete milhas, quando muito ; mas 

Destas doas e meia milhas, uma e meia são a ilha do Medo não·, senhores, não fica á mais 
deniro do porto chamado commercial, isto é, da de quatro milhas. Que necessidade ha de irem 
bacia tranquilla ; só u.ma milha ou pouco mais os vapores americanos á ilha do Medo 1 1\'ão ha 
é que fica fóra da Ponta d'Arêa. nenhuma; fiquem na Eira. 

Portanto é um trajecto facil, rapido e curto: Nós temos na provinch uma esquadrilha de 
vai-se com a maior facilidade ·e volta-se. vapores. Elln passa gernlmente por estar 

Diz a commissão: mas no tempo das ven· muito atrn1.ada, e eu sou um dos que dizem. 
tanias Y isso, porque quero que se adiante ; mas, nllo 

Nesse tempo, si os vapores tiverem de fazer obsL3nte, nós temos uma esquadrilha de vnpo
descargas de volumes muito pezados ou de o.ma res; temos duas companhias Ouviaes, possuindo 
grande quantidade de volumes, o que não é ambas ellas duas duzias de vapores ou mais. 
provavel tão cedo, POdem francamente seguir Por conseguencia não nos faltam vapores para 
mais para dentro até ao ancoradouro da ilha do .a navegaçao. da Eira. Qúando seja necessario, 
Medo, ~tne ofl'crece uma ampla bacia com ~O ou podem esses vapores dar reboque, e é o que se 
~pés de profundidade; ou ainda pódem proeurar faz lá : os f pequenos vapores da navegação dos 
maior profundidade no ancoradouro do Itaqui, rios saem da cidade com duas ou tres grandes 
que é perfeitamente tranqultlo; mas este, d1z a alvarengas carregndas, levám-nas a reboque. 
commissão hydrographica que, será necessario E esses vapores não tem grande força; são 
só para quando algum navio precisar de con- pequenos, de muito pouco callado; porque das
certo. · , tinam-se a navegação de rios onde ha. ltCCC$; 

Diz porém o nobre deputado, este ancora· entretanto levam a reboque duas e Ires gran· 
douro da ilha do Medo fica á niío sei quantaS: des alvarengas ou barcaças carregadas, e fazem 
milhas. Não fica tal. Estivemos outro dia em esse trajecto por cima das corôas em meia hora. 
eonferencin com o· Sr. :Qarão de Teffe, á qual pouco mais. Portanto onde estão esses perigos'l 
assistiu tambem o nosso collega o Sr. Dr. Jar- onde estão essas dimeuldades ? · 
dim, e ficou demonstrado ,á vista do mappa,que Acho, Sr. presidente, que nós nõo devemos 
não h a mais de quatro milhas. · · querer impor á companliia. Si eu estivesse 

E depois, o relatorio não falia exaetamente realmente convencido de · que os vapores da 
11a quantidade de milhas, m;~s não esquece a companhia corriam grande nseo, realmente não 
muena ·distancia em que fica este ancora- me abal~nçaria :1 . pedir que fizessem ~1\1 
couro. pelo porto do .Maranhão; mas eston perfeita· 

·O relatorio da cammissão diz expressamente: menle convencido do contrario. · lá o·.estava .de 
-:-no v;~por Lo.mego, em que fizemos os estudos, muitos annos, mas agora, depois do relatorio da· 

···quando passava mos por cima das corôas fazia. com missão hydrographica, fiquei completamente 
mos o trajecto em meia hora até ao ancoradouro convencido de que não ha o menor perigo, não 
da ilha. do Medo. , ha a nienor d.i.111culdade. . . . . 

Talvez o aobre doputado não saiba que o Nós estamos vendo que é a1é ULlJíorlo onde 
porto do Maranhão é wn dos raros portos do o navio póde entrar sem nma Jle5803 de triP?-
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lação a bordo, como se deu com o Ma.rquez de ~or consequencia, supponho que. a companhia 
P~m/ia[ ; é _um porto onde Lord Cochraoe entrou JlÍ tomou esse conselho e viu que se obrigou a 
com um dos maiore~ navios, ao menos naquelle uma condição excessivamente onerosa de fazer 
tempo, o D. Pedro I,. que tinha um calado 1.4 milhas por hora, que os vapores, emquanto 
enorme. Nós vimos entrarem ahi outros na'Vios: novos,. fize!'11m, p~rém, que já não fazem porque 
a nossa fragata Cons!ituij:ão, que os omciaes dé os n:rnos como nos tambem vão envelhecendo. 
marinha costumavam a dizer que era uma náu Eu, com certeza, já não ando eom a mesma pres· 
rasa, esteve fundcada dentro, ao pé da rampa: teza como o meu nobre awigo que me dá o.> 
ainda me lembro bem de qne a primeira ye~ apartes· .. E depois o nobre âeputado -vê que a 
que a fragata Coilstituipio abi foi, depois de ter emenda que foi apresentada aqui e passou nas 
trazido de Napoles Sua ?flagestade a Imperatriz, duas camarns e foi sanccionadQ pelo poder mo
sendo então commandante o capitão de mar e derador remedêa isto, porque acrescentou um 
guerra R~pozo, esteve fundeada quasi junto á dia ao tempo das viagens, dia que a companhia 
rampa, e de terra via-se :iquella volumosa ja não precisava, porque já o havia tomado PQr 
_figura do commandante Rapüzo; que era muito suas mãos. 
gordo. os · 

Depois disso têm ido muitos outros navios de 11. SEBAPJuça :- O nobre deputado aflirma 
grande calado, de grandes dimensões ; e si os que a companhia não parte no prazo legal ? 
naviü~ de -vela podem entrar pelo porto de Ma- O Sa: F AJJIO RErs :- O que eu affirmo é que 
ranhão sem perigo, por que se ha de dizer qne não chega nos dias determinados. 
um vapor não póde entrar nlli sem correr O Sa. P:aESIDENTE: -0 nobre deputado já exce
grande risco? ! Vê-se que isto é effeito de ima- ·deu mais meia hora de tempo de se passar á 2.• 
ginação. . 
. O Hybern«' foi á pique ha tempos, é -verdade, parte da ordem d~ dia. 

mas o nobre deputado esquece-se que dentro O Sa. FA.Bro REIS:-A'. vista da intimação 
do porto do Rio de Janeiro, aqui junto no arse- de V. Ex., eu -vou concluir. De~eja-va ainda 
na! de marinha, um -navio foi a pique e que- fazer algumas ligeiras con~idernções, porque 

. brou·se na i~ha das Cobras. O mesmo se deu eu tenho tallto empenho que os vapores toquem 
em Pernambuco e na Bahia com um paquete no porto do Maranhão, como em convencer o · 
allemão e o Bearn; francez (apartes); onde é nobre depntado, mesmo porque nós ambos so· 
que não se perdem navios Y Quem anda no mar mos meios pernambucanos, nós nos entend~mos 
eslá por força sujeito a estes riscos. perfeitamente. Eu tenho passado uma grande 

Mas não se pó de dizer que o risco é tão gran· perte da minha vida naquella terra e talvez o 
:l.e que os vapores não acham quem lbes segure nobre deputado não seja mais amigu de Per· 
o casco ; todos os navios que vão ao Maranhão nambuco do que eu, porque eu realmente eswu 
estão seguros ; e si o navio de vela que corre re~artido pelo Pará, Pernambuco~ Rio de la· 
muito mais risno q11e o vapor acha seguradores ne1ro e Maranhão. Sou mais amJgo do Mara • 
coroa não ha de achal-o o vapor 'l nbão porque nasci e JlOr muitos annos vivi alli e 

Eu reconheço que os. paqnetes americanos aquella província, sempre que lhe é permiltido, tem a afouteza de vir do Para até Pernanbuco tem se Jembr~do de mim. . 
sem pralico á bordo ; mas isto não é prudente. Portanto, tenho desejo de convencer ao nobre 
Sei tambem que o mesmo fazem os paqnetes deputado, porque eu não . quero qne de modo 
transallanticos quando d~m~nd~m o parto de nenhum a minha argumentaç~o prejudiqua os 
Pernambuco, para fundear no Lnmarão; mas portos da Bahia, Pernambuco, _Rio de Janeiro ou 
estes tem· n cautella de marchar :i meia força e Para, pelo contrario, desejo que a companbia 
sempre com o pmmo na mão, e marcam a soa ·continue a fazer escalas por esses portos; mas 
derrota de maneira a nunca entrarem de noile desejo princip:1lmente que vá ao porto do Ma
naquelle porto. ranbiío, porqu.e estou convencido qne ha de 

O Sn. S&:trAPKico:-Podem !azer isto no porto lucrar com isto. 
do Maranhão Y · Aquella província não é para desprezar-se. 

d ·ã te Ja muito se têm enganado,suppondo que deviam 
O Sa. BBLFOI\T DIJARTE:-Po em, eJ 0 m tratal-aem~."plauü.Não,senhores,oMaranhão 

!e i to· é uma província que tem um grande fa.turo; 
o Sa. Furo RF.rs:-Podem fazel-o (flpoiados); um territorio fertiUssimo; tem um povo intel· 

eu já tenho entrado de noite no porto doMara- ligente, e dos mais- intelligentes do Imperio e 
nbão até proxi:mo á ram!Ja. ( Aptt_rt~s.) • povo . que tem alguma ia.iciativa individual, 

O parecer dtz que o negoew e ta o fetO que a pouca, porque em geral os brazileir_os ~em pouca 
propria cowmissão hydrograpbica aconselha aos iniciativa; mas os maranhenses d1stmgue~~so 
vapores que, para entr;~rem _no porto do :!tfar~- entre os no;sos conterraneos pelo seu espmto · 
nhão, devem sahir de manha do porto do Para, de iniciativa e de associação. --
e que em vez de fázerem as :lli milbas de 1111Ve· Jã se -vê que tudo isLo são elementos de pro· 
gação a que são obrigados pelo contrato façam gresso e de engra~decimento Ju tllt<l; ~s é • 
apenas !2. . preciso dar-se-lhes 1m pulso e nao matar a nas-

Ora este é um· conselho que eu creio que a eença qualquer idéa que 31ppareça: _ · · · 
comp~nbia já tomou por ~i. antes que a com-~ Ora · a camara -votou· esta ll!edi~a, -nté· com 
missão lh'o désse. Ella ja ~ão_fu_z a~ :1.4 milb~- .certo ênthusiasmo; o s!!_na_do aco_ lheu·a_ bene-' 

Os vapores da companhta nao chegam no dia yolamente, com , exeepçao do nobre- senador 
determinado, chagam dous ou tres dias depois, pelo Amazo!lall, qUe. par~ee- _qne, por ter go~ 
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vernadG a nossa província por duas yezes, to- parn que ella pude~se formular cotu Jllena con
mou~lbe gana. · scieneia um juizo seguro a respeito das ~llega-

d ções do superintendente da empreza .dos pa
Ul! Sn. DBrutADO :,...- E' que não gostou a quetes norte-americanos carecia de mais rigo-

provil}cia · rosas investig3ções e a estes só poderia proceder 
O Sn. Futo ·REIS :-Pelo contrario, go~tou no proprio porto do Maranhão. ' 

tanto da província que foi 'Presidente duas Neste intuito veiu a commissão a esta proviu: 
vezes,como já disse . Para que ha de então hos- cia, onde não tem poupado· esforços nem boa 
tilisDl-a? Creio que foi o unico senador que fez vontade para com animo intdrmnéute despre
opposiçãG desabrida ae projecto. O proprio Sr. venido, e só visando como unico alvo dos seus 
conselheiro Sinímhu e· seus co !legas de mi- desejos o exacto conhecimento da verdade, po
nisterionão fizeram vigorosa opposição á passa- der informar no geverno .o que lhe dlctar a 
gem. da emenda; pelo"' contrario fizeram um conscieucia. 
grande · serviço á provincia, mandando estudar Dos trabnlbos de sondagem em que se oceu
a questão. Eu estou muito agradecido ao mi· pou na bahia de S. Marcos, e de cujo plano de
nisterio transacto, por nos ter dado oecasião talhado ficou incumbido um dos signatarios, o 
de mostrarmos até á evidencia que 03 paquetes L • tenente l~rancisco Calheiros da Graça, se
americanos, ou· quaesquer da mesma lowção crelario da reparti~.ão hydrograpbica, resultou 
podem .fazer escala pelo porto do Maranhão. o seguiote : . , 
Quem nos deu ensejo a isto foi o ministerio tran- Que milha e meia a oeste do ponto do pharol 
sacto, mandando estudar o assnmpto por pro- de S. Marcos demorando a cidade a duas e meia 
fissionaes da maior competencia; milhas de distancia e em posição . de ficar a 

Termino aqui porque a hora está muito fortaleza da Ponta dl.Arêa projel:lda na igreja 
avançada e V. E1. está impaciente por passar da Matriz, existe' um bom aneorado'nro com 
6. discnssão de outro assnm.!!tO. Si houver in- profundidade que regula entre· 20 e 2S metros 
sisteneia, e eu tiver occastão, tratarei de re- na baixa·mar, em· boa tença de areia possuindo 
forçar os meus argumentos, para ver si, por capa_eidadc sufficiente para accommoé!ar varios 
ultimo, podem as minhas idêas calar no espi- navios dos de maior tonelagem. 
rito ·do nobre deputado a quem respondo e no · Este ancorad.onro, que é o denominado da 
de totlos os meus collegas da- camara. (:&f11ito Eira, demorando na · parte exterior do porto 
bem : o c;rador é comprimentaào.) commercial da cidade, isto ti, por fóra da ponta 

· · d'Arei~, ·n;~o deixa de ser desabrigado na ·mon-
WTOIUO liA com~tssÃo Dll ELI.Mll DE DIVERSOS ção dás brisns do Nordeste, mas-nem os ventos 

Ali'COB.ADOU!\OS no PORTO DO !ILI.IUNliÃo nem o mar, que al!i fica bastante agitado nas 
horas de vasante, quando sopram taes bri~s. 

• Cidade de S. Luiz do !laranbão, :1.9 de Agosto trazem risco aos navios surtos nesse lugar; só-
de 1879. meute a communicação com a cidade·se torna ; 

• Illm. Exm. Sr.-Por aviso de 20 de Sunho nestes casos m~is penosa; porém isto mesmo. · 
ultmo ord~nou V. E1. qne uma com missão com- apenas no espaço, que medeia do ancoradouro 
posta dos abaixo assignados verificasse com a da- Eira-:'até se alcançar o abrigo que offerece 
maior urgencia . o fundamento das ~llegaçõcs b:li:x:o da dita ponta d'Arêa, quebra-mar na· 
produzidas pelo superintendente da emprezn- turalás vagas que vêm do Nordeste. · 
Uni ted Stades and Braz i! MaU S. S. Line- sobre o .facto elo encalbamcnto .c perda do v~ por 
impossibilide de ·entrada no porto do :Maranb1ío • Hybcrni~ , uo banco da Minerva nada absolu-

. p!ra .. vapores de srande tonelagem; devendo ta mente prova contra este !undeadout•o de 
a ,com missão em seu p:~recer ter muito em cou- franqui~, porquanto lla cerca de um anno deu-se 

· sideração o que a semelhante respeito fôra pon- o naufra~io de um navio anr.orndo a J!OUcas 
dera do no senado quando se discutiu o contrato braças do ar~enal de marinha da cõrte, llespe
feito cem a mesma empre~ ~ra o serviço da daçando-se totalmente sobre 3S pedras d(t. ilha 
navega~.ão entre o Brazil e Estados t[nidos. d3S Cobras, sem que por isso occorrn n alguom 

• O primeiro estudo da comml$são teve por a idéa de condomnar o porto do · Rio dB Jn
objectivo as cartas hydrogrnphicas e os roteiros · neiro. • 
da costa do . :r.raranbão, b~m como os planos, Circumstancins gue não .est1io.bem nverigna
e~bora deficientes, do Bab1a de S. llarcos, de- das levaram o H!Jiiernia a perder-se :t mal:! de 

. poiS do qll& entregou-se cada UD?- de seus mem- um kilomctro para dentro do flllldeadOll:f~ de 
b!os ao· exa_me das razões add'!ztdas P,elo sobre- todos os navios de g~ande ~alado, que y1s1tam · 
d1to superm~eudente pnrn. nno acce1tar outras esta província ; pois e no!or1o que na E•ra tem 
clansui~s alem das espec1ficadas no conl~ato permanecido com Jo'da a . segurança e durante 
cele~rado em Novembr~l de t877 entre a d1re- longos.prazos·nnvios como o Calabria e Kango_

"ctona· geral dos corre1os e o representa~ te da roo, cada um de ~ .Pés de caiado, e outros mut- . 
empreza de John. Ro.ach; &: Son, de .Ne~--~ or~; tos que seria fastidtosoenumerar ; mas entre os 
pas~ando em segu1da a lettur~ da larga d1scussao quacs fará a -commissão . notar a. fragata P,eruona 
havtda no senado a . proposuo de uma ~weuda - Pacftitéa, que ah~ 'se conservou sem a menor 
da ~ara; que modtllcou a clausula ~-· do re• novidade por mwtas semanas, ·mantendo ·sem
rendo contr~to. D.lJltllleutando. no UllJl!ero dos p:e_ ·livre communicação com a t~rra:. e rcce
pono_:; ·de. escala daquelles .,paquetes o. do lfa- bendo aguada, viveres e· combushvel sem. ter 
ranhao. . . · . julgado nccessaria n _mudança de an~J?-dOuro . 
. Estes. estudos de gabinete puzer:1m 11 · eOlXI· Po11co Lempo dcpo1s que se d_eu o stmstr~ ·do 
missão a par de todo o historieo da questão, mas H!Jbem ia.; vieram mesmo · estactonar na ·E1ra ·o 
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· Norseman e Kangoroo, que e~ muitos dias de 
trab~lho com mergulhadores conseguiram sal
var. conslderavel porção de cnbo tele«raphieo. 

Na Eir:~ nüo c~rrem os nav!os; ner{i ~s cargas, 
nem os pa>sagezros tantos l'liCOs como no J,a
m~rão de Pernambuco, e no .em tanto ahi fazem 
esc~ la os. paquetçs~ da em preza John Roa c h & Son. 

Sz, porém, qUJzer-se attend&r á commodidade 
da carga e descarga dos vapores e ao desem
barque tranquillo dos passageiros em quadra de 
fortes ventanias, então serü prereriv~l fnndeár 
os paquetes ~o Sudpeste da ilha do M~do, entre 
esta c ·as Duas Irmãs, em um lugar em que o 
fundo é de arêa e a profundidada não inrcriol' 
a -20 mell'os na baixa-mar dos syzigias. Ahi 
estará qualquer navio de dimensões muito supe
riores nos vapores norte-amerie<~nos em. completa 
segurança, podendo o movimento das cargas e 
pasSllgciros fazer-se em perfeila quietação d:~s 
aguas nas épocas em que mais revolto se mos
trar o sur"'idouro exterior . · · 

Duas mih~s ~o Sul deste lugar eucontra-se a 
ilha do GuarDpirã, em cuja porte meridional 
abre-se uma extensa enseada de aguas lllacidos 
e profundas, que já ru.rigaram por muiLo tempo 
os dons- vapores ioglezes do cabo submarino 
Ca!abria e Norseman-, aquelle de 2ã pés de ca · 
lado! · 

Este é o terceiro e não menos excellente fun· 
deadouro da babia de S. Marcos, conl!ecido sob 
o nome de ·ItaquL 

A qualquer delles se póde!eonduzir confiada
mente os maiores paquetes _que navegam os 
nossos mares, VJSto como desde ·a oceano até o 
ltaqui, que se póde dizer j â no reconcavo da 
bahia de S. Marcos, nunca haverá no c:mal 
menos de 20 m,etros n:t llaixa-mnr, e isto nos 
ancorndouros internos, regulando entre 36 e 40 
metros a profundidade do canal do Orá, que . 
começa no extremo NE do baixo da Cerca, e 
sei:'Ue !lté !1. ilha de Guarapir:í, passando pel3 
oxtensn bacia formada por aquelle banco e as_ 
corõ3s de terras de Alcantara c ilba,das Pacns; 
·e dnhi em direcção no Sul pelo l!~.do occidental d:t 
ilha do M8do. 

A CDnhoneira Lanaeqo, que percorreu com a 
commissiío os Cllnaes' do · Boq_ueirão c do Orá, 
cruznndo'em todos os sentidos os nncoradouros 
apontados p~ra sondal-os convenientemente e 
dclermin~r os limites da área aproveitavcl, foi 
sempre guiada pelo pratico da capitanb Luiz 
Gomes Barboza, o mesmo qne dirí~iu a navc
~ção dos enormes vapores inglezes do cabo 
submarino ao ancoradouro do Itaqui, e que os 
fundeava sempre na ~ira, onde antes tambe_m 
collocara a um só ferro a fragata peruana jâ 
mencionada, que alli se eonset'Vou surta por 
muito tempo. · 

Assistiram ill'nalmente a estes trabalhos o aju, 
dante do prattco-mór e o pratico da divisão 
naval,-além do commandante·e officialidade da 
canhoneira. · · 

Em vista dos esto.dos a que _procedou a com· 
missão, e cujo resumo ora snbmette ã npre: 
ciação de V. Ex., fica-exuberantemente provado 
que em frente â cidade de S. Luiz do 1\lara
nhão, a duas e mei;J. milhas ~penas do caes do 
desembarque, existe um :mcorndouro. profundo, 
espaçoso e seguro, sómente incommodo para as 

embarcações mio.da3 do.rante as fortes brisas do 
nordéste, e nas marés de aguas vivas ; porém, 
mesmo assim, preferível ao do Lam~rão em 
Pernambuco, e aos de Montevidéo c Buenos
Ay~es, sem duvida muito mais desabrigados .e 
pengosos . · 

Na Eira não cresce mais o mar com as brisas 
do 1\E do que em Maceió com os SE, e no Rio 
Grande do Norte e em Pernambuco com todos 
os ven!os de fóra, e no emtanto nem por- issl>
deixam esses portos de ser frequentados com a 
maior regularidade,- até, por navios de vela de · 
grande tonelagem e dimensões. : 

No proprio porto do~ Pará su1·gem estes 
mesmos vapores da empreza Jobn Roach &: Son 
entre Vai da Cães e Una a Ires milhas da ci
dado de' Belém, e em posi~o, que se torna 
dilllcil de alcançar quando sopra com inlénsi
dadc a viração denominada Marajó, que agita 
consideravelmente as aguas, ou durnnte as 
morés·das syzigins, que ahi correm com grande 
violencin. 

A: sombra da ilha do Mêdo ficam· os vapores 
pretcgídos das brisas do mar, e muito _proximos 
ao canal do Boqneirão, que é Carmndo pelo 
bonco de :Minerva ao Sul e a corôa da r..erea ao 
Norte, e mais junto da ilha do Mêdo pelo recife 
da ponta do Nordeste da mesma e pelo d~ ponta 
da Guia na margem meridional. 

Na preamar qualquer vapor de S a 8 pés 
de calado póde cruzar sem risco por cima do 
banco da Minerva, fazendo assim em pouco 
mais de meia hora o trajeclo da cidade a este 
fundendouro. Na baixn-mar, porem, sel".í neces
Sllrio descrever moior. percurso, procurando o 
alveo do profundo canal, que · contorneia ·o 
referido banco, o que entretanto não faz exceder 
de quatro e meia milhas esta distoncia, facil
mente vencida em uma hora ·em um vapor como 
os da companhia Marnnheose, quando tiver de 

··romper contra a maré eom uma ou duas 
al.varengas carregadas a l'eboque. 

Este ancoradouro · deve _ser preferido nas 
monções de brisas do mar, qu\llldO tiverem os 
paquetes de descarregar volumes pesados ou 
trouxerem muita carga para o Maranb3o. 

Na enseada do Itaqui no sul da ilha do Guar~
pirá enconlrarãa ainda os navios de qualquer 
calado ou tonelagem um excellente surgidouro 
para refrescarem o appnrelho ou outro reparo 
quo tenham de fazer no easco, machina ou mas· 
treação, em summa, por Ej,Ua!quer faina ou obra 
qne demande demora ·prolongada e qnletação 
das aguas . · 

Fica subentendido que nunca poderão pres~ 
cindir dos pr~ticos locaes quando bou,verem de 
demandar os abrigos·das· iJbas do .Mêdo e Guara- · 
pirá afim de que não succeda lançarem_o ferro 
.em algum sitio de fundo pedregoso ou de_ fortes. 
revéssas, nem encalharer,p. sobre .. _os reCJfllS· da 
primeira daquellas ilhas nas horas que perma~ 
necem encobertos pela_ prea-mar_. . · . - -. 

Na Eira não ba risco na sah1da a qo.alquer 
_hora da n_oite ; mas, para · fund~ar. em . posição 
_conveniente cumpre entrar d_e dta, o que se~
pre aconteoorã si os paquetes adopt;i.rem as m-. 
d.icações que a comJAissão J?assa ~- l!-conselhar. 

A p~rtida do porto do Para nas vtagens par:~ . 
o.su.l deve ser entre as !O e H horas. da mailhã,. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2710112015 15:31 ~ Página 19 00 31 

376 Sessa:o em 24 de Agosto de 1880. 

de sorte que, embora os vapores sejam obrigll· 
dos pela e!auso.l~ t.~ de seu contrato amante
rem sempre uma marcha de !(1. milhas por hora, 
com tudo a navegação para barlavento, eircum
staneia a que a com missão attende, f3Z esta não 
considerar 11 velocidade média superior a 12 mi
lhas, o que permitlirá a esses paquetes a se
guinte derrota :· 

Largando do porto de Belém ás U l1oras da 
manhã, passará o vapor pela barca- pharol :ís 
4. i/~ horas da tarde ; ás 7 i~ da neite estará 
com o 'Pharol das-Salinas; ás ~ hor8s da madru
gada com a ponta do Gurupy e :is B 1./2 borDs 

. da manhã montará os baixos da ilha de S. João, 
isiO é, o ponto mnis difficil de se demandor à 
noite, emquanto não houver pharol que indi · 
que no meio das trevas n approximação dos 

· escolhos que tornam esta ilha tl!o temida dos 
navegantes. . 

E' opinião geral dos praticas da companhia de 
paquetes brazileiros, e entre estes cita a com
m:s.ão o distincto e assaz conhecido Sr. Felippe 
Pereira, que um pharol na ilha de S. João seria 
o mais nssignalado serviço prestodo pelo go
verno im~rial ãs diversas linha~ de paquetes 
que se dir•gem do Pará para barlavento. 

SiJ porém, demnndar es$es baixos exige tantos 
cuiaados á noite, o mesmo não se dá tendo de 
montai-os em pleno dia, tanto mais que os pro· 
prios paqn&tllS norte-americanos costumam nas 
viagens para o sul passar á vista da ilba de 
S. ·João, afim de com mais segurança tron~po
rem os escolhos de Manoel Luiz, que deixam 
por BB. . 

Montadas as corOas de S. João às 8 1.(! horas 
da marihã, ás 3 horas estará E-o com o pbarol 

·de Itlicolomy na distancia deU a 1.5 milbns. e 
afinal ás r,. horas a;r,. da tarde dará fundo no 
ancoradouro da Eira. • 

·Com esta derrota a nenhum perigo ficarão 
expostos os vapor&s da companhia U. S. :~nd B. 
S. S. Lin&, tanto mais que não eomprehende a 
commissao ·a repugnaucia que mani(esta- e..~ta 
em preta subvencionada pelo Imperio em seguir 
o prudente exeiilplo das demais companhias e 
navios de guerra nacionnes e estrangeiros, que 
não dispensam praticas da costa desde Pernam
buco até o Pará. 

E'. de crer que a dura-experiencia de alguns 
sinistros, dos quaes telizmente t&m esca patlo 
esses vapores na entrada do Pará, obrigue os 
commandantes a sujeitarem-se á regra geral
que ê tomar em Pernambuco um- pratico, que 
fica no P3rá, para 1l'~bi conduzir o paquete se
g_aint~ até Pernambuco,. revesando com outro, 
s1 ass•m parecer convemente. 

Não entra a comm issão em detalhes sobre o 
porto commercial, porque da ponta d'Areia para 
dentro só em prea-mar ha . fundo so.lllciente 
para navios de 21, pés de calado; ' · . 

Depois de tudo quanto 'ftea exposto er~ a com
missão pod~r resumir a sua opinião no seguinte 
parecer : · · · . · 

• Que são improcedentes as allegações apre-
. sentadas pelo superintendente da ·empreza U. S~ 

and B. M. S.S • Llne para não aceitara contraio 
. approvado. pelo .parlamento com a clausula 
que augmenta na escala· dos ditos · paquetes no 

. porto do Maranhão ; 

L• Porque não tem o menor fundamento o 
que assevera o dito superintendente nas se-
guintes palavras : . 

• . . . porto este (o do llaranhão) que não 
póde dar entrada a vapores de ·tan'IO calado 
11em mesmo con.!Cllttr na approximação dt$$es 
~a~es· com ~eguran~· -

•Esta asserção não ~e subsistir depois do 
que verificou a commissão na sondagem a que 
acah:t. de proceder em todos os ancoradouros e 
canaes que acima menciona ; 

•2. • Porque mal informado estava o reei a
mente quando avançou ser geralmr.nt& reco
nhecido que nnvios de 3.000 toneladas e 2&. pés 
de calado 'não podem entrar no Maranhão por 
falta de profundidade, taoto que nenhuma com
panhia de seg.uros os garantiria de qualquer 
risco. 

•Em contraposição e 'sómente para reforçar o 
seu parecer lembra a commissão que no anco
radouro da Eira, fronteiro â cidade de S. Luiz, 
e nos da ilha do Mêdo e I taquy no interior da 
babia têm. estado por vezes e permanecido 
mni tranquillamente durante moitas semanas 
navios como a fragata peruana Pachitea de 
3,~0 toneladas e os vapores inglezes Gaiabria 
e Kan_qoroo carregado~ com cerc:J de &.00 milhas 
de cabo telegraphico e calando mais de !5 pés . 

As.~im, pois, chega' a commissão á seguinte 

CONCLUSÃO 

Que c;~s paquetes da em preza Roach & Son, ou 
outros quaesquer de maior calado e tonelagem, 
podem com toda a segurança fazer esc~la pela 
capital do .Maranhão, com tanto que se sujeitem 
à praxe seguida por todos os navios que sulcam 
est~s aguas, e que é de tomar pratico da costa 
entre o Pará e Pernambuco. 

Convencida de baver cumprido consciencio
mente o seu-dever, a commissão 'dâ por finda a 
sua missão 11esta província, pelo que se reco
lherá à cõrte na primeira oppurtunidade ; não 
podendo, entretanto, deixar nesta occasião d& 
mencionar os bons ~uxilios que recebeu do 
capitõo do porto; o distineto capitão tenente 
Barão de S. Marcos, ·bem como do _comman-
dante e omcialidade do vapor LamtJ,qQ. .· 

Deus guarde a V. Ex..-mru. e Exm . Sr. 
conselheiro Dr.1oiio·Ferreira deMoura,ministro 
e secretario de estado. dos negoeios da ma-
rinha. · 

Capiião de mar e guerra, Bariio@ Teffs.-1. . • 
tenente, FrancíscoGal/lei,·o.f da arapa.-i.• te
nente,losé Margtuls Manubo.~L~ tenente, An
tonio Alves Gamara. · . 

A diseuss1jo é adiada IJ6la hora.. 

SEGUNDA PARTE DA-OR't)EM DO DIA 

Entra. em 3. • discussão o projecto sobre o 
contrato do gai : . 
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O Sr. Buarque de ltlaeedo (minis· 
tro da a_qricultum):-Pedi a palavra para apresen
tor um wrojecto snbstitu ti v o ao que se acha em 
discussão. A coroara dispense que eu neste 
momento repita qnaes são as itléas que tenho 
relativ~mente a este assumpto. 

,aviso de tres annós pelo menos, e revisão do 
preço da illumina~ão. 

Estou convencido de que, comquanto o nobre 
· ex-ministro da agricnltura tivcss~ empreg:.do 
todos os esforços para lirmar um contrato mais 

• vantaj~so do que este que se acha em discussiio, 
é po~!vel alcançar no meu conceito melhores 
co~d1çoes do que essas que foram consigno das 
no mesmo contrato. 

Dominado deste pensamento é que vou offe· 
recer ã consideração da camara um projecto 
substitntivo em que estão exaradas as 1dé~s 
capitaes que a meu ver devem existir no novo 
contrato de illuminação desta c3pilal. E' certo 
que a camara jà voton o actnal projecto em duas 
dlscnssões, mas ret ·o sem duvida leva \la pelos 
melhores sentimentos e pela .persuasão em que 
estava de que não era possive alcançar maiores , 
vantagens.Creio,senhores, que os factos anterio
res não são sufiicientes para que devamos desde 
jà ~bandonara idéa de lazer uma nova tenta tiva 
com o fim de melhorar esse contrnto, tanto 
mais quando o voto da. camnra não está com
pleto; falta-nos a 3.• discussflo. 

E' por isso que, sem entrar em maiores des
envolvimentos que, como já disse, são perfeita
mente dispensaveis; <porque já ,tive occasiiio de 
externa\" as minhas idéas a este r espeito, passo 
n ler o prajecto que offereço ú consideração da 
camara, (U.) 

Vem á mesa, é lido a apoi:ido o seguinte . 

SUllSThUTIVO 

:1880-N. iOi 

SliBSTI'l'UTlVO .\l>RESE~TADO EM 2~ DE AGOSTO PELO 
SR. DEPUTADO BITJ.RQUE DE 11.\CEDO N.>.. 3. • D!S· 

CUSSÁO DO PRTIECTO M. ~9/j. DE i~ 9. . 

Co111rato para i llumillaf.ão. a gaz na. cidade· 
do Rio àe Janeu·o 

Art .. L o o governo fica autorizado· a rever o 
contrato de 21. de Abril de :1879, celebrado com 
n-Rio de laneiro Gas Com pany-para o serviço 
.de illuminação desta capital. , 

rv. Salvo ajuste em contrario, só é respon
s:Jv~ 1 pelo cnsto da illumínação quem della se 
ut1h~ar. 

~ 2.° Feita a revisão sem nenhum outro en· 
cargo pr.ra o Estado ou para os particulares 
além do que demais consta do citado contratÓ 
de 2i de Abril, considerar·se·ha este appro· 
vado. 

Art. 2. • Na falta de accôrdo com a meneio· 
nnd_a com~anhia,. o governo poder5 mandar 
abm coocurrencra para a celebrar.lío do um 
novo ·contrato. · 
. Neste caso, fica o governo igualmente auto 

rizado a indeiDnisnr a-Rio de Janeiro Gas Com
paoy-do v~lor do material do illnminaçiio, 
conforme o que de direito lhe compétir, e de 
accôrdo com a avaliação já feit:l, on que ie fize\· 
por peritos do mesmo governo. 

Par.:~ execução deste artigo o governo poder:l 
realizar as ner.essariiJs. operações de credito. 

Paragrapbo unico. Emquanto novo contrato 
não ror celebrado o governo poderú f~zcr quaes
qner ajustes pro"isorios com a-Rio de l~neiro 
Gno Company-para a continuação do serviço de 
illuminação da cidade. 

Art. 3.' Fie3Dl revogadas as di;posições em 
contrario. 

Paço da camara; 2~ de Agosto de :!.880.
Buarque de !J'lacedo. 

iB79- N. 294 

A commissiio ds commercio, industria !l artús 
examinou o contrato celebrado a U de Abril· 
ultimo, pelo governo jiDperial, com a Rw dé l a· 
neiro Gas C(mlpany Limiteà, par:~ con tio uar a 
illuminar esta c:;pit.,l, durante 33 nnnos, de 2G 
de Março ultimo a 25 de .Março de i 9:l'2 . 

Niió se ofrerece :í commis..<ão objecçlio alguma 
contra o contrato, e por isso é de parecer qc.e 
seja odoptado o sego.inte projecto : 

A :JSsembléa geral resolve; 
Art. ·1.. • Fica approvado o contrato, dntado <!u 

21 de Abril do corrente anuo, celebrado pelo 
gover!lO imperial com a Rio de Ja.nciro Gas 
Company Lunited, para continuar a illuminar a 
capital do Imperio. · · 

§ L• Arevisãofar-se-ha tendo-se em vista· 
as seguintes has.es : · , 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

I. Reducção no preço ':do metro cubicÓ de 
gaz. 

.. Jl. Findo que seja o prazo do conlr~to, todo 
o material da companhia reverterá v~ra o Es
tado. Esta base podei'á ser substttu.ida pela 
reducÇão do prazo do contrato. 

III. Obrigação para a companhia de substituir 
sem novo onus para o Estado, o aetual systema 
de. iltuminação. pela luz electrica, on ·qualquer 
outro systema provado, que; por arbitramento, 
fõr considerado l)referiveL A substi tnição só se 
fará effeetiva si o governo a exigir; precedendo 

To1110 IV.-48, . . . . , 

Rala das commissões, em 9 de Setembro de 
:1879.- José Caetáno. -Aragãb Bulcão .-F iàelis 

·Batel/lo . 

:PECRETO N. i255 - DE 26 DE ABRIL DE ISiíl. 
Appro'f'a o contrato cclobrado eom· a. nio de Ja.u_ei_ro Ga<:a 

Comp:my, ·tim!tod, -pat:~. . eootioUar a illumin:.r a. eidada . 
do lllo de 1anoit·o. o 

llei por·bem approvar o contrato celebrado 
com a: Rio de·Janeiro Gas Company, .Limited, 

. para continuar a muminar esla cidade, durante 
o ?1-azo e mediante as condições ._que com este 
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.b~ixam, e que úc3m dependentes de oppro-. 
vaçüo do Poder Leg-islativo, .assilfnadas por João 
Lins Vieir3 r..:~nsansão de Simmbú, do Meu 
Conselho, Senodor do lmperio, }>residente do 
r.onselllo rle l\!inistros, )linistro e Secretario de 
Estudo dos Nep;ocios da Agricultura, Commereio 
e Ollr~s Publicas, que assim o tenlla entendido 
e faça executar. 

· P~~ veriiicar a qualidade do gaz o governo 
·podera mandar proceder nos .est~beleclmentos 
do co_mpa,nbia, e por pessoa de sna cscollla ás 
exper1encws que lhe parecerem netllssarins. 

P~lacio do mo de Janeiro, em 26 de Abril de 
iSi9, 58. • d9 lndepeudenei3 e do Imperio. 

Com i rul.lricJ õo Soo Mogesl.~de o Imperador_ 

João U ns Vieira CansansàD de Sinimbú. 

Clau.sutas Cl que se l"f {tre o Decreto dest(J, d~la 

Aos ·dn!Al c um dias do mez de Abril de mil 
oitocentos .>etenUl e nove, nesta cidade de S S-e
bastiüo do Rio de Janeiro, e na Secretaria de 
Estado dos Negados dn Ap;ricult_ura, · Com me r· 
cio c O!Jras Publicas, onde se achava presente 
S.Ex. o Sr. Ser.ade>rJoão Lin•Yieira Cansan5ào 
de Sinimbú, p!Jr J>nrte do Govemo rmperial, 
compareceu BarLI~tl James, representante da
Ria ·de J~neiro Ga,; Company, L1wited- munido 
dos poderes leg~es, coust.~nt'cs d:l procur~ção, 
que e•11 seguimento de;;te contrato vai trnns
cript~;e entre ambos foram ajustàdas ~s condi
ções mediante as qtl~es n dita companhia con
tinúa a i Iluminação a gaz dest:J cidade e são: 

A Rio d~ Janeiro Gas Company, Limited, obri
. ga·se a continuar o illuminaçiio a gaz desta 
cidade <lo Rio de Janeiro, estendendo-a aos 
bairros eomprehendidos nos liwites da decima 
urbana, excepto o do Tijuca, onde continuará a 
servir de limite a llifurC3ção dos caminhos que 
conduzem á Cachoeirn c a Vista Cbineza. _ 

- O perimetro da muminação constará de uma 
plauta apresentadn, em duplicata, pela compa
nhia, e rul!rie~da pelo ehere da directoria das 
obras publicas deste ministerio, fiC3ndo no ar
ciJi\·o da mesmá directo~;ia uma das dnpliClltas, 
sen-do a ou trn restituída á cowp~n h ia. 

li 

A comp"nhia Pxtr~ hirâ o gn do car,'lio do 
pedra OI?- da outras S';Jbstoncias qu~ forem 
reconbec•das como mats apms tiara produzir 
uma luz lirilhante, serena e inoüensiva. 

lii 

. O g:~t será purificado, isento de substaucia~ 
~strJnhas que po>,am por ~un quRntiànde pre
JUdlc~r a illuminaç5o ou o ~en material. 

A J.!Urificação far-se·ha com a cal, peroxido 
de r erro, m~teria Laning ou quDesquer outros 
corpos preferidos pela experieneia, ~egundo os 
processos pmlieos m~is l•perfeiçoados, de fórwa 

. a · obter-se sempre um gaz rico de principias 
illnminantes e inoffensivos. . 

IV 

Cada com bustor da illuminar-rro publiCA for
neeeeerã lnz oquiv~lent.e a nove velas de esper· 
macete de conta, das que queimam 7,80 .;rammas 
por hora (correspondentes a 120 . graus icgle
z<>:'). 

Esta luz s~rá produzida pot· um bico deno· 
mina do Beat.wil~q. consurn indo no mesmo espaço· 
de tempo 95 1/2 litros de gnz; devendo o 
modelo do bic-o ser depositado na inspeetoria 
da illllminaç5o. 

v 
A pressiio do gaz sei--á graduada de maneira 

que, dur3nte a noite, lodos O$ combustores da 
!lluminaç5o publicn tenham a intensidailc de 
luz marcada na condiç5o 4.•, não )JOdendo ser, 
em caso algum, menor de !.7 millimetros. 

VI 

O governo marcorá as dista~cias que os com
bastare~ da illuminngão publica devem guardar 
entre si, pora os que fo rem eolloeados destJ 
d~tn em diante, não podendo essa dist.aucia 
exceder de M metros . 
s~mprc que fõr possível, os novos combus

tores seriia· colloca!los altern~damente. 

YII 

O numero de combustores publicas, que 
actualmente existem, e d•)s que d'ora em 
diante forem collocados por ordem do »overno 
não poderá ser reduzido, solvo accõrdo entre 
o governo c a companhia_ 

VIII 

. · As columnas e <~randelas parn os novos 
comllustores Pllblieos serão iguaes ás que ae· 
tualment~ se :~cham empregada$. 

Os Iam peões, porém, serão se~undo o modelo 
q1,1e ftlr pelo governo pretendo ; devendo, 
neste coso, n componhia de~sitar na inspe· 
ctüriu o pndr5o do que fõr escolhido. 

Os Iam peões, que actu~lmente existam, serilo 
su!Jslituidos, á medida que fo rem inutilizando, 
comtanto que, dentro dos :1.0 primeiros annos. 
contados desta data, a substituição fique com: 
pleta . 

IX 

A·companbi:l obriga-se a conservar no maior 
asseio os lsmpeões da illuminação publica, 
tendo em c.1da u m delles Ull!a cllapa tle metal, 
de f;~cil inspecção, ·indicativa· da · respectiva 
n11meração. 
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·X XVI. 

Sempre que a companhia tiver de fazer ~xca · 
vações nas · ruas, praças e outros Jogares desta 
cidade )!ara a r.olloeação de . canos mestres, 
e subsidiarias, reparnr, ou allernr de qoal
quer Jórma os c•no& ou ou~ros apparelhos, 
dnrá ell8 no governo e á 111m~. cam~ra muni· 
cipn\ aviso prévio, por escripto, i~ hor~s antes 
de começar as ·obras,excep~o nos casos urgentes 
e de for,~ roaior,.nos quaes poderá ' a CQm
panhia mandar fazer ~s exeavnçües neecssarias 
rmmediatamente,parlieinando a quem de direito, 
dentro das primeiras ~IJ, horas. 

XI 

A companhia fie<~ obrigada a ' iademnizar á 
lllrua . camara municipal o valor da reconstruc
Çiio dos calçamentos das ruas, praças e out~os 
lagares que ella desmanchar para suas obrns, 
e bem- assim a pagar os direitos munieipaes 
para a introd11cçiio de gaz ·nas casas partrcn
lares. 

XII 

Todos os comlJustors ua illuminaçffo pulílica 
serão accesos dentro de quarenta e cinco minu
tos, d~vendo come~~r a accendel-os vinte . e 
cinco minutos antes da hora fi.~da na ta bella e 
concluir-se vinte minutos depois dessn hora. 

XIII 

A companhia apresentará ao governo uma 
planta geral de toda a rede de canaliutção exis
tente, com indicação dos gazometros e com
bn.stores da illuminação publica. 

A' medida que íur illuminando novos bairros, 
a companhia np-resentar:i a planta da respectiva 
can31ização. · 

XIV 

Si durante o prazo do presente contrato tór 
alter~do o nivelamento desta. ·cidade e seus ar
rabaldes, ou o cal113mento das ruas, (le fórma 
que se torne necessario deslocar· os enoana • 
meolos existentes, o serviço será fei_to pela 
companhi3, correndo as despezns por conta da 
lllroa. camara- municipal ou do governo; do 
mesmo modo, qualquer mudanç;~ que !ôr pre
ciso fazer: se no> encanamentos por convenien
cia ou necessidade de qWIIquer em preza, ?U 
particular, será e~eeulaâada pela companhra, 
correndo as despezns . por conta de quem se 
fizer o serviço. 

XV 

O pagamento da illuminação publica flll'-se
ha mensalmente, dentro da primeira quinz~na 
do mez seguinte, d!lvendo o preço ser calculado 
pelo padrão monet•rio attual de 4/! por oitava 
de ouro de 22 quilates. 

O pagamento. da. illuminar.~o :los estabeleci
mentos e edificios pnhlicos se fará trimensal
mente, dentro da primeira quinzena do mez 
mbscqu~nte, nn -raz~o do mesmo padrão mo
neta~io, o qu~l tambem regu!1.r:l para o paga· 
mento da il!umina~ão p:~rticulr.r. 

xvn 
A quantidade de g~z que tinr de ser coflsn· 

mida nos edificios publicos ou J:articulares será 
ver ill cada por um medidor, fornecido pela com
panhia c a contento do governo, mediante pre· 
ços previamente ap~rovados pelo mesmo: 

O assentamento ou remo~iío de qu.~lquer me· 
didor só será feitil pela. corup~nllia. 

xvm 

. Os ramaes para edifícios publicas e ca.~o~ par_
uculares, desde o cano mest-re até o medidor, 
scrao Igualmente fornecidos e collo~dnspela 
companhia. e a ella pa~os por preços a,r,~tova
dos pelo ·governo. - · _ 

Do medidor em diante, porém. ~~erlio os 
consumidores empregar qunlquar :ipparelbndor 
para o assentamento de canC!s nlampeõs, uuu 
vez que esteja elle tnatriculado, na fórma ilo 
regnJnmento de 5 de Fevereiro de t86l. 

No preço dos ramaes qrie a companhia assen
tar, quer sejam em edificros publicas, quer em 
particulares, nãe s.er:i incluído o custo dos enca
namento3 até a eotradn da propriedade. 

XÍX 

Os proprietaríos de preàíos particul:tres são 
respoosavei:; pelo gaz que nos mesmos fôr con- _ 
sumido, devendo prevenir, por escri~lo, á 
companhia da entrada ou ~abida de qn3lquer 
inquilino, para -o caso de falta de pagamento,. e 
para se eximirem desse onus. ' 

A companhia terá o direito de cortar o C!IOa· 
namento das cas~s particulares, quandoosres
pectivos proprietarios 011 iuquilmos estive1·em 
em debito por -mais de um trimestre. - _ _ 

XX 

A companbia continunrá a empregar os medi
dores aetuaes ; m~s obriga-se a substituil-o! 
gradualmente pelos do systema metrico. 

o govt>mo obriga-sea pagar :i ~om~anhia vor ._ 
cada oombostor e hora de -illummaçao '!~réis. 

Os estabelecimentos e edificios puhlicos pa
garão :!50 réis _por metro cobico de gaz. 

X corupauhia_ obri_ga-se a cons~rvar um dt· 
posito de matenas pr1mas e ma1enaes em quan· 
tida de sufficiente para o serviço-da illuminaçle, 
durante tres mezes, pelo me_u.os. --

_ -As cnsas e estabelecimentos particulares pa
garão :!70 réis. por metro·cnbico de gaz. 
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XXII XXIX 

A c_ompanbia terá o numero de accendedorcs 
que fôr necessario, devendo remetter ao inspe
ctor da illuminaç~o uma relação dos mesmos, 
~dicando o numero de lampeões que cada um 
t1ver a seu cargo. 

Porá a disposiÇiio do mesmo inspeetor até 
dons 3ccenliedores em cada noute, para o auxi. 
liarem no ~erviço da fiscalisação a seu cargo. 

XXIII 

A companhia dal".i ayiso immedi~tarnente e 
por escripto, ao inspector da illuminacão de 
qualquer irregularidade que occorrer no ser· 
viço. · 

XXIV 

A companhia fará imr.rimir instruCJ;ões c re
gras praticas para faczlitar a leitura dos me. 
didores ; devendo entr~gar graiuitan::ente a 
cad~ consumidor um c:s:emplar das mesmas 

_ instrucções. 

[:X.\:V 

O serviço da desobstrucção e asseio dos enca
namentos particulares correrá por conta da 
companhia, si ella os tiver collocado. No caso 
contrario, correrá a despezo por conta dos pro
prietarios ou consumidores. 

Os concerios dos encanamentos e apparelhos 
correrão sempre por conta dos proprietarios ou 
consumidores. · 

XXVI 

Por cada combustor da. illuminação publica 
que fôr encontrado com luz amortecida ou apa· 
gada, durante as "!loras em que deverá estar 
acceso, pagar:i a companllia a multa de qui
nhentos. réis, e:tcepto si o numero total dos 
combustores, nas condições mencionadas, n5o 
exceder de quarenta. · 

X.XVII 

O serviÇo da ill uminação publica será Jlseali
sado por um inspector de nomeação do go. 
verno. 

xxvru 
O governo poderá intimar a rescisiio do pre· 

sente contr~to, depois de expirados os doze 
primeiros anil os, contados desta data. Esta 
notlllcação será feita á companhia com a ante· 
cedencia de tres annos,-pelo menos. _ 

o c F ico, porém, entendido que a rescisão só terá 
lagar no caso de. querer o governo adaptar a 
lU2 electrica ou outra fornecida por qualquer 
n?vo agente, que esteja em nso nas vrincipaes 
mdndes da Europa ou. dos Estados Unidos ·da 
America. ·· 
E~ tad() ca~o. terá a companhia preferencia, 

eJ?l !gualda_de de condições, para contratar o 
servteo da üluminação pelo novosvstema·que 
fôr adaptado. · • 

O presente contrato vigorará em todas as suas 
partes, desde o dia 26 de Março proximo findo, 
e terminará em igual mez e dia do anno de 
i9l.2, e durante este pra2o a ninguem mais será 
permittido illuminar a gaz as mas, praças e 
edifi.cios publicos, dcm!ro do perímetro marcado 
na condição :1.., 

Os porticulare~. porém, poderão illumil!ar 
suas cas3S por qualquer outro systema, e até 
mesmo a gaz, comtanto que o fabriquem para 
seu uso-exclusivo. 

XXX 

Dando-se a hypothese da resci>ão mencionada 
na condiçlio 28, será a compnnhia indemni· 
zada pelo governo do valor de todas as obras 
novas, que tiverem sido feitas para o . fim de 
servir aos bairros ainda não ill uminados até á 
presente -dat1. Estas obras só serão executadas 
aepois de opprovadas pelo governo ; sendo 
ellas fiscnlisactas pelo lnspector da illuminaçJG, 
que verificara mensalmente os que a companhia 
houver construido, passando certificado, em 
duplicata, do valor das mesmas. 

XXXI 

As horas em qu& a co-mpanhia deverá comeÇar 
~ accender e apagar os combustores s5o fixadas 
em uma t:lbella, assignada pelo chefe da dire
ctoria das obras publicas. 

XXXII 

As dtividas e contestações, que apparecerem 
entre a companhia e os consumidores de goz, 
serão resolvidas, sem recurso, por um arbitro 
nomeado pelo governo. 

XXXIII 

Pela inobservancia das condições do presente· 
contraio, para as qua~s não haja pena especial, 
o governo impor:i mulms de tOO~ a 500~, c o· 
dobro nas reincidencias ; excepto os casos de 
força maior, devidamente julgados pelo go•· 
verno. 

As duvidas ·que se suscitarem sobre a inter
pretação de qualquer condiçüo do presente con
trato serão decididas por arbi tros, um nomeado 
pelo governo e outro pela compannio, e no caso 
de desaccôrdo entre elles, desempatará o conse
lheiro de estado mais antigo. 

XXXV 

Findo o prno do presente contrato, .o governo 
terá a facQ.ldade de comprar, si llle convier, 
lodo o material da companhia, mediante avalia
ç~o, que será feita por pe~itos,_ por el.le e:x:clu
SlVamente nomeados. No caro contrano, a com· 
panhia continuar~ a e~ereer a sua · industria, 
sem privilegio. 
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Procuraf(io. 
E11 C:lrlos 1oiio Kunbardt, traductor publico e 

in\erprete commercial juramentado da praça do 
Rio de Janeiro, etc. etc. 

Certifico que me foi apresentada uma procu · 
ração escript:l em inglez, outorgada em Londres; 
no primeiro dia do mez de Maio proximo ,Pas
sado, pela oompanhia Tkc Rio ~te Janeiro Gas 
Compa.ny, Limited., ao Sr. Bartlett James, a qual, 
a pedido da parte, tr~duzi litteralmente para o · 
id1oma niicionill, e dit o. seguinte, .n saber .: 

Trãducção.-A todos quantos o presente in· 
strumento virem, uós Tlte Rio de Janeiro Gas 
Company, Limitcr:l envio mos sa udaçiio. A nos~n 
companhia foi estabelecida, de conformidade 
com afieis de Inglaterra, para a compra, ac
q_uisição e custeio de cer ta fabrica de gaz na 
c1dade do Rio de 1aneiro, e para a eonstrucção, 
assentamento, custeio e uso de outr:t qualquer 
fabrica de goz nessa cidade, autoriz~da lJOr cou
ces,ões conferidas pelo Uoverno ImtJerial do 
Brazil, datadas respectivamente aos oru:e dibs 
do mez de Maroo de mil oitocentos e cincoenta 
a um, e aos lres dias de Outubro de 1854, n 
S. Ex. o Barão de Mauó, e todas ns outros 

. obras . que . pessam ser autorizadas por estas 
concessões ou por qualquer concessão ou de-
creto do go\'erno imperial, snpplementar ou 
ampliando as ditas concessões, ou autorizando 
a execução de outras quaesquer obras do Im • 
perio do Brazil, e por· o.m decreto n. 3456, do 
dito governo Imperial, datado de 27 de Abri! 
de t875, foi a precisa autori7.:lção concedida a 
nossa compilnhia para se estabelecer no Imperio 
do Brazil. O período pelo qual as ditos con
cessões foram couferido·s e1:pirarú no dia 25 de 

devidamente admitlido e jnramentado, pelo 
presente certifico e attesto a todos qnantos 
possa dizer respeito que a procur3ção supra foi 
devidamente se!iada com o sello .commum da 
nella mencionada-Rio de Janei ro Gas Com
pany, Limited, por Lewis Howard, John Henry 
James, dous dos direetores da dit:l companltia. 
E certifico mais que o sello impresso na dita 
procuração é o verdadeiro . sello commum da 
dita companhia e foi ahi impresso na minha 
presença, e que os nomes Le\vis Bowaril, J. ·H. 
lames e T. Dawson separadamente postos e 
subscri[Jtos no fim da dlta proeura~ão, são as 
respectivas proprias assignaturn dos respe
ctivos proprios punhos dos ditos Lewis Howard, 
lohn Henry James e Thomn~ Dawson, os qunes 
com os seus proprios punhos assignaram sepa
radamenté na minha presenlfll . Em teStemunho 
do que eu nssignei o presente e o sello com o 
meu seno de notnrio em Londres, no primeiro 
dia de :Maio de :l878. Em fé do que faço a pre- . 
sente. (As.<ignado).-J. Girdlc1· Walkt:r, notario 
publico. (Estava o sello do notario.) 

Recouheco verdadeira a assi.s-uatura supra de 
John Girdler Wolker, tabellino publico desta 
cidade, ·e para constar onde convier, a pedido 
do mesmo, passei o presente que assignei e fiz 
sellar com o sello das imperiaes armas deste 
consulado geral do Imperio do Br~zil, em 
Londres, aos tres de Maio de mil oitocentos 
setenta e oito. {Assignado) 1. L. C. de Saltes, 
eonsul geral. 

Reconheço verdaileira a ~ssignatura do Sr: 

?rlarço ile 1869. . 

José Luiz t:ardoso de Snlles, consu l ·geral do 
Brazil em Londres, ministerio dos negocios 
estrangeiros. Rio, iO de Julbo de l878. O di
rector geral (assign~do) Barão de Cabo l!"rio. 
(Estavam duas estampilhas, no valor de 401) 
réis, inutilisad~s . ) 

i 789.-50 Ó réis. Pagou 500 réis de emohl
mentos.Rio, ~~ de Julho de 1878.- (Assignados) 
Grúmariies .-Costa. 

Na ela mais coulinha .ou declara~·~ _ a dita prq
cnruçãof que bem e fie lmente traduzi do propr10 
origina , eseripto em inglez, ao qual me r~pOI"!O. 
Em fé ·do que passei o presente,_ que asscgne1 e 
sellei com o sello do" meu otllcto, nest~ mUlto 
.leal e heroica cidade de S. Sebastião dr Rio de 
Janeiro, aos 13 dias do mez de Jillbo do anu o 
de i8i8.- Carlos loão Kuithardt, trad!lek>r 
publico e interprete commercial j~ramer-t::~o . 
(Estava uma estampilha de 800 re1s assxm· m· 
utilisada: C. l. Kunhardt. F:m L• d~ Jalbo de 
1.878.) . 

Ora, o pres~nle im;lrumento te.:;temunha que, 
nós por este meio nomeJmos, constiluimos e 
elegemos Bnrtlelt James, de n. !9 Bels!ze Parek 
Gardense em Londres, prestes a segmr para o 
Brazil, nosso verdadeiro e legal procurador e 
m:mdatario para por nós e em nosso nome re
querer e ~ceit:lr do Gol"erno de Su:t Magestade · 
Imperial, o Imperador do Brazil, um novo con
trato, ou concessão feito com nosco ou a nós, 
para supprir. de gaz ·!I cidade do Rio de Jau~iro, 
e para trMar, negoc1ar e aJustar .os Lermos e 
condicões de qualquer novo . eontr~to. por 
qualquer·OliJnein que elle julgar conveniente. 
E lambem ·.para fazer tod~s e quoesquer actos, 
ne "OCios e co usas, e assignar e outorgar todas 
e· qu~esqueL' es.c!ipturas e ?brigaçlles que . elle 
julgar necess3r1as e convementes para effectn.nr 
quaesquer dos objectos· supra · nós, pelo pre
senle, compromettendo-uos a !Jn,•er por bom e 
valioso tudo qunnto elle legalmente fizer, em 
virtude do presente Instrumento.- Em ·teste
munho do que, mandamos aquramxar o nosso Em fé do que se lavrou o presente contra~, 
sello commum, e vai_assignado por dons dos que é assignado por~S' Ex. ~ _Sr .. sena~O!·foao 
nossos direetores e o ~nosso secret:Jrio, ao i.•· Lins Vieira Cansansao de SlnJm_bu, m1ms~o e 
dia do mez de Maio de I.SiS.-A~signados,Lewlt secretalio de estado dos negoetos da agrteul
HQward ; J . H. Jame1, director.es.- Tlwma:: tura, commcrcio e obras publicas, por Bartlett 
Dawron; secretario.- James _Symes • . N;· L Iames, e por duas testei_!IUnh~s .- ~.bre uma 
Gt·esham Houtt E; C.-:-Cavalhetro, W. S.- Pom- estampilha de 2/;!.- Joao Lms V tara Cen· 
.brooke, caixeiro N. f. Grtslwm HoJl3ec.\:Comp. $an.eào de Sininíbú.- Barllctt Ja.mes. - Com.o 

· Eu, Ioão·Girdler Wa!Úr, da cidade de Lon- test~mun)las, Jac!n~ho .mas Cardoso.- Antonw 
dres, not<irio _publico, por autoridade renl, · Jose C«elafiO lunwr • ... · 
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TABELLA 
-P.<U'a aeeender e apagar os l"inpeiie11 _da lllomina~õio publica. a que. se 

ret'ere a eondl~ã.o 3l.." do contrato. 

-- r ~.~~~~1' ! . ~p:~ar-
l---

Dia$ I ~ J., 
v.- s 00 j .E 

,lfezes 

!
e g f l ê ..=:; ~ ~ ~ 

------------=-- ~ ~! __:::._ 
Janeiro _ . __ . _ . . 1 a 8 ~ 127 ~ : 3 

9oi5 25 415 
~6 • 22 ~ ~3 4 I 7 
23 • 29 ~ 2! 4 9 
30 , 3i 7 119 4 I H 

Fevereiro .... --. J., 5 7 I 19 4 H 
6 • J2 i {Õ "' 1.5 

13 > !9 7 7 4 23 
20 • '26 6 1 4 29 
27 • 28 59 4 3i 

Morço ........ -.. 1 , 5 
6 59 4 31 

6.:1.2 6 52 4 38 
i3 • 19 t (,9 4 4i 
~o • 26 6 4.2 4 ll.8 
27 • 31 6 39 4 51 

Abril ....... : .. . i • 2 6 39 4 5i 
3 • 9 6 35 i 55 

iO , !6 6 30 5 O 
!7.23 26 5 4 
24, 30 6 H 5 9 

)!aio............ i , 7 1 
6
6 !7 5 13 

8 ' 1(1, 15 5 i5 
1s • 21 I ~ u 5 .! 9 
22 diS 6 8 5 Z2 
29 '3! 6 6 5 2~ 

Junho .. • • • .. . .. i • 4 6 5 24o 
5 • H 6 4 5 26 

:1.2 • i8 6 3 5 ~7 
:!9' 25 6 3 5 27 
26. ao 6 a :; 21 

- -

l 
Mezes Dias 

Atc~JUk'1' Apagar 

~ ~ 
ê ~ ~ ~ 
o = s ~ 

!:C = = ~ 
.Tillh~~~ -~ :-; ---;- --;-]~-;-

3 , 9 6 3 5 27 
iO • i6 6 ;; 5 25 
i7 • 23 6 8 5 22 

j 24 • ao 6 to -· 5 20 
31 ti i5-' 5 15 

!Agosto,......... ~;i~ ~ !1~ ~ ~~ 
u. , 20 6 2~ 5 8 
2·l·~7 tl 25 5 · ;; 

. 28•3! 6 3G 5o 
Setembro. . • .. .. l • 3 6 30- 5 o 

~. :10 6 3~ lj, 55 

Outubro ....... . 

H • !7 6 39 4 5! 
:18. ~~ 6 u (, 49 
25 • 30 6 49 ~· 4.1 

i ,6 49 4 u 
2 • 8 6 53 i 37' 
9>!5 6 58 (, 3i 

:16 ' ·i! 7 3 (1, 27 
23 • 29 7 6 (1, 2(1, 
30 > 31. 7 H 4 !9 

Novembro....... i • 5 7 H 4 19 
I 6_ • 12 1 i5 4 !5 

:13. :19 7 :18 i u 
20 • %6 7 2(} 4 :lO 
27•3() 7 24 4 6 

De~ellihro .. _..... :l • 3 7 2!1. r.. 6 
4oi(} 7 25 4- 5 

1.1 , 31 7 27 4. 3 

O ap~gamento dos lampei:íes será feito em 25 minutos, no maximo, podendo come~ar 10 mi
nutos antes da h<lt:i. fixada nesta tabelln, e terminar 15 minutos depois dessa bora. 

Directoria das obras publicas em ~i de Abril de :1879.- leão Wilken.s de llf!lttos, servindo de 
dírector. 

O Sr. Galdino das Neves. (pela' O SR. GALPI:lüDAS NEVES:-Faço o meu dever. 
orde,n):-Sr. presidente, o projecto sbstítu- Os que não estão presentes carreguem com a 
tivo foi tão rapid~mente lido pelo nobre mi· responsabilidade. Requeiro o adiamento por 

- nistro, que me parece não estar ~ camara 21J, horas. ·· 
preparada para discuti l-o como convem a pro- Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 
jecto de tanta importancia._ '· 

Este assumpto, Sr. preSidente, o anno pas
!iado despertou a attenç'ão da casa e deu lugar 
á discussão calorosa, em que eu,. um dos 
mais obscuros membros desta camar~ (muitos 
não epoiaMs} tomei parte aeth·a, lulgo portanto 
indispensa-vel que seia adiada a discussão até 
ser pltblicado o substituti-vo. 

0 SR. CANDID0°Dl!l 0LIVJrnU..-Não ha eas~ 
para -votar. 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento da disctissão até que 
seja impreSS() e distri boi do. o substitutivo.-
Galdina das Neves. -

O 811. CES.!\RlO ÁI.-viM (p•!!' ordem} faz ligeiras 
ollservações. 

Eneerradir a disi:nssão e indo proceder-se á 
votação, reconboce-~e não haver numero para 
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se vola.r, pelo que, na fórmn do regimento, pro
cede-se:i chamada. 

O 51!. PRESJ oll11:rE dit que, não havendo casa, 
devera o requenruento ser votado na sessão 
seguint~, voltando-se ã primei;a parle da.ordem 
do di~. " 

Fazem ~lgnmas observações peln ordeiu' os 
Srs. Jonqnim Nabnco e Martim Fr:~ncisco. 

Conlinli:• tlOrtnnto a discUssão · do projeclo 
approvando o contrato celebrado com 3 com· 
panhia D.IDeríenn3 pno a n~vegação entre 
New·Y~rk e os· portos do Bratil. 

O Sr. Franeo de Almeida:-Sr. 
preside)l.te; vindo snslcntnr o projeclo em d!s· 
cmsüo de modo algum desejo. nem está na 
minba . intençüu, combnler o que tem dito os 
nobres deput3dos pelo Mat·anhiio ; muito longe 
disso, applaudu e louvo que se tenham pronun
cindo no sentido em qne o fizeram ; JlOrqu~nto 
desde qnc entendemos conveniente e ulil .es
treitar as rcl~çijes commerciaes entre o Imperlo 

· e os Estados-Unidos não ~so deitar de ~p
plaudir que todos queiram participar desS3 
ntil!dade e :;ozar das vantagens, que essa nave
gaçao promove. 

.o\pplaudo portanto e louvo, que ·cs collegas. e 
amigos do ~!aranh~o desejem que a navegar.~o 
amerlc;mn tmnbem vã ~o porto da sua provincía. 

j\las, si appl~udo e louvo os desejos dos col
legas e amigos, não vou ao ponto de prejudicar 
aquell~s provincias que já gotam do· beneficio 
daquclla navegação, muito principa!UJ.tnte a 
provlneia do P:~ rá. 
. Não parece procedenle lembrar â enmara,. 

como o primeiro orador que se fez ouvir nesta 
questiio, que ella, o sen~do, o conselho de es
tado e o governo, tinham manisfest.1d0 por um 
voto, e um voto solemne, o desejo de que~ na
vegaçiio ame.rieana tooasse no :Irra ranh'ão, e que, 
vindo o projei:to desf~2er ess~ condiçiio, eqtuva
lía a reconsiderar o dile voto. 

A ques\ão assim nio. é bem post3. O que 
passou nesta camnra f o• que a compnn h ia to
casse é verdad{l no Maranhão ; a catnnrtl dos 
Srs. d~putados, o senado e o governo, pela sane
cão, .applnudiraon esse desejo da provlneia do 
lllaran bão, · 
~s~ pedido nem ~e podia recusar in li~li!le; 

de>ia ser SDti;fcito, como .. foi; mas só podia ser 
lev~do n cffeito de commum accõrdo com a 
a companhia, de harmonia com as condições do 
contrato celebndo em todas ~quellas partes em 
que n~o rõr" alterado, e em umn dessas clausu
ras se diz, que nenhuma alter:~~ão· seria rei~:~ se-. 
não d& comtnmn auiirdo. 

Portanto; o governo ·deveria ter procurado en
tender· SB ··.om a companhia, vêr si a eonveu. 
cia da :olter~ç;io desej~da; no.nr,a querer ím~ 
por-se quundo no contrato approvado se decla
rou.t repito; que nenhuma altel'3ção seria feita 
senaú de conmntm ac;v.:'-rdo . · . 

ollrigatorio para ~ companhia: .ir ao porto do · 
Maranhão ou· rescindir o contrato. Longe do · 
voto do par lamenta estava semell1ante coes:~ ~ · 
po!·que n~o podia .ayri.zar o deseto de que :iindá 
pn vado o Maranh:oo do beneficio, que nó~ não 
lhe regatemnos, viessem o Pará Pernambuco 
Babia e Rio de Janeiro a sotrrer. ' · ' 

O Sn. F.+.D!O 11E.!s:-Viria outra companhia. 
. 0 SR. Flv.rlro DE ALMEID.\: - DeixemO.· nos 

de di>pensar aquillo qu~ t.em~s por aquillo qne 
nos possa d3r o futuro. Entao esperem· os uo
l>rcs deputados pela outra cornpao.bia c deixem 
que continuemos ~ gozar o beneficio da actual. 

0> nobres deput~dns podem ter, e eu creio que 
l~w, milharei de razües para demonstrarem· que 
o porto do }lnranhão tem diversos ~ncora,dou
ros magnlficos. Nào contesto; porém para 
chegar a eompunhia ·americana ao porto d~Y 
Mnr"niJão é preciso. conven~l-a a ella, porque 
em· um contrato . b1lateral DJO bast;r que uma 
'das partes dign.:....lsto me convem; é preelso 
convencer a outra parte · do que hn ravore~ 
recíprocos, vantagens commnns. 

Os nobres deputados procuram demonstrar 
que o Mara~hão tem c:s:cellenles ancoradouros. 
Não contesto, cão nego nem :tllirmo, são m~is 
competentes do que cu, não quero entrar ness.~ 
quest~o ; mas a quem o deviam demonstrar era 
â componhi<t, porque uma companhia de nave. 
:;oçíio, IJ.Ue _ é uma associação commercinl, nlio 
pactua senao favores reei pro co>. 

Era preciso demonstrar, pois, ~ companhia 
que era util c conveniente que ella entrasse no 
porto do Maranhão; mas e lia não quiz eon>en· 
cer-se dis.to . 

(Ho. um apart•.) 
En não defendo nem ~censo a commtssao, 

nem o. depul<lçílo do Meranbão. Argumento 
como entendo, cousider:mdo a questão deboixo 
de novus pontos de vista. A companhi~, a 
dona dos vapores, não se qniz convencer das 
razões dos nobres de]lUtndos. 

0 Sn. JO,\QUill NABCCO : - Mas nóS não po
d~me>s csta1· todo o tempo n argnmentar com ~ 
companbia. Já demos um To to, e deve ser o 
voto fiul. · 

O .Sn, FRANCO os At.,UHD.\ : - Porque voto 
final? . . . . 

O Sn. Jo.~QUlll i"Wluco : -Porque o p;rl3-
mento não da outro. 

O Sn. FM!iCO llll AuiEID.\ :-0 parlamento 
não póde .govern~r a c.>mpanhia; ha de alltO· 
rizar fa vares reei procos .. U governo não tem. n 
direito de governar qualquer companhia nacio
nal ou estrangeira ; o que tem é o direito de 
negociar com ellas. São duns par\es cootrntantes, 
e uma não pode der nm voto sem audiencia da · 
ou.l.r:lc Senão qual ~ . eonsequencia ~A recisão do ·. 
contrato? Mas isso é o P.rejuizo do Pilrá.eo Pará·. 

O Sn. lD.I.QUt;r NAooco: -Não a_poiado.,ESsa · 
clausula não estava 3!l!lrovada.. 

não pód~ enlar-se. Porque o Maranltà<l nlio obtem. · 
o que deseja, porque a companhia entende que· 
não deve ir. ao Maranbiio, o Pua, a 83hia, .Per-·
nambuco e Rio de.Juneiro .·bão'de ·.fiC11r.preju
dic~dos ~ Os nobres depnLado.s:âi%em-re;cinda: 
se o contrato,' destlppareça· a companhia .; mas o . 
nobre deputado por P~rnambueo esquecec:_qp.e . . 

O S1. FR.1.NCO DE ÀLHEIDA :..:..Eu f311o depois· 
da approvacão do parlamento. O governo não 
procedeu assim, entendeu que .o· voto .. er:t 
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Pernambuco tem multas cvmpanllia~ e o PurJ O Sn. F ..uno REts:-0 que digo é que perde 
não tenl senão esta, e portanto Iião deve fi~ar'em muito mais t~mpo para entrar no porto do Pará 
risco de perdel-a, só. porque o Maranhão não ·do que no llaranhiio. 
usufrue o mesmo beneficio. Seria uma injustiça o sn. Fn.I.NCQ ·.DE ALID:IDA:-0 nobre depu-
muito grande. .. tado já fallon aos · baixios de Bragança que 

O meu desejo é sempre· "que l.odas as prnvin- ftcam.,distantes da capital do Para mais de vinte 
cias jlrospBrem. Sou seetuio das companhias leguas.1sto ê que so.ria realmenta feehat' o porto 
de nave~:acão subvencionadas ; des·ejo que !()das do Pará, porque o paquete nãn póde deixar de· 
as prüvincias :lOzem do beneficio das compa • passar por a !li. · . 
n~ias subvencionadas, e si dependesse de mim A questão nã1 é de entrar, é de entrar e sahir 
eu daria ~o Mnranhão o que nós temos. Si em horas certas e determinadas. O nobre de~u
queremos gnaràor com tanto zelo a naveg~ção tado não e capaz de dizer que isto se póde-fazer 
que nos trnz túo grande interes~e, não podemos no porto do Maranhão, porque como o nobre 
deixar de querer as mesmos vantagens para o deputado eu tenho Yiajodo· por aquella pro· · 
:!.faranhão. Mas apresento-se a companhia e diz vincia; pois bem, as dilliculdades são_, de tal 
-uiiomeeonvem, não posso ir ao Marunhão.Ou ordem, que qs vapores se demoram pelo menos 
havem~s de convencer ~ comp~nhia, c não a Utll dia ou dous; · 
temos convencido, on hnvemos de rescindir o os~. F.-nto REIS:- Que vapores~ 
eontt·ato. O Sn. FnAsco DE AuUituA:-Os da companhia 

O Sa. ~'"''ÀL:-l!:ste ponto já está. verificado~ brazileira. 
O Sn. Fn.'ftco DE AummA:-Est:i; sua res- O-SR. FABIO RF:IS :-'-Porque a demora é do 

posta é clara e PDsitiva. contraía, podem entrar e sab.it na mesmn hora. 
Ulr Sn. DEPrnno:- E' porque conta com os o Sn. Fru...-;c.o DE Aumm.A:-Não pôde tnl. 

nobres depulados. . Na ultima viagem que fit ao Uar:mbão, Sr. 
O Sn. FnANco DE ALMEIDA : - E foz muito presidente, ao largar a hoia íamos sobre o bai

bem de eonu r. Ninguem melhor do que nós, xio, e tive .nos de voltar ~ e !la e esperar que a 
os do Pará, conhecemós quanto aproveitamos mnré nos desse feição parn sahirmos. . . 
da companhia ~mericana. N~o podem entrar e sabír, não lla ninguem 

(R que m'o diga. 
a um aparte.) Um navio de guerra que aproveita a occ~sião 

Perdôe-me o nobre deputado; eu não aceito da feição pôde sabir, mas um paquete não. 
a su~ garantia. O neg-ocio é muito iierio. A 0 Sn. FABlO REIS :-"remos ~nosso favor a 
companhia declarou no governo, muito termi- , 
nantemente,que não aceitava a clausula de·en- autoridade dos profissí9naes. 
trar no porto do Maranbllo. O Sr.. FILINCO DE Ar.nEI!H. :-Sr. presidente, 

eu não me quero melter na diseussão profissio-
0 Sn. FABIO ftt1s il.á um apnte. nal, porque niio quero repetir aquillo qne eu 
o Sn. FRANCO DB Atl\!ElM:- ouça-me 0 não entendo. 

uobre deputado como eu o onvi. Dizia eu: si N~o posso ajuizar do !raba!!IO da commissão 
nós pndessemos convencet' a com~nnbia da. hydrographica ; não quero discutH-o, porque 
conveniencia reciproca de que seus vapores não sou competente; falia como observador, 
tocassem no porto do ~faranh5o, 0 ra rinmos · f a llo como pratiço. Conl1cço nquellc porto. 
como fizemos no anno poss~d~. M~s ~ campa- T.enbo viajado innumeras vezes em diversos 
nhia decl~ra no g-overno: n~o me convem to- paquetes e nos v~ pores da c01npanhia costeira. 
car no porto do Mar~nhiio. "feubo estado muitíssimas vezes no lraranllão ; 

O - b d d • eonhc~o o porto, corno prtlti~o. e nõo como 
que que:·em rintao os no rcs eputa os '- prolisstonàl. Não quero entrar nu discussão 

aceitem a conclu~ão francamente:-prejudicar o technica. 
Pará, e Pernambuco, a

0
Bohia e_ofuo de_Jan~ir~ A minlla questão é a seguinte: a companhia 

porque a comtl?nhra nao quer_tr ~o lr1atanllao. diz: não me convém entrar no porto do Ma-. 
Ollii.Sto se na clamorosa lnJastrga. -ranhão ; e como eonsequencia ba de perder o 
Senhores, tenho ou vi_do discutir o ._calado e Parli aqueUa uavegaçno que se dirige ao nosso . 

capacidade dos navios; que o porto do Maranhão graude mercado de borracha? E' esta a questão 
tem c~nnes profundos, muita agu~; etc. Mas, para mim. . ... 
Sr. presidenle, a questão exige mais uma condi- Sentimos mnit~ q~e a cnmpanhia não queira 
ç\io,~uais··um elemento paraserresotvida: é si essa beneficiar a vrovm~ta do Maranhão.Deploram~s 
Jacihdªde toda que conhecemos, que eu p~rli- mesmo que ella ass1m proceda ; mas ella nao 
cularmente reconheço no porto à o · Marmhã!l, quer. Ou com rnão ou ·sem e !la; ou sabendo 
permittea navegação rapida exigida de paquetes. que e:s:iste~.dilliculdail~s; ou illndíndo·S~ ·por 

. . qne taes dtfficuldades nao ex.1stam,· o que e ver-. 
O Sl\. F ABrO RE1s:-Perm1tte no Para. dade é que_ a co.:npanllia.diz: não acbo vanta-
O Sll. FnANco DE Atm:IDÀ: _ Deixe· se gem que· compense o sacriUcio de ir ao·porto do 

disso .meu caro collega; a sua 'exageração não .Maranhão. Bem ou mal, com razão ou sem e !la, 
pôde chegar até abi. A questão ·e si, chegan- a companhia, uma das partes contratantes, não 
do o paquete ao Maranhão, .demora-se tantas quer ir ao Maranhão, não lhe couyém. 
horas e em tantas horas parte. Não ha uenltum O Slt. F..i.Ero REis·:~ cotÍ.lrÍ!lo Ocou depen-
nobr~ dep11tado pelo Maranhão que o diga. dente de approv~ção do poder legislatil'o~ 
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O SR. FMl'!co DE AL114EioA:-Não é deslê ponto Ora, ~sses fructos, principalmeole essa bor. 
que se· trata. Vou fazer un1a pergunta elnra: nchn, precisa da valvula que lhes dá o grande 
Exigem o sacrificio do Pará, desde que são pri· Talor qoe tem. Esta valvula de alimentação é 
vades da . navegação no M~ranbão? E' preeiso a navegação, que no Pará não pó de ser senão 
fallo_r tOI!l franqueza. Si não podem exigir este a navegaçilo a vapor .. 
samficio do Pará, si a colllpanhia não qtoer ir Nós no Pará subvencionamos innumeras 
ao :Maranhão, trabalhemos por meios direetos e linhas de barcos a vaJX>r nos mares Ulteriores; 
indirectos para wnseguir mais esse desideratum, l precisamos porém de navegação a vapor ·para 
mas não vamos crear obs\aculos ao commerci~ tõra do P~ra, para os pai~es estrangeiros. 
de ou trãs províncias, pôr cravo na roda do de· Já temos na-vega~ão directa para. Inglaterra; 
senvolvimento industrial e eommercial do Parã. ·desejaria que tive~s&mos naveguç5o tnmbem 

O SR. FAJliO 1\Ets:-Não tenha medo. a v~por que nos l!gas~e com a l'rança. · . 
. Nao fut bast&nte feltt na emenda para hgar 

. O SR. FRANCO DE ALMEIDA:-:-0 !!obre deputado Cayena ao Pará, porqne então estaria ligada 
e filho deu~~:~ patz onde_nao pode prometter a communicação a vapor da França eor;n o 
nada :para o dta de amanha. . . porto do. Pará; mas temos a navegação que .põe 

O SI\. FABIO ll.Eis:-E'argumento a.d Jerrorem. a mercado pro~uctor, Pará, na~ portas dn 
o StL FRANco DE ALJKEioA:- Nilo é. mercad9 consumnlor, Estados-Umdos, em iO 
0 b d tad 1 . · · · ou t2 dws. 
~ s_no r~~ e~U; os_ evam n sua_ex~genci.D ~ Oh! senhores, pois sí estamos nos Estados· 

se.,~m~ slrnphcldad~- a nn-ve~r .. çao e _boa, __ e Unidos em 10 on !2 dias, será uma verd~deira 
ut1l, nos a queremos, mas como ell~ nao Pód~ ameaç~ á nossa prosperidade, induslria e me•mo 
estender-se até a~ porto_. do Maranh"o, o P~ra ás rendas publicas, quer geral, ~uer proviu~ ia!, 
que fique ~em elln, o Para que espere o f!;lluro. guerer diffi.. cultar esta navegação,adia!-a á espera 

O que Julgnmos bom, uma vez que_ ~ao po- de ruturas comp~nhias que venham substituir o 
demo~ obter, _percnm tarnbem os que Ja o pos- que jà temos e possuímos. . . 
soem , ~ Para que espere on~ro fulnre, outra . Eis a razão por que, desejando mlli.to que o 
r,ompan\m ... coma somos obngados a esperar. :Maranhão tive~se esse beneficio, porque sou 

O SR. SERHH!CO :- lsto Lambem se.applica a repnsentante da nação, não quero que em· 
Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. gnanto o Maranhão esteja privado delle o Pará 

O SR. FRANCO DE ALME!DA:....;E' o egoismo em prive-se ~m_bem; isso é que não desejo, nem 
sua simplicidade :mais cruel. . posso adnuthr. 

0 SR~ GALDINO DAS N.EVllS:-Cada um pucba (Apartes.) 
a braza para a sua sardinha. Não se trata de negar a subTenção. Trata-

O Ss. FRANW DE_Ai:.l!lEmA:-:Mas sem preju· mos somente da _!lavegnção ch~ga~ ou· ~ão _ao 
dicar o vizinho. (Apartes.) porto do Maranhao.~ Tudo m&s e questão 1U· 

Deixando a questão do porto, deiXDndo a cidente em que nao nos devemos envolver 
questiio do aneo·uradouro, na qual já me.deela- agora. . . . 
rei incompetenle considero a navegação para Outro dta ouv1rei o nobre deputado compra· 
os Estaàos-Unido~, em relação á província que zer_ sustentar a, sua opinião_ contra as compa· 
represento, _em relaçã_o ao Pará. _ nbt~s .subvenmonadas e, SI :P)lder eombai~J;o, 

Sr. presrdente, nos, no Para, temos, por p~d1re1 a palavra e sustentarei a these contra· 
assim dizer, a& inàias vel'des, como a Inglaterra na. 
lem as suas indifM n6gra8, no dizer de Julio Mas fica Isso adiado para um dia mais oppor· 
Verne. Lnno. 

As nossas índias verdes sao as nossns fiares· o Sn. FAlltO R-e1s: -o argnmcnto d~ v. Ex. 
tas cobertas de productos. prova que a navegação do Pará para os Eslildos 

En ~anam-se aquelles que sG persuadem qne Unidos não precisa ser subvenctonada. 
estas 'industrias e~trnctivas,assim como o carv~o o S1t. Fll~!ll\lCO J>E A~ME'InA;- Sr. pl'ilSi
de pedra, os bnlhantes, o ouro e ~ut.r:Js, nao (]ente eu' desejo_ a navegação do Pará para os 
trazem gran~e tra~ntho, gra11de sacnllcto_ e em- Estad~s Unidos, sem excluir qaalquer outro 
prego do eapttaes Jmport~ntes. :porto do im~rio, a que se possa levar a mesma 

Muita gente se persuade que apanh~r _o rructo na-vegação, ainda por duas grandes razões. 
das arvores é causa de nouad~, é fact!hma. A" lHime!ra é a posí~ão do Pará dominando a 

Não, senhores, as no!!Sas Indias vmks, que têm foz do A~azonas ._ · . •· . · · · . • 
e- que trazem comsigo riquezas por m. u .. ilo temp•) E' pre. c1so qu .. a si que ser br. aztle1ro para .~~o
inexgotaveis, exigem !r3balhos oollossaes, por rar o nlor, o tmmenso -v:aior do Am~onas ,_. 11 
que :principalmente a~orrachn"estã n. as grandes. ]Jr. ecis.o recorrer aos. sabtos estra11.ge1·r· os, como 
florest3s sobre pant:mos, exigindo trnbalho se- Humlloldt. e outrüs, para saber o que vnle e o 
"'Ui do .muitas vezes desola sol,dur~nte.todo dia, que póde valer o A!Dazona_s. . . . . . 
~obre Jlantanos,IJ:!Ie todos os annos_dizim~o innn-: Pois ~em; essa !1queza 1mmens_a, es.Sõ mundo 

.. meras vidas; estao em gran_des dt~ta.ncJas para: poa. ass~m-dtzer amda desconbectdo, :P~r}l!Zer, · 
·oJlde é preciso levar mater1aes, ahmento~ mll-· esta. dettado, e ·.a sua cabeça é, a pro-vmc1a. do 
dicamentos, fornecimentos de toda aespec1e; de Par~. • .·· . . , . . . 
fórma qile se enganam'muilo -aquelles que se · S1 o Amazonas e_ portllnto o. Pará têm na OI
persuadem de que as nossas lndias vmks como -vi!isação l!m papellnlllle_nsamente_ grai1d!l, tn~o 
eu .lhes cha~o. não.exigem grande trabaiiio. quanto seJa aecordnr, dispertar, Jrope!lir, sg1· 

TomoJV.-4!, 
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tai' esse gigante, .deve s~r aconselhado pelo 
nosso patriotismo. 

Senhores, podemos ir beber na Allemanha 
bons ·methodos de instruir e educar os nossos 
filhos ; podemos ir bebe!: na Inglaterra as lições 
que formam os grandes operartos, tudo quanw 
diz respeito ao trabalho, no tr~balbo perfeito ; 
podemos ir á França buscar inspirações ao pa
triotismo; aprender a magnanimidade nesse fóco 
de· l11Z, que,. apaaado, poria o universo. :ís es
curas; mas ir nos Estados Unidos li alguma cousa 
mais: é ganhar. vontade, energia, iniciativa e, 
em· uma palavra, engrandecer os homens, 
porque só lllli podem estudar e aprender o que 
constitue a virilidade. 

E' uni paiz de exemplo, em qne os vicias slio 
muito· grandes, é verd.ade, Sr. presidente, pela 

'1ei dos contrastes, porque. as virtudes são imen
sas. (Apoiadcs.) 

Pois · bem ; qual será a voz do patriotismo 
correspondente ao desígnio da Providencia ? Não 
se rã ligar o Brnzil aos Estados-Unidos, multipli
cando, nunca embaraçando a lio,ha de com
municações (ttpbiadils), essa corrente que, com 
as mercadorias que se trocam, trocam-se ainda 
melhor,. as idéas, formam-se os homens ~E os 

· holriens.de uma terra como o Brazil, em que são 
tão peiJllenos, não perdem nndn, g~nham muito 
·.em communicar com um paiz onde os homens 
slio gra·ndes. 

O SR. GALDtNo DAS Nqv~;s :-Mas aqui no 
·. Bra:lil parece qne ha mesmo o proposito de não 

quererem rel~çües com os Estados-Unidos ; 
parece que tem medo da !órma de governo. · 

O Sn. ULYSSEs VIAN~A :-Não apoiado. 
O SR. FRANco oE .ALMJ>tDA :-Sr. presidente, 

isto que nos diz o patriotismo, diz- nos a Pro
videncia. 

Basta ]an~ar a vista rapidamente sobre o 
mappa-munài para descobrir o grande plano da 
Providencia em ma teria de navegação. ·: 

· Os nobres depntados encontram um mar in
terior, chamado oMediterraneo, ligando a Europa 
:i Africa; passando :ís duas .Americas encon
tram o Mar das Antilhas ligando a America do 
Slil á do Norte; banhadas ·pelo Oceano Atlantico 
fica difficilima .n corrente commercial e civilisa
dora para o }lar. das Indias e para o Pacifico. 

A Providencia reveln-se mandando cortar o 
istb.mo de 5Jlez para ligar o Mediterraneo com o 
Mar das Indias. 

O mesmo desígnio da Providencia lembra o 
cór)e do isthlrio do -Panamá pua ligar ·o Mar 
das Antilhas com ·o Pacifico, de modo que com 
os córtes dos dous isthmos a navegação. é qllllsi 
que: directa e -rápida e estende os . seus braços 
em beneficio de .todas as partes do mundo. 

l'ois bem,. si na balança do mundo as dnas 
Ameri~snão formamiJlllisqne um grande gi
gante ·com dons. brai)OS,. é necessario ligar cada 

-·-ve~'mai!ras· duas Amerieas;conchegar as partes 
do mesmo todo. · 

A conseqnencia é palpnvel, evidente. 
·· O Sa. FABto REis ,;_ Eu disse o mesmo em 

!mguagem-mais to~a. 

. ·>.~ 

O SR_ FRA.NCO »E Atnro.1.:- Pois benl; jâ 
temos a navegação para os Est:ldos-Unidos, pe
quena, uma vez por mez, deverianios tel-a todos 
os dias· si fosse possivel, com esforço, oom traba· 
lho, com anima~iio, com sullsidio, com tudo 
quanto se pudesse, porque é com· esta trocare
ciproea de causas e de pessoas que as no~ões 
se en"randeccm. E obedecemos ao grande 
plano a~ Provideneiu, porque é nru; duas .Ame. 
ricas que está o relogio regulador da civilisaçlio 
rutnra. (Mwt~ bem.} . . 

Sr. presidente, tomemos .a situação como a 
situação se mostra ; porque o homem de- cora. 
gem, de energia e de iniciativa não deve oceul· 
tar ll situação, por mais terrivel 1ue llle pa
reça. 

Quem na Europa é··conhecido pelo nome de 
americano ? Só o cidadão dos Estados· Unidos. 
Quando se diz um americ~no já se sabe que é 
filho dos Estados Unidos, porque as Americas só 
têm um fi lllo por ora : é o dos Estadas Unidos. 

Uma prova espirituosa; tirada aliás de. um 
jornal americano, embora caricato: Oncle Sam, 
americ~no dos Estados Unidos, foi no hotel e 
pediu um bom jantar. 

Vieram os criados sen·il-o e apresentaram-lhe 
carta magnifica :. sopa .d C/,ambord, ·costal· 
letas :i imperatriz (ri-!~). roast-beer á outra na
cionalidade . estrangeira, por e:'!:emplo, isto, 
aquillo, aquillo oulro, a .milaneza, etc. (Ri· 
sad(l!;.) · 

Onolt Sam foi ouvindo, o quando acabou diz. 
lhe o criado· do ·hotel: de que quer servir-se ? 

Respondeu-de pore and btans,. o que corres
ponde á uma feijoada comporco (.-isadas);porque 
na carta que lhe apresentaram não bnvm um só 
prato nacional, e Oncle Sam queria ter na s.ua 
mesa ao menos um prato americano. 

AcabamOs de passar por outra prova porque 
h a muito pouco tempo assistimos ã um ban
.que te, em que procurei um prato .lirazileiro mas 
não o achei. 
. Hnvia frnncezes, inglezes, hespanhoes, ita

lianos, havia tudo, menos bl':lzileiros. 1:i var" 
remos da noss~ mesa até os pratos brazi.leiros. 

Portanto Onclc Sam respondeu e respondeu 
muito, pedindo pore and óean1, lembrando-se 
na mesa como em toda-p~rte que era ameri
cano. 

Eis aqui a r~zãG porque só o americano na 
Europa é c fi! bo dos Estados-Unidos ; se · o filb.o 
dos Estados -Unidos não tivesse nascido no 
seu paiz desejaria nelle ter nnscido. 

(Apoiad.Js e não apoiados.} . 
Sr. presidenle,si eu disser na .Europa ·que sou 

americano entendem que sou dos Estados Uni
dos; mo$ q oero uzar de meu titulo de ameri
cano brazileiro, embora elles entendam que 
não ê americano. o. brazileiro, ·o rnexieano,. o 
platino. etc. . . .. . . .. . . 
. Creio que. tenho dito bastante para indicar á 
camara a importancia que .no. Para ligamos· á 
navegação com os Estaâ.os .Unidos, navegàtão 
que é para nós de. ~ida ou. de morte, e V •. ·Ex. 
melhor do ·que eu ·sabe que 'Se soJrre 'mnilo. 
mais em' pel'der o bem que j:i.se possue do que 
em não alcançar o bem que se deseja . 
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Os 'nobres , deputados pelo Maranhão fazem 
muito bem em desejar Q navegnçtio para a sua 
província; mas no Pará fazemos -ainda melhor 
querendo conservar ·a que já temos. (.Apoiados. 
Muito b~''"-' muito bem.) · 

tendendo que a subvenção de 200:000~ remu· 
nerava o serviço C(IIDO ella o deeretava. 

E;sta é que êaquestão. A clausula approvnda 
pelil assemblêa . geral não sendo cumprida, .o 
contrato deve-se considerar desapprovado. -0 
parlamento nã<l pôde 'entrar em_ novas nego· 

-· 0 '81'. Joaquim Nabuco já por duas eiaçües com as cowpanllins. , · · ·. 
vlizes manifestou-se contra. a subvenção á com· Não pensa o orador como o nobre deputado 

• panhia americana, e manifestou-se sob um fun· pelo Maranhão, que pareee entender ser ainda 
ilamento que não póde ser contestado: no des- possivel um accOrdo com · a companhia, qne· a 
envolvimento das transacções commercialis en- rescisão ainda não é definitiva. 
tre· o Braz i! · G os -Estados :Unidos, o 1Jaiz mais Ha: um voto do parlamento approv:mdo o 
interessado ê a União Americana, · eésta não contrato sub conàitione, e o voto de hoje não 
concedeu subvenção alguma. Qnando a politiea póde ser contrario ao de bontem. Tudo quanto 
norte americana é crear mercados para Ol> seus. se póde dizer a respeito do porto do M~ranbão 
produc\os, a navegaçlio a :vapor para o Brazil, já foi dito em occasião,opportuoa. 
que exporta--par3 os Estados Unidos mais do Comprehende qu~ · em questões desta ordem 
que delles recebe, in!(lressa mais a estes. Entre- haja grandes hesitaçõei, sobreludo em um paiz 
tanto, apezar das J!lensagens . do presidente habituado ao systema do subsídio e dnssubven· 
Hayes, o congresso rejeitou uma sulJvenção á ções; desde que· se divisa ao longe ·a possibili· 
compvnhia de que trata o projecto, · dade da reseiMo de nm contrato com ' uma 

A subvenção omcricann _fu<in porte dus pro- companhia, Jogo apparecem o.ntras que o:que· 
me:sas ou esperanças com que o Sr. Roach · rem. 
ajJresentou-!e ao governo do Brazil; por isso . O orador que é eontnrio ás ·subvenÇões sente
desejaria o orador qne -as colDDlUllicações dos se muitas -vezes em: posição diflicil. Atrat . da 
pireetores da companhia com o·governo fossem companhia 3mericana apparecea brazilein pe
presentes á camara; O·govcrno do Brazil que dindo para substitull-a naquelle serviço, de 
snhveneionava por um pra·z~ .curto uma· com- maneira que não se pôde p~r nbaixo uma sub· 
panhia iogleza ·qne razia a navegação entre o venção desnecessaria, que excede os limites . do 
Rio de Janeiro, New-York e LiverpQol, passou· favoritismo ollicial, prejudicando a concnrreneia 
a contratar o serviço da navegação de ida e sem que surja alguem a tirar partido do voto · 
volla para New-York com a companhia do d~~:~~indo; diz que 0 contrato com a eoinpa· 
Sr. Roacb. . . . . . d'd f I d 

Esta cOmpanhia mau~ dou construir navios que nbia amériema esta ·resem 1 o, por a ta e 
cumprimento da ·condição de ·approvação. O 

são· com· errei to dos mais bellos que tem appa- -nobre ministro da agricultura póde fazer novo 
recido em nossos· portos. · contrato coao a companhia americana Si enten-

A asscmbléa geral approvou o contrato feito der que a.suhvPnção é ravornvel aos interesses 
com o governo, com. uma condição. O otador do .Brnzil, mas o contraio approvado só póde pro· 
declara que n~o esteve presente ;i respectiva dis- dnzlr effeilo mbmeltendo-se n companhia. 
cessão, porque si estivesse votaria contra,apeznr Comprehende o nobre depntád_o pelo Pará ~o 
de deseJar _por todos os modos que_as nossas re· interesse q;ne toma por sua provmetl, mas nao 
laçõeli se multipliquem e se estrettem· com os considera JDSIO o repnro de S. Ex.- para c~II\ 
Estados-Unidos.No senado, após longa discussão, Pernambuco. A posição geographíca do Ree1fe 
o ci>ntrato foi approvado com a emenda da ca· faz esse porto procurado pelos nnios qne vêm 
mara, i!to é, obngando ·a companbia á escala ou vão para a Europa, e não as subvenções do 
do Maranhão. Na apreciação desse facto diverge Estado. · . 
do nobre deputado pelo Pará; upprovado o con~ . Cone! nindo, diz 11ue a polltiea dns subvenç!!es 
trato com aquella condição, não seD.do elln sa • é pernlciosu dará constantemente motivo~ do 
tis feita, ficava o contrato ipsa facto · rescindido· queixa :is províncias que se julgarem menos 
Está rescindido e tralll·se agora de novo con· aqninhoadas. Ha no precedente que se quer odo· 
trato.- · . ptar alguma cousa que póde não ~er actuahnente 

llep.elle a insinuação de·má fé de que foi ar~ ·contraria á dignidade da assembléa gerar, mas 
guido o voto da assembléa geral. Si o contrato que no fntnr<r o -será. 0> contratos aprovados 
fo>se feito pelo governo.nos limit.eS das suas ~ttri· pela camara em um sentido · não podem ser
buições,a assemblêa geral nada tinha que ver com 11provados novamente em outro. O voto da ca· 
etle,devia sujeitar-se áfédos contratos,mas, qnnn· mara deve ser ·o ponto final nas negociações 
do o contrato depende daapprovação da assemblêa entre os particulares e o governo. Uma -va -
geral, e que.os ·contrntadore2 sabeoo,não ser elle esse -voto pronunciado; uma vez tornado lei do 
valido antes dessa approvaçao; quando esse con- paiz,- o mesmo contrato não deve voltar mais ao 
trato nõo é mais do que um meio .. anticipado .. de parlamento. . ;- · · 

. apoderar-se do ~erviço, é um- acto próvisorio · . · . · 
-pedido pelos interessados, . nlio ba o direito_ · de· A discuSsão ~ea adiada pe!ã hora. · · 

... queixar-se quando o poder.competente_ ace•ta·o. o sa: PWil)u'n:' cta para ordem: do dia _!S: , · 
modifieando·o. - A assemblea: .geral, -mandand.o · . · - , . - · - -
que os vapores da companhia tocassem·UG po. rlli . u _ia;rte'([até 211_oi·~s) _ .. ,, 
do )laranhão,1Jiostrou ·se convencida de gne.elles - . 

. o podiam·fazer.--A :~.ssembléa geral.consulton os. , Vol:lção da re1uerii:nento de_· adiamento _ 4o 
interesses do paiz, e não os da,.,comp3nWa, en· Sr~ G~ldino das Neves. ·· ... 
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l!.• dlscussao do credito ao minlsterio da fa· 
zen da. 

3;• diia dó projeeto-n. l!ii de l879 revogando 
o art. 37 dll decreto de i_~2 que creou advogados 
e.~peeiacs do Conselho de estado. · 
l. • dita do de n . 8~ approvando posturas da 

camara municipal da cõrte. 
· 3.~ dita ~-o de n: 86 sobre a jubilação do ·lente 

de lith urg1a Henrtque de Souza Brandão. 
l. ,;· dita do ·de n. 270 sobre a readmissão no 

quadro ecti"ro do exercito ao major José Fran
cisca da Silva. 

~~·parte 

Continuação da-L • discussão do . projecto n. 
90 sobre a navegação de New-York aos portos 
do Im{ierio. · · 

·. 3. • discussão do projecto n. 82 sobre"secnla· 
risação de cemiterios. -

V dita do projecto n . 65 de l879 prohibilldo 
o -transporte de escravos de umas ·para outras 
proTincias. · 

Levantou-se a séssão ás (i f/ll horas da tar· 
de. 

. ·se.a&o em 211 de Ago.to de 1.880. 

C'.!lltpareceram depois de aberta a Sessão os 
Srs. _Joaquim Tavares, Lima· Doarte, .Ignacio 
~lartms, Bezerra de Menezes, Fernando Osorio 
-r:heophilo Ottoui, Di~na, 'l:heodomiro, Aure~ 
hano Majl'alhães, Malheiros, Mareolino Mo11ra, 
Augustu Pran{:ll, Mello Franco, Frederico Re<>o, 
l!o11te, Souza Lima, José Marianno, Belfort Duãr
te, Bezerra Cavalcanti, Costa Ribeiro, Franco de 
Sá e Souza Carvalho . . 

Falt:~ram com participação os Srs. Ara~ão e 
Mello, B~r&o da E~tancia, Barão Homem ile 
Mello, Cnmargo, Danin, Frederico de Almeida, 
Franklill Doria, Ioão Brigido, Lourenço de Albu· 
querque, Macedo, Mello e Alvim, Mari~nno da 
Sitvn, Pedro Luiz e Souto; e sem ella os Srs. 
Abreu e Silva, Beltrão, ·Carlos Affonso, Couto 
Magalhães, França Carvalho, Felieio dos Santos, 
Horta de .Araujo, Joaquim Breves, Joaquim Na· 
buco, Manoel Eustoquio, Manoel de Magalhães, 
Prado Pimentel, Silveira de Souza, Theodoreto 
Sonto e Le!DOS. . 
· Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta a 
sessão. · · 

E' lida e approvada a acta da sessão .mtece- · 
dante. . · · 

O S11. L• _ SECI\ETAIII~ dã conta do seguinte 

:GXPED!E)(TE 

PBEsiDJ!:l(CIA DO SR. :V:XSCO!rnE DE PI\ADOS .· Q.fficios ; 

· s~~~;;:~!::'F~~~%~~~idi~;'~~·~:,•:r:J: Do ministerio do ímperio, de n, de Agosto 
. ~;rng::~f:i~~L~~d";,l:Sf:.ntei::SeC~~t~nh~ s"~m~~f!!: corrente, remettendo inrormado o requerimento 
·da •iilcoltnu.-Crodito. ao ministorio da lazooda. Dls· em que o Dr. lo sé Antonio . dn Fonseca Lessa 
-eunos dos s .... Fttitas Coulinbo • ,.laiwo d• ruonda. pede· ser aposentado no emprego de direclor.das 
-llioc...Io do coolraloco.,acompallhlade gu. Obser· obras municipaes, gue exerce ba 't:1 annos.-A' 
'Ya.P.ea dot Sn3 G&ldino da.s Nons, proMdente e Antonio • - d denado 
C..rlos. Re·quoriloento.-Discnss5o sobre a nav~a,§o de COD:ImiSS~O e pens. 65 e o r S · 

~!::~:f~.t:~~:~~'" doBrazll . Di;eurso do Sr. oaquim re~~e;;~~~~i:~a~~~ed~:s!~ Afoos~;~J~ 
Ás-U horas da manhã, feita a chamada, acha· ter sido saneciomda a resolução da assembléa 

ram·se preSentes os Srs. Viiconde de Prados, geral que concede ao conselheiro Francisco de 
Alves de Araujo, Costa Azevedo, Liberato Bar- P3Uia Baptista, lenta· da !.• cadeira do ti.• anno 
roso, Almeida Barboza, Martinbo Campos, Btll· de direi~ doRecire,jubilação com todos os seus 
eão, Es_peridião e .Abdon. . veneimentos.-lnleirada. 

Compareceram depois da chamada os Srs. IÍ~ mesmo, de n de Agosto eorrante, commn
Saldanha , Marinho, Americo, Fr~nco de Almei· .nleaudo q11e o senado adaptou e vai dirigir 
da, José Basson, Freioas, Sinnl, Fabio Reis, :i sancção· imperial as resolução q11e manda 
Joaquim Serra , Tavares _ Belfort , Nogueira admittir o alferes do ~. • re!fimento de cava !la r ia 
Accioly., Pompeu, .Rodrigues Junior, Souza An- ligeira Boaventura Magesst de Castro Pereira ã 
drade, :Viria to de Medeiros, Moreira . Brandão, matricula na escola de infanlaria do Ria Gr!nde 

·:M:moel Carlos, Antonio de Siqueira, Buar({ne do SuL-Inteirada. 
de M~edo, Soares Brandão, L ui~ Felippe, Epa- Do mesmo e. ignal data, communicando que o 
minoodas de Mello, Es"píndol3, Ribeiro de :Me- . senado adoptou e vai dirigir á sancção imperial 
nezes, Barros Plmentef, Almeida ·Couto, Fran- :is resoluções que mandam matricular os estu-. 
cisco Sodré , leronymo Sodré, Ddefonso de dantes alreres Autónlo Pinto Dias e Ubaldo 
Araujo, Prisco Paraíso, Zama, Rodolpl10 Dantas, Cardoso de Mallo:-Inteirada. 
Ulysses Vianna, Azam buja Meirelles, Andrade E' r d · 1 ~ b · to d d l'b -
Pinto, Baptista Pereira, José Caetano, Freitas 1 0• JU ga 0 0 Jet e e 1 eraçao e man-
Conlinbo, Affonso Panno, Candido de Oliveira, dado imprunlr o aegninte projecto precel!ido de 
Cesario Alvim, Corr!a Rabcllo, Fidelis Botelho, parecer : . · 
Galdino, Valladare~. Melr~ de Vasconcellos, -An· !880- N. !02 
tonio Carlos,Gavllo Pelxoto!Leonciodc carvalbo, 
Tamandaré; Olel!Ulo; li ore r A d8li'Arros~Martim A c:Ommissão ·de penSõeS · e ordenados, tendo 
Francisco, Manim Fra11cbco Junior, ~·erreira examinado a tópia do decreto de ~~ dé Ago$to 

. de Moura, Ruy BarboLD, Jeronymo Jardim, Sei'- de l880, concedendo uma _pensão a Pedro Ale• 

. l!io de. Castro, Sígism'Diido, FIOI'Cilolo do Allreu u ndrino de Lima •. é de p:~reeet que se Jtdopte o 
!I Seraphico. · IOIQinte projeeto ~ · 
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Ã assembléa geral resolve : 
.AJ:t. L• E' ~pprovada a pensffo de 4o'O 'rs. 

dtnr1os, eonced 1da por decreto de ill de Agosto 
de 1.880, ao soldado reformado do exercito Pe. 
dro A_lexnndrino. d~ . Lima, o qual, em conse· 
quene1a da lnvahdez proveniente do ferimen
tos reeebidos_ na campanha ~o Paraguay, difficil
mente podera ganhar os metos de subsislencia. 

Art. 2. o Esla pensão será paga da data do 
respecLivo decreto. · 

Art. :S. o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das cammlssões, em íl3 de Agosto de 
1.880.- Almeida Cou/{}.-l011fJuim Serra. 

E' lido e mandado imprimir o seguillte 

PAl!EG!IR 

1.880-N. 'SI A 
A commissão de coustiluiçiio e poderes, depois 

de observar as disposições do ut. 7. • e paragra
phos do regimenlD da camara,examinou as actas 
aas eleições primarias -da paroohia de Abria· Pe
reira, da província do Ceará, a que ~e procedeu 
em 2l de .Março de 1879, sendo uma das eleições 
feita D\J- igreja matriz sob a presidencla do vt
gar!o João Antonio do N~scimento e Sá e instsl
Iada sob a presidencia do l." jQiz de paz da 
paroehia,. e a outra installada pelo :i. o juiz de 
par, na anseneia do mais votado, e ·IW meu!IQ· 
lugar e lu!ra em gllll foi feita a primti,-a; e, 

Considerando, não SÓ pelns informa ções mi
nistradas pelo presidente da província em officio 
de ·g de Outubro do mesmo anno, como um bem 
pela ]ustiOcação e mais documentos remeuidos 
officialmente pelo mesmo presidente, que a 

· unica elei~ão que se fez na r eferida parochia 
foi a presidida pelo vigario Nascimento e Sá ; 
· Considerando finalmente· qLte correu regular-

mente todo o processo eleitoral, sem que appa
recesse duvida ou contestação alguma, é a 
commíssão de parecer : 

Que seja approvada a eleição primaria da 
paroehia d& .Maria Pereira, da província do 
Ceará, a que se procedeu em l!l de Março de 
1.879, presidida pelo vigario João Antonio do 
Nascimento e Sã. · · 

Sala das eommissões, ~5 de Ag:osto de iSSO. 
-Fwr~o -tk .!breu.- FranCll aa Sá. 

O Sr. Mardrn · Franeis.co (pela 
ordom): -Pedi a pala~, Sr. presidente, para 
dirigir a V. Ex. e á com missão a que foram 
remetlidos os projectos apresentados por um· 
distincto depuU!do pelo Rio Grande do Sul e 
)Jor um distinclo rep~esentante da minha pro
víncia, vedando as tnJn$ferencias de escravos 
de província para província, para q]!.e apresente 
logo os seus pareceres e V. Ex-. os dê para 
orilem do dia. · 

UM Sa. llEPIJTJ.DO:-Um. já está n:~ ordem do 
dia , _._ . · :.. · .. 

O Sa. MAB.Till FlU.Nct;co~ -Por "U"in aparte 
. que me acaba ·de . ser dirigido, vejo que um 
desses ·projectos já se acha na ordem do dia e 
do ti_ o~ Jlarabens a v. Ex. e ao pai~ por tio 
acertada delibera cão.· .. . . . 

Mnnifestando·se nesta camara, felizmente por 
P,!lrtC da maioria, o alvitre de apressar a solu
çao_ do problema da emancip~ção, é preciso, é 
lnd!S_Pensavel que a escravatura actual fique 
local1sodo onde ella se acha· e uiio se si"a o racll 
e asrndavol ~lvitre de pas>ar para o sui a escra
vatur:;, para ma!s tarde as duas partes compo
D!lnles do Ill)perJO ficarem em lula, sem duvida 
dtgna de·lasllma. 

Assim, pois, solicito de v. _Ex. que não só 
sej_a conservado na ordem do dta o projecto que 
abt se acha, como tambem que veliba ã discus
são o outro apresentado pelo digno represen
tante -de 8. Paulo. 

. Pairava, conf~,- ~m ·meu espírito a du· 
vtda de. que os prmctptos absolutos, que regem 
a pr~pnednde, não tole_ravam a applicaçio desta . 
mtdLda ; mas esta duvtth cede ante as conside
rações pnlitl~as de manter em harmonia todo o . 
Impcrlo brazileiro. 

Era est.e_ o ped!d~ que tính~ de dirigir a 
V. Ex. -e a commtssao • que fot remetlido o 
p_rojecto do';no!Jre deputa~o pela minha provin
c•n; .e 11edim mesmo a 'i. Ex. que a ser Jlossi
vel, fosse eile sujeito á discussão independente 
de parecer. . . 

O Sr. Galdlno das Neveo;l (Jle_!a 
ordem) :- Sr. presidente, eu hontem 11nha 
apresentado um requerimento de adiamento da 
di~c~ss§o do sUbstitutivo apresentado pelo Sr. 
ID!ntstro da agricultura ao projecto do con
tr~to ~o gaz, _dando ~orno razão que esse sub
stttuttvo de·v,a ser Impresso, .afim de que 
chegasse ~o conhecime!IIO do todos os Srs. depu
tados. HOJe, porém, veJO gue o meu intuito es&á 
satisfeito, pois que o j)rOJecto foi impresso em 
separado e em todos os jornaes do dia. Portanto, 
não q_uerendo embar~çar a marcha ele um pro
jecto tão Importante, requeiro á camara para 
retir~r o meu requerimento. 

AnteS porém de finalisar, quero que a casa e 
o publico fiquem sobendo que hontem quando 
o :ir. presidente adiou para hoje a discussão do 
projecto, na tórma do meu pedido, não fe• 
fnor nenhum, fe% aqnillo qne o regimento 
mandava. Eu hoje li nos jornaes discursos de 
:~Jsuns collegas, dizendo que esse procedimento 
não liJ':ha sido regimental: Nio ba tal; eu vejo 
no regtmento. 

O S~t. Pro:su)ENTs:- O nobre deputado não 
póde.dlscu.tir agora o regimento. Basta que eu 
d•sa que o meu successor obrou de perfeito 
aecõrdo com o regimento. 

O Sa. GALDINO DAS NEVF-'> :...: Era exactamente 
o que.eu queria f•zer sentir. 

. E' retirado o requerimento· do Sr. Galdino 
das Ne~es!, por consentimento da camàra. 

· O Sr. Duarque de Macedo (mi
nistro ~a li_qricultura) :-(pela ord"") E~tá em 
segundo lugar .na:ordew do.dia a discussão-dos · 

. credites do ministerio da fazend~ ; e achando;se 
-"Presente : o ._nobre · min_ islr<frespectivo, peço a 
."V. EI . que consulte a . camara'. '.si · consenle na 
in versão da or~em d~ dia . nesta p~rte, ·pará se 
começar pela dlSCussao ·desses creditas. ,. 

Foi apniado e approvado este requerimento• • 
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. . o Sa. PBESIDE!I"I"& :- Antes d:~ ordem do dia . ]Jessonl dis[>endioso da reparlição e ~pplicaressás 
ba uma urgencia concedida 30 n obre deput:ldo, sobros ás necessidndes dos eolooos. · 

·o.Sr. Freitas Cantinho, c tem S. Ell.. a pala- Voltando a outro assumpto do ministerio 
vra. da agricUltura, chama a attenção· do ·nobre mi

o Sr. Freitas Coutinho diz que o 
:issumpto que o traz :i tribuna é dos mais impor
tantes, porqu~nto refere-se á colonis~ção . E 
tanto mais importancia lhe merece o assumpto, 
quanto '"lu o açod~mento com que o_nobre mi· 
nistro da agricultura '"atou a urgencia requerida 
pelo nobre deputa<lu por Pernambneo, desvian
do-se assim do- voto dado pelo honrado leade1· da 
maioria. Cumpre pois que, uma vez que se 
trata de reso ver o proôlema da substituição 
do trabalho escravo, se procure tambem dcsen~ 
volver a colonisação do paiz. · . . 

Observa que esse assumpto, regulado como 
se acha, não se póde bem conhecer qual a dou
trina verdadeira que domina no ministerio dn 
agricultura, relattvameute á colonisação. · 

nistro para o desastre que se deu na estrada de 
ferro de Ptlulo Alfonso. Este facto, que aliás 
parece ter passado qunsi desapercebido, é en
tretanto de summa gravidade, pois, além de 
demonstr.ar a incuria do go'"erno, põde nté 

· mostrar u ma falta pela qual deva ser criminll· 
mente r esponsabilisado. Observa que o desastre 
foi devido á imperícia do · machin.ista que nio 
tinh~ as habilitações requeridas e occupava o 
lugar só por ser estrangeiro. Cumpre que se 
auenda com maior solicitude para o que temos 
de bon1 e não vamos buscar fôra quem não 
possue titulo algum scienti6co que o recom-

Os avilo~, os decretos e os regulamentos eon· 
tradizem-se uns aos outros. As proprias pala
vras do nobre ministro no seio do parlamento, 
de que o Estado não estava mais obrigado a con
ceder auxilio ao r.olono, não po.dem ter a latitu~e 
que parece-lhe querer d~r o nobre m t • 
nistro. · 

Nvta que, ao pasSO" que S. Ex. promette ao 
colono agasalho por alguns dias e meios de trans
porte até ao lugar de seu destino,r eeommenda ao 
ínspcctor geral da colonisação que faça constar 
por telegramma n.a Europa que dentro do Jlrazo 
de ll"inta dia·s, a contar da data do citado aviso, 
cessarão todos os auxilias prestados na ·hospe
daria do Estado. 

Não sabe á qual das duas disposições liga o 
nobre ministro maior importanci~, qual deilas 
entende qne deve ser de preferencia executada: 
uma contradiz a outra. 

Enienrle que,uma vez que o Estado !em des
pendido tão consideraveis sommas em estabe· 
lecer a.corrent.e e;pontanea ·de immigração para 
Q n~so paiz, não pôde de sullito abrir mlio de 
a'D.Xiliar ~té eerto ponto o' colonos qne nos vão 
chegàndo e adaptam o . nosso paiz como uma 
segundn patria. . 

Tem acompanhado com verdadeiro interesse 
a,queslão· de colonisação e nota que a deficien· 
cia das medidas do nobre ministro resalta dos 
proprios dados estatlsticos, os q.ua.es denunciam 
que a corrente de immigração vai grndunlm eote 
decrescendo. Ao pnsso que a média dos immi
grantes entrados nos sete primeiros mezes deste 
anno foi de 2 .200 por mez, no eorrente mez 
temos apenas L WO t Não se deve nllribuir 
semelhante phenomenc ã aproximação da esta· 
ção calmosa, porquan.to justamente no mez em 
que reinou a epidemia da febre am~rella com 
maior Intensidade· as entrad:ts de eolonos che
garam 3 L 535 • . A causa princip~l pois .dessa 
·notavel dilferença estâ na deftcicncia d:ls medi· 
il.as adoplldas. · . 
" Cumpre 'que se ilttenda melhor .para esse 

serviço, que se procure .dar melhor agualbo aos 
. colonos que forem chegando ; e si o·nobre mi

nistro . encontra·• embaraços lla falta de ·verba, 
lembrará que com. vantage'll! poderá dimin ai r o 

mende para os cargo;; . . 
Temos no · pail uma mocidade perfeilamente 

ln!Ji!itada para desempenhar serviços dessa 
natureza . · . 
_ Não é inimigo do estrangeiro ; mas em igúal· 
dade de babilitaçl>e$ prefere o seu eonlerraneo .. 
. Terminando, fat um appetlo ao nobre mt
n.islro para que S. Ex .. trate .seriamente .dos 
assurupto:l de que se tem occupado. 
• Despreoecupe-sc o· nobre ministro com a Te
forma eleitoral que já vai caminho C.o senado, 
e cure com todo o Interesse da · colonisação, 
fazendo de sua reforma o programma da sua 
adroinistráção. Com a colonisnção augmeqtará o 
nobre ministro a população e com ella .a nqueza 
do Estado 'e ciom esta a fel icidade da nação. · 

O Sr. Buarque de Macedo (mi
nÍJtro da agricullura) :- Y. E;,;. me perm!tt!rá 
que comece respondendo ao nobre deputado, 
que hontem fez aqui algumas observações rel!· 
tivas ã concessão de uma estrada de ferro. Slio 
apenas duas p:llavras. 

s. Ex. não tem razãD, como declare! e !O 
àp~rtc, quani!o s11ppoz que o governo ~r~lll
nba exantor~do o seu delegado na provmCJa de 
.S. Paalo, pelo faclo de haver concedido a es
trada de ferro do Ban:mal :i &rra Mans:~ . 

A-qaestão 6 a seguinte : 
Existia uma concessão .de estrada dG ferro 

feità pelo governo g~ral, _conce'ssilo (\UC estava 
em vigor. e que havta ass1m esU.belectdo a pre
cedenein, em materia desta ordem, a favor do 
mesmo governo. · - · 

O presidente da provineia de S. Pau) o, 3inda 
quando essa concessão ·estava em vrgor, mas 
suppondo-a caduca, fez um contrato de estrada 
do Bananal ao limite da provincin, estrada que 
vai : té ao Pirahy. Nãe tinham ambas os mesmos 
ponto;; extremos, um uni co é commnm ás duas 
estradas ; mas hàvia uma parte das duas es
tradas que tinll3, por assim di.zer, .uma mesma 
zona. . . 

Tendo-se requerido ao governo uma outra 
coneesslio, eu tive de. examinar a. questão_ e v~
rifiquei que não estava cadnca a c~ncessao pn· 
rnitiva • . Provoque! então o emprezano a declarar, 
denlro do . .menor prazo possível:. :si continuava 
ou não com a conces..<:ão.; e, tendo sido cs~ de~ 

. clarada 1:<1duca, · o governo fe~ a concessã'! Q!J-8 
lhe haviniao requeridn; isto ·é, .uson do_d•retto 
de precedeneia, firmado pelas .le1s que 'Vlgo.ram · 
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sobre a ma teria; e ll$pecialmente pelo decreto de que o governo havia de rt:~liZa.r quando tivesse 
!8 de Fevereiro de i8i4. · · recursos; quando o orçamento o habilitasse para 

E' certo que á concessão do Estado tem com isso; e no segundo se tratava de suspender ser
a de S. Paulo uma parte de tona commum ; viçm que esl:lvnm sendo execul<ldos sem cre~ito, 
creio que eorrcsponde o. 5 ou 6 kilome1ros. porque o ministerio da agrieo.ltura no exercício 
Seria talvez preferível conciliar neste ponto os passado não linha meios para continuar essa 
interesses; mas esta questão não tem a impor- despeza. Eis aqui o que está dito no nviso, que 
tancia que a· nobre deputado lhe quiz dar. Em eu não faço ma1s do que repetir : . . . 
primeiro lugar, ba meio naluralmeule de se , Logo que melborarem as condições. linnn
cbegar a um .occôrdo nesle ponto; e· qnan do ceirasdo Estado, rle tal sorte que a progressão 
assim não aconteça, nas proprias leis do paiz das rendas publicas e a ce!sação do de(lcit orça
ha recnr!os para se remediar. este inconve- manwio sejam factos normaes, o governo im
niente, qne não tem import:mcia nenhuma. perial prosegliirá, o mais largamente que lhe 
. Portanto, eu não exautorei o delegado do go. ror possível, na e:r.tremação das terras do domí

verno na provineia de S. Paulo nem commeui · nio publico das do particular, e na mediçiio, 
nenhuma illegalidade; procedi de conformidade divisão e discriminação das devolutas, afim de 
com o direilo de precedendá, que estâ firmado as disttibuir em condições tavoraveis aos immi-

·na legislaç5o do paiz. Entretanto procurarei, grantes. 
quanto puder, remediar esse pequeno ineonve- . , Para esle fim o go>erno apresentará ao 
niente :t que o nobre deputado hontem ligou poder legislativo, logo qne julgue opporto.no, 
tania importancia . um projecLo de reforma da· lei n. 60t de . ! 8 de 
Respond~ndo agora ao illustrado deputado Setembro de 1850, rerormn cujo fim principal 

pelo Rio de Janeiro, devo dizer-lhe que S. Ex. consistirá niio só om ampliar as actuaes conees
veiu hoje para n camara com um certo mau s15es gratuitlls, como facilitnr, mediante · fõro 
humor. S. Ex., que tantas provas de benevo- .medico ou pagamentos a prazo, a acqnisição de 
leneia me tem . ,dado, que tem :louvado nesta . terras devolutas, qu~r por immigrantes, quer 

· camnt:a os meus actos, que me teui animado por naciona~s, quer finalmente por em prezas de 
eom a sua palovn. cioquente, veiu hoje, sem viação, como ~u:o.illo menos one.roso do qu~ ~s 

· que eu 1ivesse feito cousà alguma de novo, garantias de ·juro. . . · 
procurar briga, por assim dizer, comm iso. · < Al ém disso, a construcção de estradas. eM-

O .-nobre deput:Jdo encetou o seu discuz;so, nomicas, o melhoramento dos rios naveg~vcis, 
acreditando que eu, pelo facto de haver pedo~o que cartem óu b~nbem . terras devolutas, e a 
a in versõo da ordem do dia, para de prererenc•~ acquisição de uma certa zona de terrenos des
ser discutido o .credito do ministerio da fazenda, occupados, sobr.eludo á margem das estradas de 
queria PQr qualquer fórma prejudicar a u_ rgen· ferro.que se-constrtíirem, para ·a ·fim de sc(em 

. ela pedida por· S . Ex:. Felizmente o honrado cedidos aos immigrantes, são medidas que terão 
Sr. presidente esteve neslói .. parte inteiramente em cada anno o desenvolvimento compatível com 
de accõrdo com a minbit maneira de pensar, e os recursos que especialmente forem solicitados 

·justificou-me completamente. Eu lamento ape- do poder legislativo. 
nas que o nobre deputlldo tivesse começado o , Como auxilio directo, e sempre nas Corças 
seu discurso com este signal de ma vontade do orçamento, o governo proporcionará h·o~pe
para commigo. da"em, por um prazo não excedente de qutnzo 

Mas S. Ex., necessariamente por motivos ql::!e dias, aos immigrantes que se apreaenl:lrem com 
· en de"5conbeço, parece. 9ue me retirou, nuo at\eslao;ões dos .nossos consules. e bem as.~im 
direi a sua eonfianç~ pohll~, m~ · osoo afl'e~to :transporte até os logares . por elles escolhidos 
com qu~ co~tumavn d!SCU!ír · aqui os negocios. para 0 sua co!Iocação. 
do·mmisterlo da agr1cultura ; e a prova ·que· •.Fóra disso, diz 0 aviso, nenhum outro favor 
tenh~ para assim me expressar-é qne 0 nobre será concedido, . mantendo-se. assim o decreto 
deput3do fet·me argnições de tal· nntureta,. que n. 7 .õ~ de 20 .de Detembro . de !879, que 
com as suas proprias palavras a Cllmara vat ver suspendeu.provisoriaments 0 .oo n . 3.78%. de-i9 
que S. Ex. niio tem razão absolutamente .. · . de· Janeiro de 1867, e abolindo-se todo" e qual· 

O nobre deputado 1achou-me. de" contrad•t~rro quer systema de immigração omc:ial .ou snbven-
nM palavras qM se lém no aVIso !f'l~ expedi. cio ria da,. salvo 0 que disser respe1to aos .contra· s Ex auencloso como é, ·s1 llvesse pre- 1 b is 

- stado um pouco mais de cuidtldo ã leitura desse tos a nda su s tente: . . 
aviso,· havia de ver que nas ·palavras que . leu · .• Estas.são as mêdidas .que .o.g~vemo pre
tinha a prcpria resposta. · ·· ·tende promover ~ adaptar . . l:l!i::'VISLa, . po!ém, 
s. Ex. disse 6. camara que eu .era contra· das círcnmstunc1ns finmeetras do ImpçrJo, e 

. ditorío pelo ~egninte : porque havia. decl3rado prineipalmP.tite _da for9à do ~rçruncnto VIgente, 
· r· · d tena de colo cuja verba de:stmot.~a ao se_. Tfi~. das terras. e co-. que a .po tltea o governo,- em ma - • lonisa·ção esta, alias .]lO r. motivos . impenosos, 

nisa~ão, era dar agasalho, transporte, Mllocaçao, cons"tder· avelmente excedtda,· não pó de o gover-
ete. aos-immip:rantes, :~o p:tSso que logo depois b 
manda;a fecliar a hospedaria e·suspender todas ·no realizai-as desde j:i, . e. assilll,_ não: o sl3nte 
. as- _despeza·a.relatlv~s .3 .esses ser_ VJ~os. Mas si quaesquer-ineoúven!entes qo.e não-' llllpor~em 

· d · lid v •o · = e eu · quebra~de·compromlssos, ·eorre-lhe· o dever 11_e 
o nobre deputn o tivesse 0 0 a 1

- , . .. - • · ordenar a cessação immediata' de todos os serVI· 
: não leio agora-~ra não fatigar a Ca!D~~a, ~orem çcs de colon!za<;~o e _niedição:Ae terraç_até q!le 

·. que transcreverei no meu dlscnrso;· SI o 1 vess.e 
0 

p oder -16,•13t_•vo ·v_ote. 0 ueeessnno credito 
. lido com m4is uU&nçao, ha"Vio .de-ver que "!lo P_EI-. ..-

melro caso se tratava do serviço de colow~açao, para a sua , contmuaçao. .r 
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• Istá.poslo, tenho por milito reoommendado 
~V. S. que, salvo aexeeução de contratos c~
lebrados para a· introduc~ão de .. immigrantes, 
nenhum outro· auxilio seja prestado para trans
porte dos que pretendem estabelecer-se no Bra
zil, e bem assim que communique por tele
!l"ramma para a Europa e faça unnunciar nos 
10rnaes desta capital, que dentro de 30 dias 
.desta data cessarão todos os auxilias prestados na 
hospedaria do Estado •.. • 

Onde ·está pois a minha contradição neste 
aviso ? Ella ·não existe ; basta S. Ex. prestar 
um pouco ds attenção para eomprehender 
que tal contradição e uma phantasia. 

Eu não podia dizer, Sr. presidente, o que o 
nobre deputado tarnliem me imputou- que o 
-Estado n5o ·quer mais· proteger a colonisaçâo. 

Slio eousas distinctns, o Estado proteger a co
Ionisação, proteger os colonos, e o Estado fa>'o
recer officialmente a colonisação, crear colonias 

··do Estado, estabelecer um systema official de 
enlonisação. A J}roteeção aos colonos, o Estado 
e.ontinúa·a prestar e ha de prestar ·dentro dos 
recursos do orçamento. 

O Sil.. F'utus Coumnto : - Andam pedinde 
esmolas pelas ruas. 
'· O Sn. · BuuQUE DE M1cEoo (ministro da a.gri
GU!tura) ~- -Não h a tal; perdôe-m~ V. Ex. 
Creio que nesta camara ninguem tem nllima
mente ·encontrado colonos pedindo esmolas. 
Deu-se· o facto de alguns colonos flearern sem 
abrigo, porque a insJ!ectoria de colonização não 
tinba. eonbecimento disso. Este f~cto passou-se 
ha muitos mezes, e já o e:s:pliquei nesta c~sa. 

O SI\. FREIT.~ CouTINHO : ...,. Ainda ultima
mente V. Ex. mandou colonos para urna h os· 
·ped~ri!l: que não tem absolutamente condições 
hygtemcas. 

O Sa. BrrARQUE na M1cEno (mini&tro da a,qri· 
C1lltura.) :- PerdOe-me V. Ex:; então não dá 
. altenção ao que se diz nesta casa, e não leu o 
que esta publicado. 
OS~. FaElTA.s Cou-rnmo:-Dou perfeita at

lenção aos assumptos de que venho aqui tratar. 
O Sa. BrrARQUE DE ~LI.m:no (miniStro da aqri

cult!ll'a.) :-Então porqne se oecupa de um facto 
que aqui foi explicado ? 

O 811. FngrrAS CoUT!li!!O:-'- E' que a expli· 
cação de V. Ex. nõo me pilde convencer; foi 

_.pura rhetorica. 
. O SI\. BrrAltQUE DE ~LicEDO {ministl'o da agri
cultura) :-Jã .declarei que o governo não lio.ha 
m&ndaào colonos para o hotel de Roma: é pre
ciso que Y .. :Ijl_x •. , mos.tre o contrario. Esses 
colonos,senl10res; por sua propria contaesta-vam 
em um a hospedaria, donde se retiraram e foram 
para outra .. 

0 Sa. FnElrAS COUTINHO : - E' preciso que 
. V • . Ex .. seja mais çalmo. Ouça as accut>açiies. 
· Não impetro a benevolencia de V. Ex., 'como 
V. Ex.· não pó de· esp_erar a minha. _ 

· · O SR.. · Bri.ui.QoE DE MAcJIDO (ministro da·a_q,'i-
. rultu.ra) :-Eu ouvi 3 V .:,Ex>e esLOu responden

do; m.!ls V. Ex. nio. faz senão repetir tlrguições 
que ]a foram aqui • contestadas. . · 

O Sa. f!lllrrA$ Cou-riNBo dá um· apBrte. 

0 Sa_ BIT ARQUE DE MACEDO (ministro da agri • 
cultura):-Qaando esse argumento procedesse, 
o governo não havia de gastar lliais com colo
nização ;_embora se suppr ima a immigração, o 
governo não ba de gastar m~is, porque não tem. 
Esta é que é a que~tão. 

Tenho dito muitas vezes: póde haver uma 
poUtica mais liberal, mais dispendiosa; mas o 
governo actual não a faz, porque não tem di· 
nheiro. 

O nobre deputado referiu-se á e&tatiUlea, e 
declarou que, sendo a média anterior de dous 
mil. e tantos colonos mensaes, no mez qui! citou · 
essa média foi de mil e tnntos. 

Sr. presidente, eu aqu~ tenho o mappa da co
lonisação no anno de 1.8"79, um daquelles em que 
têrn . ~indo mais colonos para o Brazil. Pois 
bem; a média da ímmigração nesse anuo é 
exactamente de mil e tantos colonos, isto é, 
aquella que o nobre deputado considera ser 
sevída :is medidas tomadas pelo governo·; sendo 
certo que essas medid;lS, Sr. presidente, não 
podem ainda ter produzido lodos os seus effeitos 
para dar o resu.ltudo a que o uolJre deputado se 
referiu, e quando désse, repito, o governo não 
podia fazer mais do que tem feito. 

Sr. presidente, o que o governo tem prati
cado em relação a este a~sumpto me parece que 
tem sido o mais acertado, altendendo·se á si· 
tusção financeira do paiz. O governo não tem 
pago passagens da Europa para o lmJ!erio; mas 
nquelles que não têm recursos para estabele
cerem-se no paiz, que não têm meios para ali
mentarem-se, durante os ;?rimeiros dias, a esses 
m mígrautes. o governo tem fornecido agasalho 
e transporte para as pro vincias que eseclhem 
para seu . primeiro . esta baleei menta.· Tem este 
sido o procedimento in variavel do goyerno ; 
aqnelles immigranles, porém, que têm me10s para 
as primeiras· despezas , o governo· deixa que 
elles se aboletem nas diversas hosp~darias que 
eKistem na cidode. : 
· O governo, por esta fôrmn, deixa que a ini• 
cintiva particular neste serviço produza todos 
os seus effeitos, que auxilie, por assitn dizer, a 
acção do governo. Niio se apresenta o governo 
tomando medidas ·mais directns, porque niio 
tem meios e porque não continua na politica 
que se tem a doptndo quanto ã colonisação; mas 
tem mandado demarcar lotes de tenas nas pro
ximidades das colonias existentes e servidas 
por estradas, para nelles se estabelecerem os 
colonos que vão chegando. Não póde o governo · 
proceder por outra fórma. E' pos~ivel que appa
reçam inconvenientes e reelamações na pratica 
das medidas actuaes; mas, qliaesquer que sejam 
ellas, o go'lerno nãopódeultrapassar ós limites 
do. orçamento; disto estejam certos todos e 
desenganemo-nos,.nrnn vez por todas : 

O n!ihre deputado disse que; embora o credito 
para emancipação das colonias.não tivesse sido 
votado .Pe.lo senado, o governo tinha yerba no 
orçamento para o ser..,iço da colonisação. · Aore- · 
dita porvilntun o nobte de pulado que o governo 
não \em usado dessa verba~. Com que recursos 
acode ao serviço da ecl(inizaçao; da demari:ação. 
ile terras e lanlos outros que são:cómplemen
tares da emancipação das colonias ? 
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·. Supplíe ·que o governo fariil tudo isto com 
mil trezentos e tantos contos pedidos no credito ! 
. Eudeelnrei, nesta casa, que a verba. para o 
serviço .da coloni~ação era tambem destinada·. á 
emancipaeão d~s coloniss, ~ construcç:ão de 
estradas, á medtçllo de lotes como medidas com-

. plementares. . 
Si algumas loca\id~des carecem de 'novas es

tradss,os neeessarios recursos serão distribuídos. 
Tudo. tem feito o governo pata realizar seo. pen-· 
sarnento, e si o nobre deputado tem duvidas, eu 
poderei fornecer-lhe· uma demonstração exacta e 
íietalhada de todo o trabalho feito. · . 

Mandei cessar com. este serviço, no exerci elo 
passado, porque nb tinha· vérba; mas faço dis
tribuir, regularmente, a verba do orç&mento 
vigente. Ci'eio que o nobre deputado não que
rerá qne cu despenda toda a verba de uma só 
vez, causa que eu não posso nem devo fazer. 

Portanto, Sr • . presidente, não sei em gue o 
governo tenha Sido surdo aos reclamos do nobre 
deput;~do. · · 

8i mais uão tem leiLo o governo, acre41te 
S. Ex.,é porque noo tem recnrsos, não cessará 
de dilet-o : tem feito, quanto á .co110C3ção dos 

· colonos, o que é compatível com os recursos de 
que dispõe. . . - . . . . 

O nobre deputado fallon de um pessoal de 
generaes que existe no serviço da colonização. O 
pessoal enoarregado desse serviço tem sido sen
sivelmente reduzido. 

Na província do Parimâr~z grandes reducções 
e o ex~presJde.nte dagueua província roi . um 
digno auxi!Jor do g9verno, pelo quo merece 
0$ maiores ~lo3i'os. Tenho feito reducções em 
outras provmcllls, . . 
-· O Sa. FLD•ENcto DE ABllEl1: -No Rio Grande 
do Sul quasl que . não · exisLem empreg:~dos 
neste serviço de colonização. · 

O Sa. BtrAliQll'E DlliACI!DO (minidro da. agri
cultllr!l) : - ••• inas niio posso . pre~cindir do 
pessoal q)le á indispensnvel para n emancipa~ 
ção das colonlos. · . 

Na inspectoria de colonisaçlio existe alli um 
pessoal que poderá ser reduzido e em grande 
parte snpprlmido talvez, Jogo que eu tiver 
realizado a emancipnção das colonins ; mas em
quanto não tiver ao menos esse .$erviço quasi 
conelu\do nl!o })0$50 despC1lir o chefe do serviço 
~ os se]lS principoes a1!Xiliares, 

PergUDtarei á coSa. como é que então realiza
ria o phno da emancipação ? . Durante o 
tempo em que eu e.stiv~r preparando !JS ele· 
mentos. para a·emanc1paçoo; a verdade e qne o 
pessoal terá.de.auginentar e a despeza igual ~ 
mente •. a. té qúe no Om d.o tem. )io. necessin1o todo 
esse pessoal possa ser dtspensado. . 

3 •f. :. era isto de prever. Houve descuido do 
machinista; por isso é eflc .criminoso. · 
· Foi o que oconteeeu. Em que é que o gover-
no· pó de serresponsavel? : 
. Estã á testa do serviço um dos engenheiros 

mais d.istinctos do ·palz, o Sr. Ednnrdo José de 
Moraes, nomeado por mim. · ·. 

o que podia eu mais f~zer como ministro do . 
que escolher um engenheiro em chefe de minha 
confiança, e posso mesmo dizel-o, da oonfi3nça 
do psiz' 
. Fallon. o nobre deputado em nornenções de 
estrange1ros. · . 

Senhores, ainda não nomeei um só estran.: 
~eira, desde que sou ministro ; não porque seja 
tnfenso aos estrangeiros, que · !la muitos habili
tados, e sempre que d~lles carecer não me dei.: 
xarei levnr por esta qo.estão de nacionalidade; 
masto do mundo sabe que tenhO empregado 
sempre os meus · pntriclos,· ·porque entre e!les 
tenho encontrado ôabil!tações sufficientes. 

Tenho · cooserrado empregados estrangeiros 
que la encontrei nomea~os, e não os tenho 
demiltido, porque niio C11i nom~do ministro. 
para isto ; mas para attender ás publicas exi
geneias. 

Na estrada de Paulo Allonso achava-se um 
estrangeiro como engenheiro em chefe ; dis
pensei-o, não por ser estrangeiro, mas porqae 
entendi que o devia fazer. 

Não vejo, pois, que deste meu procedimento . 
possa haver rozõas para censuras. 

Mandei proceder a um lnquerito na estrada 
de Cerro ·do Paulo Affonso, paro se conhecer a 
cansa· do desastre e 0$ verdãdeiros culpados. 

Esse iilquerito foi feito com a maior minucio
sidade, e quanto aos culpados, nns estão sen.dô 
p~dos, e outros fornm demillidos. , 

Q11e môlis queria o nobre depnlado que eu 
ft.tesse ~ · · 
·· Vê a camDra que eu tinha ratões su1Dcientes 

para dizer qne o nobre deputado havia sido de
masiad~mente severo com as arguições que fez; 
e si eurespondq com nlgQ.m calor não é porque 
não queira at\ender ao nobre deputado, e não 
seja o mell dever razel•o. · 

'11. camarn sobe que sou o primeiro a vir à 
tribuna ~r os esclarecimentos que o, parlamen· 
o:pede; mas fallei com algum calor, porque 
tenho consciencia dos mens actos, e quando 
errar :;erei eu. o proprio a vir dizel-o á eamara, 
. ou · si for necessario deixar esta cadeira. (JflliiO 
bem muitll btm.) · 

·o Sr.-. Fl"elt:alt Coutinho é obri· 
gado a voltar á tribuna,· á vista do tom aspero · 
com' que o nobre ministro da agricultura se 
dignou respoader ás observações que:rez. 

Mas· não sei .. como deva de! pedir um pessoal 
que o serviço considera indi:Spensavel; ... . . . 

Sr ,· presidente, 'roilfesso á camára. que. não· sei 
em qne.o· governo foi o culpado do desastre que · 

c · Observa que o pap~ qtie r~presenta é o de 
'fiscal dos a c tos do governo, incumbindo a· este 
prsstar contas d.os seu~ aetos, quando lh'as forem 
por aquelle pedidas. . · _ . . . . . 

· se deu na estrada de ferro de Paulo: Allonso. 
Esse desastre é da· natureza daqnelles que se dão 
·em todas as estradas dé ferro·. .' . 
. um machinis!:! aclumao~se oom um ~rcp~ em 
-rampa; teve a impr11dencia de parai-o e, nao es~ 
~ildo o trem calçado, desceu por uma rampa. de 

Tomo . IV .~. · · ,. 

Nota ·que o nobre m!mstro·nao·destrwu uma· 
só das. censuras que lhe fet, ao contrario, ·ail)da·. 
vetu. aggravar a . sna situaçio ' decl.?,ra~do qy.e:: 
tinha· ver!». · no. orçamento e que:11'emp.regava . 
em' abrir. es\radas ·e mercados: ;.A.;~II,Sill1l;.,por•.. . 
ianto, ~tá .de ~. e conlinú_o, txJrtaJi.l9}~a~nsar. : 
o ·)lobre mimslro pelo.· des.vto:>qll.e_~d.a: a e.~sas · 

. . . . . .·· ~~~ ~;-~; - --. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:32+ Pág ina 6 de 14 

394 Sessão· em 25· de Agostode 1880. 

q~U~ntias que podiam e deviam ter melhor e 
mais util applieação. 

os ultimos dias da sua vida ~ descoiJerta ·da ver· 
dade. 

A colonização e o principal elemento da pros
peridade do -Brazil, ~- todn a aetivi~ade que o 
governo possa despender no sentido de alhnen
tar essa CQrrente, serli mui pouca ili.'lnte da na
tureza e magnitude dos resultados, que se ha de 
tirar desta medida . 

Era mais digno para o partido liberá!, si ti
vesse bastante energia para lutar· com ad ver-
sarias intransigentes. . . · . . 

. Uma das primeiras necessidades é receber os 
colonos e tratar de augmentar o numero delles; 
é preciso tratai-os bem e conduzi!-os ao seu 
destino. . 

· O governo tem despendido dinheiro com as 
. estradas; estas sãn .. necessarias e tanto qu_.e o 

governo já pediu um credito para ellas. 
· Em sete rnezes j:i tivemos uma média de 2.í00 
colonos, ma8 depois que se.derarn essas lamen· 
taveis .. - scenas de todos conheeirlas a média 
mensal chega a pouco mais de mil. 

A colonís~çlio é assumpto de maxima .impor
tan_cia para o pai~, principalmente quando se 
agita a questão da emancip~ção dos .escravos. 
· .Si responsabilisa o governo pot factos, qué 
ai guns consideram de pouca monta, é justa
mente por causa do sy>tema centralisador que 
nos rege, e á som~ra do qual todas as energias 
•tenecem. 

-Termina declarando que, apezar da recepção 
inesperada, que 3$ suas pala-vrl\s tivernm yor 
parte ào nobre mioistro, que nunca eessará de 
cumprir o seu dever, e virá á tribuna sempre 
que entender dever rec\llmar medidas que jul
gue llecessarias. 

Entra em discus!ão o credito n. 93, concedido 
ao ministerio da fazenda. 

0 S~. MfNISTI\0 DA. F A.ZENDA. E PRESIDENTE DO 
Co~SELRO entra no sal5o e toma assento. 

O Sn. FRlliTAS COliTtNBO :- Peço a palavra. 
O SI\. PaEstDEt."r&: - Tem a palavra o Sr. 

Freitas Coutinho. 

· O S~. FreltnA Coutinho começa 
fazendo algumas observ~ções ~obre o facto de 
se achar ainda sem ctle r e a secretaria d~ camara, 
e pedindo ao Sr. presidente· que providencie 
quanto antes sobre isto. 
. A politica que tem adoptado o governo me
rece condemnaçao daqnelles que estremecem 
11elo fu.Luro do pai~ a pelo futuro do seu par· 
tido. · . · . 

Queria que o goveTno tivesse a ene"rgia }lrecisa 
·para viver com seus amigos,qne aos adversarios 
Jizesse'a justiÇa' devida, mas que col!ocassem a 
causa do partido na altura que lhe compete sem 
receios e. temores qtijllh e enervam a acção e dão 
coragem .aos adverSa.rios. 

Não ooinprebende como o Sr. presidente do 
conselho declara no semdo que quer viver 
amaldiÇoado p·elos seus amigos, mas abençoado 
pela pstria. · ' 

.. · E' a ·censura mais cruel que se pó de lançar 
contra amigo>,. que . têm defendido os homens 
polilicos, que se acham.· cellocados na alta posi· 
ção em qné.estão. · : ·· · 

·: · Entende qUe- éetisura terrível foi a do ·nobre 
.,_,_ mini_sttq.'da·justiça que declarou. querendo. até 

chamar sobre;si~ piedade, que queria consagrar 
... ,. ·:.·: 

O que disse o honrado senador Teixeira Junior 
é a cousequeucia fatal das doutrinas do·nobre 
presid~nte do conselho e do nobre" ministro da 
justiça. 

Declara que essa politica que ve iniciar-se, é 
uma polilica altamente imperial; à ImJ)erador, 
que não pó de ter politica; que deve pnirar sobre 
as paixões do partido, não deve constituir-se 
chefe de nenhuma _parcialidade política ; a ella 
deve competir o dever e a obrigação de escOLar 
os écl1os dn opinião n~cionai e de saber aonde 
se ra~em sentir com mais força e proceder" de 
conformidade com ist~; a. politica que a elle 
cabe, n5o é a política que cabe ao Sr. ·presidente 
do conselho, aos ministros e aos depulados. 
Fa~ diversas considerações sobre a posiç~o-do 

honrado ministro de estrangeiras na aetüal ga
binete, referindo-se principafmente á questiio 
religiosa, e falia da nomeação' do -sr. Rocha 
Vianna para desembargador. . . 

O honrado preside11te do consélho não tinha 
o direito de levantar,se na camara para dizer 
que o processo intentado 30 ·sr. Rocha Vianna, 
era injusto, anticipando assim o julgamento 
dos tribunaes; cada poder tem a sua orbitii de 
attribuições perfeitamente definidas e limitadas 
por ess~ Con>tituição a que o aetual leac!er 
cilamava o anno passado defunta e que boje 
está mais defunta do que naqnelle atino. 

A questão da emancipaçõo é uma ·questão 
vencida; o espírito publico tem-se levantado 
por tal !órma, qur. assignala-se no elevado al
garismo das libertações 

Quer que o governo resolva as questões com 
3 calma e energia que estabelece a convie~ão de 
que deve estar possui do. · 

O governo não póde cruzar os braços diante 
da questão da emancipação; é preciso levar a 
corrente para seu leito uatural; o papel do go
verno. é. saber aEroveitar-se da. occusião e dar 
a devida direcçno aos grandes· princípios qne 
appareeem·. . 

Quaes são as medidas de que o governo quer 
lançar mão' .· :. , . . 

Está o governo satisfeito com a léi de i87i' 
Sem reformas administrativas, sem inicia

tiva local, sem o trabalho da actividodc dos 
provineias e do município, a reforma eleitoral 
não pode d3r resul lado algum, . 

Applaudindo a idéa da eresção da Typogra
pbia Nacional, d. iz que· a publicação dos debates 
ao pnrlomento. no DiarioOf/iCia! não satisfaz, 
devido paincipalmente á pequena circulação 
desta folha. · 

Entende que um dos primeiros deveres do 
parlamentO é constiLuir do orçamento uma ver
dade ; o governo niio deve gastar ··senão aquillo 
que foi votado; não . deve ir além, e si fôr, deve 
ser responsabilisado pelos meios indicados na 
Constituição. 

Realniente se degrada o nosso systema, ..,.endo· 
se 0 parlamento Jia. necessidade de legalillar 
il.espe2as, _que foram feitas sem verba -votada, 



camara dos DepLtados - lml)"esso em 27/0112015 15:32· Página 7 de 14 

· Sessa:o em 25 de Agosto de 1880. 395 

iSI\) é, para preencher dt:{U;ilt abertos em virtude . As suas censuras, si censuras tem feito são 
de excesso no dispend1o de uma verbo. d1ctnd~s por um sentimento de Jlatric.tis;no 6 

DeseJava que il:IO não conlinnasse mais na P!JIO dever ~e. defender com energia os prin· 
nossa ndn.inistraçio ; louva ao governo actnal c1pto~ e as tdea_s de cuja •eracidade &stá con
por este. pensamen.to, gue parece ao orador ser verretdo. Sabera cumprir esse dever á custa de 
o resultado da mais profúnda eonvicção.em que quaesq)ler constran~1mentos e emb~raços por
está o.minislerio relativ;omente a tal assumpto. que _ac1ma de tudo ve 0 interesse e 0 rutu'ro da 
v~ que o governo tem-se esfor~do para 10'1'· patrta. 

nar o orçamento uma verdade. 
~ nobre ministro da agricultura jã pediu ~ Sr. Saratva (presidente do conJe!lw e 

m,a•s de 10.000:~01);5 de credltos; os outros mi- IIUnutro ãa faz•nàa) :-Sr. presidente o meu· 
n•stros .vem tambem. pedil'creditos extl'l!-or~· lnb•lbo ·seria . pequeno, si não fosse grande a 
mentanos, de mauetra que a somma ·desses condeseendencta que devo ter para com o hon
creditos especiaes vai muitas vezes absorver rado deputado pela província do Rio de la· 
quasí a terça parte da nossa rendo. • · ne!ro. · 
• E' preciso que da pnrte du repartições do Digo que o meu trabalho seria peqneno, por-
Estado, .a quem com pele a organização dos que o nobre depulado pouco ou guasi nada se 

· orc~ll!entos , se forneça as mais completas occnpou do credito, quando eu pensavã que 
inforrot~ções no sentido de habilitar o go- teria de dar largas expllcaçõe3 ein relar.ão a esse 

, verno a organizar como deve uma lei de orça- asmmpto. · 
mento. · Seria pequeno o meu trabalho repito, si IÍiio 

Estas operações .de . credito são duplamente fosse grande a minha condescenãenciu porque 
desvantajosas para o pai%, não só quanto ao só ella me obriga a responder á parté política 
dinheiro que se gasta, como em relação ao re· do discurso do nobre deputado, que nenhuma 
su!tado da operação a que afinal o povo tem de q~esti!() aliás aventao, que já n!O ~ivesse sido · 
subme.tter·se, porque quem paga todo é o povo, d.iscu.tlda por elle mesmo, pela camnra e reno-

. cujos 1núresses devem ser zelados pelos repre. vada no senado •. 
sentanles da nação. . ·Só me recordo de qne o nobre deputado fez-

Cumpre portanto que os orçamemos sejam. me uma non arguição; e foi a de ter enun
organizados de m~do a evitar a necessidade ciado no . ~nada um prineipio, que o nobre 

· desses creditas. . depul.ldo JUlga funesto e sobre o qlltll acredi-
Esiá fatlga.do poia tem occupado 3. trib.una· ton qne havia repousado o discurso do Sr. se

durante qua~i toda a sessão, nbri"Ddo n vir nadr,r Teixeira lunior. 
expender 85 observações que fez. fá explicou Principiarei a resp9nder ao nobre deputado. 
a sua poslçlo 03 c.tmara, ·e si ella dependesse pelo que é de meu ngoroso dever, a m•teria 
das suas sympathfps para com os m~mbros do r~lativa ao credito pedido pelo tninislerio da 
m!nisterio, só teria oecasião de louvai-os, mas ra~enda. · · · 
a sua qneMão rião e com os ministros e a estes Disse o nobrs deputado que desejava que o 
dirá que vão bem:.ou vno mal conforme 0 con- orçamento do · imperio tosse feito ae maneira. 
ceito que fizer dos actos que praticarem. que o ::overno.niio tivesse necessidade de vir á 

lá teve· oecasião d· censurar ai"•"· M 'CIOS do' camara pedir autorizações para despender quanc 
o ~" lias ~lém das votadas no orçamento. 

nobre ministro da guerra e neste pon19 tem a Este e ha muito tempo o desejo dos ministe-
pedir to nobre presidente do consrlho QUe se rios, da camara e do senado. 
·coUoque acima das pequenas paixões partida- No o do d t •-b Ih 
.-,fiis que · se·I·nsinnom, como .. a· .. ·serpe·v•neno•a· · · .ann. pas~ 0 se!L1 ° !!Z .. um., .... a o. 

~ • · tiA"Oroso a respetto do 'Orçamento·; mas esse Ira· 
nos aetos dos ministros mais honestos e bem lialho não foi. perfeito, e .a deficiente dotação de 
intenckmados~ .. Y · · algnill servi~ deu em resultado a necessidade 

Sente-se comrangido em chamar a attBnÇão da abertura de eredi tos\ para occorrer 3 despe~ 
do nobre presidente do coo,elho para a polllica zas, que não tinham. siao bem calculadas. 
que no gabinete represen~ o nobre ministro da E' assim que, como o nobre deputadó notou 
gnerra. Reconhece as qualidades que distln- no orçamento feito pelo corpo \egisla\ivo em. 
guem S. Ex. e as srus bass intenções, mas relação ás estradas de ferro construídas no nor· 
estranho ás tricas.da politlca, tem·se deixado te, niio se Clllculou toda a despoza j:í feita e. a 
levar fl9r ellas. Um . governo não põde ·:SeT o que devia ser feito durante o exercício, de ma
latego dos que não tem por elle ;ntllnsiasmoa neira que; votou-se guantb muito inferior 
A polilica ·do Rio Grande do Sul não é dignn d áque!!a que se devia despender, e 'ainda iufe
modera-;ão do minlsterio. O presidente dJ con- ríor áquella que já havia sido despendida . . 
selb·o ~ sempre o prim'êiro responsavel pela E' em conseqnencia de não serem os orça-
política do ·pait,· · . menlos bem fei tos que os governos se Ulm visto 

Assim como estranbou n aspereza da pli'rase na necessidade de abrir cr<JdiM supplementaies .: 
do ~eu nobre amigo ministro da guerra; acel- e e-x:trnordinarios, para.·serviçosvotridos ::e:qne · 
tando ·-eordialmente as explic.•ções de g, Ex., uão 'Podem ser interrompidos: · . . .. : ··''·· · . 
assim lambem deseJa n.'io deix11r resentimento · o nobre depu.iaiio;·.que}plga .. que': C,:: podéf , · 
algum das.obseYVações que raz na tribuna. Não execu~ivo abusu sempre e que. tem um~·,, ten•c··· 
prueQ~ oJfender a oinguem, · mas.e1primir as dr.ncia immensn pna e:~:orbit:ll~tha: :de Côircordar. 
sl.las i:onvicções; Está convenrido de que nlio . que nesse . ponto o poder .et~ti'l',oA':ll.lllo' g,e,.> · 
ha na illnstrt maioria.sentimento de reprova~o . nuino da Cllmua·. dos ·S'rs.: depulllaos j( .JSto e;·o •. · 
.Pelo. proc~di!nento que teU!- tido. mínisterio executa as leis annúiiilé' nessas leis 

.. ·. ·---~- . 
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muitas vezes !e têm creado ·serviços e se tem 
. deixado de providenciar para a satisfação c desses 
serviços. . . . . · 
. E esses serviços têm sido sempre creados e 
angmentados por proposta do governo ~ Não; 
guasi · sempre o têm sido por iniciativa das 
camaras. 

E d:i-se um raoto quo muitas. vezes põe o go
verno em embaraçcs: as camaras,no seu desejo 
de d.otar o paiz de grandes melhoramentos, 
querem augmentar as despezas do orçamento, e 
é o governo que vem tomâr a responsabilidade 
de se oppor ao augmento de despezas . 
- Portanto, ácerca de orçamentos e da necessi~ 
dade de credi\Os, ·censnrar-se a alguem, a cen
sura comprehende a todos, ministros e ·camaras 
e si ha alguma virtude D,o que se faz esto. vir
lnde deve ser igualmente attribuida a todos por 
que ha alguns annos, como eu jã disse, cama
ras 'e minisl.erios, tem-se esforçado por -votar 
orçâmentos, que se aproximem o mais possí
vel da verdade. 

Por minha parte farei o possivel para com for
mar-me em tudo com o qne for ordenado pelo 
corpo Jegisl~tivo porque reconheço a necessi
d3de de se não exceder as verbas votadas no 
orçamento. . . 

l'lão sei~ Sr. presidente, si o orçamento que 
tratamos aefazer poder'â ser aquillo que dese
jamos, mas desde · jâ eu rendo homenagem á 
illnstra:da · commisslio de orçamento, e declaro 
que ella tem sido. incansavel em fazer nm orça-
mento muito. regular: . 
·Disse ~inda o nobre deputado que elle tinha

sido ãpologista da publicação dos no53os debates 
pelo JOrnal oJiicial, mas que hoje a.cha quo é 
deploravel que as nossas discussões não sejam 
conhecidos par todo o Brazil. · 

A este respeito perm!ttn-me o nobre deputado 
que raça algumas considerações. 
- Na Inglaterra, o pnit modelo do systema rc
p~ntativo, não se faz despez.'l ·COm a pn.bli
eação de · d~ates do parlamento-: a opinião 
publica é alli tão forte, o~ partidos lão bem 
organizados, que nenhuma opínião deste ou 
daqueUe repre!entante da n~ção que mereça 
aer conhecida pelo palz, deixa de t~r a maior 
publicid.ade nos.dilferentes jornaes. . . . 

O qi:te lucrafiamos nós em contratar a publi
cação dos n.ossos debates com uma ou duas 
folhas de grande circubçiio na . côrte ?.. O _ que 
convém é que· os jornaes dos partidos em todos 
os pontos do Imperio pn.blique;n os discursos 
mais imp-ortantes e isso já se faz. · 

Quando os Plirtidos forem forLemente orga
nizadas terão seus jornaes em toda n parte e 
esses jornaes darão toda . a publicidade dos de-
bates Q.o parlamento. · 

.Portanto, já se. v~ que não é o governo, nem 
pode ser :o governo quem se encarregue de 
U}Da tarefa que .deve . . pertencer aos par-
ttdos. '·' 

A.· public3,cão das nos.~os debates deve ser 
f~ta regul_armen~e · em uni jornal, ou seja oJii-

.. .. ctal·on seJa,parl!cular, para que se tenha-a 
ce~eza:de .qu~,ella_ · ~ verdadeira, e que a ·qn~ 

· alh esta. pnbhcado e .o que ·se disse .no parla- · 
mento.~::·., · ; :;o · . · · 

Me l!_arece pois que .ne!te :eontoonobredepu
tado nao tem a melhor opiniao, e nem é posslvel 
que o govern<> fnça uma grande despeza p&ra 
que todo o pai~ conheça o que disseram os seus 
afeitos na camara ·dos depu ta dos ou no senado_ 

·A "Ora, Sr _ presidente, que respondi á parte 
do d1scurso do nobre deputado que se ·refere ao 
credita, principiarei pela unica novidade clu seu 
discurso em relação á política, porque tudo mais 
já foi articulado por S. Ex. em seus diver$OS 
discursos na presente sessão. 

A novidade é o. proposição que a nobre depu
tado diz Ler eu proferido no senado. 

I á me não recordo .das termos em que essa 
propasiçãt. foi por mim enunciada ; acredito que _ 
a proferi, porque o diz· o nobre deputada, mas 
eu acho que ella é verdadeira e que eu a poderia 
repetir uma c mais vezes, posto que o nobre de
putado dig:~. que n~o P. elln orthodoxa. 

Quando um deputado ou senador diz que quer 
. estar bem com a sua cõnsciencia, que quer fazer 
o g:ue julga do interesse de seu pai<, embora 
seJa eondemnado por seu partido, não proçede 
senão como um homem que tem convicções e é 
di"no dellas. · . 

Robert Peel, propondo reformas oondemnadas 
por seu partido e tendo sido abandonado por uma 
gr:~nde parte de seus. amigos, fez incalcnlaveis 
beneficios á InglHerrã, e seu retrato é guardado 
com respeito nas casas mais ricas, como nas 
maiS desfavorecidas da fortuna. · . 

Quando um homem político jnlga conveniente 
servir ao paiz por este ou por aquelle · inodo, e 
isto desagrada ao seu partido, !llle -deve oo.nsi
derar-se feliz, si encontrar consolaÇão em sua 
co~ciencia o nn approvaçiío da maioria IÜ 
naçao. . · 

Os partidos em relação á nação esmo em todos 
os paizes em noLnv'd minaria . E' a nação que 
leva ao ·poder aquelies que· mais bem a servem. 

Si isto é eucto em toda n·parle, é no BrllZil 
muito mais. Acreditará o nobre deputado que o 
BraziJ.toda divide-se em dons partiilos, libcrnl e 
conservador? 
- Si está_disto ·convencido; cngan~-se. 

Em paiz nenbuni do mundo os pariidos re
presenta_m .meta~e nem me!ma. a .terça~rle da. 
popnlaçaa. (Apowdos.) .._ . · .. · 
· O Sn. FJÍEtTAS CotmNHO :-QÚ.em diz o con-
trario?·- -

· -· O Sn. S.uWvA (J!I'tsidenti do ctm$elllo) ; ..... 
V. Ex., desde que·Jnlga censurnvel qn.e .um 
homem de ·Estado incorra ·no desagrado do seu 
partido para ficar bem com a nação. ·. 

o s:a. Fm:tTAS ·COUTINHO dá UDl ap~rLe . . 
·· O Sa. SAI\AtVA (prtsi<Unle dJJ conselkP):-Mas 
o..<sa doutrina não e-x:clue de modo algum o facto 
de dever todo o homem politico pertencer a um 
dos parlidos,_em que se divide a nação,. e não 
conceba que em nossó systema se possa fazer , o 
bem sem os partidos politleos. Posso. umanhü 

·segn.ir o rnmo .quo aconselha o nobre senador 
pels llio de Jan_eit'o, e estaria no.meu. direito . 
Masc tenho bast:tnte experiencla dos negocias· 
publioos \)al'a saber que desde o dia em que me 
divorciasse õ,e, um dos .partidos, não poderia ser 
ministro, porque o ap.oio ao.s·: partidos .é índis~ 
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. pensavel pab que se possa fazer o bem, e go: 
vernar.. 

. A questão é muito .grave para que seja tratada 
sem. estudo Jeito precisamente pelo · (10Yerno, e 
sem CJ.!le este julgue chegada a occasiao. de uma 
soluç~o. (Muitos apoiados ~) 

Não se póde brincar com assumptos dessa 
natureza . 

O Sa . . IosÉ MA.lUA.NNo :-!lias agital-a.nlio é 
brincar com ella. · · · 

· o ·$n. Fnnrns ·eountiuo: - ·E' a conclusão. 
O Sa. S.lRAIVA (presidente. da canse~.): 

Por mais de oma vez tenho declarado que dei
xaria o ministerio si me faltasse o apoio do 
meu · partido para a solução das . questões de 
quij .me occupo. E' isso uma-homenagem aos 
partidos;· assim como . é um direito meu, e· de O Sa. ZAHA :..,...~gitem-a na imprensa. 
todo o homem político deixar á outros a exeeu- o Sn. JosÉ MAlUA.NNo:-Agitem-a no .paria-

. çlio do pensamento do seu partido, desde que ~ento: Este é que é o lagar competeolé para . 
esse pensamento não está de accõrdo com suas d1scot1J.a e resol vel-a. . .· . · · 
profundas convicções. · 
. Agora entremos em alguns pontos jã respon- O Sa. SAlU.tvA (pr6$idente do con~elho}:
didos, e de que o nobre deputado se occu-pou Quando um minister io declara que não eogita 
Um delles ·roi attribuir-se-me 0 grande crime dessa questão é porque n~o julga opportano 
~6 .ter desconsiderado um .tribunal de relação innovar no que existe. (Apoiado$.) A 1m prensa 
para proteger a um amigo. Ora, 0 nobre de· que faça a sua propaganda, que excite os senho
pntndo, que quer ser benevolo pa:r:i commigo, res de escravos a llbértal-os; que· estimule a 
não pôde · acreditar quf\ eu esquecesse por tal generosidade publica. , · ' 
modo os meus deveres e pretendesse nssim o Sa. JosÉ MAliiANNo:-Mas então :não cen· 
proteger :um amigo que alió.s niio ·precisa da surem o depullido que ·a levanta • . 
minha protecção, porque a tem llOS seus netos, · 0 Sa. SAilAIVA (presiden~ do comdho):-.ldàs 
no seu caracter e nas suas virtudes. não.se censure tambem 0 governo; ·ou o minis-

Em que consistiu o acto do governo ? O ma- terio que não julga conveo.iente tratar dessa 
gistrado, de que se truta, estava porventura pro- questão, e que retiur-se-bia _do poder, si a ca
nunciado ou julgado ? Nada disso. Um indi- mara quizesse ir além ao governo nessa questão 
viduo, denunciado como moedeiro falso e que (muikls apoiados); aquelles cujo patriotismo ror 
solirera uma busca em · sua casa, irritado por mais apressado, do 4ue as cõnveniencias do 
esse facto; deu á_r~laç1lo uma denuncia .contra .Estado, que libertem 05 seus escravos. O que 
o c.hero de pohCla. _ora, · uma d~nunc1a não devemos fazer é augmentar a verba das liber
_obr!ga o governo. ~- naJ nomear mnguem. l:lções. E' por .isso que eu combinei já com 11 

_S1 .uma denu~ma pou.!Jsse e~araçar a acç!o com·missão do orçamento· para que ·seja appll· 
do governo\ nao bavem . m~g1strado que mo cado á li~er~ção ·dos escravos to.da a verba 
fosse pretendo em seus d1re1tos por nquelles a proveniente das imposiçOOs sobre o mesmo as
quem· prende~se, o.u contFa quem ex_ercesso um cravo. · · 
neto de autorrdade. (Apotado$.) Refhcta bem o Não sei, Sr. presidente, quaes os outros pontos 
nobre deputado e ha ~e. reconhecer que o .. go- de que se occupou 0 nobre deputado pela pro: 
ver1_1o prC?Cedeu b~m · • vincia do Rio de Janeiro ; niio me recordo, por-

Disse a1nda o nobre deputado: • Nao tendes a que não tomei apontamentos, mas · parece-ll!e 
coragcm_de.declar~r o pensamenlo do g~vern.o qu~ · s. Ex. se oceupou da ·provinc1a do 1l10 

. em relaçao a questão do_ elem~nto servil. D1- Grande· do sul.' · 
cestes·, que o gove! no . nao cog1tava dessa ques- . 1 ·d 
tüo,e não ~odeis du1xar de pensar nessa questão. • O Sa. FnEITAS Collti!IEO .- ac1 entemente. 

Todo o Brazil conheca a minha opinião a este O Sn. SARAIVA (prc&irlellt8 do comlllto).: ...,A 
respeito, quo por mais de uma vez me tenho província do Rio Grande: do Sul tem represen· 
enunciado:~eomo agricultor procuro .liber- \antes muito distinetos, um dos qu.aes da oppo~ 
tar os· méus escravos que se mostram capo- sição. , ·• · . 
zes de continuar como livres nos trabalhos Tilm sido trazidos á tribuna todos os f~ctos 
de meu engenho, c tenho já como meus traha- praticados pelo presidente daqUella provinci~; 
lbadore! uma boa parte, que tenho alforri3do e tod:lS as censuras íeil:lS têm sido desvaneci
mais de 20 nest.es ultimos anuos. E espero em das; As ultimns eleições do Rio Grande do Sul 
Deus conseguir em poucos annos .ver-me rodea- foram feit os .. tão . pacifica e :r~gularmeate, ~J.Ue 
do de homens livres, e meus amigos, em vez se póde boje affirmar ser o Rto Grand~ _do Sul 
de escravos. Mas hei de fazer isto sem desor- uma das províncias em que a admllllslração 
g;~nizar o meu serviço, e sem lançar na miseria marcha mais apoiada nn opinião·. . . · 
os que niio souberem· g~nhar a_ vid~.b~~esta- Esse facto ·m:e tem inteiramente con-vencido de 
mJnte: como S&n~dor1 nao me )lei de omg1r se-. que 0 Sr. Dr. A vila. tem. procedido IM!m ~. 1:\a de 
nao pelas coo.vemenc1as do pa•z, e: estas ~xlge~ servir com muito proveito á sua provmcm natnl. 

__ imperiosamente que s~melhante qaesUJ~ seJ~ 0 S F . Ó•o 0 . ·.:... N5o ·apoiado· 
resolvida opportunnmenle,sem a desorgmu:llção n.. . ERN~ '· - 111 • . • • 
·do trabalho, e sem a desgraça dos proprios liber- V. Ex. está mal mformado. . . • _ 
tos. ·(Muita bem.) Como eu pensam centenas · o ·su . SAil.AIVA. (presidente.do co~~Uro):,Sao 
e· iniltJares: de fazendeiros do Br:uil. (Muitos os factos. que . faliam.. . . . .. _ .. . • . . : 
·a~~~nelo se~ti1ll~~l~~:qo.e ~~ . deve re~ v?;:_- Ff.U.úõio ·osa~o. ;·..,..;;:Eõ. dÇscnlp6 a 
solver . essa qnest.ão. . .. . · • · ' .. : · ' 

O sentimento é ~m máu conselbetro. (Ha OM,ras_ aJl(!rtes.+ , :t . ... 
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o·sa. SU.UVA (pruidente do COn.!tlilo) ::-Tem
se feito aecusações: ·Estas têm sido desfeit!os: A 
provlncia eslá contente como se pron pelas 
eleições regulares e tranquillas. . 
· O SR. FI!RN!.NDO OsoBJo:-E' que neste paiz 

não ha criminoso que não tenha defesa. 
O :;a; SARJ.IVA (prejià~nte do cons.lllo):-Não 

ha tal. O Sr. Avila é um homem distineto de 
sua província. 

O SR. FEliNA.NDo Osoruo; -Tem commettido 
iUegalidades. 

O SB. SARAIVA . (p-residente do consellu>): -0 
honrado .depuUldci pelo Rio Grande ba de afinal: 
reconhecer que o Sr. A vila não foi .mal escolhi
do, e que ha de governar a sua provincia com 
justiça e imparcialidade. 

O Sa. FERNA.:mo oso1uo :-O seu passado já 
foi condemnado por ·mim; não dlgo nada do seu 
futuro. · · 

O S11.. SARAIVA (presidente do conJelho):-V. 
Ex. niio condemnon o passado, coademnou o 
pTI!tlente . O passado do Sr. A vila teve o seu 
applauso, elle roi um dos melhores amigos do 
illustre pai .do nobre deputado. . 

O 511. FERNANllO Osoaro:-lá se esqueceu disto, 
porque hoje persegue os amigos de meu pai. 

O Sa. DU.NA :-Prestou 'muito bons ser-
Viços. · · · 

O SR. FERN.umo Oso11ro: -Fez o seu dever. 
O Sll. SA'JLUV.I. (presidente do consellu>):-Crein , 

Sr. presidente, que tenho respondido :i parte po
lit!cn do discurso do· nohre deputado. SI alguma: 
co usa me esqueeen, o uobre deput,do lembrará; 
eu julgo que tenho me occup:Jdo de todos os 
pontos do seu discurso, e si não rui feliz para dar 
uma r~po$ln .. ugradilvel au nobro deput~do . .. 

O Sn. F~ru.s CoUTtJSHo:- Algumas agrada· 
ram.me mu110 . · 

O Sn. SAnAtVA (presidel!te elo comtlho)i-Creia 
que desejei p&lo menos satisr~zer o desejo que 
mostroll S. Ex. de conhecer o pcnsameulo do 
governo, que, si lhe não puder agradar, será 
por falln de inlelli::reneia c nunca por deüciencia 
de ~atriotismo. (Muitos 11/W apoiado&.) .· 

l'enho conoluido. (Muito bem ; muito btm. 
O orador i CDm]Winlmtado.) 

A discussão· fica adiada pelà bora.- -. -
Contfnúa .a discussão ·ao projecto do substitu

tivo sobte o contrato com, a companhia •Gas 
Limited•, cuja discussão ficara adiada. 

O Sr. Galdino dal!l Neves (prla or
dem) :-V. Ex:. acaba de aununciar a d1scu~são 
do projectil e do s.ubsti tu tivo relativos ao eon
trato para a illum inaç:io a gaz. 

Eu li a ordem do dia de hoje e não vi nella 
·incluida semelhante discussão. . 

Si paSSilrmos agora a essa disrossão, seria até 
uma sorpreza, não digo propositlll, porque o 
Sr. Nabuco e o Sr.-Bezerra, qne é presidtlnteda 
camara muoicipal .e têm interesse em fallar ...• 

O si.. Joss MAnlÀ!ÍNo dá Úm aparte. 
··o SB. GALD!NODASNEVES:- ... o nobre depu· 

lado pelo Rio de Ianeiro . naLuralinente, pela 

pn~ição qne occupa. ainda naquella r.Jimara, 
esclarecer-á a casa relalivamente a este contrato. 

Pergunto, pois,. si, não e~tando este assumpto 
incluído na or,teon do dia, V. E:x:. persiste ainda 
em poi·o em disc 11Ss5o. 

o Sr. Preeident:e:-Devo dar o se
guinte esc!arecimenlo ao nobre ·deputado. A 
discussão sobre a ma teria fico11 adiada .hootem 
em virtud·e do req uerimento do nobre deputado 
e o regiment~ dispõe que quando !1':11 requeri
mento de adtamento tenha-stdo re;erlado, con· 
tinna em discus.<ão a materia, ainda qo,e não 
tenha sido dada para ordem do dia. 

VozEs:-Mas o requerimento não foi rejeitado, 
foi retirado . · 

O Sn. PRE~IDENTE:-0 requerimento do nobre 
depritndo pQr MinDs foi dndo para ordem do 
dia de hoje; e;se requ~rimento foi r~tirado a 
pedido do proprio nobre deputado, portnuto, em 
virtude do regimento, continúo a discussão 
ainda que não tenlla sido dada para ordem 
do dia. · · 

O Sr. Galdtno das Neves {ptla 
ordem):-Pedi a retirada do meu requerimento 
porque vi satisfeito o meu desejo e o da camara 
isto é, a impressão do substitutivo do nobre 
ministro dn agricultura: mas o requerimento 
não foi rejeitado. 

0 Sn. PRESIDENTE:-E' a ID!l$ma COW!a. 

O SR. GALniNO nAS NEVEs: - A rejeição im
porta a ('amara diler que n ão procede a razão 
do deputado, e i•so não se deu . 

Entretanto V. Ex. fa<;a o que entender. 
O $1\. Pnwo-eNn: : - O nobre deputado póde 

requerer. um novo adinmento, e ent.ão ficará o 
projecto adiado do mesmo modo Pl'ra amanhã, 
passando-~e a ou1ra materia. 

0 · Sa. GALDINO DAS NEVES:- Sim, senhor, 
vou apresentai-o, fundado nas razões que já 
dd. . 

0 SR . ANTONIO CARLOS faz pP.Ja ordem algU• 
mns consideraçõ"s, discordando da decisão dada 
pelo Sr. presidente, que a mantem. 

Vem á mesa, é lido, apóiado e posto em dis
cussão o seguinte 

liEQtrERI)(J!no 

Requeiro o adfam~nto· do substitulivo por 
%~ lloras.-Galdino da$ Neves . 

Não havendo quem peça a palavra·, fica a dis• 
cus~ão enc~rrad;o , e reconbeeendn-~e não haver 
numero pa ra ~e votar, procede-se· á chamada, 
na fórmn do regimento. 

O Sr. Presidente :-Não havendo nn· 
mero p3ra se vot:or, fica ndinda a vola~o do 
requerimento, bem como a discus;âo d~ m<~teria. 

. (Juaoto :•o facto de -hilver o projecto entrado 
b!!je ~m discu>sii•;: runda-,:e na seguinte. dispo. 
siçãoda rcfu~ma - do _regimento. (U. )· 

Continúa a discimão dn projecto sobre a 
navegação ·dos Estados Unidos e portos do 
Braz i!; 
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·.·o Sr. ·.Joaquim Serr••:- S~. pre- do Sr. Uakshaw, que disse em relação a elle 
sidente, a c~mnra me desculpará a ousadia com o seg1tinte : 
que vollo á tribuna; é uma questão a que ligo , E' o Mosqueiro p~opria11:1ente o porto de 
o maior empenho 'e á qual, não' sei porque, se Pernambuco ; o Lametrao · d1sta delle 2.000 
me afigura c'lndemnada. metros. • · 

Não insistirei na discussãC> technica re!ati vn Para que tornai' ainda mais evidente que o 
ao porto do Maranhão; o dis(mrso do nobre de- decreto não precisa ser alterado para o Mara
putado relator da commissiio foi a meu ver nhão, porque, nesse caso, sel-o-bia tambem 
cabalmente respon~ido pelo meu· illustre com- para Pernambuco, por isso que, si o po110 
panheiro de deputação que bontem fali ou. comm•1rcial do Maranhi!o é só mente o esteiro 

Algumns -reflexões porém, · provocadas pelo formado pelos dous rios Bacanga e Anil, o 
""""meudistincto amigo, representante da província porto commercial de Pernambuco é sómente 

do Pará, é o que me obriga a voltaní tribuna, dentro do arrecife, ng lugar denominado Mos· 
bem contra a ·minha vou~de, porque reconheço queiro? Mas o decreto não cogitou disso, nem 
que a e3mara se acha rat1gada e que a esta hora · podi3 CO<>'itar. Porto · do ·Maranhão são todO$ 
seria para ella mais asndavel ouvir a palavra aquelles dentro da bahia de S. Marcos, e o 
de 1/. E_!_~d.~c<l.ar1li!d.Q. estar l e.vantada a sessão .. __ Lameirão é tamhem um· porto-de· Pernambuco·. · · 
("Apartes .) · · O uobre deputado -mostrou-se aterrado com 

A camara tem ouvido o pró e o contra. Da as dilliculdades que surgerium á navegação para 
questão bydrographica não mais me. virei occu- minba província, por- parte das companhias-de 

· par ; não procurarei provar que a barra do . ~e~uros · por isso que em um porto deo tão 
Maranhão é praticavel. Isto foi dito desde os difucil aecesso as· mercadot'ias só seriam segu• 
tempos coionias até pelos jesuítas Ivo d'Evreux radas por alto preço, o quA fa ria as eompanhias 
e Claudio d' Abeville. . . augmentar seus fretes. Eo. declaro ao nobre 

Hoje repetem o mesmo os profissionaes, qu~. deput:~do que ·não ha tarira especial de seguros 
visitam aquelle po~o. l'odos confi:m~m a opt- para o Maranhão. Os na_vios que para aJli v30 
m ão que na RELAÇAO s~R!A _ d1rlg1u ~o go- carregados de mercadortas e partam, suppon~a
verno portuguez o cap1tao 81mao Estacto da mos, de Lisboa, vão seguros pela mesma tartfa 
Silveira (lê .) •E'umacllstallonissima,e<~mbahla que os navios que vão para Pernambuco. 
e portos muito abri!t3dos. • Devo dizer que esses navios são de grande 

Estas palavras nao tem soffrido aluração, ealado, que medem :16 pés e que levam·uma 
quando engenheiros competentes vlsitan1 e es· carga de &.000 saccas de algodão represen-
tndam a barra e porto do Maranhão. tando gnrade nlot'. 
· Etl repitirei as palavras do Sr; Haws"kaw (U): O Sn. SEIW'IIICO dá!um aparte. 

, A bahia de S. Marcos é obstruida por bai- O Sa. 1oAQClP SEIIIU :-5ão navios de véla, 
:xios, porém, ha entre elies cnnaes de comidera- que precisam vir á feição -dos ve0:tos e qne 
vel profundidade ·e uavegaveis por navios do passam evil3ndo todos os cachopos aSSignalados 
maior cnlado. A bahia ae S. Marcos. conta · por V. Ex. 
alguns nncoradou_ros perfeitamente 3br•gallos, o Sn. SEIIArHtCO da 11111 aparle. 
como o do su.l da 1lha do Mêdo, etc.• 
· A autoridade deste engenheiro está fóra de O SR. JoAQUUI S&ll~ :-Per~õe-me o n~bre 
qualquer contestaçiio. E nn eort3 do oimlranln- deputad.o, . esses ~DilVIOS representam eapttaes 
do in;:lcz, que aeompanl1n o seu trnhniho, estilo uvllllndlsstmos, nao só pelo custo dos mercado
especillcadas as dis!ancins e prorundidnde,~ dos rins qnil _transportam, ,cnmo. po~ causa do valor 
ancoradouros indier.dos peln commiss.io hydro- do propr1o eascn. Assim !IOIS nao nos assusta .o 
graphiea, tal qual como elio o rcz. gnn~e ~lgnrlsmo de :!.000:00_08 em QUe est\-

0 Sr. André 1\ebouças em um trnhalho no- mou os nnv1os ol!lerlcnnos; nuo .será 1sso mott· 
tavel, que escreveu sobre o porto do Maranbio, vo para hnpethr que e!fes la v~~· porque 
tambem disse (ll) : · . nnyios da Sl'll?de valor ~mbem v1a~am para 

• Esse porto pertence á cntegoria dos portos a~h:çom As dtflicultodes tnherentes a navega· 
de grandes marés e fica situado entre úS portos çao a vela· _ .. 

------uíl1rãVl'!l7"n"e'"Dtll:íkl!rqueT de-t iverpool:·; --- - - - 0 -Stt. SBnA~HICO ~~o porto· eommerclal, 
Por consequeucia eU: não voltarei mais á ealando 26 pés ? 

questão technica par-a mostr;~r que o porto de o SR. JoAQCI-'1 SEIIBA :- A minha questão, 
minha província é bom e que a ~ua barra não porém já eu disse, não é estti, é aqoella que o · 
1em ns difliculd;l~e~ insnper: vets, que o no~re honrado deputado pelo Pará não quer vêr : é a 
relator da -~mmwao exa~ero~ de tal manetra, questão do voto que deu esta camara Q anuo 
que impedmam·a navegaçao nao só dos vaporea passado. . · . 
da companhia . american~, como até mesmo de O SR SR!W'aUlO:- O voto póde ser recensi· 
qualquer outra embarcaç;oo. d rado' 

Não quero tambem demo:1strar n d~sn~essi- e ·_ . : .. ·. 
dade de uma alteração no decreto iegtslattvo, o O SR. JOQUilll SERRA·.- E .por · essa. o~casaão 
qual, segundo S. Ex., referindo-se ao porto do peço a V. Ex_. _par~ f~zer -o.ma observaçao: e~ 
· :Maranb;oo, , gueria e~pecialmeuto dizer o seu não me _refert a op1n1ao do conselho ~e Estado •. 
· orto comm1wciat. Não 1u05trarei, r.omo já o fiz e1a só trate1 des!a camara e d~ .senado, . nola'!do a 
~rim~ira vez que fallei, que,esla alteração seria circumstanc1a de que mtmstros do . f~bmete 

· appllc8vel tambem ao porto de Pernambuco, e \rao.saciO e ao actnal, houvessem toma o pa!1e 
o poderia fazer com vantagem, lendo as palavras na passagem deste decreto. 
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o additivo acrescentando ·a clausu.la ao_con- . nobre !Dinistro da agricultura, e isso responde 
trato foi a.ssignado por quarenta e tantos Srs. perfeít~mente a objeç.iío. _ ._ 
deputados ; pa!1io :para o senado e-lã foi a~ o- O nobre deputado pelo -Par:i -que qu.eri~ dis~-
plado. . . - penMr·se de i:lar opí nião sobre o porto do Ma.: 

o nobre deputndo o Sr. Dr. Joaquim Nabuco, :r~n~ão, teve entretaniQ a crueldade, me ser
não se achava pre~ente quando votnamos e~se v1ret de uma expressão sua, de referir que 
adilitivo, por'!lnto, não só não coll_aboJ;ou 1;1a pas- como passageiro podia dar testemunho de . qu~ 
sagem do proJ~çto, como por ser mfenso a nave- .os vapores da companhia nacional, esperam um 
uação subvenci<mada, teria votado contra; pois e. .dons dias para poderem sahir do porto. 
elle disse, e eom muito fundamento, as seguintes 0 SR. F RANCO DE .!uwDA. :- Precisam de 
palavras, que peço licença para transcrever, maré. · · 
em resposla ao nobre depnlado pelo Pará (le): -
_ , O contrato tornou-~e lei do Estado ; a ca- O Sll. loA.oum SBIIBA. :-PerdOe-me. Os vapo-· 
mara .não deve ir contra o vencido ; já demos o res da companhia esperam um o dons dias e até 
voto final ; a ·eamara não pód~ fiear 1i merc~ de mais quando se tem de dar baile· a um presi-
imposi•:lles de_companbias.• dente; quando ba alguma festa aos governa-

v dores da terra .. ~ · _ · 
_ E acredite V. Ex:. que isto é uma verdade; . . 

Terdade tão grande que neste momento, acaban- · · O SR. LlllE:&A.To BAllROso :-üll n algum depu. 
do d·}-ser-nos distribuído um memorial -com o tado .. 
\itu.lo O porto do Maranl~. o qual embora as- · O S11. loA.QUUl SBRIU.. :-Ou a algum deputado. 
signado por um engenheiro da maior compe- A companhia ~lo seu· contrato, tem margem 
tencia, fez-me limitar a leitura logo ãs suas pri- para maior deinora ; ·e-esta demora que lhe é 
meiras palavras: Meu caro Sr. Wilson. Fiquei facultada, os commandantes dos vapores apro
ahl. . veitam e póde dar-se o facto que o nobre depu-

Já nos bastam os imposições do senado, quan· tado referiu; mas en tombem ·dou testewunno, 
do obriga esta camara a modificar sua opinião, como passa~eiro e habitante da cidade da S. 
pedindo uma errata para erros que niio consi- :t.uiz, que os vapores entram e sabem dentro 
deramos taes. de poucas horas. -
- Não vejo razão alguma para que por simples o sn. FIU.NCO DE AL!iBI!l!. :..-Tendo maré; é 

objecçào da companhia, que é interessada, mo- 0 que eu disse. . . 
difiqnemos o voto que demos o anno passado 
com grande ponderação . · - · O SR. JoAQUIM .SEII.M: -Não .precisam de um 

A ma teria !oi estudada, todas estas .allegações ou dons dias. 
fora cu formuladas no senado , o nobre senador : O Sn. FABIO Rtrs : -Não precisam do maré. 
pelo Pará e oútro·s- oceuparam-se da questão e _ o Sa. FMNCO DE ALW:mA _:-Contesto. 
ilisseram quanto se tem dito lioje ; tanto que 
ainda cita-se como: novidade o que foi dito a · O Sn. 10AQUil« Snu:-V. Ex: nio esteve no 
refula~o o anuo passado. _ fuudeadouro em qnestão. Esreve no tuudea-

M3S, disse-se: E' ,Preciso primeiro lenr a douro de dentro. ( Apa1·tt.s. ) Infelizmente, o 
convicção á companbta; é um contrato bi-late- por lO de minha provincia, em breves annos, â 
ral, poder.i ser muilo rasoavel . e procedente vista do desamparo otneial em que ni· eahlndo, 
tudo qQanto aiz a commissão; mas eumpt·e que niio dorú entrada nem para pequenos navio~ 
a companhia tenba igual convecimento. l.'ols, quanto-mais para outros quejá J:i rorom. u 
)ióde a camarm estar convencida de tudo o serviço de draga tem sido dispensado ; o canal 
emquan\o a companhia não tiver o mesmo pcn· do porto tem variado. -
sarnento, nós nl!o poderemos votar aqui 3s clau• - O Maranhão jo teve no seu ancoradouro, 
sulns de um contrato 1 - navios de grnnde call;do e capacidade muito 
- De sórte que, si a -companhia, por exemplo, ~!lperiores nos navios da companhia americana ; 
não quizer de boje em diante tocar no porto do Ja os teve no rundeadouro d.o Desterro, depois 
Pará, e vier com as suas ponderações, emquanto · no projectado dique das l\Iercês, e hoje, pela -
liiio estiver convencida da necessidade de lá ir, escassez d'aguo, vão indo da fronteira do ba· 
nós não havemos de razer com que se cumpra Iu:me, nté a ponta de S. Francisco. A continuar 
a lei do Estado I - - -· - o abandono, veremos o porto de dentro do esteir(l . 

(Ha um aparU). inteiramente obstruido,- e- teremos de_ procurar 
esses ancoradouros que a-commissão hydrograc 

- O nobre deputado pelo Pará vê que· o seu ar- phica indica com .ns condições necessarias para 
gumento só é bom geograpbic~mente fallando . a entrada de grandes navios. · 

O contrnto que ossignoo. 11 companhia de- S. Ex. disse, refiro-me ao nobre deputado 
pendia da approvação do poder legislativo. Eu pelo Parâ, que a sua que~liio ora impedir os 
adopto a doutrina de que os contratos não v~m embaraços que podiam resultar . paro 11 proviu
ao parlamento sómente para :que nós digamos cia do Pará, impondo-se uma claúsula 110 con
amen, mas para apreciarmos as razões, que leva- trato da navegação ~mericana que traria como 
l}lm o governo a faz:el-os deste -ou daquelle consequencia o abandono da linha por parte da 
modo. . : - - - · comJ.lanhia. Este argwnento de que hal>ilmente 

O Sa. F.ll!Io Rus :-A pro-va está no contrato servm-se a companhia tem deveras calado no 
do ga~. animo.... ' . 

0 Sa. IOAQilll4 SK!IRA :~ E' verdade. E' o l 0 SR. F!Wico DI ALMEIDA.:- V. Ex. responde 
uemplo mals frisante esse subslit_utivo do á companhia ' 
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O Sn. JoAQmu Ssw : -:-A companhia decla· 
rou isto na·petiC:.o que dirigiu. ao ministcrio dn 
agricultura . . Este .ar~um~nto, . Sr. presidente, 
como dizia, tem rcatmente pesado no espírito 
dos illustres represenl3nt~s. das : provinci:~s onde 
vão ter presentemente oste's' 'yapores. Eu .niío 
que quero amrmnr os vaporeb tiiericanos irão 
:to Pará mesmo sem subvenção, m~s nssegu.ro 
que este argumento é U)ll argumento de terror, 

serviço que nell3s se effecLuam a quota relativa ' 
do despeza com o exercito, armada e diplomacia; · 
pana a quota .da representação nacional;· paga ·os , 
tributos lega dos pelas guerras do sui/ e remetw · 
saldos para o Rio de Janeiro. ' · 

Entretanto direi n V. Ex. qÚe os que pedem 
que se respllite a inclusão do porto do Maranhão, 
como clausula do c011 iracto, uilo servem-se do 
• egoismo · em sua mais cruel expressão > como 
disse s, Ex. . . 

O SK. ·FRANCO DE AL:W:IDA dá um :~parte. 
O SI\. JoAQUÍ~t SuM.:-:llfas, V. Ex. terminou 

assim: seria um egoismo em sua mais cruel ex
pressão, e depv.sn:erindo-se á conveniencin que 
tinha em voLar pbt este projecto, por isso que 
elle consultava os interesses gemes do imjlcrio, e 
nfio simples interesses da província, acrescentou: 
:ou rcpre3enta:nte dtt na;ção antes de t11do . . 

0 SR. FRANCO DE AL~!BIDJ. dá um aparte. 
o Sn. JOA{\OIM s~RM;-Perdoe-me v. Ex .• eu 

tambem sou . representante da · n~ção, embora 
tenha muito desejo da cooper~r para o engran· 
deci men to da pl'OVi ncin aonde não só tive o nns· 
cime~to, mas que tambem me deu a honr~ de 
um assento nesta casa. 

Sr. presidente, creio que não· é dever do 
representante da nação, prejudicar nma parte 
importante do·Im!16rio, por isso que offerecem-se 
objecções de forma alguma procedentes e 
sob o pretexto-de qne· vaé-se beqetlciar outras 
pNvincias. · 

O Sn. Fru.!íCO DE ALMEIDA dá um aparte. 
0 SR. JOAQUW SERRA:- Então eu poderiá re· 

verter o arg11mento a V. E:t. e dizer ·que V. 
Ex., sendo representante da nação en_tre~nto 
deixa que uma grande parte do Irnper10 fique 
Pl'ivada de um beneficio iustantemente reclama
do, porque visa o interesse da pro>'incia que 
representa. Isso seria bmbem um:~ grande prova 
de provincialismo. . . 

Mas não tome a má pnrte esta minha expres
são de provin~ialismo, creia_ que ll.f:o a ma_is 
alta importane1n a esta.s questoes,aqtu uenonn
nadas de província. A este respeito, penso corno 
um elevado espirile, honr~ de>te paiz e que 

· por desgraça nossa a mor.tc não quiz que ll?,u
rasse neste parlamento; eu penso ~o mo r a
vares Bastos acerca de tudo qnanlo clle escre
veu naqnella obra monumental . denominada 
A Pror.iMia. 

Depois de historiar os sacrificios feito~ por 
tOOas as provincias do Imperio e com especi:tl!
d:lde as do norte; o modo como ellas contn· 
buem com as suas rendas para todos os encar
gos da n~ção ; com q11anto ellas figuram ua 
receita de cada ministerio e de que modo er:~ m 
dotadas em seus melhoramento, concluiu (lê): 

Em 1870, quando ·elle escr-evia o seu livro, a 
receita arrec:~dad:~ no Maranhão era de dous xnll 
e oitocentos contos e a~déspeza que !azia de mil 
cento e tantos contos. Vinha para o Rio de Ja
neiro mais de i. 600: ooo~. soffien,do a provine~ 
grande falta ·de melhoramentos .e inslnndo.de-
balde por elles. · · · 

Senhores, quando disse a primeira nz que 
!aliei, que a província no Maranhão. é desber, 
dada, não prof~ri um Jogar . eonimum para 
encher-o meu·dtseurso. · ·- ·· - · · --- -· -

O nobre deputado, a que respondo por ultimo, 
pertence a uma província para a qual o governo 
olha eom alguma allenção; bastava o· que se 
gasta com a companhia. de naveg:~ção para o 
Ama,zonas, sem fallar no mais .... 

A ·província de Pernambuco, representada tão 
dignamente pelo honrado relator da ·commlssão, · 
te1n estr~das de ferro com garantia de juros, 
companbtas de vapores transatlanticas, etc. 
Outras províncias muito menores,que ficam entre 
a minha província e Pernambuco, têni tambem 
estrail~s de ferro com garantia de juros, como a 
Pnrahyba, f..eará, etc. · · 

O :ltlaranbão não tem nada disto absoluta
mente ; não possue um:~ estrada de Cerro, não 
teru navegação subrencionada, a não ser a cos
teira, àa qual nproTeitão quatro provinei:ls do 
imperio. 

O favor que se pede é ·o uníco que se ia fa~er. 
a uma grande província que não é nenhuma 
alden ... embora não mereça o qualificativo de 
g-rande, que a commissãoi dispensou á outras. 

. 0 SR. FIIANctSCO SoDni::-)[as é Ulll~ proviu· 
cia importante. 

O Sn. IoAQU!r.c SEnnA :-Por consequeneia 
Sr. presidente, mostrando como parece-me ·ha· 
ver mostrado, que o porto do ~branhão presta.· 
se perfeit~menle á entrada dos vapores ameri· 
canos ; que não foram offerecidas ao parl~mento 
objecções nov-as,nlém daquellas apresentadas o 
anno passado, que não ·bn absolulamente ne· 
nbuma r azão plansivel para que tenhamos· de 
retractar o voto que já demos. eu niío tenho 
roocio do que as ouLras:provincias, que -parti• 
cipam --:do beneficio d:~ navegação ~lllericana, 
venham n sofl'rer com a inclusão da claus)lla ·que 
n compnnhia não quer aceitar; 

O SR. Fato RBis: - E que foi anterior ~ 
commissão hyd~ographica, 
o SR. JOAQUlll Si!Rru..:-,:Mas, si assim acon

tecer, ainda incorrdnâo na pec~a de _provln_.. 
cialist~, que não reputo desniros.a, v~tare1 _!:ODtl'l! . 
o projccto ll:l i.• e nas demais discussQes, _S! 
elle for agora ~pprovado; {illuUo bem.) 

• Satisfaz o Norte n~ parte que lhe compete a 
.todos os .encargos da união; paga as: d~pezas da 
3dministraçiio geral nas suas pronucms ; paga 
os serviços que lhes interessam ; paga além do 

Não havendo m:~is queo1 peça a pal~yra, ·é 
a discussão encerrada c adt:~dn a votaÇao por 
fnlta de numero. : 

o SR. PIIEStll~'TE dà pau ordem do dia 26 : 
Tomo IV .-:51, 
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1. • pal'te (até ás 2 ltaras ia tarde) termos, autos c actos orÍginaes da autoridade 
publica é caso de denuncia ou procedimento 

Votações do requerimento de adiamento do official de justiça. · · 
Sr. GaJdino e do projecto n. 9 (navegação de § 3.0 Derribnr, demolir, ou destruir por qu:.l-
New-York). · quer modo no todo ou em parte edificio ou 

3. a discussão do projecto n. 86 sobre a jubi· qualquer construcção concluída ou só mente 
· l~ção 'do lente dé lithurgia Henriqo.e de Souza comaçada: 

Brandão. Penas:- de príoão com trabalho por dous a 
!.• dita do de n. Si concedendo loterias á seis annos e mult~ de 5 a :i'.:S 0/o do daumo 

santa casa do Recife. cam:ado. -
Continuação do 2. • disliussão do credito ao .A !I. !!67. Incendiar edificios ou construcções 

ministerio da Iazendn. de qualquer genero, navios, emb~rcações, lojas, 
3. • dita do projecto n. 2U de 1879 revogando oJ!icinas ~ ar_molens habitado~. ou que sirvam 

o art • .;!7 do decreto de t8ü que creou. advo- para hab1taçao ou para reunmo de homens, ao 
gados especiaes .do conselho de estado. t~rnpo o. ~li! quo se ochn~m reun1dos, quer 

a d' d a· 270 b d · - _ · __ es_~_elldiÍÍCIOS.OU.COU_SLrucooes pertença_m·a ;ter- · 
i. 1ta . o e n. . so re a. rea mrssao no- cetro, qtler ao proprw autor do meend(Q ; amda. 

q~adro act_1Vo do exercito ao mnJor José Fran- qu.e este possa ser extincto logo depois de sna 
CISco da Silva. manifestação, e qualquer que. seja a destruição 

causada: 2.• parte 

A mesma do dia 21> do corrente. entrando 
nesta parle n 3. • discussão do 1)ro.ieéto n. 294. 
sobre o _contrll.to · celebrado com a Rio de lan~iro 
Gcu Company, Limi ted (caso sej n rejeitado ou 
re~iradl) o requerimento do Sr. Galdino). 

R~da~fão do proj ecto n. 23 A de i880 

A assembléa geral le~islntin decreta a refor
ma seguinte do Codigo Criminal: 

Os arts. 266 e 267 do Codigo Criminal são 
substiluidos pelos seguintes: 

D.AMNO' E ISCE?il>IO 

Art. 2eõ. Dei>lruir ou rlamnificar causa alheia 
de qualquer valor: 

Penas:- de prisão por 20 a 90 dias e multa 
de 5 a :!5 • lo do valor do objecto destruido ou 
d:.mnificado. 

§ :1..0 Si a destruiçlio cu damnificação fàr de 
cousas que sirvam para distinguir ou separar 
limites da proprieàn de ímmovel: 

Penas:- de prisão por um a quatro mezes e 
a mesma multa.· • _ 
· Si a dêstrni çãô ou damnificação neste c:Jso 

fôr feita para se apropri'lr o delinqucntc do ter
reno alheio: 

Penas:- as mesmas do furto. . 
~ ~. • Destruir ou io.ntilisar de qu~lquer ma

nem\ que seja: livros de notns, de . registro, de 
assentamento àe actas e termos, autos, actos 
originaes da autorid~dc publica e em geral 
todos e quaesquer títulos, p3peis e livros com
merciaes ou escriptos particulares que sirvam 
)}ara fundamentar ou pro-var direitos, sem haver 
para si ou para outrem vantngem ou lucro: 

Penas:- de prisão com trabnlb.o por dous 
mezes a um anno, e multa de S a !15 •;. do pre
j riizo cansado: 

A. Íl.estruiçiio on in utilisação de livros de 
notas, de registro, de assentamento de actas c 

Penas:-de l)ri!ão com trabalho por!, a :1.2 
annos c multa de 5 n 25 °(o do "l'alor do damno 
causado. 

Si do incendio reso.ltar occidentalmente a 
morte de pessoa que na occasmo se ache no 
luga1· incendhulo: 

Penas:-as do nrt. 1.93. 
Si do incendio resultarem ~ccidentalmente 

ferimentos ou offensas p hysicas em algu.ma pes
soa que na occasmo se aclle no Jogar incen-
diado: · 

Penas:-as do·s arts. 20:l a 20õ; segundo a 
gravidade dos feriment<ls ou offensas pbysicas; 
além das em que incerrer pelo incenll.io. 

§ L • Si os edilkios e conslruc~ões de que 
tr~ta este artigo não forem habitados, não ser
virem para habitação, nem nelles bouver reu· 
niüo de homens ao tempo do incendio, e n5o 
pertencl!rem ao autor do crime: 

Penas:-de prisão com trabalho por um a 
seis annos e multa de li n 25 •1o do valor do 
damno cama do. -

Si do inccndio resultar accidentalmente a 
morte, ferimentos ou ·offr.nsas physicas em al
guma pessoa que na occasilio se achar no lugar 
incendiado : 

Ponas:- as elo art. i9~ no caso d~ morte; e 
n6 de . ferimentos ou u1Iensns physicas;· as de 
ten~tiva dos arts. !!OI a 205, segundo a grnvi
dada desses ferimentos ou olfensas physicas; 
além das em que incorrer pelo incendio. 

. Si os ditos adíficios e conwucç~~s pertence
rem ao autor do incendio, sendo este pn1tícado 
com o proP<Jsito de crear um caso de respan• 
sabi!iàade contra terceiro, ou defraudar direitos 
de alguem: . 

Penas : de prisão com trnbalho por um a tres 
annos. 

Si do in~endio resultar a morte; ferimentos/ 
ou offensas pb ysic~s em alguma pessoa que na 
occasiâo se achar no lugar inéendiado : · ' 

Penas :-as do art. ~ 91, no caso de .morte, e 
no de ferimentos ou · offensas physicas, as dos 
arts. 201 o 2.05, segundo a gravidade dos feri
mentos ou offensns physicas ; ·além das em que 
incorrer pelo incendio. · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 27/0112015 15:33- Página t de 2 

Sessão em 26 de !:gosto de 1880. 403 

- § l!,o Pôr fOíJO em qnaesquer. objectos perten
cent~ a tercetro ou ao autor do ·crime, c collo
cados ~m lugar donde seja facil a communicação 
a()S_ edJfiCios_ o construccões de que traw este 
~rttgo1.segnmdo-s~ o effectiv~ prop~gaç5o do· 
mceno1o nesses edJficios ou construcções, c seja 
qual fôr a destruição causada: 

Penas : - as ·mesmas estabelecidas para os 
casos em que o inceud:o. é directnmente ateado. 
(Art. 267 e § i .•) 
. N_as mesm~s pena~, e guardadas as mesm'l.s 

dist1ncç3es, mcorrera aqnelle que destruir os 
objectos mencionados nos parographos m tece· 
dentes, por meio de mina ou eJtplosão. de ma
chlna de vapor ou outro agente de igual 

. poder. .. .. .. .. .. . .. . . . . .... 
§ 3.• Incendiar vehiculos de estrad~s de ferro, 

occnpados 'por p~ssageiros, achando-se em mo
-vimento ou de m~neira que o fogo se manifeste 
quando em mov1mento, ou causor aos ditos 
-vehiculos qu~lquer accidente que arrisque a 
-vida dos passageiros: 

Penas:- de prisão com trab3ll:!o por qaatro n 
do7.e annos e multa de 5 a 25 °/ 0 do V3lor do 
damno cansado. · 

Si do incendio ou ~ccidente resultnr a morte, 
Jerhllentos ou o !Tensas physicas de alguma pessoa 
que _se achar nos vehicu!os: · 

Penas:- ~s do art. 193. no cnso de morte; e, 
nos do ferimentos ou olfensas physicas, as dos 
arts. í!Ol a 205, segundo a gravidade dos feri· 
mentes e o1rensns physicas; além das em que 
incorrer pelo incendío. -

, Si da inundação resu.Itar aecidentalmentc a 
morte de nlgnem: 

Peuas:-as d11 art. !93. 
~ 8. • Praticar em navio ou embarcação de 

qualquer nalureza,:propria ou alheia, em viagem 
ou em ancoradouro, . qualquer aberturn que 
produza invasão de ngua sutliciente par~ !azel·a 
submergir; 
· Abalro8r navio ou emba!cação ' proprla ou 
alheia com outra em caminho, on fazel·3 ·varar 
procurando por qualquer desses meios levai-a 
a nalllragio: · · 

Penas:-de Jlrisão cam trabalho por 6 a !2 
annos e multa de 1l a !5 •;, do domno causado. 

Si da submersão, abalroamento, vara~o ou 
naufragicrreSll·ltD:nltnor!e de a!guem. -·-n 

Penas:...,.as do art. 193. 
§ 9. • Acender fogos solire escolhos, arrecifes, 

bancos de arêa ou outros silios perigosos qnc 
dominem ~ ~nr, fingindo pharóes, ._ou praticar 
outros artructos capazes de tmg:mar os nave· 
gantes e condl!Zir qualquer navio ou embarca· 
~ão a perigo de nau!ragio: 

Penas : -de. prisão com trabalho por 6 a !2 
a unos e multa de 5 a . ~ % do damno causado: 

Si do falso pbarol resultar nau!ragio e morte 
de algnm navegante : 

Penas :·-as do art. !93. 
Sala das sassões, am U de Agosto do :t.8so;

Ruy Barboza.-Rodolpho Dantas. 
Levantou-se a sessão ás t :l/2 horas da tarde. 

§~.' Incendiar vebiculos do estradas de ferro Aetn em 28 de Agosto de 1:_880 
carregados de mercadorias ou outros objectos, 
não_ fazcn_do parte de um trem de passageiros, PRESIDE~r.tA. DO sn. V!SCO:mE DE. PilADOS 
quer esteJam parados, quer em movimento, ou ~ · 
causor-lbes qualquer accidente, de que resulte A's H boras ·da manhã, 1eila a chamada, acha· 
d ··" 1 · ram-se presentes os Srs. Visconde de Prados, 
estrlll~o tol:l ou pnrcl~l: • Alves de Araujo, Cesario Alvim, Costa Azevedo, 
Penas:-de prisão com trabalho por dons a Almeida Bjrbota, Francisco Sodré, Valladares; 

seis annos e multa de 5 a 2õ '/o do d~mno Horta de Araujo, Franco do Almeida, lltlc~ 
scausado. ronso de Araujo, Mereira de Barros, Viri~tc de 

§ ii. 0 Envenenat· fmi. tes publicas ou parti cu- Medeiros, Abdon Milanez, Libera to llarroso, 
lares, tanques ou viveiros de peixe, agua potavel Jeronymo Jnrdlm e Esperidião. . 
e viveres destinados ao consumo do pessoas Compareceram depois dn chamada os Srs. 
certas ou incertas: Sadanha llfal'inho, Americo, Danin, Joaquim Ser· 
. Penas: -de prisão com trabalho por seis a· doze rl, Sinval, Tavares Belrort, Souza Andrade, 

.. annos.· ... . .. . ... .. Tbeodor-eto Souto,-Moreira- Brandiiói ·BÍl~rqae·-
SI do envenenamento resultar ncciden\al- de Macedo, Luiz l<'elippe, seraphieo, Ribeiro de 

Menezes, Barros l'imenl~l. Monte, Almeida' 
menle a morte de alguma pesso3: Couto, Augusto França, Bnlcão, Ferrei r~ de 

Penas:-as ·de tentativa do art. :1.92. Moura, Jeronymo Sonré, Prisco Paraiso, Ro· 
~ 6. o Incendiar ou destruir por q~lquer ma- doi pilo Dantas, Zama, Baptista Pereira, França 

netra plantaÇões, colheitas, m~tt~s. lenha cor· r;arvalllo, Freitas Coutinho, José Caetano, Af:. 
tada, pastos ou campos de fazendas de cultivo fonso P,mnal Aureliano .Magalhães, Candido <la · 
ou estabelecimentos de cria~5o pertencentes-a Oliveira, Fiaelis Botelho, Gaidino, Ignacio Mar·· 
terceiro: · tins, Lima Duarte, MarUnbo Campos, Thco-
Penàs:~de prisão com trabalho ".or um a philo 0\tóni, Antonio de Siqueira, 1thrcol\no. 

" Mourn, Martim Francisco, "Morlim Francisc~ 
tres :mnos . c multa de ii a 23 °/ 0 do valor do "Filho, Olegario, Tamandaré e Sigismundo . . 
dan1u~ causado. Fali~ rum com _ p3rlicipação os · Srs. Antonio 

§ 7 .• Inundar ·por meio de abertura de eoin-· Dldos; Augão e Mello, Andrade Pinto, &rlio 
porias e rompimento de repres~s. aqucductos, da Estuncia, furao Homem de ~fello, Camargo, 
açbu0d1.~~- ou o_utro qualquer modo a propried-ade_ Pompeu. Frederi~o de Almeida, Fabio_ Reis, 
al u Franklin Doria, Juão Brigido, Lorirenço de Ah 
• Pell.ls::....ac prisão com · lr~balho por i a 3 · buquerquc, llacedo, llello o Al~im, M:~.rianno 
annos .e multa de 5 a 25 • /o do d~mno rousado. da ::>ilva, .Mello Franco, Pedro LuiL; Souto c Fio· . 
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rencio de Abreu; e sem ella os Srs. Abreu e assim melhorada, ~em consentimento do inven
Sill'a, .Azambuja :Meirelles, Beltrão, Belfort tor. que por seu turno não podel'á empregar o 
Duarte, Bezerra CaV11lcantí, lJezerra de Menezes, melhoramento introduztdo em sua desGOllertn 
Carlo'. Affonso, Con ee. 1\abello, Couto ~l~ga· ou iuvençllo, sem au.toriução do autor. 
lhães, Costa Ribeiro, Dian~, Epaminond3s de Em caso de ·desaccôrdo, uma compensação 
Mello, Espindola, Freitas, Nogneira Accioli, será ~rbitrnd~, segundo a fôrma prescripta ·no 
Franco de Sá, Frederico Rego, . Felicio aos regulamento, á parte reclamante. 
Santos, Fernando Osorio, Joaquim Breves, Joa· Art. 2.' O governo poderá conceder pntente 
quim Nabuca, Joaquim Ta-vares, José Il~sson, aos inventores privilegiados fóra do Imperio por 
Iosé Marianno, Leoncio de Carvalho, Malheiros, prazo que, dentro do maximo estabelecido no 
Méira de"Vasconcellos, Manoel Carlos, ~lanoel art. 3.o § :!.o, nao exceda, em caso nenhum, o 
Enstaquio, Gayii1o Peixoto, ~lanoel de lt!aga· da patente primitiva. • 
lhiies, ·.Prado Ptmentel, Ruy BarlJoza, Rodrigues Sómente por lei espeCial poderá o governo 
·Iunior, Soares Brandão, Sergio de Castro, Souza couceder patente aos importadores de industria 
Carvalho, Souza Lima, Silveira de Souza, Theo- reconhecidomente vantnjos~ e não exercida no 
do miro, Ulysses Vianna e Lemas. . Im perio. A patente, neste caso, sah•o disposição 

. .c._.:.AQ-meio-di-a-o- Sr:-1Jresi denteltecta:ra~nâõ- -legishrqv:r~m-·comrnriõ_. sef~. con~élida-sob·· a· 
haver s.essão por falta de numero. cond1ç~_o do cot:ce~swnarJO ~amhtnr·se par3: no 

O S11. :L • S:&CllETAI!lO dá conta do seo-uinte prazo r~nílroro~a~ el que for mareado folmca! 

EXPED!.EXTE 
"' no Braztl os productos lndustrlües, de que se 

trotar. 

Offi.eio do Sr. deputado Esperidião Eloy de 
Barros Pimentel participando que por motivos 
justificados precisa ret1r~r-se por alguns dias 
para fóra da côrte.- A' commissão de poderes. 

E'. lido, mandado imprimir e remettidoá com· 
missão de commercio, industria e artes o se· 
&Uin.ta· 

:!880-N.!O~ 

l'RIYILEGIOS~ lNDUSTiliAl!S 

A aSs'emblén geral resolve : 
Art. i.• A lei.garante, peb concessão de uma 

patente, ao descobridor, inven.tor ou ~perfeir.o~
ât>r de qualquer induslria, a propriedade ·e o 
uso exclusivo de sua descoberta ou invençiio. 

§ L' São êonsiderados descoberta ou invenção, 
os novos elementos ou nova applicaç~o de ele
mentos conhecidos. 

Nestes easos comprchendem-se a industria 
manufactureira ou agrícola e quDesqucr appli· 
coções scientitlens; não se comprehenuendo do 
mesmo modo os produetos pl1armaceuticos e os 
alimentares, senão quanto acs processos de f a· 
bricação, e sendo applicaveis nos ditos processos, 
no que lhes fõr cnbivel, os arts. 6í a 76 do de· 
ereto n. 828 de 29 de Setembro de i85f.. 

Ficam excluídos os methodos ou proenssos. 
.exclusivamente theoricos. · · 

§ i.• Q11em m~lborar uma invenção on desco
berta tem, no melhoramento, os mesmos direitos 
que cabem ao inventor ou descobridor. 

Dentro, porém, do anno que decorrer da data 
da patente, já obtida pelo inventor ou descobri. 
dor, sómeute a estes <lU aos ~eus herdeiros e 
representantes, será concedida patente de me· 
lboramento, a qual, entret:lnto, poderá serro· 
querida, dentro do .dito prazo, com o unico in· 
tuito de. firmar direito. 

§ 3. • A descripção do descoberta ou invenção, 
dos sel).s melhoramentos e processos, assim como 
as .plantaB, desenhos, modelos ou amostras des· 
tinailos a íllustrar a materia, serão previamente 
<tepositados pelo peticionaria no archivo publico 
.sob. envoluero fechado e lacrutlo. · 
: §. i.•Ao eoncessionario da patente .de mel!! o· 

tame11t0 é prohibido usnr da industria principal 
.. :; 

Art. 3.' O direito do inventor, descobridor, 
aperfeiçoador ou importador de uma industria 
util, será firm3do por uma carta pntente Dssi gna · 
da pelo Imperador, depois que o petidonnrio, 
satisfeitas as disposições desta lei e (\o regukt· 
mento que fõr expedido, tiver pago as despezas 
da concessão. · 

Estas despeias serão de ciucoenta Dlil réis 
por anno de duraciio da concess~o, e do dobro, 
·tn1tando·se tle p<ltente de import~ção. 

~ L• lt patente será expedida sem exame 
prévio do g-overno, que declorarã nell~ não se 
respansahilí,;3t pela u.tllid.ade ou. re~lidade da 
invenção ou descoberta, Jidelidnde ou exactidlio 
da descripção, e finalmente pela prioridade da 
invenção. 

§ 2. • Os prazos de duração da concessão são 
de 5, -10, Uí e 21l annos para as \)alentes de in· 
veiÍção. Poderüo ser prorogado' !I entro dos maxi
mos est:~belecidos. · 

Maiores prnos só pode1·iío ser concedidos :pelo 
poder legislativo. 

~ 3. • l.'oaem obter patente de invenção ou. 
de importaçüo os nadonnes ou estrangeiros re
sidentes no Impedo ou fóra delle,: desde que 
sntisfizerent ~s prescrip~ües desta lei e do res· 
pectivo mgulnmento. 
~ 11.' Tres mezes depois de expedida a pa· 

ten~e, ,ser:í .. JlULlic3~:t no Diario Official a des· 
crípçiío do pl'Ocesso ou dos meios in'Venladas 
para obter-se o producto industrial. Antes des_sa 
publicoç~o nfio é licito ao concessionnrio fazer 
uso, eommerdar ou ap plicar o pro dueto privi
legiado. 

Os modelos, plantas, . desenhos ou nmost1·as, 
~erão no fim deste prazo r~mettidos para algum 
dos estabelecimentos puhlicos mais apropriados, 
cmqubuto não fôr crendo museu especial, onde 
serão expostos ao estrtdo dos interessados, 
quo poderão tirar ou obter a respectiva cópio. 

3 5.• O coneessiontirio da patente que melho· 
rar a invencão ou descoberta, terá o dir~ito de 
escolher umuovo titulo, ou simples certificado 
de melhoramento, o qual será apostiJiado na 
mesma pntente. . . · · 

A despeza com a npostilla uo certificado do 
melhoramento será de metlldc do que está mar· 
cada para a expedição da pat~nte • 
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~ ô. o O concessionario da potente tlóde dispor 
dello.-por.quolquer dos modos petmiliidos- n~ 
legislação, cedendo os ~eus direi tos, no todo ou 
em p~rté, n um ou m3is individuas .. O ccssiona· 
rio, porén1, niio poderá gozar dos direitos da pa
tente; . em qu~nto não .reg-istror o acto da cessão 
na secre~ria de estado dos ncgoc!os da ngr!
cultur3, commercio e obras puhlir.1s. 

Fica entendido que a desapropriação por utili· 
dade publicá abrange as concessões de que trata 
a presente lei . . · · . 

§ 7. o Si dons ou mais · indivíduos reqo.ererem 
ao mesmo tempo privileg_io para. a mesma in
venção, melhoramento Oll descoberta, a patente 
será concedida a todos, sai v o 30S prej utli~ados o 

.. ___ recur:so_p~r.a-OS-trjbuo;~es, afim de provar seu 
melhor ·direito. Si por sentenç:~ judicial fõr 
declarado que algum ou alguns dos concessio· 
n3rios carecem de direilo, caducarão ipso {actf 
as patentes que lhes tivorem sido expedidas. 

~ .8. o· Ao descobridor ou inventor que precisar 
de fazer .mais ou meno5c public.1 sua descoberu, 
ou invenção, antes '11e obter a patente, concederá 
o ministro da agricnltnra, comruercio e obras 
publicas, para salv~guardar sua.' propriedade, 
um titulo que vigorar.i. pelo prazo do um anuo. 
Este prazo poderá ser prorogado até mais um 
anno, n juizo do governo. 

Pela expedição deste titulo o peticionaria pa
~ará previamente a quantia de cinr,oenta mil 
réis, que lhe será levada em cont~ na cobrança 
a·a mxa da ·patente, revertendo, porém, para os 
cofres publicos, si esta não fôr .solicitada ou 
êon·cedida. · . 

Art. }1.• O infractor dos direilos da patente, 
.~lém de perder em favor do concessionario os 
mstrumcntos empregados na fabrlcaçlio dos 
productos da industria privilegiada, e a porçiío 
ilestes que fõr apprehendid~, p~gar•lhe-ba _ ~ 
muita que fõr iru posta pelo juiz, a qu~l n~o exce
derá do valor dos produciOs reconhecidamente 
falsificados·. · . 

O governo, uo regul3mento que expedir p~1·a 
execuçlio desta lei, es\nbelecorâ ~s regras do 
processo o qual de.verá ser summnrio. 

A condewnaç5o do infractor dos direitos con
feridos pela patente o.5o prejudic~ n ac~ão civil 
de indemnizoção por perdas e d:~mnos causados 
ao concessionario. . _ . 
· Art. 5.•· A patente cessa é fié:l. de nenhum 

effeito, proiando-se: .. 
L o Que á descoberta ou invenç5o não é 

nova. 
Não é nova a descoberta on invenção que, no 

Imperio ou fóra delle, tiver lido sufiiciente pu
blicidade paro ser conhecida geralmente antes 
da data da entrega da petição do. )latente oas 
repartições competentes ; ou aquello da qual 
outrem _provar ser o seu verdadeiro descobridor 

· ou Inventor. 
!!. • Que o objecto da p3ten.te não tem appii· 

cação pral ica industrial ; · . . 
a.• Que a industria a que se refere a·pateute 

é nociva â snude ou ses-urança pubhca, . ou 
contraria âlei ou. ;i' moral ; - -- · 

4. o Que o concessionario f:~ltou á verdade ou 
occuitou . ma teria· ·essenci:.l na · exposiçiío ·do 
processo de sua invenç-:io ou descoberta ; ·· 

5.' Que a den.omiua~ão do objec~o da patente 

pedida é fraudulentamente. differente do objeeto 
real ti.~ invenção ou descoberta; · 

6.' Que o agraciado deixou de usar da sua 
invenção ou descober.til por mais· de.dous annos

1 contad~s da data da patente~· ou que, por igU3l 
prazo, mterrompen.o uso e gozo da c<Jncesslio, 
sem ter em qualquer das .hypotheses justificado 
a falia peratlle o go_verno. . · . . 

Esta . dispos!çlio . será . applicavel ,ás patentes 
eoneedtdas ate a data da presente lei. · · 

Parngrapho unieo. As provas de qualquer das 
b ypotheses .descriptas neste anigo~- serão eoi • 
ligidas, me~taote exames, por ornem do mi· 
ntstro da agriculturn, -CJ)mmercio e obras pu· 
blicas, OlL a eslll apresentadas ; o qual, oúvindo 
a secç~o dos negocias do imperio do conselho 
de estndo e o conselheiro procurador da corôn, 
soberania e !llZenda nacional, deliberará sobre 
a maniltençiio ou royo_ga~ão da patéille. 

Art. 6. o Nn expedrçao dos regulamentos ne
cessarios á exeeu2ão da presente lei, o governo 
podern impor penas de prisão de um n se!s 
mezes, e multas até 20 "lo do damno causado. 

Art. 7. ° Ficam revog-adas as disposições em 
contrario. 

Paço· ·da camara, 26 d& Agosto de i880.
BuaJ·que de Macedo. 

O Ss. PA&SIDENTE ·dá para ordem _do dia, :!7. de 
-Agosto a mesma do dia 26, acrescendo· d~pois 
dns ,·otações a urgen.cia do Sx:. Joaqui~ Na
buco. 

Acta em 2~ de Agosto de '1880 

PIIESIDEl'iCIA DO Sll. Vt=NDE DE PWOS 

A's H horns dn manhã feita a chamada 
~charam-se prPSeiltes os·Srs. Visconde de Prados, 
Alves de AraUjo, Costa Azevedo, Mnrcólino 
Moura, Viriato de Medeiros, Andrade Pinto, 
Abdon l'rlilanez, Libera to . . Barroso, Olegario, 
fernondo Osorio.._ Snld3nba Marinho, Costa Ri· 
beiro, Accioli, uuy narbosa, :!!lanoel Carlos, 
Serapbico, Jeronymo Jardim, Meira de Vaseon
eellos, José Bosson, Freitas, Ribeiro de Menezes 
e Esperidião. 

Compareceram depóis . da chamada os Srs. 
Arnerico, Fabio Reis, Manoel de M~s-~lhães, 
Souza Andrade, lleltrão, Bu~rque de m~cedo, · 
Anlonio de Siqueira, Joaquim Nabnco, Joaquim 
Tavares, José Mnrinnno, Ulysses :Vinn.na, Espln
doln, Berros Pimentel, Almeida Couto, AugusiO 
França, lldefonso de Araujo, Jerouymo· Sodré, 
Rodolpbo D3ntas, B~ptista Pereira, Freitas Con· 
tinbo, Belfort Duarte, Affonso Peno~, Corrêa . . 
Rabe!lo, Galdino das Neves, Lima Duarte, Epa- · 
Iilinondas de ,~Iello, Antonio Cnrlos, Leoncio· de 
Carvalho, 1\lalheiros, Sergio de Castro, Floreneio 
de Abreu e José Caetano. · ' · · 

Faltaram com p.~rticipação os Srs.·. · Almeida · 
Barbo$à,. Aragão e :Mello, Aureliano Magalhães, 
Barão da Estanein, Barão Homem de ~lello, Ca.
margo, FrilUCO de A)meida, F~ederico de <Al· . 
meitla, Franklln Dorta, Franctsco Sodr.é, Joao 
Bri"_ido, Lourenço de · Albuquerque, Macedo, 
Mello e Alvim, \larian.no da Silva, Mello Franco, 
·.Pompeu; Prisco P~raiso; Pedro' Luiz, Rodrignes . 
·Junior, Souto. e Theopbilo Ottoni: ~sem· ella _os 
Srs. A.zambuJa M:eirelles, Ab{eu.eSiln;.By.lca~, 
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Bezerra Cavalcanti, Bezerro. de Menezes, Can
dido de Oliveira,Cesni-io Alyim,.:outo Magalhães, 
Carlos Alfonso, Daoin, ·Diana, F.raoco de Sá, 
FrederieG Rego, Ferreira de Moura, França Car
valho, Felicio dos Santos, Fidelis Botelho, Ga

. vião Peixoto, Horta de Araujo, Ignacio Martins, 
Ioaquim -Breves, JGaquim ::ler ra, José Caetano, 
Luiz Felippe, Monte, Martim Francisco, Martinl 
Frnncisco Junior , Martinho Campos, Moreira de 
Barros, Moreira Br:uid:io , Manoel Eustaquio 
Prado Pimentel, Sinval , Sigismnndo, Sonre 

. Brandão, Souza Carvalho, Souza Limn, Silveira 
de Souzn, · Tamandaré, Theodomiro, Tavares 
Belfort, Theodoreto Souto, Lemos, Valladares e 
Zama. 

Ao meio -dia ó. SR. presidente declara niío 
haver sessão por falta de numero. 

o SR. L o SECB.ET.U\10 dã eonta do seguinte 
.EXPBDIJ'il\"1:8 

OJiicios : 
Do ministerio do imperlo de 25 de Agosto 

corr~.nte, participando que na quella data com
municou-se ã presidencia da P~rahyba a de· 
cisão da eamarn dos Srs. deputados sobre a 
eleição primnria feita em i8 do mez pnssado na 
freguezia de Nossa Senhora da Conceição de Ca • 
bacciras.- Inteir;~do. . 

Do ministerio da guerra de 25 de Agosto cor· 
rente, remettendo o requerimento e mais papeis 
em que João Baptista Mallleiros, escrevente das 
oflicfnas do Iaboratorio do Campinho, pede ao 
corpo legislativo que seja considerado o seu 
logar com a Clltegoria de nmanuense.- A' 

. eommlssão de pensões e ordenados. 
Vem ã mesa e é. mandado imprimir o seruinte 

projecto precedido de parecer : .. o 

1.880- N. 1.03 

a i.028:758~t4, desde que se excluan1 os de
positas (liq a.ido~) no v~lor de L800:000$, que 
não constituem renda, mas sim recurso, e são 
conseguiu temente divida,que ó Estado contrabe 

Assim, comp~radn a despeza ordinaria, orça· 
da na propost.~ do poder executivo no valor de 
U8. 286:758~314, e .a receita, ordinaria e ex· 
traordinuria no de l:[!r.. 2~8:000~, apparace o 
deficit de L028:75&t$5H. 

A camara dos Srs. deputados, porém. tendo 
votado reducções de déspeza na lmportaneia de 
4,.!39:910~~56. fez baiur o total da despeza da 
proposta a H4.. lG6:8~7,~958 (inferior em ..... . 
L3H:395~73l. a votada pu·ra cada um dos ex
orcicios de !879-lSSi) ; fez, portanto, des
õpparecer o ·deficit, o creou um saldo de 
Ui: :!52SO~~. como se verá do quadro se~uinte, 
em que se apresenta, por ministerios, a aespeza 
orço da n::. proposta e a votada pela camara , 
comparada com a receita, não comprehendidos 
o-fundo de emancipação e os depositas: 

on.ÇA.n.t. 
~.L rnOr<liTA. 

DES.l.'IZJ. 

Miuisterio do i~porio .. . · 
:. d:1. ju"ÍÇ3. ,. , 
• de csbõUI; . .. 

doa. D'l:lrial~ ••• 
, da guorr~ . .. . -
• da :tgric . ... . .. 
• da ! aucda .. . 

HS.liSO, 75S,S'Sl4 m. !4ô,~4i,)'.lõS 
Ree~ita., segucdo a pro-

RleC:i~'idCm::::.:: : ::: : ~:~:~~:~~~~ U6.!JS:OOO.)OOO 
Dditit, sog:1uJo 3. pro· 
· posla .. • ..• , .. ... .. , • • 4.!ES:7õ8,s;l4 
S.t.~dn, de r.onfonnidade 

com :a. YOt.v.,io da de.s-
pozo pel• ••lllorol ......... , . ••• . .. .. .. !U:!õ~8)1~ 

lU!CEITA GERAL DO llll'llnJO PAliA O EXEnolCIO A commissão entende que esle saldo de 
Dll !881-1.832 iH : i~2$0~2 póde ser elevado 3 i . 5~l : l.5~$01í2, 

A commissão de orçamento, h:J.vendo acura· apezar de pro pôr a abolição de a l~ans impostos 
~amente e~aminado a propos1a do poder exj!eu. e reducção de outros, sem cre~çao de novos e 
t1vo de le1 do orçamento pnrn 0 exercicio de :~ggravação dos existente~. salvo o restabeleci· 
l 88l-i88!!, D3 parte concernenle á receila e rnento d3 taxa addicionnl dos vinltos seecos 
disposiçOOs gerues, vem apresentar o resultado communs, de pasto c fermentados, cuja cobrança 
do seu trabalho, · eessorr até uJteror i deliberação pelo decreto 

A receita geral é orÇada na prouostn em n. 7.555 da ~6 d&Novem bro de 1870. 
H6.9o8 :000$, quantia i:;unl â orç~aa na !ei Para conseguir est~ r~sultado, basta-lhe cor
n. ~ .9110 de 31 de Outubro de ! 879 (orçamento rigir ~s estimativas das verbas da receita da 
vigente\ ; tnnto em uina, co mó em nutra, com. proposta do · governo,· -augmentando umas, di~ 
prebenáidos 900:0~ do rundo !le emancipação miouindo outr~s; e com ·tal intuito passa a 
e f..SOO:ooo,- de depositas (líquidos) ;- sendo' examinar diversas rabric:~s, e a indicar as altera 
portnnto, s6mente de !:1.4.258: 000~ a receito ções, que o seu estudo lhe sn:;gere. · 
composta da renda ordin~ria e extraordinnri~, DIREITOS nr:: Jlti'ORTACÃO PARA CONSOMO.-A 
excluidns as referidas importnncias do fundo -proposta orça em õ8.Õ00:0006 a artec.,dação 
de. emancipação e dos depositas. desta renda. . · 

A despe>,a ordinoria é axoda na proposta A commissiTó verifieou que é já conhecida 
em H8.~86:75S.$5til. ·; 11avendo, portanto um pelos baf~nços mensvcs existentes no \besouro_ 
deficit de l.328:i~8$5U, dr{icit, que mÓnta a aarrec:~daç~o d(! 56.U.3:6t 76682, .no anno finan 
2.::28: 7~8,$5U, desde que n!o se compreb.enda ceiro de !879-iSSO, falt,ndo ainda os balanços 
na recetta a quanlia -de 900:000,5, importancia de Thesourari~s dos seguintes mezes: . · · · 
esta desttJ1ada ·_ao . .fnndo.de emancipa~.ão, pro S. Panlo.-Fevereiro a Junho. 
dueto_ de n_ma renda especial com applieação S. · Pedro:-Idem~ · .. 
espcctal e · tmprescindivel, que nãofoi compu- -"'-~illa Catharina. -Março a Junho . 

·_. .ta~a . ~a d~:~peza .orçada na proposta, nhi . .Ogu~ Bahi:.t~:...;Abril:.n Junho. ·. . . · · 
rsndo COm S·a, v_erb:~_ < .Monumlssões (producto Alagõas,...;..ldem •. 
do fUD.d~ de emancipa~o) • .aeficit que eleva-se. Par~hy~a--M~ço a f unho 
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Cearác-'-Maio e Junbo. 
Mato·orosso.-Idem. 
AmazoMs.-JunilG. 
!lhr~nhão.-Idem. 
Piauhy .-Idem. 
Espírito Santo-Junho. 
Paraná -Idem. 
Mas, por uma demonstração da tbesouraria de 

· S. Pnulo e por telegrammas das thesour:>rias . 
da· Bahia, S. Pedro, Santa Catharinn. e A!agôas 
salle-se que nos mezes, de que falt~m balanços, 
foi arreMdada a som ma de 6.400:0:UQ063. 

Ainda h a a addicionar a-renda presumida no 
valor de 38&.:5-1~:!17 para as duas -restantes 
alfandegas de mais vulto, do Maranhão e Cearã, 

_ corresp:ondenltl ao mez de Junho parn aquella, 
o do Maio e luullo p:~ra esta, calculada pelas
médias dos balaoÇos do 2. 0 semestre e:dslentes 

_ no-thesouro. 
.As trcs parcellas dão aSQmma de 6~.9~8:i53§0H. 
Ih ainda a accrescentar a renda que tiver 

sido arrecadada nas províncias do Amazónas, 
Pi:mhy, Parahyba. Espírito Santo, Paraná e Mato 
Grosso corresponden~ aos mezes, cujos lla· 
lanços ainda não cbe!Íllram; que, si n3o au· 
gmentar a renda ·conhecida e presumida, acima 
estimada em 62.928.!il3$02~, segurnmente tor
nará certo este computo, corrigindo qualquer 
falha nas medias calculadas parn o Ceará e 
Maranhão. 

O seguinte quadro àã a synthMe desta expo
slç[o. 

Renda constante 
do s b~lanços 
existentes rio 
thesouro .. .. .......... . ... 56.1~3:6171)6~ 

Idem, _ de tele· 
grammas: 

~bia -Abril a . 
Jnnbo .... .. ~. 2.2()6:75~~22 

S. Peiro-Feve· 
reiro a Junho 2.M6:8!5DOQO 

S. Catbarina -
Março a Jnnbo 

Alagõas- Abril 
a Jo.nho ...... 

Renda,conforme 
uma ·demon· 
~tração . remet· 
tid~ de S.Paulo 
-Fevereiro a 

84:7MrS699 

89:!08$265 

Junho ........ 1.372:596,)877 6.400i021~63 
---·-- ---·--

Renda conhecidá 62.5~3:638~745 
Idem, presumida 

e calculada 
p.e 1 as médias . 
dos mezes do 
2. • sempstre : 

:Maranhão- Ju-
nho.· ......... . 

Ceará - Maio e 
Junho ........ 

2\)\):~98~65 

· 178 :Olií~7i! 384:514~277 
--·---

1\endarionhécidà · . 
e presumidA:- ....... . : •• ; • 6~.9i8:i53~~ 

Si, no 2 ._• semestre de l879-!880, ainda. se 
pagasse o rmposto addícíonal dos vinhos,' cujo 
restabelecimento a commissão ptO.(lOO, é facil de 
ver que o total da renda poder1a ascender a 
cerca de 63.700:000g000. 

~ara· avaliar ~- de~ra lque proveniente da abo· 
!içao do refendo . tmposto, basta considerar a 
que se deu na alfandega da côrte, onde em cinco 
mezes; de Janeiro ·a }[aio do corrente anno, 
deJx.ou o -Estado de perceber por 9.87!1,.946, 
Jit~os despoéhados, aoimportancia de(l93:7q,7~200, 
po1s o. · tanto monta o imposto addicional de 
50•;.. . 

E nem so 11iga qne a abolição desse imposta 
troaxe grande au::meoto na importação, pois 
que, segundo dados olliei~es fornecidos por 
aquella repartição, nos mezes de Janeiro a Maia 
de l879, quando os vinhos -estavam s11jeitos ao 
imposto addicional de W 0/ 0 , entraram 9.7!3.H6 
litros, isto é, apenas menos i6L8'!8 litros do 
que nos me.z:es de Janeiro a Junho do corrente 
anno, em que estavam isentos do referido im• 
posto . . 

Entretanto por este accrescimo de 161.828 
litros; cujos direitos importam. em i6:182t$80(), 
cedera o Estado ~93:7471)200. 

Isto só na cõrte. 
Relevo. · ponderar que a nova tarira já foz 

favor ao commercio dos vinhos, abatendo a 
respectiva taxa fixa, .e que todos os gencros 
·despachados par a consumo pagam os 50 • 1, de 
imposto addiCIDoal, com excepção unica dos 
vinhos. 
· Esta renda teci progredido ~radual e consi· 

deravelm.ente no ultimo trienn10, parà isso con•. 
tribuiodo emcazmente o augmento de imposto 
e ~ revisão da tarifa, e a ~special - da-provmcia 
de S. Pedro, sobretudo no ultimo anno. 

Em vista do expendido, propõe a commissãa 
que n renda de iRl portação para consumo seja 
or~da em 61.500 :000~, e que sejam restallele· 
chios os lSO •;. nddieionoes s-·bre 11s direitos de 
importação, de que ficaram -isentos pelo decreto 
n . 7 .51)5 iJ:e 26 de Novembro -de 1879 os vinhos 
seccos, oommons, de pa~to e !brmentados. -

Este computo deixa larga margem; 
·-· --;: .. ···- -. ----- --- '---· ------- ---

llXPElJiliXTE DE GENEROS LlV!lES DE Dtl\EITOS 
Dll CO~Sl:MO, P.I.GA!SDO. 05 G!L'lll!IOS El!TnANG&Il\OS NA• 
VBG4DOS PQD CADOIAGEM, QUE JÁ TENHA.M SAT!S· 
Fll!TO 'OS DIREITOS D~ CONSUMO; SÓMENTB i ~ 0/0• 
-A proposta ·orça em !..000:000/J a arreca· 
dação desta taxa. 

Parece eleva da a estimativa. 
A taxa de expediente uos generos livres é 

de 5 °/, de~de .1.869, e a de i i/2 '/o sobre as 
generos. navegados por cabotagem foi imposta 
pela lei n. 2.9~0 de 3i de Oulnbro lle i879. 

.A arrecidação daquella tax.a produziu, des-
prezadas as rracções, o em : . . - -

i8:Í~i875 .. . -.- ...•.. ; 553:595~ 
- 1871)..;..{876 •• ; .... . : ... ;- <)!8:~!800<) 

187ô-i877' ... ~ ..... - .. . &.3&.:850$0(10 
i877.....:i878.. - .••• .• ·• .-. - ~ . 4&.!:~00 . ' 
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. Vê-se destes algarismos que a renda tende a 
decrescer: assim; 3 estimativa de 500:0006, que 
•erviu de base para o orç.nroento de :1879-tSSO 
e t880-i881, e figura na proposta actual, é um. 

. pouco eleva da. 

Tambem parece mnito elevada a estimativa 
de 500:000~ pm o imposto de i 1/ :! •;.. Não lla 
ainda base segura para calcular esta rendn, que 
começou a ser cobrada de l de Janeiro do cor
rente anno em diante. . 

Em muitos balanços remettidos das provín
cias ao thesouro esta renda está engiobadn com 
a de 5 •;., e não se póde fazer prom1>tnmente a 
discriminação. Por isso -a renda conhecida no 
thesou.ro pelos balanços monta apenas â somma 
de 5&..1tl6;$889, relativamente insignificante. 

Assim~ a commissão procurod saber quanto 
linl1ão produz ido em globo ambas as rendas, e
verificou. que pelos balaDços existentes no the· 
souro, mencionados qnando se tratou da renda 
de import:l2ÜO para consumo, é já conhecida 
n nrrecadacuo de fil.9.8U,;S36. 

Mns, por uma demonstraçiio da thesouraria de 
S. Paulo e telegrammas das thesourDrias da 
Bnblu e S. Pedro, sabe-se que nos metes, cujos 
balanços nioda nüo eh~:;aram ao ·tbesouro, foi 
nrrecadnda a somma de iU:770s')W8, 

Estas duas parcellas dão o total de 5U:5975294, 
que a pouco mais se elevará, quando se nddi
eionnr a arrecadação, de que amda não ha co
nhecimento ollieial. 

O quadro seguinte tcmmá 
exposição : 

mais clara est.:~ 

R enda constante 
.dos balan~os exis-
tentes no \besouro • . . • . • . . . . . . U9 :82is5&36 

Idem de ;:\elegram. 
mas: · 
Bahia - Abril a 
1unbo .......... . 

S. Pedro--Fevereiro 
a Junho . ....... . 

R e n da, conforme 
uma· demonstra
ção remettida de 
s. Paulo ........ . 

Renda conhecida: 

!2: 203/J357 

59:487$277 

Médias para comple-
taro~.•semestre .... . .. . . ... ·• l8.790~5U 

Total, . ................. i;,i ••• ••• · 560:387~ 

Attende~do ,. porém, a que o impOst-o de 
-l !' o;. so fo1 cobrado durante .;;eis mezes e 
que, executadas as prescripções do § 3.? 'do 
art. H da lei n. 2792 de ~O de Outubro ae :l877 
é posslvel· elevar a receita dos 5 Ofo de expe ~ · 
diente, n commissiioestima em 750:000S a renda 
da rubrica, .e pensa não fica( muito lónge dn 
verdade. · 

E' pmdente não exagerar as estimativas, e 
antes, pelo: contrario, restringil-as quando as 
receitas são : duvidosas, e . não se fuudam em 
bases segur5s. · 

E, 'porque· >e··te~ham suscitado duvidas sobre 
a' iuterpretação' da disposição relativa ao im
posto àe-1 lf •t., a commissão tornará bém 
claro que es..<e _imposto só recai sol.Jre os ge
neros navegados por cabotagem dos portos de 
uma província pnra os de outra. Parece que 
a lei cogitou~da n11vegacão inter:provincial, e· 
não da navegáção interior das províncias, a qual 
não tem o nom(de cabotagem . · . 

Ta!Jinteiiigencia parece acertada, porque o 
üuposfo nctual é a restanr:ição, salvo düfereoça 
de taxa, .do antigo imposto de expediente dos 
geueros estrangeiros navegados por cabotagem, 
que jâ tivessem pago o de consumo, e {03Sem 
transportados d~)tmas 11ara ontras províncias, 
imposto que deixou de ser cobrado em vir, 
tude do §a. • do art. L • da lei n. 750 de 20 
de Outubro de 1869. 

DiREITOS DE EXPORTAÇÃO DOS GENEROS NACIONAl:S. 
..,..-!\. p~oposta orça em 15:500~0000 a mecadacão 
desta renda. . 

A com missão verificou que é jâ conhecida no 
tbesouro, pelos balan.~os alli existentes, a arre
C3dação de l5.600:0í555:1.5 no anno fiDanceiro 
de l.Sí9-:1880, fa!Laniío ainda wntos balanços 
quantos os mencionados, qu~ndo se tratou da 
renda dos direitos áe ~mportação para con
sumo . 

Mos de uma demonstração da tbesonraria de 
S. Paulo e telegrammas das thesourilrias da 
Bahia. S. Pedro, Santa Cnth~rina e Alagôas, 
sabe-se que nos mezes, de que ainda não lta 
balanços no thesonro, foi arrecadada a somma 
de 2.~56:1i23J)Q49. 

Cumpre addieeionar a · renda presumida no . 
valor de 35. 002;)800 das províncias do Maranhão 
e Ceará, eorresponuente a Junho para aquellá e 
Maio e· Junho parn esta, calculada pelas medias 
dos balanços mensaes do 2 .• semestre existentes 
no thesouro. · 

As tres parcellas sommnm :L8 . 092:1iOM36~. 
Hn ainda n nccrescentar a renda, que tiver 

sido nrrecadada nas províncias do Amazonas, 
Piauhv, Parahyba, Espírito-Santo, Paraná e 
Mato Grosso,. correspondente aos mezes cujos 
balanços ainda não L chegaram, que provavel· 
m e n te pouco :mgmentará a renda ·conhecida e 
presumida, acima·cstimada em iS.09i:50l.,s364, 
mas qu~ seguramente ~ tornará:. certo este 
computo 

O ·seguintê quadro torna majs ela~ esta e1;, 
posiçiio: -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:34 +Página 5 de 25 

Sessão em.27 de Agosto de.l880; 409 

Relld~ constan
tB dos balan-
ços ex.istcn lcs . . 
no tbesOllrO .•••• , ••• , , , ,. ,. i5.600:.075$)Ui 
Idem, con-

stante de tele
grammas: 

Ilahia, ·Abril . a 
Junho .... . .. 392:32~000 

S. Pedro, Feve· 
reiroaJunho. M2:069i.)9/i~ 

S. Catbarinu, 
Mar~o n l11nho 10: O::l7~Gi0 

.Alagoas , Abri 1 
a Jnilllo..... l.&:3:320,$H9 

Renda confor
me unu de·· 
m ons l ração 
remettida de 
S; Paulo..... 1_.21l7 :88l/l076 · · 

2.'t56: ii2360~9 
----·--·-· 

Renda· couheci-
dn .......... : .: .. : ......... 18.0fill:598656i 
Idem. presu • · · · . 

mid~, .cnlcnlada .. 
pelas.mediasdos 
mezes .do ~.·: se-
mestre: 

35o902~8oo 

l,rãráriuão ,· .ru: 
nho.. . .. .. .. . 2~: 07lJISI;2 

,Çear:í, .. :Maio . e 
Junho.~.::.. . . H:8:ii~l58 ------

Renda conheci; 
da .. e· presu:~ "' 
mid3 ......... :: .... · ....... iS.og2:50:!636~ 

Estimada com m~xinw. segurança ~ renda no 
anno ·financeiro do · :1.1)79-i880, a coro missão 
·vai· .. ·confrontal-a·. coru a dos dons annos finan
ceiros anteriores, ~onsí:mtes dos balanço~ flnaes 
e synODse de Hl78-18í9; p:1ra .achar a média, 
despf~i!-~.1~~ a~ [ra_c_çõ J~: . _ _ . _ .. 

1877-l$78 iS78-1Si)_l··!Si~-ISSO ·1 
!:i;.849~J655 i7 jj~3~~;jli~5 if-.0~2:5()15 

Termo medi() 
"p.i6.5:02,.5 .. 

. .Assim, a"commiss5o. propõe que.esla rcndn 
se.ia ol'çada ~m .u .. 000. 00\l$000; -~.o .fn .com se
gurança, pois a exportac.ão .. v.úprogredindo. anc 
nualme.nt~. como se.póile.\rer .. pelo.s dados. esta· 
tisticos const~ntes do relti.torio .do.min,st.erio õ.a 
fazenda; .e; .sentindo n.ã.o .• .ter .. dado.s .completos 
para determinar. o valor dos g:encros. exporta.dos 
em .L.odo o im~erio .no. ultimo a lltlO , financeiro, 
n_ào se nl.rtará ao prazer de .t!'llzer .ao ccinhcci: 
menta da c~marn .dos .Srs. deputados ú seguinte 
qu:idx,., .. or.g-Jnizado.,nL!llfaQdeg~. da . cõ~:t~ .• no 
qual~ mootnm. os. Yalores .de·ex~r.la~.ãl) .. co.m~ 
por.udcs .. eom os .de. importaçãl). na. ref~ri.da,al. 
J:anQ.eg.a.. :o.os ttes. ultiwos .exer.cicios. . ... . ..... . 

'l"om" IV ........ 521 ............. -.··•~ , ..... ~ ...... 

YALOn TOTAL DA !1\ll'Ofi'J'AÇÃO E EU'OllUÇAO 
N.-. ALF.!NPil«.ll. I)A CÔlitF. 

.fawres 
Origem !.877-!878 lSiS-1879 !S79-!S&J 

Trn(IOrt;I-

Et:~r~~: · 90.~7 .4311$3().; 9l.029,321,1il7S 95.09.Í..68!,l2;3 

çã'--.- ·g~.3lG.OIStl231. lOO.OSi-~6;5197 !12.0S9.9il8ll!l 

Tot.i.-.. !8>.;<>3.~84530 m,Q9ll.G13~7> 'itl7.1fLlí93KJ85 

~ Cllll!luisSITo clári ~gora os valores da e:xpor~ 
toç~o c tmtwr~1ç1io em todo o Imperio nos dons 
ultnnos ~xcrcicios, rle queha estati.stica. 

:1.877 Hl7t! :1.87$-1~79 

Exporta~ii" .. l.86.3i!l:2001)1l00 20i. .. 0~7:lJOO,SOOO 
Importaçao .. 163.5t6:800,SOOO 1ti3 .!10~_:800~000 ------- -----

349.866 :oooaooo :J67.562:3DMooa 

· -A commissão .seguiu o principio de orçar a. 
r~nda pela med1a dos tres ui Limos· annos, não 
so po.r.. se~:..o 11conselhado 11e1a 1ei, - como 
pelas boas prati cns, desde que a renda -vai cres· 
cendo, e a <JUan tia estimada -fica consideravel
~e_nte inferior â arrecadada no ul\imo exer-
mcw. . 

Jl[FQsto DE. nocA •. - A proposta orça a sua 
ar~ecadação em 80.000~00. 
. P~rece ra~oa_-v~l . a ~stirnativa, uma vez man

l!dns as d1spostçoes VJgen tes > mas a commis· 
são tem de red~zil-a, porque prapõe isenções ~o 
pagamento do 1m posto. . . . . 

Sobrecnrre~a elle os· fretes, é de einbar:içosa 
arrecadação e de expediente complicado. · · 

.A commissiio farâ ·o bistorico do imposto;·: · 
Foi crcado pela lei (do orçamento) n. -1.507 de 

26 de Se.tembro de 1867, irt. 2~, e começou a 
ser cxlgtdo dest1e i de J~neiro de· i8o~-em···vir
tnde do decreto n. 3.986 de i:l: de. Outubro 
daquello anuo, o qual'mondou .. qu.e. se.col.\rasse, 
pe:D estadin .das emborcaeões. na d.óca.da.a!Ian
dega da cõrle, as ~eguintes ta xás:. .. .. . ... · 

Dos. navios e save~~os, q:ue atra.imssein no cáes 
d~ doca, _. np _parte extenor, por metro ·de cãil's occupado: · · ·· · - · · · ·· · · ·· · · · · ~ -
Por dia de effeetiva descarg~ •• ; :·.: ·· ··· ·j;soo 
Po'r dia 'em· que nãó se cffecmasse ·· ... · · · 
' "d·escarga .. ~ ........... : ..... ; ·. ·;·. ···· 6@0 

Dos que atrac~ssem na parte intérior:·· · · 
i>iiL: Q.ia,.~e éfl:éct.\ya, .de.~ca_ rg. a::._,: __ ' 'J;)OOO 
Por dia em . qi~,e não. se. e.lf~ctu_asse. _ . 
. .desca~:ga ... __ .. ··· _ .... '·'.. . . . . . .. . . . n.;;oo 
Dos._ qRe. _ perm~nec.es~em . )l.a .. dóca, 

sem atr-Jcar ao cáes: por tonelada 
mel rica d'arqueação: 

tgi:~1la;e~i~~i: ;:;:.-::•~-;.: :~·.:·: :::.::_:::· ... ·- . :·~i~~ 
.A. lei '(do or<;amento} n. 2.G70 de.20 de Outu~ 

bro de 1875, art. H, n. 5,. autorizoü.o governo 
a e:xJlng_Jlir .o. jtl).postci,; e.º _q~çr.~~o. n, .~,0~'3 !ie 3 
(\e D.~~.emhr9 Jl:~.!il.e~lllO .~n~p .a~clarqu ficar.~~· 
Ji!)cto o. iD;JPQ.sto ·a. part.ir.Jto .i..•, de. Janeiro 
deJ87_6_, .... ,,·· .... ·. · · . ·' .... · 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2710112015 15 34- Página 6 ~e 25 

410 . Sessão _em 2:7 de Agosto de 1880. 

· .t:Jei (do ~rçamento) n. 2_. 792 de. 20 de Ou- •Empregam-se neste serviça, além· dos olli.> 
tlibro de !817, art. H, n . :i, autorizou o go- ciaes de descarg-a, no JX~rte que lhes incumbe, 
.vemo .:a res~bclecer o imposto de estadia na de apresen~r diariamente ã guarda-moria uma 
dóea e ampliar sua cobrança ás pontes e eaes, relação dos saveiros c mais embarcações, que 
de. trapiches ou armazen.s exteriores das alfun- · conduzem para adóca, um 3.• escriptuario com 
degas, reduzindo á metade as taxas do art. i. • um ajudante, official de descarga, especialmente 
do decreto n. 3.896 de 23 de Outubro de 1867, occupados na or""anização do mappa diario do 
ftca'niló isemo$ tia contri/iuifào em _qeral as em- movimento da dÓca, na escripturação em livro 
barcaçàeHnivtlas,. empregadas na descarga, em- proprio dns contas da cada navio para o paga c 
barque e desembarque. • - · menta do imposto, e na expedição das notas a J..a 
, Cómeçou, desde~ promulg~ção da lei, a ser secção para o calculo do imposto. 
arri!eadadoJUmposto pelo mõ<lo seguinte : • A l.. • secção, recebendo taes notas, ex:trahe 

Dos navwt atracados ao caes da dóca. uma outra para o respectivo pagamento. 
Na parte· exterior,· por metro ·de caes , Além da nota, que os officiaes de descarga 
· · occopado: · são obri:;ados a dar, aos saveiros e embnrcações, 
Por dia de effectiva descarga . . : . _ . . ..• . ç$WO que conduzem para n dóca, tem ~ind3 de dar 
·Por ·dla em que não se etrectuasse des· outra relação dos que vêm receber carga para 

carga.. . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . $200 exportação_ 
ilos '!UlVws· atracados na parte interior, • São ainda empregados no mesmo serviço 
· · sob à inesma base: um conferente e um 2.0 escripturario, a cargo 
,Por dia de effectiva descarga. . . . . . . . . f!!500 dos quaes estão ns respectivas arque~ções de 
·.Por dia em que nlio se effeclu3sse des- to à as as emb3rcações. 

· c3rga .......••.... •....•.... •. _. . . 6250 • Esta variedade de serviços é feita sob a res· 
.:Dós· que -permanecessem na dóca, sem ponsabilidade do guarda-mór, que é por isso 

. atracar ao caes, por tonelada metrica distrabido de outros de maior importnneia. • 
.. . ,de ~rqueação: 0> save iros são as embarcações que ma.ior tr~-
Poi- .dia util..... . . . ... . . . . . • . • . . . . • . . $!00 balbo dão, e m~ls abundam, [Jorque os navios 
Por dia feriado .. .•....•..• •.•••...• , 1';050 oceupam maiores ãreas, e não podem oeeupar 

A lei (do orçamento) n. 9.9~0 de 3i de Ou· a dóc:~ em grande numero. Tambem ns 9ueixns 
'tti.bro de !.879, art. l.8, n. ~. mandou cebrar e reelama~õ~s dos capitães e consig-natanos ver· 
pela estadia das emb~rcações na dóca da alfan- &lm cspeet3lmente sobre o imposto dos sâ· 
dega da ·côrte as se:;mnles ta..,;as: . veiros. 
- # · · · Com a carga e descarga em saveiros já bas-

. Dos riavios e sa11ei1·os atracados na parte· tante soJfre o ç:ommercio, sobretudo pela de-

.. exterior dó caes da dóca; pór metro mora, e não pode· evitar 0 prejuizo,. porque 08 
,de caes oçcupado : cães e pontes não têm capacidade para nelles 

-Põr dia de elfectiva descarga .. .. ~. . . . . ,5600 atracarem muitos navios. E' duro que ainda se 
Por dià em que não se effectuasse des- exija tributo em taes condições. 
·: carga., _ ...... ···············-··· H300 Assim, a eommissão ·propõe ~ll.e os saveiros 

· DOs navios e saveiro~ atracados na fiq_n.cm isentos do imposto de doca, a que estão 
·· ·parte interior do eaes, .sob ames- suJeitos pelo decreto n. 7 .5M, expedido em 

ma base: virtude do art. 18, n. !li da lei n. %.9.í0 de 3i 
Por dia de effectiva descarga. _.... . . . 1)800 de Outubro de !.879; e couseguintemente, lo-
Por, dia ·em que não se elfectuasse mando por base o que se :~rrec:~dou no exer-

descarga.... .. . . . . ... . . . . . ... • . . . . õMQ cicio de !878 a :1.879, reduz a 30:0005 a quan-
Dos que ·permanecessem na doca sem tia orçada na proposta. -

atracar ao cáes, por tonelada metri- . E~e>ll1Nl'E DAS .CAl'.I.TAZlAS.-A proposta orÇa .. 
ca de arqueação: em 6:W:OOO:S o producto desta renda. . 

i•or dia ntil; ..•.• .... ..• : . _ ....• - . . . "lOO Parece elevada a estimativa. 
Por dia feriado ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • H050 A commissão verificou ser já conhecida no 

Em resuino : !besouro, pelos balanços ali existentes, a arre-
Ení ts67 foi créado 0 imposto, e eomeçou a ~~~~~s1ô_2~3::1.7~~39 no anno financeiro~ 

'ser cobrado de :1. de Janeiro de !.868 e.m diante, . Falta 0 mesmo numero de balanços mencio-
comiJrebendendo navios e 3a~Jtiros. a· 

Em l.875 foi .necretadn a sua exlincção dei- nados no ~rtigo relativo :i rendn de treitos de 
:xando de ser cobrado desde i de Janeiro de importação para consumo· 
!.8"6 · Cumore, porém, addiclonar a quantia de 

1 
• . !3:!62,:)~50 arre.cadadn em S. Panlo, segundo 

· . Em 187.7 foi restabelecido, com o uiiatimento eonsta. d'uma demonstração · da respectiva the·. 
·~e metade nas taxas, ficando isentas as embu- souraria, remettlda · ao thesouro, quantia esta 
·cações mi ndas e· portanto os sa11airos. · corr~spandente ·aos cinco meies, de que ainda· 

·,Em 1879 foram elevadas as taxas , e eompre· não chegaram os balanços:. · · 
bendi dos os s!lveiros. Cumpre ainda addicionar a renda presumida. 
· · A.pratica tem mostrado que este imposto é no valor dc ·l0:!586i57nas provinciasda Bahia~ 
não s? ·de emba:açosa nrecadação, como de Maranhão e S. Pedro, calculad~ pelas médias 
expedloote complicado para o serviço_ A ~I dos balanços mensnes existentes no thesouro. 
respeit~ , a c~m~issão ',co!heu na alfandega da As trcs parcellas dão a somma de íl66:6.938M6 

·cOrte a~seSllUlte JD.{ormaçao : · como se vô do qut!.drO ~eg-Q.!nte: · · , . · 
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Renda cQnstante dos 
h" l;mços e:x.istentes 
no thesouro .•..•.. 

Idem, const~nte de 
uma demonstração 
rllmettida des: 
Paulo ............ . 

2qJ:I.7~~39 

:1.3:1625250 

· Renda. conhecida.. .. . • 256: 33i~689 
M~d1a dos roezes do 2. • semestre: 

Eahn. :.·... . . . .. . . . .. 6: 7311,1)~37 
Maranhao . . • . . . . . . • . . 7:}6$~60 
S. Pedro............. 2:687~860 

--- 10:158~757 

Renda conhecida e presumida .... 266:~93~M6 

A esta 'som ma deve acrescer a arrecada çlio 
conll~ei~a no thesouro, da"ll.ee!ma add!cional das 
proVII:ICias, no valor de 34:09i~780. . . 
, ... Ass.1m, a arrecndaç~o conhecida e presumida 
na corte e a eonhecJda d:ls provilleias. dão a. 
SOm!l\~ de 3.200:W}88772. .• • . 
. ~mda mesmo quando a arrecadação. no exer

CJCJO de 1879-I.SBO sela igual á do de :1.878....., 
1879, tomando-se estes dous exercicios, e o de 
!.877-1878, ter-se·ha a média de 3.iU: 65~965. 

Portanto, tendo em vista a. márcha ascendénte 
da renda ; tend~ em consid~ração qu~ este .im~. 
posto e~ relaçao · ao.s . pred1os situados na nová 
legoa alem da da antiga demarcaçiíe (lei n i 9~Q 
de 31 de OutUbro dé 1.879 art. 1.8, n. ~)deve' co
meçar a ser. cobrado no e:x:ercicio corren~e-:
Dezembro de :1.880 e Junho de t881. a commis~ 

. Ha a!nda a. ncrescent~r a ~rrecad~ção. qu~ são julga-se autariz~da a estimar em 3.:1.50:000/j 
ttyer s1do fetta nas províncias do Amazonas. a arrecadação para o cxerdcio de i88i~i88~ · 
P!a~hY.; Parahyba, Cei1rá, Alagoas, Babia, Es: e tem fé de qne este computo s~rá excedido. Eai 
pmt_o i:>:lnto, Mato Grosso, Paraná e Santa Ca· todo caso, n commissã_o estiina a arrecadação em 
thann~,. corre~pondente aos mezes cujos ba· menos do que produzm em i878-:l879 e 1.87g;....:.. 
lanç.os atnda nao chegaram. E' possivcl, pois, ·1.880, procedendo ~ssim com a maior pl'Udentia~· 
qne o. total da renda eleve-se a 570:000õí)00. IMPOSTO DE ri\ANS)IlSSÃO J)E Pl\OPBIEllADE,.:_ 
Ass1~ d~cresceil consideravelmente esla renda, A proposta orça o producto desla renda em 

que ah~s 1a em progressivo augmento, tendo ~.250:000,). 
produz1dC\ em :1878~1879 a importanci:i de A' commissiio parece baixa esta estimativa. 

· 513:397~398. O imposto produziu nos ultimas exercícios, de 
'Pa[a tã~ ~ensivel diminuição ·contribuiu: que ha balanço e synopse, o seguinte:· · 
L e prmmpalmente, a differença realizada na 

alfanàega da cõrte. proveni~nte de b3ver pas. · !816 · IS7i \ 1877-ll!iS ~·· 187S-1Si9. ~ T~~m;;,úió 
sado á companhia ·das dócas D. Pedro na co- --
brança para si do expediente, que se cobrava Ul9,61).~19 U71:3~1f.ISS. ~.400:Iiô.;3!B i.4.17:~ 
na alfandeg~ 11elo café exportado ; d'ahi decor· rendo nos cmco mezes de Janeiro a Maio ultimo A eom.missão não tem razões para crer·quústa 
a diminuição de 86. H7 :)U93; renda tenha decrescido no rinno financeiro findo 

2.•, e em menor escala, a reducção de i/3 n:1 de i879-i880 ; lambem nã'o p~de apre~eritar 
taxa por vo!ume não excedente.a 5o kilogrom· um calCulo, por não terem chegad·o ainda aó 
m~s (anter~ormente de 60 réis), roducçiio esta tbesouro> muitos dos balanços mensoes de_pro
fe,ta pela le1 u. 2. 940 de 31. de Outubro de iS?g vincias importantes. · ,. · · · ' · ·. · · 
art. iS, n. 2, § 1.. • ' Assim, rog11lando-se pelos tres ultimas ex· 

A commissão. portanto, estima a renda das er-1icios, cuja rendn está conhe~ida, faz â estf· 
capat3zias em 270:000;8, menos 1.70:000~ do que mntivade IJ..350:0006000 pnrn l8Bl"'""l.88~,isW é, 
na propo 1 • menos 67: 0263~5 do que a média dos tres ul· 
da verda~;~ e pensa que assslm não fita longe limos exercícios encerrados; e menos :Ll.O:H0~328 

do que no exercício de !878-1879. ·· 
hwos-ro PREDIAL.- A proposta orça a arreca- Seguindo a regra aconõelhada pela lei; e fi. 

dação em 3.000:000,5000. c:!ndo ainda a quem da média, a commissão JlrO· 
Esta estimntiva póde e deve ser nugmentad:l. cede com regularidade...... .. .• · .. · 

... . ... A.nrrecadação conhecida. pelos-ultimos ba- I~tp·o~"J:o· DE: 30 •;;, "llAS LOTERIAS, E ~O ·;·.·,nos .. 
lanços e synopse mostra constante progresso da renda, como provam 05 seguintes al~arismos : PRE~nos DAS MESMAS. - A proposta orça· em 

~ L500:0U0,5 esL~s rendas. 
1.876-,1877..... ......... 2..9H:339660l A eommissão tem. por exeeS>iva esta estim:t· 
!877-:1878............. . 3.050:879,:)66~ tiva; e ~credita que o augmenLo do imposto 
i878--18]l1......... ... .. 3.187:0lj,zp6li votado pela lei n. 2.9~{) de 3i de Outubro. de 
No.exercieio, ainda não encerrado, dei879- 1879, art. lS, n. 7, eome~ailo a cobrar de. Ja-

!.880, a arrecndaç1io deve ser superior á do an- neiro ultimo em diante, diminuio consideravel
t~rior, por'.Juanto alé I unho haviani sidos pagos mente a renda; julga provar sua opiniã9 apre· 
á hoca do cofre na recebedoria da côrte sentando, Gom dados obtidos no thesouro,ú pro· 
2 .80l:8iJ,71;!726; hnvia mnis sido recebido no dueto da renda do l. • semestre do e:terc1cio, 
semestre addicional, até 31 de Julho ultimo, em que os impostos ernm de 20 ~;. e :1.5 •;., e o 
iU:~603~66, e presllmindo-se que até ao fim: do ~. • semestre, em que foram elevados. a 30 •f· 
do semestre addicíonal (31 de Dezembro) ~iuda e 20 °/o ·. · ,.. 
sel cobrem 2t;O: 000;) por couta do noto a Renda das loterias em 18711-1880. 
receber do imposto lançado (o que nilo é de L• semestre. 1 2.' semestre. 
admirar, porque no seme~tr~ . addicional de 
1878-i879 cobrou-se a quantia de 38G:a825103, ·IUiposto de 20 •1• m:ôOO.I0001ImposLo de30 •r• l32,GOO,IIJOO 
quando é . certo que o lançamento pnra este Idem, do tõ •t• t.\2:50D;;IlOO,Uom do· m •1• ~~:G!J'JS900 
exercício· é .. inferior ao do corrente), ter·se-ha ··.·. fils:!OOJOOO,I · · . ·~;~,~~;x, 
para. a arrecadação da côrte 3.U6:313J992. 

~-
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-- Tom(l.ndo-se u renda do ultimo semestce p~ra 
base dG orcaroeoto de iSSl-1882, ter-se-ia u 
somroa de 3~8:lffl0~, qu~;·colllpar::da com a ar· 
rec:tdath -em exerci cios nnteriores, quando os 
impostos eram de 20% e Hi %, d:1ria umn dlffJ
rença p3ra menos de cerca de iOO: 000,)000. 

o thesourciro·e o fis~:al das \Qterias pensão, c 
nisto eslão te accordo com a commissüo, 11ue 
o augmento do imposto contribuio consideravel-
mente para á .diminuição da renda_ -

Pensão mais que p~ra i~so wmbem conco•·rcu, 
mas em múito . .menor escala, a inefilt:acia do_; 
meios repressiYO> da lai n- L099 de -18 de ::i e. 
tembro de 1860 riura evitar o abuso de ~e ven
derP.m- na aôrt~ loterias de outras !•rOI'inci~s, 
bilhetes de loteri:Js eslraligeiras, e de rH~s, 

Parece que n•to J)roccde tal _ l':.lzii<J, porque 
no semestre anterior foi normal ~ venda de lú
lhetes das loterias do estado, e n~o a pr~j utlicou 
a criminosa índustria da venda, nu ci'lrle, rle bi
lhetes de outr-as lowrias, que não as do ~stado, 
e de rlf:is. Seja a lei executada com vigor e o 
abnso desapparecerá _ 

Tanto o thesonreiro como o fls~<,l rlas !fJteri~s 
indicam a reducção dos referi elos irn postos, 
convertendo-os em um só de ~5 o;, sobre o, 
total do. -plano da loteria, e a com missão aceita 
este &lvitrjl; que lhe pareçe dara bons resul
tados. Com e!feito, o · augmcnto de impostos, 
fazendo com que ~eja men~r o numcru dos pre· 
mi~s, arreda os compra dures de bi!llet~s, que 
ass1m _Yeem menpr~chança para a sorte lhes ser 
propicia, e preferêm não só as loterias estra11· 
geiras _ c~mo as da _outras provincia:>, -cujll~ 
planos. lhes, oflerepeJl1 mnis .nrobabiHdades. 

Aceito tal alvllre, pUde -~er ~ rõnda orçadu 
em 964:800,}, tQmundo-se por !Jose loterias do 
i20:000D' e sua extraccão em numero de 5t, 
ao m'odo seguinte: ' 

Imposto -de 25 • /o , 
;. sobre um:dote
- .ria de 12.0:0001!. 

Producto de li~ lc" 
· terias, ... -..... 

Desta ultima iin- . 
portancia cum
llre deduzir nns 
lo tel'iils obriga-

_ .. ___ torias: -
L o O valor total 

do imposto re
lntivo a ~~ lo
terias para o 
I\[onte·p i o; e 
seis para o fun· 
do de emanci-
pação ........ . 

2..•-s 0/o ~os ::15 o;, 
sob-re :l2 lote· 
rias pnra a san-
ta casa de mi-
zeri cor dia e 

··_ 30:00050~0 

. LG20:000§QOO 

5~0: 000;)000 

h osp i cio Pe· 
õro lL....... U5:200~000 655:200;5000 

------- ------

'fomo u-se J:Jr~ ha>e do calculo 5~- lmeri3s• 
por haf.,r em muit·J~ <'llDOs antJ;riores cur
rido· I~ I numero, seudo cei"IO <JUe elll "t:;uus 
e:-.lralüu-sc numero ;linda m_.lor. , -

A 6mutissão,-arrcdolld~udo estH alga,·ismo 
Cüm o qu~ póde prodttzir u imvosto soln-e as 
iolerias das proviuvias, que niio ~stivereru 
isentas em -vinudc de dis['osicão le~islatiYa, 
orvo cstu rcndn em L000:000,$000, e apresentará 
um artigo ndolitivo reduzindo, com aclnnsula
de~d~ j:\-a utu ··nko imvo>to ;le 25 ' (. sohre 
o total cb lotcrin os imposlos soiJra o mesml• total 
e sobre os pi~rnios, qne tinham ~i:\o elevados, 
o L• a 30 •/• e o ~-· a 20 '(,pula citada lei 
de 1879. · 
- E, pot·qoe podem d~r-se circumstancin~ im

prcvistr,s, pelas quaes convenlta "llerar o plano 
da lo leria, iicarâ v governo p~ra e;s~ fim au
·,,,rizado, s~m poder, paréru, diwiuuir ou au
gmentar o impo5Lo. 

COBUANÇ-~ DA DIVIDA ,~CTLVA.-E' orça1a pela 
propost~ em 500: uoo~uoo- -

A' commisslio parece baixa esla estimativa. 
A eobr~nça tem ti<lo, uus t'lltimus ex.~rcicios 

cunsideraYel auiJ"mento, como se verá d"s s~
guinte> àaàos, tirados dos ulllrnos balanços c da 
s ynrJ[lSC de !Si8-:l879, 

iSiV-1877 I i3ii-tSi8 ~- 187'!--!Sí~ -~ T ormo mcdio --------------- -----
~7;?:2'J~S$.7~ G~·blU!l#&Jl .094:!97$091 .Gl:~:S~0$433 

A~~i~1, ~ commissão e::tirna ~- cobrança para 
-1831 a :18S2- etll 600:000~1}00, isto é, . menos 
;;5:830~';33 do que.a médiu dus tres exercícios 
acima m<Jncion. dos ; e men0s 9'l: :1.117~0:2!. do 
que no exercício de:l$78-1879. _ -

Quanto ao exercicin uão encerrado de {879.,.
!.880-, tudo faz crer que a importnncía da co
ilr~Jl"'n sorú supariur ã eslim~tin da c<>mrnissão; 
e nuo concluirá soúre este assnmpto, sem dizer 
l)llü lmscon irrf•>rmoç;'ies na directoda geral do 
contencioso, e ahi se declarou l{he ·_~elos daclos 
existentes, quer na dircctoria geral lle cuntabi
Hdade, quer na do conlenciosv, p1íde-se eum 
toda a se~ruranr,a orçar a 'cobranç~ il.a divida 
para o exerci c i c de 1881-:1882 em !iDO :000~000, 

}li)I isso que no> tres ultimos exercicios de :l877 
-1878, :1.$78-:1879 -e :1~79~1880; ·tem sido sem
,pre superior :í;ruclle alg~>risrno. • . 

.!:\IJIU.!i"[O .'SUB!t~ fJ SUl351DlO J~ V~l\CUlENTOS.
A prutiOSla orça 6111 2.000:1)00/P a arrecauação· 
de~te impostv, A' couJwissuo·v•reec e-xagerada 
talestiluatil'a' -

Cre~~u pela 1ci u. 2.9~0 de :Íl de Outubro 
de !Si\), ur·t. l.S, n, 5, começou a ser exigido 
dcsuc Novembro. 

Saldo .... ;, .... - 9W.:SUO~OOQ _ 

A arrecau~c5o faz-se, proccdr.rtdo asrcparti
çUc~, pf.n' outlc. s.~o satisfe-itos -os vuncimen tos~ 
ao desconto do ÍIIIJJO~tu: quaudo lw _accumulat;u<> 
'Ue vencimentos ,·ari_nvci::s c lixo::-~ reunü~so, 
ll~\n.\ H -c.l_,l_n·tH~nl <lu lmj.\ns.to, ~1 qll:~-ntl~~ eUJ que 
e~tivpro111 on fureul .-~dmirli~tr~ttvmn•!IILo.lutiiJtJs 
o~ (Jt·imeirus, {I SOllllll<'l.-· du~ scg~llltl•rs; si Ua 
:ll~Cll~\S Pi'-I'Cl'. liÇ!i.O .'-~e ~ tí•TC-Critag~us·,-cmolumontos 
üu CUlit~~ l;ugus -pdas [J~rtes; a arrccauaçãa' 
rea1iz~-se_Ilehl:quc fOr ou estiver lutado. 
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. Vê-se que n nrrecada ~.ào é "racil e pr<:nMl:r, e 

não póde ser .e:'i:~da peiM que receJ,em • pnrte 
ou _lodo o y~ae1meuto pclqs cof!'es· pubhcos; 
;~ssnn, ]lllrem, nem s r·tnvrn succede corll os quo 
sómente percebem emolam:mitls e cusl~s i>Orque 
neste caso ha necessi<ladc de l:mpmento e o 
pngamenlo prompto, ou dentro do ex.ercicio, 
depende da youtnd,~ do contl'i!)llinte. 

Niio · l1a ainda· dados ·seg-uro~ para cnlen]~r 
com ·exactidiio approximadn o produeto do im
posto, mas lw sulliei~ntes pnr:' julgar exagerada 
a estimutivn de 2.000:0006000. 

.Facít'é proval·o. 

c~~F.~O os·nü~iosr.o.ncef1ido~ nn·g<lV~rn-o: parb fnz<;r 
f:~ce ás d·~~pez"s qeeret:tdns, •!lórmente qu~ndo 
l"tn·proposto, e atuda p~·opora, a suppressiio e 
dimi nuíçi\o de im!lOstos. 

A connnissiio desejára pro!llir ã slippressão 
deste imposio, que fóru voLado para os exerci
cios de i87\l-i8SO e 1.880-ll!Sl, e rec;,e só
mente sob1·~ uma classe, a quem se dá .o salario 
e a pensão em. retribuição do seu trabulho 
tictual uu al\tet·lor, qu~ndo· el~sses, que têm 
renda consideravel, não pagam tributo sobre a 
Nnb. · 
M~s, send!J de . nüo pequena hn portaucia o 

pruducto do llllp0sto>, do facll e nilo dispendiosa 
arr~c<~da~ão, parece prudente eonscrval-o por 
rnats um anuo. 

A ~rrec~da\:ão, segundo os halnnços meo.saes 
e:~:istentes uo the>ouro. produzio no scmest1·e 
findo em Junho ~65.519,;25~. Se ,j esta quanti~ 
addicionnr-se a renda pr~sllmída, correspon· 
dente ~os rnozes, cuj~,; ])alan~;os ainda não che· T.L'>:A ADorcro:<.u DE: E:>I:IlAYOS.- A proposta 
garam ao the~ouro, clilctrl:tda i•elas meui~s dos orça a· sua nrr~ondnção em ti00:0006000. 
balanços ~li existentes da 2. " semestre, ter-se A com missão não impug-na a estimativa,- mas 
ha 0 :;omma de ~9S. \l\lS;)693. . niTo póde deixar de considerar neste exame tal 

Isto bast<t par~ proYDr :!. evidencia quaulo é imposto para propor sua eliminação da renda 
e~cessiva a eslimutiva da propostn, aliâs ames- oráinaria. e transferencia pura a renda com a_p
ma que serviu de ha~e para nv~Har 0 computo plíca~ã_o especial a fim d.e augmeutar o {wldo de 
da receita no or~~men:to vigmte. Co\n elfeito, enwnctpapão. . 
dobrada aquellu qu.,ntia, de lJ,98.99S~93 para Só por força de eircumstancias muito espe
cC>rrespqnd_er __ a um anno ill teiro, ... ter~se-h a ciaes . poderia esta tax:t. to r fonn,.do parte <\a 
997;996~986. . · ·renda ordinaria. .. .. " · · 

A commissão reconhece que o c.~lculo das · A lei n. 2.M.O de 28 de Setembro de 1871, 
mcd~as é muito fallível quando se trata cle co- Ub~rtando da escravidão as gerações !uturas; 
brnnga, que comprellende um curto esp~ço de não se e,queceu d~s gerações cxisienlcs, niio 
tempo; reconllece tnmbelll que ainda podem ser ~uiz deixai-as sem a esperança de ad'luirir a 
recehidas, no semílStre addicionnl, dgumas liberd~de, que· seus filhos iriam ter pela cir· 
quanti~s, dos ~ue niio percebem venuim~ntos cumstancia feliz de nnscer~m em outra época. 
por folha ; recontece finDlmenle, que o impo>· A lei u~o podendo resDlver do prompto, sem 

·to póde ser mais tlroducti\·o, desde que se pro- gr<,ude ab~lo pom u sociedade, o melindroso 
ceda a nova l<itaç>o dos officios de justiça, se· probleJDa da immedi~ta emancipa•;iio, quiz, 
gnndo foi determínDdo pelo decreto n .' 75a5 de C<Jm auxilio do Estudo, ~ cxtincção gradt1al da 
22 de Novembro do !.879, mas· tudo isso servira cscravidüo. 
qll:lndo muito para estim"r a arrecadação an· Desde sua IJl'Omulgacão, ninguem mais nns-
nual no· m~ximo de 1.300:000~000. cerin escravo, e osquc·o eram, iriam sendo re· 

A. com missão procurou àillda outros d~dos dim i dos. · 
para :~valiar o producto do imposto, e m~is so 
convenceu da exogeroQfio da estimativa da pro· Para o55e nm creou o fundo dü emnncipnçllo 
posta. c o dotou co,n vorins rcnd~s, priccipnlmentc 

Mandou. f3zer um apanhado dos venclrnentos com os que tinham como razão de ser a escra
de l:U003000 pa1·u cima, ( comprelleml~ndo os vidüo. Entree>los ultimas est~va a taxa sobre 
com [lo~ tos de pequenas [Jarcell~ que sammodas os. escravos resiuentes nas cidades, vil! as e po· 
perfaçam a dita quantia), que de_\'em ser. pagos vooções. · ··· 
pela8 1epartições de far.endn, tomando por base Este imposto foi · arljudicado no fundo de 
a propo>t~ do orçamento paro. i881 - 1.882, e cmancipnç~o : o ~ugmento da sua taxa não 
achou que tnes ventimentos sujeitos ao imposto lhe muda n nMureza. Assim como o aecessorio 
montam a 22.a~8:a32$0GO, cujos 5 'lo importam ~cornpanha o principal, a aildição devenugmcn-
em LH7:H6;5600. ·· . · tar o C>bjecto, a que se une. · 

Mas ha a deduzir daquella quantia os descon- A taxa addicional nflo deixa de ser taxa de 
tos legaes po:r motivo de molestias, liconçns, escravos, embora lhe dêm aqnello nome: o 
montepio ou outro de natu'i-ezasemelhante •. · nome''não_alLera a esscncia da causa. 

Cumpre accreseentar ao dito comp1lto :~ im- ; ... . ~ " . 
portancia de porcentagens, emolumentos e I ~~n,~ DE GEN~nos E N\OP--IOS NAClONAES.
cu .. st.as, ~crcebidas .pelos f1i'nccióti."rios. publ icos, . A P'\'OJ!Osla _orça o seu producto. em 800 · 900~900: 

·mais osvencimentos dos·eH"'enheiros e pes!oal ~A cornnussao pare~e elev~da esta .. e~tunnt1Va, 
'ero se.ryiÇO das estradaS dê~rtO em C(lnStfUCI{ãO llaO, po;que OS_proprto~ D~CIOD:l.CS e generos~ de 
por cauta do governo_ . :que o Esta.~~ possa diSilOr,. sem d;sv~ntacem 

'l.'od3via os 5% deste aecrescimo nlio poder~ o ~ara o_ serv1vo,_ valham menos, ma, stm por
dar m3i• de 200:00DI) ~ 250:000,500(). que nuo ~ . r~cll e proml~~- a sua ven~, sem 
. Em vista do expendido, .nfio é prudmte esti- grande prc!utz~ para o ernt~o, . . .. 
·mar em mais deL:JOO:OOOJOOO o pt'oducto da ·A e:-:peneneta t"m mostrado que esta rubrt~a 
_arrecado~ão do ·imposto. ·· A commissiio -:i1lles produz ordina~iamentc som ma pouco avul-
' querpnssar portimida, do que calcular com ex· tada. · 
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Ainda nos ultimos exercícios .isto se vê, salvo 
no de t817-i878, por ter sido então vendido á 
Griln·BretaDha o encouraçado Indepe11de1icia. 

Esta rubri~, est1m~da em diminuw quantia 
na proposta de orçamento para t879 n f.~~o. foi 
ele;ada a 800:000~000 no computo da lei vigente, 
por se contar com a venda de algumas fazendas 
do Estado e seus gados, e tambem com uma 
grande quantidade de cobre existente na l!<lsa 
da moeda. Mas as fa, endas n1io encontram com
prador senão por preços ·infimos, e o Estado 
não está no CDso de um fa.llido, cujos bens são 
vendidos a todo preço por bem de prompta li· 
quidação. Os gados das que não estão arrenda
das têm de ser vendidos nc:~ corrente anuo finan
ceiro; e o mesmo succederá cem parte do cobre 

· da casa da moeda. · 
Assim, para o exercício de 188!.-!882 restarã 

uma parte do cobre existente na cnsa da moeda; 
haverá o excesS<l de madeiras mal acondiciona· 
dàs nos deposites do arsenal de marinha, além 
dos proprios nncionaes, dispeusaveis e impro

dal-as .em lotes a qnem maiores vantagens offe• 
recer, preferindo, lfllando seja possivel os actuaes 
occup~ntes. 

T .IXA DE TRA.NSPOIITF.S.- A propostn orça em 
L600: VOV~OOO a arrecadação deste imposto. 

E' ex.agcrnda esta estimativa, aliás a mesma 
que seryio para o calculo da receita no orça· 
mento vtgente. 

Para démonstrar esta asserção, apresentarã a 
commissiio os dodos, qne colheu S<lbre a co
brança começada em i. • de Janeiro do corrente 
anno, por virtude do decreto n. 5:i65 de i3 de 
Dezembro de i8i9, expedido para execução do 
art. !.8, n. U §§ { e.2 da lei n. ~40 de 3l de 
Outubro do mesUlo anno, qne creou o Imposto. 

Verificou no I besouro que, durante o semes· 
Ire, tinham produzido as taxas sobre passage11s: 
Nas ferro-vias urbanas (côrte) . .. 256 :2946260 
Na estrada de ferro D. Pedro li !07 :856~560 
Nas barcas de vapor de algnllllls 

companhias · 4:791,5700 ' · 
dnctivos, sempre de dilli.cil venda. 

Em vista do expendido, a commissão reduz a 368:9~21\1520 
estimativo a 300:000$, pensando ~ssim appro- comoJse vê dos.[ seguintes qnadros ; o :1..0 e 3.• 
ximar-se mais á 'Verdade~ e apresent~rá um organizados com dados tirados dos balanços do 
artigo additivo concedendo ao governo autorisa· ~besouro, e o terceiro fornecido pela estrada de 

. l)ão, além.da. que já tem para vendeJ:-em. basta .ferro D,.Pedro 11, cuja somma concorda com os 
publica as f:~zendas de criar sitas n~s proviu· balanços, não constando, . porém, nestes, como 

· cias do Piauhy, Marnnbão e Parã (art. UI da lei não deviam co!lstnr,[as especificaçóes sobre nu· 
n.~. 79l! de 28 de Outubro: de 1877), para arren· meros de passageiros e quotidade do imposto. 

IMl'OSTO DE TWSPORTE ARREC!HnO NAS FEt\RO·VIAS 1l:RU.\.,.'I:..I.S, NO PilllODO Dl>COlUUDO DE JANEIIIO A 
110010 DO CO.RRE!I"TE Al\"NO, E:tEllCICfO D!t {879-!880. 

Gomfrznhia Plano Companhia Companhia ComwnMa. 
1880 Vil a.Iza- de carrir· dB S. Cliris · Total 

bel Inclinado de Bota{o!Jo urbllltol tovào 

------------ - ----------·-
Janeiro .... . .. ..... ...... ~.53=35980 7~i&O 9.W.,6060 14:.31>7~0 l 3.075;S600 ~U97r)740 
Fevereiro ..... . . . . . . .... 4. .71~60,0 870~120 8. 773,5000 15.4.4,1~320 13 . 252~60 43.051634:0 
J\larço ... .... .... · .. ..... 11..757;5100 918,!)000 9.6G2~~20 :!.~.786;5500 f.U.H,5:i60 &U9o$880 
Abril. . . . .. ... .... ...... õ.O~Itr!)i60 79~66~0 9.!.22~080 1L M46140 12.63~920 39.2!!0;5M 
Maio ...•.••... ...•.. .•. • 5.8i:i86020 8326980 10.59~~0 8.799.5~00 14, .313.5020 ~0 .397676 
Junho . ...... .. . · . . ... . .. S.568;$SOO 7506180 !( .491;5760 15.7296560 i 3.5H/i000 &7.:!.H ------ . 

30. ~7.7~00 4..916,$660 S9,i2ii,S660 !80.758$~80 81.018,5360 ~.:!9~ 

llll'OSTO DE TRAXSPORTE AllRECADADO l'ELA.S COMPA!\RL\S DE ~A.VtGAÇÂO A VAPOR SUliVJINCIONADAS 
NO 2. 0 SEli!ESili.E DX 1879-!.880. 

iSSO 
Companlt.ia Companllia 
'" . 1 de paque· 
fa~ona tes Bmzi· 

:.!íavu_7a· leiro~ do 
çaoavapor Sul. 

Companl!ia 
Espírito
Santo e 
Campos . 

Companhia. 
Brazi!eira 
de Nate· 
gaçãoava.
por. 

Tom!. 



() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 

&torada de Ferro D. Peda-o li. 
~ 
8 
3 

UAPPA . ,DO Jlo!POSTO RELATIVO AO f. o SEMESTilll DJI !880 ~ 
~ 
~ 
"' 2l 
~ 

Imposto de 20 'réi~. Imposto de ~O 'riÍI$. Imposto d~ CO réis. Imposto de 80 tiÍU. 
~ 

~ 

~ 

:l o 
MEZES 

00 ..; 
-~ """" o .., 

., ., o ~ 
.,~ ~ · 

"" "' .. .., .... 
""' o .. ó "' o "" ~ 

. ç.. c~ <!> ... t; "" <3 :'.:'! <3 "" "" .. 1.:"' .... 
~ g~ ) 

p Oi .. :g p 
"' ~ ""' "" "" .li ~* e o "' o "" o o 

~ f;:. p .:1:: ,;:1 f;:. &: .!! .. .. 
C! 

~ o OI 

(/.) ~ 

~ Sl 

ã 
~ 

"' 

~ 
----·=- --. --- ------- ----------------- g. 
Janeiro .•..•• , .•. , ..... 12:!.359 2:4o6.7~!80 23.060 9~2~~0( G.lí03 390618( IUOO 4a2nooc (I; 1.91~76( !&:889/}980 19:08!~7~( 
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Março ........ ', ......... 123.099 2:461.,$9.80 2!.935 877/.!.\00 8.07õ 48~500 tí.!70 ~l3IIGOO ~:237/5~80 12:1lG2n;JOO 1.6:799/1780 
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Abril ....... , .......... H8.167 2:36363&1 19.0Zõ 76111000 7.9.25 fj,7tí/JIXJI 1).257 4~061l6( 4:020ll~0( U:ll47,360 t6:õü7D700 
. 

Maio ..... -.,,,,, .. _ •. , .•• 13~.266 2:6W/)~OI :!1.783 · 9H~32( 8.880 532nBOI õ.432 434~õ01 ~:1)2~98( tõ:UtUõm l9:665,Ji80 
' ' 

Junho.-................. na.l!95 2:4696~ :!3.4U. 937/}76( 9.0~6. lí42ll6U !UIIO 4!~~~0 4:3~5/ifiO lri:260~6&0 i9:G26/5HO 

-·--- ---.-1-----1--·---- --- --- --- f----

To.ial dii.);sem&slre; • 728.378 U.:lí67~ r>:3118~~ 2:868806~ 2:496b80( ~fi:331/i02( 82:líllll~I>W 
o;., .. ~J·c:: rf 

13~.91)0 47.811 3U!IO :107 ; s:J6/)560 
1·.. . ·' (' _: ·, ':. 

> • ! ~ ~ 
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- Quanto ao prodneto do imposto n:lS proviu· 
. cias, apenas se sabe, segundo os balanç.os men
saes existentes no ·_ thesouro, que no semestre 
foi recebidl a qunntia de !6:~32~500 ( sendo 
!2:765$200 em PernamlJucOJ. :l:989;)260 no Ceará; 
i:3t3~ 900 na n a h ia ; ~~~,;~390 no Amazonas; e 
H~SW"no P~raná ), n1ns $em discriminação da 
taxa ·relativa a passagens nas estradas de ferro e 
a passagens nos navios a vapor. Falt.mldo mui
tos bnl3nços de thesonrarias de provín-cias, em 
que ha estrad~s do ferro, e têm súas 5é(les com
panhias de navegaç5o, cujos passageiros estão 
sujeitos-no imposto, mister foi desprez3r quanto 
ás provlncias estes dados incompletos, e procu-
rai-os em outra parte. -· · 

Havendo o digno ministro d'.igricultum, conl
_merêio e obras ·publicas, por ~viso•circular de 3 
··ae Abril ordenado aos engenheiros fi scaes das 
estradas de fei-ro, quO iD!OriD3SSCm nn prin1d ra 

quinzena de cada .mez .qual a importancia co
brada no mez auterio•·, dee!araudo desde logo 
quaes as qunntias cobradas no trimestre de Ja
neiro :t MarÇo, foi n con1missãú busc~r esclare
cimentos á respectiva secretaria, e ahi lbe farão 
dndos em confiança os_ otlicios e relalorios dos 
l'oferídos en<>enbêiros. 

Oe poss11 destes documentos, organisou o se
guinte map_pn do produclo do imposto, comple
t.'lndo o mez àe l unbo, que faltava em relação 
a tres estradas, com a média dos antros cinco 
mezes, o acrescen~mdo ~ imiJOrtnncia do im
posto da cstrnd~ do Carangóla, durante o se
mestre no v~lor de 4,:023,)080 (de que -nlio tinlla 
liOLicia nquella sceretnri~ J por informa~ão do 
empregado do · tbC3.'luro, eucJrregado do exame 
de contas da referida estrada, recentemente 
chegado á c~rte. 

Qtr.I.DIIO DE~!ONSTn.-I.TIVO 1),\S ()UANTLAS PROV&NUi1"TES _DO lMPOSTO DE TRANSPOUTE, CO!lD.&.llOS PELAS 
. ESTIÚD.!.S DE U:nno ABAIXO DECLARADAS, NO ::! .' SEMESTRE DE :1879-1880. 

Janeiro a Medias Total Junho Estradas de ferro 

5::1.90rs70 :1.:036$:1.70 6:m.so~o 
2:800 820 . 2 ; ~9ii,553ó 2:800~820 

I. 2: ~77 ,SüllO :llJ.:D7:l~170 
G:3tti;)SSO 

. 2;846J~7ó 
6:316;5880 

H :2;13J:l80 !i:l}80;)050 
20 :0~8,5!70 ..-...... .. 20:04~170 

---- - - --- ~--

Da· Bahia a S. Frnncisco (Babio) ....... . ....... : ... . 
Central. da Bahia (Bt•~in) ...... ... . . .. ... .. . _; •.. .... 
Do Rectfe a .S. F•·anc•sco (Pernambuco) ....... ... . . . 
De :Baturité (Ceará) .......... . .. . ................ . 
DeSan tos aJundiãhy (S. Paulo) ...... , ....... ..... . 
DeS. Paulo _ao Ri~ de Janeiro (S. Paulo) .. . ,: ...... . 

61;067~60 G:378J370 G7:146$i30 
--- - --- ---............. ······· ··· ·· 61:0&7$760 

. .. ;~;õ23$98ô ............. . 6:378~370 

············· 11:0238080 

Arrecadação co!lbecida .. ; .... ..... : . . : .. ........... . 
Medias para o mez de Junho .. ............. . . . ... . . 
Estr;nda de ferro de Carn~golu .. _ . .. : ..... ..... .. . . . ------ - ---
Renda p-çovavel no 2.• semestre .... : ...... . • . ... ... , ..... . . . . .. .. -- _:.--.. . ... 7:l :~iQ~liO 

Não foi tão feliz a · commisSiio . em suas pes· ou 3rredonuando o a!gnrismo, 900:000~000 
quisas rara saber o producto das· passng~ns na~ muito inferior á eslitllati\·a ele f.. 600:000$ da 
embn~e:Jções .a v~por, pnrecentlo-lhe que ~os pror•osta·. -_ 
fiscaes das con•panhias de navegação subven- Mas a <eommi~siio aYaliar:i •·m ftuanlia muito 
cioiisdás nEo·sc expediu ideutica circulur. inferir.r a 900:0006000 o produ..to do _illlp>Jsto, 

_ : NO.:~carencia. de_ dMdos a.WLJ·cspeitu,..a .com- vorq ue pri>I>Õú : 
missilo calculou a impor~,ncia dó imtYo~tn nas L • Abolição ,:ollrc as ]mssag~ns na> fel'ro-vias 
províncias em 1.21 ''! _apr·oximadnmente. sobre o urhan~> : 
arrce:Jdado na cõrte, t<>m~ndo [K>r ua~e as sn!.J-
venções, e achou ii.S:l0;5190. 11ue, reunido~ aos ;:2.• !senrão IWS p.,;.._.,,gens inferiores. a i~OOO 
~:79!§700 da.côrte, dãu iO : u2t~i\lO. na~ esln•das elo· ron o, e n 10;)000 nos navios~ 

Com estes elementos escrupttlo~amente colli- v:•110r, cnj.,s taxa; >5o de20, 1>0. 60 e_ M réis, 
d · m• o;onl'ormid:,do 'dos ariS. ~. • o ~- • do citado 

gi Oõ, .. chega-se ao segu1ute resultado: , regulamento n. · i~G5 de:i3 de Novembro de 
Taxa.na3 ferro -vias _u~bnnas · !8i9. 

(côrte) .... .. . . .. • .•... :. 256:29~260 A commiss1io não se deterá em j U>lificar a 
Idem -n~ estr~da de ferro abolir.,.ão do imposto de 20 réi s_ nas fer_ro-vias 

D. Pedro II ..... : ..... ; . l.Oi:856i)560 urbanas, que wnws qoeí:xas c reclnmnçoes !e-
Idem nas outras estradas !le v:mlou. w um imposto vexatorio, ilesigual e. 

ferro .. · ... : ..... : -... . . . 7i ;!t.70~HO pe.<:<do. A cobrança tornar-se-ha muito diffi~il 
_ Idem nos nav.ios a vapor. • . . i 0;6:t%;5'1!l0 e dispendiosa, si·as compnnhias ~'Oncessionmas 

d<1s dilas r~rro-vias se recusarem a servir de 
·· . -~~-cy:2&3$!~0 intermetliarius; conto_p;,re~e c~t~rc~ dispostas a. 

Dobra]ldo-se e;:.t-1 quan tia'; corrllSponde.ilto ~ u·rii faze l-o. -
semest.re, ter,se-ha para um anno 892: ~t~6s)2~0. I A reluctancia dos passageiros -contribuintes 
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dá Jogar a repelidos eonllictos, que tornam em-
b:araçosa e difficil a locomoção. . 
· .t:ste assumpto ~m sido muito debatido, e, 
portanto, torna-se dispimsayel :í commissão re· 
produzir argumentos geralmente conhecidos: 

Nos estradas de ferre o .produeto do imposto 
tem sido . negátivo nos pequenos· percursos, 
porque os pass:~geiros deixaram a L • classe 
paro. tomor a 2.•, dnhí. re$Ultando dimin.ui
ç5o relativa na renda das estradas, e cou
sequente prejuízo par~ o Estado, que é proprie
tario de umas e garante c afiança juros a outras . 

As taxas inferio~es a iOO réis 'pouco. pro
duzem e são as mais vexa to rias. Si a estrada 
de ferro D. Pedro TI, ond~ · os çontribuintes 
dessas taxas foram em numero de 942,349, só 
concorreram .com !t '/o da renda to~l. é de . 
ver que nas outras estradas, que não se acham 
nas mesmas circumstancias, .pois nfio transpor
tam passageiros de bairros importantes c popu
losos para o centro dns cidades, a iruportancia 
do imposto será insignillcanLissim~. 

Si da quantia acima det.erminada ~6:2q_.:J;}120, 
import:meia do. cobranca do imposto em um 
semestre, se deduzir a guanlia de ~56:291.;5~60, 
correspondente no imposto sobre as pas&agens 
nas ferro-vias urbanas, e mais a quantia de 
!1):331.~020 ·correspondeii.te ·ás i.~Xãs íiifei'iores 
a iOO réis na e!l,tradn de ferro de D . . Pedro rr, 
ter-se-á par:t um semestr~ . i64.:61J~q0 e para 

.um auno 3~9:~35;$680. -
_ A commisstio, po1·ém, estimando a renda 
do imposto para .l.8S:I.-i882, e tendo em con
siderxio o dêsenvolvimento das estradas de 
ferro, : jul~a que provavelmente attingiró. a 
350:000~000. . . . . 

Em vista do expandido, :1 co_mmissão orÇII a 
nrrecadaeão do imposto ·na mencionada qMntia 
de 3~0:000~, e ap;·esent~ um artigo additivo, 
abolindo e reduzindo ta:~:;~s na fórma indicada 
com a elausuln-desdc jã. 

iMPOSTO ~ERRJTORIAL.-A propostl\ n~o OI'ÇII a 
renda deste ·imposto, seguramente por falta de 
base. · 

A commissão deixa de estimai-a não só por 
essa razão, m3s tambem porque ]Jropõe a sua 
abolição. · 

Este imposto foi crendo pela lei n. 2. 9/tO de 
31 de Outubro de · i879, art. iS o. lO, e sua 
nrrec~dnç5o foi regulada pelas instrucções de 
22 de Abril ultimo. · 

lei n. 29&,0 de.3l. de Outubro de 1.879, art. 1.8, 
n. 3, § 1.. o ; e para sua arrccsdliçuo foi expedido 
o dec. n. 7.559 de 29 de Novembro de iS79. :;~ 

Em relat.ão ao rumo nacional, ievantou mlli
tas queix:~.s e recl:~.mncõcs; e parece ter produ· 
zido funestos resulladõs, sem embargo das boas 
intenções, com que foi crendo. · · 

A' çarnara dos Srs. depuladodoi'am presentes 
muitas represen lnções contra o imposto, che· 
gando ao conhecimento da commisslío aS'Se· 
guintes: · .·· 

Das cnro·aras municipnes da J\yruór,a, Itajubá 
c Pomba, da província de Min:~.s-Geraes. 

Dos productores, fabricantes e vendedores. de 
fumo de Pernambuco. ·. 

Da associação commercial beneficente, da 
mesma província. . · 

Dos commissnrios, mercadores e preparadores 
de rumo, do Rio de Janeiro e Babia; 

Da sociedade União Commercial de varejistas 
de seccos e molhados, da cõrte; · · . 

Dos negociantes d~ capital dnMaranhão; 
' l)(ls negociantes da eapiLlll da província de 
S. Paulo; . ·· . 

l)(ls commissarios e mercadores de fumo dns 
cidades de ·Na2areth, SantO Amaro, Caehoei'ra, 
S. Felix:, Muri\.i.ba e r:etra. de. S.i\n.I~Auna.da pro-_ 
vincia da Bahia ; 

Da companhiâ lmperial M:rnufactora de Arte-
f2ctos de fumo, da Bahia. · 

Os fnndamentos das representações são, em 
resumo, os seguintes : · 

O imposto causa diminuição de consumo, 
tem determinado o fechamento· de fab ric-15 de 
rapé, cigarros e cbarntos, e tem.ncabado coro a 
pequena industrin .de fahricaç5o de cigarros, da 
quill viviam -nomeros.1s famílias pobres; 

A lavoura vem n ficar sujeita aos preços, gue 
IM queiram impôr os grandes fabricantes e ne
gociantes de grosso . trato, -unicos que podem 
pagar o imposto, e vae-sc extinguindo a peqn&»a. 
cultura para suppriroento local, que vendia os 
seus produelos · 3 0S reL1lhistas ; e arrellados 
estes do merc.1do, os vendedores em grosso 
impõem o preço; 

Sua cobrança :~inda não começOu por falia do 
lançamento, que tem .. demand:~do e demnud.:l 
grandes dispendios. E' ex c! usivo para a cidade. 
ao Rio de Janeiro e recae sobre os terrenos 
comprebendidos na lagoa da demarcnção pura 
o imposto predial: sua tal(a de 20réis por metro· 
quadrado é excessiva, e . desi guol, por ser 
unica: . · 

Alem dos impostos ger!les, existem os pro
vinciaes e muuicipaes, alguns bem vexalorios, 
em quasi todas, si não em todas os provincias; 
em Alagôas, ~eará, Bnhia, Pernambuco e Mara
nllffo o fumo nacional está sujeito tt ~xas quasi 
prohibitivas, chegando a 50 •;, ad l!a·lorem em 
al"omas dellas. Em cinco :~unos foi o imposto augmentado 
de 200-•ro,islo é,antes se pagava 1.()0 e hoje 300; 

·porquanto as .tnbellas, que aeolllp~nbaram o 
decreto n. iUí90 de !S de Julbo de !874 foram 
elevatlos de . 50 •[o }leiO decreto n. 6. 98~ de 20 
de Julbo de 1878; e os taxas deste duplicadas 
pelo decreto n. 7.559 de 29 de Novembro de 
1879. . ' 
· Este ultimo decreto, sujeitando á tan espe
cial 1odos os merca~ores de fUillO, mesmo 
·quando não ·taça~!~ da venda d? fumo a s,na 
princip3l mercnnC1:1; no contrariO do que dls

. ponb3m os orts. {6 e :17 do decreto n. 5.590 de 
l;; de Julbo de i871l, tem dado em resultado 
que· só na ·côrte,:eercn:dc' ~.OOO · easas, re~:nn
eiaS.oem á continuação do eommerci<) de rumo, 
isto em detrimen_to do consumo; causando grande 

A pr'oiJried:~de urb~na na .cidade do Rio d<l 
Janeiro já estó. demasiadamente tl'ibutada. 
. A comm iS-!ãO res<lrva-~e. para, D~ discussão, 
demonst-rar cabalmente :1 inconveniencia do 
imposto, si a. ~ua abolição fur impugnudo,. o 
qu,e não é de e~pe1:ar. · 

··mOSTo · no FUl!O.- A proposta niio orça: a 
importancia ~a sua.nrreeadaç:io, provnvclmente 
por f~llci de· base. Este imposto foi ereado p.ela 
. Tomo lV~ 
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prejuizo aos produ~wres de rumo a retirada de 
. milhares de retalh1stas. 

Finalmente, a região prodnctora do fumo em 
.Minas s. Paulo, Parana, Goyaz, Rio Grande do 
Sul, por ser ad'astada do litoral, acarreta para o 
producto grandes onus de transporte. 

A com missão acha procedentes estas rasões, 
e nrifieou na reeebedoria do municipio da 
eôrte que, deJlOIS de promulgado o citado de
creto n. 7 .~9 de i9 de Novembro. de !879 sobre 
o imposw do fumo e sens preparados, !8i~col
leetâdos requererão antes de Janeiro do cor· 
rente anno, eliminação do ,Iançamen\o no 2. • 
semestre, por desistirem daquel.le ramo dJ com· 
meroio, sendo certo que, posteriormente, lU 
desses requerentes pediram colleeta, ft_c.ando 
assim redll.tidos a 1..703 os desistentes. 
: Em vista do exposiO, n commissão propõe are
vog&.ção, desde já, das tabellas, que acompanha
ram o citado decreto n . 7 .li59 de~ de Novembro 
de 1879 para a arrecadação do im(losto sobre o 
fumo, fienndo sem ell'eito a autorização confe
rida ao gov-erno velo art. i 8, n. 3, § L • da lei 
n. ! . 9® de 3l at~ Outubro de l879 para rever 
as Wlellas, a que estavam sujeitos os fabricantes 
e mercadores de preparados de !nmo. 

- A ·commissãó procurou sabet quanto tinha 
prodmido, no semestre ultimo, o novo imposto 
sabre: o [umo nacional e importado, e obteve no 
thesouro os seguintes dados : . 

Importancia do imposto cobrada 
na cõrte, a saber: nu alfaJ!~~gª 
o de •o •t....... ~i:U~ 
e na recebedoria-

A rendn total do imposto nas províncias só 
será conbecida por occasião do encerramento 
do exercicio. Mas póde-se fazer desde já uma 
estimativa pelo q~ se arrecadou na cõrte, 
admittindo nas próvíncias 00 •(. da arrecadação 
na cõrte ; assim ter-se-á: . 

para um seme,;tre.. •.. . l.30:079,SS95 
e para um anuo ....... .". 26Q: l591):1.00 

Oll 45:8l5;50SO para o fumo impDrtado, e 
8<1::~6~1H.lí para o imposto dos fabricantes e 
mercadores. em um semestre. 
• Como, porém, o impasto sobre os fabricantes 
e mercadores de fumo ainda póde produzir mais 
com a cobrança do semestre addicional, a com
missão, tomando por base o lançamento da cõrte 
no ultimo semestre no valor de 56.3608500, 
e augmentando 90 •; • para as províncias, póde 
achu a estimativa de !07 .084-;)9W_para um se
mestre e de 21~. t6!)~900 para um exercício. 
As~im a abolicão do imJ.losto em relação aos 

fanricantes ·e 1nercadores só poderá produzir 
um desfalque de 2t6..:L69p900 Da renda ord.i· 
naria, deslalque, que sera compensado indire
ctamente, eom o augmento da producção do 
fllmo, e consequentemente, com o augmento 
ue outras rendas. 
· A. com missão deixa de pro pôr a abolição dos 

W '/• além da t:lxa addícionai sobre o imposto 
do consumo do tabaco, que fõr importado, não 
só porq_ue não se têm levanhdo queixas e re· 
clamaçoes contra tal imposto, mas tambem por· 
que sua renda na nlfandega da côrte, unica, de 
que ha dados completos, apenas demonslra uma 
peqttena differenl(o, comparada a renda do se
mestre, em quenao se cobrava tal imposto ante-

Imposto de indus· 
trias, etc •. . . , ._. •. 

rior, com a do semestre octunl, diminuição, 
M:3~9~7~iS que póde ser explicada por se ter retirado da 

68:1!6~9~ alfandega todo o tabaco alli existente no fim do 
iiiém, cobrada nas províncias, se- penultimo semestre, logo que se soube do au-

gnndo os balanços existentes no gmento do imposto. 
tbesouro . •. . •. .. . .•... ; • . • . . . • 30: t96;}355 .o seguinte quadro, organizado na alfandegà 

- - -1 da côrte, demonstra este asserto. 

Fumo imp ortado 

QIIQ.UO• BXBIICICIO EXERCIClO DE i879- i880 
.BlAS DI !878 - i879 i . 0 SEllEST!Ili I 2.• -sEW:STllll 

TJJIIPA DB 1874 T.A.R!F.~ DE !880 

FUltO VALORES DlllElTOS I nmE~_ros i DlllE.ITOS I '\>AtORES VALORES 
DlPOSTO 
ESPI!CUL 

Em: cbar11· 
tos •.• . • ltil!::38~000 !íll!::31.56~00 2Ui:i80,5000 M:58~0 i67:0W$000 50: 103'*00 20:0i~OO 

'Rapé, etc.. 7:669;$33l . 2:3~00 37:263;$331 U: i766000 lt:J\!05000 i:~;$000 51 00 
Cigvros . • 93:i~ 27:937 70 50:692,%98 i5:%07r)i80 3l:76~!! 9:52~700 3:8H~ 

. !itlí:t766895tM~;$07o 303:225,$929 90:967~780 203:00!0332 60:927~7oo1~:~7!/i0so 
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··.E porque o governo esteja autorizado a ap
plic3r o producto do imposto do fumo ao res
gate ~~~papel-moeda, e fique aquelle producto 
r.e<!az1do a uma _quantia diminuta, vislO a aba· 
ltçao do mesmo 1m posto sobre os mercadores e 
fabricantes, parece a commissão que deve ser 
supprimida esta rubrica especial, p~ssa.ndo o 
produeto do imposto IJara a rubrica-Direitos 
de consumo-continuando o governo autori· 
zado a appliear ao resgate do papel-moeda as 
sobras da receita. 

tendo firme crença de· que a arrecadação não 
será inferior a esse computo. 

A commissão aceita em globo a estimativa das 
outras ruhricas no valor total de 25.088:0ll0~, 

,Aceilas as emendas da eommissão, fica a re
ceita, composta de renda ordioaria e extraor~ 
dinaria, elevada a H5.688.000.)000; e a renda 
com applicação especial elevada a !.400:0006, 
de maneira que a receita geral do Imperio, com
post~ das ~res rendas, montará a U7 .08S:OOOI, 
sem melwr, em hypotbese alguma1 os deposites 
(liquidas), como melhor se verá ao quadro se
guinte, em que vêm especificadas as· rubricas, 
que soffreram altera~ões pela commissão e as 
que não foram alteradas. · 

~ Renãa. ordiinaria e Proposta Com missão DiffertnfD: Dif{trtrnp~ 

:z; eo:traordinaria pt~ra. ma1s para menoa. 
-
I Direitos de importa· 

çilo para consumd ~8.000:000~00 6Ul00 :000~000 3.500:000~ 
·2 Expediente dos ge- ... 

:íl50 :OOO,WÕO neros livres etc ... i. 000:0008000 750 : 0006000 
5 Imposto da dóca ... 80:000~00 ' 30 : 00011000 50:0006000 
6 Direitos de exporto-

ç~o de generos na-
15.500 :0006000 !.7 .000:0006()00 !.500:00()6000 ctonaes .......•.. 

iO Expediente das eapa-
tazias ...•........ MO:OOOJSOOO 270:000:5000 !10:0008000 

30 Imposto predial. .... 3. 000: 000~000 3.i50:000~000 i 50: 000~000 
a~ Idem de transmissão 

de propriedade .•. 4..250:00MOOO ~.35Q:000~000 iOO:OOMOOO 
36 Idem de 30 "/o das 

loterias .......... 850:000,$000 j 
1.000:000~000 37 Idem de 20 •1. dos 500: OOOr$000 

premias etc ...... 650:000~00 
42 Cobrança da divida 

iOO:OOOf5{)00 ~ctiva ....•...... ~00:000~00 600: 000~000 
II.3 Imposto de subsidio 

2. 000: 000$000 1.300:000~000 700:000~00 e vencimentos .... 
44 Taxa de transporte .. L600:000$000 350: 000~000 i .í!õO:OOO,:!OOO 
li.7 Idem addicional dos 

500:0008000 escravos ......... 500: 0008000 . .... ~ ........... 
5\ Venda de generos e 

800: OOOiSOOO 300:000:5000 .. ií00:0008000 proprios nacion3es 
lmport anc!a das ou· 

trns rullrlcas que 
não uveram altc-

25. OSB: 000~000 ração ............ ~5.088:000~000 

:Llli.. 258: 00()8000 H5. 688: 0001!000 5.350:000~00 3.9!0:00~00 
Comparada com ~ 

despeza vota da 
U.4.H6:8!I,7~958 pela camara ...... 

Haverá o saldo de .. !.5~1: l5ij0~2 

' Renda com app!wa- ., 

fiiiO espeoial: 
Qu"otas destinadas 
. para o. fundo de 

9oo: oooaooo {.~00:000~00 5110:00~000 emancipação .•..• 

Deposit~s (liquid~s) L 800: 00~~000 . J .800:00080 
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· Agora passará a commissão a tratar das_ dis
posições gemes d~- propostn ·e dos creditas, a 
que as mesmas se referem, limitJndo snos oll
servnções :is tabellas C e D, que tratam dos cre
ditas es)leciaes e dos supplcmentares para 
eert~s rubricas do orçamento. 

Quanto ás verb:1s, para as qlllles o governo 
póde abrir- credito? supplementtlres, a com· 
:missão faz alf:UIDas alterações para pôr a UI· 
bella de accôroo com -os artigos da despeza j á 
votada pela eamara, e ncresceuwndo as rubrica! 
de-Reformados-, tanto da .marinha como da 
guerra, visto como, não se podendo de ante
mão determinar qual ó quanttnn das reformas, 
que possam acrescer, ticaria o governo sem 
meios para pagar aos olliciaes o praças do exer· 
eito e da mt~rinha. 

Quanto 305 creditos especiaeS da tabella D, 
pm t os qnaes o governo poderá fazer opera

. ções de credito, a- coromissõo entende que póde 
ser redu7.ida.a 11.000:000~ a despeza a fazer com 
o prolongamento das estradas de ferro do 1\e
cife o S. Fruuciseo, com n parte substitnida nn 
estrada da Victorla, e da estrada de ferro d~ 
:Bahia, sendo 2.000:000$ para cada uma. 

Comquanlo esta despczn seja productiY~, o 
nosso estado flnaneeiro aCQn.~lllo ,qn!l se_ ev.item 
gtmdes · e!ifprehcndimcntos, c que se faça a 
rcdncção possivel nos dispcndios com obras 
deide que não se vai desorganizar toes ser
viços. 

Assim,üca reduzida :i sommade !0.299 :2!3$657 · 
importaocia dos creditas especiaes, pnr~ os 
quaes o govert;o está autorizado a fazer opera
ções. de credito. Esta SO!Ilma, salvo a impor
toneia de 9~::0003 para pewcnos servi.cos, é toda 
destinada :i construe~ão de estradM de ferro, 
gnnntia de juros das que se construem em vir
tude da resolução legislativa n . 4 . '!50 de 2/a. de 
Ser.eoillro de !873, e .,.~ntia de juros a enge
nhoseentraes para rcliri~r assucar da canna.-

Ainda n1esmo que no exercicio de :188:1-:1882 
se despmda toda aquell:í quantia, o serviço de 
juros e nmortisação uo valor de 7 •;., sendo .o 
juro á razão de 6 •/ ., e n amortizacão de ! "/o, 
traria para o orcamen\o ordinario um nugmento 
de despeza no v:llor de 720:9Vi~9ii5, e portanto 
não o desequilibrária. 

E' para desejar que n~s rnturas propostas as 
despezus com garantia e fiança de juros

1 
de que 

trata. a lei n. 2. 450 de 4 de Sctembt·o ae :1$73, 
figu re uo oro:nmento da despeza ordiuaria pelo 
todo correspondente das estradas que já esti-ve· 
rem construiu~s e ei11 r.raf~go, c p~Jn porte em 
tr:lfego das não totalmente construidas. 

A oommissiio, ao eoncl a ir o sea trabalho, deve 
dQcla.rar. que conferenciou com· o-Sr. ministro
da f~zenda, e que este concordou com as emen· 
das e :~rtigos ~ ddiLivos, que vão encorporados no. 
seguinto projecto de lei, em qo.e a eommissão 
con-verto a proposta do governo ; 

·. 
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Projecto PNposta 

A assembléa geral decreta; 

Art~ A receita g-eral do,Imperio é orçada nn 
quantrn de 1!7 .OBS:OOOiiOOO e será realitada 
com o prodncto do que arrecadar-se dentro do 
exercício da presente lei (1881-1882) sob os ti· 
tulos abaixo designados : • 

OIIDll'l.utU · 

i.-r.omo na proposta, dizendo-se 6i.500:000,?, 
em vez de 58.000:0~00. . 
~.-Como na proposw, dizendo:se .750:0006, 

em ve~ de i.OOO:OOOCOO<J; e acrescentando-se, 
depois·das palavra~navegados por cabotagem
as seguintes: de uma para outra província. 

3.-(Como na proposta.) 
tr..-Como na proposta, supprimindo·se as 

pal:~vras-ficando elevada ao dobro a taxa que 
ora se paga. 

5.-Como na :proposta, supptimindo-se ~s 
IJalavras-elevando ãO • ;. nas taJ~:as ora cobra· 
dAs ; e dizendo-se : 3Q: 000;)000 em vez de 
80:00()6000. . 

6.-Como na proposta, dizendo-se !7.000:000D 
em vez de.i5.500:000~000. 

7 .-(Como na proposta.) 

8.-{Como na proposto). 

9.-(Como na proposta). 

iO. Idem, di1.endo-se ~70:~, em vez de 
M0:00080QO. . · 

H.-(Como na: proposla). 

- !2 . Idem. 
13. Id~m. 

{q._Jdem·. 
i5. Idem. 

:l6. Idem. 

i7. Idem~. 
!8. Idem. 

!.9. Idem. 

5!0. Idem. 

2L Idem. 

~-Idem. 

!3. Idem. 

Art. 9. • A recei~ ger~l do Imperio é orcada 
na quantía de li6;958;000J()OO, e será effectriada 
eom o producto do que arrecad~r-se dentro do 
exercício da presente lei, sob os titulas abaixo 
designndos : 

i. Di r e i tos de impormção 
para consumo ......... ·58.000:0006000 

2. Expedient~ dos generos 
livres de direitos de con· 

· sumo, pagando os gene
ros estrangeiros navega
dos por eabota3em, que 
já tenham satrsfeito os 
direitos de consumo , 
~ómente i i/ 2 •; ... . . . 

3. Armazenagem ............. . 
t.. Imposto de pharóes, ficando 

elevada ao dobro n taxa 
que ora se paga ........ . 

1.i. Imposto da doca, elevando
. se õO •t• nas taxas ora 

cobradas ................ . 

6. Direitos de exportação dos 
~eneros nacionnes ........ 

7. Dtreitos de 2 l/2 • 1. da pol
vora fabricada por eonta 
do governo e dos rq.etaes 
preciosos em pó,- pinha, 
bDrra ou em obras ....... 

8. Direitos de I !li •;. sobre 
o ouro em barra, fun
dido na casa da moeda .• 

9. Direitos de i v. dos dia-
m3Jltes . ........ ; . .... . . 

lO. Expediente das capat:llias 

U. Juros das acções ·das es-
trados de ferro da .Bahia e 
Pernambueo .. ......... . 

11. Renda· do éorreio geral.. 
13. Renda da estrada de !erro 

D. Pedro n ........... . . 
U. Renda da casa da moeda •• 
iõ. ·Renda dalílhographia mi-

. 1\tar ..... • . . ........... . 
16. Renda da typographia na-

cional ................. . 
i 7 . 1\encla do Diario Official. . 
i8. Renda da casa de correc-

ção .................... . 
19. Renda do instituto tlos me· 

ninas cegos ........ .... . 
~O . Renda dD instituto dos 

surdos-mudos •.•..•....• 
!l. Renda da C:Wi-ica de pol· 

vorn ... ................ . . 
H . Renda d:t fabrica de fettD 

do Ypanem:t . . ..... ; .. .. 
i3. Renda dos telegrapbos ele

ctricos ...... .-.. ~ ... ;, ... 

t.OOO:OOOl)OOO 
soo :ooonooo 

260; 000$00~ 

SO :OOQ~OOO 

!5 . 500 : 0005000 

35:()00ROQO 

l:0006000 

8:000~ 
" 0:0008000 

. UO:OJ)O;)OOO_ 
LOOO :OOOr5(100 

H .000:9001$000 
20:000,SOOO 

500Jú00 

250:000,5000 
~:000~000 

66: 000r50ÓO 

400~0011 

l :60060QO 

1:5008000 

65:0006000 . 

BOO:OOOSOOO 
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:i!~. Idem. 
25. Idem. 

:!6. Idem. 

·:~7. Idem. 

28. Idem. 

i9. Idem. 

3(}. Idem, di~endo-se 3.t50:oOO,s, em vez de 
3.000:0006000. -

3:1.. (Como na:proposta.) 

.3i. Idem. 

33. Idem. 

a~~c:·comona proposta, dizendo·se-~.350:0008, 
em vez de 4..2.)0:0()0!9000. -

35. (Como na proposta.) 

36. Stlbstitnam·se· os 36 e 37 dà proposta 
pelo seguinte : Imposto de 25 •;. das loterias
!.OOO:OOOIJOOO. 

"37. Como o 38 da proposta. 

38. Como o 39 da proposta. 

39. Como o W da proposta. 
IJ.O. Como o M da proposta. 

l!4. Renda dos nrsena<~S .••.• • 
!iS. Renda dos proprios nacio-

naes ... . . ...... .... ... .. 
!6. Renda dos terrenos dia-

manLioos ... . .. ......... . 
!7. Renda do imperial eollegio 

de Pedro 11 ...... : ...... 
28. Fóros de terrenos e de ma

rinhas, excepto os do mu
nicípio da eõrte, e prodn
cto da venda de posses ou 
dominíos uteis dos terre
nos de marinhas, nos ter
mos das leis de orçamento 
anteriores •..• • .... .. .... 

29. Laudemios, não compre
bandidos os provenientes 
das vendas de terrenos de 
marinhas da eôrte ...•.. .• 

30. Imposto predial. .... , •..• 

31.. !lfatrieula dos estabeleci
mantos de instrucção sn-

a:t. ~fl~rdó ·papei; fi:tõ ·a i>i-0:. 
porcional. .. ............ . 

33. Premios de deposltos pu-
lllicos .......... -....... . 

3~. Imposto de tranmissão de 
propriedade .• ... _ ...... . 

35. Imposto de indnstrias e 
profissões ....... ..... .. . 

36. Imposto de 30 •;. dns lo-
terias ...... · ............ . 

37. Imposte de 20 o;. dos pre • 
mios das mesmas ...... . . 

38. Imposto sobre datas mi · 
neraes . . .... ...... .... .. 

39. Vend3 de terras publicas. 
40. Concessão de pennas de 

agu8 ........ ; ......... . 
dizendo-se M. Imposto do gado ....... . U. Como o U da pr<!posta, 

600:000/S, em vez de liOO:()O()jJOOO. 
ü. COmo o 43 da proposla, dizendo-se ~!!. Cobrança de divida activa 

i. 300:0006000. . 
4.3. Como o "' da proposta, dizendo-se 

350: 0008000. . 
4.~. Como o 48 da proposta, snpprimindo-se. 

os ~ e 46 da eroposta, e passando para 8 da 
.llenda com appl®Ção especial o 4.7 da_ proposta. 

nT.llA.OIIDINAliiA 

~- Como o ~9 da proposta. 

6.6. Como o 50 da proposta. 
'47 , Como o 51 da proposta. 
~- COmo o li~ da proposta. 

?13. Imposto sobre o subsidio 
e -vencimentos .......... . 

~4. Ta.""a dos transportes . ... . 
(!5. Imposto territorial.. .... . 
~- Imposto sobre fumo ..... . 
~7. Taxa addicional de escra· 

cravos ... .. .............. . 
~8. Renda da estrada àe ferro 

de Baturité ............. .. 
l!.URAOI\DINARU. 

49. Contribuição para o monte-
pio ..•..... ............... 

50. IndemnlsaçõllS ...•..•.. •• 
51.. Juros do cnpitaes nacionaes 
52~ Producto de loterias para · 

fazer face :ls despezas da 
casa de eorrecção e do me· 
lhoramento sanitario do Im· 
-perio ............... ....... ; 

20:000~000 

i61l:0006000 

15: 000/JOOO 

80: 000/1000 

10:000,$000 

30 :OIJOt'iOOO 
3.000:000,,000 

190:0008000 

4..900:000MXMJ . 

.16:0008(100 

~-~0:000/1000 

3.~00":000800() . 

850:000~000 

650:000AOQO 

1JOI),j()OO 
60 : 000v$000 

~60: 000;')000 
2iO:.OQOJJOOO 

500: 000/1000 

' _ ooo: ooonooo 
1.600:0008000. 

8 -1$ . 

500 ; 000/1000 

f.00:0006000 

30:0006000 
300:00~000 
10:0006000 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2710112015 15 34- Página 19 00 25 

SesSão em 27 de Agosto de 1880. 423 

Projecto Pmpost& 

i9. Como o 53 da proposta. 

50. Como o 5~ da proposta , dizendo·se 
300:00()J, em vez de 800:000/iOOO. 

5L Como o~ da proposta. 

BlliiDA. COH AI'PL70AÇÃO ESPECIAL 

Como na proposta, aerescent:mdo.se sob n. 8 
o seguinte:-Taxa addicional de escravos ; e 
diz;endo-se:-i.llOO:OO(),S, em vez de 900:000$; 
supprimindo-se depositas liquidos,t.SOO:OOO~ooo. 

Art. Como o l.O da proposta. 

D!SPOsÍÇÕES GERABS 

.Art. Como o !2 da proposta, ficando sup· 
primido o H da proposta. 

• t · .. 

53. Producto de ! .o;, das lo-
terias.-· . ....... ....... .. . 

~(!.. Venda de generos e pro-
prios naeionaes ...... _ .... . 

55. Receita eventual, compre
hendidas as multas por in
fracção de leis ou regula
mentos, e a renda da estra
da de ferro de Jnndiahy ...• 

72:0006000 

800: ooonooo 

700: ooo.sooo 
UU1í8:0006000 

REND-'. COM AfPLIOAÇÀO BSPIICrAL 

Prod~cto dus seguintes quotas destinadas ao 
fundo de emancipação, além de outras creadas 
pelo art. ·3.• da lei n. !~de !8 de Setembro 
de i87l: . · l.: Taxa de escravos_ .. . .... 
~ _ TransmiS8ãO de proprieda-

de dos mesmos ..... ..... . 
3. Multas ................. . 
4.. Donativos............... 900:000t'i000 
5. Beneficio de seis loterias 

isentas de impostos ...... . 
6. Deeima parte das concedi· 

das depois da lei .... , .. .. 
7, Dívida activa ... . ...... .. 
DEPOSlTOS (liquidas) •. ••. -... . i.SOO :0006000 

H6.958:ÓOOI!OOO 

Art. iO. O governo fica autorizado para emit
tir bilhetes do thesouro, até á somma de 
:1.6.000:0006, corno an\icipação de receita, no 
exerci cio desta lei- -

Para!l'rapho il.nico. Continua a vigorar a au
lorizaçao conferida ao governo no art. !O da lei 
n. i ,1\}j de iO de Outubro de i877 lJ:&ra con
verter a divida !luctuante em consolidada, in
terna ou externa, no todo ou em parte. 

Art. u. O dllficit reconhecido nesta lei será 
preenchido .... (pertence á iniciatin da caman. 
dos Srs. deputados.) 

Disposífiiu geratl 

Art . . llil. E' autoriz:ado o governo para rece· 
ber e restituir os dinheiros das seguintes ori· 
gens: ' . 

Emprestimo do éofrede orphãos. · . 
Bens de defuntos e ausentes e do evento. 
Premias de loterias. 
Depositas das caixas economicas. 
Depositas dos montes de soecorro . . 
Depcsitos de diversas origens. o saldo que produzirem estes depositas seri 

empregado nas despe.tas do E_stado; e, si: .as 
sommas restituídas excederem as enlradas, pa
gar-se-ba a diflerenÇa com a renda ordinarla. 

o s8ldo ou o excesso das restitni~õeii será 
eôntemplado no balanço s<ib o titulo respectivo, 
conforme o disposto no.ar\. ~l da lei n. 6~8 de 
!7 de Setembro de t.S!St:- · . 
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.Art. C:Jmo o 1.3 da proposta. 

Art. Como o i!J, da proposta. · 
·Com as seguintes alteraçõe~ na tabella C: 
No ministerio da .marinha-substitua-se a 

rubrica Eventwus pelas seguintes: Differenças 
de ca·mbio e commissões de saques. Tratamento 
de praças em portos estran.qeiros, • provincias · 
onde não ho~ver ltospitaes e enfermarias. Ffetes; 
e acrescente-se a rubric3-Reformados; 

No ministerio da .guerra-Na rubrica-C!asHs 
inactivas acrescente-se: E soldo à~ officiaes e 
praças reformados ; · · 

No ministerio da "fazenda-Substitua-se a ru
brica Eventuaes pela rubrica Differenças ck 
cambio. . 

(Em substituição da L • parte do art. i5 
da proposta, reduzindo-se na respectiva ta
bella a 4.000:000~ o credito para o prolonga
mento das estradas de ferro do Recife a s. 
Francisco com a parte substituída na estrada 
da Victoria e da estrada de· ferro da Bahia ; 
sendo í!:OOO :Oooa para cada uma.) · · 

Art. O governo poderá despender no exer-
cício da presente lei, por conta dos ereditos ()$pe
ciaes, além da imporlancia de 1.0. 299 :2f3~667, 

.. fix·ado na tabella D,-a que se tornar precisa para 
o pagamento do" garantia de juros c amortização 
das letras hypotliecarias dos bancos de credito 
real, nos termos da resoln~ão legislativa n. ~68i 
de 6 de Novembro de :1.875. 

Art. (Em substituição da 2. • parte ·ao arl. 
!l) da proposta} . 

. Continuam em v1gor todas as dispogições das 
le1s de orç_amento unteceilentes, que não ver
sarem parueularmente sobre a fil<a~:ão da re
ceita e despeza, sobre autorlZaçiTo para fixar ou 
augmentar venciment'Js, e que não tenham sido 
expressamente revogadas. 

A!t.. · Fica restab~le~ido o i~posto de 50 °[0 
addietonaês sobre d1re1tos de Importação dos 
vinhos Geecos, communs, de }lasto o fermenta
dos, de que ficaram isentos pelo decreto n. 7ãõl:í 

·de 26 de Novembro de 1879. Esta disposição vi
gorará tres mezes depois de promulgada está: lei. 

Art. Os saveiros .ficam isentos do imposto 
da dóea, a que os sujeitou a lei n. 2940 de 3! 
de Outubro de :l879. art. :1.8; n. 2. Estn disposi-
ção vigorará desde já; . 

Art. Fica revogado o art. 20 da lei n. 29~0 
de 31 de Outubro de :1.879, sujeit~ndo ao imposto 
de 5 •r. os fóros cobrados sobre as propriedades 
urbanas na côrte, e ruraes em todo o Imperio. 

Esta disposicão vigorar[, desdejá. . · 
Art; Os impostos .sobre o total das loterias 

c sobre os premi os. das-mesmas, que .pelo art. :1.8 
· n. 7, da lei .n. 29W de 31 de Outubro de 18711 
foram elevados a 30% o primeiro. e 20,~/. o se-

Art. i3. São approvndos os transportes de 
sobras de umas para outras rubricas dos exer· 
cicios de 1877-1.878 e 1878-:1.879, autoriz~dos 
pelos decretos a que se refere a tabella A, na 
1mportancia lotai de 722:788~012. 

Paragrapho unico. E' aberto ao governo um 
credito supplementar da quantia de ll8:02~6918, 
pertencente ao ex:ercicio de :1.878-!.879, con· 
forme a tabella B. 

Art. !.!J,. No exereicio da presente lei po
derá o governo abrir creditas supplementares 
para as verbas indicadas na tabell;~. C. 

Art. :1.5. C:Jntinuam em vigor, no exerctcto 
des La lei, os eredi llls especiaes mencionados na 
tabella D, e bem assim todas as disposições das 
Leis de orçamento anleceuentes, que n~o· versu· 
rem particularmente sobre a fixação da receita 
ou despezn, sobre autori~~ção pura fixar .ou.au
gmentar vencimentos~ e que não tenham sido 
expressamente revog311as. . 

~~· ·· 
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gundo, ficam reduzidos a um uuico SGbre o Lo ta 1 
do plauo das loterias, lla r~zão de 25 %, podendo 
o _governo alterar e.ste plano lo das ~s vezes que 
o JUlgar conveniente. Esta disposição Leni vigor 
de5de já. 

Art. Fica revogado o art. 18, n. i O, da lei 
n. 29W de 31 de Outubro de !819, que m~ndou 
cobrar a tnxa de 20 réis por passag~iro, que cir
cular n~s feno-vias da cidade do Rio de Janeiro 
e seus suburbios, tramways ou carris urbanos, 
de tracçlío anitnad~_ ou a vapor_ Esta disposição· 
ter:i vigor desde já~ 

Art. Ficam isentas da tax3 de transporte 
as passagens inferia res a i~ nas estradas de 
ferro de tracção a vapor construídas pelo E>· 
tado ou ~o r companhias pnrt ieulares, que tenham 
subvencão, garantia ou fiança de garmtia de 
juros; e inferiores a i()~ nas barca,; a vapor das 
companhias subvencionadas pelo Estado. Esk1 
disposição teri• vigor llesde j(1. 

Art. Ficadesdejá revogado o art. i8, n. iO, 
da lei n. 29~Q de 31 de Outubro de i879, que 

. mandou cobrar anuu3lmente pelos terrenos não 
edificados na cidade do Rio de Janeiro, aelual· 
mente isentos do imposto predial, e comprehen
didos na legua de demarea~:-ão, 20 réis por melro 
quadrado. 

Ar\. Ficam desde já revogadas ~s t.:Jbellas 
~ue acompanham o decreto n. 7559 de ~O de 
Novembro de 1879, para a arrecadaçãc do im· 
posto sobre o fumo, e sem effeito a autorização 
conferioa ao governo pe1o art. 1.8, n. 3, § L •, 
da lei n. 29i-Q de 31 de . Outubro de :1.879 para 
rever as tabellas a que estav3m sujeitos os 
fabricantes e mercadores de preparados de 
fumo, as quaes continuam em vigor. 

Art. A taxa addicionnl de escravos fará parte 
do fundo de em~ncip~ção. 

Art. ( Como o !6 da proposta ) Ar~. :l6. Ficam rerogadas as disposições en1 
comrario. · 

Sala dds commissõcs fui ca.mau dos deputados, 26 de.Ap;osto de :1880.- E. de .-!ndr<W• 
Pinto.-Liberato Barroso.-Fabio Reis.-Cesar Zama.-Ara_qiio Bulcão, 

Tomo lV .-.;14. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 271U11201 5 15:34 - Pêgina 22 ae 25 

Sessão em 27 de Agosto de 1880. 

TÁBELLA-A" 

TRANSPORTE DE SOBRAS 

Leis u~. ~UqS, 2.610 e 2.909, art. 2.•, de 2õ de Agosto de !:873, 21! de Setembro de ·t87~ e 30 
de Agosto de !879 

Á_r·t. 5.• 

EXERCICIO' DE 18')'7-1878 

Ml~1'S'rEBIO DA 'MARINJIA 

Decreto n. 7.H9 d8 28 .ae Dezembro de !.878 

~ H. For-r na\'al. ....................... , .............. . .. · ... . ..... . .. ... .... ........ . .. 

! f9. Reformados ... ..... . ........ . ................... ... ... ... ~ ..... . ..... ....... .... .. .. 

S 2i. Eventuaes .......... ..... ..... ... ........... .......... .. . .... . ...... . ....... ..... . .. 

Art. 6.0 

EXERCICIO DE 1.')'8-1879 

M!:>I!STERIO DA GUEIUlA 

DeCf'cto n~ 7 - ~31 de 2S de Outubro ae !.879 

§ 7.• Corpo da saude e bospitae; ................. .... .. ... ........ ..................... .. 

·~ 8.• E"el·cito ................... . ................. ............. . ......................... .. 

§!ti .• Eventuaes .. . ..... . .... .... ....................... ... ................... : ....... ... . 

1\ESt:~IO 

Excrcí~io de 187:-1878- . .. ........ ........... , .......... ..... ..... ....... ... ... .. .. ...... . 

V.x~l'C!cio de fSiS-1879 .............. .. .............................. ....... .. ............. . 

'TABELLA-B 
CREDIT.OS SUPPLEMENT ARES 

·~:: 

us:326Q:Sto 

6,:398~9 

2J :9G3~Ht 

271:690Jl007 

18:999~6 

373:3~l,'í891 

:J8:7&G~~s;; 

431: 098!)01: 

i7l : 690l000 

4õi:098/!012 

7~:78SQOI! 

Leis Í1s. 2.34.-8 de 25-de Agosto de 1873';2 . 6~0 de 22 de Setembro e 2.670 de 20 de Outubro de :1.875 

EXJS:l\CICIO DE l.878-18')'0 

l!INISTERIO DA JUSTIÇA 

Deerelo 11. 7.583 de 27 de D~zembi'O d8 1879 

Al't. 3. 0 

í.• Conduc~o,sustentoecnrativo de presos .. . ......... .. ..... ...... ........ .. . . ...... .. 

Presídio de Fernando deNoronha ...... .. ........... ...... ..... ....... .... ....... ; . ... . 

16: Sãli~H;9 

u :4591i7l19 
·---
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TABELLA.-C 

VERBAS DO ORÇAMENTO PARA AS QUAES O GOVERNO PODERÁ ABRIR 
CR.EDITOS SUPPLEMENT ARES 

Mlnlste•·io do itnl?'!t-io 

Presidencias de provincia : 

Pelas ajudas de custo aos presidentes. 

SOCCON"Ol piWiiCos • 

• 4}udas de. custo : · 
Aos magistrados de L • e 2.• entrancia. 

Condtie!âo, $1nfento e curati~o de pre&os. 

MhliP>~rio de estranselroa 

Extraordinaria.s 110 e<tte•·ior : 

Ajudas de custo. 

' Ministe .. Jo dn mn'l'iDba 

Hospit~s : 

Pelos medicamentos e utensis. 

Mwr~iJes de bocca: 
Pelo sustento e dielas das guarniçues dos navios da umada. 

Jl!uni~ües 11.11vaes : 

Ui ·- · - · - - ( . _ _ :::s:: 

Pelos casos fortuitos de avaria, naurragio, alijamento de objectos ao mar e ou ti-os sinistros semelhantes. 

EcelitUMS: 
Por dil!erenças de e.autblo e commlssões de saques, tratamenlo de praças em portos estrangei ros e em 

provinclas, onde nao ha bospitaes e enfermarias, e fretes. 

JIIJni .. terlo da gaerra 

Corpo de ~ e llo$pilacs: . 

pelos medicamentos, dietas & utensis. 

Praças de pret : 
Pelas gratlficações.de voluntariOi e engajados, e premias para os mesmos. 

Etapas e {a1"damento, itc. : 

Pelas : tapas. · 

DespmJs dos corpos e qMrteis : 

PeJas forragens e ferra~ens . 

Cla:~es inaáiva.li : 
Pelas etapas das. praças Invalidas •. ·· 
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Ajudas fie custo: 

Pelas que se abonarem aos ofticiaes que vi~jam em cnmmissão do sen·iço. 

Fabricas: 

Pelas dietas, medicamentos, utensis e etapns diarias a colonos • 

. J?t~tza.s ~e•ltU-ae$; 

Pelo lransporte de tropas. 

1\llolsterlo da agricultura 

Rluminaçtto publica. 

Gar<tnlia d~ juros ~ estradas de (erro,,con{om;c o contraio: 

Peio que exceder ao decretado. 

Corr~iCI geral. 

Mloleterlo d"".l'".oo:eoda 

Ju,•os da di~ida itl$CI'ipla ante:"dn.~missãll d€1$ 1'Mpecti~as apolices: 

P~los que forem recbmados alêm do algarismo orçado-

CaiJ:a de a.morli;accio: 

Pelo feitio de notas. 

Jui::o dos (ritof da {a::cnda : 

Pelo que faltu para pagamento da pon:enbgem da divida :mceadada. 

Est~ de ati'CC~ào: 

Pelo oxeosso de c!cspeza sobre o credito concedida para 11 porcentagem dos ~mpr&gados. 

Dcfpe::as c~'t'lltuaes_: 

Pelo que fôr preciso afim de realiur-sa a remessa de fundo~ pna o e:derior. 

Jt~ros div~rsos, i11cluidos os dos óilltetes do tltesouro : 

· Pela ímportancia que fôr precisa além da consignada. 

Juros de~ emprestimo do cofre de orpltdos : 

Pelos que forem reclam~dos, si a ~na lmportaneia exceder á do credito votado. 

Juros dos depositas das caizas economiC€1$1 e dos !Mntes de roccor:ro .: 
,Pelos que forem devidos além do eredlto votado. 

E,xerciciOs (tudos : 

Pelas pensile$, aposeuLadorias, oi-de nados, soldos, e outros ,·encimimtos marc&dos na lel, que accrescertm. 

Re,Pdsiçm e resttfUiçlit$ : 

Pelos ~:amentos reclamados, quando a lmpnr!anciadestts e.-tceder:á.oonsignaçlo. 
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TABELLA-D 
CREDITOS ESPECIAES PAR A OS QUAES O GOVERNO PODERÁ FAZER 

OPERÁÇÕES DE CREDITO 

Leis n. 2.3&8 de 25 de Agosto de i873, ~rt. 18, e n. 2.79~ de 20· de Outubro de 1877, art. 2<1 

l!{ll(1ST!U\IO DO l!l~tl\10 

.úis ll$, !.90~ e !.90S de 17 de Otaulwo de !870, iMS de iõ de Agosto ds 1873, art. i. • paragrapllo unko, no 6, 
e 2 064() de :n 4 Sdtmbro dt t 87:S, art. 23 . 

lled!çao e tombo das terras que, nos termos dos contratos matrlulontacs, formam os 
patJ'imonlos esta.belecidos para ·Suas Altezas :ts Senhoras D • .lsabel e D. Leopoldina e 
seus augustos esposos ............................... ... o ....... ........ .... , ............. . 

:lllNISTEftiO DA A.GI\ICUI.~UU. 

Lei n. t .llill 4 28 de JWilw de !865, arJ • . 16, § i.• 

Compra de bemfeitoria.5 existentes nos terranos da Lagoa de Rodrigo de Freitas .......... . . . 

ui n. t.9!S3 de l7 dt JuUto· de tSH, ar_t. t .• S 2.• 

Prolongamento das. estradas de ferro do Recite a s. Francisco, com a parte substl tuida na 

!8:000,1000 

estrada da vlctorla, e da estrada de ferro d:~. Bahia, senao a.ooo:ooo~ para. cada uma 6.000:0008000 

.8uoluç4o legWaUoa. n. ll.:m de t9 de Setembro d8 t873 

·eonstrucçã:o da estrada-de ferro de Porto Alegre a Uruguayana.... . .. .. . ........ •• .. .... . •• 3.000:0GO,!OOO 

. l!Aolllfão. leg!Jlatim ''· · UliO de 14 de Sttnnbt·o d~r t873 

Garantia de juro~, n~o excedente de 7°/o, â! companhlns queJ:í. construem ou eonslruirem 
v las ferreas ... o ..................... ..... . .. .... ........... , ... ........ .. .............. . 

nuoluçâo legislatilla · n. !.887 dl 6 de Novfl!llbro de t87lS 

Garantia de juros :1.5 companblas que estabelecerem engenhos centraes para fabricar 
assucar de canna .... .. ........... "" ........... . . ... ...... ... . ......... . . . . ... ......... .. · :180 :OQOSOOO 

- -··---·-- h·- -

u is. n. !.827 dl t7 de Settmbro de !870, a•·tiQO unico, e- n. ~.Ma d8 !~ dl .Agosto d8 1873, 
· art. i . •, paragraplto u.nieo, n. l. 

Fabrico das moedas de nickel e de bronze o . ...... . : • ........... . ............ • • • .. • ...... • 
!O:OOOSOOO 

Lei n. :;eos68· de 23 d6 A_g()sto de l87S, art. U, § 5. •, n. 2. 

Premio nl[() excedente de 50/JOJO. por toaelad:t, aos navios que se constrllirem no Imperio • 

. Garantia de- juros e amortinção das letras bypothecuias de B~ncos de credi.lo re~ l , 
:L~to~iza4las as operaçi>cs Ú credito neCeS$lrias .............. . .................... •• .. • • ~ 
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Sessão em 28 de Agosto de- -1880-

O SR. Pru:srnx~-rE dü para o dia 28 a seguinte 
ordem do dia : 

Votaçiío do requerimento de. adiamento do 
Sr _ Galdino d:ts Nev~ e do prPJeCio n. 9Cl, en
cerr:~dos lla sessíio de 25 do corrente. 

Yol3~.iío do parecer n. õ 7 A, approvaudo a 
eleição da parochia de llaria Pereira,da pt·ovin
cia do Ceará. 

Apresentação de requerimentos, projectos. e 
iodieacões e discussão dos requerimentos ad,a-
do~ • - -

R.edac[.<iO da projecto n. 7 A ile 1880 

A ~ssembléa geral resolve: . 
Arti"a unico. Os eleitores da parochia de 

s~nta Eraria Ma gdalen~ da villa do Teixeir~ for
marão col!egio na villa de . Patos, na pronncm 
da Parahyba; revogadas as disposições eo1 con
trario. 

Sala das com missões, em 26, de Agosto de i88Cl. 
-Ruy Barboza.-Rodolplto DantlM. 

Redaccão da emi!nda do S1·. Tlt•odoreto Soutp 
• ao projecto n. 7 A de 1.880. 

A asse!llbléa geral resolve: 
Art. L ít E' creado um collegio eleitoral na 

yilJa do Brejo Secco, na província do Cear~. 
Art. 2. • Revogam-se as disposições em con

t'rario. 
Sala das eommissões,cm 2~ de Agosto de 1880. 

-Ruy Baróoza.-Rodolpho Dantas. 

Redac/',/70 da emenda do S1•. Antonio de Siqueira e 
ou.tí·o S1·. ckzmtado ao projecto n. 7 A de :l8SO 

• A assembléa geral resol v c : 
• Art. i .• E' erendo um col!egio eleitoral na 

villa de Taquaretinga, na provincia (le Per· 
nambuco. 

• Art . .2.• Revognm-se as disposiçü'ls em con-
trario. . 

• Sala das commissões, em ~~ de Agosto de 
1880.-Rrll/ 8ar/Joztt-Bodotplw DaJrtas. 

R&OACÇÃ:O · JJO - PROJ~CTO N. ·7i· DE :l880 

A assembléa geral re~olve : 
Art. L • -Fica concedido no conselheiro Gui • 

lberme Scimch de Capanema, como premio 
pela vulgarização do seu processo fo~miljda, o 
privilegio por dez annos para f~bflcaçao de 
sul phureto de carbono, principal ingrediente 
empregado na fabricação do seu formicida, sem 
prejuízo da importação e do em prego do sul
phureto importado. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das com missões em 2'1 de Agosto de 1880. 
- Rodolpho Dantas.- Rli!J Barflosa. 

A.cta eJD ~8 ele A.golil"tO de ~880 

mESlDE!\"ClA DO SR . .ALVES DE AliAUIO 
(J..o SECRETARIO) 

A's l( horas da m~nhã, feita a chamada 
ach~ram-se presente os Srs. Alves de Araujo, 
Cesario Alvím, Carlos Affonso, lllanoel Carlos, 
Bulcão, Ildefonso de Ar~ujo, Jeronymo Jardim, 
Saldanha :M~rinho, Sinval, flezerra de 1\len.ezes 
e Almeidn Coi:to. 

Com pareceram depois da chamada os Srs. 
Costll Ate vedo, Amcriw, Be{fort D llarte, Freitas, 
José Bnsson, Liberato Barroso, Souza Andrade, 
Rodrigues Junior, Viriato de Medeiros, Theo· 
dureto Souto, Abdon ~Iilanez, Manoel de Mag~
lhães, Beltrão, ~[eira de Vasconcellos, Epaml
nond~s de h!ello, Costa Ribeiro, Joaquim 
Tavares, Soares Brandão, :Moreir~ Brandão, 
Seraphico, Esperidião, Ribeiro de ·Menezes, Es
pindola, Antonio de Siqueira, Prisco Paraiso, 
Augusto França, Ferreira de Moura, Tavares 
Belfort, Ieronymo Sodrê, Ruy B~rboza, Azam· 
buj a Meire!les, Horta de .o\ rauj o, Affonso Penna, 
Freitas Coutinho, Andrade Pinto, Bnptiata Pe· 
reira, José Caetano, !gnacio Martins, Corrêa 
Rabello, Ga{dino das Nev~, Frederico Rego, 
Lima Duarte, Olegario, Malheiros, Bar~o Homem 
.de :Mello, Fraudsco Sodre, Florencio de Abreu 
e Fernando Os o rio. 

Faltaram com p~rtieipação os Srs. Barros 
Pimentel, AlmeidA Barbota, Arngão ·o Mello, 
A1lreliano l'tl~galhiies, Buarqne de l\l:1ccdo, Ca
mar"o, Franco de Almeida, F~bio Reis, Frank· 
lim Doria, João Brigido, Lourenço de Albuquer
que .Mncedo, Mello e Alvim, 1\[ariano dA Silv~, 
MelÍo Frnnco, Viseond~ de Prados, l'ompeu, 
Pedro Lu it, Souto, Frederico de AI meida . o 
Theopl1ilo Ottoni; e sem ella os Srs. AntoniO 
Carlos, Abreu e Silva, 'Bezerra Cnvaleanti, 
Candido de Ollvei ra, Couto M'alfalhães, Diana, 
NoJ:"ueirn Aecioly, Franco de Sa, França Car· 
vMho, Fdieiodos Snntos, Fidelis Botelho,Gaviiio 
Peixoto, Joa!lnim Drives, Joaquim Serra, Joa· 
quim Nnbuco, Jesé Moriunno, Lui~ l~ilippe,. Lc· 
oncio de Qlrvulho, l\lonte, Marltm Frnnetsco, 
1\l:ircolino !loura, Mnrtirn Francisco Junior, 
1\!nr1inilo Campos, :Moreira de Barros, Manoel 
Eustuquio, Prado Pimentel, Rodulpho Dantas, 
Segismundo, Ssrgio de C:lstro,· Souza Cnrvalho, 
Souza Lim~. Silveira de Souza, Tamandare, 
Theodomiro, Ulysses Vianna, temos, Valia-
dares, Zama e D~nin. · 

Ao meio-dia o Sr _ presidente declara nlio h a ver 
sessão por falta de numero. 

O Sn. 3." sEcau.Anro, servindo de :L•, dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios: 
Do secretario do senndo, de 26 de . Agosto 

corrente, communicando que o senado adop~ou 
e vai dirigir á sanc~ão imperial as resoluçoes 
que autorizam~ conceder licença ao ba:harel 
Nicolau .Antonio de Barros e ao o,ffiet~l d~ 
secretaria de estrangeiros Lniz Pere1ra Sodre 

· Junior . ....,.Inteirada~ 
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$easiio etQ ':30 de A.go .. to de .18&10 . 

l'llESIDENCIA DO SlJ. VISCONDE DE l'll.\1)05 

SUMl!AR[O. ~ E.trJt~n:~n. -P~rcetres. -Projectose-No. 
meu.çito JG eornmus:t~ - Appro,..aç:~.o d~J rcdaer.õcs -Ob .. 
scn·4çVcs do~sr~ .J"-:>aquim N'abuco~ .M.l.rtiuho:~C:uhpo& o 
Tlu.3.r.quo do : Mae~o. Ob~errações o r1111Uerimentn do 
Sr. Zama. \ OUJ;a6 nonunal. Dec ~ õ\raç ão U.o TDtQ. -
OnD~ll U4J uu,. - VO\:lÇãD do projeeto n. ~j' A. 1) b~or· 
vaça.o do Sr. Jo:uzuim Serra~ ._Discussão do v.: rojeeto 
soOro o eontr.3.to. do g~;,;. Discursos dos Srs. Bezerra 
do lleneze$, GCJ.hhoo dus ~'-!vcs e Freitas Coulinho 

Do mesmo de ~7 do eo'n·ente, participando qne 
constou ao senado terem sido sanccionadns 
as resoluções pe~s quaes se declaro, que foi 
concedtda a pensuo de ~00 réis dlorios a Manoel 
Basilio Ribeiro e não a Manoel Basilio Bezerra, 
qu.e a pensüo de ~00 réis diarios concedida a 
Rufino Pot•firio fica elevada a 36~000 mensaes ; 
quo foram approvadas as tJcnsõos concedidas, 
ao c~pitlio honornrio Domingos dns ... \'i'eves Aze
vedo,_ oo alunmo da. escola rnilitsr Candido 
More1ra da !rlaua,_ ao anspeçad~ - Joao Tclles de 
Menezes! ao soldado Munoel Antonio Victor io, As H horos da mnnhã, reitn n cban1adn acha-
ao ex.-so ilado de voluntarios Alexandrino An· ram-se presenteõ os Srs. Visconde de l;rados · .. 
tonio de Oliveira, ao soldado da eomjJanbia de Alv~s de,.Araujo, Alme_ítln Barbosa, Rod.rigue~ ' 
opcranos !Aurindo Fernandes Vaz, oo c:~bo de J~n1or, \· n·J ~to de'Me!leJros,Luiz Felippe, Abdon 
csquadn Ga!dino da Cruz dos Santos, ao l!. • Mtla.oez, ?!fc1r~ de V~seoncellos, Balcão Freitns 
phnroleiro Valeriano Pereira da Fon . .<eea, ao Dnrii? dli-EsLancia., Costa A.ze\'edo,llello 'c Ah-im: 
operaria de cónstrn.cção naval An\onio Dias dos Sergto de C.1s:ro, Couto, Candiào de Oliveira 
&ln\os, e ao artífice militar Zeferino Josü do Jeronymo Sodré, Joaquim Se!Tn, Jgnacio Marlin~ 
Rosa.-!nteirad:i. ' - - c ldartim Francisco, ' 

Do-mesmo de -~s·,:·do corrcnt;, particip~ndo . Com~~eeeram depois da cbamada os Srs. Da-
qlle constou ao _senado que Sua Magr.stade o nn~, l?ranco de Almeida, Belfort Duarte, Fabio 
Imperadorconmeiíte nas!'eS()Iur.ões: q11e ~utoriu Hets, Tavares Belfort, José _ Bo>son, Liher~to 
a mandar rever as contas de Augusto Gomes Barroso, Souza Andrade, TheodOt·eto Souto. 
Monc~rvo, _e qu_a declara q11c D. Laurinua Rosa Amerieo, Ua~oel_Carlos, Mnnoel de Magall!ães; 
Candtda R;g-ue;ra Duarte de Drumond, viuva Antomo de-Stqueira, Bnorque de Mace-:lo CQsta 
do brigodeiro reformado do exercito Gasp~r de Ribeiro, Ioaqni1n Tavares, Soares B~udiio. 
Menezes Vnsconcn!los do Drumond, t~m direito BelLrão, Souza Carvalho, .. Ulysses Vinnna, Joa~ 
ao meio soldo do posto de coronel que perr,ebia qnilll. .Nabuco , F..spindolã, Barros .Pimentel, 
seu marido quundo fol refurmnilo .-Inte!rada. Monte, Pr3do Pimentel, Ferreira :ãé ]!loura, 

Requerimento de .Ànna I!ínez Coimbra Barreto, fldefonso de Araujo, Francisco Sodré; Ui beiro 
llllln le3ltima do unnào·bngadeiro José Bat'L'eto de Menezes, l\I~l'COii!lO Mouro, Rodolpho Dantas, 
l'ereiro Pillto, pedindo o'inontcpio de sou irmão Znma, AzambuJ& Mwelles, Horta de Araujo An· 
0 2.• tenento Fernando de Oliveir a Barreto.- drodePinto,lla~tista PereirA,_Seraphico,Iosé éaê! 
A' com missão de ftlzenda. tnno, ~edro Lu1f, _:\breu e S1lva, Affonso Penna, .' 

. Aureltano M~ga.hnes, Carlos Affonso, Cesario AI-o SR. PnESIDE.'iTE 
para 30 de Agosto: 

dá a seguinte ordem do dia., V!tn, FidelisBotclho, Galdino, Martinho c~mpos, 
Ltma Duarte , Corrêa RaiJcllo , Theodomiro, 
Theoph ilo Onooi, Valladares, Antonio C:lrlos, 
Gavião Pail:oto, Leoncio de C~,rvalho, Otegario, 
Moreira deBnrros,Jeron~·mo Jardim,Sigismundo, 
Malbeiros, Silveira de Souza, Diana, Fern~ndu 
Osorlo, Flor~ncio de Abreu. e Pri~eo l'ar~ izo. 

1. • p~1·te (até ~12 ~oras) 
Yotnç.i~ dos seguin~ recjuerimen\os •. c pro· 

jeetos: " :-.- . . "-' -- --·;·:· 
L • do Sr. Galdino, sobre o c~ntrato do' gaz. 

- ~.L'!. do projecto ·n, 90; sobre naveg~~ão a 
New.:York. - : -

3:•. do parecer à7 A,- arprovando. ~ eleição 
da parocbia de Maria Pereira, na· ·provinei3 . do 
ec~rá. - - - ~ : ::. ,_ - .. 

·:3.• direnss<io 'do_projectó-n. 86, sobre :a ju
. bila.ção do lente de lithurgia. Henr ique de Souza 
Brandão. __ - _·_- . . . 

i. • dita ão projeeto n. 270, : sobre·.a readmis
sTio no qmidro activo de exercito ao mujor rosé 
Frnncisr.o ·da Silva. .. -·-

Contiuuaç.'ío da 2 .•âiscuss:io do cr·~dito do 
minlstcrio da wenda, e 2.' diseussiío da receita 
·geral do lm]Jerio: - · . 

:2 _'o parte ( ás' 2 !toras ) I;:<· 

3.• di8cussão do projecto n. 29~, sobre o 
contrato ,do g~z, caso seja rejeito do ou retir~do 
o requerimento do Sr. Galdi ao. · · • 

3.• diiãdo project~ iL 8~, sobre secularizà -
ção de, eemiterios. · 

L• dita do de n. 65 de !Si~, prohibindo o 
transporte do escravos de __ umas p:irn outras 
provineias. - '!;,· 

Compm:ceram depois de aberta a s~ssão os 
Srs. Martim Francisco .. Filho, Arag-:;o c Mello, .. 
Sinv~l, Freitas Coutinho,.-.: Snld:mba Afarinl1o;;:. · 
Fran~a C:lrvalho, SouzD -:L-imn, llezcrrn C.wal
cnn~. Fr.edericó Rc~o, EjJamlll'ondns de Mello, 
Jos~·Mar1anoo;: Moretra Bt·nnuao,Bezcrra de Me
nezes, Bariio.]iolJlem de Mello, Augusto l~ranç~ 
e Ruy Barbota. 

Faltarnm com particlpaç:io os Srs. C:lmargo, 
Frederico de Afmeidn, Franldin Doria, João 
Brigido, Lourenço de Alboquerque,Macedo, Ma
rianoo da Silva, Mello Franco, Pompeu e Souto 
a sem el!n os Srs. Couto Magalhães, Esperi
'dião, AccioÍy, Franco de Sá, Felicio dos Santos, 
Joaquim Breves, Manoel Estaq!1io; T~mandará 
e Lemos. ·- · 

Ao meio-dia, o Sr. presidente .declara nbCJ'ID 
a sessão. 

S5o lidas c approv:~das as act-as à os dl~s 25, · 
26, 2i e 28 do corrente. . 
· O Sr. L • SECI\RTAJIJO dã conta do seguinle 

Officios: 
·Do minístcrio da fazenda,d~ 28 de Agosto cor· 
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rente, devolvendo, informado, o requeriu1ento 
em que os empregados dos escriptorios dos pro
curadores dos feitos da f~zenda nacional pedem 
augmento da gratificacão que pcrecbem.- A 

· quem r e~ a requisição. . · 

São lidos, jnlgados objecto de deliberação 
e mandados imprimir os seguintes projcetos 
precedidos de parecer: . 

1879- N. lOí A 
Do ministerio da agricultura, de 28 de _o\.gosto 

corrente, devolvendo,informado,o requerimento 
em que ·o Dr. Climaco Barbosa c outros pedem A commi~são de commercio, iodustria e ~rt~s, 

·garantia. de juros para est3belecerem uma fa- tendo examinado o projecto ofterecido pelo 
zeud~ ~gricola na província de S. Pnulo.- A depntado Boafqne de M~cedo, sc•bre privilegias 
quem fez n requisi~o. in<lustriaes, entende que nelle foram consultados 

Do ministerio d<l gnerro,dc 27 de Agosto cor- os· interesses e necessidades concernentes ao 
rente,remei!Endc o requerimento informado em ~s~umpto, devMdo por isso ser submetl.ido á 
que o me.~tre d3 offkina de <:~rpinteiros <h ra- dclibera~ào de:<tn augusta camara ·e entrnr na· 
brica de pOI\'Ofa da Estrella, C~etan~ Antonio ordem de seus tr~ !Jalhos. ' . . 
Pinto, 11ede que o seu jornal seja elevado e A lei de 2S de Agosto de 1830, tendo d~cre
equipnrado no qur percebem os mestres do tado medidas aliás saiJiasebem meditad~s sobro 
arsenal de guerra da curte.- A commissiío de a materia, não satisfaz entretanto bole todas as 
pensões e ordenados, . .. . necessidades, pois no periodoJo.ngo de o O annos 

desde sun promulgação, . juntó ao crescente 
llo mesmo, de 26 de Agqsto corre.iltc, resti· desenvolvimênto do paizt as eireamstanei~s 

ruindo, informado,o requerimento em que o se- actuaes não s.'iu as mesmas; ellas têm pass<>do 
cretario do intendencia da guerra, Francisco de por ruterações e modificaçõP.s,<.is:qnaes é preciso 
Paula Cavalcanti de Albuquerque, pede melho- occorrer c:om legist~ção adaptada, que esteja de 
r:1mentQ de Ol'denado.- A quem fez a requi- aceôrdo com as evoluções sociaes. 
Slçlio. Nio~uem péde contestar que hoje a cit:1da lei, 

Do ministerio dn justil:a, de 28 de Julho, re...<:entmdo-se por vemsta de defeitos e lacunas, 
traus1pitt.indo copia das:iaformações existentes precisa pelo menos ser retocada -para proJuzir 
na .. secre.taJ'ia daqueUe ministerio com refc· toda sua elll.cacia. · 
·renoh5s~óccurrencias de Tabatingl,DO Ceará_ o projecto, reconhecendo que por não ter a 

· -A' qaem fez a requisição. dita lei definido precisamente o que seja desco-
.. Do mesmo, de 30 de Agosto corrente, devol- berta ou invenção e aperfeiçoamento, 'pódla isso 

·.··:.:d endi:> o requerimento em que o desembar;;ador origimr duvidas c contestações, procura reme
~tbonor~ri~,.Ieronymfl José: de. Campos Curado dior c~sa f3:lta no s~u art_ L •, g L' 
"~Fleury, JUIZ de dirello ~a;cap1tal da provioeia _ A d1~ let garonhu a? ·9.ue melborass~ uma 

de Goyat, pede um anuo· de licença com orde- mdustna os mesmos dtrettos do descobrtdor ou 
nado.- A queiil fer. .a requisição. ' -i~ventor, ~a~ não preveniu os casos de ~on· 

Do Sr. deputado Pompeu participando que, fl~ctos d~ d1r~1tos entre. :t!m e outro J ~ r.r~JeCt~ 
por motivo de moleiitia em pessoa de sua ra- da p_rOV!denclaS sob~ 1sg1 nos §§ ~· , :!. e ~. 
milia, precisa retirar-se pnra fóra da cõrte.-A' do Citado art. .L~~.>-:. · ' .. ; : .., · . 
commissão ele poderes. · A!!fesma le1 ~romett~tu·ao,~xltroducto~ de m; 

. · dustr1a cstran:::e•ra um prem10 proJ)ore•onal a 
Foram lidos e approvados os seguintes utilidade e difiiculdade ·da introducção; o pro· 

jecto, reconhecendo que· essa ·aisposição U\lllca 
foi execut~do, e sim oonvertida em um· piivl
legio por. leis cspeciaes, resolveu tornar ,geral 
o q,ue era especial, constitufr como regra o que 
er3 excepç1io, isto é;, g:;_~;.ante ao inlro<luctor ·um 
privilegio e exclue o premio, ·com~ o qoe ev..itn 
um encargo aos cofres_ publicos, commeltendo 
especialmen\e -ao·podey legislati'l'o a solução do 

PARECERES 

1.880'.:.... N. 6?, ·. 

:o\ com111iss1io de constituição e p0d~re$;a quem 
to r pre; ente o officio do Sr. depuudo: Esperidiiio 
Eloy de B~rros P}mentel; pedindo 1icenç·a para 
a·u;entar-se par3 n sua provincin por· motivos 
justos, tendo em allenção os precedentes esta
belecido~, é de parecer que seja concedida ~ 
mesru a hce~ça. 

Sal3 ~ns c<immissões, 28 de Agosto de l.880.
Florenclo tle ll.breu_-losi Brmon. 

f880-N. G8 

!> commissão de p~nsões e ordenados, a quem 
f<?• pre~nte o requer~mento do ofticinl da secreta
na de estado dos negocias do imperio, João 
FcrMnd~ Valdez, pedindo nova licença de seis 
mcz~s ; c de parecer que a este respeito sej:t 
ouvrdo o governo. 

S3lô1 ~as com missões em 30 de .Agosto ·de ti~SO. 
- Almetda Cvuto--loaquim Serra.-Galdino dQJ 
.Ntol$. · · 

privilegio_.:·:. ..,, ::.· ·e; . 

O projecto consigna ainda -outr:IS~'disj)osiÇões 
noccssarins, jli em relação. ao prazo do gozo d~s 
patentes. j;\ quanto :i simul~neidade do~ preten· 
!lentes a. um mesmo privilegio,;~e;já finolmente 
sobre :JS causas de cessação das '· patentes. e ou-
tros di'l'ersos ca~os _ . · ··- . ' 

Ei pois. é a commissão de parecer que seja_. · 
posto em· discussão o referido projeéto _ '"'"· 

Sala das commiss\íes, 30 de A:;osto de.i880.-· 
b11tDCellcio Serapkico de· As.is CarvalM"-- Jero· 
ui11W R. ·de Moroa Jardim_ - Tlteoplii lo. OIIOni. 

A asserabléa geral resolve : . .,, . 
Art. L • A lei garante, pela concessão de uma 

patente, ao tlescobridor, inveo.tor ou aperfei~oa
dor de qualquef···indnslria, a propriedade e o 
uso exclusivo de ~ua descoberta ou invenção. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2710112015 15:35· Página 3 ae 23 

Sessão em 30 de Agosto de 1880. 433 

§ l . • Siio considerndos descoberta ou invençüo, 
os novos elemçJ!IOS ou nova applicaçJío de ele
mentos eonhecJuos. 

Nestes cosos comprehendem-se ~ industrb 
mmufnctureirn ou agrícola c qu:1csqucr appli
cações scicntificas; não se comprehendendo do 
mesmo modo os produc!os pllarmaceuticos c os 
alimentares, sen5o quanto acs processos de fa
bricnção, e sendo applicaveis oos ditos processos, 
no qué lhes fl}r cabível , os arts. 67 a 76 do de
creto n. 828 de 29 de Setembro de i85L 

Ficam excluídos os methodos ou processos 
exclusivaoJent.e theoricos. 

§ 2.• Quem melhorar uma inven.ção ou desco
berta tem, no rnellloramento, os mesmos díroitos 
que cabem no-· inventor ou desc,'bl'idor. 

Dentro, porém,' do anno qu.c decorrer da data 
da paten te, já obtida pelo inventor ou descobri
dor, sómoutc a estes:· ou aos seus ber.:Jeiros. e 
representantes, será concedida paténte de me· 
lMram()nto, a qual, entretanto, p<rder:l ser re
querida, dentro do dito prazo, com o unico in
tuito de firmar direito. 

§ 3. • A descripçllo da descobert.a. ou invenção, 
do.;; seus roelbornmentos e processos, nssim como 
ns plantas, desenhos, modelos ou amo~tr:• s des
tinados a illustrar a materi~. serão previmnentc 
aeposiiados pelo petíciouu io no nrcllivo publico 
sob envolncro fechado e lar.raclo. 

§ fi., Ao. concessionario du patente de mel h o· 
ramento é1Jrohib i do usar da i nu ustrin principal 
ass im meH1órna~. ~em consentimento do inven
tor, que por seu turno não podeni empregar o 
melhor.lmento introduzido em sua dcscobertn 
on invcnçiio, sem autorizaç.'io do autor. 

Em e~~so de des3ccôrdo, umo compens.~(.'lio 
será arbitrndn, segundo :.1 fórma orescripta no 
regulamento, à parte reçlnmnnLe. 

Art. 2. 0 O governo poder:.i co_nceder patente 
nos inventores· prh"ilegiados fúra·do rmocrio por 
prazo que, dcnlro do muximo est~úel~cido .. no 
art. 3.• § :!:•;:.não exceda, ~m ·easo nentium; o 
da patente prirnilí"ya;· · .. · ~ 
. Sómente por lei ~cslle'ciDl poder:i o gonrno 
conceder patente aos im portadores dcindusLria 
reeonliecidamente· vantajos•J e n1ío exercida no 
rm~erió .. A patente, ncs~e caso , salvo disposiQEo 
legtslativn em . contra ri o;:'senl concedi4n sob a 
condlçilo ·ao-·eõiieessionario habilitar-se 'Jlm·~·no· 
)Jrazo improrogavel que fôt' mnrendo fobncar 
no Brazil os productos in~w.lriaes_;_de que se 
tratar. . · · , .. :, 

Art. 3.0 o"air~ito do invéntor; descobriilor, 
aperfei!(oadOI' ou impórt:Jdor de uma. ind~trin 
util, será firroado_por um_a cart.a. patent~ ~.ssJ gn_a
(la pel? Imp~rador, ~e_p01s ,que o. petrmonnrJO, 
satisfettas as· dlspos1çocs dcstn let e do regula
mento que f~ç expedido, tiver pago as despezas 
d~r·concessão. · · 

Estas ·despezas serão de cineoenta .mil réis 
por-anuo de durn~ão d:t concessão, e do dobro, 
trntando- se ile patente de imp.orta~o . 

§ t.• A . patente será ex1>edida. sem e;ame 
prévio do governo, que declarara uell~ nao se 
responsabillsnr pela utilidade ou · realulud~ ~a 
invenção QU (leseoberta, lldelld.ade ()r:· ~xacttd:.o 
dn descripção, c finalmente pel:1 pnondade da 
invenção. · -

To:noiV.~. 

§ 2.• Os prazos de duracão da eoncessiio- siío 
de 3, 10, !5 c 20 annos para as patentes de in
vcnr.ão . Pocleraõ ser prorogado> dentro dos maxi-
mos cstahdecidos. .. 

Maiores prazos só~poderão ser concedidos pelo 
pod~r legislativo. 

§ 3. • Podem obter patente de invenção on 
<le lmporLnção o.;; Mclouaes ou estrangeiros re
sidentes no Imperio ou róra delle, desde que 
satisfizerem ns prescripções desta lei e do res· 
pcctivo regulamento. · 

~ ~. • Tres mezcs · depois de ext•edida a.pa • 
tente, será publicada no Dia,.io Oflicial a. des
cripçno do processo on dos meios inventados 
pnrn obter-se o producto industrial. Antes dessa 
publicaç,io não é licito ao concessionario fazer 
uso, cummerdar ou applicar o producto privi· 
legiodo. - · 

Os modelos, plantas, desenhos ou amostras, 
serão no fim. d·este prpio reruettidos ~ra algum 
dos estabclecimentos·vnblieos mais apropriados, 
emqti~nto não fôr creado nlUseu especial, onde 
sorito e,;postos no estudo dos interessados, 
que 110!lcrão tirar ou obter a respectiva cópia. 

§ 5.• O concessionario da patente que melho
r~r á invenção ou dcseobcrLa, lerá o direito de 
escolher um novo titulo, ou_ simples certificado 
de melhoramento, o qual. será apostillado na 
mesma patente. · · · .. . · 

A despeza com a apostilla do certific'ado do 
melhoramento será de metade do que está mar-
cado para a expedição do pat~nte. · 

§S. • O conces~ionarjo da patente p~d~ dispor 
dclla por qualqner dos .. modos permttudos na. · 
legislação, cedendo os · seus direitos, no todo ou 
em pt~rto, a nm ou mais individuas. O ccssionn
rJo, 11orcm, não poderâ gozar dos direitos da pa
tente, em qu~nto não registrnr o aeto da eess~o 
nn secrelaría de estado dos negoc10S da agrJ
culturo, commercio e obras .publicas. 

Fica entendido que a desapropriação po1· utili
dade llUblica abrange as concessões de que trata 
n presente lei. · 

§ 7. • Si dous ou mais indi-víduos requererem 
ao me&mo tewpo priv:i!egio para a mesma in
venção, melllor~mento> ou desevl>ert:l, a patente 
s~rá concedida ·a todos, salvo aos prejudicados o 
recurso p~ra_ o.s tr!JJ.unac~, afim de pr~v?r seu 

·melhor dtretto·;·.-Sx ··por sentença judtctal -!ór 
declarado:que~lgum ou alguns dos concessto
nnr ios carecem de direito, caducarão iJISO (att• 
ns patenles qne lhes tiverem sido expedidas. 

§ s:• A.o descobr idor ou inventor que precisar 
de fazer mais ou menos publica sua descoberto, 
ou inven~o, antes de'oblera patente;-e.oneederá 
o ministro da ogricul tura, commercio e obras 
publlc:ts, para snlv~gunrdar sua propriedade, 
um titulo que vigonm't pelo prazo do um anno. 
Este pr~zo poderá ser pt oros-ado até m~s um 
:tnno, 3 juizo do governo_. . . . . 

Pela expedição deste tttulo o pehc1onmo pa_
gará previamente a quantia de cincoenta mil 
réis, que lhe será levada em cont.~ na cobrança 

. da t.u:o dn patente, revertendo, porém, para os 
cofres publicas, si. esta niio fôr solicitada ou 
concedida. . .' , . 

·. Art. ~.·O infraetor dos direitos da patente, 
:tlém de-perder · em favor do concessionario os 
!nstr_umenios ' e!flpl'egados ua fabricação dos 

·. ~·' 
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produetos da industria privilegiada, e a porção telephono-chronometro, que o mesmo ·diz ter 
'destes que fôr upprehendida, png~r-Jhe-ha a inventado; e verificando pda patente em orie-i
multa que fór imposta pelo juiz, a qual n\io exce- nu! que acompanhou. o avi~o do ministerio -da· 
derá do valor dos productos reconhecidamente agriculturn, commercio e obras publicas com o 
falsifieados. qual foram devolvidos esses papeis a esta an-

o governo, nó regul~mento que expedir para gosta camãra; haver obtido o mesmo individuo 
execução desta lei, estabele~erá as regras do idenlico pri l'ilegio , em França, reconhece que 
processo, o qual devera ser summario. no caso presente d3-Se 3 hypothesc previstll no 

A condemna.çiio· do inrractor dos direitos con- § !i..• do nrt. lO. da lei de 25 de Agosto de lB30. 
feridos pela patente não prejudica a acção civil Nestas condições entendeu o governo que ao 
de indemnização por perdas e damnos e~usados inventor só cabia direito ao premio promettido 
ao'eoncessionario. no art. 3.• ila dita lei, mas convertendo esse 

Art. 5.• A patente cessa e fica de nenhum premio em privilegio, como tem'sido de praxe, 
effeito, provando-se: sujeitou-o á approvação do poder legislativo, 

L • Qne a descoberta ou invenção não é por importar esse acto dispensa nas estipulações 
nova. da mesma lei. , 

Não é nova a de~ coberta ou invenção que, no A commisslío não se julg~ndo' habilitada sô-
I,mperio ou fóra delle, tiver tido sufficiente pu· mente pela leit11ra d:~ ·descripção do invento, 
bli ·d d h 'd I 1 t uuico elemento sujeito á suâ·aprecia~ão, a emit

CI. n e para ser con ec1 a gera men e an es tir J·nizo sobre suas vauta~"ens e nr.attcabilidade, 
. da data da entreg~ da petição da patente nas entende·, não· obstante,.que lhé cumpre sub

repartições competentes ; ou aquell~ da qual metter á deliberação desta~ augusta eamara o 
outrem provar ser o seu verd~deiro descobridor se!!'uinte pro]· ecto: .. ,. 
ou inventor. -
:t• Que o objecto da patente não tem appli· A assembléa geral resolve: 

cação pratica industrial ; Art. L ° Fica approvado o decreto do poder 
3.• Oue a industria a que se refere a patente executivo n. 7.461 de 6 de Setembro de !879, 

· é nociva á saude, ou segurança publica, ou concedendo privilegio por iO annos a Frederico 
contraria á lei ou ã moral ; Allen Gower, para introduzir no imperio o novo 

4. • Que o concessionario ralton á verdade ou telephono denominado- telephono-·chronome· 
ocenltou materia essencial na exposição do tro, que declara ter inventado. ..,: . 
processo de sua invenção ou descoberta; Art. 2·.' Ficam revogadas as dispiisições em 

.~· · 5.0 Que a denominação do objectoda patente contrario. ,;:, 
~. pedida é fraudulentamente dlfferente do objecto Sala das commissões, 30 de Agosto de 1880.-

real da invenção Oll descoberta; leronymo R. de Moraes Jardim.-Innocencio 
6.• Que o agraciado deixou de. usar da sua . SeropMco de Assis Car~alho. 

invenção ou descoberta por mais de dons annos,'. 1880_ N. 106 contados da data da patente, ou que, por igual 
prazo, interrompeu o uso e gozo da concessão, A' commissão de comlllercio, industria e artes, 
sem ter em qualquer das hypotheses justificado tendo sido devolvidos os papeis concernentes ao· 
a falta perante o governo. privilegio concedido pelo poder executivo á so-

Esta disposição serã applicavel ás patentes ciedade AteUer de la Dyle, para-introduzir no Jm-
coucedidas até a data da presente lei. perio o seu systcrna de ápparelhos:de choque de 
Par~grapho uni co. As provas de qunlquefdas tracção com pe~ador céntral, pár:t os carros, das 

. hypotbeses descripLas neste artigo, ser:io col· linh:~s ferreas, verificou por. um documento :que 
·' ··Jigidas, mediante:'eXames, por .ordem do mi _ lhe foi apresentado pelo procurador da coil.cessío

nistro da ag-ricultur4, eommercio e obras-pn. na ria, e que annexou aos ditos· papeis, ter elhC 
blicas, ou a este apresentadas; o. qual,. ouvindo obtido antei'iormenté,.em França identico favor 
a secção dos negocias do imperio:.do·-conselho pelo mesmo.moüvo, msiiltando.fica.r.<j.emonstrado . 
de estado e o conselheiro procurado~ da corOa, que em rclaçno ao caso de que se trata verifica-se 
soberania e fazenda nacional, deliberará sobre a llypothe.~e prevista no§ 4." do art. lO da lei 
a manutenção ou revogação da. patente. de 28 de Agosto de :1.830 . · . 

Art. 6. • Na expedição dos regulamentos ne· O privilegio, p·ois, concedido no .• ceaso nctua I 
cessarias á execução da presente lei, 0 governo pelo poder executivo, importa dispensa nu dita 
poderá impor . .Penas de prisão de um a seis lei, qU:e em casos taes só:·coneede um premio ·ao 
mezas, e lliillhls até .20 •f o do damno causado. inventor ou introductor; e tal o.motivo pelo qual 

Ari. _7. • ;Ficam revogadas as disposições em ficou dependente de approvação' uo ppder legisla-
contrano. · tivo a alludida concessão de privilegio, . 

A commissão, não podendo additar: nem um 
Paço da r.amara, 26 de Agosto' de !880 .- outro esclarecimento a respeito, por não consi-

B11a1·que àe jJiacectc. · derar-se habilit~da a emittir juizo seguro quanto 

!880-N. :1.05. 

A' commissão de commercio, industria e ~rtes 
. foram de novo presentes os papeis concernentes 
ao ,priyilegio concedido pelo poder executivo a 
~rederzco Allen Gower, em virtude do decreto 
n. 7 .MH .de 6 d~ SetembrJ do annoJ!3ssado, 
tendo . por fim a 1ntroducçao neste 'imperio do 

ás vantagens e utilidade do invento em questão, 
~tendo sómente como base de seu jnizo·:a descri
pção que se encontra entre os papeis, julga, não 
obstante, dever submetter á discussão e dellbe· 
ração desta augusta camara o segniute pro·' 
jecto ; .~r 

A assembléa geral resolve: 
Art. L o Fica approvado o decreto do P?~er 
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executivo n. 7 .~93 de 13 de Setembro de 1879, 
·concedendo pri l'ilegio por :1.0 anrios á sociedade 

· denominada •Atelier de In Dyle• para intro
duzir no Imperio o seu systema de apparelhos 
de choque e tracção com pegador central para 
os carros das linba ferreas. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contrano. . 

Sala das commissões, 30 de Agosto de 1.880. 
-JmmymD R. de l)forats Jardim.- Innoetncio 
Serapllko de .Assú Can~aUw. 

!880-N. 107 

Cyriaco Antonlo dos Sanlos e Silva requer 
que se lhe prorogue por 20 ann<~s o privilegio 

.para fabricar phosphoros de segurança, que lhe 
foi concedido pelo decreto n. ~.587 de 31 de 
Agosto de i870, e pela resolução d:~ assembléa 
geral n. ~.652 de 22 de Setembro de 1.875, visto 
expil':lr o prim.eiro prazo em Setembro pro
ximo vindouro; e p~ra isso al!ega a curteza do 
primeiro prazo, todo consumido em pura pet:da, 
não só pelo tempo gasto em organizar .sacie· 
dade, o que teve lugar em i878, como nas diffi
euldades de acquisição de machlnas e em tra· 
balhos preparatorios. · · 

A com missão. de commercio, industria .e artes 
apreciando a prenten~o, entende que·ella está 
no caso de .ser altendldn p~ra a prorogação· por 
:i annos sômente, já porque eonvem dar ani
mação ás industrias, já porque nao ha prejuizo 
de terceiro, il j á, linalmente, por serem proce-
dentes as allegações do pcticio1:urio. .. 

· E assim a mesma commissão. oft'erece á con· 
~ideração desti augusta camara o seguinte pre-
J&eto : -

A assemblêa geral resolve: 
Art . L • Fica proro~ado :Por 5 ·annos o ·privi

legio conce:lido para fabricar phosphoros de 
segurança a Cyriaco Antonio dos Santos c Silvo, 
pelo decreto .n. (di87 de 3~ de Agosto de iSiO e 
pela resolu~o da as.sembléa geral n . i. 65:1 de 
~ de Setembro de l87õ. 

Art . 2.• 1-'icam revogados as disposi~lles:em 
contrario. 
· ·Sala das com missões, ~lo. de Al!'osto· de ISSO_.-:.. 
Innocencio Seraphico ele Assis Carvalllo.-Jcro

. nymo R. dt Morae$ Janlim. . 

1880-N. 108 

.Augustin . Henry Hamon obteve do pod~r 
executivo, pelo decreto n . 69~ de i de Ma10 

\ivo, foi sobmeuido á. deliberação desta augusta 
c~marn o respectivo projecto de lei, o qual Col 
rejeitado na sessão. de 5 .de Março do ~o.no 
transacto. 

De novo requereu o colicessionariii a appro
voção do poder legislativo para o referido da" 
creto,em 8 de H~io do dito anno; e é sobre este 
requerimento que a commissão de commercio, 
industria e artes vem offerecer o seu parecer. 

Do exame dos documentos sujeitos -a sua 
.apreciação resnlla : 

L • Quê o requerente obtivera em Franca 
privilegio por i5 annos, a contar de 30 de 
Novembro de t86?t pelo melliado e in:t,-umentos 
tk fa.b~ tU! a.UudiM materia.l (tubos de chumbo 

· forrados de estanho internamente), sem garan
tia do governo daquelle paiz, quer pela lideli· 
dade ou pela exactidão da descripção dos ins
tramentos, quer pela realidade da novidade ou 
40 merecimento da invenção. , · 

2. • Que semelhante concessão alcan~.ara o 
mesmo requerente em diversos outros· paites da 
Europa, como a Grã-Bretanha Belgica, Hol
lalida, Iialia, Prussia, Suecin, Hespanha, . Por
tugal, Austrin e Russia, bem como nos Estados
Unidos por prnzos, porém, variaveis. 

3. • Que, segundo informaçõGS prestadas pela. 
repartição de obras publicas desta capital, e do
cumentos apresentados por ·uma casa commer
cial desta praça, o material de quo se trata rem 
sido já importado uo paiz e aqui applicado desd& 
alguns. annos, vindo quer da França, quer da 
Inglaterra, por' conta do Estado1 para o serviço 
·de dislribuição <l'agua na cap1tal do ImJ!erio, 
ou de particulares para identico fim em o litros 
logares. · . 

~. • Que, não obstante as declarações !eiw 
por outra casa commercial desta mesma praça, 
em Junho de i876 (documento aonexo aos pa
peis), de que preparava-se pnra montar em 
suas ollicinas machinas proprias para fabricar 
tubos dessa .!Specie, nã() consta que até ao pre· 
sente se tenha verificado semelbllllte facto, po
dendo-se asseverar que não e:ris\o ainda creadm 
no p~i~ semelhante industria. 

A' vista do exposto entende a commissão que 
niio ba logar para ser concedido o privilegio 
de import:lçiio (lo nlludido material; m~s aucn
dendo â .conveniencia que . ba em ani!Dllr a 
creaçüo de mais essa industria no paiz, e tendo 
em vista o que dispõe o art. 3.•. da lei de ~ 
de Agosto de 1830, em virtude do qual a todo 
~quelle que introdu.dr no Imperio uma in.dus
tria util é devido um premio, quo a praxe até 
agora seguida tem sempre convertid_o em ~ 
privil~ip, é a commissiío de p~n:çer.;:,qu.e seJ 
eonced1do ~o . r~cpi.erente .~· prmleg:o· por !O 

· annos · para fnlirtcar no palZ tulíos ae chumbo 
revestidos de estanho pelg processo. de sua· 

:invenção, e nessa · conformidade offerece o se
guinte projccto de lei: 
· A assembléa geral resolve : 

· de i8i8, privilegio para introducçlio no Imperio 
de tubos de chumbo forrados de estanho, de~ 
vendo durar esse pr~vile~io até que tGr~inas~e 
em França: o que Dlh obttvera o concesstOnar1o 
por identico motivo, não podendo, em t·odo caso, 
exceder o pl'dZO· de vint~ a1p1os, fi~ando com· 
prehendido nelle a .fabncaçao no pa~ •. con~orme . Art: l. • Fica concedido a Augns\in Renry 
foi declal':ldo. em despacho do mm1ster10 da IIan10n privilegio por 10 annos para fabricar 

. agricultura, commercio e obras publicas de !30 no paiz tubos de chll!Dbo revestidos de .e~tanbo 
de Julho.daqueUe.anno . . . · pelo processo de sua mvenção;sem preJruzo <~:a 

Tendo sido feita essa eoncessii() sob a clausula impor\açâ() e -venda de-material analogo fabn· 
de ficar sujeita á approvação · do poder legisla- : cado lllp- outros paizes. 
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Art. _2.• Ficam rcvog~das 3S dispo~iç\ies em ' rcli~no, Ieronymo Jardim, Antonio Carlos Souza 
conlrarto. - _ • ·- Andr~de, Ulysse$ Viann~ Si"ismundo ' Theo-

·snla dos commis;<Jcs, ~6 do ~gosto de :!880. do reto Souto, Abdon lf:lanez e Sernphi~o. 
-.Iero.llymo R. de_ Jloraos Jardtm.- ImuJconcio F!!ram lid:.s e approvMas as redacçõcs dos 
Se1 apftWJ do Asm Ca1·vall1o. - Theopfnlo Ot- pro1ectos n. 23 de iti~O sohl'e damno e !ncendio 
toni. n. il sobre sulpbureto do c~rbono e n. 7 A e 

1880-N. t09 s9-ns emendas, sobre collegios eleitoraes em 
dtv:crsos pr.ntos. _ 

_ A C(!mm!s..<lio de commcrcio, industri~ e :u-les, 
a quem rot presente o decreto do poder execll
tivo n. 7 .5~ _de 25 de Outubro de 1879 conce
dendo privilegio a Augusto WicczmuskÍ-Serres 
para _introduzir no Imperlo o novo systema de 
sua invenção de-junt:ts constitutivas de tri
lho e sua applicaçUo ao ostabelecfmento de vias 
ferreas inteiramente met~llicas. cJ:aminou os 
d oco.mcntos que com o mesmo decreto, em ori
ginal, foram remettidos pelo roiiíistcrio da ~gri
cultura, commercio e obl'3s publicas com o aviso 
n. l.9 de !!':1 de Outubro do anno passado, ver i 
ficando por elles que o invento n!ludido fõra 
antes prlvilegiudo na FracÇ:J por _pr:tzo de lõ 
a~nos a contar de 27 de FeYereiro ctc l.Si7, ser
vl!ldo de prova dtsto u patente respectiv~. quo 
se encontra entre os papeis alludidas. 

Pelo teor do refel'idc decreto vê-seque a con
cessão de plivilegio fei ta pelo poder executivo 
fi~nv~ dependente dn approvação do potler le· 
gtslatJv_o-; e nem de outro modo poderia ví"orar 
es,sa conceisão, em vista da lei de 28 de Agosto 
à e 183Q, por veriíicar-so ~ hypothese prevista 
no § {!.. • ·do art·; ·J.O da mesma lei, em vit·tude do 
que 110 io;entor s(• cabe direito a um Jlremio. 

Não constando que por meio de experiencias se 
- tenha verificado as vantagens e praticabilid~dc 

do invento em qucstilo, e não podendo a com
missão formar juito seguro a tal respeito só
mente [lela descrip~ão sujeita :i. sua upreci.1çãó, 
entende, n5:o obstante, quo lhe cumpre submet
ter á deliberação desta augusta camara o se
guinte projeclo. 
. A assombléa geral resolN: 

Art. L • Fiea approvatlo o decreto do poder 
executivo n. 7_.~:!8 ~c 25 de Outubro de i8i9, 
concedendo prl\'tlegto n Augusto Wiccz!linski 
Serres pnra mtroduzír no lmperío o s)"stem~. de 
.sua invenção, de juntas constitutivas de trilho, c 

_ sun __ nppHca~ão ::to_ es1,1b.ole.cimento de vijs fer· 
re~s inteiramente melallicas, devendo termi· 
nar o privilegio com o da patente alcanç.:Hla peld 
invento em .l<'r,mç.a, isto é, em 27 de Fevorciro 
de um. 

.Art. ~· • Fi~ rcvog~~"\S as disposições em 
contrario. , -

Sala das commissões,.30 Agosto de :l8SO.
let·ony9nd.ll. ~ llforaes 1t.ll'dim.-blnoccncio S~· 
l'aphioo de A.lsis Ctwvallto. 

O sn: PnEsmENTE declara-· que vai-se officiar 
do governo ~ra saber-se o Jogar, dia c hora em 
que Sua Magest.::de o Imperador recebe a depn
tnção que tem de saber o dia do encerramento 
da Ere..<eute sessão, e nomeou :para a dita dC[1U· 
t:lça~ os Srs. Martim· Ft·au~;tsco, Valladaros, 
Fa_b•o Re!s, B~rã() da Estancia, Baptista Pe
retro, ... D1aM; Espindola, F1·eitos, Menezes, 
Monte, los~ Cact!lno, Costa 1\ibeiro, Sergio ile 
Castro, Prado Ptmentel, .. Horta-de Araujo, Au-

_O .. Sr. Joaqubn Nabueo (teniW pe
dtiW a palavra tlll t_empo. Silencio):-:- Sr. pre
stdcnte;na semann passada a cnmnra, attendendo 
a um peditlo moti\'ado com a maior frauque2a 
pelo orador que occupa u tribuna neste mo
mento, J:O~cedeu·lbe urgeucia para na sessão 
de sexLa-fetm fundamentur uu1 projecto _de lei _ 
que tmila por fim u extintJ?iio do elemento 
$etVil. -

Nesse tl ia porém não houve sessão~ O facto 
de ser muito frequente não. reunir·se o parla
!lleJ?IO, sem que mesmo haja na ordem do dia 
·proJecto algum que motive essn falta de reu
nmo, me levnria a crer que nlio houve motivo 
poli Li co que determinàosc a (alta · da reunllío da 
can!a_ra na se:s.ta-~eira; si de vespern não .fosse 
pos;ttvnmente sabtdo que _a c;~mua não devia 
reunir-se neste dia. 

Neste caso, eu pergunto nos nobres ministros 
de estado- quo se acl!am presentes, e pergunto 
tambem ao nobre lcader da maioria cuja posição 
co governo pnl'lamentnr deve ser t1io respon
savel c tflo determiMda por motivos políticos 
como a dos honrndos ministros .... 

O Sn. FR?aus CouTt~no :.:...Apoiado. _ 
O Sa.IOAQUtM N.wuco:-... si houve algum 

_motivo quo levasse a camorn n uiío reunir-se, -
e si ella quiz assim por meio de uma pa1:eclc 
deliberar fúra de sessão o contt·ario do · i1u~ 
tinha deliberndo reunida neste recinto. (Reclll
'nlLi'õ~s ; IJ·ocwn·se 1nuítos apart•s). 

Eu sou um contt'a muitos o peco aos nobres 
deputados que me deixen1 f~llar. SS. EEx. estão 
perfeitamente representados por um _homem 
conhecedor da tribuno. e que trarã a ell~ \odos 
os esclarecimentos, o honrado Sr. Martinlio 
c~mpos. . 
.o Sn. BELl'n.\Ó: - 0 nobre deputado não está 

so nn C<lmar3. A parede é um Iacto que está uo 
dominio publieo; ---- -· - ·· · · -- - ·-· ·· ·-- · · 

O Sn. lOAQUll! NABtlCO:- Como na sexta-feira 
pas>IHia se reuniram nada menos de ~ Srs. de
putados... . . 

(Ba va•·ios oparus que i11te•-rompem o Ol'lidor.) 
-As declarações dos nobres deputados em 

npnrl~s nã~ tis:ura.rií~ n~ meu dlscur~o e por 
consequencw nuo serao fe1tas para o ]latz . 

Como, porém, compareceram na sessão de 
sexta-feira· fiS Sr$. deputados e é . de crer que 
dos 3Usentes pelo menos numero ·suf!iciente para 
fazer scssilo não fosso ileterminado por nenhum 
proposito- firme de uão comparecer nesse- dia, 
cu não tenho o direito _de suppôr que a camarn, 
como corporação, delilier~sse nos corredores ·o 
conLrario do' que· tiulln re.solvido em sessã::~ 
>O] P. IUI\0, · •· ·- - ~=o' . 

O Sn. FREITA-S CoVTl!'mO : -,-'Foi ntn~ do
IUOUS\raçâo de confiança ao gabillete. ·· 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 27101/2015 15:35- Página 7 de 23 

Sesslo em 30 de Agosto de 1880. 437 

desta cam3ra, é preciso que ellas sejam dis_,cu • 
tidas nesta u·tbnna . · 

O Sa. JoAQOm. N.uuco :- Faço estas obser· 
vações porque 03 negocies publiei!s uma vez 
lrazidos ao conhecimento do ·paiz; pela imprensa E' exacto que varias vetes em discussões pu, 
e desde IJ.Ue affectam a dipnidade de urna in- blicas elltenho denunciadO a escravidão; mas 
stituição a qual todos os diaS os ministros lau· não tenho usado de maior liberdade do ·que 
cão infelizmeilte em rosto qne ella não repre- aquella de que usou o Sr. Salles Torres Homem 
senta o pniz, devem ser verfficndos de um inodo no senado, qnando cobriu es~ instituição cóm 
que o paiz fique perfeitamente r.onheeendo. e que os seus maiores anathemas, e quando a profligou 
o historiador os .poss:t lJem estudar, .e o· logar com a indignação da sl1a eloquencia~ Quando 
proprio para os verificar é a propria trib.una. do o grande José Bonifacio, o patriarcha da lnde· 
parlamento. pendencia preparava-se para offereoer á consi-

Eu não me teria certamenl.e levantado neste aeração da assembléa constituinte um projeeto 
momento, si não fosse ter sido publico que que tinha por fim a emancipação "raduallb 
varias tentativas foram feitos para que a camara escravidão, o patriarcha da indopedeneia não 
-se não reunisse depois do voto de urgeucia. usava de outra liberdade senão da que eu 

O -voto notavel do meu illustre amigo, o invoco. 
Sr. ministro da agricultura, o qual, como Quando em !817, nessa primeira tentativa~ 
pulamentrir compreliendeuque a tribuna ncstn organizada de independencia, os Tevoluciona
nesta cosa deve estar sempre franca a· todas as rios de Pernambuco referiam-se á questão de 
opiniões, como o tem estado desde os dias da emancipação, como sendo_ uma das primeiras . 
Inilependencia, desde n CGnstituint~ até hoje, que se tivesse de resolver, os meus compro· 
sem h~ver si quer uma só vez uma tenmtiva. vincianos indicavam por assim dizer a todos· os 
para frustrar uma liberdade que é uma das ga· que em qualquer tempo fossem contcmporaneos 
rantias da ordem social, a liberdade dos debates da escravidão o dever de abolir, .e hoje ·no par· 
parlamentares, o voto do nobre ministro, dizia ·lamento brazileiro não seria permittido tentar 
eu, o qual convencido deste principio de que acompanhai-os nesse pensamento . livremente 
todos os systemas devem ser trazidos ã luz da exprimido no outro seeulo. 
discu.ss:io, que devem cair nes\6 recinto ou sahir Si n5.o se tratasse do uma questão que inte
dello tr iumphantes, foi interpretado como tendo ressa a liberdade parlamentar, que faz o mJn· 
sido uma verdadeira capitulação do governo dato do deputado maior ou menor· si não se 
pennte a tentativa feita ~r ~!~uns me01bros tratasse de uma questão que, sendo ·resolvida 
da camara patn irem ad.nnte da lei de ~8 de por uma fórm~, pode ser a iniciação do paiz em 
Setembro. • medidas de terror e de panieo, eu eolloo;ria a 

Não só se deu este facto, como boatos reivindicaçiio do meu direito nos termos em 
correram· e circulsram por esta dJl~de de que tenho ~ honra de a collocar neste momento. 
qu.o o governo e a maiorii1 queriam recorrer Desejo, pois, saber si o governo pretende 
ao -expediente ·que o·sr. Sayão Loba to propunbn pela primeira vez tn!Yez neste reinado intenir 
nesta camnra contra o gabinete 3 de Agosto, para abafar 3 liberdade dos debates do parla· 
quando esse gabinete atrevia·se a Inserir na mentõ. (Se~; apoiadgs e recla~ões.) Do·. 
falia do tbrono :1. idé:i de que o elemento servil séjo saber si um governo liberal pretende pro· 
prccisnvn de nmn reformn,-a sessão secreta,quc· h i bit· aquillo que era permittido ó.s cnmaras 
é a abolição da liberdade parlamentar, para n conservndoros ; pretendo saber ai quando a 
sustentação em particular de um negocio PU· instituição monatehica é todos os dias atacada 
blico, de um projeclo apresentado, conforme o o tt propria unidade do pab discutida, si, 
direito e inlcbtiva parlamentar, ã luz do dln. quando nada se considera inviolavel nas in· 

o s11• :r,r.~11coLtNO MouRA.:- Jl.fas a cam~ran~o stituicües, a escravidiío sómeute terá esse direito 
que lhe querem dnt' de inviolavel e sagradn, 

quer sessão secreta. direito que hoje_nno te01 apropria mouarehinl 
· o Sa. JoAuor:l( NAnoco·:·....:Espero ·que · niio · (Ha uii, apGrte). · ·· · · · - · · · 
queira ; mas a idén de qus podia recorrer-se ã 
sessão seer~ta espalb.ou-se e correu. por csln O nobre deput.,do . nõo precisa uma vez m3is 
cidade. A respeito d~ tQdos esses assumptos cu chamar a altençüo do nobre presidente para o 
desejo ouvir a opinião do governo. Desejo regimento da casa . O nobre presidente da ca· 
saber do governo si . por acaso ha tendenci~ mara eomt>rehende que este parlamen~. onde 
separatistas no sul, si se quer · converter a CI· se a~itam as grandes questões e. se -decide dos 
dade do Rio de Janeiro .na eapi~l dos estados ·destinos do paiz, não pó de· ser dirigido uniea· 
confederados da escravidão. mente pela obic~na (reclama~es); .-que no par· 

- Eu deseJ'o ouvir a opinião do gov_e_l'n- o- ,s'"'i...,h,...a-+n. rm;"'· rrolliWloual é plecLso qurmdãraSvozes;· 
· · d" ·d· que todas as causas tenham a liberdade de mani· 

tendeneias sep:ll'atistas no palz para lVI Ir. restar-se claramente e de cahi rc ou morrer, con· 
por est:t !in h~ negra da eseravid:io o paiz em ) 
dons; si essa tendencia .já come~a n lavrar no forme o voto da cam~ra. (Apartes. . .· . ··.: 
seio da população e si é provocada -pelo norte; . Senhores, desejo aabor qual é o. o:pinião.do 
do qual parece. tJU& a i~éa e~nn~ipaf!_ora esta governo a este respeito,~ dese~o ~aber si o·no.bre 
descendo. (A""Jailos e nao O·""ladOs.) . Sao qnes- presidente da.camarn nao esta-disposto. a tomar 

r- r- o· voto da mesma eamara eoncedendo ·me urgen· 
tões muito graves, são questões. que interessa,~~! cia como definitivo e ainda valido . .. - -·• , . ..... · 
ominenltlmonte- ao Imporia; que · interessnm :r 
nossa pátria-commum, ~ - é preciso•;.que-destgs . V.AlllOS Sns. ' IiliPU'L\DOS: - Poí. para sexta·: 
qu~stões não 9e cure sumente·:nos corredores :fllira; · · 
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O Sa. JoA.QUDl N:uuco:-4Juando eu liE;di a 
camara nrgeneia parajustificar o meu prOJeeto 
designando o dia de sexta· feira, muitos dos 
meus amigos auguraram que, pelo facto ~e 
não ler eu acrescentado as pálavras, ou na sessao 
immediata, na sexta-feira a camara não se reu· 
Diria.: sempre eu. suppuz, porém, que mesmo 
não se reunindo a camara na sexta-feira, ella 
.manieria o seu voto, fazendo ficar. na ordem do 
dia a orgencia concedida. . 

V()Z&S--:E' preciso-requerer novamente. 

propa~andistas como Garrison·que fieólm sempre 
firmes na ·lr.ta até ao dia em. que· Lincoln as
signa a emancipação de quatro milhões de es
cravos, ISto é, até forçarem o governo a realizar 
a sua idéa. 

A miuba dedicação será sempre ·a mesma, 
porque parte de um sentimento que .. nã:o póde 
mais mudar ; mas o meu esforço, o men tra· 
balho, têm limites. · 

O SR. PIIE3IDE~"TE:-O nobre deputado con· 
tinúa a interrogar o govemo ou quer dis· 
cutir ~ O · S11. JOA.QUUl Nuuco:-Vejo·me pêado a 

cada passo por essas tricas do regimento. (Re· O Sa. JoA.QUU[ NABuco :-Eu desejo formular 
clamações.) . · algumas perguntas ao governo, como ao chefe 

Senhores, peço á camara dos deputados que, da maiorta, sobre os motivos, si os houve, por 
si ella não quiz, não se reunindo na sexta-feira, que deixou de haver sessão na sexta·feira. 
por uma decisão tomada fóra do local das suas (O/o!) · 
deliberações e fóra da publicidade necessaria Senhores; si deixou de haver sessão na sexta
aos seus. debates, annullar e invalidar o voto feira por um motivo qualquer como o que deter· 
que ,. havia dado a favor da urgeneia· por mim mina n falta de reunião, muitas ·vezes, na 
requerida, peço· ã camara dos Srs. deputados assemblêa geral, a camara compreheniie que 
queira renovãr a· mesma urgencia ou para não me cabe n mim o direito de perguntar a 
a sessão de hoje on para-a sess3o seguinte. nenhum elos nobres deputados o motivõ por que·-

Todavia, declaro que me reservo o direito de fal\Ou ã sessão. -
retirar o meu pedido de urgencia, si o govemo, Dirijo-me, senhores, ao nobre deputado lsad61' 
fazendo do voto dessa urgencia·queslão de con- da . maioria e pergunto-lhe, esperando da sua 
fiança, qnizer por esla fórma obrigar os eman- lealdade a resposta que S. Ex. entenda dever_ 
cipadores, a9.11elles que se manifestarem por dar: si houve algum motivo publico, .al~m 
oceasião. da diScussão do orçamento da agricul- motivo patriotico, algum motivo nnciona1 ou 
tura·de um modo desagradavel 2.0s - que sus- algum _wotivo politico que determinasse a Jião 
tentam a manutenção da escravidão ..• . ou a reunião d~ e:~mara nn sexta-fera? 
.abandonar a cansa da.emancipação, que conta (. Cru;a.m-se muitos apartes.) 
com elles, ou a separar-se do govemo, ao qual 
·querem ficar fieis. (.Aparlc> ) _ Peço aos nobres deputados que me attendam 

· Não.querocolloearosllieus-amigosemposiç-lo e me escutem: Nãoé muilo-facil a minha po
·1io ditncil. Quanto á minhn,. eslâ natnrnlmente sição nesl:l tribuna, c não é muito facil, princi· 
traçada. · · palmente desde que sou apresentado como um 

BA muitos que têin especulado com a idéa de inimigo dos proprietarios agrícolas do meu paiz, 
que tendo eu alé hoje acompanhado o governo, sendo por assim di1er indicado ao o.dlo de lodos. 
ainda que &ivesse occasião de divergir em pontos · Senhores, o nobre de pulado o Sr. .Martinho 
essenctaes, dos quae~ o mesmo governo havia Campos tem testemunhos, não só particulares, 
feito-questão de gabinete, como a reforma elei· · como publicos, de quanto respeito o seu car~cter. 
total,. a minlla propaganda em favor da eman- A reput:J.ção que S. Ex. tem dia a dia edificado 
cipa ção adquiria alguma r orça. em virtude desta é uma reputação nacional. (Apoiados .) Nioguem 
posiÇ:Io _de ministerialista !JUe tive até hoje. . pôde deixar de considerar um patrimonio bra-

Seilhores, é julgar a questão de um ponto de : zileiro esse caracter formado com tanta verse· 
vista muito estreito. A força da. emancipação : verança, que é uma accumulação lenta dta por 
Dio.prov.émdofaelOdeacompanhar um deputa· :dia de desmteresse, de abnegaçli9, de coragem. 

-do ao gabinete, assim· comO" nio póde- 5er dimi- , __ · ·lias aõ -iiõore· ãepülailo~ - · rie'Siibê-ó- prõriüiifo _____ _ 
nuida pelo facto de estar uw deputado em :respeito que sempre pes~mente· lhe tributei~ 
OPJlOS!Çllo- ~o ministerio, em frente do qual se •peço licença paradizer·lhe que nesta questl!o da· 
agtta-.esta·Idéa.. , · :emancipação eu não posso acompanhai-o .nem 

O SR. Furus Coummo : - As idéas levan- jseguil-o. · 
ta das pela opposição-morrem sempre. · _ : ( Ha diversos e1partes ~ ) -

·(Ha &utro.s. apartes.) . . : Ew !867, quando o gabinete de· 3 de Aggsto, 
- O. SR. IOAQUIH NAB17CO : - A fo~ ' : · · - o d• jus ljça o 
emancipadora na o provém, nem · da posição re- . honrado Sr. }[artim' Francisco, trazia ã camara, 
laliva. em que se co11oca aquelle que a d~fende, dnserido na falia do t~rono,. o.pensamento ~e 
nem. da força e do prestigio deste; que lhe . modificar por·algoma forma· o elemento servll, 
presta seus serviços. (Ap(lrtes.) · ,o honrado Sr. Sayão Lobato- dizi:t que.esta idéa 

_ Eu posso dizer· á, camara, eom franqueza; que :só podia ser aven\3da: em, sessão secreta,. e: o 
a ea~a da ·emancipaÇão ~não póde ser mais mal 'honrado Sr. Martmlw Campos O· acompanhava 
scrvrda do ~e pelo-presente ora~or. · · nesse terreno. 
(~uitos . não apoilldoB..)_ · · O Sn. :ALulTIN1!0 Clilros:,-Apoiàdo~ 
·Não. tenh~, pelá minha natureza., nem o-amor ó. Sa. loAQUO[ô Nu uco :~ Quando. o gabinete 

neitros babtlos da luta; não posso ser um desUJs. Rio-.J?l'Uieo emprehendía a lei da emancipação, 
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o honrado Sr. Martinho Campos foi um adver
sario decidido, llrme, eaergico dessa medida ... 

O Sn. liiAnTr~!IO CA:MPOs:-Apolndo. 
O Sn. JOA.QUDI NA.Dtrco : - ••• e todas as suas 

sympa\hins, todo o stu apoie, todo o seu con
curso, era para os conservadores dissidentes, 
que nesta eamura mantinham a idéa de deiXar
se intacta a escravidão. 

O Sa. H.uorrNliO CA..'IIPOS dá um aparte. 
O Sa. JOAQtll.lt NAlltrco : -Estas idéas pu

blicas de S. Ex. em relação ao facto da escravi
dão razom ver que a este respeito a sua opiniiio 
é· que nunca se devia ter feito c ousa alguma .. E· 
ou não é este o pensamento do nobre dêputado? 

Sendo assim, devo dizer com a maior fran
queza. que este pensamenlo não póde ser o meu. 

O honrado deputado, a cujo·caracter e a cuja 
in~ellfgenc1a es10n pro:II!p1o a re;nder t~das as 
mm.has homenagens, pooe ser o meu gu1a sem: 
pre que se tratar de reivindicar a dignidade do 
parlamento e a !orça da opinião contra qualquer 
mtervençlio do gov-erno. 

o Sa. M.l.lltunto CAMPos :-Apoiado.-
0 SR. JoAQUIM NA.Bl1CO :-s, Ex. levantou-se 

·nesta tribuna como o maior de nossos parla
mentares, mos infelizmente, como eu lantas. 
ve~es o tenho comparado, infel!zroente lambem, 
enmo o maior dos parlawent~res dos Estados
Unidos, Calho no, tão fiel ás grandes tradições 
do congresso como aos interesses fundados na 
escravidão da grande zona que representava, 

0 Sll. MAIITIKUO CAKPos :-Não apoiado neste 
ponto ; ·nem quanto. a elle, nem quanto_ a ll_lim ; 
snpponbo. que · coroprebendo melhor os mte-
resses do paiz. . · 

O Sil. JoAQUill Nuoco :-Senhores, a camara 
tem em seu seio do.as.fracções, ambas muito Pe" 
quenas em relaçõo ú grande totalidade de seus 
membros ; ha uma pequena fraeção, como en 
disse, de abolicionistas não lutransigenles quanto 
:ls medidas, porque aceitam ainila os meios 
brtiDdos, que nãG zangam-se com o nGbre pre
sidente do conselho, quando S. Ex. diz que os 
esforços feitos são. meras brincadeiras, porque, 
ao mesmo tempo que S. Ex. diz isso, vem con
ceder ao rondo de emancipação esses 500: 0005 
do excesso da taxa de escravos (apoiados), pelos 

. quaes elles eram os unioos que tinham votado 
nesta casa. 

O Sn. Mllmmo G.u!Po~ :- Perdôe-me , agora 
reclamo a sua memoria ; na sessão passadã eu 
pedi issç. 

O Sn.. Jo.&.QVIIII Nuvco : - E' exaeto : tive o 
apoio franco de V. E:s:. 

... E porque ao mesmo tempo que o nobre 
presidento do conselho paroee recelar•se pelas 
medidas empregadM de que a quesllo da eman· 
eipação seja aventada nesta tr!llnnn S. Ex. eon
sente que seja post•> na ordem do dia o projeeto 
do nobre depntado pelo Rio Grande do Sul, 
identico ao do nobre deputado por S. Panlo, o 
Sr. Moreira de Barros, ao gnal eu. poast offere
cer o meu como emenda, e que exnctamente 
oferece o melhor meio de nesta camara diseu. 
tir~se profunda e completamente a questão da · 
escravillão. (Diwrsos apam3.) 

Mas, .digo eu â caman: ha um pequeno 
partido abolicionista intransigente, porém de
fronte deste parti~o, pequen~, ha OU!XO tambem 
~ueno ·e que nuo ebemare1 escravista, porque 

· offendoria aos nobres deputados, mas quo é o 
partido do statu qoo, o par!ido que não quer que 
·se dê mais nm passo sobre a emancipação, q~;e 
quer ficar para todo o sem~re na lei de ~ de 
Setembro como soll).ção defimtiva e final. 

o Sa. loAQOIM. Nuuco:- Nestas· condições 
tenho o direito a que a .camara manifeste-se 
entre as duas opiniões intransigente~, que se 
dividem neste recinto. . · (Trocam- &e muitos apart~t.) . 

Ha uns, como eu, abolicionistas int~ansige!l- Mas não se póde dizer que a maioria desta ca-
tes quanto ao 11m, mas quanto· aos me1os muno mara não queira ir além da lei de ll8 de Se· 
transigentes... · tembro, e tanto ella quer ir que o proprio pro-

O s11 !IWitiNHO CAMPOs:-Não apoiado. jecto que probibe o_ commer:cio de escra-vos é 
· ' .. . - - -·--- . . _ · - _ .umanoya solução .amda .que Incompleta;- ·e·-nto·· · · 

· O sa: lO"iQut&r NA:Illfco:- •.. que ãMitm só tardia como lenta, dada ao programma da 
tudo, que se contenta~ mesmo por emquanto escravidão, solução muito diversa da soluç.ão dada . 
nesta sessio com o prOJeCto do nobre dep11tado pela lei de !8 de Setembro. 
por S. Paulo.·· . . (Diversor apartis.) 

O· Sa. losi 1IúluANNO:- Não, este eu com· ó sa. PRBSJD!lNTE (para .o orador):- Para 
bato- uma interrog:~fão G nobre deputa no está . se 

(I SR. loAQ"OD4 Nnuco:- .. ·com nm ·pro- alongando mnito . (.lliso.) 
'ecto ue sus nde o trafico do Norte ara o ..-n=,...,.~=.;......:=...,:nr.~=:-;;;=----
S , porque este prOJeCto e um meiO e m~ • . ; lOAQUIM_l~A.Duco: ft!u smtõ que para 
ficar por qualquer fórma o slatm da escravidão ~a 1nterrogaçao. o meu d1scurso tenti~ pare-· 
(apoiaMs e não apoiados), embora outras me~i-. etdo ao nobre presidente .da eamara wmto long_o 
das sejam n~cessa:ias da parte do poder Jeg•s· · (apartes), e eu devo agradecer a generosi· 
)ativo pard Iwped1r que se dêm maus resul- ilade . . · . . . 
ta dos. ·· · · . . . . O Sn : FnANotsco Soi!IIÊ dá um aparte . . 

Ha nesta cupara um. partido de abohctonlstu •o Sa. JG.AQl)Jlll N.Uuco :-Eu .peço ~ci :nobre 
verdadeiramente intransigentes, entre ~s qua~~ deputa<!o que·não me interr~mpa ; .. _a metade do 
sobresae o nobre ·deputa.do . pela Balua; .. que meu· disc. urso J.á tem sido. fet\:1. por S •. Ex. 
pela primeira -vez teve a coragem de ~efender 
nesta legislatUra a emancipação dos escravos. ·o SR. FRANCisco Sonú : -Vá conUollllnd&, 

o SR.· lJ:RO!íD(o·S!IJ)ú:-'J>oqne orgulho• me. deiie os aparleS de lado. 
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0 S11. IOAQUCl.! NADUCO ·:-N~O qnero' <leix.~r 
de dar uma prova de deferenciA os meus col
legas. 

: O Sn. PR&<;JDENI'E :-Peco nos nobres deputa
dos que não interrompam o orador. 

O Sa. JOAQUJ:.t NABtTCQ :-Senhores, peço aos 
que são respons~veis pelo governo e pela direcç.ão 
desta. casa que me digam si no pen~meuto do 
governo ba algum medo d~ que "- que5tão da 
emancipação seja tão completa, tãoa bsoluta, tlo 
livremente discutida nesta CJsa como o póde ser 
pela imprensa. Desejo que os nobres ministros 
declarem si houve alguma tentaíiva ind.ireeta 
da sua parte para in validar ~ Jiberdade dós de
bales desta casa. Concluindo o meu discurso, 
direi que não quero sujeitar-me, no caso de 
ser-me negada a urgenctn, a m:mdar o meu 
projecto á mesa sem a justificac5o, sobretudo 
J>Or•tue as idéas nelle contidas são idéas apre
sentadas ues~ camara por homens que tinham 
então o sopro liberal, como o Sr. Tavares B~slos , 
ou idéas aprcsentad~s já á aS5embléa constituinte 
pelos patriareh~s da nossa indepeo.dencia, ou 
medidas aconselhadas pelas commissões nomea
das nos paizes onde se abriu seria, profundo e 
verdadeiro, inquerito sobre o grande problema 
que ·Jlnrece não preoccupar o Sr. presidente do 
conselho, o prublemada transrormaçlio do tr:t
b:llho . 

. A. força do meu projeeto" consiste sobretudo 
na justificação de que hei de acompanhar os 
seu.s artigos, para ver-se que muitos delles foram 
apresentados na ca01ara em legislaturas ante
TI<!res por deputados que por :tqui" passaram 
de1~ndo o. maior brilho, e os outros são ore
sultado da expcriencia de outros povos. Sendo 
assi.ai,n1io me presto a apresentar o meu projeeto 
nem em sessão seeret:l, nem sem· a justifienção 
qu~ ~-"- s un principal força para esclarecer a 
op1n1ao. . 

Si os nobres ministros entendem que . nest1l 
questão pela sua naiureza, pelos receios do pniz,. 
não fallando na fatura formaçiio da federação 
do$ Estados do Snl, não se deve ir além da lei 
de 28 de Setembro, do a c to do Sr. Visconde do 
Rio .Branco; .si os .~nobres ministros eníendem 
que a disc11ssão é perigi>sa e que ella incute 
receiOs qu~ não serão .maiores do que os ·que fo
ram -incuttdos pelo· Clw d4. lavoura quando se 
di1i~ qne a lei do Sr. Rio Bl'anc.o trazia no bojo · 
a rmna do paiz, receios que. não serão maiores 
do que os incn.tidos pela lei da abolição do tra -
fico, quando no· parerier 3presentndo pelo Sr. 
Cunh~ Mattos se dizia que elln. arruinaya as 
nossas finanças, ex~ing11ia a nossa navegação, 
111ata.va o nosso commercio, em uma. palavra era 
o. fi_n:~ do pai;;; si os nobres ministros por estes 
rece10s fazem questão de gabinete da simples 
fundamentação do meu "projecto, peço-lhes. 
qne le.~l e francamente dêrn á camara as de
vidas explicações. 
· .Acom~~bei () gabinete qua~do o vi sueca
der. ao m.1ruster10· passado, do qual rui sincero 
adv~rsar10. I>.areceu-me queas .!dé~s pclasqu~es 

· ~aV13 ·. com!Jati1o eram: as idéns vencedoras.· 
~a· ._lru : elelloral, divergindo . radieal(IIente do 
S'<tflmete, e votando.contra ·elle, vi eo!ll o maior 

pezar que o · plr Lido libtlral aceitava como sri.a 
a reforma. 

Na questão . da emancipação, porém, n .. con
vicção do que é preciso c:.uninhar além da lei 
de 2B de Setembro, eu me separaria uno só do 
gabinete, u~o só do partido liberal, não só · da 
opiniiio publica o da conspir<1ção geral do paiz, 
mas de tudo e de Lúdos ! Neste lJOnlo faço uma 
alliança com o fnturo. Cada ·anuo será uma vi
cloria das nossas idéas, ·e daqui a i O annos a 
sessão de boje lta de app:u:ecer como um desses 
exemplo! historicos das divisões, dos temores , 
e receios dos homens que -recuam sem(lre dian
te das grandes medidas salvadoras, que trnnror
mam a face do ·seu paíz. Digo-o com toda a 
franqueza : não está na poder do nobre presi
dente do cooselllO impedü· que essa medida se 
realize; niio está no poder de nenhum "'abi
nete, sombra transitaria que não tem realidade, 
ereoção da fantasia do Imperndor, oppôr-se á 
decretação de uma medida desta ordem, quando 
esse mesmo soherano entender que chegou a 
hora de conferir ~ mill1ão· e meio de escr:tvos 
que trab3lilam no sen. paiz o beneficio da liber-
da~. . . . 

Um dia chegou em· que aos poderosos traGcan
les · de escravos, õs poderosos armad(lres que 
mandavnul ns suas esquadras: buscar âs costas 
da Afrlca as victimas da guerro, da traição e 
do crime, e que transportavam para esta ci

dade esse-gado humano-como lhe chamou 
o Sr; Torres Homem, um dia chegou em . que· a 
despeito de todo o poder reunido desses infames 
mercadores, o qual pesava_sobre as camaras e o 
governo, a lei lhes disse: vós niio sois mais do 
que pirQias, qu~ devieis ser enforcados nas rer
gas desses navios com qne desbonrois os mares. 
E o trafico acabou I 

Um dia cbegou em qu&, vendo a renovação 
constante da escravatura no paiz, V&ndo·que a. 
escravidão · nao podia ter naturalmente. um ter
mo; !Jile não havia nada que pudesse deter a 
multtplienç'Ao constante dos escravos uo paiz 
a lei disso aos poderosos proprielarios de escra
vos assim como :is pobres n1iies quo antes, 
ainda como dlsse Snlles 'forres. Homem, es
peravam com terror a .hora :da maternidade: 
ninguem nasce mais eseravo no Brazil. · 
· Pois bem; a despeiiO ·de todas.as resistencias 
do governo, da cn.mara dc;s deputados e do se
nado, unidos contn ilás ;. a despeito da cons
piraçlio de todos os interesses, creados pelo tra
ll,alllo do_proprio ·escravo, co.ntra sua. liberdade,. 
uma aeçao mais poderosa, que é a attracção do 
palz pelas grandes forças moraes do nosso 
seculo, lia de "fazer que um dia es·sa·· mesm lei, 
digit aos que hoje sustentam a ·e~cravldão e 
não querem qile se lhé to11ue com receio ·de 
que. sem e lia o pa ir. succumba : . não lia mais 
esc~vos no B~azill : _ · · · · · 

(~fuito bem. Appl4u&os na: galeriG$,) 

· O_Sa. PII&St.OENTE reclama o silencio n3s_ga~ 
lerias ·e manda pelo Sr. secretario ler os se-
guintes. artigos do regimento : . · _ . · 
· A r~;-218: .. Todos O$ ddadE(\s:· ~ estr~rigeiros 

têm;.o· direito de· assistir. ás sessões,. ·comtnnto 
q_li.e . venham· . desarmados e ' guardem. <Í maior 
s1lencüi, ·sem dar · o mais ·peqU:eno ''signnl da 
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applauso ou de reprova<;ão ao que se passar na 
camara. , 

Art. 219. Os espectadores que perturbarem a 
sessão serão obrigados a sah ir im mediatamente 
das galeri~s; e, si o caso assim o pedir, ter
~e-ba com ell~s a demonstra~ão que a cnmnra 
Julgar conven1ente. 

O Sr. Martinbo Campos (pela 
oráem ):-0 honrado deputado que acaba de falia r 
sabe perfeitamente que níio é a mim que se devia 
dirigir para formular uma interpellação ao 
governo. (Apoitzdos.) Na minha posição demi· 
nisterialista eu acompanho o governo, não o 
pux.o, nem o dirijo. Quando me parecesse que 
o governo era i nsuffieiente, antes de me propor 
a dirigil-o, eu deixaria de prestar-lhe o meu 
apoio. Não me compete a mim dar direcção á 
administração do Estado. Acho a administração 
actual sufficiente para resolver todas as ques
tões pendentes (apoiados); presto inteira adhe
são a todos os actos por elb praticados até hoje; 
e o conhecimento que tenho dos nobres minis· 
tros tranquillisa-me e dá-me perfeita segurança· 
pnra depositar confiança na continuação da 
administraQão. 

Mas o nobre deputado me parmittirã, segundo 
o seu exemplo, que lhe pergunte: o que temos 
nós agora aqui ? E' uma interpellação, é um 
requerimento de urgencia? 

Um requerimento de urgencia, S. Ex. sabe, 
não tem discussão nesta casa, nem para ser 
proposto, nem paru ser impugnado. Como quer 
Rois, o nobre deputado que eu lbe responda? 
~-Ex. pratica assim o mesm9 de q~e nos ~ceu~a, 
quando diz que o queremos tmpedtr de dtscuttr. 
(Apoiados.) 

S. Ex. suppõe que os escravocratas da ca
mara ..• 

O Sn. JoAQUl~! NAJJuco:- Não me servi dessa 
expressão. · 

O SR. 1\L!.RTtNHO CA.MFOs:- Perdôe·me; eu a 
não acho injuriosa, ~ reclamo-a para milD . 

Permitta o nobre deputado que eu J;Ue :tpro
veite da occasião, para declarar solemnernente: o 
espect~culo novo que vejo. do ~nno passado para 
cá, de querer-se intimidar o parlamento com. a 
intervenção das galerias ... (Applau$OS da maw. 
ria; rumo1·.) 

O SR. JO.!.Qtml NAnuco;-Essa accusação foi, o 
anno passado, diri~ida tanto a mim como a S. E:x. 
Pela minha parte ueclaro : não conheço uma só 
pes~oa nas galerias. 

O SR. Jrl.~I\TINHO CAMPOs:-Perdôe-meY. Ex.; 
não me dirigi á sua pessõa. 

o SR. JOAQUDl- N.~<nuco:-Pareceu-me assim 
pelos applansos que ouyi partidos do outro 
lado. 

O SR. M.u\TlNHO CA.Mros:-Mas o espectaçuJo 
novo que vemos do a~I!_O passado para ca ... 
(Interrupções da oppostçoo pernamb11Ca1Ut.) 

Ha nas interrupções dos nobres dep~tados um 
grande inconveniente: ê que eu os nao ouço e 
assim não lhes posso responder, como era mo11 
dever e cortezia. . . 

O Sa JosÉ M.uil.u•No E õúrnos SENHORES :
O anno ·passado S; Ex. pensava muito dilferen
temente. 

Tomo IV.~6. 

O Sa.11AnTINliO CAliPOS:-'-'Estão enganados; 
outra é e sempre foi a minha escola. 

Mas repito: o espectaculo ·que presenciamos 
de trazer-se para ~s discussões desta camara õl 
intervenção das galerias. . . . 

O SR. JosÉ M.I.RlA.NNo:- Mas quem a traz Y 
O Sa. M..l.n.TlNHO CAMPOS:- Os que a trazem. 

Eu não disse que e S. Ex. quem traz. 
O Sn. JosÊ M.miANNo:- O povo vem espoi!. 

taneamente. 
O Sn. :MmTtNHO CAMPOs :-Não disse que era 

V. Ex. quel)l trazia. Si V. Ex. quer, formule 
o meu discurso, qne eu irei repetindo, si ouvir, 
as palavras de V.· Ex. 

Mas este espectaculo, Sr. presidente, põd.e 
conseguir tudo, menos uma cousa : intimidar a 
a nenhum membro da camara dos deputados 
(a,ppl~;usos) ; os membros desta casa hão de sus
tentar as sua> opiniões com a maior liberdade. 
Depois, é preciso que se .firme q a e as galerias 
não formam a maioria do paiz ; aquel!es que 
~qui se _acham sentados representam uma massa · 
de população muito maior do que vinte, cem, ou 
mil vezes o que possam conter. as galerias. 
Estas. manifestações de algumas poucas pessoas 
de entre as muitas que se acham nas galerias a 
capital em peso condemna-as e a camara dos 
deputados tem no seu regimento meios de pôr 
fim-a·es~as scenas. (Apartei.) 

0 Sa. JoslÍ MARIANNO:-E' pena que V, Ex. o 
anno passado não se tivesse lembrado disso. 

O Sn. M.uln;mo CA.l!Pos:- Não costumo en
treter a camara com a minha pessoa, resigno-me 
ao juizo .,do_ paiz, do qual não tenho queixas; 
mas desafio ao nobre deputado para me mostrar 
palavras e actos meus permittindo ou applau
dindo a intervencão das galerias nas delibera
ção do parlamento •.. não mostrarão. 

O Sa. Jos:& 1\JAIUANNo:- A camara assistiu o 
anno pnssado; V. Ex. não achou então que era 
indigno. 

(Ha outros muitos apartes.) 
O Sn. MAJJTINHO C!..MPos:- Nada tinha com 

isto· nada corria por minha conta. (Continúam 
OJ apartes.) Peço licença ao nobre deputado, 
(dirige. se o.o Sr. Jose JlfariamiQ.) para dizer 
mais algumas palavras. · 

O nobre deputado por Pernambuco me per· 
mittlrá pedir-lhe que nos tire da situação em 
que nas collocou. . . 

Si o seu discurso 1mporta em um requerl
mento de urgencia,_ o nobre dep_utado n~~ _podia 
discutir tal reg:ue~1~ent~ (apotadoJ) ; SI ~uma 
interpellação ao mimsterlO, o nobre prestdeule 
do c·onselho e&tá presente e deve c ser convi
dado. 

O.Sn. JoAQUIM Nuuco d:í um aparte, 
o -Sn. MARTINHO CAMPOS :;-Mas o nobre pre" 

sidenle do conselho não pode tomar parte nas 
questões de ordem, niio e membro desLa. casa. 
(.Apoiado$.) Não me compete a mim _resolver 
esLa questão ; CO!fipiltc 110 nobre .. pres1dente da 
earnua. Si constitue um requenmento d_e ur
gencia o. U: uma interpellaçl\o, o nobre pres1tlen~e 
da cas~ decidirá. Não ereto que o. nobre prest~ 
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dente deixasse motivar UOl3 urgencia; acredito \ S. Ex. entendeu -que o meu voto a favor da 
que S.Ex. ha de considerar o discurso do nobre urgenci~ importava adhe~ão ás ldéas da eman-
deputado como uma interpellação. -cipat.ão_ immedi~ta.' . - ·. 

o Sn. PnESJDENTE:- Considerei como uma DepoiS dns palavrAS pro~en~ns p~1o nolire 
interrorração ao ministro presente. d!JpUtado, c que fo~am a JUStJficaçao pura e 

"' _ . · stm)~les do · seu prOJCCto, em resposta ao nobre __ o Sll. llfA.nTtNHO CAlfpos .- Sem dnvida que prestdente do conselho, ti nobre dopulado col
e tnlerpcllação. locou ~ qnestão no verdadeiro terreno de go
·VozES :-Interroga~ão . ( A.partts e intei'I'U• ''erno; eu, portanto, m~ntendo, como sempre 

pyõ1s.) . mantive, as miJ!.has idéi•s a respeito deste as -
O Sn. P nESID'E!ITE :- Eu fiz ver ao nobre depu· 501l:!P10, e autom~~o pelos · meus collegas do 

tado por Pernambuco que si era interro"ação gabinete,_ ~ecl3ro a camar~ dos . Srs. deputad~s 
era muito ·Jonga. _- _, " ' que os DUDIStros actuaes _nao nce~tam a urgene~a 

' • do nobre depnlado. (M·u1tos. apo1a.dos.) 
O Sn. llAnTlNEio CAMPos :-Si é interpellaç5o, 

não é a mim que compete responder ; poderei O Sr. .Joáquim Nabuco faz ai-
responder ao nobre depnt:ldo quando ella es- gumas considerações. · . 
ti"Ver el)l discuss~. O nobr~ dep~tado sabe que O Sn. BeLrnio (pela ordem) requ~r qne seja 
o re~p~1to e a estima q_ue tnbulo ~ sua pessoa e considerada sua a urgencia pedida pelo Sr. 
belltss1mos talentos uao me permtttem ficar em Joaquim Nnbueo para 3presentar o pt·ojceto do 
falta para com S. Ex. · · mesmo senhor. 
· o:nohre deputado sa!Jc, Sr. presidente, nesta 
questão de urgencia, a· minha opinião pessoal. 

O SB. 1oAOI!llll Nuuco:-Sim, senhor. 
O Sn. 'MAllmiBO G.urros:- Nã.o fiz mais do que 

E' ~poiodo este requerimento. 
O Sn. ZAl!A. (pela orde111) requer que a vota· 

çiio seja nominal. 

o nobre deputado me merecia, procurando-o, 
antes de vir p8ra n comara, na sexta-feira, e di· 
zendo-lhe .qual a minhn linha do eonducta nesta 
questão. Comprehendo a delic:~de-za do noQre de
putado e a sunfina cducaçã~ qu~ não llíe per
mittem trazer para este recmto, sem que eu o 
~utorizasse, o que se passou em particular entre 
nós. Comprebendo, por esta fórma, a interro
gação que, me dirigin;_ mas.o nobre deputado é 
bastante conhecedor das cousas do parlamento, 
para desculpar- rue de não respollder~lhe agora, 
porCjue a resposta no principal compele ao 
mintSterio. {lluito bem; muito be11~.) 

O Sr. Martinho Campos:- Sr. 
presidente, o nobre ministro da ~gricultura 

.tem respondido ao nobre deputado por Per
namhnco. 

O Sr. Buarque de l\-lacedo (mi
niitro da ag!'ic~tlrw·a) :- Sr. presidente, o nobre 
deputado peln minha província não só pediu a 
opmião do governo, nest3 materia, como cha
mou-me nominalmente ao debate. 

Não trato de· disr,ntir o assumpto, entre 
outros motivos, porque nüo ba n~da em di~us-
são. (Apoicdos.) . 

O men illnstre amigo acredi~ou, pelas suns 
pa\av~s, que o voto qu~ e1,1 h~-via dado·-~o-seu· 
rcqucnmento de urgenCia tmportav_a ate çerto 
ponto adhesão a suas i_!iéas. _ _ _ 
. o nobre deputado nao se de v m 111 udir a res
peito, _porque havia apenas_ decor_rido dQus_ ou 
tres dias que· eu, cl~ roanetrn mais categonc:~, 
declarava que o governo não cogitava da ques
tão ( apoiados ); .isto é, C! g~ve~uo nã~ ~ceitaya 
nbsolntamente a emaucipaçuo Immedtata; nao 
aceitavn a medida da indemnização, nem· tiio 
pouco a fixaÇão . de pi':~~o; queria sim os meios 
JUdirectos. · . 

Quem se pronuncia por esta fórma não podia 
pre~tar o voto que _pre~tei no · ~obre deput.ado 
senao· por delerencHI :w meu tllustrc amtgo, 
ou .então pOrque sigo como ~rinr.ipio nlio nP.~n 
opporlunidade a qu<Jicjuer dos nobres deputao.os 
para justificar as suas idéas ou os p roj ectos Q]J.e . 
tenham de -~presentar. . ' · . · .. 

O "Jlobre deputado, porém, eollocon a qucslão 
debaixo··de. nm ponto de vistn_ dlfferente. . .. 

S. Ex. propõe-se a reproduzir a sua proposi
ç5o e a justificai-a em outras occasiões. 

E' uma grande vantagem pua o nobre depu
t:~do fallar com o seu grande e bello talento e 
ficar senhor do campo da discnssão por muitos 
dias sem resposta. 

O nobre deputado está exclnsivamente ·se
nhor da imprensa da ciírte ... 

O S11. JoAQUI),( N.o.Buco:- Não apoiado ; como 
estou senhor àa imprensa ? 

O Sn . liA.nrrnHo Crnros:- 'V. Ex. niio me 
r.omprchendeu. A imprensa da côrtc que se tem 
J:lronJ;tnciado na questão tem sido o Jornal do 
Commcrcio e a Gazeta d~ Notic ias, e essas folhas · 
tôm-.:;e proímnçiado a favor . ·do nobre depu· 
tado. -

Eis expli~do o meu peusamer.to. 
... O .Sn . . JosÉ lfA.li!A.NNo:~-Ha- .uma- ur.g~nciu .... 
apresentada. . 

(H a. outt•o$ apartes). 
O Sn. ~hni-INHO CA~Pos :-Isto ê mnito' sin

gulur I O requerimento do nobre deput~do não 
foi apoindo .. . , . 

Vozes::...:-Foi apoiado. 
O Sn. MAll'l'll\HO CAMPos:-Perdôe-me V. Ex., 

eu não tenho culpa da coufnsão, naua tenho com 
isso. Desde que o nobro presidontc da casa dc
clnmn que el'tl uma interpellnç;ío, está el\a em 

·discussão. 
VozEs :...;:.Não está . 
O SR. M.UITINHO CA..,zros:..:. Perdôe·me ; ainda 

não se eucerrou a dlscnsslío ; \(mnam VV. EEx. 
pacienci3. 

..ú S11. losiÍ MAru'.~No: ..,:..l'eÇo a pal:ivra peln 
ordem. · · 
. {Ha outros apartes.) 
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·O Sn. M.\JtTINHO C.wros:- Não sei si V. Ex. 
entGnde que podemos est:lr uma duzia em pé 
discutiildo ao mesmo tempo. : 

o sn: Jost l\I~JANNO:- Estou peclindo que 
se cumpra o regtmento. 

0 Sn. MAliTINHO CAMPOS:- V. EX. procede 
muilo bem no que faz, mas ba de desculpar 
que eu não o acompanhe. 

O Sn. Br;Lnio :· - V. Ex. está fóra. da 
ordem. · 

O Sn. !úntmno C.!.Y~os : - V. Ex. é que 
está, Interrompendo-me constantemente; pe~o · 
lhe que se desengane, porq:uc niio ha de impe
dir-me de fall~r. (Apartes.) 

J'óde V. Ex. esl:ir certo de que, nem aqui, 
nem fóro nqui, eu nunca precisei da sombra do 
poder; nunca vivi, nem hei de viver da sombra 
do governo. (Apoiados.) · 

O Sn. Jost M.UI!Al'iNO: - Cresceu milis um 
pouco com ella. 

o S!l.__!IÍART!NHO c.,~tPOS :-Nunca; conto, Clll 
oppos!çao !! agora, com os recursos de que sem
pre dt$puz. 

o Sn. José MARt.\,1iliO:-Mas agora é que V.Ex. . 
~anba victor ias ; dantes soffria derrotas, eomo 
uissc o ministro daj ustiÇil. 

(Cruza,,cse oictros a1mrtes.) 
O Sn •. !i[AuT.umo-CA~rPos : - E V. Ex . conta 

com DS victorias ;qu~ sempre teve, e não é 
pouco._ 

O Sn. DELTlt:\o :..:..E qne são muito honrosas; 
não SUJliJOnha que· se temam de comparar com 

.. as de V. Ex. 
O Sn. ~ÜRTrNI!O GA•r~os: -Pois melhor para 

V. Ex. ; Jl(,Çtl·lhe até, [JUI'l]tt•l reconhc<;o tt sun 
; npcrioritlndc .... 

n Sn . i3BI.l'n ~o tl<l um rq•nl'l\~. 
() Sn. 3LHI-rt~uo Cnm [lO> :-Di~•) mut a t nc~m~ 

licenç;t !]Ue V. E:c tem ue dizer que n\io e. 
(Apoiados. ) . . 

Pois Y. Ex. é o juiz dn iniulla opiniiio? 
O que ó V. Ex. mais do que outro qualquer 
homem? Pois V. Ei. pó de form~r do sua opi -

.. .. -nião o--juízo quo qui1.e1·, entender. que eU~ o 
honra, c entender lamhçm que a opinião dos 
outros nTio está nessa~ condições? Porque' Onde 
$C funda a .;.un preLençüo? Em_ que é mais mi
mo·so, mais bonito, mais filho de Deos do que 
qualquer outro mortal ? (flilm•idade. } Desengn· 
ne-sc : ~ um simples mortal como qualquer 
oulro . (Apoiados .) 

OSn. MARTINRO C-U!POS :-••• a quem atem;da 
auen4ftj:o ~ue devo~ todos os m~mbros da casa, 
devo parllCu lar amtzade e consideraçlío. 

o Sn. lOAQOl~! NAI!UCO :- Del•e- me a metade 
do que lhe devo. , ~ 

O Sn. ~l~n'ÍINHO C.~MPos :- ~[uiLG ~-iradecido. 
Mas o nobre det~utado fica com uma grande 

vau~gem.:. a de ser o unico senhor· do campo 
da dtscnssao. S. Ex . propõe-se a reproduzit· o 
debate, e sa~e qu~ não ha no parlamento meio 
algum de .lmpcd•r-se a discussão (Apoiadqs,) 
Nuncn P.ed1, nem obtive uma urgencia de meus 
advcrsarws, e ti v c sempre toda n liberdade de 
que n~cessitava para quanto entendi aqui dever 
disco.ttr. 

O Sn. Jo.~Qum NAnuco :- Mas não estou acos
tumado ás discussões fóra de proposito, e qo.ero 
cvit..l-~s. Não quero fundamentar um pro
ject1 sobre a abolição dn escravidão na discus
são da receita do Imperio; não terei remedio 
senão usar deste meio, mas queria evitai-o.' ' 

0 Sn. MARTINIIO CAMPOS:-Entretanto O que 
V. Ex. fez hoje ·não estã no regimento. , 

O Sn. JOA.QU!~! N.Uitrco :- Qnando di"'O fó!a 
de proposito refi ro-mo á disc11ssão so~re as · 
sumpto diverso dnqnelle de 11ue se trata. 

O Su. :!,Lu\TINIIO C.wros :-0 nob-re deputa:lo 
fez-me uma accusaç.ão gravíssima. 

O Srr. Jo:~ount NAnuco :- Pedi explicações n 
V. E:s:. sobre a !alta de sessão na sexl-a-fcin•. 

O SR. ll.\1\TINRO C~I'OS :-Não ~e comp~~~ 
a mim e:xplicar, eu mesmo· não sei si o nobre 
deputado chego11 n tampo. Eu que oli:ís vim da 
cosa do nobre depu lado, e vi m· 11rimeiro que o 
nobre deputado, nfio cheguei a· telllpo. 

O .81:. Ju.~•lUDt XAnl'Co :- IJrt cOilfu ;ão •ltt 
l'"Tté tle V. E.~. Y. l·:x. foi <i llliultu · •:nôa Ui\ 

![ltÍIU<t·feir~. ~o f:~cL•• d.1 s•·> ~iío fn i ~~~ sc~ t". 
O S~<. ~J.,.,rn .,no C.\m'Q;; :-Teu1 luteira ra~iiu, 

•!LL ertuivoquci-mo e snpp1111ha ttnc linhtt iuu 
lll\ ScXIa. , 

Ma.s, Sr, presidente, a ~ccusa~ão f~ila [)Cio 
nobre depntndo 30 pnrlamento seri3 procedente , 
si o parlurnento fosse composto de ineptos; mas 
o parlamento exprime sua opinmo . q.unndo--de· 
I íbera e quando n~o delibera (apuiaãos ), c o par
Inmcnlo não püde impedir que o nobre depu
tado motive e justifique o ~Bll projeelo na 
fórma do regimento; nfio ha neto pódc neste 
caso haver sacrificio do direito de di~DS$<io que 
6 sem duvida a mais valiosa d~s nossas . prero
gativns parí3meutarcs. 

o Sn. josÉ M.,niANNo: -Será porque elle o· 
mais bonito, como V. Ex. é mois feio. (Ri3-?.) ' 

O Sn. JO,\Qt1ll! NAuuco :- Aos sobb~dos, 
qu~ndo não lm se~são ! · 

o Sn. U.~or.Trlmo. CuiPos:-:-- Hei de ter 3 opi· 
nião que entender, _ e os nobres deputados, qu<lr 
queiram, quer niio queil'3m, bão de tolenr-me 
com a minha op.inião, como eu os tolero com a 

·-sua~ (ÂjJOiada&.-) Isto não tem volta. · · 
(Cruzam-se apartes.) · · 
Mas, Sr.. presidente, eu ulío me dirigia senão 

ao honrado deputado por J.>P-rnambuco.. . . 
O SR. JoÁQUill N.Uiuca :-E V. Ex . sabe o 

r;JSpeito que tenbo pela sua péssõa. 

O Sn. :M.illTIXIIO C.~\!POS :-Decl~ro no nobre 
deputado que uuoc~ -vi aqui tolhida a . minha 
liberdade parlamentar. .. · : · -

o sn; Jo.~QUill NABuco:- -llis ·V. Ex.-· é : 0 
uni co que tem este privilegio, c· a prová é q ae 
está fallando sobre uma urgencia . . 

O Sn.' ~I.uÍnNHO C.UU>()s :-Eu estou .·fallando 
·sobre a sua i!lterpellação. . · ' · 

o Sn. JosE"l\l'.uuA.Nxo:-Mas de!>ois entrou a 
urgencia. _ 
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O Sn. MAnTll'i'.I!O C.u~Í'os : - Es\á enganado, Grande numero destas cnmaras tem feito vo" 
a interpellação do nobre deputado é que está tações como a da reforma eleitornl do lfarquez 
em discussão, tanto que fallou o nobre ministro de Paranrl, á qual o nobre deputado se referiu,. 
da agricultura ; e o nobre deputado agora dê· a votação da eleição por districtos. Esta mesma 
me licença para zelar a sua prerogativa a favor caman votando, uma mudança r a di cal do sys
de V. Ex. e contra os novos amigos. tema eleitoral, construiu o seu maior monu-

0 Sn. JosÉ ~[ARIAN:'i"O:- A h I Já nos d:í como menta de gloria. (Apoiados.) Uma camara em 
nossos amigos~ 1 Quem dera 1 sua maioria formada, como a de 1855, por ma-

gistrados dos mais distinctos por ~eus talentos· 
O Sn. JoA.QUm NABUCO :- Por ora não estou e merito político yotou com toda abnegação a 

lig~do a nenhum grupo. • incompatibilidade dos magistrados. (Apoiad<J.s.) 
O Sn. MARTJNHO C,u!POs : - O nobre deputado São estas camaras de todos os partidos que o 

fez uma interpellação, o nobre ministro da agri- nobre deputado quer ajudar -a desconsiderar? 
cultura resvondeu; ~ue solução teve a inter- Quul o so~rifioio pe3soal a que se negaram os 
pellação ? 81 teve· so,ução, a sua interpellação. membros da actual c~mara dos deputados na 
i:levia ser encerrada. reforma eleitoral que votamos. 

0 Sn. JOAQUJ!d NABUCO . -Teve a solução de 0 SR. JOAQUUI NABt!Co :-Não OlJOiado ." 
retirar eu o meu podido de urgencia. o Sn. JosÉMAIUANNO:-Quem a deseonsider~ 

O SH. ~T.L."\'HO CAl!POS :-Não podia reti- são aquelles qlle a chamam r~mara de servis . 
... rar:sem votação da camara. o sn. 1\[ARTlNHe CAli!POs : _ Perdõe-me 

o Sn. JOAQUDl N.ümco : - Então sr não teve v. E:\, defendo um dos homens que tem elevado 
solução, não a retiro mais. PeçG a palavra pelo o parlamento br~zileiro á maior alt11ra, de!en
ordem. dendo o conselheiro Gaspar Silveira 1tiartins, ao 

6 SR. JoSÉ MALU.IiliND :-Eu tambem peço a qual allude -o nparte . · 
palavra. . . O Sr. conselheiro Gas_par Silveira Martins 

disse:-si a camara fi~er 1sto, se constituirá em 
O Sn. PlltsiDENn;:- Os nobres deputados estão uma camara de servis. 

confundi Ddo a discussão : deixem acabftl' o orn-
dor; e depois nós poremos á vot3ção todas as O Sn. Jos.E M.l.RllNNHO :- E a camara !ez. 
questões de ordem. {Ri$0.) O Sn. MAnTINHa CAMPOs:-Perdõe-me V. E:t. 

O SR. MAnTINHO GA..'t!POS :..,-Mas e11 digo 30 E'um recurso de argumentação licito e usado 
nobre deputado que defendo a mãprerogativa, em todos :JS parlamentos: a conclusão a tirar é 
e defendendo-a, s. Ex. sabe que não faço mais que S. Ex:. se tfnba enganado. O Sr. conselheiro 
do que o meu restricto dever, porqne jám~is Gaspar rendeu sempre ao parlamento a home-

. "fi · na gem que o parlamento merece, e deu sempre 
concorrerei para que se s~cn que o menor prt- nest~ casa os mais bellos exemplos de indepen
vilegio dos membros desta camara. dencia, como do superior talento que possue. 

Hoje é costume maltratar, procurar desmora- Hoje é costume, é moda, procurar-se descon-
lisar a representnção n~cional ( apgiaàos) ; mas ai dera r especialmente o ramo tomporario do 
qua11to maior esforço se fizer no ~cnlido anDr- corpo legislativo. 
chico, maior deve ser o esforço dos amigos deste Não se esquocorn nem da miseravel quast5o 
paill para defen~er e s~tentor o prestigio do do subsidio. Não duvido que esses atassalha· 
parlamento. (Mwtos apotadot.) dores do parlamento tenham seus olhos fixos 

O sa·. JoAQUlM N.a.Buco:- A an~rchía tem nesses miser~veis e tristes r.i0/1. Na camara 
Tindo do g_overno. dos deputados não ha um só membro a quem 

O Sa. MÃnTtllf FR.~';Ctsco E oUTROs sns. DEPU- a depu~aç5o pecuni~riameute _convenha (apoi~:!;- . 
· rADos·:-·NãG·apoiado;··-- ·----- --- -- dos), .na~ :ha..um.un!co q~e nao tenha. pro!isS!P 

· mais uttl e Jucrallva, noo ha um so que nao 
. O Sn. Ilfari!íHO CAMPos:-0 nobre deputado, f:Jça s~crificio da seus interesses particulares 

disse-tem partido do governo o ex:emplo de vindo ao parlamento. (Apoiados,) Servem hoje 
contestar a ligitimidade dos poderes do paria- com liO$, como serviam quando tinham 20~, 
menta e sua força moraL Eu peço perdão ao. como servem nas proro~açües, sem subsidio. 
nobre deputado para dizer: o que tem partido O seu sacrilicio servmdo de graça, é pouco 
dos governos de todos os partidos é uma con- maior do que recebendo os 50~ por dia. Não 
.fissão dolorosa, mas mui patriotica, por i:>so ha ninguem que occupe uma cadeira nesta 
mesmo que só o amor das instituições impunha camara que não sej~ fazendo sacrificio de sua 
aos ministros o dever de a fazerem; na verdade pessoa e de seus interesses. Sei que muita 
pGr vezes osmais autorizados dos nossos esta- gente ha que suppüe este posto de grandes vau
distas têm dito mque o nosso systema eleitoral tagens pecuniarias .. Desses miseraveis, desses 
_deixava muito a desejar; mas estes governos, á desgraçados, eu me compadeço. Almas de lama, 
quasi unanimidade dos quaes tenho feito oppo- tenl.:ldos sempre e alerta pelo cobre, sup!lõem 

· sição durante toda a minha vida, eumpria um que todos têm os mesmos sentimentos I Nen
grande dever; embora doloroso, declarando que hum parlamento do mundo é capaz de dar 
a camara e o senado deviam adaptar um sys- mais bellos exemplos · do que o parlamento 
tema eleitoral qUe penniltisse um voto mais hrazileiro tem dado. Ninguem·mais-habilitado, 

- livre á população. Desta confissão p~ra tirar Sr. presidente, pára f aliar neste sentido com 
illações desfavoraveis ao credito do. parlamento mais imparcialidade do ql!e eu: Tenho dado, :não 
hrazileiro ha uma distancia enc.rme. ha duvida nenhuma, cem batalhas perdidas, 
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m_os .sem gre~dç ~morecimento meu. ?![as que 
nao tt vesse perdtdo nenhumo, que tivesse ido 
mesmo receber o penacho nns ameias em que se 
ac_ha o gr~nde cidadão, que ufano do poder me 

· a~lfOU esta exprobr3ÇÜO ; que tivesse ido receber, 
st o qnizesse, o penacho que o retirou dos seus 
acampamentos ~atura~s; o meu juizo ácere:t 
do pariame.nto nao serta mais f<J.voravel do que 
é, e tem srdo constantemente . . 

h 
O Sa. !OSÉ :1\{ARIAl!NO :-Eu não compre

endo,. nao se1 com quem isso é. 
O SR. 1.1AnTtl~Ho · CAJI[ros:....: Eu mesl!lo não 

comprebendo. Não f3ÇO allosão ~ nin::mem 
que t~nhn p~rtencido ao parlamento. " 

Assrm, pms, de que nos accusa o nobre de
putado por Pern~mbuco t Qaaes sao os crimes 
da aQtual camara e do actnal ministerio na 
questão? ~ nobre deputado ba de permittir-me 
que lhe d~sputa, em meu nome e no de todos 
os que hab_Jtam o Brazil, a palma dos sentimentos 
dll' bum~nrdade. Não ba no Brazil não h~ em 
parto nenhulllll 4a Americn, nem' da Europa, · 
(pode ser que haJa· na Asia), uma. creatura que 
repute a escraviCão uma instituiçüo bo:l e santa. 
!las este é o nosso ponto de vista? E' este o estado 
do Brazil com relacão á escravidão? O nobre 
deputado faz ama injuria muito grave a muitos 
seus. C<•ncidadãos. que não são menos respei
tave1s, quando !alia neste rel}into ~in interesses 
escravocratas . 

O S11. JoA.Q17Ill[ N.\lluco:-V. Ex. está me em
P!estan~o expressões que: eu não proferi. En 
ihsse-mteresses conservadores. · 

O Sn. MAnTI~>'liO CAl!I'os:-Pareceu-me. O no
bre_ deputad~ sabe que uão tenho ~ seu respeito 
senao o deseJo de o tornar para todosH.io respei
tavel e tüo estimovel como é para mím. 

O Slt. JoAQUIM NADuco : - Muito obrigado a 
V. Ex. · · 

O Sn. 'MAnTn-.'l!o CAllwos :-Mas nesta quest.ão, 
eu peço licença a S. Ex. para dizer-lhe, nesta 
quesl3o, que imprudentemente se quer por força 
enterreirnr, as v~n~gens todas são para aquelles 
que na npparencia têm por si todas ~s boas pa
lavras, e bons sentimentos de generosidade, de 
caridade e de-amor da igualdade do ·proximo. 
Todas as vantagens são para os anti-escrava-
gistas. · 

Estâ-se vendo neste recmto. Como que se 
espera <[Ue cnda um se jUl"ue envergonhado, si 
não fôr J 11igado emancipndor. Pois eu declaro 
mUito Intencionalmente, não tenbo a fortuna. 
de poder ser emancipndor. Conheço muito de 
perto a escravidão; conheço o meu pliiz, e é-me 
tmpos!ivel, mesmo em proveito dos desgra,ados 
escravos, ser emaneipador. (Apoiado$.) 

Eu digo, pois sem nenhum vexame, en sou 
· escravocrata. Digo-o ao nobre deputado, sem 
receio de ql:!e a minha consciencia me accuse; e 
mesmo em proveito dos infelites escravos. 

O nobre ,deputa~ot colloc~nd~ a questão neste 
ponto de vtsta que e o da realtdade, ha de ver 

. que eu . tenho toda a ratão para querer imitar 
o grande 3mericano que s. Ei. citoti neSta 
questão, em que deeidld~mente não foram os 
exercitas do norte que deram o triumpho á 

· u~ da emancipação. · 

A causa dD emancipação da escravidão está 
ganha e~ !!OSSo secu!o em toda a christandade. 
A escrav1da~ não é um principio, é um factD 
que cada p:uz t~m s~pportado durante todo o 
tem_po ~m que fo1 obngado a f~zel-o. (Apoiados.) 

J~ dt~~e ao nobre deputado que o q11e .ba de 
ma1s o~roso nesta questão e on parece querer-se 
q~e S~Ja. o \ermo-'esclavoerata. Eu o neeito ; 
na o fuJo a odtosidade que elle porventura pos.sa 
envolver. 

Senhores, a est.1 questão estão encadeados inte· 
resses de dtv~rs_a orqem, o mais me>quinbo dos
quaes é o diretto e u~te~esse dos proprietarios 
de escrayos. Este dtrerto e este interesse é 
na!la mats e nada menos que o direito de pro
pne~ade, sem o qual não ha sociedade civil 
I)OSSlVeJ., . · . 

9_nobre depu!ado supp?e. por exemplo, que 
fo1 tOdtfferente a desorgaouaçao e anarchia ·que 
lav.ra na America Hespan.hola o facto da inde
penàencia conquistada com as armas na mão 
com o auxilio de escravos e de outros elemento; 
semelhantes ? 

Não, com toda a certeza ; isso foi uma das 
causas da desorganização e do estado de auar
chia e decadencia em que se acham esses paizes 
outr'ora mais civilis3dos, mais r icos e populoso~ 
d!) que o Brazil, o talvez mesmo do que a Ame
rtca IDgleza. Â ·tal ou qual prosperidade e pro
gresso que temos, em relação a paizes que 
eram muito mais adiantados em industrln e ci
ViliS3çãO, cbmo era qua.sg toda a Ameriea Hes
panhola, não o devemos senão ao bom senso 
ao tino, no juiso com que o governo e as cama: 
ras brazileiras, de.sde -'a Ifi<l't;p.,:;;deneia, não ce
dendo um ceitil em sentimento de liumanidade 
no nobre deputado, têm tratado esta questão e 
os negocias relativos ao extincto trafico de afri
canos, eiattendeu á phlbntropia e á humanidade, 
sem S3Crificar o n·osso pa!z:. 

O nobre deputado sabe que uão é esta a occa
sião propria para traLnrmos desta questão~ sob 
o pretexto da qual niío ha prepoten.cia que n:~o te
nha sido inlligida ao governo hrazileiro. (Mui to 
bem.) S. Ex. sabe ainda que uma unica accusa
ção póde nest~ questão ser reita ao govérno do 
nosso paiz; é de ter sido impotente para repri· 
mir absolutamente_ .o. trafico _g:ue .. a Inglaterra, _ 
por sua parte lambem, não põae nunca rmpedir 
totalmente no mar; acompanhamos a Inglaterra 
neste máo sncecsso ; foi este o erro uni co por nós 
commettido, digo, pelo nosso governo. 

Sr. presidente, no' partido liberal do Brazil 
nunca houve, sem excepção, quem fosse amigo 
do traJico de escravos ; mas essa inimisade ao 
trafico não é motivo para sacrificarmos toda 
a sociedade brazileira, principiando pelos es-· 
cravos. 

o nobre deputado lambem se referiu á lei de . 
1871. Eu não pertencia enlão ao parla~entó; · 
achava-me ausente, como todo o meu pantdo, ao~ · 
qual quiz :toompanbar. Fóra desta camara entre' 
os meus vizinhos, lavradores e proprietarios· do'· 
meu município ; tomei o Jogar !lllO era obrigado · 
a occupar oppondo-me á lei. Nao me cabe· hoje 
condemn.ol-a: ·é lei do ·Estado. · ·. ' -.:. 

Para honra e glopa do nosso Jl!iz, e especial~ 
mente ~ classe dos lavradores, taO'. susperta aos 
olhos do nobre deputado. . . · · ·. 

... ,, 
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OSn. JMQDlll N.\lluco:-Não apoiado. 
0 Sn. !'tú.RT!NliO CAMPOS:- ... ao menOS COm v 

parece, não !Ja uma accus~ção de infra~ção da 
uma lei que os sobrecarregava de onus Inl!J;UOS 
e pesadissin:.os. ( .'l.lguns não apOiados. ) S1 eu 
atirasse á casa do nobre deputado i6 ou 20 in
~enuos, o nobre deputado aquilataria dos sacri
ncios que a lei impôz aos lavradores. 

O Sn. lO.'-QnmNABuco dá um ~parte. 
O Sn. MAIITINIIO CAl!POs:-Pois si eu alfrasse 

ã casa do rei, do propri_o soberano, el!e julga
r.ia da injustiça feita aos proprietal'ios . 

O Sa. JoAQütM NADuco:-Então era preciso 
atirar tambem as mliis dos ingenuos. 

O Sn. MADT•llno c.uu,.os : - Si o crime e:;.istc, 
é de todos; paguem todos. 

O nobr<l deputado, Sr. presidente, h~ da per
mittir ainda que eu llle conteste uma gloria . 
:' 'Q Sll . l OAQutM NAOUCO:- Nào quero gloria 

·nenhuma. 
O Sn.. MARTlNJIO CA.~Pos :-Perd1le-me, que 

lhe conteste com as suas proprias palavras . (\ 
nobre deputado pr~tende que existe uma pute 
da geração actu~I que sustenta a causa tl~ 
.emancipação; esta causa leve sempre defensores, 
e existiu antes da independencia no Braz i I. . O 
nobre deputado citou projectos do patriareha dn 
independencia, Iosli Bonifncio de Andrada e 
Silva; não ha, pois, novidade : a questãocifra· 
se no meio de resolver a questão. 

Eu me oppuz á lei de i87i, ·como inutil, 
altentatoria do direito de propriedade e inemcaz: 
tenho hoje a opini5o do nobre deputado para 
condemnar essa lei, si fosse ainda occasião de 
condemnal-a; porque a qnestfio està inteir~, 
úflo cstü resoll'idn. O que na resolvido? 

O S11. lO.<QUJu ~Anucu: - E' o que cu digu; 
é 1)rcciso resolvei·IL 

O s~.l'.,l•toU-.E:- Com " tom 1.o, cst:i N :onl
Yida. 

O S11. 7l.>.l1Tili'UO CA»ros: -Os que se oppu
zeram a esta lei tiolwm rozão, porque julgavam 
a medido ineffic:~z . 

.. O S!I .. J OAQUBl N.t.nu.c:o. :.,..,ija __ llnla _uni c:~ _diiTe: 
r~nça, 6 que existem 1.400. 000 escravos, e ~i 
não fo~se a lei -existiriam L 600.000. 

O Sn; MARTii\'HO C.\li!POS: - Não abat.c os 
mortos~ 

0 Sa. !OAQtri:.J: NADUGO:-Eu SOUllllO OS actnacs 
escravos com os actuaes ingenuos. 

O Sn. ?l[ARTL'i:lTO CA.c'\lPOs:-Não tem cstntistica . 
O uutriero não cresceu, nem podia crescer. Ha 
deslocação de escravos nas provincios e nos mu
nic~pios; augmento de população escrava nilo 
houve, salvo si o nobre deputado q_uer pôr tis 
costas dos profrietarios que o termo médio da 
vida, no Braz i , não seja maior do que e. . Op-

. pnz-me e acompanhei os que se oppuzernm a 
essa lei, por motivos de ordem publica e não 
por interesse particular. ( Apartes. ) E' justo 
-rec_~nhecer em todo o paiz; . . · 
~, o . Sn. IoiQunr · NAii1icÓ;:....:.Não sus11eitei os 
motivos de ningnem: . · 

O Slt. !lARTtNHO G.ui.Pos;. - Nem-- no5 é licito 
suppôr senão_ que foram o~ melhores. Acredite 
o nobre deputado que, em rela(lão ao elemento 
servil, nós estamos em peiores condições do que 
outro qualquer paiz do mundo ~e tem apresen· . 
tado, especialmente da Au1erica. O nobre de
puUJdo sabe qual era a posição da Inglaterra em 
relação ao elemento serviL Por mais importancia 
que a Inglaterra ligasse á situação de suas colo
nias de escravos, não teve em vista nellns cou-· 
stiluir o s~u elemento de força ; são estações 
navaes em geral ; n1io tem outro caracter. O 
nobre deput~do sabe qual a volitica colonial da 
Inglaterra desde a prtmeira administração de 
Rus~e l . A posição da França era a mesma. A 
HoiJ:.nda_ teve-a um pouco mais delicada, mas 
ainda era a mesma. A dos Estados-Unidos não 
tem com p:n-ação com a do Braz i I. 

Tinha n cscrwatura circu.mscripla a muito 
poucos de seus estados com uma população livre, 
de onde provinha grande desenvolv:imeuto pau 
sua industria e para a riqueza publica. O ele
mento escravo representava a trigesima parte, 
.ou menos, da população; e muito menot· pro· 
porção guardava quanto ás pr1Jicipaes indus· 
trias. · 

Em o nosso paiz, dú :se isso ~ · 
O nobre deputado sabe que senão a uuica 

industria que concorre para ~ riqueza publica 
entre nós, a principal, a mais prospera, é a indus· 
trin agricol9,' e dest:t a principal é a cultura do 
caf~. 

O Sn. Jo.~oQUDI TArA!u;:s:- Prospera não. 
O Sn. ~untrNno CA~U>os:- De mais vulto e 

representação; todos as outras reunidas têm 
um valor insignificant.c em relação á iruportan· 
cia dos seus productos. As tabo~s do5 valores 
commerci~cs de c:;.portnçRoprov:un a não deixar 
<lrtVida . · 

Os nnicos ti·abalhadorcs, t>Ódc-se di7.cr, para 
o no::~o princ.ip;•l r~ruo ngrkola, l'iio os cscn1· 
Yo~. O ll'Jhalho li\•rc rct•rcscnt.. uma tJnrtc 
muito i n.si~u!ficanlc, senão nulla, na cultura <lv 
café. ~ 

Como, pois, entende o nobre õcpulatlo Quo é 
esLa uma questiio de quo nós possamos Cacil-
meutc eogi~1r c resolver? • 

--· "'O ÍlÔbl'Íl dcpü~do s:liJc- qUe os e5cravos, pel;~ 
sua eoncliç5o de escravos, não perdem a sua gua· 
lidnrl~ de homens, sujeitos portanto a paixões, 
como quaesquer outros homens ; e o nobre de
putado ta miJem sabe que a cons~ . mais difficil 
de acordar em >eu espírito não deve ser a u~ 
bertação. 

DeYe, pois, S. Ex. achar razão e aquelles que 
õntenderu que não se deve por ora agilur uma 
questão, que ·nem o nobre deputádo uo s en 
projecto resolve, porque dá o prazo de dez 
annos, c todas ns meaidas que propõe desde o 
presente silo impossiveis por incomoativels com 
a ·paz c a tranquillidade dos estalielecimentos 
agrícolas, e por não. deixarem meiós de ga ran
tir- se lÍt~swo a vida dos seus proprletarios . . 

Não sei ·pois como o· nobre depu.tado ha de 
winar a mal que os adyersarjos impugnem. 
~emelbante medid~. · · · 

O.su: So.\Qt.irM NABUCO dá um <Jp.arte. : 
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o S!l. ~[~1\Tl!(HO CAlrros; ~Eu mesmo gunsi 
que fui arrastado, como o nobre ministro da 
agricull ura, a votar pela urgeneia pedida por 
V. Ex.A camara voWU·D, e isso j:i é umu gloria 
para V. Ex. 

O Sn. JO.\QUIM NA!Ioco dá um aparte. 
O Sn. :lth.nTrxao G.i.:r.rPos : - Sr. presidente, o 

nobre deputndo ba de permittir· me que lbs 
note que nos achamos em uma das posições 
mais criticas em que nenhum outro paiz do 
mundo· se !em achado n respeito da escravidão. 

Os proprios · infelizes, aos quaes S. Ex. quer 
beneficiar, serão victimas; como proteger e so· 
correr esta numerosa classe de desgraçados que 
se creoria ? 'Pois quando ha cem, duzentos ou 
trezentos russos que infestam a cídade do Rio 
de Janeiro sem achar commodo nas colonias 
agrícolas, reexportam-se, que se faria com os li
bertos? . 
. Qner S. Ex. desorganizar a vida das fazcn· 
das? 

Peço· lhe que declare si póde tomar alguma 
das medidas que os Estados-Unidos tomaram. 
Por exemplo, no primeiro anno o cofre federal 
despendeu nove milhões de dollars para. soccor· 
rer os libertos que morriam de fome. 

No segundo nnno, o cofre federal concorreu 
com dezoito milhões de dollars. 

O Sn. Jo.\Quru NAnuco dã um aparte. 
O Sn. MARTINHo CAMPOS :- O nobre depu

tado, recordando. me a maneira como terminou. 
n cscravidao nos Estados Unidos, dá-me um 
grande exemplo de sabedoria e um grande con-
selho a mim e ao parbmento. · 

!!lais de dons annos o governo federnl lutou 
braço a hraco com a confederação elo sul c le
vando a eonfederaçlío vantagens na guerra, o 
governo federal, quando n causo do norte pal'e· 
cia perdid~, como o ultimo recurso, lançou 
mlío da emancipação , mns como meio do guerra 
e depois de mais de dous nnnos de guerra, em que 
o norte não linha levado a melhor. 

E' um helio e::~:emplo que o nobre de!)utado 
recordou. 

(Cruzam·sc diversos apartes.) 
Eu n5o sómente cooperei com os conserva· 

dores' que se o ppunham ~ passagem da lei 28 de 
Setembro, gloria que pertence aos cons~rvadc
res, como cooperarei com qualquer parudo em 
interesses desta ordem, porctne, fique o nobre 
deputado certo, não vejo na quesLão uo elemento 
servil uma questão politic.~, mas si!ll uma. ques
tão social, acima de todas as questo_!lS pohllcas. 

Prima ~i vere, deinàe pltilosophare. 
E' uma guestão de exis~ncia .da no~sa sacie· 

dade. Reptto ao nobre deputado e a camara,: 
não é possi vel que no nosso s.ec_u.lo, ~m pa•z 
civilisado e christã~, a escra~td~o- SeJa uma 
cousu agradavel, · S8J~ uma mstllutçao boa, que 
nõs amemos e queiramos perpetua!._ Ha ~oles· 
tias que é perigoso curar. A eseravtdaó estn _para 
a nossa sociedade, como ~ma clw~ para urn 
velho, como um emunctono para um enfe}'~O 
de viscera importante;. suppo:nba!llos um sn]etto 
ameaçado de rnolestia d~ peito: c.ura!.o é_ma~ 
tal-o, é expor·se aos ma10res pengos ; so to-

mando-se todas as cautelas é que se"}lóde operar 
a cura dessa chaga tão incommod.ae rmmunda ao 
physico, como é a escravidão no moral. 

(ilfuito bem ; nmito bem.) 

O Sr . .JoaquiDI Nabueo(pela ordem): 
- Si o pedido de retirada da urgencia que fiz, 
c~mo ac_!lba ~e dizer o nobre leade1· da maioria, 
amda n~o fot Yotudo, desde que o nobre d'epu
tado por Pernambuco quer apresentar como sua 
a minha urgencia, peço ::l V. E~. que considere 
esse pedido de retirada como si não bouyesse, e 
que simplesmente ponha a votos o meu pedido 
de urgencia,,para que a camarn mantenha a 
votaçuo que Ja me deu. . 

E' apoiado o requerimento do Sr.· Nab~co. 
O SR. PRESIDENTE:-Vou consultar a casa si 

a votação deve s·er nominal, conforme foi reque
rido pelo Sr. Zama. 

O Sr. Zan:aa (para uma explicação):-Sr. 
presidente, submctti á decisão da casa o requeri
Dlento para que a votação fosse nominal, porque 
desde o momento em que o nobre ministro da 
agricullurri f~zendo, por parle do governo, as 
declarações que fez, é um membro declarado da 
opposlciio, tomanilo a palavra para perfilhar o 
requerimento do SI'. Nilbuco, acaba ~e existir 
a questão de a!Jolicionislas e não abolicionistas, 
para levantar-se uma questão de confiança po
!itica. ao ruinisterio (apoiados), e neste terreno 
era necessario que a camara se pronunciasse 
com aquella lealdade, que devemos ao paiz e ao 
governo que sustenwmos (Apoiados). 

E nem, Sr. presidente, o nobre deputado, 
depois de ter retirado o seu requerirnen to pode 
querel-o perfilhar de novo, tendo el!e já sido 
adoptado pelo nobre deputado por Pernambuco, 
porque assim parecia que S. Ex:. queria collo
car a questão em terreno differente daqnelle 
em que ella estava collocacla (Apoiados e apartes). 

Peço, portanto, a V. Ex.. que mantenha o re
querimento de vutação numinal da fórma por que 
o fiz. 

O Sn. PRES!OENTE :-PerdOe· me; eu ia sub
-rnetter á votação o requerimento de V. Ex:. · 

E' approvado·o rectnerimento para que avo
tação seja nominal. 

O SR. PJ\ESIDENTE declara que os Srs. depu
tados que respo~derem sim con~_dem a urgen· 
cia, e o contrario respondendo nao. 

Votaram sim os Srs. Joaquim Serra, Costa 
Azevedo, Manoel Carlos, Beltrão! Costa Ribeiro, 
Epaminondas de Jl_lello,. Joaqu1m N abuco, Joa
quim Tavares, Jose Martanno, So~za Carval!lo, 
Barros Pirnentel, Jeronymo Sodrc, Marcolmo 
lfo·ura, Saldanha Marinho; Freitas Coutinho, F~e _ 
derico Rego, Correia Rabello e Fernando· Osor1o. · 

Votoram 'não .os Srs. Americo, : Danin, Tito 
Franco, 13elfort'_ Duarte, S!nVal, Tavares Bel
fort,· Freitas, Jose Basson,.Ltberato Barroso, Ro, 
drigues Ju.ni()r, Souza Andrade, . Theodor~to 
.Souto, Viriato de Medeiros, Moretr~ Brandao, 
Abdon Milaner., Aragüo e Mello, Manoel de Ma-
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galhães, Meira de Vasconcellos, Antonio de Si
q\leira, Bnarque de Macedo Luiz Felippe, Se
raphieo, Sopres Brandão, Ulysses Vianna, Es
pindola, Ribeiro de Menezes, Barão da Estancia, 
Jllonte, Prndo Pimentel, Almeida Couto, Augusto 
França, Bulciio, Ferreira de Moura Fraoeisço 
Sodré, Ildefonso de Araujo,. Prisco P~ralso, Ro· 
dolpho Dantas, Ruy ·Barboza~ Zama, Azambuja 
Jllcire!Jes, Horta .de Araujo, Aline!da Barboza, 
Baptista Per~ira, Andrade Pinto, Bezerra de Me
nezes, França Carvalho, José Caetano, Ped!·o 
Luiz, Souza Lima, Abreu e Silva, Affonso Penna, 
A ureliario Magalhães, Candido de Oliveira , 
Carlos Affonso, Cesario -~vim, Fidclis Dotelho, 
Galdino;· Ignacio Martiiis, Lima Duarte, Mar
tinha Campos, Theodomiro,. Theophilo Ottonf, 
Valladares, Antonio- Carlos, Bar;io Hc.mem de 
Mello, Gavffio· Peixoto, Martim Francisco, Martio1 
Francisco Filho, ~oreira de Barros, Olegariv, Je: 
ronymo Jardim, Sig-ismnndo, A1 vcs de Araujo, 
Sergio de Castro, Diana e Florencio de Abreu. 

Votam a favor da nrgencia iS Srs. deputados 
e contra 77; ficando; portanto, rejeitado ore-
querimento. · 
V~m a mesa e é man~ada publicar a seguinte 

DECUIUÇÃO DE VOTO 

Tendo tido necessidade de sahir do recinto da 
camara antes da votação nvminal a que.se pro
cedeu sobre o requerimento de urgencia apre
sentado pelo nobre deputado de Pernambuco, 
declaro que, si me nchasse, presente daria o 
meu yoto contra o dito requerimento.-Sil~eira 
de Souza. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O!;eupa a cadeira à a presidencia o Sr _ Gavião 
Pei~oto. · · 

O Sn. PRESin~E declara que vai proceder-se 
a. votação do requerimento c1e ad1amento da 
discussão do projecto sobre o contrato do gaz. 

0 Sn. GALDINO D.\S NEVES pede a retir~da do 
seu requerimento, e a camara consente. 

Posto a votos é approvado o parecer n. ~7 A 
· ·solire-:ts eleições· primarias da parochiii de Mãf'ia 

Pereira, no Cear.i. 
Enlrll em i. • discussão o projecto n. 00, de 

!880, sobre o contrato para navegação entre 
New-York e ó BraziL · 

E' approvado o projecto. 
O Sa. Jo.&oow SEruu. pede ratilicaoão da vo-

tação. ·· 
· O Sa. FREITAS Cotrri!'IHO observa gue não ha 

n"ªmero no recinto. . ., 
O S1\. AI.vu DE AIIAVJO (L • s~eretario). de

clara que contou numero sutticiente de depu-
~dos no.~cinto.- _ 
- llrocede-se á contraprova e verifica-se ter 

sido approvado o J!rojecto . 
· Continua a discussão do projeeto sobre o 
~~~trato do gaz. · · 

O Sr . . Bezerra .de ltlenezes :
Começo agradecendo a V. Ex:., Sr. lJresidente, 
ter-me concedido a palavra nesta questão, em 
que era dever meu tomar parte, não só como 
rcpmsentaote do Rio de Janeiro nesta casa, 
como principalmente na q.ualidade de repre' 
sen tante especial do mumcipio neutt'O na sua 
municipalidade. 

Fiz o que pude por obLel-a na L" e na ~-· 
discussão, sem ·o ter conseguido ; razão para 
mais agradecer a V_ Ex. o favor de me per
mittir enunciar minha opinião em assumpto 
que tão profundamente interessa a população 
da côrte. · . 

As considerações qne eu tinha por dever fa
zer sobre o projecto, tal qual foi vot:ldo em 
L• e 2' discussão, acham-se em grande parte 
prejudicadas pelo snbsLitmivo apresentado, em 
umt. das ultimas sessões; pelo nobre ministro 
da agricultura, que, embora ·não tenha deter· 
minado as clauslil.as do novo contrato, roani
festa, comtudo, o pensamento do governo de 
não aceitar as do antigo que mais serio reparo 
me pareciam merecer. 

O que vou agora dizer referir-se-ha, portanto 
ao antigo pro)ecto e ao substitutivo eumula
tivamênte, fazendo as considerações que julgo 
necessarias sobre a;; clausulas daquelle e apre · 
ciando a respeito . dellas a disposição deste. 

Antes, porém, de entrar em materia, peço 
licença a V. Ex:. para levantar uma questão de 
ordem mais elevada, porque não se prende a 
interesses roateriaes, mas assenta em princi· 
pios basivos de nossa escola polilica. 

Essa questão é. a de $aber q uein tem leg~
lima compelencia para contratar o forneci• 
menta do Gaz á nossa cidade : será o governo 
ou a camar~ muil.icipal? · · 

Felizmente, Sr. presidente, posso tratar dessa 
questão sem a menor suspeição, porque sabe a 
camara e :sabe o pniz que eslli a expir3r o meu 
tempo de exercício do cargo de vereador, e não 

·pó de acontecer que o contrato para o forneci· 
mento do gnz venha a ser feito nesse tempo. 

Colloco, pois, a questão no terreno em que 
deve ser collocad:l, no terreno que lbe marca 
a escola a que pertencemos ; e faço-o com in
teira isençlio _ 
... No. tempo em que .ambos os . partidos .politicos. _ 
que dividem o paiz protestam: contra o aca
nhamento das · prerogativas de nossas muniei· 
palídades; qu~ndo se 3cha no · poder o p~r· 
tido liberal, cujo programma encerra o prin
cipio de dar mais vida, mais poder e· mais 
liberdade a essas agonisantes· ' municipalidades, 
não posso deixar de manifestar o me11 pezar, 
vendo que os factos contradizem as pillavras, 
pois que esta questão; de iliteira cbmpetencia 
municipal, nem é deferida ã camara da eôrte, 
11em foi, sequer, levada a seu conhecilllento 
para que dissesse a respeito_ . 

Senhores, éhoje, felizmente, verdade reco· 
nhecida que o systema de centralizar a admi
Iiistr~ção de um paiz, ainda mesmo já consti
tui do e em seu max:imo ·desenvolvimento, não 
produz senão maleficios; porqà.~ ·um olho, só 
não póde ver. tudó a ·que reclil!Dam as immensa,s 
localidades desse paiz ; porqUe 11 poder· central 
~ão ' r.Me . d.~spor . d~ reeursos para ~llsfazer 
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Cumpre-nos, pois, autorizar a camara a tratar, 
nas condlçlle$ do substitutivo do nobre ministro 
da agricultura, com a.companhia do gaz' o snp-

todas as neces;;idades reclamadas por aquellas 
localidades; J)Orquc n concentração de todo o 
poder, de toda. a iorç:., de toda a vida da socie
aade em nm unico centro, mal:! a iniciativa 
parlícular e torna o cidadão estranho em sua 
terra .• considerando a causa publica como eausa 
para a qual é estrangeiro. 

primeuto deste á capital do Imperio. · 
'·~Deixando, porém, esto qti.estão

1 
.em que toco 

de leve. e só por desempenho oe um dever, 
entro na ma teria do debate. 

Si para um paiz jfl constituído. e em pleno des
envolvimento, aquelle systema é funesto, como 
não sel·o para um, como o nosso, que ainda 
est:í em via de organização c qne tem a sua 
;ara população disseminada por immensa su
perficie ? 

Si naquelle a chave do pro:;resso ruaterial e 
do 3perfciQOamento moral esta na disseminação 
do )'IOder de administrar, de modo que c~da Io
califu!de tenha o direito e a força para prover 
suas proprias necessidades; maioria de razão 
existe em f~vor desta, pelas circumstancins in
dicadas, de ser pouca ~ sua população e de ser 
essn popubçã.o esparsa }lor immensa superflcie, 
o qne fa~ que o governo central não possa nem 
apreciar nem previdenciar devidamente em 
relação ás conveniencios dos diversos pontos do 
paiT.. . 

E',' portanto, condição de vida par~ o Brazil, 
mais do que parn outra qualquer nação,n descen
tralisaçiio admlnistr~Liva, que assentn no prin
cipio de terem as municipalidades o direito e o 
poder de administrarem livremente suas loca
Jidades. 

Sei g:ue não podemos razer a refo\'ma com· 
pleta descentrnlisadora; mas os liberaes temos 
a obriga\ÜO de aproveit.1rmos toda 'a occ~sião, 
para irmos dando ás cam~ras municipaes, ao 
menos, o que lhe tem sido arrebatado com vio· 
!ação de seus direitos e prerugativas. 

E o eMo de que se tr:~ta é daquel!es,poisq)le in· 
contestavelmente e campetencia das municipa
lidades o supprimento de luz .ás cidades. 

O contrato do gaz conseguintemente, Sr. 
presidente, referindo-s~ especialmente a ma
teria de administração local, devin e deve ser 
feito, não com o governo do paiz, mas com o 
governo da cidade. -

E nem se diga que a_camara municipal da. 
côrte não se acha habilitada com os recursos 
precisos para bem desempenhar essu sua prero
_galtva .~. pois sabe. esta camara que o contrato 

- •· para o fornecimento de luz á cidade do Rio de 
Janeiro póde ser feito em condições, niío só de 
dispensar despeza por parte do cofre munici
pal, como de ainda trazer reditosãquelle cofre. 

Senhores, a camara mUDici~l de Pariz, com 
o serviço da illuminação.daquella cidade, longe 
de fazer desjieza, aufere·uma grande.renda. . 

Cumpre · um dever · desempenha uma alta 
funcção de SWI attribui~ão ; e ~inda aurere 
renda, de que tira valiosos recursos para · fazer 
outros beneficios aos seus munieipes. 

Sr. )1residente, o eontrnto c&lebrndo pelo mí· 
nisterio passado, e que foi presente a esta c:~mara 
par~ ser approvado, encerra clausul:ls que, 
JUlgo, não podem ser aceitas, e que, embora o 
substitutivo do Dobre actunl ministro da agri· 
cultura prometta consideral-n,s eu não posso 
dcix~r de chamar a menção de V . . Ex. para· 
ellas. 

Não cúro hoje, e no caso de que me oeeUjlo, · 
de manter ordem nas idéas que tenho de emil- · 
tir e de dar melhor fórma ao n1eu discurso; 
meu empenho consiste unicamente em apreciar 
tudo o que ha de inconveniente no conlrato que 
~e discute; e por conseguinte o meu plano é 
acompanllar esse contrato em tod1s as clausulas 
que me merecerem reparo. . 

Neste sentiuo começarei pela clausula S.•,ape
zar de ser elb de impol'laneia secundaria. 

Creio que·não emte em outra cidade mate
rial de illuminação tão imperfeito como o da 
nassa (npoiadas) ; e o governo e 11. propria com
panhia lauto o reconl:iecem que, na reforma do 
coutrato, est:~belecem a sua· mudança. 

Mas, si esse facto é reconhecido,por que razão, 
e esta é a observação que faço! se mat:cnm dez 
aunos para se elfoctuar aquel a mudança ou 
substituição ? 

Não se .trata dos postes, mas sim dos lampeões, 
que não representam grande capit.'ll. Não vejo, 
pois, na e!ansula com que me occupo, nem 
vantagem para o publico nem maior intere..<se 
para n companhia. 

O puulico níio lncr:i, porque contino3rá.a ser 
servido pClr Iam peões defeituosos e inferiores a 
outros que mellior façam a irradiação da luz. 

A companhia não lucra, porque dentro dos 
dez a.unos os nctuaes hmpeões hao de forçosa
mente ser substitui~.os, de ruodo que no tempo 
marcado seriio inutilisados os que existirem e 
que serão, cortamente, os nov~mente coUo-
c.ldOs. 

Pàrece-me que marcando-se metade daquelle 
prazo, s~tisfnz-se perfeitamente, não ~ó os inte· 
resses;:da companbi~, como igualmente . os do 
pnblico. . 

·E' isto uma simples ohservaç!io, que faço no 
intuito de chamar a alten~o do nobre ministro 
dO: agricultura para o caso, afim de poder a 
nossa cidade ver-ae,o mais brevemente.possivel, 
livre desse material posado c ropulsii"O da i!Ju. 
minação publica. · · 

· O Sa .. G.A.LDINO nis NEVEs:- Aufere . .a renda 
de doze milhões, como demonstrei aqui quando· 
~~ -· . . 

Passo á cbusnla lO.• que diz : · 
• Seinpre que a companhia· tiver de fazer ex

citvaçl5es nas ruas, praÇ<Js e outros logares .. da 
ddade, para a collocação de. canos .mestres e . 
subsidiarias, reparar, remover on alterar de 
qualquer fórma os cnnos ou outros apparelhos, 
dará ella ao governo ·e ~ ·lllma. eamara aviso 
prévio, }lor ,escripto;· ii horas antes de com!l;ar 

O Sa. BJmtRRA os YENEZBS:-.Porunto, · a · 
falta de recursos do cofre municipal não é Jl!O~ 
tivo para que se deixe· de restituir. á camara ~a 
cõrte ·Urna funcção importante, como é a de for-
necer luz á sua cidade. ' · a- obra, etc. • · · 
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Esta .clausola é de maxima importancia . . A 
. ca.mara municipal 1<\m empregado no calç:tmento 

da cidade um valiosíssimo capital, e esse capital 
ella o vê dia por dia delapidado pelas constantes 
a.bertnras das ruas da cidade. · 
. E' sabido que uma rua, ainda 'n mais bem 

calçaful, llca sem prestimo desde que se Ihe·nbre 
o calçamento; porque a recoa5trucção da aber
tura não Jlúde jámais ser feitn do modo ::1 nian
ter·W a primitiva rijeza do calçamento. 

O publico do Rio de J~neiro sabe de visr. que 
não !la dia em que não se abram ru~s da cidade, 
ou p3l':l enc~nar gaz, ou para eucanar agua, ou 
·para mist.eres da ' City Improvements •; e sabe 
do mesmo modo que essas aberturas se f~zem, 
rouilas vezes, logo apGz a t.erminação do ca l~n-
mento da rua. ' . 

De modo que a camara emprega um sr~ude 
capital no ·eolçamento de uma rua. c o publico 
não tira o de\' ido proveito desse dispendio feito 
á sua cu.sta. porque em dias a rua está compla
t~mente estrogada. 

Perda de capital, pri•ação ·de com modos d3 
parte do publico e accusnções ã cam ar3 por ter 
as calçadas em pessimo estado de conservação; 
ais o que resulta do fact~ das constantes aber
turas das ruas. 

Eu niio cruero que se prohibam aquellas aber
turas . Seria isso um dislate da minha parte. 
Qilero, sim, e nisso vai um 1\'l'ande interesse 
publico, quero que se estabeleça um sYsleroa 
mais regular para esse serviço. • 

O Sn. !EnONYMO hnnm : -Mas é inevilavel 
abrirem-se as runs para os encan~meutos. 

O Sr.. BEzEnnA. DE :rrrÉxEzEs : - Bem ·sei i 
mas fl?de-sa evitar a reproducçiio de fac tos co
nheCidos, de concluir a comora um ca l ~:~mento 
·e comecal'·Se a sua aberlm-a para encanamen-
tos . , 

E póde-se evitar, obriganuo-se as compa
nhias o se entenderem com a camara, como eu 
pnrticutarrnente me entendi com o !!.obre de
putado que me honrou com seu aparte. 

Sr- presidente, cu, como president.e ela 
~mara, entendi-me con1 o nobre de)mtado, n.a 
qualidade de dircctor dM obras publicas, e des 
de cn15o, rendo-lhe publicamente o merecido 
louvor, ~.~o mais se repetiram por par te d~s 
obras publicas os factos de que tenho fa lbdo ; 
porque, logo que a camara annuucia um cal~ 
meuto, as obras publicas communica;n que 
precisam razcr abra alli ; e enlào a c:1mara cs· 
pera o conclusão de tal obra para fazer o eat
çamento. 

Pois bem ; isso que particularmente fizemos, 
eu e o nobre deputado, deve ser feito, em con
dições differeutes entre a camara e as empre
zas particulares. 

Sendo assim, e sendo f~eillimo um accõrdo 
ontre n c11mara e o governo, porq1le depende 
apenas de vontade, sem haver occasião espe
cml, o mesmo não acontecerá entre a camnra 
e . 3S em prezas }Jarticulares, si se fizer contrato, 
como este, com a do gaz, sem qne se estabeleça 

· c~ndição expressa que as obrigl).e a fazer ~c-
... cordo com a camara. . · · . · 

·. EI1tretanto, Sr. presidente, o.con\rato,.sobre 
o quill a cam.ara muiticipa1 nem . siquer roi 

ouvidn, não obriga a companhia do gaz a soli
citar licença Mquella corporação para abrir as 
ruas e arruinar os seus calçamentos ; diz sim.· 
plesmente que avisa1·d com 12 horas de · ante
cedencla ! 

O Sn. J!ll\o~"\':I!O J.tnm:u: : -A olnusula U . • 
compensa a caman _ 

O Sn. D EZ ERRA DE ME!i&ZES :- Mostrarei que 
não compenM ,'olém ,de que cs;a clau~nla trata 
de indemniz3ção pela reconstrucção, e eu e~ tou 
tratando do facto de se abrirem as runs sem 
ordem, sem ro.gularidade, sem systema. que 
garantam o cofre dn camnra e o commodo do 
publico. 

Eu não impugno a posição superior que se 
dâ aqui â companhi..1, permittindo-se-Lhe fazer 
simples avisos á camara, com autecedcmcia de 
!9 horas. 

Eu combato sómente a falta de obrig~ç5o da 
compa.nhía quanto a um syst.ema pelo qual se 
regularisem as aberturas das ruas por parte 
da mesma companhia; tanto quanto fór possi
vel fa~el -~ ; m as nnn rA'l eomo se faz hoje, que 
a companhia., podendo fazer a abertura da rua 
nntes da cnmnra calcai-a, f~l-o depois do cal· 
çamento, porque nenhuma obrig-ação tem enl 
contrario. 

Disse o nobre deputado por Goyaz : mas a 
companhia compensa a C3mai-a da despeza que 
f~z com a reconstrucção das calçadas que 
abre. 

Sim, senhor i mas essa despeza. é o minlmo. 
Quem indemnizn a carunra do mal qu~ cnus.~ a 
·abertura ·da rua no calç.amenta dessa rua ~ 

Quem a indemniza do múu juizo que Cl!Usa o 
máll estado dus calçamentos por motivo da
quellas aberturas ? 

Por este modo, de aviso prévio de l.2 horas, 
as comp:mhias podem destruir todo o calça
mento da cidade do Rio de Ianeiro. 

.IJ.o nobre ministro da a;:-ricultura lembro este 
ponto como um dos maiS importantes do con
trato; que S. Ex. vai fazer _ 

Eu nff9 me refiro exclusivamente á companhia 
do gaz, por cuja ~dministração não tenho senão 
estima o consideroçiio; desde, porém, que agora 
ô com ella que .Jemos de tratar, e para que 
seja elln obrigada a entender-se com a-camara' 
afim. de fa~er aecürdo com àquella corporação; 
que eu não cessarei de ins.istir . · 

E, J!Ois, indico a suppressão da clausula em 
questao, para que, em vez de dar aviso, a com
panhia seja SUJeita aos planos da camara no que 
concerne á aberturn das ruas dn cidade; porque 
isto é de maxirno interesse. para o publico, e 
'(JOrque isso é de. perfeito dire1to das municipali
dades. • . 

Vamos á clausula H.• qne diz: 
' A companbia fica abrigada a indemnizar á 

nlma. camara municipal o valor da reeonsu-uc
ção dos calçamentos das ruas, praças e outros 
logares, que ella desmanchar para suas obras, e 
bem assim.a ]l1lgar os direitos municipaes para 
a introducção de gaz em casas particulares.· • · , 

PermiÍta: _o nobre ministro que eu cb~roe sua 
allenção para· esta. clausul:l. . · · ·. -. · : . . . 
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E' muito. pouco o que se concede á camnr~ 
neste contrato. 

!a fiz ver, ::i brgos traços, os prej uizos que 
tem a c amara com a abert urn de suas calcadas 
para o encanamento do gaz. Agora· mosirareí 
que é insuJlicientissima a indemnizacão que se 
lbe dá. · 

A companhia fica, a penas, obrigaua a pagar 
as despezas feitas eom a rcconstrucção do sulco 
aberto para asse11 Iam enio de sem emos e as 
licenças para casas particularos. 

Sr. presidente, a cidade de Pariz, que eu 
tomo p~ra termo de eorn paração J)Orq no, na 
materia, o nosso contrato se assemelha ao seu: 
n cidade de Pariz fez em i855 o contrato que 
dura até hoje, tendo sido retocado em. i861; e 
~proveitou-sc da cireumstnncia de conferir um 
manopolio, que, outra causa não é o nosso, para 
firmar coml.ições vantajosas no cofre municipal 
e ao publico consumidor de gaz. 

Assim a companhia oln· igou-se n pagar uma 
taxa de locação dos terrenos pub!icos por onde 
passarem seus encanamentos. 

O SI\. G,~LDINO DAS NEVES:- E' a direito ao 
sub-solo. 

O Sn. B:&ZEllllA DE MEl(EzES:- E' o direito na 
sub-solo, que nenhum p~rticular póde usufruir 
sem pagar uma indemnitaç~o ou aluguel ao 
senllor do dominio, que é a cama)·~ ·municip~l. 

Onde neste contrato cous~ quo se assemelhe 
a isto? 

Só no Brazil é que se v8 uma cmprezn 
usufruir gratuitamente o logradouro pu!)JiC(I' 
E não e sómentc a companhia do gnz, que 
assim procede, senão todas as suas congeueres, 
como a Citv IrnproYcmenls. 

i?õdem àbrir ruas. malb~rotar o dinheiro 
do cofre municill~l en1progodo em calcamento.;, 
causar prejuizo ii saude publica J1Clo l'CI'Ol· 
vimento, sem precauções, d~s terras das runs e 
pruçns ; e por isso nflo pagam senfto o que se 
gastar com o reconsLrucção do cnlçamcnto. 

O Sn. JEnoNnto JAI\DIM:-Pódc prohibtr até 
que outras companlli~s o façam. 

o Sn. DEZillln.\ DE MENF.ZES:-E' cx~cto; e 
nxin-e ate indemnizaeTio. A Mmara municipal tem de iudemniznr a ·companhia toda a vez que, 
para exocntar- suas obras, . for preciso altnrur n 
collocacão dos encanamentos. 

Queni port:mto, tem o direi to de marcn r o 
nivelamento das calçallas da cidade não ~ a ca
mora é a comtl~uhia do gaz e as quo. csttvemm 
no seu c~so, como já aconteceu com a do e~go
to quo oxi niu pagamento por t~r de reb~txar 
uma galeria que, sem audiencia da carnnra c por 
sua propria autoridnde, c~llocon. na .rua dos In· 
validos· em *ura tal que tmpossrb!lttou o cal~a
mento por parallelipipedos daquella rua. 

Só pela locação, que é mn ilit·eito J?Unicipal, 
a cidade de Pariz recebe d;l companbta do g~z 
200.000 fl'ancos por anno. · , 

Ainila mais. A camara municipal ~li,_ além. 
do cobrar a locucão do sub~solo,.Jmpoc a com-. 
ponhia (lo r;az rima t.~~a de_ dons centin~os por 

· metro cubico de gaz consum,do ;·e, por c'm'! de 
tudo i~s(l, rep~rto com a mesro a com panhw o 
lucro liquido c:-:ce!lcntc de lO o;.. 

. ··De todos esses onus, impostos :i companhin 
franeeza, resulla para n municipalidade uma 
renda annua de oito milhões de francos, e, como 
os gastos desia com a illuminaçuo pnblicil orçam 
por cinco ·milhões e oitocentos mil francos, an • 
nualmente, scg(le-se que aiada re$ulta um saldo 
de dons milhões e d11zentos mil francos parn o· 
cofre municipal, o que em nossa moeda corres· 
pondo a cerca de 700:000~000. . 

E é por isso; é porque a nossa municipalidade 
está nas condições l'111 que esteve a de Pariz, 
quando fez o seu eontrato,.quc cu disse h a pouco 
poder e \la exercer essa funcção sua sem preci
sar rl1~ recnrsus, que do eou1rato tir~ria, ::.t6; 
para outros misteres de sua· obrigação. 

Entretanto, St·. presidente, o govemo nbre 
miio, no seu contrato, de todas aquellas vanta
gens, e limita-se a impõr ü companhia a obrí· 
gaçfio de pagar a reconstrneção da~ ca lçãdas 
abertas e as liceucas para canalisaçüo do ~az em 
casos particul3res: 

Manda ~justiça que eu dechrc ~qui ser iue· 
quit:Jtivo exi:;ír-!;1) ~m no~~~ eíd.nde ludo o qne 
se exigiu. eru Pariz, isto é, laca~lio, imposto de 
consumo e comparticipação de lucros, nomes
mo <>nío de lá As condi\'Õe~ são differentcs, visto que a cam
pan:lia de gaz aqui nõo tem os proventos da su~ 
1gual em Pm'iz; devido, não so ao menor con· 
sumo tia citlatle do Riu de Janeiro, como tam
!Jem ao maior prego da materia prima e do f~
hrico nesL> cidade. 

Entretanto cmt differcnçu não exime a nossa 
compauhi~ de pogor loc~ção, embor~ menor; 
de pagar a tnxa do consumo, embora menor, ~ 
de dar co-participacfio n1 exeedente de l.O %. 

A clausula !3.• diz: 
< A companhia apresentar~ :10 governo uma 

planta geral de toda a rede de canalisaç;io e:~:í· 
stente... • 

Sempre _e só o governo; cntrct~nto que a 
cnmara municipn!, a mais.intcressnda nn >1Ue3-
tâo, nquella a quem mnis llirecw e pnrliculnr· 
mente ofr~cta o contrato, nem p~ra ter a planta 
dn rode de cannlisoç5o é lcmbnda ! 

O S11. JE:no1\nio JAROtli :-~Ias a cama r a pó de 
ollt~l-o por cútlin do governe. 
- o Sn. llEZJ:nnA. oE l\IRNEzEs:- Pvda clJt~l·:r·· ·--·· 
por f~vor, sim: mas, desde que o scr1•iço e dn 
competencía ~~lia ll entende com outros rle (Jtl'~ 
clln cura ainda, si nüo quer·5C reconhecer-lhe 
o direi~ de incumuir·se dellc, C.ove-so ~o me· 
nos. c isso no interesse pu!Jiico, dar-se-lhe Oll· 
dieiÍcia na questão. · . 

Niio pereo tempo com este ponto, e passo a 
clausula a.•, que diz ; . . . . 

< Si durante o prazo do prc.>ente contrato 
fõr alterado o uil'elamento (]est.1 cidade e 
seus urnb~ldes ou o calçamento !las ruas, de 
fórma que se. torne necessario desloc~r os encn • 
nomentos ciisteu!c~, o serviço set·a fei\o 
pela COffiil3uhi~, correndo us·despez~spur oout.~ 
dã lllron. cnmam ou do governo.-. • 
D~ m~ncirn que o gOVCl'DO, além d~ :toinar 

:um compromisso de di vi~ vor.conla da e~mnr~, 
de obrigai·~. sen1 OllVtl·n, a· pagar despezas 
feit1s sem ordem sua, a indu estnbel~cc um 
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· principio que é a inversão da praxe. segui~o 
em todo o mundo. · _ 

real, ou i •;. mais do . que o Rio de .Janeiro, 
este deve pag:u- sómente mais um real, ou li. '/o, 
do que Pariz. Entretanto paga 400 •J, mais do 
que Pariz; a cidade do Rio de Janeiro 1 

A eomp~nhia é livre em assentar seus canos 
na altura que melher lhe parecer, sem que a 
camara seja ao menos consultada por ella. 

Pois bem ; si a camara tiver de alterar o ni
velamento de uma rua que mandar calçar, e 
nessn rua a .companhia tiver collocado os canos 
em altura que não permitia o calçamento, a 
companhia rebaixará aqnelles canos, mas a ca
mara pagará a despeza ! . 

Ahida uma consideração, que tenho por muito 
· importante,. e v.e~:_D a_ ser, que na. Europa o gaz 

do consumo pnhlrco custa nunca mais de 50 0 / 0 

do que cnsta o do consumo particulnr _ . . · 
· Assim j~ mostrei que Pariz paga. 61) réis por 
metro cublCo de gn consumid() nos Iogradou· 
ros publicos e UO réis pelo consumido porparti
cul~res . A conclusão é que o direito de .marcar nive

lamento para as ruas da.cidade é da companhia, 
que o cede á camara por indemnização I . 

Não podia o governo prevenir essa itiversão 
da praxe universal, quando mesmo não qoizesse 
ouvir a camara, dispondo que a companbia niio 
possa assen~ seus canos senão na altura mar
cada pela camara '! 

Com esta simples · condição, salvava-se um 
bom principio e dava-se, com justiç~. o direito 
á companhia para o cas() de ter, por alteração 
do nivelamento, necessidade. de deslocar o seu · 

·encanamento. 
Com o que está no contrato, Sr. presidente, 

asseguro a V. Ex:. e é intuitivo que, si n. com
panhia do gaz não fosse dirigida por cavalheiros aa maior distincção, podia até fazer ren.dos~ es
pecula9ão; ·podia col!()car seus encanamentos. 
quasi a flor iln terr~ e sempr~. que a camnm ti
vesse necessidade de calçar as ruas seria con· 
gida "- pagar-lhe indemnizaçüo. 

A clausula Hi. • diz: 
• O governo obriga-se a pagar :i companhia 

por cada combustor e hora de illuminação 
2ol. rs. . 

. • Os estabelecimentos e editicios publicas pa
garão í!M r>. por metro cubico de ~az. 

• As casas e estabelecimentos parLtculares pa
garão l!70 rs . por metro cu bico de gaz .• 

Tomando na devida consideração ns_differen
ças que vão, em rel~ção . a e~ te ~sslÍmptij, de 

-noSSà .capital para a capital da republico. frnn
cez.a, quer quanto ao grande consumo nesta, 
quer quanto ao menor preço, lallto da materia 
prima como da fabricação do gaz na Europa ; 
ainda assim me parece que os preços estipulados 
no CQntrato que annlyso são altamente ~xagera-
dos. · · · 
. A camara muniCiJ>al de Paris contratou a il· 
laminação de sua c1dade a 60 rs. por metro ou
bico de gaz, para os edi.ficios e logradouros pu
blicas; entretanto que nós, para taes edificlos· 
e logradouros, damos ~50 rs. I · :· 

E' tão grande a dilferença que as condicões 
. vantajosas da Europa, me parece, não })Odem 

de modo algum cobrir. 
Eu calcul() que o consumo do gaz na cidade 

do Rio de Janej_I:o está para o da cidade de Pariz, 
como o da ·capital do ceará para a primeira. 
· Pois bem; a capital do· Ceara,. apezar de con
sumir pouc(), de págar. materia prima e !abri· 
eação pelos preços daqui, e de fruir a melhor 

. illUJDinação,.queuão_ se ·compara com a .nossa, 
paga 25. por.combuSlor em hOra, isto é,. P.3ga 

._, · mais.um realdo:·que :ilóS. ·. ·-, -=· 
· ' Ora, estabelecida a .prop<irção entre as·tres ei,., 

· dades, :teremO$ que, . si. o. Geari -pega- mais llfA 

No nosso contrato eu vejo que apenas o Es
tado paga menos q1J.e o parltcular 20 réis em 
metro. 

O Sa. GALDINO n.~s NEVBS : - E no edital que 
to! para a Europa se dizia que·a illuminação pa-
blica devia ser gratuita. · ' 

O Sa. BEZl!ERA. DE M~ : -Bem sei, Sr _ 
presidente, que todas estas considera~ não 
escapar~m a() espírito perspitlllz do nobre mi
nistro da agricultura : mas cumpro o meo. de
ver chamando para ellas a attenção de S; Ex. 

0 SR. BuARQUB DB MACBOO (mirr.istro da agri• 
cuU11ra): - Hei de prestar a maior attenção ao 
discurso de V. Ex. 

0 SR. BEZEIUU. DE· MENEZES:- Ainda VOU 
além. 

Pela clausula l.G.• o pagamento ·da illutnina
~ãc deve s~r feito em: moeda forLe, em ouro de 
r.~ a oitava. · 

Não posso, nunca pude comprebender a ra
zão por que eu compro nm chapéo feito na Eu
ropa e pago em papel, em moeda do paiz ; en
tretanto que hei de . pagar o gaz, fabricado .e 
consumido no paiz, em moeda estrangeira, em 
-moeda forte. 

Esta claasula repugna á primeira ·Vista ; e 
não creio que seja defeito meu, porque tenho 
encontrado conformidade de opiniões em todas 
:J.s pessoas com quem tenho conversado a res
peito. 

O Sl. IERoNnio J.umiM:-Ha uma razão. Esta· 
belecido o preço do gaz por uma vez, tem elle 
de conservar-se durante todo o contrato, ao 
passo que o chapéo custará hoje ! 0,$ e amanhã 
H~, conforme o cambio. 

. O Sa. BEZBinU. DE-liiEII'IizllS : -'-- Essa raiãó não 
me salisfaz, porque não vejo que ella tenha in
Jluido em outros contratos n. preço marcado, e 
invariavel por toda a sua duraçã(). · 

O Sa. JERONl"!I:O lARDtM:- .Creio que é clausula 
de todos os contratos. · · · 
· O Sa. BBZEllliA. DE Mli:l'!EI:Bs :-Parece-me que 
não. Esta clausula, pois, traz um vexame para, 
o publico, e eu chamo para e lia, ainda, ·a atten-· 
ção do nobre ministro, conlessando que a com-· 
panhia tem sido muito benevola em não execu-
18l·a em seu rigoroso sentido, que é cobrar em 
onro sómente. · · 

A CO!llpanhia nunca o fará, porque bá de ser 
dirigida eomo é actnalmente. por cavalheiros de. 
maior cri te rio.. , . _ . . · . . . 
. o Sli. Bu-.AllQííÉ: D.& lW:IDo (rmni~~o:dà ag'n,. 
cultura) : - Apoiado. ~ mmto 'bem adminis
trada.~ · : . · · · · ·. · ··. · . ·. . 
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O Sn. BEZEliM DE MENEZES:- Mas· isto ·não á companhia, direi qne é mais · exlraordlnario 
lira a obl'igação de . quem co!ll ella contratar . e :violento que se conhece. · 
salvar o contrato de lão absurda-condição. .. ·· O Esr.ado tem o executivo; mas para exercer 

Vou chamar a atte:O:ção do nobreminUitro para .esse direito sujeita-se· ás Carmulas de um pro· 
outro j20nt0, que reputo irnportantissimo ; é Cê$$0 julgado _por Um magistrado. · . 
a questao dos medidores. · . A companhia tem mais do que o EsLado, por· 

A companhia tem o monopolio do forneci- que dispensa pr0CC$$0, dispensa juiz, summaria 
mento dos medidores :~os po.rticoleres ; e esLes e arbitrariamente re50ive a questão do paga· 
são obrigados a lh'os · pa:;arem pelo . preço que mento, cortando por suas mãos o encanamento 
ella impazer _ .. da cosa cujo locatario lhe deve ! . 

o SR. 1EilONY1iO I AR!liiC-D preço é approvado E não é só pel3 violencia do meio, que eu !aço 
pelo ,.0verno. reparo.; é tambem porque elle ·expõe o cidadão 

" ao despre~o publico. 
O Sn. llEZERBA DE ME!!EzES :-.Bem; aceito a 

rectificação, que é conforme ás nossas condi- O Sa. GA.LDINO DAS NeVES : -E ás vezes a 
çõe$ de sociedade lutelada pelo governo. quem não tem culpa . 

N A , . h" O Sn. BuEllR.~ .DE J'ú~"Bu:s:- Admitto que 
O Sn. GALDL'!O DAS EVES :- :compJn Ia tenbk culpa, que seja máu cumpridor de suas 

não devia ter o monopolio dos medidores. obrigações; aindn assim não admi"'o que a 
O Sa. BEZI!Ul\ DE M'ENEZ'ES :-Certa"mente o companhia tenha o direito de expõl·o ao des

embota o governo interpoa.ha sua paternal sos prezo publico, cortando publicamente o eocana
licilude na questão Je preços de medidores, mento de sua ensa, o que vale por declarai-o 
ninguem desconhecerá que, si esses apparolho; má'u pagador. (Apartes.) 
fossem fornecidos livremente, custariam muito Nfio adiilltto t:ll direito porque 'é contrnio ás 
menos aos parliculares. nossas leis, que punem o-que injuria, por pa· 

Nem comprehendo a razão por que é " l!.ran- lavr~s ou por eserlpto, embora dizendo ou 
tido o mono poli o do fornecimento delles 'l com- escrevendo verdades. 
panhia ; salvo si se confessa que a e lia sómente Ett conheço que a companhia precisa·de ga-
é que taes apparelhos interessam. rantias ;_ quero que ~ lh'as dê ple~3s ; mas o 

E esLa é que é a verdade, Sr. presidente, por- que não tem lugar e que tenha maiS do que o 
que os med.1dores são o meio que tem a campa· projirio Estado, e cousa que offende os direitos 
nhia para saber quanto consome:u seus fregue· do cidadão, consagrados em lei. 
zes. O SR. G!LDii'iO· o.1.s N:tVEs:- Façam como em 

São medida da companhia, como a vara e o França. E:djam fulnça. 
cova do são <i v negociante de fazendas ; como o 0 Sa·. F"~ITAS CotJ'l'tNBO:-Fiança· prévia. 
litro é medida do molhadista, etc. = 

Ora, si o wonopolio é garantido á companbia O Sn. B EZERRA DE MrumzEs:-Como fõr; com· 
porque os medidores s5o a sua medida ; o que tania qne não se vá além da medida razoavel ; e 
é logico e jusiO é que os medidoras sejam ror- 'não é razoavel dar-se a uma em preza o direito 
neciilos gratuitamente, porque não se cobra do de se pagar por suas mãos e . com prej aizo da 
freguez o preço d:~. vara e do oovado com que o reJlnlação do; cidadão. 
negociante mede a fazenda que vende. CreiQ. que a companhia ficará garao. tida te~do 

Passo il clausula i9 _ • que diz : o mesmo direito que tem o Estado, o .e:xooutlvo 
~ Os proprietarios de predios particlllares são com juiz 'Privativo- Antes isto· 

responsaveis pelo gaz que 110s mesmos fôr-con- Tinba tomado umu noto a respeito da clausula 
sumido, devendo prevenir por eseripto á com- !O.• que diz : 
panhia da entroda ou aahida de qualquer inqai- , A. companhia contiuuani a empregar os me· 
Jino, para o caso de falta de pagamento e para didores acmaes; mas obriga-se a substitaíl-os 
se.eximirem desse on.us. .. . _ .. ____ ._ .. gradaalmente .pelos.do-systcDlll;cmetrico.-•'· ·--- --· 
· <A. conopanbia terá o direito de cortar o enca· Mas 11ão preciso desenvolvei-~ .. O nobre mi· 

namento das casas particnlares, quando os res· nistro da agrlr.ultura ha de·.corr1g~r a falta, que· 
pectlvos proprletarios on tnqulllnos esttverem coruiste em não_ se marear íempo para a.-substi" 
em ·debito,por mais de. UU1 tr1m~tre. • · . . .. tuiç~o, o que .vale por dar á companhia o dir~ito 

Primeiramente, •noto qne estno confnnd1das ,de· so fazel~a quando bem quizer,. no nlt1mo 
~S-obrigações dos proprielarios de pr~ios parti· anno do contrato, por exemplo. 
eulnres e dos inquilinos de laes pred10s. A clausula 3.• diz que; na ·· hypothese d3 

Parece que é o proprietario o unico responsa· .- r escisão, o governo indemnizará a collip~nhia no 
vel pelo gaz consumido, mas apparece tamb~~ 'valor das-.obraa,novas que tlzer,.IDBs nao. esla
o inquilino envolvido naquella responsabib- . bel eco 0 Diodo de avaliaç;io, que de,ve trazer gra-
dad·e_ _ vlssiJni>s inconvenientes, si tal hypothese rea· . 

E' preciso que se discrimine de·qnem é a·obn-· !Izar" se: · . . ·· ' . 
gação, parecendo-me que o unleo responsavel · >Pela clàasnla 33.• 0 ·governo-imporá . . mu!J,a, 
para com. a: companhia deve ser o m~x:adorda ' de-i<MJRa 5006, pelainobserv:incla ·~ecndiçoes 
casa onde se ruo ~nsumo deg~ e nao o pro- • es não ha•• ,....,. es 
Prielario que não se utilisa do.gaz e nem tem ,des!C contraiO,~-as . qua · . · ..,,_...- - -

. ' . . Uil' t com eco peelaL . . ·. . . me1o _de ev1tar que o· mq mo g~ e • , ·, . · ··· ; . · ... · · · 1m. • . · · :: • 
. 11om ia e, moderação· • .. _ .. .· . . : · , · . :· Além.de .que .- e tnsnl!ie1ent.tss a a· :Pe_na."'m 

Passando-á. segundA. parte:-da . clausula C?ID· :posta:pan. um.contrato.da ordem deste, pena 
que: m$OCCllpo, ? :Jileio de cobrança: coJIG6dido, que nao'passa deJD.ultas.de-,!01)8 a:5001·~acresce 
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que diz-se ahi que só terão ~pplieação, quando 
não haja, para a condição infringida, pena es
pecial; cous., que em todo o contrato só se en
contra na clausula ~6.•, que marca a mulla. de 
500 rs. por lampeão encontrado com luz fraca, 
si, comtudo-seu numero passar de ~O. 

Em verdade póde-se dizer que este contrato 
não tem pendidade correspondente á su~ im
dortancia. 

Como disse no começar estas ligeiras conside
rações, fni prevenhlo pelo substitutivo do nobre 
ministro da agricultura, que tornou desneces
sarios maiores desenvolYimenLos. 

E como · conto que esse substitutivo seja 
opprov~do pela coroara, rne é grato esperar que 
a cidade do Uio de Janeiro e a sua municipali· 

-dade seriio ~\tendidas em S!laS necessidades e 
em seus direitos. 

(!Jlltfio bem, muito b•m.) 

O Sr. Galdino das Neves, tendo 
discutido longamente o contrato de illuminaçlio 
a gaz· na s~s.>ão do anno passndo, julgar-se-h ia 
dispeusndo de tomar a palavra em hora tão 
adiant:Jda, si niío tivesse de lembrar ao nobre 
minimo dn agricultura nlgumas considerações 
a respeito desse contrnto.S. Ex. que, m~is do 
que ninguem, o discutiu proficientemente, 
offereceu um subslituti~o estabelecendo novas 
bases para um contrato menus oneroso para o 
E~la!lo e para os particuh,res. 

Sem discntir ~s clausulas do contrato antigo 
e. applnudiudo as novas bases apres~ntadas, 
cham:t ~ atteuç~o do nobre ministro pora uma· 
questão que lhe pnrece essenciaL Refere-se aos 
meilid ores do consumo, -vul garrnen te denomi
nndos relogios. A com1Janhia não deve ter pri· 
Yilcgio para o fornecimento desses apparelhos,: 
deixamlo-sc aos particnlarcs a liberdade de es
oolhel-os, conforme os padrões préviamente ap
provados. Assinl se pratica na F:tan~a;·liigla· 
terra e em muilos outros pnizes. --~ _. 

Pelo systema adoptaào nctualmente, -os parti·. 
cniares s~o prejudicados por qunesgne'f defeit<>s 
que tenl!~m os medidores. Já demonstrou. 
quando o anno ll~ssado fallou sobre -esse as
sumpto, que a alteração do uivei sobre que ns· 
sentam os medidores, a qu3ntidade maior ou 
menor de agUtJ._que.contllm,inOucm grandemen
te na sun mar~~çüo. ~Iuitas vezes os mosLrado
res, por aquelles ou por outros motivos, indicam 
consumo maior do que realmente se fez. 

_Pede, por_tauto,ao nobre ministro que tenha 
em grande ntLen~~o a clausula referente oos 
medidores. Com a precaução que tomar S. Ex. 
acrescenl.ará mais um serviço aos muitos que 
vão ~ssignalando ~sua administração. 

governo a fazer com a companhia a revisão do 
contrato de :!879, submettendo depoi~ o uovo 
conlratoásua npproyação. 
· Espera que o nobre. ministro lhe dê as expli. 
c;;ções que pediu. _ 

E' encerrada ~ discussão. 
O Sa. PRE.SIDE);TE levanta :1. sessão e designa 

a ordem do dia seguinte : 

1.•_ pat·le (a.td á6 )l horas) 

VfJ!ação da 3. • discussão do projecto sobre o 
contrato do gaz, que ficou encerrada. 

:l. • discms:"io do projecto n. SG, sobre a jubi· 
!ação ~o lente de lithurgia Henrique de Souza 
Br~ndaCI. 

1.• dita do de n. 270, sobre a readmissão no 
quadro activo do exercito do major José Fran
cisco]da Silva. · 

t• dita do de n. 1.00, relativo ao meio soldo 
que c~be ás filhas legitimas do coronel José dos 
Santos Pereira. -

L• díLa do de_ n. 7 A, relativo ao monte-pio 
dos filhos do chefe de esquadr~ Joaquim Carlos 
de 111oura Pinheiro. 

Continuação d~ 2 • discussão do credito do 
minisLerio 'da fazenda. 

2.' parte 

2. • discussão da receita geral do Iwperio, e 
as malerias tlacbs para ordem do dia 30 do cor· 
rente, na 2. • p~rte da ordem do dia. 

Levantou-se a sessão ás·li t/2 da tarde. 

PRilSIDE!S"CIA DO Sll. VISCONDE Dll Pl\ADDS 

SU1Bt!.!\RIO. -I:.X'r"Enmxn .-POLrtcerc:i4 -Proj c c: lo ....... Obsor
Y~'/ü'Cs d-o Sr. ,Aimeídi\ Couto.-lntc.rpolla.çi!es.-ObsorYa• 
!',oU o rtquer1m.au to do Sr. M:rrUnho Can~po~.-l•nuu>:~ll.\ 
l'An'I'E D.l om:n:)( DO .DI.h.-Vataç.ito de Jl't'Ojcclo n. !01 do 
t.SS0.-2.tt. discussão do crodiLil do min1~tcrio d:\ r.:uenll~. 
Discnr.ac' aos Sr,j. FertlalHlO Osoria, YaUudarcs. minbtro 
dil fazc11 d:\ o l:~r01!crieo Ro~o.~s.cGií~DA unTa DA (lnn"E)( oo 

-~~~·-s~;.~ tl~~f::~~~~tlnh-iJj~d1:ro~;-o ~l~!~x::;joÕ o~l~~;:J: 
Ccalo.-RccliGca.ç!o e tlcelurnt:Gcs de voto. 

A's H horas da manh5, feita a chJmada, acha· 
ram-se presentes os Srs. Visconde de !'rados, 
Alves de .Araujo, Liberato Barroso, Costa Aze~ 
vedo, Abdon Milanez, Almeida Couto, Almeida 
Barbosa, 'Lenlos e Espindoln. -

Compareceram depois da chamada os Srs.: 
Snldnnlla llarinho, Sinvnl, Amerioo, Danin, 

O Sr. Freit.a.s Coutinho vem it José Basson, 'l'avares Belfort, Joaquim Serra, 
tribuna para pedir explicações ao nobre minis&rCI Rodrigues J11nior, Souza Andrade, Theodo· 
sobre as IJoses flUe propoz p(lra a confecção de reto -Souto, Viriato de Jiledeiros, Moreira nran
UUl novo contrato. dão, Aragiio e Mello, Manoel- de Magallii:ies, 

Pergunta-si S. Ex. tem meios para indemniznr lianoel Carlos, Meira de Vasconcellos, Antonio 
á comprtnhia do material que possue, caso não de Siqueir3, Dunrque do :&laeedo, Ulysses Vian
cheguc com ella a un1 nccõrdCI, e si entende na, Serapbico, Ribeiro de Menezes, Bnrão da 
que o ministerio a seu ~r>:o pi,de r~zer ]}Or Esr..~ncia1~ Barros Pimentel, llionte, Prado ,: Pi· 
conta d_o Estado o serviço da itluminação. - mente!, uulcão,- Fcrreira .. de Honra;- Ftanciseo 

Na Situação em que ro acha esta queslão, pa-I Sodré;- Jeronymo Jardim, Ildefonso de'Aranio, 
recia-lhe prererivel que a camara :autorizasse Cl Uarcolino Moura;·· ·PriSco · Pa_rniso, Ruy- Bar• 
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bosa, Rodolpbo · Dantas, .Uam!Íu.ia lleiretles, 
Horta de Araujo, Abreu e,SiJva,.AJTonso Penna, 
Carlos Affonso, Cesario Alvim, Corrêa Ràbello, 
Felicio dos Santos, Galdino, Fidelis . Botelho, 
Ignacio Martins, Lima Duarte, : Martinho Cam• 
pos, Mello Franco, Theoplltlo Ouoni, Yalta 
dares, Antonio Ctlrlos, . Gavião Peixoto, Mar · 
tim Francisco, otegario, Jeronymo Jardim, 
Sigismundo, Sergio de Castro, Florencio de 
.Abreu e Fernnnilo Osorio. · 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Belfort Dllllrte, Baptista Pereira, Freitas 
Coutinho, Souza Carvalho, Joaquim Nabnco, 
Soares Br~Iidão, Costa Ribeiro, Ioaquim Tavare3, 
Bezerra · de ~renezes, Martim Fr~nciseo Junior, 
Theodomiro, B~rão Hoinem de Mello, Pedro Luiz, 
Mello Alvim, Malheiros, Andrade Pinto, Souza 
Lima, Aureliano Magalhães, Augusto Franca, 
José Caei.1DO, Frederico nego, Luiz Felippe, 
José Marianno, Epâminondas de Mello, Diana e 
Bezerra CaYalcanti. · 

Faltaram eum parlicipDção os Srs. Camargo, 
Esperidião, Franeu tio Almeida, Frederico 
de Almeida, Franklin Doria, Fabio Reis, João 
Brig-ido, Lourenço de .Albuquerque, Macedo, 
Candido de Oliveira, Marianno da Silva, Pompeu 
~~ Souto;· e sem ella o~ Srs . · Beltrão, Couto 
.Magalhães, Freitas, Franco de Sá, França 

·:. Carvalho, Joaquim 'Breves, Leoncio de Carvalho, 
)foreira de Barros, l\fanoel Eustaqnio, Silveira 
·dG Souza, Tamandaré, Accioli e Zama. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta 
a sessão. 

E' lida e approvada a neta da sessão ante
cedente. 

O Sn. L • sECn>:TAJUo dá conta do seguinte 

llXl'EtllEN"!E 

secretario da junta eommorcial de Bel em; Dr. · 
Affonso Octaviano Pinto Gnimarães.-Inteirada. 

Do Sr. deputailo Nogueira. Aecioli, participan
do que por motivos de molestia retira-se para 
a província do Ceará.-A' commi,siio de poderes. 

·Requerimento de 1)_ liarcelinda Clara de Mel
lo Carvalho, vi uva do i. • tenente Alvaro Au·" 
gosto de Carvalllo, pedindo que reverta a ella o 
monte-pio form:ido por sell ti lho o f~llecido ~. • 
tenente João Francisco de Mello Carvalho em 
beneficio de suas filhas.-A' coinmissão de fa· 

.zenda. 
São lidos e ~pprovados os seguintes 

PAllli:Cl:RE:S 

1880.-N. 69 

A commissão de commercio, iadustria e ~rtes, 
tendo examinado a pel.ição de S. de Samp.1io 
Leite e os papeis á mesma annexos, não póde 
emittir um juizo definitivo sem que seja ouvido 
o governo ácerca da industria que o peticionnrio 
pretende introduzir no p~i1.. . · · 

A industria refere-se .:i confecção ele relogios 
pneumaticos; por meio dos quaes se distribua 
com uniformidade as horas nos domicilies, 
sendo taes relogios regulado~ pel~ hora do obser
va torio as trono mico ou pelo meridiano nos 
lugares onde não houver observatorio. Para 
inlroducção desse invento, . cujo autor é Victor 
Popp, requer· o peticionaria um privilegio por 
25 annos . · 

A lei de ~ de Agosto de ! 830, art. 3.•, não 
concede. privilegio no !ntroductor de uma in
dustria estrangeira, e tem um premio proporcio
. nado á utilidade e dí.Jiiculda.de do lntrooucç..'io. 
Embora para não onerar os cofres publicas se 
tenha convertido o premio em privilegio, o que 

muitos precedentes confirmanl, parece entre· 
tanto que t:Les concessões só deverão odmitlir-se, · 
quanao;o. introduc~üo ja se tenba re~lízado, ou 

Offic!os: pelo 'menos "hajn prova :mtbentica niio só do 
.Do m!ntsterlo da ~grienltura, de· 30 de Agosto invento;· cumo de sua emcncia e utilidade, 

. do corrente, rametteudo o requerimento em que prova aliás que não roi ex.hibido. 
os empregados da administração do correio da Entretanto, não propiie a commisslio o indeCe
provincia de Goya:z pedem :tugmeniO ou eleva· rimento da petição, c sim audiencia' do governo, 
ção de .sew; vencimentos. ·- A' commisslío de cujas informações aguarda para formular o seu 
1l ansões e ordênados. parecer. 
· Do ministerlo da . snerra_dc 28_dc_Agosto _do - --Salll-dns commi&Sães·,- 3!.-dc-.. Agosto-de·tSBO'; 

· -------eórréiite; re:inettendo o requerimento e mnis - Inncconcio Sera~ltiw cl8 Arsis Cc;rvallto,
Jlapeis em que o alferes do 7. • bat:llbiio de In· - Tllecpftilo Otton;.-ltl'onymo R. de Moraes 
rantarin Pedro Rangel de :Abreu, pede ao corpo l ardim. · 
legislativo licença para estudar o curso de sua . 
arma, etn uma das escolas mllltares do Imper!o, :1.880.,.-N .. 70 .. . . 
nãQ o~stante ter si~o reprovado duas ·vezes nas .A com missão de fuenda para-poder apreciar 11 
mater!as que consttt~e!D 0 .:I.. • .anno d? · curso matéria õa representação do banco ·predial; n_a 
~upenor_ a.a esc~ la mthtar. -A co~m1sslio de 11ual recbma r.ontr~ a !ntell.í&:_encb que· no. the
mstrucçau pub~;~a · . · . . !;ouro se tem dado a dlspos;çao do art. 3.• § !! . • 

Do mesmo mtntst~r;o, de 28 de .Agosto ~o CQr· do· decretô n. 70/íl de !8~ de Ontnbro d~ i870, 
rente, remettendo, ;nformado, o. requeflmeJ!.lO intelligencia pela quaré 0 l>a:!!-CO cons1derado 
em que o mestre_-.,erpl das ollicmas d!! fabrtca corporação de mão-morta para . pagamento do 
da. polvora Anton!o José Ba.rbo:za \!.~ Silva pede im sto predial · necessita que seja: remettida a 
qne os seus venc1mentos sejam eqwpa_rados ao~ mfsma representação ao ministetio dá' fazenda, 
dos m~tres do arsepnl de guerra d.a corte.,..,...:A solicitando-se deste as · necessarlás:inrormaç'ões 
eomm1ssao de ·1:1ensoes e orde~~dos. . . · · b ·te ia. .. .· .·:: · ·"· 

.Do mesmo.e.,1gual data,parttctpando que eon- so re a ma. r :. _ , . . . .... . ·. . . . 
s\i.i.U.. ao. se na. dó que Soa Magestade. o Imperador ·~ · · Sala das co~mtssoes, .. 31 .de A:gos.to de 1880.-. 
·consente n.a resolução da assembléa .geral que Saldan~a; Mannlw.- Barros Pumntel.~-~oares 
eQp.ced.e lim;anno .de licença' com ordenado .ao Braftdão. · · · c.· · · · · 
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i880-N. 7i 

.. A' eollllllissão de commereio, "industria e artes 
foi presente uma. representação· de,diversos ne
"Ociantes commissarios, en;mccadores e expor·
fadores de café, os quaes reclamam Cl'ntra a 
administração da estrad:l de ferro. D. Pedro U, 
por não lhes satisfazer esta 35 differen!!as ~de 
peso verificadas no acto da_ entrega da d1ta 
mercadoria seniio os excedentes :a um por cento 
da totalidade· do peso, ao passo que muge por 
qualquer excesso de peso o duplo do frete, e 
até mesmo impõe uma multa em certa propor· 
ção, não obstante constituir uma .verba de re· 
ceita a gr::mde quantidade de cafe que s~ der· 
rama das saccas. E porque á falta de esclare
cimentos e de prova não póde a eommissão 
propôr providencia algup1a, é de parecer que 
seja ouvido . o governo Imperai a semelhante 
respeito. 

Sala das commissões, 3i de Agosto de !880.
Innccencio Serap!dco de Assis C arvaUw. -T~o · 
pililo Ottoni.-Jeronymo R. de Moraes Ja1'd1m. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e m~n
daJo imprimir o seguinte projecto preced1do 
de paracer. 

i880-N. HO 

A commissão ile pensões e ordenados, tendo em vista a .informaçlio prestada pelo governo e 
requisitada por estn camara, ao requerimento 
do desembargador honorario e juiz de direi!~ 
da capital da província de Goyaz, Ieronymo Jose 
de Campus Curado Fleury, p~dindo um, anno 
de licença com ordenado, para tr~tar de _sua 
saude, é_ Je parecer que se adapte o segwnte 
projecto. 

A assembléa geral resolve : 
Art. ! . • E' ·autorizado o governô' a c~nC:eder 

ao desembargador bonorario e jniz de :: direito 
da capital da provineia de Goyaz Jeronyino.José 
de Campos Curado Fleury um anno.de lice~ça 
com ord~nado, para tratar de sua saude, onde 
lhe convier. . ,: . 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das eommissões, em 31 de Agosto de 
- i880;~A!meida Couto.-1. Se·t·ra.-Galdino àas 

Neves. · 
O SR. L 0 SECRETAIUO participa que o Sr. ·de· 

putado Calidido de Oliveira não_ pó de eomp~
recer,á sessão por .se achar de nOJO pelo fal1eci
mento de suo avó. · 
Mandou-se·desanojar~ 

o. Sr. Almeida fJont.o (pela· ordem)~. 
-'Sr." · pre.Sideine, :peço a V. Ex. que consulte 
a casa si me. eoncede urgencia .por 3 on 4 mi· 
llUtos para apresentar uma representação qne 
Ee 1oi confl~d:i parn semelhante .fim.· , . 

Consultàda .a -camara; resolve _pela affirmativa. 
, O .SB; PustoENl'J!.-Terrd:t palavra o Sr. AI-

. meida ·cauto. ·. · . · , 
: :·-0-Sí:l. Ai.min.\Corno:-Agra:deço á camara a 
'-.bondade- eom que concedeu-me· urgencia para 
· submetter ã ·sua consideração uma represen· 

tação; que; .em nome da" illtistrnda congregação 
da faculdade ·de medicina · désta cõ'rle, foi-me 
entregue por Y.ma commissão composta dos 
d.istinctos professores Barão de Maceió, Dr. 
Joaquim Monteiro Car:qinhoá, Joiio Joaquim Pi· 
zarro, Nuno Pereira de Andrade e 1oão Martins 
Tei:x:eira, na qual reclamam providencias no 
sentido de melhorar o ensino e contra a deca · 
dencia do estudo da mesma f a cu Idade. 

E quando, Sr. presidente, se agita judiciosa· 
mente a necessidade da reforma . da instrucção 
publica, quer no recinto da_s con:z~egnções 
sei entilieas, quer nas con rerenc1as pnbllcas, por 
cidadãos de posiçãe scientifica e competencia 
profissional, é natural, é logico, é justo que não 
deixe ella de retl.eetir, tendo apoio decidido, no 
seio da representação nacional (apoiados), tanto 
mais quanto ·a necessidade desta reforma tem 
penetrado a esphern dos poderes publicas, por 
mono a determinar que baixasse eom o decreto 
de i9 de Abril de 1.879 um projecto de ]'efórma, 
que foi submettido ã con~id~ra.ção desUl c~"!llar2, 
e que se acha éon!iado a .d1shneta comm1sssao 
de instrncção.publiea ha bastante tempo .• 

Eu peçoã mesma commissão,eomo amigo,como 
professor da faculdade da Bahia, em cujo nome 
me associo ao protesto da faculda~~ desta cOrte, 
e ainda comê deput:ldo no el:eTCICIO de um le
gitimo direito, que tenha a_ bondade de apre
sentar com a maior promptidão o seu par~cer 
(apoiados), satisfazendo: assim o eompr?~1sso 
so1emne que nos foi ferto pelo nobre mtmstro 
do imperio. Ainda mais procedente é meu pe
dido, quando as disposi~ões do projectn que 

·estão em execução, ao em vez de ~on~orrerem 
para melhorar o easino, têm contnbuido parn 
o afrouxamento da disciplina e quebra da har· 
monia e unidade del!e. . 

E, antes de remetter a V Ex. a represcn~a
ção, chamo a attenção do governo, da coll)mis· 
são e da cam3ra para o modo por que os_stgna· 
tuios desta representacão declaram-se mcom
petentes e innteis para o ensino e para a 
aprendizan-em, por carencia de meios pua as 
observações e estudos experimentaes ; e tanto 
assim que não duvidam exprimir-se com fran
queza e leal da de : que acham·se nas condições 
de se tornarem impossheis na continuaç~_o do 
ensino, por semelhante mod~, sob pena de rnte· 
ressar nisso as suas repntaçoes de professores e 
os creditas scientüieos do pai~. (Muito bem ; 
muito bem.) · 
_ Vem á mesa e é remettida á commissõo de 

iru;trueção publica uma petição assignada Pel!lS 
membros da faculdade de medicina da corte, 
reclllmando providencias no sentido _de se me
lb.orar o ensino e contra a decadenC1a-do estudo 
da dita faculdade. 
. Vem ã mesa, é lida e ,marca-se o dia I! de Se

tembro, no principiada I! ;• parte da ordem do 
dia, a seguinte · · 

IN'.I:ERPELLA.ÇAO 

• ·PeÇ() que se·. me ·marquem -~ia e hora para 
interpellar o Sr. pr~idente do. conselho sobre· 
os motivos que ·levaram·_ q_ 'governo ·a_ fazer 
questão de gabinete· da votaçao. ~e urgencra pa~ 
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a jll~tiflcação de um projecto sobre o elemento 1 seu successor, e no qu:~-1 :i pag. !.31ê-se o se
~rvd.. . · . guinte (!é): . 
· S~la rias sessões, 31 de Agosto de 1880. - . • Entretan!Q, como algumas providencias es-

Joaqtum Nabuco. lavam na al\'~d~ da administl"J ~iio, sem detJen
dencb de nuturizaçào Jegislativ~'• iniciei alguns 
trab!•lhos, que não me cou.be em tempo pôr em 
prauc~, e com este serão opresonl4dosa V. Ex., 

- .PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sn. 111.\nTtNFIO C.urPOs (peta ordem) requer 
qu.e se inverta n ordcot do dia, de .modo que 
entre immediatawenle em discussão o credito 
do ministerio da fazend~. e o orç~mento da re-. 
ceita, ficando eousagr~do á primeira parte da 
ordem do dia. áté 3 horas da tarde. , 

E' approYado o requerimento. 

a saber : ,.. _ · · 
_ • !. . ' Projeoto de novo regulamento paro a 
recebedoria !lo Rio de Janeiro ; . 

•2.• Idem para a aneooia do gado, onde estou 
convencido que se pÓde obter augmento de' re' 
ceila, m~lhor orp;:miz~da n tiscalisai;ão ; 
_ • 3. · I•lem para a typographia nacional, que 
Igu:~ lmente se poderá converter em ab11.nd3n.te 
fo11te de renda i . 

• 4.• Idem, fin•1lmente, para a c~ixa da amor
tização. • 

PO$to a votos o projecto n. Wl de 1.880, 
suh;tituti70 do projecto n. 29li:de i8i9, sobre o 
contr•lo parn illutJtin3\'5o a guz nu ciciado do 
Rio d• Jan.,iro, é approvado c ro.:mettido á com
missão de redaeção. 

Pois bem, Sr. presidente, eu pergunto ao 
noure ministro: Acei\3 011 não esses trabalhos? 

credito do minis- Considera-os ou não vantajosos .e necessarios? 
Creio que niio haverá qmm possa contestar a 

utilidade dc~ses projectos, e por isso mesmo la
Entra no recinto o Sr. presidente do con- menLu que sté hoje não tenham tido exe-

Entra em ~- • discusSlio o 
terio da r~z~nda. 

selbo. cuç.;o. 
Senhores, quando um .ministro como o Sr. 

O Sr. Fet•nando Oso1•!o :-Sr. presi- A!funso Celso, interessado pE:la cau:sa puulica, faz 
dente, quando no anno p<>ss:odo o llont•;odo cbere trab~lhos importantes , como es.<es que são Jem

. do ~nbí!leiC 5 de Jaheiro!Sr.consdhd ro Stnilubú, brndos em seu. relatorio, me parece qne não se 
no ne.seJO de fazer a retornm eleitor-al, segundo tem. 0 direito de esquecei-os no· pó das secre-
o plano conc•·bido , aiÍnunci:ova, dentro do e;. torius. . 
phero da Constituição, a pussibtlidsdol da disso- E' por isso, Sr. presidente, que eu entendi) 
Jução desta camara, alguns dGs que hoje for- que um dos moi ores obstaculos que ~Cloppoem ao 
mam a maioria, e alguns .dos ~ctoaes mi11istro~. progresso do p:oiz é-a pasSJgem rapida dos roi
pareceram vor neste facto uma·ameaça ao par-· ni~tros pelo poder. 
lamento. No Jlo"azil não fultam homens de tnlento ; o 

Entrt'tanlo o illustre Sr. conselheiro Saraiva, que fal~ é tempo para realizarem as SllllS me-
cllefe do actual gabinete :!8 de Março, acaba de luares idéas . . . 
fazer á c~mara uma :~meaça ainda maior, por- A re,peito. do numeroso pessoal da runccio
qllnnto declarou que deixa t·ia o podet· si clla norios publicas que têm os nossas repartições, e 
concedesse ao nobre detm\ado Sr · l'iabnco a da convenicncia da J'eorganização dessas repar
urgencia IJ ile requereu para rund~rnentar Ulll ti~-õus, nõo sei 0 que pretende .rater 0 governo. 
projecto sobr<l a ~manclpaç~o dos escravos! 

E esta arneuça de ub~ndon~r 0 poder é ainda Pret~nde pedir rtutorizaçuo no ·corpo legisla-
muito mais .grave, porque, si fos~e re~ li T.<~da , tivo p~ra reformar as est.~ções fi scnes,no sentido 
trarm tal vez sérius dilllculdadcs ao partido li- . de sitnplillcar o ex11ediente e reduzir o pessoal'! 
·beral. Não c.Stá ainda convencido dessa p3lpitànte 

O Sa. JOAQtrm NAnuco :-Apoiado. necessidade ~ · 
Elhjá. rol julgada na opinião .publica e na do· 

O Sa. -FERN.I:-w 0So1uo :-Como amigo ·que gúverno até. . 
1o.i do gnhincte ã de Jauciro, queru deixar nr- · 
chivada esta contr"dição dus amigos ~a sitna- Eis ó que dít o Sr . . Affonso Celso DI} seu cl-
ç5o ._ O paiz Oca hab olitado pa:·a .julgal-a. tado relatorio' {lé); . 
· Nuo venho agora, Sr. pr.,sJdente, e$t;obelecer , .. _ .. não preeiso d.!zer nem demonstrar que 

debate politico, pois 11ue est11 discussão não o as repartições fi scaes participam do vicio prin" 
perm!tte; venbo npenas pedir uo nobre mi- cipnl de \odos os r.1mos da 3dmin.istração entre 
nistro da fazenda, que ,,quando estava· ausente nós: .·formalidades inuteis, co!llplieações desne
discuti a]Jrimeir~ VP.Z os nP.gor.ics de sua pusta, cessarias na expedição dos nogoeios, e, como 
a manifesta~ão frauc:J de sua opinião, sobre as primeira consequencia-pessoalnnmerosissimo e 
considerações que fiz, e outras que devo fazer _ . excessivo a onerar o orçamento, sem vantagem. 

E' verdad~ . que .. o digno deputado pela . Babia, . do ,serviço, quasi sempre em,alrazo . • 
o 5r. Bulcão, cujos dotes intcllectuaes muito o que p~nsn o uolire ministro sobrl) o sys·tema 
aprecio, já resvondeu-me ; mEs .a p:o l~vra de das duas conferencias, qu~en imt•ngnei:por ser 
s·. E:t. náo me .basta, purque nao e um .CI!Ci)pro n1oroso P. prejndidal an oommere.io, que. contra, 

·misso do go\·erno. · · elle j:i tem representado, especi~lmente o d·o Rio 
.. Quando o distineto ·estadista, Sr. presidente, 1le Janeir~ :! · Uesde . que o sy;tema de 11-ma só 
ó Sr. cooscJlbeiro Alfonso Celso,. deixou a. pasta con[erenma .~adaptado para as m~rc:Jd~rJas que 

.da fazenda,' fêl·a acou1panhilr de um lle_m_ ela-.. v!o ~os trapiches . alfandcga~os. nao se1 .porque . 
. iborado rclatorío dírig!do·ao actual Sr. mints!ro, · n.ao e adopt~<lo para dentro das alfandegas • . · · 

· ~' . To .. o lV .-ãS. · · · · 
·.' ~ . 
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·.Tendo em consideração ;qne o· Eerviço dÓ.~ l do Snl; estabelecendo a tariC3 especial. )las, se
cruzadores não .traz prov~ilv, mas sim g-a;tos ex- nllore~, com~cm C:ll'·lbe o complemeDlo, e qual 
cessivos, \)roouz. a economia de se m:aha;· com 'j ~- '! E.' o tmlado de coml\'lercio e navcg~ocão en
elle, ocreditai•do que melhol' procederia o go- trc" Hl'nzil e <1s 1'•1 pu.t;licas d() Prat~, qÜc con
vcrno si ~iperfeiço:tsse <l fi scali~açiio nos portó.S, i Yem s~ja rei to sem d~morn. . 
que é onde se f~z o contrDbaud(), o 1.uo no A Hepublicn Argentina já eonvldou o Brazil 
o~ano. O que resolve sobre este ponto o nobre para f.~zer esse lnttado; o) Estado Oriental do 
ministro ? . · Uruguay e a Republill!t de> l'nrugun" da mesma 

Não posso, Sr. presidente, dei:\:al' de insistir m:>.n~ir:l concordaram. · · 
pela eliminação dos p~ragrnphos do art. !05 dõ ~o erut.:mto me p.~receque sê f!UGr fnzer entre 
regul~me!l t.o d3s. ulf~ndegas que . admittem o nds uma política de inercía, e asstm os interesses 
r~servado, verdadeiro tribunal inquisitoriul n publicas não 11cam acnntelados, apez~r mesmo 
qu~ são sujeitos os empree:arlos pnlJUcos. do est1·angeiro vir lembrar-nos a nossa couve-

Pelo regulamento, os · in,;pectores ~xercem uiencia . . 
a~\loridade .discricionaria sobre as emprega- E n~o é só <> estrangeiro, mas lnmbern os na
dos seus subordinados, 1>oden~o durao governo cionaes qur. escrevem nos dive:·sos jornaes, e alé 
informaçt'~es rc.<mx:da$ :.obre elles, informaçlics os.nossos cmp1·e<:~dos pu!.Jlicos.entre os quacs o 
que ás vezes dão motivos para preterições, de- ~r. F111_nc-i>eo R~bcllo de Cm'Vlllho, tum discu
misslies e toda· a sorte de pcrseguiçü~s eu~en· tirlo n necessldr.d<! do traUJdo ; acontece. todn
drndas a proposito ; no emtanto que o cmprc· rin, que !lOuco se lê nesta terr~ , de modo que, 
gado nüo põde tonhecel-~s. si o governo uilo as cuidando-se m:üs de poHlic3 do que de adminis
quizer dar, porque são 1·uservadas. 1r:'ç~o. o paiz·vai cnminhondo sem rumo certo; 
, O reso1•sado é uma por.tn nberla para o capri· wmo o bal~l impl~ll i dl) pelns ond~s que vai sem 
cbo do ministro, um 'fundumento jlllra o palro· destino, e que; ;mim como chega u porto de sal
nato e uma garantia para a alllhad.ngem !· ''a\iíO, pôde quebrar-se contra os escolhos na 

u SR. Bl."l.C.\o:- V. Ex. esli encarando o lado pr~ia · . • . . . . 
mau dos restnados: e o· lado bom' _Sr. preSlden,e, _tP.nb.o de suJeltor <\ c~nsld~ra-

. <;ao do uohre romtstro dn fa1.enda um~ 1déa hbe-
0 Sn. FDL'i.A.NDO OmniO : -Bem;· devemos ral e ecfl!iomic~. tJUe ~c ba muito j:i está sendo 

encarai-os pel~s duas faces . exccu•nrl:t no i~stndo Orient:tl, e e entregar-o 
O Sn. BuLC.~o:- Apoiado, pelas duas faces . . SCI'vir;o dng eupatr,zias ri iniciativa particular. 
O Sll . FERNANDOOsonto:- Pelo hdo bom nada Jú o Sr. Alf:lnso CCI$0 [iizia no seu relataria 

tenho que reclamar naturalmente~ alguma cou;:.a que deve impressionar ao gover-
0 SR. BULc.'i:o :-E' preciso pes;or o lado bom no, e e o se::;uin lc (lo) : 

e 0 lado m3u. · • EntN ns medidas nrg!\ntos reelnmndas pela· 
·.o SR. FERNANDO Osomo : ·- Eu comprehemlo alf.1ndcgn da curte, fl ~ura em primeiro lug~r a 

J'(•fnrma dn sl'rviçod.1s c.1p3tar.ias, summamonte 
que o inspector, tendo nutoridnde sobre os ~en~ projurHci31 11~~ condir,üc> aetuaes. 
subordinndos, J!O~ ;,a informar sobre a condnctn • A lll~u \'~ 1·, dc'l"õrn 1~lle ser entregue u ini.
mor~lecivil dellcs, emum cbrtDd~s~~inlormo- ci:11ir:1 pnrticnl~r. sem o que continunr:í a ser 
çüe~ que o govemo tiver requerido; nm o que m:~i:~ éonCrü:'O no Estnclo. 
quero é que não se A'llnl'd~Ul J'C$crvas pnr., , i' .. ra que v. Ex. disto se convença, basta 
essas inforrnnções. Eis.·ahi: ~conLra 0 1'fS'i'Vi!c/JJ dizer lhe qnc n méolía da rccei~~ do· expediente 
que reclamo. Não se pense que Cll pretendo efll- ~ I li co!m·do, n conlar dos e:~:orei eios de i 8i:l
fraqucccr n autoridade do chefe du rep~rti~(l -!Si~ alé ; .~i7-11:lí8,uão excedeu de ~92:096$779, 
pubtic:~,não; o que quero é qtte. assim como clles !oo p:~>-;o ,1ue n nlédia dn dcspez~ foi de 
têm o direito de dispô r dn sorte e nmilns veus G17:3l9;52()L , 
do futuro de seu subordinado, e>te t~mbem, úos Tnlllbem :t conscienciosn com missão que ela
limites.do seu àireito de defe;u pessoal, (Jossa IJowu 0 Jll' (•j~cto dn receiln ger.1t do Jrnperio 
fiscaJisar o procedimento caprich050 e arbitrario para 0 cxercicio duHSl-! 882, fallnndo nas ca
do superior de quem perd.ett n~ ;:: racas. · llat.nia>, dL>clara rJ Ul} a nmda decresce notavel-

Eu quizera-da mesma fórma, senhores, que ll mente e a dc::peza e excessiva. 
governo adoptaS>e aq;uella idé~ •. que pro[lnz Parece, p" i~, que não se deve vacillar em fa:. 
quando discuti o mimstcrio da guerrfl, isto é, ror do in iciativ~ p~rticular, no Ulenos como ex
que, quando tivesse de' promo\·er o empregndo periMcí~ (•nt.r<J nós. · 
publico por merecimento, ·no neto da promoo;~o o ;r.rviço reito pcJ~ iniciativa particular dará 
declnrasse qual é esse· merecimento ;· porque W· meíl:or 1-esultndo e ta1vez innis coUlmodidade, 
nbovlsto serem promovidos empregados tlllllli· alliviando 0 Estado de,;sa tarefa. 
cos,assimeomo olliciaes do exercito, sem h~bili · 
tações ·de qualidade a lguma, duas e tres vcze;; . 0 Mrnmcrr. io lucrará Si SC r~ssar O 5CrViÇO 

-seguidas, por merecimento, preterindo ao ver - para o cmpre:;ado particular. E fóra de duvida 
dadeil'O mérecimento. qu~ esw tem :nnls empenho em ·adinntar o.ser-

Assim, si o ·governo estiver obrigado a decla- vi•:o ; ao pn:;so que o que e pago pelo Estado, ;e 
·rar· q_u~l o merecimento do empregado publico .. t~.m "-ordenado certo, p•mc:_o S<' lhe M que haJa 
· .. .hn· de necessariamente fazer justiça e não terá I ou_ 1;ao _d•~!nora ua reuloça. q dos volumes, ma-
a cora"em.de n5o fnêl -a. . · · ne]o de gutnd~ste, etc. ·• . ... 

· -., Si< pre. ~idenle, eu disse e repito_: o gabinete I A iniciati\':1 particul3!' fará por cumprir bem 
5· de Jnnen•o prestou um t.eal servtço ao pai1., e seus ~ev~res, com r-l!cmo de perder .a confiença ·. 

: , m~ito especialmente á província do Ilio .Gra nd·e do govefno. . . · · · . · 



c â"nara dos oepLtados- tmrr-esso em 27101/2015 15:36- Página 6 de 21 

·Sessão em 31 de Agosto de '1880. 459 

· Er:1m esbs as considerações que ~u· tinha de 
renovar nesta cam;:ra sobre o ministel'io da fa
zenda., desejoso de uma resposta -do n·obre mi
nistro, esperando que não succeua hojo •J mesmo 
caso quando discutimos o orçolllento cla· gu~rrn, 
em. q)le- a optJ osi~:3o r~ tirou-se du tribuna na 

· terceira discussão sem ser contP.>~ •dnc. 
Yol~~nto agora as vist3s p:lr~ u minh~ pro

víncia, perl(unto ao nobre Hli:listró si c verdade 
que pretende mandar construir um novo edi
ficio para aalfanrlega de Porto Alegre. 

Si preten~le , devo entüo deciarar que não pó. 
de ser peior a occasião, pDrque no tem [lo ele eco· 
nomins que atmvess~auos ~ú se devem constrr:ir 
obras de um~ neces$idade urgelite, o o r'iliiicio 
que nctuvlruente servo dt: <1Haude~a. oo qual 
merefiro, uind~ pôde servil' mais :olgum tempo. 
Digo isto, porque o visitei e bem o COHilc•;o . 

Sem duvidn nlguma, en de;ejari~ q_ue a mi
nha provinci~ possuísse béllos e~ilictos p~lblí
cos, mas sou o primeiro a reconllr)Ce•· que acin~n 
do meu desejo e~l<í o muu c~t.do do <iH!>aur.•, 
q_ne exige o sacriHcio !!o meu d.,;;ejo, muito 
m~is qnanrlo os gastos niio siio re_prodnctivos. 
Pelo modo por que me manifesto, crl)io ser rn
zoavel. A's vezes os individuas ~límcutam i<léM 
quen5o podem realizar ,dndas cerLns cil·cnm;tan
cias. Por e:o;:emplo, o ex-ministro da ·;;eerra. 
Marqnez ilo Herv~l, que tnuito trobl•l,l!nu f<ira 
do poder para augmCt!tar as commocndades, o 
bem es tar dos seus camrJradns, uma vez collo
cado no poder, não conseguiu rea!izot• tOd3> :1s 
aspirações, porque encontrou obstaculo; na pe· 

. nuria do tnesonro. · · · 
· !la::, si apezar de tud~, o g·overuo vai mnndar 
construir esse novo Odthcto para a alf;~n~log~, e~ 
lhe per"nnta.rei qu~es s~o ~s cond•\'·""• · V~• 
contratar tom al~um Individuo 1 Vai ctmnar 
propost:J;? Que vnnl.ngens colh~ o Est:~do ? 

Senhores ha n:i vld3 elo gabineLe 28 do 
l!larço uma 'grande incoherencia rtue me~ pr ... :;sG 
a ueuunl'i:tl-a. O Sr. minlstro ela guerra declarou 
nesta camarn e no senado que demittiu o c.,pitão 
Francisco Clemeutino de Santin:ro Dan:as ~c 
professor da escola militar ele minhn pro\•incl~, 
porque em uma carta partic!llar, que li u estn 
eanwra a seu pedido. conh'3nou ~o pré;H.le!ltc 
da província, o Dr. Avi lo, ql,le bavi.~ dito que 
elle á frente de.nm motim popular. fize~a asse.~· 
das 'na capital. Ora, o Sr. D:~t:las linba·se limi· 
tudo em sua carta apenas a resLai!clecer n ver
dade. 
· Nesse procedimento o Sr. Viscood•l de Pelows 

acho:J. uma i~ubordinat:ão. -
Entretanto o nobre miois!t'O da fazenda nindn 

considera empregado da nlfande~a1 lsto é.. ~m
prcg~do do quadro; o Sr .. Jo~qmm l'qd!'u Ml
"~do o qual sendo temovzdo vara a a•fondega 
~o Maranhão', declarou ao ministro que o re
moveu o Sr. Affou;,o Celso, em um:: cnrta, 
que Illé diri:iiu em 3 de Março :ac 1880, o ~c
gulute, além .de outras ·n~pereznE ( l/i :: 
. , Fique V:Ex. collfo ' lo~ar dc.' c.u:nL~·cnle· úa 

alfandegado ?.lar:mhiio; é b~mpoEStl'ill, qn!l .com 
elle possa· cornprarmai~ algum voto v 111m~:tro 
traidor, que nfto du \'Ida alaCJl' o seu p:n·LHlo, 
para manter no pode-r, por poucos ;has, ~ ;1nu
'lillia cerebral, que, de syucope em synfo pe; leYOU 

o Rio de Janeiro á desordem, levará o thesouro 
{t !'uina e o Imt;erio á,anarchía. • 

l'iin~uem dirá que o Sr. S•lgado foi menos 
insui,or.liuado qu~ .o Sr. Dantas, sendo certo 
t]u" rez jus 'fi sua demisslio por mais do.· ama 
\'OZ; J.. •, quando devolveu a nomeação di
zendo ~o l!linistro da fazenda , que ficasse 
com o Ioga r de coufcren&e; ~ . ·, qü3ndo , 
nomeado · .POra o M~ranlüio, vefu ha pouco de· 
pasicio ao Rio de J~neiro, onde. esteve com· os 
Srs. ministros, c depois vol:Ou poro Porto Alegre, 
não tomando posse do em prego no prazo legal. 
Onde está a coh~rencia do gabinete que se une 
pclns bços de soliduri~dade? Eü úeredito que o 
s~. presidco.tc do conselho, n quem muito con
sidero e ~uja:> Yirtudes cívica~ sou o primeiro a 
reconhecer, assim como o ·sen patrioti;mo e 
honradez; 3nrc~itc que S. Ex. tem all()ado 
dcs[Jrevenido destas occurrenci:is; mas agora, já 
que sabe tlellas, pe~o-l ilo que seja justo, ri~o
ro~o eenergico, não só meu te com os adversanos 
do gabinete, mas tm11bem com os seus amigO> . 

Eu por emltuanto q:uero ntti'ibnir ri. compl:\
cenciu de que o governo tem .usildo para com 
o iir. Su!g:1do ao fucto de elle ser defensor 
lla situuçflo, ú que o Sr. Dantas, ou e tantos 
outros ne:tamos al)oio . . . 

Sr . presidente, ·eu não desejava mais occu
pur-me com asmtn[Jtos que se referem a mtoha 
provin.cia ; mus vejo-me obrigado n fazel-o por . 
du;os rvz'iies : a primeira, porque· aiu•lu n<1 sess:ío 
possaO.a o nobre pre~ideote do conselho_ ~ceitou 
a discuss:io !efc1·ente aos negocias '(>Ohttcos da . 
min!J:.: província, discussão proposta· pelo men 
honrado amigo o a obre deputado ·pelo Rio do 
Jau~iro o Sr. Freitas r.outinllo, e. a segunda 
por:;\le,.tendo o governo prome~tido dar provi- · 
tl~Jucws uo ~cnuuo d~ o 11e no R10 Gronde seu
zes;e uma boa adminfslntl;iio o utu;l b~a poli
tic", não. vejo qne n sua palu l'ra tenha sido l!on
radu pelo presidente Dr. A vila. 

Sr. prestdente. Cl u~udo ha à ias oravn nesta 
tribuna o nobre ministro da fazenda, occu
pando-sc com a polllicn do Rio Grande do Sul, 
S. E~. dis>e que essa província la muito bem, 
c orjui fol apoiado pelo illnstre /cader da-maio
ria. 

Eu contestei. 
o 811. PRESmE~"TE : - V. Ex. n5o pú~e. di>· 

cntir poli.tica g-eraL Peço que se restrtnJa ao 
credito. 

O Sn. Fnn~All oo Osonro : - Nüo desejo coa· 
traria r a V. Ex.; mas peço· lhe que me auenda. 
O Sr . prcsiden~e do conselho foi quem provo- · 
cou a que.;t~?• rcspon~cado ao .discurso do Sr. . . 

· Freitas Coutmho ; VCJO· mA, JlOis , for~arlo , por 
considel'ação iuesmo a ,S. Ex., ~ dar-lhe n de
vida respo>ta. Esp~ro que depo1s desta decla- . 
·r:lção V. Ex. consentirá que eu diga algumas 
pllacras. . . . _ d · 
· Como ia dizentio : eu contestei · n asserç.ao o 

nobre ministro e do lllustre leader,_ ao que 
· s .. E:c respondeu que tinlla .uma proyn do que· 
nllirm;ova no facto de haverem nlli ult.i.lJiamente __ . 
corrido ' pl~cidns as eleições: : . ~ ... . ~ :· . : 

o honrado ministro esqueceu-se depressa do 
passado do .Sr. presiuenle A v ila, --.desse. pas_sado 
cheio de a.rbitrm-iedadcs· por elle · eommettidas,': 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2710112015 15 36- Página 7 ~e 21 

• .. =:. •· 

460 Sessão em 31 de Agosto de 1880. 

e que bast~vam para jü~tificar n s11n demi:;sRn 
e raz~r tremer pelo r11turo ·.do partido libcr;ol 
rio· gran'dense e pela ordem pu oi rca. 

Seni preciso recordar os f• eLos ? 
_.Nilo apresentei eu dest~ tri!Jun:• umn enorme 
lista de cidadãos JiiJeraes import~ntcs que ror~m 
demiUidos de emprego> que exercinm com in· 
lelligenei~ e honradez ? 

Não patenteei .i s<~ciedadc ~ perseguiç:io que 
tem soffrido .:J Dr. Luiz Flores Filho, que, sendo 
processado inj ustamenle, foi absolvido, c tor
llado a processar não se lbe encontra crime, 
pois, ao que const~ •. o promotor não ar.ha nem 
base para a denuncia? · 

Q Sa. FnEITA.so Coutumo:-E foi demiuido! 
O Sa. FE!INA~>Do Osoaw:- Não t>rovoi que o 

Sr. · presidente A vil~ cass lU nomençõe~ leg-:oes, 
feitas pelo ;cu anle:~essor; e niio é verdade que 
o nobre ministro, niio podendo :o.ch:•r defesa pano 
esses actos, limitou.-se arpi a ler tel~:rrnmmas 
sómente do presideuto, .P<].!'.!~:nc.cus;oda ? 

O governo acl!nrá que-ó seu delegauo procede 
bem ; mas o que é cer to é que me clit.em d~ 
Porto Al~re que ellc está fazendo imposiçõe; 3 
empreg~d.~s para que apoiem n sua a<lm inis· 
tração, sob pena de se rem dumittidr•s, e que 
tambem declarou na capital qne i~ dirigir-se a 
varios · command~ntes superiores dn guarda 
nacional, e especialmente ao heroico e sempre 
lembrado general Hypp:.Jito Ribeiro, no me;rno 
sentido, tcm1::ndo cjue elle . não se submetto á 
.sua p!ilitica despotica: 

Os Sas.. 0!.\.lf.\. E FLOl\E!:CIO n:!l ABREU dãO 
aparte·s. 

. ~- 0 Su. FE!IN.o\NDO Osomo:- Sr. presidllnte, vai 
liem uma proviueia, cujos ballitMoks fornm 
obrigados n protestar contra um celebre .con
trato de esgo to,, que mereceu. a protecçno do 
goTerno provincial, que nao pôde livrar-se de 
apupadas na praça publica? 

0 SR. FREITAS COUTINHO : -Apoiado . 0 )lOVÓ 
obrigou n assemulén a despreznr o contrato, e 
i•so roi o que motivou a demis>~o do capitcro 
Dantas. 

O Su. DrAx., dã um aparte. 
O SR. FF.JlSANDO OsoRro:- Não pócle ir hein 

um& provinci" onde o po,·o é espaldc ir~do n~s 
roas pela policia, como foi o d:·, c.,pit.~l po,· Ç~Ccn
siiio de suus maniCestaçWs dd regozijo por v~r 
triumphante a cnusa d3 ju~tiça. 

U11.-1. voz:-E, ·cómo si não fosse isso bastante, 
o presidente " inda o c<tama de rnaltrap•lho ! 

(Con{u11dem-se apartes diJS S1·s. Flowzcio de 
.Aiweu e Dia>la.) 

clencia ·do D1·. A vil~; o pnr Lidn liberal r io-gran· 
clense se considera i 11fcliz; e IJÓllc <. nobre mi
ni~tro ter e<>rt••za J~ que ao J~do dos eJo::ios que 
tece ~o seu delegado est5o as >ombms, tl'i~t";:as, 
qvebms d ~ liberoes IH•rseguiuos, acmiLlidos, 
tlesconside•·ndos, q11e !l'•Jme•n ~ctualnwnte de
l;nixo do guaote do pre~identc, que sente-se . 
forte, pol'qlle estâ amp~rado pela confiança do 
governo. 

Creia o nobre ministro que a situaçiTo dos li
bcraes rio-gr.mdens~~ é a mesma em que viveu 
S. Ex. o seus amigos d11rante os ultimos a unos 
do ostraei ~mo. 

O que existe em minha província é 'o domi· 
ui o ve,soat, o domiroio ela prepntenda _ , 

Correram plac•das a~ elci~õ~s. di:;se o no!Jre 
miuistro. Siut. coneram 1Jivcitlas, porque os 
me11s 1"'\ricios amnm :< ortll•m. 

O <JllC q uarí~ o ""i1rc p,.e;idt'nfe do conse lho~ 
Queri;• •J UO os lii.Jeraes dcmi Uidos e p•·rse

guidos toma~sem ·armas e ,:omlH<teswm a autO· 
ridade ctonstituidu? 

l»o n~o far io o p~rtido liberal de minha pro· 
vin,;ia, nern o far~o os meus ami~os por meu 
conselho. 

Os que soJTnJnt limitam-se a (JUcixns c pro
. tcstos, e rec:onhcc~m que· o part1do conserv~dor , 
aproveitando a or cnsião, estã Lo1mando incre
mento o em breve adctuirir>l forç;ts- p3ra ir ás 
urnas . 

O Sn . DIA~ A : - Dcsnfio o nob••e deputado a 
que apres~nte um ,,-. jorn;•llibcral, rlos dez ou 
rloze que conta a provincio, que tenha-se mnn\. 
(estado em oppnsi•;uo ;10 govr.•·no, ou no prcsi
dent~ d;\ (Jt'uvinci<l : "J.H:Uas •lo ;~ ~ ou Lre;; jornaes 
conservadores, nu r e>11i ri to ue parti tio, ttim f~ito 
uccu.•:lçücs :w J•r~siuenlc _ 

O Sn. Ftn!:A~oo üsonro : - .i li vejo que o 
noiJrc deputado niiu tem li tio loolos os jo!'nncs . 
l\hs pnr" ' IUC me faliu S. Ex. Q;n jornaes? Dndo 
o cn~o (fi::urclll"$ n hyptJthcsc) llfloJ1Hl nlio h:.ja 
joroae~ liiJcrncs qnc: S<l opponham uo Dr. Avila, 
o qntJ pt·ova isso ? Qnc tndo o pa rtido liberal 
c.•t;i cont,nte com cl!e? N;iu. certamente. 

Não avolic o nobre dcpur~rlo os ueszo~tos dos 
!iiJCrMs pelo numero dos j:1 rn~~es e r•ela f•lta de 
nrt1gos. Ha P">s.-.:.s f!IIC t>rer~rcm solrrer sem 
mnnir~~l:lrcm.se pela improusn. Hn outras que 
desejariam manifl·stnr-sc, mns rnttnm-lhcs re
cursos J•;trtt p:q;;••· sc.ll!; :1rli~ os .. pois -.;ntrc nõa; 
a ímprens:l é e:orn. Sabr.- o nnb1'C d.•putndo que 
ha mnita~ localid<tde~ 11n prvvinf'iv onde não lw _ 
jnrnaes, e no entr·et:nJb h:1 for te opposição r.ontr~ 

O SR. FER:o;.\.Nno 0::01uo:- Tanto não fo:am 
m~Hrapilhos que se mani!estarom contra o con
trato, que os nol>res depu13do> sabem que as 
l'epre:;cntações fornm as~i:;na·<J;rs por commer
ciantes, a•lV.:lgados wedicos, etc., emlim por 
toà<ls ~s elas:;es pop11lnres. · · · 

o Dr. .Avi!~; ha outras onde os-iornaes são pe
qu~nos e não se prestnu1 ás 1Dt.1s politicas. 
Onde estas lutas se travam com mni' mnpenho, 
pela i m pr;-nsa, é em Porto Alegre, Rio Grande, 
Pelolils e Jaguarão, e nes.'3s mesmas localidades 
ha jornaes que não são conservadores e têm 
cansurvdo ~etos doS:·. A vila . . 

Sr. pre;idente, o. nobre min istro da fazencb, 
mostrando se esquecido elas ticcus~ções rnere· 
eidas que ~qui fiz ã adminlstmção do Sr_. A vila, 
concluiu o seu rliscurso dizendo que atnda es-.. (Crttzam·se diversos apm·tes.) · 

O Sn. Pr.t;.stor;:;;u:- Aueu~ão l Auenr;ão! 
O SB. FERKANDO Osorio:-Póde o actual g~

biuete COll$iderar-se m•lito feliz com a presi-

pe1ova que eu me convencesse de que elle foi 
um bom administrador_ · · 

o S11.. li'nEtTAS CotrrLo;no:- Isso é o ponto de 
vist~ de ead3 um. 
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O Sn. FEI\fi"J.SilO O>tmrn:-Acrerlito IJUl! S. Ex., 
m:tnHo·SI(tJlUu e.<s:t esp~rnnça , valeu-se d~s b••a> 
r~lações t!<! sytup~ltli ;~ que · uo~ uacm. e da be· 
n evolenc:ia coru o[Ue me traiU, vara tliri;;ir-me 
um mt:ro grart,iO .•. 

O Sn . SO.l\.\1\".\ (p• cs.dellle ào consrl11o):- Não, 
seuhor. 

O SR. FEnNA!Ioo Osonm:-.. . po,·quo S. Ex. 
não póde ter a preleo<;ão de ~.spe..,r que o depu
Uido que, COlHO eu, se m:onifestou em OPIIQsiçi!o 
nes!a cao1a•·a, OpJlOsiçãu baseada, e que artic ulou 

. muuos Cnctos uw qae ü ruudn mentou, vcnh~ 
ninda a l'<'conhecer que o ::lr. Ur . A viho e nrn 
a-njn prPsidl'rtc a!. 

No que o nobre president~ do conrelbo pôde 
3Crt·tlJW r ~, ·JUt:, t>IUtllltl ll t.u u Sr. A vila liZl'l" ll<"' 
prl'Sidenda <In ~roviuci;o nlllt< politiç:o 1le per
seguiçilu '"'s lliPIIS nmi:::os, e o g:ohi netc conti
nu;or a su:Mul:ol-o, eoor•lillUJrd, Ct>u lt-a m•~u 
go~to, ~ fawr-lhe OpjlOSição. 

Vou t:omd tlir, Sr. pr"s•· ·~uto; llt>di nllo licen•:a 
â camara par~ !ralar tle dous r~cl.os tJUrJ llltlll le 
pessnaes. 

Senb.orr•s, tem-se levnnlado contra a minh~ 
pes.,oa, da parte de al:::un~ iudivi1uo~~. uum op
poshiúO, que n:io t•·mo, poo r4 u~:~, quando vorvcu
tura a prevoteu cí~ cor1segulr r·n~ir~r-me . "·' 
votos do partido que até hoje me têm honrndo, 
deixarei o p:o rlamenlo contente, couvenr•d-> de 
que cu1u~ri Cll lll o mo•u dever, e acima de tud u 
está a m inba consciencia. 

O ::;a . F nEITAS C.ouTIIifi" :-Apohtlo. 
0 SR. FEBN~NDO Úii'OniO :-Scnhorc~, tem-se 

explor·ado ato! eom os m~us sentiment.t1s g"ue
roso.~. 

Corno 1cnh11 dr:fend irlo al::um ind iv id110 que. 
em tempo< rr.molu.<. foi c"nserva•IOr. m:os tl ll'' 
hoje esl.â lil(a•lo ~o partio!" lib ·r:•l, l.em·~o olit·• 
qn" as tllinhn> ioléa> ~iio t·on;o·rv•dor:o• , ~ rJuC cu 
procuro os n~:nulo~ do pu l-l ido ':o u:<~;rv:ulor. 

Seollorcs, Jlerten~o a umn f:tmllia liberal, 
tenho sido libcrnl e as minhas idéas sobre a 
liberdudc já uuu podem s~:~r cutlles l;~ dus. 

Não fui c não sou cun~ .. n •arlor. 
lhos uuo dos deput:odo~ poln 111 in h., rwovinci~, 

o Sr. Dr. Eli,Ulerio de Cam;orgo, f:oll~odu f• QIIi 
da tribuna . 110 eno po•nho em •1ue_ eit~va de de · 
cl:orar-n1e cons,n·~d t, r. fel-o ;oa,P.nte con~ul
tando n 5lW vont,lc, ntlirm ~ndo que eu estuv" 
ll~ado a r:;,;e pa rli~ ol. .· . 

Prote:i~J,i ilflrnetl 1atamr·n1e e pedo n S. Ex. 
que o pruvas;~. Não o prov'ou e nunca o pro-

pulllic,<Jo ..no D a rio O(fic -:ttl de ~lj, do mesmo mez 
"lfi;·,,.oa q11e 0u me "~hava lig:.do ao; conser
v:~ rtor~s. o\ es<~ allirma. ão respondi o se· 
gnin to-: Q"cm d s.1e que e .. • est•1va l1 ;ad<~ aos con· 
s~:rvucL?r"U ~ E•I<Í Sunlta-~tdo /ta t ttbuuu.-0 _Sr. 
Camar~o r~pl i cou n>'~im . que o d•ga o n·.br~ mi
m•t1·o à • !JIU m. O de$1Jlllltti.Jo de S. l!':z:. 1IIP. fará 
caiM.-No discurso a que me renro eucunlra-se 
o se~uinle np:orte C•l mO respo~ta dada a essa 
p~rgUII ta : 0 Sn. VISCU~DS DE PELOTAS (ministrO _ 
1la .'J1!er,-a.) N•io hd duvicl·• 11enltuma q11e está, ·· · ·- · 

• :>r. Visconde, na v!sit., que houtem tive a 
bonrn de raz,·r a V. J';x. teve V. Ex. a bondade de 
olcclnr,r-llle que não é exaclo que tive~se dado 
esse a11nrtc com reC~rencia á minlt:t pessoa e 
olle~o -i v o li~ minhas crenças liber .. es. Pe~o a · 
V. Ex. u ol~>• ' tluio do conlirmnr por · escri~to, ·· 
CHillO me prumcUen, oj junto a esl:~, essa declu· 
roç;•t• que h ontem 111 ~. foz verl.wlmente. 

• ~~~u com toda " "estima e consideração de 
V. ii;:c. atte.rtt" vener;1dor, crindo e ~migo .
li'er JtU Jtdo L!úz Osori·•. • 

•l 8r. Visconde de Pelotas respondeu-me (lê): 
• 111m . e Exm. Sr. Fernando L. Oso•·io. · 
, Resi•onrlenllo á cart~ snpra.det laro que o meu 

opnrte, qnnndu nu camara !allavn o meu ao11igo 
o tir . Do·. Camurgo, rderia-se á juncçiio que 
rn tl conFtavn ter s ido feitn pela rr:~e•:ão do 
partido liberal que oa provinci;o se deno111 ina 
-{lo ·•slrJ.- ~o pa,·tido const•rv>~dor, e a que eu 
S11J1Pun'~• allu.dir o llll'll r r. feri do amigo; lem· 
JJ ro·•"e de ter dito enlào-11ào ft 'l dwoúla q11e está. 
. • Ue V. Ex. nltento venerador, ~mi!(O e crindo. 

Rin, ~ ue Julhu d~ . l.tlSO .-Visccnàe de Pe!.ta.s. • 
Est~ daro. Sr. ~~re~idente, que o Sr. Viseonde 

d~ Pl!lo!a~. inl~rpdl:~d • por rnim, n:io nffirma 
•1ue •11 .,,cives•e l i ~a·lo :oos cou~~rvadore.< ; e .. té 
tkclarn que d~tt 31JUCI1e ;~parte >U(l!J" D<lo que o 
Sr. C"nwr·go s~ rcrerin 11 um" fracpi.o do ~artido. 
Conitecido, pro i<, es:á o ~~piriLo de >eu 3~rte, e o 
;)r . C:•mareo nfto tem nelle fundamento para a 
sua ~s:"erc~o. . . . 

O Sr . C~1mnrgo expr;mru·se sem ter uma so 
wov" de minh~ li ;?a~à' ao parti~o rons~rvador; 
1101es IJCio c ·utr .. rio S. Ex. n~o ignnravo que 
0 , prnvineia,ljunndo ns,qt_tlpllri.s!i/8 aventaram a 
i .k~ d" li.roç~n entre (l .n <ta! e CIJttSr i"IXId'>reS, os 
cuns~rv~dores foralll os pri.udros a repeli ir tal 
li~-nr-:oo IJ"Io se11 nrgi\o rle imprert'a ""' Porto 
Alegre. si i<to é um ract •• , com" veiu, rois. o 
:o r. üuuargo 3 esta çamara afirmar ama propo· 
sição i o.exact" ? 

va~. . 
No dia seguinte, lendo o seu dtstU!"$0. en

contrei nelle. illd uido o s••guinL~ :opartc do 
nobre ministro dn gaet·rn, que 11iio o ouvi.: 

• Não lta à• vida fJ1U tstá. • 

Sr~ pre~idt·nt<>, si llouve alguma facção fio- · 
r ista na proviuci;l li ~t~du a;:.s ~oservadores para 
cotlllJater o p:o r tido l iberal, eu n11nca 3 conlleci 
nem a t•lla pertenci. 

A r~cção que me con~la existir ~n provinci~ 
enc11rreg:~ da de dol8mnntdnr o p:~rudo ltboral e 
~ que S>" denomina gaspar·.sta. a qut pertence o 
:>r. ·dep_ut.ado a quem r~s~ontlo . 

No intuito <lc pr'leurar um" ex~licoçiio, diri
gi-me á ca~a rlo Sr. mini>!fO d:t :;uerr~ , rom 
quem tilo"ll .. _uma confe!ellct~, e nn.rioaunme
dialo escren-lhe a :;tg tltnlc c.•rta (&e) : ·•. 

• lllm. e Elm. Sr. Visconde de Pelol~s. 
. CÔrtc, :!2 de lulll•J de 1.880. 

•· O Sr. depnt;>do Antonio Eli)Ut••rio d~ C:.· 
margo, pronunei<>udo na CltUI~_ra . em >e~sao d~ 
15 de Junho pro1.imo, um discurso, que esta 

o sn. Ou,N.~:-:-õ:io existe tal r~cçãoo na pro
-vinchl ;;ó h a I iberaes. 

O" SR. FRitliA~DO Osonro: .,.... Não reconheço_ 
raeçôes nem tne 81i;;t,, uell3s. ilMe vós ga~~a
ristas, 's~jam elles. llori:;tas, sejam este3- os~ns· 
t:~s, s6 quero ser hberal. . 
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Sr. jiresidente, o segundo facto ainda refe· O Sr. Valladares :-Sr. presidente, 
re-se ao discurso do Sr. Camargo. tendo romado a>sen to ne>ta casn nos ultimas 

Lembra ·se esta camara de que esse Sr. de· dias da presente se>são, entendo que se me o!· 
putnclo, preteud~ndo nullifiear, em balde, a irn- ferecc ensejo, nesta discussão, de me enunciar 
portancin das cart3s que aqui apresentei quando >.obre a dtr~cçlio dada aos negados publicas 

. fui obrigndo o defender meu pai de injustos pelo nctuul g-abinete. 
aggressl!es, deelaron,em um momento de enthu- Para não incorrer nas censuras de V. Ex., 
siosmo, que trazia oomsig-o nada menos do 78 SI'. pres idente, posto que teuh~ permittido uma 
cartas de meu pai,que bastavam para diminuir- discuss:io ampla aos advcr.>Arios do gubioete ; 
lbe o presligio si as lesse; que não as leria no e não querendo, eomo sustentador do gabinete 
parlamento, mas pedia-me que indigilasse um concorrer para a retard~ção da passagem deste 
depositario,para que eu e quem mais quizesse projecto, eu serei o mais breve pos:;ivel na 
podessemos examinai-as em particular e tirarmos apreci~ (:.i o que pretendo fazer sobre as al t:1s 
prova . questões politieas e sociaes, de quo se ha occu-

Aéredit., ndo que o Sr. Camaq::o procurava pado o gabinete actual. · 
fazer apenas effeito oram-io, sem demora indi- Dest'arlt!, en11ocinndo-me sobre os actos do 

- ·-gitei o honrado Sr. deputado Francisco Sodré, ga~inete de ~8 de Março, sobre suas opiniões 
· ex· ministro do imperio, que de bom grado pres-- rel~ tiv~mente á> graves q11estões que prendem 

10u-se a servir de deposita rio. Pois bem, ao Sr. a attenção do p;oiz, eu tornarei patente e dell
Sodrf dirigi a seguinte carta (lê) : · nidn ~ minh3 attilude de apoio a ~e gabinete. 

Entendo dever e:;ta manifeslaC:o ao paiz, ao 
• Illm. e Exm. Sr. Conselheiro. partido libernl, e á min ha província, q11e hon-

_. . Côrte,hi5 de Agosto de i880. rou- me com 11m;1 cadeira ·nesta casa. 
As questüe:; sobre as quaes tem versado n 

• Havendo-me dirigido por muitas vezes a discussüo, apreciando a po!itica do governo, 
V. Ex . . para ·pedir-lhe que me facult<~sse o· são as seguintes : a atliLude do honrado mi
exame das cartas de meu pai, que o Sr. depu- · nistro de estrangP.iros sobre a questão reli.viosa 
tado Camargo dizia posouir e havia promettiuo e, portanto,a attitude do governo, visto ser um 
depositar nas mãos de V. Ex. para esse exame, principio inconte~\avel <l solidariedade minis
nunca pude fázel-o, por dizer-me V. Ex. ver- te ri <~ l ; a altitude do go1·erno em relaçfio á ma
balmente que jãmais as recebêra. Agora que o gnn Q\tcstüo social que se ~gita actualmente, a 
Sr. c·amargo retirou-se para a província, c nntu- reforrun do estado servil ; e, !in~ I mente, a atti
ralmenle teve o cavalheirismo de deixar essas tuqc do governo em rel~~:ão :i grande questão 
cartas confiadas a V. Ex., rogo-lhe o favor de eleuor"l, asSU<llpto poltl!co, talvez o da mais 
designar-me a occasião em que poderei ir exa- alta trauscendencia de que o parlamento se 
minnl-as. A resposta peco junLo a csla.-..<\ou de t.enh~ occupado depois da nossa emancipação 
V. Ex. amigo obrigado, Fernando L11iz Oso1io . • flolition, porque o projec\o trazido pelo 11overno 

Eis a resposta: á discussflo, póde-se dizer, é o complemento 
dessa em:oucipaç;lo política, que ainda n~o se 

• Illm. e Exm. Sr. Dr. Fernando Osorio. consummou até hoje, libertando o voto uacio-
• Cabe-me responder a V. E:;:. que as.cartas na!, tornando uma realidade a representação do 

a que se refere não me foram entregues pelo pa1z. 
Sr. deputado Cam~rgo .-Sou com sUbida consi- (j -sn. PMSIDE.\'TE : -o nobre depnt:ldo ouvin 
deraçiio, amigo e muito alfectuoso collega, a obscn•nção que cu fiz ao nobre dOJlUtado da 
Franaisco M. &dré Pereit·a.. • . opposição, que ~ua de sentar-se. 

Sr. presidente, julgo dcsnecessario qu:~lque1· o Sn. VALL.lDAIIE> : _Eu ~rei breve . 
commenlDrio. (Apoialio$.) V. Ex. tenha um pouco de paciencia. ' 

A eamara esl:í agora· h~bilitadn pnn 1>ronun· 
ci:lr o seu julgamento sobre a quest:ío pesso.~ l. . O ~n . PnES~nENTE : -:-Eu não posso ter pa
e conhecer q11e a razão e a justiç:t sempre esti: . Clenc;a, em VISta do regnnento, que determina 
veram de minha parLe, conf11ndindo os accn- o contrario do que exige o nobre deputado. 
sadores. O Sn. VALLADARES: -Obedecerei a V. Ex. 

O Sn. DLlNA dá um aparte. Sobre a guestão religiosa temos as manif~s-
0 S11. FER.lUNDO Osonto:-Não se póde justi- tações do t.llustre ministro de estrangeiros. 

ficar o que- não se justifica. Não se toma um S. Ex., sobre est:l ruateria, enunciou os verdo
compromisso em publico, ou em pleno pn1·la- deiros princípios que devem ser sustentados 
menta, senão porn realizai-o. Fica sobretudo pela escola liberal. S- Ex. sustentou a mais 
provado que si ha alguem desprestigiado não é complota liberdade religiosa ; S. Ex. susteu
O·general Osorio. . ' , tou que o Estado é a arena ampla e nr.utra, 

Sr . . presideute, -vou conehiír. Como a camara onde devem reunir-se todos os homens como 
v iu, o meu discurso foi dividido em duas partes. irn1ãos em direi tos, sendo livre a manifestação 
Na pr imeira occupei-we unicamente de questões de s~us s~ntim_eutos re_ligiosos. O que eu não 
referentes á administração da fazenda. Creio comP,rehendo .e ,Que o Jilu_stre representante da 
quenão divagud, e, pois tenho o direito de es· prOVJDCia do Hlo ~e Ian_e1ro, te!'~o sustentado 
perar uma resposl:l do honrado Sr. ministro. estas mes~~s thcom s, YJe~e criticar e censu
.. A outra parte fo i puramente pessoal, e agr~deço l r~r as opm1ões e. ~ procedtJ!lento do nobre mi-
u cam~ a benevotencia com . que me tratou e n;stro de .estrange1ros. · 
a atlençao com, que me ouviu. (MuUo ~>em·. ) O Sa. Fru:tTAS Coomrao d:i um aparte. . 
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O Sa. VALL.\OARF:s : - O 11nico ~cto · IJUe o O Sn. V.\LLADAR.:s: -E' confor-me o ponto de 
nobre ministro praticou foi a l!Jlprovaçlio dos vista em que cada um se colloca, e o prisma 
estatutos de um~ associação religiosa, sendo de cada um. 
qtie esta associaçiTo; por seus fins, em na·da o f- Quanto, Sr; presidente, á questão do ele-
fende á legisl3ção do puiz. · meu to servil~,. disse o honrado representante da 

O que eu niio comprellendo é que aquclles, província do 1\io de Janeiro que esta questão 
que se dizem liberaes queiram plantar no nosso está resolvida na· opinião do paiz, e censurou o 
paiz as praticas que a Republica Franceza está lllnstre Sr. ministro da fazenda por não se 
actnolmente seguindo. · compenetrar desta verdade, que, em sua opi-

nião, está em todos os espíritos. 
Não comprehendo que, nesw seculo, liberaes Celll!urou o illustre chefe do gabinete, por se 

que se diz&m ndiantaaos, preLeudam cotnpellir eonlrapôr & opinião, negando·se a resolver a 
o governo do Braz:il a seguir as praticas da Re- questão por uma lei, visto éstar 'solvida na opi
ptiblica Francezo; que está desenterrando dos nião do p3iz. 
archivos decretos draconianos, decretos despo- O honrado deputado não tem abs•>lutamente 
ticos, que o governo de · .Napoleão não quiz razão nesta, como nas outrns censuras que ror
executor ; o que eu não comprehendo é que os mull~e'~Tii.,-. ----
que se .. dlze'ni 'liberaes extremados, lineraes Porque -o nobre presidente do conselho não 
udiantodos, queiram plantar o mnis ·completo quer resolver a questão? Não ba tal, Sr. pre
absolu.tismo .religioso neste pniz. sidente. S. E:t. não quer resolver a questão, 

O illustre Sr. ministro de estrangeiros sus-· como deseja o illnstre representante de Per
tentou n verdadeira theoria libere!. O Estado, n:nmbuco. Cogita da questão sob o ponto de 
no dizer de um eseriptor, é a associação, a bar· vist;J que deve cogitar um estadista ·da marca 
mouin de todos os direitos, e não a coDlusão de S. Ex. · que, para felicidade do in!eliz par· 
delles. A constitniçiio americana, com tod:>. a tido, veiu collocar-se :i sua frente, reivindicando 
S.1bedoria e respeito :i dignidade humana, ex- o seu programma, pondo-o em execução pe· 
cluiu dns f~euldndes do pnrlmnento a de legis- rante a opini~o. na,cional, Jazendo com que suas 
lar· sobre questões religiosas, porque entendeu idéas se poss~m . concretisar na legislação do 
que o sentimento religioso pertence exclusiva- pair. o mais breve possível. S. Ex:. procura 
mente á consciencía. Considerou, portanto, a resolver a ques!Tio coma jurisconsulto e como 
consci'encin religiosa como inteir~mente livre estadista,· Procura resolvei-a. como juriscon
da aCljffO parlamentar. snlto, augmentando, de accõrdo com a com-

o que aind~ não comprehendo, Sr. presidente, missão de orçamento, o fa.ndo da emancipação, 
é guij o;; ~ue ~e dizem liberaes queiram exa,.,ee- p~ra que 3 questão possa chegar a seu termo 

·com a menor otrensa de direitos. rar o po er do pariamento e do governo ao 
ponto de fazerem do parlamento um concilio, O SR. IoA.QOIM NA.Duco :- I:í hou'\"e nm des-
legislando sobre ma teria religio~a, e do governo, falque de 25% 
que ne.-te P3iz j:i tem concentrado em suas O Sll. VALLAIHRES :-Esta questão, Sr. pre· 

·mãos todas as forças vivas da nação, um papa, sideúte, resolvida sob o ponto de vista huma
pondo e dispondo sobre questiies puram~nte re- nitario, religioso e philosophico, não está re30l· 
ligiosas. vida sob o ponto de vi;ta jurídico e social. 

O Sa. RJTY B.tnBoZA :-Quando S.Ex. no> qui - Sob o ponto de vista social, só se póde 
zer dar a liberdade religiosa, nós a receberemos resolver pela substituição do trabalho escravo 
.de braços abertos. · pelo trabalho line, ·e isto, que tanto interessa á 

o sn. V.A.LLADARES:-0 illustr.o Sr. conselheiro situação economicn do paiz, não pôde ser obra de 
momento. 

Nabuco ahi deixou o decreto ne !SãO. A vcrda- O Sr. presidente do conselho comprebendeu 
dcira tbeoria liberal 3hi ~st:i nesse decreto do perfeitamente 0 seu dever de estadista -e de ju
illustre "..stadisl:l, cujo ~:~lemo o bonr~do Sr. r iseonsnlto, restabelecendo as disposições da lei 
Jooquim Nabuco tão llrilhnutemente representa de 28 de Setembro, dando 0 destino que lhe 
nest_, casa, sendo lamentavd que se a!Taste d3 1 · r d d · · -
trilha se<>uida p·ar aquelle illustre braz!leiro. prescreve e;sa et ao un o e emanclpaçao, e 

<> dando-lhe incremento. · 
o Sn . . FEL!CIO oos s~os :-Apoindi>; preci- Sob o ponto. de vista jurídico, ainda ~ nob're ~ 

sava de pai por algum tempo ainda . presidente do conselho resolveu a questao como 
o sn·. VAtLAOAn:F:s:- Nesse- decreto do Sr._ JUrisconsulto, que é, só admittindo, Sr. presi-

dente, a indemnlzação e augmen tando os recursos 
cansei beiro N abuco tirGu-se 20 governo ti f<l • do fundo de emancipação, p~ra que el!a se pu. 
culdnue de reconhecer, em grão de recurso, de desse tornnr effectiva na maior latitude possivel. 
condemnacõe$ em-in{ormatn.coascie Jltia. Aquelle Esta questão, sr. presidente, te.~ incont~sta- : 
grande espírito, Sr. presidente, era verdadei· velmente duas "' faces: a face soctal, e ·a face 
ramente ltberal; para elle era tão ~b;urdo que juridica. . . · . 
o pOder civil conhecesse de uma lfUestão reli- · 
gi053, como era absu:-do 0 recurso !h> decisões · Sob o primeiro ponto de vista, ·que' já consi
do poder secular para o poder eccleslt~slico em d~r\li; ella jog~ CO UI a segurança, com a tran-
materia alheia á sua cowpetenci8. quillidad,e_ pub~ica e P1!_rlicular; jO(:a mais com 

· . a prosperodade llnancetra do'lmpeno ~ Sob o as-·· o Sn.· BDY1B.lRB07 .. A:: - Y. Ex: confunde o que pecto jurídico, Sr. presidente, em que pese aos'. 
é puramente" · liberal. com o qu.e é ·po.ramcnte.

1
. sentimentalistas, que não' são os melhores esta~. 

clericnt · · . · di.sUls, trata-se de. n:ma propriedade,que constitn~ · 
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uma Jl3rte import:mte do p~trin10oio dos IH':l- o ~JL Jo.IQUJlt N.um:~ :- Jã. hlluve (l ccsfalquc 
zileiros, garantida pda lei fun<lamen_~• l do Es· de :la 'I• nr:t a edu··~çuo d•ungcuuos. 
llld" , •tne {!llr..>nte o dire.to de. propne<lade em O SR. YAr.LAD.I..O&>:- V. Ex. coo1prehendo 

··t<Jda n sua ext&ns~o. ~ e><·r~vn P, como d•~~.-., 111:0· que nno .~ -po:>si vo·l, com os recu r$0~ de que 
pricdade 3dq11trrda a sutuhr" diiS ler~ tl~s t e P~IZ . . adu:~lm c~nte <I•;: põe o thé,.fJtlro, 1"<~ 7.e r qu;mto se 

Isto posto, t~rn:~-se ma!J i ~~stu . :Sr. pre~r - j d~se,a e. ~:um pn·. no inten·;:se "O;: ingenuos e 
dente, que o legr> l ~t!" r bro?-rle,ro, o I!O•er•ro, os ; dc~;tc p3 iz, ,1ue os ,·ai r(ceber· eomo cidadãos, 
estadista~, que ' e •ncnwiHrem Je n~olver e>t;J dentro de IJOUOO~ aonos . 
questão, não pudérfto deixar de eonsrdenor tsla v. !ex. niiu poíde deix~r de r·on~ordar que me
~bominavel instituição sob os dous pontos de rcce especi~ l vuídndo a udue<u;ilo do~ ingcnuos. 
vistn que acabo de tornar pntentes. (.! parte$.) 

Em verdade, Sr. pre.idellte, si, ex~ gerando Eu. dtW<! ili1.e~ com franqueza, senhor~s, 
hoi~ o poder do governo e do parla•o~nto, e ,:l:l que nao VeJO o" ro:::erruos ~3 let de ~8 de :Se
questão fõr re.•n lvida corno pr~ttmde o nobre tembro, vejo escravos, veJo-os tratados como 
.deputado. por .. Eern,miJuco, . eu.n~o sd que pro· escr8 vos ... 
pried:tde poderá. ser ··onslrler~tl:l seg~r:• ou ga- o sn. Jo~t llARilNNO :-Só si (' c.i pelo Sul; 
rnotida no Br:ottl. Com n !llesm" ~acli rtl:~ de ~o- uó Nur te uno .; ns~i m. · 
derão ser atncadas as mo•> propr·r c;d:uil~ ; nrn· . , 
guem poderá se julgar gnr .. ur ido ne't~ ter r~_ O :>R. Y A~J.AJu.m~s :- VV. EEx, ·~ no Norte, 

Esi" qoest~o, Sr. prc·~idonte , r epito, e· n ca· mnudarn os rngertuus p3ra o collegio. 
mar~ não me levar:í 3 m~l est~ inm tencia, que O SR. Josfu ~I.~RUNNO : -:'lao di:;o isto; mM 
tornn-se nece<~ria ~ela iruporL,ncia ola m•teria, nf•o :'ào m2•trntados. 
eomo t•orque. nholiduu i~r.:.s iulr.nr'i~cnws pro- O Sn. v .I.LLADAR&S :- Eu nlio di!<O que sej~m 
curJm df.SVaJrar a OJIInrão, ~Rill. ~<>U> a~p~<"to,;: m<~~lr:tta!l t•Í< ; 11u contrn rio, vejo os filhos d~s 
o 8$p<·~to_s<:CJUI e o asp··eto JUrrthco. So_h o nS· e~eravas !role t:io b·•lll ~u m~l hor tratao los do 
peeto JUndreo, o escnovo é uma propriedade. qtHl "nte< da .. le i de 28 de :S«ternbrro. o Norte não 

E, po~to que. quando ~e tr~la d~ a boi içã·' ~e uos pMe mer··cer iuvej:• em h um3nidade para 
lnstituiçõe~ soclaes, o principio r:u regra 5eJ~ com os escrnvos. · 
qu,e. é permiuido, e cuo rn.rw.~ ~ natur<~~a . ~a3 o Sa. Josli ~L\mANNO:....._E n prova tem o nohre 
C?Usas, eomJ'r?tn~l~er os ~rrertos ?U ~·~~~~···, JU· dt•('lltarlo 11o honr"d" pr~siden t e d<• cnnselbo, 
rtdlcas adqumda>. a soml._ra da !nstrLUIÇ; '0 quo que já declurou que t rüta p<~ternuhneute os seus 
se ref .. rma ou extrugue, :sr. pre.•rdente, e_ c:· r to, e;cravvs · · 
e é opinião d., ta•los os puhlicistas, ttue e de · 
bom consdho, romo m•·di·la <ltl rrud~ncia e O SR. JoAQUt:u N'Anuco.: - (). nnbre ~oputado 
de grande convenicneia social, na ref,.rwa das fnll~ de:uma cbssc qut nuo ext~ te; ha rngenuos 
insliluit;ôes, cujn extinr:•:1io é rcrJ;un;,da pela ci· e n:ru lrbijr·tos. 
vlli~ay:io e porelevad• •s interes~,$ das soc·iedad"s o Sn. VAI.LAD.mP.>: - F:~llo nn.• iD!!eouns e 
resp~rl.ll r, gnnrnt•r os dlr<'i tos adrtuiriolos em niio de lihcrLus; são r DI\."aS dbtinc.tas em di· 
virtude dn i rrstitui•:~o ou das insti tuiçõ,"'S · que rc·ito, mas lr:r ta miJem libt•rto~ da lei de '.!S de 
se rdor111~m ou >e extinguem. :Sctelllbro. 

Os prineipios expostos siio os ~rcc!itos pelos Sr. presiclcnlc, r.omo dizia, não r.nnheco os 
juri~c"n~ullo~ e publicisl:~s moolct·nr•s oi e mo·lhllr i)lgenrtus d~ :28 de Sete111!Jro V~j•> es•·r~vos, 
nota. E' t·erto, Sr. J•r• shl~ute, que wllos, purém, \'Pjo hom!lus eri~ilos como e~<'rnvos t•arn n 
firmando a regrn estahe:edda. t qU•! é mnnif•-st :c· !iutrtlad<l, e n~o 11Uero ,!•en~nr n:o~ t:••nseqnen· 
mente verdadeira, aconselham a m~ior pruden· ci:~s de tal mo:r~trnusiunde. l'urt:o n~o. tendo em 
ci~ aos eskcuiatas que recebe-m subrc os seus vi,;ta as OJ;is clr·.·uws t:rnd"s do tlwsotU'il, não 
hon.bros a pe.<arla "patriotica incnntbtmciu de nr·bo i rrteirn r~z:io 110 h"n"~"Ju deputado por 
retorm•r ns 111~ tilui~ões do ~cu 1J3iz. p:or~. em P"rnamburn. qn:uulo l!ensnr~o ~ 31'1-•l io)llÇi>o dos 
casos dados, nioo levai-o á ruina, procurando ! 5 ·~ :i •tue s~ referiu, o \}úr neto lt>gblatlvo, á 
fazrl·o progredir. Cunrpr·e- lhes, Sr. l•r•·•idente, edl.le:•~ão dos in·:enuos . 
pelos meios ~o~siveis, coucilinr os i nt.-.r<~Sses o Sn. Jco.~ouo~• N.1onco: - o runrlo ~n em~n
soeiaes com os iuteres~~s iudividu3es (ap•ind.?s), ei1raçiio só tem t)()r fi.n\ o rcsg:otc dos escravos. 

· evitando a cooD:oKrnção ~uc \1 cllutiU~ dos iutu- (Ha. Olotros .opnl·tes). 
re~es pos"~ produzir. E e~te o ponto de vista 
em que se colloroll o oobre presideute do con· O Sn. V.I.LLAO.\RBs: - Mns, Sr. presidente o que 
selbo. S. Ex. não tratn de deszruir n proprie- dizia eu era o se:;uinte: que nfto 1·ódc deixnr de 
il:ldc ; trota do substitnir o seu objecto . A facul· mereeer no govcroo e.:peci:~l cuid~do a educação 
dade ou relnção jurídica fica s:rlva. . dO:' ingonuos, porque não é regUlar que se criem 

" N.c~tn quesLio de em:JUcipa"ão,S. Ex. procede homens na e.<crnviolàu pnra a liberdade. 
como estodista e como juriscllnsullo . . Pnr con~equencii,, di:,ro eu. nesta parte não 

· póde proc·ed~r "ten~u r a de$. l;:x., q tle, seja· di to, 
O SR. JoAQUIM Nu uco :- u fundo de emanei- n ;\o póde c:ob«r ~o go\'erno ar;tu:l), porque -niio é 

p~çüo !oi pqr lei COl>SliLilldo assim. ~ ··to>eu,cniio M:!!untlo ·•IJ><e rvanuia rigoro~n do lei . 
O Sn. VALLA.OARa:s:-Perd~o. A rommis.."-'iO de de 18 de .;ele a br ... cujos (·licito>.''"' todn a $\ta 

orçamento. de :~o·c:õrd~ com o !!OVc·rno, estuhel~ - lalltnd••, o ~Pn3>fD teuopor:~riam~)tto• limiton. Sr. 
ceu que li~nhuma vnnta~cm pccuniari" tirada do l•re,ident.·, t>p!Jlic.:mdo :25 •t .. do fU.>tdo oi~ eman
escra vo pi~>Sa ser applicada s~nfto em proveito cil'arito á ctluc:~,: fio d"s in~·enuns. Crimpre, 
de s·ua libt'irdade. ' porém, que fique patente que apo:nas, acuo uwa. 
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attenuante para o acto, que n1io justifico. Acho 
mau que se óê ao rundo de emancipação destino 
diverso do que a lei de 28 de Setembro . assi
gnalou·lhe. Considero mesmo de certo modo 
violação do direito que, em virtude da lei e na 
sua fôrma, t&m os escravos ao. resgate llelo 
fundo de emancipação. 
. E' por isso que aqui u-pplaudi o nobre presi
dente do conselho, quando S. Ex. declarou que 
não queria que das vantagens pecuniarias aufe
ridas pelo thesouro das contribuições sobre os 
escravos fosse desviada a rninima quantia, nem 
um ceitil ; devendo todas ser applicadas á liber
dade dos escravos. 

O Sa. JoAQut~l NAelJca ·dó-um aparte. 
O Sn. V .u.LAD.~m;:s : - Não tenho nada com 

o que se diz no senado, nem com o que alli se 
faz. 

1\Ias, dizia eu quanuo o nobre deputado me 
interrompeu com· o s~u ap~rte, que não co
nheço ainda os Cidadãos da lei de 28 de Setem
bro; o que vejo é nma co usa monstruosa, apG
zar dos sentimentos llumanitarios que caracte· 
nzam os br<Jzi!eiros. 

Coml!'eL\eu-se já aqui uma injustiça, quando 
se dis~u tiu a reforma de 28 de Setembro, contr~ 
os brazileiros. 
Ent~o foi dito que a lei de 28 de Setembro 

era uma lei do Herodos. Mas, senhores, os bra
zileiros manifestam-se talvez mais bumanita
rios em relação oos seus ingenuos, do quo o 
eram em reJa ção aos escra"\'os; esta é a verdade. 
(Apoiados.) 

Parece-me, Sr. presidente, ter demonstrado 
a improcildcncin das censuras que se tem diri
gido aos actos do governo sobre estes dons as
sumptos. 

Quanto ao terceiro ponto, de que me oecupa
rei, como disse, ligeirnm~.nte, é o que diz res· 
peito ao projecto.dn reforma eleitoral, que con
tem porn mim douo grandes principias: o "VOLO 
directo, o a rcprcse.ntação por círculos de wu 
deputado. 

Sob. o ponto de vista pllilosopllico, a elei~3o 
dircuta hoje uüo preciso ser su~tenladn. Quem 
diz exercício de direitos políticos, diz cnpsci
dade parn exercc!-os. Si o cidndão tem capaci
dade para exercer direitos politicos; si tem ca
pacidade para votar na cleicüo prim.,ri~, não se 
comprehcnde como e lle nüo possa concorrer 
directamente para a formaçüo U.o parlamento. 
Si tem capacidade, deve concorrer para a for
m~çiio do parlamento; si não tem, niío se ex
pb_ca o seu voto na eleição primaria, consti
tumdo procurador Jlar~ a formação do p~rla
mento. 
Quant~ au ponto de vista pratico, esse sys

tema está adO]JI.odo nos paizes m~is adiantados. 
O segundo ponto cnrdcal do projecto do no

b!e presidente do conselho é .a elei~1io por 
ClrCU[OS. . .. 

Confesso a V. Ex. ou e fiquei mnravilb.ndo, 
q1:1a11:do · ouvi, ao illustre representante da pro
vmcta do Rto de Janeiro censurar o ).Jrojecto 
neste ponto; e fazendo-lhe eu, em aparte, algu
mas observações, S. Ex. respondeu-mo de um 

Tomo IV .-ll9. · 

modo brusco e desusado, como si eu tivesse 
·proferido uma heresia. 

O Sn. Fm:rTAS Coummo dá um aparte. 
O 8n. V.ALLAPAuEs:- Tratava S. Ex. desta 

questão , quando eu o interrompi com o se
guinte nparte:-V. Ex. comprehende que se 
possa crear a vida local, som a representação 
local? . 

Dei este aparte j usLamente na occasião em 
que S. Ex. procurava demonstrar n improflcni
dade do projecto, sem q11c fossem adaptadas di
versas reformas administrativas tendentes a 
despertar e. desenvolver a vica local. 

E' certo, Sr. presidente, que o actual pro· 
cesso eleitoral é ~ negação desse elemento lo
cal, é a negaçilo da existencia do elemento lo
cal, como o é da, liberdade do voto. Organizada 
a chapa por· um centro qualquer, ou ell!l se 
chame centro do partido , ou pelo governo, 
qu~ndo, faltando 6 sua missão, o governo in
tervem nas eleições, o eleitor fica som liberdade 
de acção: ou ha de votar na ch~pa do centro, ou 
perderá seu voto; muitas vezes em detrimento 
do seu portido, dando trfumpho ao adversario, 
e em tal conLingencia 'lO ta na cbapa, sacrifi
cando, muitas "\'ezes, o candidato de sM con
fiança. 

Tal Sl'Stema eleitoral autoriza a imposição de 
candidatos, que, muitas vezes, nada conhecem 
das necessidades das zonas de que irrisoria
mente se dizem representantes, e dos quaes 
o eleitor nenhum conhecimento te.m, nunca 
mesmo ouviu fallar em scn nome. Um tal 
systema eleitoral degrada, avi!~ um povo. O 
mandnto politico envolve a idén do mais com
pleta confiança entre o eleitor e o deputado, o 
conhecimento perfeito das necessidades e das 
idéas do nueleo de população, que representa o 
!leputJdo. 

Dizia Alexandre Hercri.lnno, em sua celebre 
carta oos eleitores de Ciiltrn: 

• Só aq uelles que conhecem as nosSlls neces
sidade~, só 5quelles que já eompnrtiram asi 
nossas alegrias e soffrimentos, poder~ o fazer. 
v:1ler no purlamento os nossos direitos, as nossas 
necessidades, porque as ~onbecem, porqne as 
experimentarom . . > 

Por consequencia, tinha eu razão quando dizia 
a S. Ex ••. ao bonrado deputado pelo Rio de 
Janeiro, que só a idéa consignada na reforma 
apresentada pelo govemo ao parlamento poderia 
determin·ar a existencia e o desenvolvimeniO 
dessas relações jurídicas e desses interesses de 
que S. Ex. se pretendia advogado, mas que 
não é, nãG póde ser. 

Com efi'elto, Sr. presidente, expondo e apre
ciando o estado d(l seu paiz, pnreeia descrever o 
estado do Brazil e di:da o pnblicista citado; 
• Vê-se por tôda a parte o elemento muni
cipal morto, vê-se por toda a parte uma es
talisticn judiciaria, ecclesiastica e administrativa 
irregularissima; as populações dispersas;. des
respeitadas as· relações tradicionaes e. commodi
dades dos grupos· de população, feitas as divisões 
unicume:n.te no intuito de fazer wiumphar o·mnl 
entendido e illegitimo interesse político dos re~ 
presentantes officiaes, • E <tCrescenlava: c Esses 
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representantts, sn_ppostos representantes d~ssas 
localidades, que nao as conhecem, ou que, SI co· 
nhecem,-é apenas pelo compendio de geogr;opbia, 
nao podem eomprebender es~as ntcessidndes, 
não podem fuzel-as valer no parlamento. 

Enll'e1.3nto, Sr. presidente, -ess~s necessida • 
des locaes, esses direitos petulíares das loc;Jli· 
dades, dos diversos grupos que constituem os 
l)(:izes, que constituem ~s nações, tem uma cxis
tencia tão necessaria como as proprias nações; e, 
portanto, um governo liberal alio podia tlespre· 
sal-as, devia esforç:Jr-se, como se tem esforçado 
o actual, para, ua pllrase do grande orador, 
realizar o quanto possível a ~dversidnde na 
uuidade, respeitando ess:Js relações, esses inte· 

· resses,-que "têm unia existeocia t:io necessaria 
como a propria toeiedadei que estão para a so
ciedade como os intliviuuos esmo para esses 
grupos da popUlação. 
- O Sn. PBESIDE!I'TE:- Peço ao nobre deputado 
que termine as suas observaçilGs e entre na ma
teria do credito. 

O Su. VALLAD-UIES:- Obedecerei a V. Ex. 
O Sn. CJ.llLos Â.FFONSO:-?tbs a discussão não 

é polillca 'l 
O Sa. V..u.I.AD.\ru:s:- E' política para accu

sar- se o governo, mas não é politica para de
fendei-o I 

O Sn. PRE~lDEl\'Til : - Perdõc-me o nobre 
deputado ; é o regimento que assim determina. 
V. Ex. está discorrendo sobre politica geral, 
que não tem ~bimento na materia que está em 
·discussão, e que êo credito para o ministerioda 
fazenda. 

O Sa. V.6.LLADAIIES :-Tem inteiro cabimento, 
é este o estylo de todos os tempos. 

Sr. presidenle, não é com o e~lado actual da 
Jegislnçõo do paiz, que é, como disse, uma con
ceotraç.'lo de tOdas as for~as vivas da n;u;ão, que 
nós pod-remns fnxer p1·evalecer e~;ses interes>it!S, 
de qne o nobre dep\lllldo se dizia advogado. 
mas qllll io:ootes~avelwente e"ntr.,rinva, im
pugnando o projecto do governo. Não são, se
nhores, os mais aptos para reJ>resentar e des
envolver a vida local os represent;~ntcs dessa 
conceo:raçllo politica e administrativa, que t~m 
crendo, na phrnse do nobre presidente do con
selho, um segundo poder pessoal, que é o dos 
chefes de partido e dos chefes que o Imperador 
nomta, porque todos sabem que neste paiz ha 
uma abundnncia de estadistas nunca vi.~t~ : elles 
se improvisam por simples nomeação regia, •. 

O SI\. -IGNACio liARTU!$::..... Os chefes poliLicos 
não se improvi~am. 

0 SI\, VALLADAIIES ;- ... e inilividllOS, que na 
-vcspera nada podiam, de um dia para outro 
.lOrnam-se poderosos... ,, 

O Sa. BAPTisTA Pl:runnA :- e sabios .• 
· O Sa. V.6.LLAoass:-.... e swios, sim, se
nhor. 

llus, Sr. presidente, dizia eu que o e>tado 
actoal . da legislação do pillz n5o constmte 
que esses interesses possam ser attendidos, 
porque esse estado é a neg11ção de taes inte· 
Tesses, constitue a sua comple13 absorpção, e, 

portanto, é absurdo pertender--cre.u o elemento 
lo~• I com o actual processo eleitor~!, que · é a 
no•gação deste elem~nto ·. . 
Pa~sando agor(l a aprellinr as consi<leraçües 

d•l i!Justre representante do Rio d,~ Janeiro so 
bre o credito; S. Ex. cumll~Ou formulando 
uu1a cen,ura, ~reteodenolo sust.:ntar que o go
verno não se tem collo~cado Dit alturn dos 
verd~deiros principias em mataria erunomica. 
Di1.i:1 S. Ex:. ~ue cutopre aC-abar com os ere· 
ditos extraordrnarios. que são a neg~ção dos or
çnmento~. Niio lm um Ró economista, que des
conheç~ a necessiolad~ do~ credito~ extrnordina
rios. O que cumpre é snber decretai-os . 

!\las, Sr. presidente, em que se basea a ~en
sura do íll ustre deputado? Lendo os trnbalbos 
da commissão, que · foram confeccionados de · 
accõnlo com o governo, como ella propria de
clara, u·abalbos esses que bonr•m o pntrio. 
lismo da commissão, e que reveslam que ella 
~e aclw inteil'arn~nte com pen.;to·nda da verdade 
dos prirrcipios QllO d~vem presidir ;i couf~cçiio 
dos orçatnentos, mórment.e qu:•udo .se tlcha na 
direcção dos ue~oclos publicas um gov~rno li . . 
berol, vê-se qne ella cstudon todas a~ rootes de 
receita, colheu tod.1s as inform~ções que se 
~ebavam ~o seu alcance, e aiastaodo·se em 
muitos pontos dto J)roposta do governo por 
~ch~l-a exagerada, aceitou o conselho de 'pt·u
dencla qu~ dão muftos economistas; qtte o par
lame nto, devendo considerar 11ue os emp re"ados 
de fazenda são, 6m rci'ra geral, propensos a 
verem as eous~s ~~~) Jado melhor, d~ve ser 
em excesso ri~oroso na apreciação dos r.alculos 
de rcce1ta_ ol!'_ereçid~_IJCias reporlições publicas. 
E n comm1ssuo, om muitos pontos, c:tlculou para 
menos. do que eslava na proposta do governo. 
(A~iadcs.) 

O Sn. CARLos AFFoNso:- Na maior parte cal
culou para mais. 

O Sa. VALLADAus: -~las nesses pontos o fez 
com fund:nnunLQ, por conse~uiutu a cummissão 
co1~formuu-sc cou1 a prudencia quo deve pre
s>dlr a estes as;umptos, purquc cst.1 sciencin 
a economia politic.,_ que ~ n!kura a muitos 
complie.di,sim~, o illustre Thiers, com raz~o a 
resumia nas se)!uint~s palnvras:-~ast~i do co'n
rormidudc com a receita-; e a illuslre com- -
missão, compenetl'ada desta vordad~. repelle 
inteiramente a CêUSUl'a do illuslr<l deputado 
pelo Rio de Jaaeiro. 

Mas S. E:c. não tinb3 razão, censnrnndo o 
governo qu.,nlo no credito pedido, porquanto 
o que faz o ~overno é vir pedi,· urn credito es
pecial para despezns que já se acham decretadas, " 
para não desor!!nniza r o orçamento. 

Ora, si se traia ile um cr·cdiLO espeeinl para. 
despezns já decrel;ldas e estud:~das com todo o 
·~ni~•rdo, como s" vê do p;ore.:er da illustre com
missão, é claro que niio cabe a censura, porque o 
limite do crediiO e;tá na propria natureza do 
objtcto a que se de., tina: pagamrlnto de jUI'OS 
do emprestimo de t SG9, despezas c•>m n ar.-eca. 
d~ç.ão, com empregndos, cujos ~mpregos for:.m 
supprimido~ , mas -que, sendo vi:alicios, oonti-
nuam a pesar rohre n th~souro, etc. . 

Portanto, como hav.ia do proceder o governo 
senão-vir pedir 40 parlamento os meios neces-
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sarios pern fazer face ~ despczos que sé acham· 
· deeretodtis ? Oe du<~s uma : ou o govl'rno ha 
de deixar do p~;:ar, o que seguramente ~~o pódo 
fale r para n;:o eomprometter o eredi t.o do Es
tado, ou lla de despender sem autorização do 
corpo h!gi~lativo . · 

O procedimento do p;overno é uma homena· 
gem aos princípios Jiberaes. 

Vem pedir nos.repr .. ~entantP.s do contribuinte 
nutorizarno pnr~ npplicnr a de$pezas decretadas 
o producto dos imposlos, que paga o mesmo 
contribuinte, c que ~ó por autoriza,ão de seus 
revresentnntes póde ser applicado no interesse 
cummum. A não · proceder. assim, o governo, 
como disse. isto é, Sr. pr~iuente, ~~ nllo ''lesse 
pedir . no parlamento os meios indispensaveis 
para· occorror a ess;~s· despezas; ou c:~hiria no 
arbítrio, ou sacrificaria o serviço e credito pu
blicos. 

V. Ex. vê que o crGàito versa sobre v:trios 
assumptos que limil:lm a despe~a por sun nntu· 
rezn. Aqui estio os juros para amortizaçiío do 

· impresLimo de i8i9 , f~ito pelo meu il!ustre 
comprovinciano o ex-ministro da f~zenda, Sr. 
consel beiro Affonso Celso. 

O que-poderia ra~er o governo senlio vir pedir 
no parlamento os meios indi~pensaveis para 
fazer fa~e no p~;.ram~nto dos juros? O governo 
não tinha outro remedio SdllÜO fazer o que rez, 
sob pena de comprom•,ttPr o .crédito publico, 
e V. Ex. snbe que o credito é uma das fonies 
mais imporlnntes de riquez~- O Estado, m:ds 
que um individuo, pr~"tisa do credito, porqnc, 
c~mqnanto consütua e!le um saque sobre. a in· 
dust•·ia, ou melhor, sobre o pro i neto futuro da 
!odustrin, no presente é um v:,lor reol e indis· 
pens~vol p~ra fazer face :ís de:<pezas, mí1rmen te 
nos p~izes novos ct•mo o Braz i!, porqM cii:IS 
vão sc111pre além da sua receita, pelas nccessi· 
d:1d~s constantes de grandes mell10ramentos pu
blicos. 

Por conscqucncia, o governo deve empregar 
o maximo esrort·o par~ manter o credito do 
paiz. • · 

O Sn. F:aEoEntco REGo:- E deve Lambem 
em)lr,•garo muximo esforço em niio reproduzir 
as pr .. po~tns de credito, que anullam o voto do 
parlan1ento. 

.Assim, eu acredito ter demonstrado a inpro
cedenci~ d"s accus .. ções formuladas, e, em vista 
das considerações que fiz sobre n alta direcçiio da
da p~lo gov·erno ~os negocies publicas, acre· 
dito ter justificndo perante o paiz, perante a 
provincla que me honrou com o assento nesta 
casa o opoio que presto ao actual governo. · 

Pedi o do dcscul p& a camara por ter occupado 
por tanto tempo n sua atleoção, von sentnr-me. 
(,lfuito bem; o orador é comprimentado.) 

O Sr. Saraiva (presidtnte elo C4nU!ho)deve 
. um~ res~ost:l ~o nobre depntadu pelo ll.il) ürande 
do.SuUi. El:. queixou-se de que já uma vez o 
go-verno deixara de tomnr em consldera~ão 
quanto por elle fõra allegado na discussão. 
Não se reeord~ disso .... 

Todas as vezes que S. Ex. tem falia do, o orador 
apr~ssa-se a responder-lhe, assim como a ·todos 
os membros da caman. · 

Disse o nobre deputado que o gabinete, decla· 
rando qne se r etiraria do poder na ultima vo· 
taçãl) de ur;;encia, pretendera resolver ns ques
tões por meio da imposição. Realmente, não 
eomprebende que uru homem amigo do systema -
parlamentar censure um Jacto desses. (Apoiados.) 
Quue& sEo as rebções do gabinete·com o parln· 
menta? Aceitando mesmo ·a opinião dos que 
entendem ser o gabinete uma commissão exeeu· 
Liva da caruara dos deputados, nãu será elle em 
caso algum um~ commis;ão para executer o 
pensamento da caruara que niio fó r lambem seu. 
Assim como :1 cam••ra não aceita pensamento 
do !!~binete que não acbe razoavcl, lambem o 
gabinftO niio se encarrega de executar o pensn· 
men 10 d~ carn•ra que não estiver de accôrdo 
com o seu proprio pensamento. . 

No seu primeiro v.oto a camara não se mani
festou em rela~ão á questão. 

A urgencia podia ser pnra apresentar um sim· 
pies projceto, ou eousa que dissesse respeito :i 
emancipação do elemento escravo. 

Dias dt•pois, por~m, a quest.ão · foi collocadn 
pela ·imprensa c pelas declaraçües publicas e 
p~rticulares do honrado deputado por Pcrnam· 
buco sobre uma base mais grave. 

o SR. VAu.AoAns5:-,.um-dos ob}eciõs do áe· 
dito é o sõrviço com a ~rrecadn~ãn de reeeila . 
V. Ex. s~be. que as qu~nlias despendidas com 
estes serviNs são por sua natureza mo1•ei~, 
porque n receita cresce ~emprc, e mnl do Brazil 
si os caltulos da receitll nõo falha;~em, dando 
u arrcc.,dação rc~l producto superior aos cal· 
culos da receita, porque as suas necessidades 
crescem, e ~s suas d•spczns augmen1~m todos, 
os dias. Por consequencia. tendo o tbesouro de 
pagar um~ porcentagem sobre a qnantia ilrre· 
cadada, e. indo elln muito além. da que é or~ada, · 
era indispen>avel que o governo vksse perlir 
credito pnra faze!' face :í iMufficienci~ dn Hrb~ 
decretad~ p~ra tal 11m. Todas a-; outras verbns' 
deste eredit~ se a~llam em idetitic-as condições. 
-Typogrnphia nacional e ajudas de. custo-et 1. 
~5o rubricas em qtie não pódem haver abusos 
por parte do governo, e é indispensavel que dis
ponha de metós para oceorrer a t:tes. depeu~. 

O nobre dcput.1do queria que o parlamento se 
occuposse da solução de uma questão impnr· 
tantc, sob o seu ponto <le vist~. e .o .. gnbínete.de
e!;orava, pela voz do honrado ministro da agri· 
cultura, que olio só niio ndoptava o ponto de 
vista do nollre dermt~do, mas até, que ainda 
julgmdo opportunn a soluçilo da questão, quo 
nfio julgava, dlanle õas dUDculdades de umll rc· 
fllrma eleit.or~l. não procedia bem, tomando 
sobre si a solução das duas questücs mnls im· 
portantes que tem o Imperio. · 

A in dn quaridO o governo se collocasse sob o 
ponto de vista do honrado deputado por Per· 
nambueo não nceitarian nrgenein, porque uiio 
e po>sivel, diif:im·o todos os br~zileiros, tratar 
da quesliio eleitoral e da queslão do elemento 
servil de um3 só ve~. 

Porlllnto; o gabinete não a•neaçou.nem11meaça 
a camara. ToJas as vezes q·ue se· suscitar uma 
.questüo grave o gabinete dirão seupensatnento. 
ti i a camara não o adaptar~ o g1lbinete retira]'
se-ba. Isto, em vez de ser -uma amea93, é m!tes 
bomenagem pr4ltnnda prestada a<> . parlamento. · 
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(Muitos apoiaMs.) Assim como o f!OVerno n1ío porque· é dilll.cil, é qn:~si impraticnvcl f~zer 
quer noncn que o parl:~mento condescendo com duas conferencias. 
a ~ua vontade, t:1mben1 o pnrlamento nffo pódc Disse o nobre deput~do: porque niío ncniJais 
querer que o governo seja instruntcnto de opi- com ós cruzndores ? O que !~tem elles ? O con· 
níões que não são suas. (j\fuitos apoiados.) traba11do não se faz fóra d~ bnrra. 

Pergunto11 o nobre deputado pelo Rio Grande S. E~. não está bem inf•)rmado a respeito 
si o governo adopta o progr~unmn de reformas deste assumpto. Sutlponha que os navios roer· 
financeiras annunciado pelo nobro ex-ministro ()(lUtes não th·~scm medo de encontrar com os 
da fazenda, no seu relatorio. O nobre elt-minis- cruz.1dorcs. Quanta c.1rga não seria despejada 

· iro da fazenda disse uma verdade que está na fóra da barra ? (Apoiados.) 
eonscieneia de .todos: ~nossas rcp~rtic;Ucs pre- O hon!'<ldo ex-ministro da fazenda tanto eon
cisam de reforma. O que disso S. ~x. ? Que era fiava nos cruzadores, que mandou construir 
conveniente reformar a caixa de amorlizaçlio e mais um. 
que havia nomeado uma Cómmisslio para exa- Concorda eom o nobre deputado em que a 
minar o estado daquella repartição, vêr si a sua policia aduaneira dos nossos portos não se faz 
escripturação podia ser simplificada, e si o pes- romo se devia fazer. Seria preciso par~ isso 
soai podia ser reduzido. Esta commissüo ncaba, maior despeza·do que a que se faz, serJa· prcciset .. 
ha poucos .dias, de dar o seu parecer. que houves~e lanchas a ·vnpor nos dilferentes 

O nobre deputado não pódc CJUCrer que se portos, porque q11anto mais actíva !õr n paliei~ 
faça já n reforma. Um ministro distrallido dia- adu~neira, tanto mais o contrabando recuarú. 
riamente pelas discussües do scno.do e da M· Não lhe parece porém medida prudente, nem 
mara, não tem tempo de examinar projectos de adoptavcl actualmente, o obandono dos cruza
reforma aos quaes quer dar o c11nho do seu dores. 
pensamento. O nobre deput:.do fallou da inconvenieneia dos 

O mesmo so dá com a typogrophia nacional, o reservados. O orador applaude c adopt., as oh-
exame das alfandegas e outros repa l"ti<;ües. servações de S. Ex. eom pequena moditicnção. 

Não estava no pensamento do uobro ex-minis-, Acha que os inspectores, os empregados que fis· 
tro da fazenda pedir autorizaçfio ; cile queria Clllisam os diversos serviços, devem dingir-so 
preparar. os trabalhos e dopois apresentai-os ao reservadamente no governo, informando-o das 
parlamento. qualidades do pessonl dns repartições i>llbilc:~s do 

O orador desde já declara ao nobre deputado Icnperio, para que nas promoçües. c nomeações 
que nüo pedirá uma só nutoriznçào ~o paria- o _governo proceda com a maxima eqnidaile . 
menta. Q1lllndo tiver prepnr~do o Lrobnlllo das O orador segue esta regra: desde que uernitta 
reformas; apresentai-o-ba á consideração lias um empre9ndo em virlude de informação re
Cllrnaras. servada, acclara ao empregado dcmittido a 

Disse, 110rém, o nobre depu!:~ do : tr~tou-se de f:lzão do seu acto, moslr~·lbe o reservado. 
uma medida queS. Ex. j11lgou conveniente e O reservado só tem logaremquantonãoproduz 
o aclual ministro da fazenda voltou atraz. O o seu effeito . O ministro não póde tomu tl rcs
nobre deputado rereria-sc: ~s conferencias duplas pousailílidnde de demiuir um fllOCCionnrio sem 
na altandega. dar a razão ao seu acto. 

Essa questão jã tem sido expiicnila pela im- Ainda ba poucos -'.ias recebeu o or3dor uma 
prensa. Um insl)ector da air~n•leg~ entendeu parte do iu;pector da alfan~ega de Uruguaynna, 
pedir no minist;'o autoriz~t5o para cnsai~r o informando contra um empregado sub~lteroo. 
systema de uma sô conferencia nu alfandega.Era O inspector dizendo que esse empregado ern 
um ensaio, e nem outrn cous:1 poderia ser, por- incapaz de exercer o cargo, foi elle dcmittido 
que o regulamento vigente; condemn3 uma só Vindo este empregado n uma audiencin, Ô 
conferencia no Interior da alfaodejla. O ministro orador mostrou-lhe o ofllcio do inspector. O 
permiltiu o ensaio, mas este )lrolongou-sc :JO demittido calou-se e relirou-se. 
ponto de tomDr o·logor do re:;ulamcnto. · Quanto :is tarifas especiaes, entende, como o 

Entendeu· enwo o or3dor que poro eonhe- nobre deputado, que os lr.ltados aduaaeiros entre 
cer-se ~s effeitos do ensaio jú bosta\'o. o que es- o Brazit e os Estados Platinos siío indl$pensa
tava fe1to, e que se devia voltar ao dommio do veis para se acabar de uma vez com o eont.ra
regulamenL:J. Poderia ser cênsurado por tudo, bando. A t&rifa especi3l jú concorre baslantc 
menos por fazer voltar o regul:~mento da alfan· para isso e produzirá talvez · maiores res11ltados 
dega ao seu eslado· normal. do que esper~ o nobre deputado, porque os 

Q11anto á quesmo das duas conrerenci3s, !lO· Estad.os limitrophes não h5o de querer entrar 
deria dizP.r a sua opinião, ainda que de um comnosco em uma lutn aduaneira, pois tir~m 
modo n~o definitivo. Si tivessemos um pessoal tambern os seus recursos da renda dns alfan
muito. escolhido, o systema de uma só confe- degas. 
rencia poderia ser praticado de modo a facilitar . A'cerca dos impostos de im portação, elles uão 
mais o commercio, sem prejuizo da liscalisacão;· • podem ir muito além do que têm ido, e. a isen
mas actunlmente póde-se mudar d~ svstoma ç~o de direitos que ultimalll.ente se tem feito é 
~m mcdid~s _prepar:llorias '1 Tem. dQvidas sobro nos impostos de e:qlllTtação dos generos que · 
lSto, e pede licença ao nobre depu tado para di- vão do 1\io Grande do Sul. · : 
. ter-lhe que, sem um exame mais aprofundado Comprehende·se que os generos jo Rio Grande 
.. !la questão, não a poderá. resolver· do Sul ser 5o bem recebidos pela nll'aride:;a de 

.. Quanto á conferencia fóra da ~lfandega, o Montevídéo, nlio para encher os cofres daquelln 
nobre dep11tado s~he que ella Ulm sido unica, republica com o. prod11cto dos impostos, mas 
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para desenvolver o importação, e isto já é um O Sa. FRRITAs CoUTrr.'HO:-Nesta ·parte elle 
grande bem para o Esl.ado Orient.1l. . não pede lições a ningu~m. 

O nobre deputado apregoou muito a vanta- o s 
gem de ser feito o serviço das capntaT.ias por . n . GAtDrNo liAS NEvEs:-Niio, está direito; 
empregados particulares. .. · ass11u como eu tambem fui conerenre dmdo o 

O orador é 3iJOlogisto dos servi~os feitos por meu voto. 
partiéulares, porque entende que o governo é O Sn. FllEoEmco REGO : - A despeito de 
em geral U);JU admiui$trador em lal'S tralmlhos. qualq0:er opinião que o gabinete pudesse ter 
Permitia-lhe, porém,o nobre deputado dizer que ddinlttvamente sobre a questão. preferiria, na 
n respeito do se1'Viço das alf~ndegas este prin- hypolhese _de que se tratnva, e depois _da urgen
cipio não tem provado muito bem. Entrando cw ~oncedtda, acompnnhar o nobre ruínístro da 
para o ministel'io, aclrôu uma proposlá, de pes- agrtcf!.ltU!:a n_o seu primeiro voto, porqtie me 
soa que natura\meute será muito capaz, para parecta ~ao so de conformidade aos precedentes 
fA7.er esse serviço. Mandou ouvir o ínspector estabe.lecldos nBsta casA, mas ainda de melhor 
da alfandega, que o nobre deputado deve co- proYetto para a causn que S. Ex. defendia. 
nhecer, porque é tido corno um dos melhores O Sn. FnEtTAs Cotr·riNno: - Apoiado. 
empregados das nossas alfandegns e muito ze- · - - -- · · · 
loso, e e..<se funccionario· oppoz-se lormnlmente O Sa. FnEDEntC:O REGO :- Todas ~s vezes 
:i proposta. A' vista da sua opioião, gue é muito que se \em pedido dia para ajustific:Jção de pro
valiosa, foi indeferido o requerimeDio. jectos, qualquer que seja o interesse. que eu-

Voltando :i carga o mesmo individuo.o orador volva .• tem a eaaura nnna~do sem que o seu 
tornou a indefei'Íl',dizendo que qLlando aquelle voto unportasse acquiescencta á reformo pro
serviço tivesse de ser feito por p~rticuh.res, não posla · 
contraMria com esta ou t~quella pes$Oa,. mas Ainda me recordo de que no principio desta 
pol-o-hia em concurso, para ver quem o faria legislatura, no anuo _passado, um nobre de
por menos dlolleiro. · putaclo pela Bnhia pedtu urgencia para apresen
. Tambem perguntou o nobre deputado si 0 lar um projeeto de abolição da pena de morte.t da 
orador tencionava mandar construir um novo de açoites, e nila . sei s i l.:lmbem da .lei de iu de 
edificio para alfan.dega de Porto Alegre. Ares- Junho de !835. Estes projectos tratam de as
posta é muito simples: não manda· construir, suropto iruporlanle, e oté o primeiro tem mais 

. porque .não bn dinheiro. A camara votou no generalidade; pois a pena de morte estende-se 
orçamento que -vigora um:~ quantia tão pequena a tod.ns as classes, sem tlistincção de côres, de 
par~ obras de aHandega, que o mini stro da fa- pessoas. e de nacionalidades. Podiam tambem 
zenda tem-se visto em ditficu.ldades, pois as · prodllZir no espírito publico o. alarma da qnes
no:;sns alfándegas precisam de obr~s importao- tão suggerid~ pel~ nobre ~eputnio por .Per
tes . A a! fandega de Santos, por exemplo, qu~ nambnco (•~~> apomd!is) e n qunl o nobre mi
vai dando um rendimento extraordinario nes- nistro da ~gricultura, procurando abafar, veiu 
tes ultimos tempos, precisa do obrns importanJ t~lvez dar incremeoto maior. 
tes, e apsnas foi possi-vel destinar para ellas VoZES :- Não ha par:lllelo algum_ 
~~:~~~fé . economisados nas obras da alfandega o SR. FREDElliCD REGO :-Refiro-me simples

A alfandega dq Rio Grande do Sul, que os me~t~ ás garanLias de segurança, e não ao 
nobres. deputados sabem que acha-se em muito preJutzu •tu~ acarreta á rortuna Pllblica ou ao 
mau. estado, tem 18:0005 tambem. direito de propriõdade. 

· O nobre deputado occupou-se aindn coro a O SR. llú.l\'fw F!1UCI$COFILHO :-Ern todos os 
politiea de Slla provincia ; mas, tendo o orador sentidos. · ' 
visto que o nobre presideute da camara fez di- O SR. FllEoEil.ICO Rsco :-A abolição da lei· de 
ver;:,as reclamações, apezar-de não ser depu- tO de Junho de 1835, de que cogjtav~ o nobre 
tado, não quer desobedecer ~o · presidente dn deputado· pelo BJhí~. a aboliçlio da pena. de 
casa, e por isso conclue o que Linha a dizer. morte para todos os crimes, podia provocar na 
(Muiro bem ; muito bem.) . nossa sociedade, e sobretudo em alguus espiri-

O Sl". Frederico Rego :- Quando tos, gr<~ves apprebensões de perturbação da 
homem annUi á urgeilcia pediàa pelo nobre ordem publica { IUW apoiadc$), - pelo desappare
deputado por Pernambuco 0 · sr. Joaczuim Na- cimento desta intímida!(iio, que alguns paizes 
buco, cujo discurso ouvi sómento na ultima . conservam ainda nos séus codigos como u.m. 
parte, procurei ·o penas manter a minha cohe· freio aos erimes. (Não apoiad~s .) 
rencia com 0 I'Oio anteriormente dado. Não Niio estou, Sr. presidente, manifestando opi· 
podia, pelo ràcto do nobre ministro da agri- nião sobre o assumpto em si, porque esla não é 
eultura ter transformado em questão de gabi· a occasiiio , e receiar[a que V:. Ex. me cham·nsse 
nete a simples jastificaçào de· um projecto, ai· á ordem; estou apenas mencionando precéden
ternr 0 meu voto. · tcs, sem entrar-no ·merito das questões aven-

tadas. · · · 
O Sa. (h.LotNO n.u Nzvss:-Então não é go; Julgava mais prudente, mais util aos·, inte-

vcrnista. resses qile o govern() . qn.er acautelar, uma vez 
· O S!l. Fm;;Duiao l\EGo:-E o que tem isso? que. foi couccdida ,a urgencia, que não fosse 
Pense o nobre depu1.:1do como quizer nesse res- .negada 'depois, porque: qualquer que rosseo 
peito. Aceito as consequencins do meu voto, projecto, a camara, teria · de deeidir afinal com 
qua~quor que. seja a interpretação que lhe o patriotismo que lhe é reconhecido; sem au· 
quetr;~m dar. · · · · gmento de dH!i.cnldades para :ó governo, pois :o 
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regimento da -casa offerece ao nobre d•!putado 
recursos de que elle na: o se esquecerá de la ntar 
mão. 

O Sa. JoAQUI~! N.Anuco:- Não npoiado, não 
ruo olftlrece ;·ecorso Dkurr son:io aos sa!JI;)udos, 
que 6 evitado p:••·a esse fim. 

O Sn. PnESlDE!\'TB chama o orador á materia 
em discussão. 

0 SR. -FUDERICO REGO:- Todos os honrados 
doput~dos que me têm precedido trataram desta 
questão. 

O 811. PRESIDENTE:- Mas Y. Ex. viu que 
todas for~m advertidos. 

O Sn. FREDI!:UICO REGO:- Apenas começava a 
e~pl icar o meu vol.o, . para que elle não J~'~e 
dJversnme·nte · considerado, qonndo u :io ;e re-· 
feria senão a uma quest:io de ordem, c não im
portava adhesão ao projeeto. que nem sequer 
tinha silio apresentado na camnr-• , p •rém que o 
nobre depntado tirth3 feito im~rimir" era e..-:~e 
rado depvis.das su~s declarações da eUJancipaçiio 
do elew>.·nto servil. ' • 

0 SR. PRESIDENTE:- ~las e O que O regi
mento não permilte ao nobre deputado ues~ 
discussão. 
· 0 SR. FüDEniCO REGO:-E como pela pr•i

meira vez ouço Uuta observação p~rtirla do 
mesa, e, como sempre, cauteloso em nrredar não 
só as p•!rsonalidndes do deiJate, m~s de tnrnnl-os 
incandescentes, não quPro insi;;t ir em recln
mar a n1esm~ liberdade que outros or;>dore~, 
que me preeederam, e limiliir-me-hei a dizer, 
para que meu pensamento fique claro, e o meu 
voto não P"SS<J 'cr tom·do em dons s~nti uvs, 
que votei 1;ela urgencia requerida pelo nobre 
deputndo ~or P- rn;•ml>uco. purqae já tinila por 
ella votado, e de aro dia par:t o outr•J n5o pod ia 
mudar de opinião; e Lambem que vot~<i pela 
urgeneia porque tem sido zneu habito concede l-a 
a toiios os collegas que a reclam~rn, st·m quo 
~ voto importe llet.Juiescencia ou apoio ao pro
Jeeto. 

Quando que.•tões uessn natureza, qoe impor
tam uma nvolaç.io ~ocial, uma transfo •rmac~o 
completa no 1'3ir. annundam-;e. nfio coavém 
.abatal·as, condemn;tndo-ns a irromperem pela 
compressão sub divE.'r~as fóz·mas. 

Di>cutil·a~, mostrar a su:o inopportunida~o. 
os peri11os que _Mias ac~rretam_ pna a segurr•nço 
e .. VJda aas famzllas ogr1colos, zsoladas do auxi
lro da força, e p~ra {)s corres publicas, dos 
quaes a lovoura é o m~is fecundo ma~unci~l , 
parece-me meio m~is seguro e mais efficaz ~ns
fins que tem-~e em vista, do qne deixar-se pai· 
rar a ;;uspei ta de que~ Cllrn~ra tem receio de 

· enunci~r o seu pensamento. A di~cu>são 'é mais 
trnnq uillisadora do que o ndiamento, porque 
ella re~ohe a qu~s•ão. de.•Hma. ~s ~uspeirvs e 
leva a confian~·a aos e>piritos inquietos cem pro-
b lemas sen1pre pendtDks de sola~;io. . 

'{otei pois pela urgencia; porque jul:;lo de 
.Ul8I5 "an~a~ezu p~rn o p:>iz, e nine!~ me~mo para 
a tranqutlhrlade da J;ovuura. (jiJC t'$!a di:tcu~s;io 
se f:tç., publiCllmente p•ra que se ·uão supi'ODha 
qu_e .~a uina conspiração do medo a~afando·se a 
op1mao e procurando-se. com restricçtles e com 

o silencio impedir ao orador a liberdade na 
enuncla~!io ao ~- u p~.n~amento. [Ap,iados.) 
Entr~ndo propriameme na 111atena do .reiJnte. 

direi que ~s propn-las conslanles tle creditus 
SUfJil l~mentHrf-s apre,ent~das pelo g-ove,1·no de
notam qu~ uinda nõ.v po íemo~ ~sbO<::•r um orça
mento que ~ttenrlu a ttoda< :•s desiJC<~;us publicas 
dot:oudu-n; do~ recuuos indiopen;,aveis. 
.. O racttl qu~ verinrAmns boj•• C••lll a proposta 

do oobrÍl ministro da f;,z•mda dev~ ter um 
grnude ale;,nce, sobrt~l'ldo parn o futuro. Jâ 
que nos é i111possivel remo·diar o pr~sente 
tratemos, quanto nos sej11 possível, evit:•r. a re
producção de pedittos de creditas, com a de
form~ç.io do orvamento primitivo que se reduz 
afinal a uma verdadeir:~ ficção. (Apoiados .) 
P~r3 Jimilar-me exclusivamente ã __ j)a$tD da. 

faz-enda, evitnndo a~siili . qualquer outr-.i 'recln
matão do Sr. presidellte, vbservarei que no 
orçamento du f•1.endn ha iO verbas e:>cl'didas, 
cowpreheDdl•ndo não ~ó aque!las para as qoaes 
o nuiJre mini•tr1o pede ~r»dilo~ ao parhlllento, 
comu as que vur in::u.fficiente• elle 1tó1« cnm.-.. 
plet:•r por si veb raculd~de que lhe cvncedeu a 
Ld -du.nbr1r cre-li lo~. 

Em um orçamento qne cunsta apenas de 23 
ver-b .. ~. a ~ l.O excediti•IS denQ\8111: ou imp•·rfdta 
~preci:oção nas despezas pubticnsou então exces
so nus mesrnns de~per.as. 

E' ponto este muito importante, porque como 
todo mundo snbe, ha de>rrezas qae sáo por sua 
n:' tu:·cza fixas e perfeita ment\~ :o~Jreciaveis, e 
p~ r~~ ~S lJU.18S HãO é l:iO f•cil ~ justific;oç~O dOS 
r.reditus ntertos po,teriormenle, que vem avo
lum:•r o total d~> des!Jeza~ publica$. 

EnL•·e e~Lus dPspezus, cuj:t previ~ão é feita 
com a ma15 :tppruxom"d" exactid5o, e:<tão os 
juros d:t divida pu!Jiica, o pajl'amcolo do pes-
50:11, que nàu podo m facilmeut~ ser ultet:1dos e 
qu.~ obrigam pcor conse<{UCDcis o. governo que 
~s Lem .re salisfvzer o lixar quantia. Por e.:te 
n.od" evi1anr-s~ ac~;resdruos accusarlos. pelo, 
creditos e que gt>ralm~nte ni•o s;io compensados 
no · fim do ex~rcicio, e eviU-se o arbit!io de 
contrariar o pens3roento legi;lativo pel" melhor 
dotação de cenas verbas, que e rorço>o oppro 
qw qu .. udo as d ··~peza~. e>t~o re:t lizadas e ver i· 
fit"a -~e o S<·U ('.Xces~o sobre os creilitos ordi • 
ll~rios : 

Dcscle que a fisr:~liz.~çiio n~o é effet:tuvd:J. pOr· 
qu~ nvo •:io remeUidas •s cout"s ás re~peclivlls 
comrni~sões do parlamento, quo fica nu iropos, 
silollidnde dP. desempenhar fun,·ções, que lhe. 
~:io dcstinadns, não tem elle ouu·o meio de in
fluir nos OC)!Ocio~ do p:oiz s~não pela elabor;oção 
d8 ld do orçameotu, pois 11ue a sua execuçiio 
lhe e•r.apa pela falta de elementos indispen
saveis. 

' A prnjlo~t3 dB·c:redilo spresentada pelo nobre 
min istro d11 · fazentl~. em quanti;J superior a Lfi!S 
mil ct>nto~. é jn<tinr"d" a1•rn~s pelo e~rndo dos 
r·ro·ditos orditwrios.-como tndo~ •JDe vêm ~o par
la meu to, e DG!I hum oulro e~l'l~r••cimento reco•be 
n cnnwra <JUC tem o res1ric1o il~v•r de fi>co
Jisar nM ,·ó o. n1udo por que se .eifeduaru as 
dc,pe1as, m~> ahda ·de tom~r contas a quem 
as ordena, qn•ndo ellas JJiio Cllivel'llm indi· 
cadas nas verbas: . 
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Não esperava, iiP.pok ilas :oCfirmaçõe< e;criptas I Quer·> ~~nas referir-me ás exigcneias do lhe
no relatMio do nnhre e~t:-min i,;tro d~ fazenda, souro. que. salda em curto espaço elevadas 
qne ><eu di gno sur.cesss11r vie:'.<e redan;ar cre- destJezas. 
ditos para verbas que ~quelle j ul!!'"n "um- Nn verba-Jaros e amorlização da dívida 
cientem~ute dotadas para todo o exo•rcicio. publica-,quandooex-ministrod• fazenda passou. 
Apen;~s tres erall'l con:<i~erad•> excedida,;, duns a administra~~io ~o seu di!(DO ~ucee$>0~ , fl coo. 
lias quaes niio estio cumprchendid.1s na pro- umJ murgem de l8.67J:J84S' 39_ .Deste modo, 
posta. porque pat"d ella~ tem o minbtro a fa- no. ultimo trime~tr:e do exercício, por ls!<O que 
culdode de abrir crP.dt ~os . Tod~s ~s .. utras offe- o J!lastre Sr. mmHro da fatenda. reeebe11 a 
reciam l ~r~a tuar~em para a< de, pezas pu bli cas atlmlni.<trnção no nono m~z. não só forJ m des
sem necessid~de de·reclamar novos recursos ao penolido,: 1.8.000 :0006. como ai nda accresceram 
pnrlamento. ll .8~i:0005, para amortização da divida pu-

O Sn. SARAIVA (prtsiàtnte do conselho): -o b!Jca. · 
Sr . eJC• miuhtro da razenda· en .~anou -se natu- . Poro li "fe~ba com .os ~mpregados de retmr· 
ralmente ·eu nao decretei de~pezas novas . ttçÕHS ex:ttn,.tas hav1a atnda margem de do~s 

. . . ' . . . . contos e tanto; pllra as esta~õe~ de arrecadaçao 
· OS!I : ·Fm::oemco·.REao·: -LereL prtm.etramen.te ·L~88:000l); · ·desprezando·· ~~ frn~ções; IJ<lra a 

J p~rle do rel;ot!onu do nobre ex-mt:ll<tro d~ ty11ograpbia nncion~l e 'Diario Offiei:•l í3:000,!i ; 
fazenda , que da conta do e>~ailo das v~rb~s.. pnrD ajudas de custo Hí:OOOD. r odas e'tas 
e.~taolo que e corrohomdo pela demonstruyao do verbas, por eonsequencia , ofi'~t·ecinn, ditr~ren~as 
lhesouro, sob o n. 2 annex.o a e~s~ _rela~nr:o,pelo a f<~vor d•tscredilos ordlnarios, e u lgum~s de!las 
qual se v•r·t.fica · a ~e~fotta pntlo•tnJd:tde de den~t.avam a pos.< ibilidad~ de dil;peusa de sup
pens;omenlo etJtre o wrntslro e os empregados do prhucnto~, especl•lmeule. em · rererencia ao 
the>_our<!.· . .. pessoal, que a demonstração sob n. :! julgava 

Disse::.. Ex:: •ComquantoesteJamos Ja n.o nono pnder set· p~go ~té' o fim do exercício com os 
m~z do exercrcro, tod:Js d ias (as ver~as)1 a e.xc~- recursos do pruprlo orçamento. 
pçao de Ires, aj!fl~<ent:tm sald<t supenor a~ de~pe· Pedindo explicações ao nobre ministro estou 
zas, Q)le ter·s.n-IJ.ao de fazer ~té ao fim ~o mesmo cerlo que elle llS' durá saüs!nclor ias, demon~tran
ex:ercwlo ;, p01~ que tendo srdo ~uto~tzado pel~ do que jámai8 ap.ort.ou-se das consignaoõos do 
c~rpo l~grslatrvo~ a d_?'P<!~~.de o7. JoJ:095~u~o orçarnento e tia estricf:l economia, como .era de 
nao excede de JO.i31 :0JtJ;')fj3i, o que elfecll · espaar do seu respeilllvel cara,.ter. 
vamente g"stou-•e o~ ~nndou-se ~a~ar, b<!· Sr. presidente. qual!do temos proxima a dis-
ven.do vortanlu dlspon tvets 28.03 1 :~2~•.!7,. • CUiS.' O da receita. que me ;:arecia até dever 
_la vê a camora, que, ao pa~s~r a adunm~tra- preceder a da de.•p•za,porqne em fina·nças, como 

çno a.o sen succe,;sur, o ex-!lllnt~tro da fazend~ dízi~ Lêon Faucb~r. o pensamento que parece 
nutrta esperanças de que nao _hou,•ess~ excesso mais n~tllral e que apresenta-se a IJTÍrtcípio é 
das desiJcns ~~·bre os cre~rtus. Ent~e~onto, o que aconselha verificar quanto o Estado tetn 
em rapido pertodn, qu~nd~ JÓ. o ex~rctmo es- de ren•la, e de tomar ess~ renda pata regra das 
ta v:~ !lodo, , a.pparee.em credttos so!rc1 ~1dos pelo desp~us , jnl!!o que não serão de todo inuteis as 
honrado mmtstro pa~a sete verbas ~o orcome.nt.n, obs~'·vações que e.~tou razeodo, s que têm toda a 
sem contar, como n~nd~ h a ponco . declarei, os applicaçiio nessa discussão. 
IJ: De elle tem autor1zaçao para almr. os >aldos t>l'OmetLid•.s pelos o~çamenlos têm 

O Sa. SAH..I.IV.I. (p .. ~sidellte do cé;~elilo) :- Eu sido em geral illnsões, que os minislr• se a ca
jâ disse ao nobre deput.ado que n5o determi· m~ra ct·e~m ~Jela e,;pennça de fi r~a~ o cquiii
DP.i d• •sl'ez~s novas · pQrtanto, não tenho nadu Imo. e de:;l:•zr•m ·se ·;qualldo na 1tqutdnciio dos 

·com isso ' · · ext·rc.io-ios as diff'erenças eDtre os orçàm~nlos 
' d~Ooitivos e os votudus velo parlamento Lornam-

0 Sa. FRED~niCO REGO : ...,- Si o n(Jbre minis- :;e irrecusaveis. 
tro não tem haua oom isso, em todo o <:nso es· 
pero que a mính~ presença nestà tribuna não O nobre minislro d~ fazenda não tinha essa 
seja de todo innlil, porque lembrarv á camar~ illusão de eq11ilibrío para o orçamento ordio.ario, 
a convenlencia de fixar maior consignação para sem o augmento da receita, e muito menos para 

o e:s:lraordinario. certas verb<~s, evil:lndo pela preoccupaçito do 
equílibrio a reprouuoção de oredíeos supplemen- O SR. SÃRA.tv.l. (presídsnJ6 doconsellui):-V. Ex. 
tarcs em grande quantidade c por IOO.os os mi· eslá ·mesmo dizendo a verd~de. Por maior 
nisterios. · prevldencía qne haía, ninguem póde ter essa 

illusiio. 
O Sn. SAR.uVA (p>·esidente do 'onselho) : -

,EsS<ts rla~pez~s. v. Ex. sabe, são das que ne- O SR. FREDERICO REGo:-A receita, porém, que 
nhum min istro fat por s. eu gosto. · · hoje v~ i ser d isclltda já anuuncia saldos, .que 

O Sn. FunERtCO 1\'BGO: - Vou mostrnr ainda 
os $aldos que figuravam pel~ d~monstraçilo do 
thesnuro, e que no ultimo quurtel do ex,•rcicio 
nõo só d•:sappore.·e am, C<Jmo até roram excetli
do~ com a ravidez com. qu.~ C~lil(ulo ghtou· 
·qunsi tt'e$ milllare~. de $eS!P.rcio~ reeollli.tos pur 
Tiberw, sem quer~r com esta ·comparação fazer 
al!usãu alguma nelil r~r~reo.cla pessoal, qu.~ 
estão aempf() fóra das · minhas Intenções. · 

desejo de todo o !'Ora\-:.~o que sejam r~~s ; será 
um beneticío parn o paiz, qlle <~inda não IJÕde 
ter um orçnmento correspondente aos esfm ços 
daquelles que nesres cous nnnos têm .traba
lh ,,do para tornai-o uma rP~t lida cte; Si es.<e,o:; es
forç"s rorom ~eu'lpre i:ontinu .. dos, · os creditas' 
re,trit:t<>s, e as economias coutputiveis .coin. o 
servjço J!Ul!lico m:tntidas, serit possivel que te
nhtullos orçawenlos ~omo: a. Inglaterra, em· que 
os saldos constituem a regra, geral. 
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A camara por~UJ deve ~empre ac~u!el~r:se 
contra os s~ldos promettidos, pois :~ despe1~0 
das melhore• esper~uças e dos cakulos m~ts 

·provaveis a realidade pode lhes s~r co~~;tr~na, 
desde que falhem os elementos e ~~o detxar-se 
arrastar na despeEa parli essa mtrag~m, que 
como a dos equilibriosconstantemente e aunun.
ciada ao parz, e dissipa-se infeliz~ente dct· 
xando a triste evidencia da despro_porçao entre o 
orçamento definitivo e o que for votado pelas 
cam~ras. . -

1
. d 

O tempo não me permitte dar mats amp tl!l e 
a estas observações; e não quero preJUdtcar 
outras discussões; por isso restrtnJ o· m~ ~.de· 
sejar que o trabalho iniciado pela srtuacao libe
ral seja ainda.melhorado para que os orçamen_t~s 
que eram feitos sempre .com u mira do equth
brio, burlado pela prova material da sua ex
ecução, poss~m oJl'erecer melhores conseq:r_~n
c ias na pratzc.a. O aetual orçame,nto segun a o 
mesmo destino de outros, a despeito d~ todo p 
esforço em evitar os antigos escolhos, sr a recE!_l· 
ta na o eorresponder.as esperanças,. e a pr~nsao 
das despezas ficar :íq uem das_ quantta_s credtladas 
para a manutenção do serv1ço publico. 

O Sr. S::araJ.va (presidente do c_onselho) 
em deferencia ao nobre deputado dara algu
mas explicações. S. Ex. dividiu o seu dismr~o 
em duas partes : considerações geraes e consr· 
der:ições especia es sobre excesso de verbas. 

Quanto á primeira pane, concorda com o no
bre deputado. Os nossos orçamentos !ICDl sem
pre têm sido cal cu lados com e:taCtJdtto . Agora 
porém a commissão da caruara fez um trabalho 
com a maxima exactidão possivel. O thesouro 
foi posto :i disposição da commissão qne teve 
todas as informações que pediu, e nté pelo tele· 
grapho. Desta vez a commis~ão teve conheci
mento tanto do e.;tado do tllesouro, como das 
thesourarias, :i ultimo hora. Pôde portanto 

· fazer um orç,.mento com exactidão; m:ts as ob
servações feitos pelo nobre deputado proce
dem ainda mesmo a respeito de um orçamento 
feito nessas condiçõ~s. Si o. ~rçamento Josse 
feito com Iibernlidade, era possrvel quo :~ma ou 
outra verba nfro fosse excedida. 

Por ex:einplo, os j'uros do emprestimo exter
no. A commissiio ea cu! ou a dcspeza com esse 
serviço ao cambio .do 23, mas essa taxa p~de 
baixar, ainda que seJa provav&l o contrnr1o e 
dar-se defWt na verba. 

Assim tambem em relação a obras,par~ o que 
aliás o parlamento niio tem dado a faculdade de 
abrir creditas supplementnres; mas su!lPOLLhn
se <JUC ha, por exemplo, um incendio nos gran
des arma~ens da allandega. O governo h~ via 
de tomar a responsabilidade de fazer as obras 
de reconstrucção e repar~ção. 

Por consequencia, na opinião do orador o or
çamento é a ,aproximação possivel- do que se 
ha de gasttir,não pode ser absolutamente e..xacto. 

o nl)bro deputado, porém, ha de r~zer a justiça 
de acreditar que da parte dos ministros têm-se 
feito todos os esforços para não serem excedidas 
as verbas. · · 

O nobre deputado _disse que o antecessor do 
a c tua! ministro da fazenda declarara . que ha
"Veria excessos ou saldos provaveis em diversas 

verbas, e que en!retànto.essas ''erbasforam ex
cedidas pedindo-se ered1Los para ellas. 

E' utna eousa racil de ncontceer. 
O miuistro, quando calcula o estado de uma 

verba, m:mda saber do thesouro ~nanto resta 
pam as despez~s des:5<t verba e noo entra no 
calculo de tudo qunnto se tem gasto nas pro
víncias e se póde gastar. Suece~e, por~m, que 
de repente tem de pagar quantws m;nores do 
que aquellas que existem em ser. 

O orndor não decreto~ despezas nova~. 
Pelu verba de- Estnçuesde arreeadaçao- pa

gou contratos e apenas autorizou o :lUf:tuento 
cte tres ou quatro empregados 110 servJço das 
capatazias das alfandegas. . 

· Or:.l,si não foj augmenLada a despez~ e. SI as 
verbas· qu11 eram abundantes, na opmwo do 
nobre depu!~ ~o, foram excedidas, de duas, uma; 
ou as despeza> a parrar eram muito m:;is avul
tadas do que as es"pecifieadas, e foi isto o que 
se deu, ou ellas não foram bem calculad<lS. 

I>to não pó de ser uma censura nem ao ora dor 
nem M seu antecessor. · . 

O governo n~o inventa; paga o q\:!e_é preci~o. 
A verba-Empregados de reparuçpe_s e];tn~

ctus-é lambem de~peza que o mtnrstro nao 
pôde augmenta r a seu aiYedrio. 

Na de-Estacões de arrecadação-os netos do 
ministro inf!Üem muito; . e a tlespeta cresceu 
nella pelas r~zões dadas na j astificaçiio dos Cl'e
ditos. O. honrndo ax-ministro da. fazenda. con
tratou um vapor e teve-se de pan-ar :l impor
l.ancia de ais-umas prestações. Esta e outras 
despezas e:~:LrJordinarias com mel li ornmeutos 
no serviço de arrecadação' trouxeram este au-
gmento de despeza. _ . . 

A Yerba-Administraçao dos propr10s nacJo
nacs-e tambem despeza que o ministro não 
crêa. . 

A de-Ajudas de custo-é despeza em quem
Jluem tamllem os actos do ministro; mas o 
null.re ex-ministro da fazeJIIb te1'e de nomear 
comntis>ões p~ra examinar .llluitas reporli~ões, 
o que trouu augmenLo de verba, Para se pro· 
ce(ler a exames em diversos repartições, uosfor
necimentos ao Ceará e a outras provincias; 
onde houve secca, foi preciso mandar maior 
numero de empregados c estas tivemm ajudas 
de custo e excedeu-se por isso r• verba. 

O mesmo se deu com ;ts gratilica~ões po~ se~
viços tempo~r10s. O nobre deputado pelo R10 
Grande do Sul. ~ca llOll. de dizer que o m•bra ex
ministro da fnenda mandara e~wminar diver
sas rep~rtições parti fnzer refornms ; tudo isto 
augmentou a verba dessas gr:ttificações. 

!\las n~o sffo ;tvu.l t:odas as yerbas q u~ podem 
ser augmentadas por inOucndn dos netos minis
teriae~, mesmo para provocar uma censura, e 
crê que o nobre · dep ut:ldo niio te,•e em vista 
censurar. 

·No projecto de credito, apenas poderia causar 
reparo unw verba em qu~ _se pedem 69:000~ 
lJ3l':l despezas que ainiln ~e possam fazer nas 
províncias até ao fim do eJ>.ercicio. 

Portanto, as despezas feitas e representadas ' 
pelo pedido de creditll estão perfeita'GI.ente jus
tificadas. 

O nobre deputado deve, por seu ]ado, esfor
çar-se ·quanto for possivel para que o orçamento 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 27/0112015 15:36- Página 20 de 21 

.... 
''"-; · 

Sessão em 31 de Agosto de 1880. 473 

SEGUNDA PARTE DA OllDE~I DO DIA 

Entra em dise•1ssão o projecto n. 86, con
cedendo jnbilnçiio ao professor padre Henrique 
de Souza Brandão. 

·seja_ mais -bern. feito, e n5o <lê "logo r o t<tes 
pedtdos. Para ts::o é preciso que . ~s . verbas 
seJam d tadas, niio com ·a exacLidão com que a 
cornmissã~ (Jtoce.deu, m~s com um pouco 'de 
folga_, port!Ue as circumst~ncias imprevistos 
dão-se mesmo nos pro11rias verbas votadas . 

_Disse aio da o nobre deputndo .que não tinha O Sr, Freitas Coutinho pediu a 
fe nos sald\Js. . . pnlavra por entender que o projeclo satisraz 

Com esforço, e si n:io houver circumsUJncins ·apcuns_n uma pr<!tençào individual, e ser o seu 
ext~aordlnarlas, os saldos dos_orçamentos ardi- propo~tlo 'ombater 1.aes preteuções. 

= nanos pud.m ser re.aes; mas presentemen:e o O parecer d~ commissao não o esclaxece 50--
nobre depuwrlo diz uma verdade; n5o '"' s~ lo1 o~; brc Ol; motivos pelos quaes é concedida a jubi· 
perguniO: o que é oste ~aldo exLr;wrdinarl(l1 I~' l~çào de que truta o projeCto. Em g~r3l,é con· 
n diminuiçijo_ das qua ntias <(UC se têno de tomar trorio ~ jubilações, puis só aceiLu ;,s que Corem 

-empresUJd;os para faz.,r o ~ervir·o dos c1·edito> cuncedidas por factos e:r.eepeiouaes. 
especiaes; de no~neira que aindà quo hnja. i, 3, . No caso de que se· trata parece haver um fa
r, ou 5 mtl contos de saldo no-orcumento ·ordi- vor com prej uizo do t ilesouro; .. porquanto a 
n~rio , esse soldo não cobrir:\ a despcu dos -jubilação requerida podia ser dispensada por 
credilos especiaes. · - ter esse funccionario outra jubilação pela pro-
~bs por isto púde-se dizer que o paiz esteja em vincia da Bahiu . · 

ma~ circumstanci:os? N;oo· ~manhã o paria- Yota contra o projeelo. 
menta pôde equilibrar o Órçameuto fecbt~ndo a . 
verba dos creditos t:speciaes, não se concluindo O Sr. Ildef'oneo <k!. A1•aujo : -
as estraolas de ferro já inici:id :L~. O nobre deputado polo Rio de Janoiro aCaba de 

Nin::uom 3Uppõe que no Brazil se podem f3zer • dizer que, par:. d3r um voto de consciencia ao 
estr!'dns_ de tcrro com _os s~ ldus_ dos orçamentOs projecto _que se _d iscute, precisa ~e algumas 
ordtuar1os. Quem nao ex.amona e:;se~ ne"o- t:Xplicaçues. Es:;:os ~xphcaçõeg podtam ser sa
cias julga qnrl . as circurn~t~nciils do Br~zil tisfactoriament~>· dadas ao honrado deput:odo, si 
sã_o tnes, que exi!(em a ernis>i'íu de am empre- porventura ~e achasse presente o nobre rela
stomu todos as annos, quando assim não é. tor da commtssão. 

Do_us system ros se offurecem ~o p:~t·lniuento: ( E~ttrou no t•ecinto o 81•. Almeida Couto. ) 
um e o $Y>!emu ~dopt~do o :moo passado e que VozEs : _ Está na casa. 
? oradoor n :•O QUIZ tornar _a re>ponsnbilíd~de d~ - · _ . 
wterromr.er; o systema de razer estas obras aos O S~_. ILD~FONso DI! AR.l.UJo : - Eroquanto 
poncos, continuando as estrnàas de feno vo- S. Ex·.nao tomar a palavra é do meu dever dar as 
tadas por_ partes. íníorm4çõcssolicitad:JS porque além de conhecer 

E.~ te systema é rrudente, e por isro n:io qniz Pf:SSOallnente? individ_uo n que referil o_p~újecto, 
sabir rlellc. lia, pórérn. outro sy~tema, Qlle é 0 de fot por men mterm_edto que a sua pettçao e os 
não razer o I!OVerno mnis e~tra~as. por conta do tlocu!nentos - que~ tnstr~em che:;aram ao _ co
Estado e t•oneeder apenas "arantia de joros . ou nbectmento da commissao de pensões e ord.e-
subvcnçlio kilomctrica. " nados. 

Portanto, ns observ:~çõf\S do nobre deputaclo O S!l. l'atsco PAamo :-Logo, está provan.do 
~ão muito. ru zoavds em relncão â org-3niv,cila que requereu. 
dos or,:~menlós, tnns ncLtla!mante ns censuras O Sn. ~Lol!FONSO ?S An.l.trJO; - O projecto 
feitas nos ministros n:io'têm o valor que deviam que se drscu1e . automa ·o governo a Cllnceder 
ter outr'ora.. ~o Re\'. conego Henl'iqnc de Souza Brandão 

Ha annos· que os min.istros estão prOcedendo professor de litur~ia no seminario 3rchiepiSCc.lpaÍ 
com mnito b1>~ vonl:•de por _não excederem as da dioo-e..<;e da Bahta, jubilação. com o vencimen· 
verbas. O orarlo'=. foi mini~tro no lem 1,o em que de l. :OOOjJ, que aclualm~nté percebe, · · 
se ::astovu c se nuo dava muita atte 111~·,0 .,0 ~x- · Allegs o peticioo3rlo, par& justificar o pedido 
c~.sso . A obrn er11 util e f~iia -~e, e dr!pois é que q~;~e fez a esta Ca!lJnra, que, além de ter mais de 
se verifh-ava em quaillo a dcspez~ tinha sido au- . '!ti annos de servtços, se aaha physiC3mente iro
gmcntadn. . . _ · · possit.iilitado de continuar a pre5tar taes ser" 

Aclnalmcnte não se procede assim. 0 -paria:· viç~s .. E, Sr. presid~nte, o peticionaria niiu 
mento occupa_-se. muito il es~as questões, tomom-se .se I um ta a allegar : el!e prova perreitamente 

1.a t b d d i c~m documento:; de alto v-alor a su.a allegaç1io. 
-con .~ ~os 11?1015 ros; e 0 no te e puta o, am ~o Siio elles desta ordem : uma . certid-ao extrahida 
do mlntster•o passado, e crê o· orador que ao 
actual, dá uma prova disso le\i3ntnndo-se para da secretaria ecclesiaHica, da qual se vê que 
fazer observações ~obre verbas excedidas e el le. tem Iliais d.e j 6. annos . de bons serviços 
gaslas em serviços . imprescindiveis. prestados no e,;ercicio .do magisterio, . e atteSla-. 

dos de Ir• s protlsslomes muito dÍStinetos, ac-
. Tudo islo jâ é um ilrogre.•so, tudo isto ·é eordes na afiirmaçào _de qne 0 pt:ticionario se 

d_tgno de applausos. mas tli'io baj~ ~ espcr11n~a aclla physicaloeate impossibi!lt:ldo de continuar 
de que todas ~s verbas d.-ixem de >er CXl'Mida~. n servir por I!!Oieslia que.' o_ ameaça de perda 
Qu~ondo o nobre dt·putarlo· fór mini; tro h~ de completa da vt:;t:l. .. · -- .. . · ··· 
ver_ q11e i>to é. quast hnpossivel. (llfuito bem; · · : · · · · .mutto bem.) .. · · · E:. pors, de equiàade· conceder-se ·a aposentá· · 

dona a um runccionario que a.em gasto Iliais de 
A discussão. tlcaa\liada pela·hora. 26 annos no serviço;pu. bltco,~e que foi ultima·.· 

Tomo Iv.-ro. · -
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mente atacado de umn molestin que o ameaça 
de ceguei!'~. O peticion~rio n:io requer;, ca1nora 
soniJo nqnillo que a outro~ tem sido concedido 
em i denticns circumstancias. 

A' vista destas explicações que acabo de dar, 
creio que o nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
se acha habilitado a pronunciar-se na questiio. 

Concluo dizendo que voto pelo projeelo, por
que entendo que assim pratico um a c to de equi-
dade e até de jnsticn. . 

O Sr. Freitas Coutinho observa que 
estns questões são mais séL'ias do que a prinei" 
pio parecem, e não insislil'ia ~i não visse 
neila em·olvido um principio que -pretende s~l·· 

· var·.- Entende que a assembléa ger~l deve 1 e· 
gislar sobre medidas get:aes e não ~o~re as qu~ 
interessarem a este ou aquelle md1valuo. T:w' 
liberalidades attent:~m contr~ as prerogativas da 
assernbléa geral, quando não prejudicam seria
mente o !besouro. 

Após a concessão de que trata o projecto 
virão outras e outras, que augmentnrüo os ~a
cargos jó pesados do thesouro. 

Recorda que uma concessão semelhente em 
favor de um digno s~eardote mineiro nilo tnc
receu a approvaç5o da carnar~. Ott a jubilação 
que se pretende conceder é prevista em lei, ou 
n~o. No primeiro c~so a _sua concessão depende 
do governo, no segundo é uma cxcepçao, um 
favor individual, que a camM'a não deve ap
provar. 

Assim se exprimindo, não ê seu intento des· 
conhecer os serviços do peticionnrio, porém 
salvar um principio. Os precedentes allegados 
em favor do projecto nada provam, ou mani
festam uma pratica que deve ser corrigida. 

Observa ta nl!Jem que -a re~peito deste proj e c to, 
como a respeito de outros, os pareeeres tias 
commissões s5o dell.ci~n tes. niio esclarecem a 
camara. Na sua opiniilo, os ·pareceres, além das 
conclusiies da commlssão, deviam trazer todos 
os documentes e inform~ções relati,•os á mate
ria do projecto. 

Insiste nas considerações que faz com tanto 
mais raz5o qu:IDto ou v c de um a p·anc qu~ o 
peticionaria é rico e póde dispensar as liberjli
dndes do Estndo. Apez~r dis Lo, porem, n questflo 
de principio é que principalmente influe no seu 
voto. O debate quo parece travar-se esclare
cerá muito melhor o assumjllo. 

Vindo á tribun~ teve apenas o propositó de 
firmar a sua cohcrencia nestas questões, e 
lembrar á camara que mais de uma -vez o seu 
vote tem sido cGutra taes pretenções. 

conced:>l-as. visto ter elle em seu favor todas 
~•s condiçõeS, quo de.terrninar:tm. iguaes-conces· 
sõcs, c:otno Lcm provou o illustre deputado ·que 
me p>ecedeu. Pouco ~crescentarei, pois, neste 
ponto no que elle disse. 

Portanto, sómcnte direi ao nobre deputado 
que c~d~ '~m de nós está em sua posi~ão, isto 
é, o nobre deputado no seu lugar de opposicío
nist~,e eu no de re!<Jtor da commissão que deu o 
purecer. A dilTerença consisteJJm que S. Ex:. 
ó incDherente c eu coberente. · 

O nobre deputauo j:í tem votado por preten
çõe> igunes o onno passado, c ainda ha pouco 
deixou passar sem protesto a pretenção do 

.. chanfre Francisco José· dos· fieis, professol"llá 
cadeira de franeez do seminario episcopal do 
Maranhão, com igualdade de circamstancias. 

O SR. F mmAs CoU'IrNRO :-Houve vütação 
nominal? Y. Ex. s<lbe como eu votei? 

O SR. AL~tEmA Couro :-Appello para a sua 
consciencia. Desde que não ltouve discussão e 
menos protesto da -pano V. Ex., estou antori
sndo a concluir assim. 

O Sn. Fll.EtTAS CounNHo :~Escapou-me este. 

. O Sn. AL)!ÍlmA. Couro :-0 que eu quero dizer 
é que sou cohereute e V. Ex. não. 

O 811. MAncOLlNO 1IounA. dá um aparte. 

O SR. ALliEIDA Como : -A commissão achou 
as razões deste pretendente bem fundamen
tudas. O projecto passou aqui por tres discusc . . 
sões, sem protesto, reptto, e no sen.adó obteve
p~recer favor~vel ; portanto sou logico e cohe
reute, votando por este projecto, que está em 
ídenticas circumstoncias ~os outros, mas isto 
nflo quer dizer que os nobres deputados nã() 
deliberem como quizerem. 

A questão que se smcitou, de estar ou não 
este indi\"iduo em bo~s condições de fortuna, 
ni\o vem nada para o caso, nem eu entro uella, 
pol'que, quando a c.ommissão estuda e aprecia 
os documentos com escrupulo e cuidado, só
mente inve>tiga, como deve, o direito que tem 
o peticionaria. Em Vi>ta dos documentos, a 
commissão decide como juiz que julga em vista 
da;; [lrnva,:: estas sntisfizeram á sua consciencia, 
pelo que a cowmissão deu parecer favoravel, 
s~m pl'ocurar saber qual era a posição de for
tuna do pretendente. A commls~ão julgou que 
este individuo tinha iguacs razões :í jubilação 
que havia reputado procedente para outro , e 
tendo dado no anno passado dous pareceres 
neste mesmo sentido, e este anno um, não po-

0 Sr. Alnleida Couto:- Cheguei db neg-ar seu deferimento ao que se discute. 
felizmente a tempo de dar as explic~ções pe- Dadas estas explicações no nobre deputado e á 
dida~ , embora a minha falta foss~ perfeita- caro~ra, continúo a votar pelo projecto. 
mente substituída pelos dons collegas da com-
missão. A díscussao ficou adiada pela hora. 

Pouco tenho a acrescentar ás eonsidera~ões O~Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia l.0 de 
feitas pelo meu íllustrado collega, companheiro Setembro: 
~e _bancada e ~e depul~çiio, o qual realmente . . 
JUSI!ficou o pro]ecto. O individuo de que se 1.• parte (ate 3 !toras da ta1·de) · , 
trata não ten1 e!fcclivamenle direito á jubil,çi\o l . . . _ . 
COD_!O os O!ltros p;ofessores do seminario, qne ~~ntm_uaçao da 2.• dtscussao, do credtto do 
a tem obtido por excepção, em. consequencia mm1sterw da fazenda. . 
da faculdade que tem esta augusta camara para 2.• dita da receita geral do Imperio. · 
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3.•· dità, do credit() do ministerio do. agricul
tura . .. 

·mente a urgencia requerida pelo nobre.depuado 
o Sr. Joaquim Nulmco, eu seria dos que vo:a
ram contra a mesma urgeneia, por motivos 
twidentes. · 

Continuação das materias dad.?s p.1ra a 1.• e 
~.• parte .da ordem do dia 31 do corrente, acctes· 
cendo; i.• discuss'io do projecto n. I 01~ A de 
.!880, sobre privilegias industriaes ; L • dila do 
de n. 6li concedendo loterias í1 santa casa do 
Recife; t.• dita do de n . 92, sobre c1 carcereiro 
do A5.51i. 
, Levantou-se a sessão ás (1, ij:l horas da t.~rde. 

1880- N. 7 B 

· lltdatção )llira 3.• ~discussiio- do prrJccto n. 7 A 
. . de '!880 

A assernbléa geral resolve : 
Artigo unico. Os eleitores dn . parochia de 

Santa Marin !I~gdalenn, da villa do Teixeirn, 
f~rm.arão col!egio na villa de Patos. na pro· 
vmcta da Parahybn; revogad:Js ns disposi~es 
em contrario. · 

Sala das commissões, em 3i de Agosto de 
1880.-Fiormcio de Abreu. -José JJasson. 

1880-N. 7C 

Redilcção para 3. • IÚJtus•ão da emenda ao lli'O
Jetto n. 7 A de iSSO 

A.assombléa gerul resolve; 
Art. t. • E' cre~do um col!egio eleitoral n3. 

villn de Taquaretinga, na província de Per
nambuco. · 
A~t . %.• Revogam-se as disposições ·ém con

trano. 
Sala das commissões, em 3! de Agos\0 de 

1880.-Florencio de .4.breu,._Jostf Basson. 

1880.-N. 7 D 

Redacção para 3.• discussão da emenda ao pro· 
jecto t~. 7 A de 1880 

A asscmbléa geral resolve ; 
Art. l.' E' crendo um collegio · eleitoral na 

ViiiJ do Brejo Se eco, na província do Ccari1. 
A!t. 2.• Revogam-soas disposições em con-

trariO. . 
Sala das commissões. em 3l de A:::osto de iSSO. 

- Florcncio de Abreu:-J. 'Bass011. 

DECL.UIAÇÕll$ DJl. VOTO 

Declaro que votei contra o sulistitutiVQ ao 
contrato do gaz, por ser uma de l eg~ç5o feita 
ao governo pelo parlamento, dclegaç5o que aliús 
não.offereceria inçonveniente, si fosse pessoal 
ao actual ministro da ~gricultur~, cujo zelo e· 
e>erupulo na celebração de contratos são coube-

. cldos do palz. · · 
Em 3! de Agosto de 1880.-Joaquim Nab11t0. 
Declaro que, si estivessé- present~ na ~slio 

de hontem, por oecasião de se votar. nomin~l-

Saln das ses.•ões, !}fi 31 de Agosto de . iSSO. 
- J. 11!. l\fa!lieiros. . . 

Si estivesse Dresonte á sessãó de hontcm, teria 
votado contra 3 urgencia requerida pelo ·Sr . 
deputado Joaquim Nabuca, por isso peço- seja 
na acta inserta esta minha declaração de voto, 

Sala das sessões, 3i de Agosto de i 880. - V. 
M.· Mello F~ancc. 

Por incommodo de sánde, que me tem privado 
de comjXlrccer ó. eamara, não estive presente á 
sessão de honLem. 

P()r .. isso peço que se insira n~-acta · q·ue.· si -
assistisse á votar.iio nominal da urgenci~ reque
rida pelo Sr. deput~ do Joaqo.im Nabuco, teria 
acompanhado os que votaram contra. 

Snh 'das sessões, 31 de Agosto de !880 .-
Feticio dos Santos. . . . 

N5o ha\'endõ comp~recido á sessão de' hontem , 
por incommodo de saude, peço q_ue se insira na. 
acla a declaração de que, si est1vesse presente, 
votaria contra a urgencia requerida pelo Sr. de
putado Joaquim Nabuco, como yotei da primeira 
vez que foi requerida por S. Ex. . 
· Sala dils sessões, 3! de Agosto de !880 .-!f. 
J. de Lemo!. · 

A cta -em I de S e tembro de 1880 

P.llESIDEl'(CI.\. DO SR. VISCONDE DE Pl\A.DOS 

ló H horas da manhã feita a chamada, acha· 
r .1m-se presentes os Srs. Visconde de Prados, 
.A.h·es de Araujo, Candido de Oliveira, Martlm 
Francisr.o, So;é Bnsson, Belfort Duarte, Barão 

· da E;;tancin, Almeida B~rboza, Souza Andrade, 
lgnacio Mnrtins e Viriato de Medeiros. 

Cotnpareceram depois da chamada os Srs. 
Satdanba }farinha, Danin, loaquim Serra;·Mo
re;ra llrandiio, Manoel do Magalhães, Abdon 
l\H lnnez, Freitas, Francisco Sodré, Buarque de 
M~cetlo, Sínval, Luiz Felipp~, Serapllico,Antonio 
de Siqueira, Espindota, JI.Ioute, Pr,?dO Pimentel, 
Alme1da Couto, Bulcão, FerreirJ de Mouro, 11· 
defonso de Arnujo, Ribeiro de Mene~es. Prisco 
Pa1·~iso, Rny Barboza, Azambuja Moirelles, Ba
ptista · Pereira, Soal'es Brandão, José Caetano, 
Ailreu e Silva, Ces:~rio Alvim, Carlos Alfonso, 
Fidclis Botell:lo Lemos, Valladares, Antonio 
C;! rios, Morei~a de Barros, Olegario, Tamandaré, 
Jeronvmó Jardim, Sigismuil.do, Sergio de Castro 
e Flúeneio de Aoreu. 

Faltaram com participação os Sr;;. Aragão 
E> :Mello Andrade Pinto, Aureliano Magalhães;
Barros Pimentel, Borão Homem de 1!1ello, Corrêa 
Azevedo, Esperidião, Camargo, Franco de .. Al
mei!b, Frederico de· Almeida, Fabio Reis, Costa 
Rabello, Franklin Dorin, Aceioly, João ·Brigido, 
Jeronymo Sodre, Lourenço de Albuquerque,Lima 
Duarte, Macedo, Frederico Rego, Mello e Alvim, 
1>I~i'i3nno uaSilva, Mello Fl'3nco, Pompen, Pedro 
Luiz, Souto, Mal beiras e "Theophilo Oiloni. ; e 
sem c! la os Srs . .A.merico, Affonso Panll:l, Bel
tr:io,. Be~erra Cav3lcanti, Be~erra· de · Men~ze.s, 
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Couto Map:alh~~s. Costa Ribeiro, Di~11:1, Epa
minondas de Mello, Frnnco de Sá, França Car
valho, Fréita;;Coutinho, Felicio dos Santo~-. Fel'· 
nimdo O~orio, Galdino, Gllviilo Peixotn, Horta de 
Araujo, Joaquim l!r~ves, Joaquim Nabut~o, Jo~
qnim Tavares, José Milrian no, Liberato Barroso, 
Leoncio de Carvalho, Mnrcolíno Moura, Meira 
de Yasconcellos, Martim Fran~isco Junior', ~br· 
tinhoCampos, Uanoel Carlos, Manoel Eustaquio, 
Rodolpbo Dantas, RodriguesJ:mior, Sonza Car· 
valho,- Souza Lima, Silveir:1 de Souza, Theodo· 
miro, Ta~·ares Belfort, Theodoreto Souto, Ulysses 
Vianna e z~ma. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara n5o 
haver sessiio por fa!La de numero. 

OSn •. i.• SEC!IET.UÚO dá conta do- seguinte 

EXPEDlE~TE 

O.lllcio: 
Da ministerio do império, de 3i de Agosto, 

remeLtendo cópia do decreto n. i8Lõdaquelb 
data, pelo qual Sua Magestade o Irntlerador houve 
por hem prorogar nté ao dia 20 de Setembro a 
actual sessão da assembléa geral legislatíva.
Inteirada. 

Requerimentos : 
Dos ernpre~ados da olfaudega de 11!aceió pe

dindo o restabelecimento do :nt. 73 do r~gulo 
mento de 2 de Junho de i8i6 .- A' commio$5o 
de orçamento. 

Olllcio do Sr. deputado Anrelínno i\lagalho"s. 
participnndo nflo poder com pa rec~r ~s sessões 
por algum tempo, .por se acha1' de nojo pelo 
!allecimento de um filho.- Mmdou-se desu· 
nojar. 

O Sn. Pru;;$tO~NrE participa qu~ vai-se o.lllci ar 
ao governo afim de saber o lognr e hor~ mn 
qne Sun lllag-estade o Imperador se digna re· 
ceber a deput~ç:io d~ cnmnra do< Srs. dr•putado~ 
que tem lle felicitnr o mesmo Augusto Senhor 
no dia 7 de Setembro, ~nniversurio da Indepcn· 
denr:ia c do lrnperio, e noHWia pnrn a depuLa?:'ul 
os Srs. B~ptisln Pereir~. Valla<lal·es, B!,rilo d~o 
Estancia, Diana, Espindola, Freita;:, lliheiro de 
?!lenezes, Monte. José CMt1llO, Costa Uibeiro. 
Sergio de Ca>tro, Prn1lo Pimentel, Horta de 
-~ranjo, Aureli;~no Megal h••es. Jero n ymo J nrd 'm, 
Antonio Culo~. T11rnandaré, Ulvsses Viann:~, 
Sigismundo, TbeOtlorcto Souto, Abdon Milnne>., 
Seraphico, Fernando Osorio e AU![Usto Fran~n. 

__ A ord~m do dia para 2 do corrente é a mesm" 
do di3 i. •; nccr~scendo a interpellaçiio do Sr. 
Joaquim N:rbuco. · 

~=--

se .. ..u.o e:m 2 de Setembro de :1880 

PRl!SIDl!NC!A DO SR. VISCONDE DE PIUIIOS 

SUliMARIO.-&u~:mt..'iTE.- Part1cete&.- Observa.cr.es d<l 
~n.Bezerra Cantc;~.nti, w.inistr<J da agricalLurn, G:ildtno <J 

!~~~~adr:e~!.~~Sl~~~,~~r~E ~~ ~;~E;o n~~~~t;~~nài~~~: 
lOOÓ~. liiJson·a.;õ~s \!os Srs. Dhna, pre~i .. óntr! e Freita.~ 

~~d~~~~·M!f~~~~-~~r:~~~o ~:~~;i~~ ~~~~~~~~d~,A~~ 
~~~:i~!~~ç~~· eo~;~r~;;~s d~$ s_~. Joaquim _Nabuco e 

A's H horas da 'ma11hã feita a chamada acha-
ram;sc_ presentes os Srs. Visconde de Prados, 

Alves de Araujo, C•'S~rio Alvim. 11~nMl de J.la. 
l(alhiie~, l't'i>co Parai,o, Ildcfons~ de Arnujo, 
h•ronynHJ. Sudr, B:~riio d~- Estuncw, Bezet·ra 
CavaiCilnll e Tavares Bolfort. . 

Comparecer,un d~pois da ch~mada os Srs. Sal
danha Marinho, Ameri~o, Franco de Almeida, 
Joaquim Serra, Esp~ndola, Freitas, José Basscn, 
Líberato Bar1·oso, Tlleodoreto Souto, Viriato de 
A!edeiros, J'!Ianoel Carlos, Moreira Br3nrlão, 
Abdon Milanez, Sinval, Bariio Homem de Mello, 
Dunin, José Marianno, Luiz Felippe, Barro~_Pi
mentel, Almeida Co11tu, J3ulcão, Ferreira de 
Mouru, Fide:is B"tdho, Marcolino Mo11ra, Bo· 
dolpho D:mt:~s, Horta deAraujo·, Andrade Pinto, 
B"pti>t" t'er~iJ'il, r>runci~c·• Sodrê, Freitas Cou
tinho, Joa•1uim Breves, Ulysse> Vianna, José - -
Ca~t<ino, Aif0ri:iii Pcri'ua, Canlliilo tle" Oli'veirâ, 
C~rlos Alfonso, Corrêa Rabello, Galdino das 
Neves, :Murtinho Carn1>os. Mello Franco, Lemos, 
Antonio C:~rlos, G~vião Peixoto,. Martim Fr:.n
cisco, Martim Francisco Filho, Ole,::"rio, V:•lla
dares, Jeronymo Jardim, Sigísmundo;Malheiros, 
Jllello e Alvim, Tamand(tré e Tbeo~llilo Uttoni. 

r.omrmreceram depnis de abe•·tn a sessão os 
Srs. Soares llrand:io, Ferrr:tndo Osorio, Mon
te, Ribeil·o de ~!eneze<, Diana, Az~mbui• Mei· 
l'e-lles, Almeida BaJ•bozn, ~!oreira de Barros, 
Flomncio !le Abreu, Antonio de Siqueira, l!:pr· 
nimondn de Mello, Silveira de SuH7.a, Joaquim 
Tavares, Seraphico, nunrque de Macedo, It:na· 
cio Martins, Co~t" F\iiJCiJ'O, Augusto Frunça, 
T!Jeodollliro, Pedro Luiz, Souza Mima, Fr~de· 
rico Re~ro, Souza Car\ratho, A1·ag:'io e ~lello, 
Prado Pimt:nlel, BrliLriio, Zarna, Joaquim Na· 
buco, DolCort Duarte, [>ellcio dos Santos, Be-
zerl'" de Mcn,•ze.' e l\u v Bu rhoza. · 

r>nllar:lm com particit'ãção os .Srs. Aureliano 
l[ag-alh:i<•s, Camargo. Costa Az~vedo, Esperi
ui5o, Noguoirn A""iuly, FranC<l de S:i, Frede

.rio'o de Almeidn, F:!IJio Reis, Franklin Daria, 
.Tuiio llrif(ido, L~urenço de Albuquet·que, Lima 
Duarte, hlacerlo, M•riarrno da Silva, Purnveu e 
~uuto; r. s~m e! la os Sr~. Ahreu e Silva, Coa
lo ~lagulhiies, Frnnçn Can•alho, Leoncio de Car
"'" !lu, Meil'" de V:.sconccllos,. bianoel E usta
quio, Rodrig-nes Junior, Sergio de Castro e 
~uuza Andrade. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta 
a sessf1o. -

S:io lidas e approv~das as actas dos dias 31 
de .Agusto e I. de Setr•moro. 

Officios: 
Do ministerio da guerra de 31 de Agosto, 

lr~usmitUndo o requerimento e ii1ais papeis 
em que o alferes honor~rio Idnlino da Silva 
Hondüo, pode ser ndmittido no qna,íro do exer· 
cito.-A' commi~s~o de marinb" e guerra. 

Do mesmo ministerio e igual d•Ur, remei
Lendo o requerimento e mais 'p:1peis em que o 
tenente graduado do L 0 regimento de artilhll; 
ri~ Patricia José Tei~eira- pede tr:msfereneia 
p~ra a arma de cavallaria. - .A' commissão de 
'Ilarinba c guerr~. __ _ 

Do mesmo milli~lerio e. igual dat~, r~met-
tendo o requerimento e mais papeis em qne o 
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f .• tenente gr~dua•lo, Tohi:~s C..:~ rins Coimbra 
pede Lr•usf~rench· tu•ra a arma ole cavallariil.~ 
A' eou•u •I>~O de m:~ririh:~ e_gnerra. 

Do iire.- ideote lia província do flsr,•hyha de 
f8 de Agu~to, · remetteudo o officlo do pre~idente 
do eoi!J!~io eleito_ral e cópia auth~nllea da acta 
da ele1çao de elcrtores geraes que ulti mamenle 
se procedeu oa paror.hia de No>sa Senhora das 
Dor"S da Villa dl Alagô~ - do ltonteiro.-A' com· 
missão de-poderes. -

Do mtJSrno presidente e' igual data, rem~t
tendo a autbentitl• ria a•·ra da elei•·ão d- eldtll· 
res gerH~s v•·o(edida ultimam~nl~ na par11chiu 
de Sanio Antonio de Ph•ncó.-A' comwl8sào de 
podores . 

.. . Requerim·ento· "de· ·nranlio' Ilfagnó de 'A:rii~jó, 
pedindo preslar exame do 2. • :~ono 111edico· 
ilep -is !lo cxnmo de an3tomin que lhe !alta.~ 
A' commissão de-instrueção pnlllica. 

E' lido e approvado o seguinte : 

Par ·cor 

!880-N. 7! 

A commi~~3o de .marinha e guerra, tomando 
em COU$ideração. em virtude do ·d~~pa~:ho rlôi 
mesa, o 3Viso com que o miuisturio· da gu~rra 
remctten . :i - ~st:• ;•ugnsta .. am:ora o reqnerí· 
.me11t0. do· tenente·e<Jronel de iofan~1ri·• Ao· 
tonio Eríé~.~ Gu>tavo Golvão, que pede se lhe 
mando: cont~r u·ntiguidnde desse ,posro de 6 d6 
0ntuhro de f870, d~ta dn lei que m:ondou con
s~derar l(r~~o~dos nos pustos em ·que baviam 
s1do comm•>s•onodos pelos ,reo .. rae>·. em ch"ore 

· dnn•nte · a · gurrrn do ·Pai-õwuay os officiáPs e 
praç;•s de ~·t·et, que nessa duta conservavam ns 
respectivas cummis~õ~s , enlende que e;<lando 
claramente definiol~s no art. 3. • dl• r.il.:•da lei 
e na de n . 2.616 de l.J de Agosto de :1.875, que 
ampliou a primeira fnzendo extensiva aqnelln 
di;.:po;<iç'Uo aos officiaes eornmissionados pelo 
governo ImperiaL presidentes de provinciii e 

. commandante.s de forc•s em operações no sol 
da província de Mato Gros!'<l, os ~,;osos a que é 
ella · appllcnvd, niio ha m11tivo parn qnalque•· 
noyo neto du poder legisl~tivo a tal res-
pctlo. • 

E', portnnto, a commis~h de parecer que 
se remett.a ao governo. pelo mini,:terio do 
guerra, e;lpia do all·•dido re.,uerimcnti• e ().< 
dflo:UmP.ntos qoc o aOOIII(l:ooharalD, nfim d-. que 
pelo mes11oo governo st>ju resolvido o que rõr 
de justiç.1, que em rela\'-10 ao ollicial de .que se 
trats, quer á qu;•esquer outros, quA porventurn 
se ach~m · co•uprebendidos nns disvosiçõ~s dns 
citad~s !ois. em virtude das qnaes, é clnro. 

· fieara:n equiparHdns em seus dh·eitns qunnto ;i 
gr~d\13Ç~O l•S . O.tHei a~>s e pr~ça:> .de pret nos ca.os 
em um~ e ootra. definidos. · · 
. Sala das oommi-sões, ! de SPtembro de· iBBO. 
~eron!JfM R. · tk MJraos Jardim.- .4lello e 
A!vim. · . , · . . ._ .·. ·. 

E' lido e mandado imprimirparaser.vulado ~--
seglll,nte . . . ·. 

PABRCGB 

i880~N. ~A' 

Província elo Pará 

A commissõo de con~tltuiçiio e poderes, tendo 
observado ~s ~isposiÇlles do art. 7.• e paragr!· 
phos do regrmentu da c~ mar~, examinou DS actas 
da~ etei~.ões primarias das paroebi~s ·da Sê Boa 
Vista, ~irery, ·· Cametá, Carmo· de Tocantins 
Ohidos e Prainha, ·e vel'illcando pelos · docomen~ 
tos q11e lhe roram prê>entes a validHde das 
eluio-õeg abaix!l declarnd .• s, é. de -pare•·er : .. · · · · 
• Que s•·j~m approv~d·s · •s eleições . primArias 
d•s p ·rocbias d~ Nossa Senhora d.i Graçn• dA Se, 
pr~s1d1d;• por Antllnfo Aogosto Teixma.Pioto.· 

·d~· _s. lloming-os ·d~ ·Boa .. V1~1a de Tucatio;·, ,pre: 
~1d1da por AntonJ•l Aureh~oo de Ca.~tro · de· 
Nossa Senhora da So_leda~~ de Cairary, r•resi<lida 
por ~rac1ano Antçmo d~ ~ascimento ; de S. João 
Bapt•sta de. Cameta, prestdtda por Estevão Wan· 
zeller de AI buquerque ; de Nossa Senhora do 
Cnrmo ·de l'ocantfos, presidida pelo tenente
·cm·onel Antonio de ·Moraes Bittencourt · de 
Obido;., presidida por Francisco José Machado 
Angi•·o, e da Prainha, presididà por Leocadlo 
José Rodrigues . 
. Sal• d~s commi~sõe.<, 2 de-setembro de 1880.

- -Florencio ·de Abreu. - José Bci$son.. 

O Sr. DPzerra CavalCRntl:- -Não 
pret ndu su,citar um deh~te ; não tenbo o de· 
•ejo do fazel-o, e-specinlmenle .em r•la .. ão ào as
snmpto ~ que vou rer~rlr·me. Tenbo'· unica· 
mente em vis la dirhdr uma lig~ir~ p~rgunta ao 
S•·. ministro da ngdcultura e obr~s publicas re
lativamenLe ao d!l<:relo de 23·de Jolllo publicado 
no Bia ·io Oflici :l dP· antc·hontém,Capprovando 
a ltern~6e.~ nu traçado dn estrada de ferro de 
Nat. l a Nova-Cruz. · · 
· A da ta dos requerimentos da respectiva com· 
~"nllia pedindo essas allerações·, como consta do 
mesmo decreto, é· dos lin• de Abril· do corrente 
a uno, poucos dia:; ant~ de assumir a admiois
traríiu da ·pNvincia o novo ddel(ado do aetual 
... jni~terio, .por quem, parece, não :<e quiz es· 
tte•<~r. para inrorm~r subre as rereridas alte· 
rn~~ - ' . 

Importondo -ellas talvez em contrariedades 
inju~L;•s a interes~··s legítimns de a\::tumns Jnca
lidade<, ou de nlgnos pror•ri.tarios,.em proveito 
rle outros m••nos J.,glllmos, polleria estar aliâs 
no. P"nsnm~~to. dõiiJIICiia .. empreu~, que · é de 
ong~m poh11ca, tanto r•elos coocessionarios, 

-como pelo modo e condições da conces<ão. ·con
~tituir-se, ou quererem . constiluil·:i inauencia 
politíca na provinci8. 

O SR. FR&lTAs r.oll'TLNI!o·: -E· a· ·tal estrada 
tem ~-"raotia de juros. 
. o. sn. 'BszERRA. C.lvALCAl\"rx: ..:.. lleliebi ha 

· l i :~ <nm!(!legram•n·a _de pes.~oa grada e·devída-
. uenle consid ·nu!~ di chl•de de S.'• José 'de ·Mi-
. lhll.: comlltunicaodo·mll..-'a proposito da esta· 
~0- ~Ue esla \Ta assentado ' fonolar·,S.e oaqnella 

- cid~de, a - pr~meira .qu~ . se.- encontra:. ua, . l.inhõt . 
:~rco nd" pela •l.ita e.<t.r;odn à •ti~tanÍ\ia "d.e oito ... 

, n?ve J~gu.as ·d ·1 · capltul, que fôra ·sua legitlm a 
uSJJtra~ao mallograda em favor da·,vma :de · Pa· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:38+ Pág ina 3 de 28 

478 Sessã:o em 2 de Setembro de 1880. 

pari, adiante meia le_gun,_ e que nãD é ~ ~a
minbo regular na d1recçao sul da provmmn ; 
pelo que me pedia que me entendesse com o 
nobre ministro e desse quaesquer passos ten
dentes a promover a reparação de tnl injustiça. 

Não posso bem pre~isar e discutir os termos 
e o alcance desse telegramma, porque não te· 
nho conhecimento dos negocias concernentes n 
referida em preza. Procurei instruir-me na se
cretaria da agricultura e fOram-me mostrudas 
plantas, que s~m a conveniente. explionção eu 
não poderia bem eomprehender ; no entanto 
vi ~ne uma das alterações se refere iostamente 
ã ctdade de S. losé, desviando a lintia que fóra 
primitivamente traçada ; em vista dv que me 
.parece, _!1116 .. a .~eelamação ácerca da ~tação 
naquella cidade elilende com essa alleraçao. · 

Ora, como já disse, a cid3de de S. Josê, a 
primeira que fica ao sul da capi~al, depois de 
oito ou nove leguas de terreno deshabitado, e é 
uma das mais florescentes daquella provín
cia, séde da comarca, naturalmente dev~ra 
ser um ponto, em que passasse a linha, ·como 
tambem onde se estabeleces~e uma estação. Pre· 
1erir aquella cidade para ir co !locar a estação em 
uma viUa adiante meia legua e que não está como 
tambem já disse, na direcção natural ao sul da 
província é,parece-me, uma injustiça manifesta; 
tanto mais quanto, segundo os termos do mesmo 
telegramma, essa desfoca~o da estação, que es
tava para alli àeslinada, e a transferencia para 
a vil!a de Papary, foi solicitada por um pre
prietario daqnella villa mais sympathico talvez 
as vistas da empreza, no passo que não lbe serão 
tanto na maior parte 'os proprieta.rios e habi· 
tantes da cidade de S. José. 

A outra alteração refere-se ao município de 
minha resideneia. Tambem não posso ainda 
discutir nem o tr~çado primitivo, nem a modi· 
ficação que se fez com o decreto a que alludo ; 
peço porém permissão ao nobre ministro para 
trazer ao seu conhecimento um1 circumstancias 
que a respeito se dá, e de certo modo justifica 
a supposição, que emitti, de que aquella em
preza póde estar animada, sp!icit1ndo taes alte
rações em um ttaçado já approvado, de motivas 
polittcos, procurando contrariar os interesses 
Jegitimos das Joca!iàodcs, ou dos proprietarios,-
qlle lhe não São sympaticos. . 

O SB:. FmnorAs CoUTum:o:-Não creia V. Ex. 
que o governo ha de attendel·o. não nutra 
esta espe1'3'Ilça, que é inutil. · 

0 SR.. BEZEIÍ!(,\, CA.V.!.LCAmi :-Deil:o o'nobre 
deputado com a sua descrença ~ctual e prefiro 
manter a fé •.. 

O S11. FREITAs CoUTU\':l!o :-lllru! ficará desillu· 
di de, e é peior. 

O 811. ·REZ:&l\1\.!. CAVALc~rr:-.•. sem que en
tretanto esteja ou pretenda considerar-me com
pletamente preservado de decepções. 

O SP... FREITAS Col)'l'll;]!o : -Y. Ex. já tem 
passado por .tantas 1 Passará por mais esta. 

O SR. BEZEl\RA. CAv .!.LCA.l~TI : - E' possível,. 
bem que agora felizmente não· me ache tão in
(jllieto como já esti-ve ; todavia a~radeço aoo 
nobl:e' deputado o interesse benevolo que toma-

·ponrum. (Ri.ro.) -

Mas, como ia dizendo, sobre indemnisação de 
terrenos que me pertencem e que têm, ou ti· 
nh~m .de ser percorrido pela estrada .de ferro, 
recebi em Iins do mez de lunllo um te!e~'Tamma, 
e depois 6utro em principio de Julho, do repre
sentante daquella empreza, cujos termos não 
penso que sejam. considerados os mais curiaes, 
ou que primem pela delicad.~za, sobretudo a 
primeira vez _que um cavaJlleiro se dirige a 
outrem. 

Eis os termos a qne me refiro; repetidos · 
n'um e n'outro telegramma (!é): • A ferro vi:t 
de Natal á Nova Cruz atravessa n propriedade 
Cunhaú, de que V. Ex. se diz senlwr n:t esten
são, etc .. (e depois de offerece.r-me uma insigni
cante indemnlsação continua.) • E:cl)·o resposta 
únmediata pelo ·telegrapilo, ou pelo primcir.o vapo,._ . 
de.lu/.l!o proximo; si a nã()· der, entonderei que 
rejeita a offerta. • 

Considero mesmo ·um pouco demasiada a pre
tenção da empreza, julg-ar da legitimidade 
ou illegitimidade da propriedade, domínio ou 
posse, de quem quer que seja. ' , 

Isto póde bem signifi~or o que ha pouco in
diquei ; isto é, que aqúella em preza seJa mo
vida por incentivos ou pail'ões politicas, o que 
me parece não póde estar nas vistas do go
verno. 

Com o que tenho dito formulo assim a minha 
pergunta ao nobre ministro <Uls o liras publi • 
eas: 

Não julga S. Ex. mais conveniente ouvir a 
respeito o novo pre.sidente da província, dele
ITado da ímmediata confiança do governo actuaJ? 
Creio que serií uma condição de imparcialidade 
para bem julgar o assumpto; sustando, se achar 
attendiveis as minhas observações, a ~xecuçõo do 
alludido decreto, até que melhor informado 
resolva ultedormente, como enteoder mais con
veniente, ou mais justo. 

E' só o q ne tenho a dizer por agora. 

. O Sr. Buarque de Macedo (mi
nistro da a_qricultura):- Sr. presidente, na 
approvaçào de estudQS ou na modificação de 
estudos de estradas de ferro, o governo não se 
póde guhr senão pelos esclarecimentos quere
cebe dos engenheiros fiscaes das emprezas. A 
modificação do traçado da estrada de ferro do Rio 
Grande do Norte, a que se referiu o nobre de
putado, fez-se depois de ouvir o engenheiro fis
cal daquella estrada. A camara comprehende 
que, não tendo nenhuma prevenção, não tendo 
nenhuma informação em sentido contrario aos 
esclarecimentos que o ~overn() recebeu, .não 
era racil, não era mesmo possível, deixar de 
aceitar os esclarecimentos do engenheiro fiscal. 
Foi o que aconteceu. 

Nestas condições en não podia nem siquer 
suspeilar de que pudesse haver interesse poli
tico, interesse de localidade, que determinasse 
essas modificações. Eis por gue as alterações a 
que o nobre deputado se referiu foram appro
vadas por decreto imperial. Todavia o governo 
iijnora que a companhia inijl~a que está con· 
cluindo aquella estrada faça ou nao politica na 
provincia. 

O S!t. FREITAS CoUTINIIO:-V. Ex. talvez alio 
saiba quem é o concessionario. 
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· .. : O; SR , BUARQOE DE MAC&DO (ministro· !fa a,qri- postos da provincia de Goyaz e ao mesmo tempo 
Gldtura) :- Eu sei qu~es são os concessionarios, os impostos decretados pela assémbléa provincial 
e sei hojP- que a empreza é propriedade de uma de Minas. Portanto torna-se urgente a resolução 
companhia ingleza. desta questão de limites. O estado actual desta 

Não sei que motivo possa ter essa companhia questão, constitue um facto inconstitucional, 
para fazer polittc~ na provinci~ ; mas em todo o revoltante e insupportavel. 
caso a palavra do' nobre d_eputa~o, que ~e pre- o SR. lEBONYHo J..umm diz que ha de provar 
ee~eu, merece-me tal constderaç~o que l,!ao posso que isso nlio é exacto. _ 
de1xar de attender ao seu pedido, nao revo-
nando esse decreto mas mandando sobresiar na O Sn. V .I.LLADARES pede para que se tome na 
;na immediata exe~ução e pedindo novos escla- devida consideração_ esta sua reclamação _e que, 
reeimentós .ao presidente da província. • I pon~o de lado P!'OJect_os. de n~nhuma Impor-

Si me convencer de que fui illudido, tomarei ta nela, que_ t~m ':mdo a d1sc_uss~o 4Jl~ta cel!:lara, 
todas -as providencias que o caso requer. · de prere~enc1a seja -~ubmett1do a dehbe_raçao _da 

- assembl6ll este que Ja se acha em 3~· discussao. 
O Sr-. -Galdino-das Neves~-Venho 0- S J • - - - -

pedir com bastante acanhamento uma urgencia lt. EnoNYMo 1ARDllL da _um aparte .. 
por lS minutos p:ir:i responder amanhã ao Sr . O Sa. Cut.os AFFONSO:- A província de Goyaz; 
senador Joaquim Delphino relativamente ·ãs falla ao sentimentalismo da caJl!ara. 
eleições de_ S. Jo3o d~ EJ. Re~ E !I- be!D sei que O SR. VALL.I.DA.!IES não discute agora a questão 
um~ q~estao de localidade na_o pode Interessar de direito ; o que diz-é 'que é preciso que os 
mu•to. a casa; mas eu esper.et tres sabbndos e mineiros nãO continuem sob o domínio da Iegis
podera pa~eeer ~_os meu~ am1gos, que solfr~ram !ação tributaria de duas províncias ; o que pede 
aquellas viO!euclaS ~rattcadas por estrangeiros, é a solução deste negocio. 
que eu. os abandonei. . (8 ad . d -~-· - s v· O nobre senador disse que nUo tinha havido ccupa ~ c e1ra a prest...,-,.,w o r. •s· 
perturbação da ordem, nnturalmente p~rque conde de Prados. )_ -
não se ma ton gente, mas houve tal desordem Observa que, seJa qual for sua soluçao, ella 
que as autoridades foram obrigadas a fugir. será de grande vantagem para os seus compro· 
o Sa FREtus C"UTINIIO :-Quem é o nu!- vineianos, q_ue estão supportando um imposto 

pado? · - duplo. Felict ta-se por v~r o nobre presi~ente da 
o sa. GAL»INo o.u; NEvEs: -.Sou eu por casa de novo nessa cade1rs, .Porque, !l!gno re-

apGiar 0 governo 't preseotante como é da p_rov:1ueta de ~tuas, o~-
De maneira que v_ Ex. por esse argu- virá os ~eclamos .dos m1ne1ros por 1ntermedto 

menta é o. culpado de tudo quanto se P3S~ou do humilde orador. . 
durante os dous annos que apoiou o governo O Sn. P.ÚSIDENTE diz que fará diligencia para 
passado, ao passo qae eu sou o .respons~vel satisfazer o nobre deputado. - . 
apenas pelo que se faz supponho ha cmeo 
mezes. 

M:~s, deixando de parte este incidente, eu 
peço a V. Ex. que consulte a ca~a; si me con· 
cede para amanhã a urgencia pedida. 

Foi concedida a urgeneia ._ 
O Sr. Valladares pede a palavra J)3ra 

fazer uma reclamação. 
Existe nos arehivos desta camara um projecto 

antiquissimo, que já se acha em 3 .-• discussão, 
relativo i questão de limites entre as províncias 
de Minas e de Goyaz. Lamenta (JUe nestn oeca
si5o não veja dirigindo os nossos trabalhGs o 
honrado Sr. Yisconde de Pr~dos, para fazer 
perante S. Es:., que tambem representa a pro
víncia de Minas, esta reclamação. O projecto a 
que se refere é incontestavelmente de grande 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuá a discussão do credito n. 93 do mi. 
nlsterio da fazenda. 

O Si. PliESmm.-·n::-Tem a palavra o Sr. 
Diana. _ 

O Sr. Dlaaa:-Pedindo a palavra, Sr. 
presidente, sobre o credito do ministerio da ·ra

'Zenda, tive em vista dar · nma bre1rc resposta ás 
consider3ções políticas que foram fcilas pelo -
nobre deputado representante de minha pro
viacin o Sr. Fernando Osorio; mas considenndo 
que ha . urgencia na . pa:sagem deste credito, e 
não querendo embaraçar a votação, aguardo 
outra opporlunidade e desisto da palavra c 

O SR. CEsARto ALVtl(;-Perfeitamente. 
0 ·S11. PIIESIDENT:S : -Tem a palavra o Sr Fe-

licio dos-Santos. · 
Não está pres~te. 
O Sn. MAliTINllO · ~os· reqii.er o . encerra-

mento da discussão. · 

· importancia para a sua província. ·E' preciso 
que-se saiba que os mineiros acbam-se sob a 
pressão de duas legislações tributarias; estlio· 
pagando impostos á província de Goyaz e á pro
víncia de Minas: Além da iniqnidade revolt3nt_e 
deste facto, elle encerra um attentado aos direitos 
dos seus eomprovincianos. Comprehende-se , 

·pois, que não é licito cobrar impostos, ·o \l.Ue ·E' apoiado e approvado o requer!mento. 
constime nma limitação :i propriedade do cidad~o, 
sem que, · por intermedio<::dos seus . represen-

. tati.tes, elle tenh:t _sido ouvido. Entretan!<J, os 
·mineiros achain-se debaixo -desta . pressão, ha 
muitos annos. Ha commerciantes -d_e gado que 
têm pago contos de réis, supporlando os im • 

. os~. Freit.aé Cout.lnh~o(pela ordCm), 
observa que a discussão não podia ser encerrada 
porque o ininistro· fallou por ultimo, e· não está 
verificado que ·o Sr. Felicio dos sa11tos se acba _ 
ausente, - - -
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0 SR. ALVES DE AR.AUJ0 (L .. secrrtnrio) :- .\ 
di•i:ussão e~tá encerrada,. por si, punru~, n~o 
achan•lo·se pre>enle' o Sr. Felicio dos s~mos, 
não h a wais oradores inscriptos. 

O S11. Pa&S!DENTE : - A discn!lsão foi regu
Jarmoeute ~a cerrada. O nobre d••putado pelo Rio 
Grande do Sul desi>tin d~ p11lavra. 

ma repr.·~enla!ivo; e.d,;h{ a .imperreiçíio, a in
'COnYenien<'ia e a in·~xequibilidade mesmo das 
nos-~s leis de orçam•·nto. 
. Accresce á minh• insu!llcieneia (não apoiados) 
o meu e•tado de soude, que pouco me. per
mittirfl fazer. 

Tuao. porém, ;;uperarei a ver si . comigo es
clarecer-m.e, para melbor compriro rneu.dever. 

• 'Posto a votos,éapprovado o credito em 2.• dis- !logo. portanto, nos meu~ nobre~ collegus toda 
cussiío, passando á~.·- ~sua !Jenignidade p~n' me ouvirem, certos de 

Entra em dt~cussão oprojecto da receiia geral qne>erei tão b•·evo •ruamo a esvinl,osa materia 
··do Ia:iperio. d0 ~ue vou .lr:~tar me pcrmittir. 

. -~ nl)brc commissão de "rçam••nto dovo, ao 
Entra ·no recinto o Sr. ministro da fazenda .. enlr;•r nesta dis•·ns<ãn, um ~ulo d,·reconheci· 
Occupa a cadeira da presidenoia .o Sr. Gavião oie1tiO pdu gr~nde trnl:lal!w, pelo e:J:cessivo zdo, 

-Peixoto. pelo muito que fez (apoiudos) .... 
O ~r. Saldani•a Marinho (s(qna~s O Sn, ·ANDMnE I:'Ino:- Cumpriu apenas o 

de alte,;iioJ: - Sr. prs· idente, desculpe- me seu dever. . . 
o meu uo!JN amigo, deputada por Pern~n,bl~<·o , o SR. SuoANH.< MAniNHo: ........ para, superan· 
o roub•r-lhe o t~mpo sua interpP.II~ção. (Nrio do innuweras diUiculd,ides, confcocionar o pro
apDiodos.) ·Eu desejava bem quo dla precedesse jedo qu" no< otferec~u, ·e du qual nos vamos 
a esta diseus<iio... occupar, projecto~, t;ue <i em nlguus pontos não 

O auditoria o espera ancio~o e eu n~o querja attinge a eert,.za indi>P•·n,,vel, é segur2m••nte 
desgostai-o, demorando·lhe o prazer de OU\'il-o. po~r~ue era impossível, á l!lustra~" c"mm·is~ão, 

O SR. FREITAs Coll'rrNHO: - E,-tá marcado ir além das tll'obabilida~ '''• por f"lta de oppor-
para a segu.Jld" parte da ordem do dia. · tu nu~ e firme> in(urm:~~ões, algurnas das qu~es 

o SR.·· SÀLDANHA MARINHO: _ Ent•·etanto . uté suo d~vidas unic:omente.ã ' olkilurle d" seus 
membros, e 110 ••mpenlio nobre gue tümou para 

pela eóllocaçao em que e.tâ " ma:eria na urdem cu111pdr 0 seu dever do modo u mais satisfa
dos nossos trabalhos e ('ID <•bedienc•a ao regi-. ctorio. 
mento~ sou obrigado a fa!lar antes de ::i. Ex., a Accresce ain~a uma difieu'dade, aliás ereada 
quem· com su1umo prazer attendo sem·pre. !'OT umu lei, que pouco c;;utdosa111ente foi adup-

As~im, pois, e comando com a benevolP.ncia •ada, e c<Hnn weio do a~ressar" ali opção-dos or· 
dest• ~ogusta c~mar:~,vuu cum;>rir o meu dev~r. \·amentos. \luta-se em primeiro lug"r todos os 

Ao Sr.._ presidente do con~elho, honrado mi· orçamen;os rla desp~za dos div~.rsos mini~lerios, 
nistro d~ fazenda, rogo que, cum a soa ·Costu- e c:•!l~ mn de.per si vai senllu ~nviado ao se
inada bonda·de, attend• ãs fr,cas observações n;odn, 6r.nod" a carnnra sem 111 ~is possibili
que vou fazer, acre~itando que o fn•:o sem11re dad•· de r~tOcal-os em sua ultima e geraJ.avre-
na in!.tlnção de CO<~ôjuvar, como me e pussivel, ciação. · 
e.~ franq1ieza e le"U~~e me_ deterJ?ina,.,, ale· A inconveniencia desse processo é manifesta, 
gtUma e rego.l~r admm•straçao do li.st.do. . é ev\denle. 

)S•n~nem V~J• ~as palaV'ras que V'OU JJ~ofer•~ Cnuw ó possível que antes de conhecidos, fir-
o mluLLO d~ mole,ta_r a quem quer. qo,~ 'ep, E \ ma dos e esta!Jeleoidos os meios, se determine 
~eu costume mva:•avel, é u~ pr• c:1to _que me com ar,erto" sua a~JJiicação y . 
Impuz l;l que r~oe p~rece ~~ve .er ob~erv.HlO por Crcar e nutorizar· a de8r•el.a, antes de coube· 
todo~ os ~a_dores nesta ca~a : ~ra~a~mos s7_mp~e cidns os ,,e.,urso~ para satisf;~%~·1a é" coisa que 
das ques':?es na altul'l! dos prmc:p:os e Jarnais não se póde re~ularmente admi\tlr, sem fal-
des".ermoo a personalidades. ta r aos s:Tus prindpios ~conomieo~. 

O Sa. BuLcA:o :-Apoiado; V. Ex. discute En!endu que foi um erro que deye ser cor· 
sempre com muita isen•;ão. · - rígido. 

O Sa. SALDANRA MARr.,Ho :-Sr. pre<idente, . Cumpria em ve~ di.<.•o reforll!-nr o no;•so re: 
entro· couJ surnmo acanha111entll nesta dis••nss~o: l!~'",.nt~ de nrodu a dar wat> eelertJade a 
sobretudo por·qne o tmrhm•·nt .. em nwterias tli~Cu>s""· dns ""s annuas. . 
financeira~ se vê baldo de d~dus ;diã; impre- A receLt~ e dt;speza! devem em o~a ulttm~ e 
scindiveis, pora bem apreciai-as; não p!•de mes- perempt .• rw dts1:us~no· ser . pNmt.~cuam~nte 
mo chegar á certeza indispensovel para bem "prec•sdas, porque ~o ·•ssJm se po~era _cofl)lllnar 
deliber~r e exactamente cumprir o seu dever. uma. coro outra e _decretar ?~ mews· mdt.speJ!· 

A reparti cão encarregada de minislr~r-nos os save1s para suppm o d•fictt ou dar npp!tcaçao 
eselarecim.,ntos necos,:arios tem-nos coll•JCado aos sald'os .. (.Apo ados.) . 
em tal situação de d~screnca, tem pro(·e•!ido En, disse, ha ~ouco que não podiamos con
com tRl arte, que nos ouri:.:a ~ de;~onfi~r- qua i fi_a~ nas Lnform;·çoes que n"s ·vm11rom da. r~~r
que :~bfalutamente d~ lúdns ~s inform~çõe; que t1çno ." ra_r~o na qo_al se acha o l•·nr~mento e 
no~ minisLr•. · fl,calrzarM da recert:.1 edespeza do Estndo . 
. Na. dls.:u>siodos orç.~m••nto~. e com r.speeia- E>sa reímrtiç;lo·é ó thrsouro nacion~L Entre-

ltdnde n<1 qu~ (lHIIe~fllll ti r•·•~··lt;o, nenhum de t11nlo ~cha·>c Por.~ por túl niodo dcsv;rtoado e 
nós $C fiÓÜe oon•l•lerar duvldnur~nlll ius1Tuido rôra de ~n11 institui!;ãi•: 4ue $e tem c;ouvertrdo 
11ara bem delll;orar, Vula-se por simpl~scon- j em ;imtJies mocllina movida sómen te pelo~ 
unnça a mais imporliDto das leis em um syste· acenos dos m.ini~~ros_ da fazenda. Confundiu-se 
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com o que propriamente e secretaria, contra o 
que a lei previu e com tanta sabedoria , que 
distinguiu rndkalmente, e de todo separou as 
du3s repartições. 

A secretaria de e~todo é uma repartição abso
lummentc diversa do tribunal do thesouro e do 
prop rio thesouro. 

Este é o unicO tribunal de contas que temos, 
·e um tribunal dess~ ordem, é, em todos o~ pai
zes bem administrados, da mnior import3ncia e 
respeito. 

A elle é que a nossa lei ineumbe.a immedinta 
fiscali1.a~ão da receita e despeza publica. Suas 
attribuições são mui to altas, e desde que esquece 
a sua missão para constituir-se simples e au
tomatico executor de ordens, legaes ou illegaes 

. que sejam, prostilue-se e lrae .. á sua instinü-
ção.. . . -. . . . . 

A constituição politica no art. tiO, comprelien
dendo a necessidade de immediata fiscalisaçlio 
da receita e despeza da fazenda n3Cion3l creou 
o tribunal do thezouro com a misfão especial 
de regul~r a administraç5o, arrecada~o, appli
e.,ção, e contabilidade das rendas publicas, com 
a uníca subordinação ás leis que as regulam. 

Sei bem quc-todns as instituições se acbam 
entre nós falseadas, e que os nossos governos 
tudo tem feito para se constituírem o un\co 
poder do Estado. · 

Com pulse-se os diversos regulamentos expe
didos para o servi~o do thezouro nacional , e se 
comprehenderã llern que a acçTio do ministro da 
fazenda tem crescido progrcssivomente. Com
pare-se o que neste sentido se fez especial
mente desde !850 até 1873, e essa verdade se 
conhecerá. 

E o que tem resulta.do disso~ O que infeliz
mente se observa_ Os altos fllnccionarlos do 
thesouro preferem a sua conser~ação n os lu
gares, e os seus commodos, ao escrupuloso cum
primento do dever de severo fiscalizador_ 

Perderam a indispensavel hombridade para 
dizer a verdade OJ.O ministro , com o quvl 
estiio sempre dispostos a concordar, ainda na 
maior irregularidade e contra apropria con-
vicção I . 

Dabi a de.imorali~ção a que tem chegado, e 
:~ ponto de não poder ser acreditado nem nas 
rererenêtas á cscripturaçiío a seu cargo c sob 
sua inspecr;5o immMiata. 

Nem se supponba arriscada esta proposição _ 
E' verdadeira· e vou demonstrai-o_ 

Comparemos os diversos relaiorios do mi 
nislerio da fazenda, examinemos as cifras de 
que os ministros se servem · para firmar· os 
seus cnlculos e formular suas propostas ; com
pulsemos as celebres. synopses do thesouro, 
synopses que aliás Lêm de supprir a falta de ba
lanços que nunca são apresentadss em dia, e 
que apenas se referem a exercícios passados ba 
dous e mais annos, e chegaremos á conclusão 
da verdade do que ~cabo de dizer, sendo, ainda 
·certo que nada adiantamos neste ponto no que 
no parlamento foi affirmado por um nobre mi· 
nistro da faienda, e, o que é, mais referendado 
com a confissão e confirmação de um dos chefes 
do tb.esouro. ' · · 

Parece-me, ·sr. ·presidente, que nenhum mi
nistro, na melindrosa questão da receita e des-

Tomo IV ,--61. . . 

peza publica, s& arrisca á improvisar a:lgarislilos. 
E' de crer que tudo quanto nessa materia :affil'
mam é em virtude da·informação nutbentica 11a 
repartição ·competente, que é o Lhcsouro. · 

C()rrem, rortanto, por conta e immediala res
:(>Onsabllidade.do thesouro os erros, relativos 
a receita e despeza publica, que se encontram 
nos relatarias que nos são· apresentadGs. 

Repugna acreditar que nenhum ministro se 
atreva a sophismar, e.grosseiramenie, a situa
ção financeira do paiz, para elevar-se perante 
n oplnilio. · · · . 
· Creio mesmo que ainda não tivemos um c0m• 
mettimento destes no paít, tanto mais quanto, 
quem a isso se arrojasse, seria incontinente ·des-
mascara do. . . 

Si, pois, os ministros podem errar ê erram em 
seus calculas e intorm~~'Ões o faZelil na maior 
boa fé, confiando no ·que lhes fornece o the
souro. . 

E' com estJ repartição, poru nto, qne nos de
vemos entender e si bem contra a nossa von
tade não formos ju$105, só os altos · empregados 
dessa repartição p•Jderam comprehender a causa 
que eu desconheço, não quero e nem posso 
profunda r. 

Vou ~ar á camara algumas prova~ do que 
tenho d1to em relação ao thesouro, gu.Jãndo·me 
pelos relator ios dos mini~tros _ · . 

O nobre ex-ministro da fazenda passando a 
administração ao seu successor, o aclual nobre 
Sr. presidente do conselho, afirmou que até n 
de Março do corrente anno se havia despendido 
com soccorros publicas pela secca nas provinclas 
ilo norte a importancia de 74.t63:906#Hi9. 

S.ExJlrmou bem o seu Clllculo e com a divisãG 
minuciosa da despeza nos diversos exercícios 
em que foi effectuada, sendo que para mais cla
reza ainda ajuntou uma labella demonstrativa 
des$a dcspeza com menção especial das epoeas, 
provincias e imp,oruncias respectivas. 

En treta ato o nobre actual ministro _do impe
rio no seu relatorio offerecido n(Sta sessão ao 
parlamento, affirma que: . 

• Pot' conta dQs r.reditos abertos . para acudir 
as despezas com a secca despéndcfoam-se até ii 
de Abril dtsV. armo (wn me~ depois da data a 
que se refere o nabl"l e:t-ministro da fazenda) 
60. í3~:287;5ii82. • . . . 

A di!Terença de l.3.U9:6i!!65i7 é sem duvida 
muito importante e não escapa com facilidade a 
qu~lquer ealculo _ 

Como justificará o thesouro a sua informação 
ao nobre e:t-ministro da f~ zen da T . · 

E' simples erro de tclassificação; ou das ver· 
b~s votadas para a secca do norte se fez appli • 
cação diversa? · . 

lJe quem é~o)ngano ? 
O SR. CARLOS Anot>so:-0 engano não foi do 

thesouro, f!Ji da secretaria do imperio. 
O SR _ Futus CoirrtNno:-E que providencias 

tomou o nobre ministro do imperio para evitar . 
que facto tiio grave se reprodm:a? 
· O SR. ·SALDAlmA JrLutiNB:o:_:o nobre ministro 
desde que t!nba de dar informações sobre ob-. 
t'ecto tão niomenioso; · e áurea de despe%a tio 
1mpórtante n3o podia prevalecer•se de siniples 
info 11XIações de sua.secretaria, por onde. apenas 
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. se expedem orden~, .mas que nilo effectua a des
pezn : devia procurai-as no thesouro sob pena 
d& ser ~coimado de leviano em materia tão mo-
Jindrosa . . . 

E S. Ex. não arriscaria assim o seu criterio. 
Enganos desta ordem, e nas in forma,lles ao 

parlamento sobre despeza publica avuHadi$SÍIIUI. 
sllo sem duvida muito Jamentaveis. 

O Sl\. CE~.uuo AL VI!.I:- O erro eslá per feita· 
mente explicado. 

O Sa. Su.nuHA MARtNllo:-Eu terei occasião, 
em seguida, de mostrar que os en_qanos são 
mUitos . e que ~elo menos denunciam a falta de 
fiscalização séna no thesouro. 
'S~"Ul'amente pelas informações do thesouro, 

o nobre.ex-millistro dis~e no seu successor que 
o exerci cio de ! 879 a I SSO. dolllria o seguinte 
com um saldo avultado, que, si b~m que sujeito 
á liquidação, devia ainda deuar um.sati.~factorio 
resultado. Tambem amrmon qu! o de 1878 a 
i879 se encerrara com boro saldo ! 

Na verdade, quando o thesouro imnualmente, 
e de ha muitos exercícios; luta com deficits, ó 
estupenda habilidade converter as ranas em 
sobras e fazer de d~ficn real um saldo ima
ginario de ~4..71;5 : ~9-ll):ll9! 

EnlrelaDlo, verifiea-se, pelo relatorio do actunl 
Sr. ministro da f!IZenda, que encerrou-se com 
dejicit I . 

E tal é a verdade. Si o \besouro tivesse dito 
. ao nobre e 1-ministro da fazenda que os taes 
!!4.745:~936317 correspondinm, ainda incom
pletamente, á despeza elfectuada, mas por Ian· 
oar competentelllenle; si informasse, como 
devêra, que ainda essa.importancia .nao era suf· 
fiei ente para cobrir os enc~rgos do exerci cio, niio 
autorizaria a aflirmar-se, ao i!Gtual Sr. minbtro 
da fazend•, que sé lhe deixava abundaneia de 
meios para poder gerir as finnnças do Estado. 

Parece que o thesouro se tem empenhado em 
il!udir o parlamento. Sob diversas !órm~s tem 
consep;uido . oceullar a verdade e encubrir os 
desmandos praticados, e é po1· isso que nenhum 
trabalho sae dtssa repartição, que não seja 
por tal modo obseuro, ~m~l~mado e confun· 
aido que não póde ser fncilmente comprehe!!· 
dido. 

Só assim se póde dar como saldo o que já 
esti despendido, e que não offerece recurso as 
necessidades a occorrer. · 

Ainda mal informado o nobre ex-ministro da 
fazenda disse no seu.relatorio ao seu sueces5or, 
o actual Sr. presidente do conselho, o seguinte: 

c Todas as despezas publicas quer no interior, · 
quer no exterior hão sido pontualmente pagas 
sem que tenha sido preci$o lançar miio dos re
cursos extraortli11arios autorizados pela lei vi
gente n. ~- 911.0 de 3i da Oa:ubro do anuo pas
sad(l. · 

• Refiro-me á emissão de bilhetes do tl•esouro. • 
Examinada esta especie, se conhece, que 

tendo a citada lei do orçamento no ~rt . 10 3U· 
tori1~do a emissão de bilhetes do thesou1 o até 
a somma de 1.6.000:000/JOOO. como antecipação 
de receitll, existia entretanto em circulaçao em 
Março deste anno, e ao assumir a administr nçilo 
c1 actllal_gabinete, a importancia de U .926:0006 
desses bilhetes. · · 

Nem sirva de argumento a faculd~de para 
essa eruissiío até 30 .1.6.9:000.$ (combinado e~se 
art . w· com o 1.5 da 111esma lei). Trntavn se de 
oper;•~vcs de credito, e nessa especie. até essa 
quant•a . Entretanto :• faculdade estav3 u sada, 
e;n m:ds do que o permiltido. Cheg~u a haver 
em oirculat~u 3~. ~6~:000$ do$ quaes se res
gataram :l9 . ~3ti·OOOS. O restante, porlanto, 
(~sse~ 14. 9!!6 :000~ ) continuou em circulação, 
ficon á so rubra. d~ . faculdade do citado 3rt . lO. 
As autorizações para OiJeraçiies. de credilo de-
vem ser entendidas muito estrictamente : uma 
vez usadas nilo se repetem á vontade do ete· 
cativo . Si houve. necessidade de conservar em 
circo\ação, sem possibilid:.de de resgate, essa 
somma de :14. 926:00(16, foi para- iSS!J""mister 
usar-daq&ella-façu\dade,-e.-jl(lr consegumte,-30: . .. 
me no$ até ahl, !oi o governo foroado' a J~nçar \ 
mõo dos recursos e>:tra!Jrdinarios. Sendo ainda '• 
c.erto, e o thesouro o m furma, que além dessa ; \ 
importancia de bilhetes em circul"c:;o, ainda o J ' 
~overno devi~ . em conta corrente ao Banco do 
Brazil, 9 . 08~:8 >98103. / 

Si o thesouro considerou essa emis§ão fóra 
dns operações relativas ao exercício de t8i9-
i8~0. n~·~Le c:~so devia consider.1r tal imiJOrtancia 
como deficit do exercício anterior . Mas trata-se 
de bilhetes a prazo certo e cobraveis no venci· 
mento, e qn~ sem duvida constitue onus do 
exercieio corrente, a cujo pn.!ram, nto n~o póde 
ser npplkada a verba Exercicios findoB . 
· Parece-me que é esta a verdad~·ira doutrina, 
e por isso mantenho a proposição de que o the
souro Informou mal ao nobre ex-ministro da 
fazenda . · 

Passo a outras questões parn mais uma ve~ 
provbr quanto as informações do tbesou ro são 
mancos e ponco fieis, ou ao menos dadus sem 
estudo e sem criterio . 

Como V. Ex. sabe, dirigi ao governo, 
COI!I approvaçiio desta augnstn camar~, u m pe· 
didv de iuformaçôi!S para mim impor t•ntis· 
simas. Eu sei que os ul\Os em(lregados do the
souro, do alto da sna eminencia, da sua sauedo
ria, r iram do meu pedido, o qual, ~egundo pa
reçe, e ~s informa~ües que nos Yieram o cun• 
firmam, não leve para elles a importnncl) que 
lhe> do11. · . 

Dahl o desazo dessas inrorlll:lções, a sua im
prest~bilidade e a ausencia de clareza em nego-
cio tão melindroso e comprometledor. . 

Fosse o qne eu pedi uma bane !idade ; esma- . 
gassem-na olles, si pudessem, mas com precisas, 
fieis e claras demonstrações.. . 

Mas, Sr . presidente, o thesouro, nns s11as in
formações, não cantou vic!oria contm mim, e 
bem no contrJrio mais ai nua se prejudicou. 

As inrormacões que nos remetteu, e que eu 
lerei á ~amara, constituem apenas o corpo de 
delicto des;a repartiçãQ, que com elbs manifes
tou ~iuda uma vez que n5o lhe apraz cumprir 
os seus deveres._ 

Apenas constao que o governo se lançara no 
merc:•do para .a· compra de cofé, 'e ls\()' myste· 
riuSimente, levantnu-se; na praça do Rio dtl Ia; 
neiro como na de New-York, um alarma contra 
essa especu.Iação. · · · 
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O mercado desse importalllissimo genero de al~um desejo que paire a menor duvida no que 
nossa lndu~tria agrícola estr«meceu ante concerne á sua conhecida probidade. 
essa concurrenda tão perigosa e desusada. Isto, pnrém, não obsta, nem me tolhe a liber-

A especulação, enlretanto, era mysteriosa, e a dade d.e dizer francamente que considero a 
tal ~1onto que todos os rebtorios do governo n tran>acç;11o de que vou occupar-me um grave 
oceullaram até hoje. erro administrativo ..• 
N~m o nob•·e. ex- ministro d:! f~zenda no seu 

cuidado relatvrio ao seu successor diss~. causa O Sa. CA.nl.OS .A.FFoNso :-Não apoiado. 
algum~ e n··m este no que apresentou ao par la· O Sn. SAl.pA.NHA. M.mrN!Io : "- .. ; ainda, que, 
menta fallou ni~so. u mysterio portanto se como acred!lo, na melhor inten~ão praticado, 
t!lrnou mais inquietador. não deixa, no meu cor.ceito, de ser um erro, e 

Nestas condições, e convindo fazer a luz de lamentavel consequencia. · 
para acalmar o commercio que se arreceiava Nas leis de orçamento, Sr. presidente, ha 
diante do desconhecido; e mesmo por honra do sem. duvida autorizações para operações de 
governo, para que não pairassem no animo pu- credtlo_ A natureza de uma operação de credito 

. blico cu:aesguer suspeitas contra elle, entendi do Estado é muito especial. 
-· -conviim'êftte ·pedirao mlnisterioua fazenda in- E · 

--fori'II~J;:ões, e-en·trc· . cilas-f{)l'lllUlei,- e foi . appro· ntre uma operação ·de credito e uma especuc---· ---
' '!ação mercantil n dífferença é enorme; são dous . . . 

vada por esta augusta camara, a seguinte: · actos que jámnis se podem confundir. Usa da 
• Si o governo se achava empenhado em pa!avra especulação como a mais regular e ap. 

operações de compro e venda de eafé, e nocaso pl•l'avel, e <em ligar n ella neulluma inteuçio 
de aUirmatív~, quaes ellas, e especificadamente; tnjurio,;a. Especulação é teraiomercantil e cabe 

. si de qu~lquer resultara lucro ou perda, e a ás trausacções ainda as mais licitas, e presididas 
gue verbos do orç"m•·nto foi isso lan1adu. • ptla honra e probidade. 

A perQ"nn\a r~reriudo-se a uma questão tão o Sn. CARLOS AFFONSO dá um aparte. 
séria, extgia res pQsta sêria e leal. 

O thesouro, p·orem, não corresp.ondeu a esta O Sn • SA1.DA.>;"HA. MABIN!In :- Digo sobre a 
espectativa. A ·c:rmara coobecerã as informa,ões materia o que penso : e si errar, como é muito 
que dalH nos foram fornecid~s sot..re esse obje- nntural, não deixarei de confessar-me vencido 
c!.o, ·e se convencen\ de que essa repnr\ição, desde que· outro mais habilitado do que eu me 
além de contradizer-se, faltou á indispensavel convença do meu erro, Em quanto, porém, isto 
lealdade, oceultand~ quanto pôde a verdode. não acontece, permittir·me-hão que expenda o 

Antes, porém, de ler as inrorm"ções a que que penso, e como penso. 
me retiro, pern1itta-me a camara algumas con· O que é nma operação de credito, como allto· 
siderações. riza a nossa lei, e como se deve entender, 

De uma dessa~ informações .se conhece que de quando um dos contratantes, é o Estado ? Não é 
facto o governo cumprometteu-se em uma ar· simplesmente uma especulação. ? Em quanto 
riscada transacção de compra e v~nda de eafé. naquella, se calcula e ftrmn eom a neeessaria 
Outras se fizeram e a praça do commerclo o precedencia um resultado certo ; n·esta se aven
sabe, mas o tb~~ouro só t11enoiono uma! turn a perda ou lucro, não se aoba com antece-

Conhecido assim esse facto, cumpre ante~ de dencia o resultado, e em uma palavra-arrisca-se 
tudo mor••lizal-o. para lucrar. Arrist:ar não é fazer uma opera-

Acbuva·se o governo autorizado a praticai-o? ção de credito para a qual o governo está auto-
Podia c~mpromd ter os interiÍ>.ses da fazenda rizado. · 
puhlica em uma tr3nsacçf•o ~rriscada ? Para contrahir um emprestimo, por exemplo, 

E' o que cumpre ventilur. · não se mira ao desconhecido. Verifica-se o 
V. Ex. sabe, Sr. presidente, que o nobre ex· · q••antumuecessario ád exígencias publícas, pro· 

ministro d~ fazend~ foi dominado pelo de- cura.se quem o subscreva, conbece-se as condi
seja de chegar· a ul'u satisfactorio .resultado fi· ções, estipula-se o premio, a amortisação, o 
nanceiro que elle reputou possível e exequível, tempo, e. para esta os gastos da transacção, 
não calculando com difficuldades, que aliás de· firmondocse o liquido a realizar, paro ter o 
viatn ser previStas, e, aiudo mais, consideradas applicação· conveniente conforme as necessi· 
como regularmente insuper~veis. dades. Fóra disso não ba operação de credito 

·Para cllegar ao Mil de$it!eratttm não trepidon po>sivel e decente. 
enllançar wãode todos os meios que no momento Na especulação porém,ha a aventura do In
lhe sugge.riram, para attiofl'ir o seu alvo. Entre cro e a da perda, ba o risco imprevisto. O 
esses meio~. um, sem du vtda, foi o da transa c· commercio a faz; está para isso ·no seu direito ; 
ção arriscada que ora me occupo. é da sua . indole e· natureza ; mas o govern<? 

Cumpte·me <•ffirmar que, nas consideraçQ"es não a póde fazer. 
que vou fazer, n~m de lev~> tenho em m~nle o sa. Moa&nu. Di\ B.u!.ROs : - Mas o governo 
molestar a quem quer que seja. - não póde compror ouro em vez de ·cambiacsf 

Si na~ informações do tbesouro ha referencias, • o.sn •.. 8._
11

•=• ... n~o .• _Com. pr•r ouro 
com as qua~s jog-~rci no me a discurso, quer ao· AU ~·~ mn•u .. ~ u 

nobre ex-ministro, quer ao honrado negociante e e.lmprar eambia2s e tudo ... pol' pre(l!l cerllle 
desta praça o nobre Sr. Visconde de Figuei- 'conhecido, .não . é especular com caré; sujeito a 

.. redo, deve ficar ·bem firmado e entendido que emergencias commerciaes impr!lvistas.. .· 

. de . qUalqueJ'"'desses illustres cavalheiros fórmo 0 SB.. MOI\EtRA. · iiE B.umos : - E' 3 mesina 
o melhor cônceitoindivldual; . e que de modo coas a. · · 
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O SR. S.ú.DANEIA Mü!NHO :- Opaiz que tem I E' nté onde m·e leva a minha· .ignorancia, e 
onr(l faz as . stlas transacçõ.e~ om ouro, tem até que os grandes financeiros do paiz me ye: 
sempre a sua vida .financeira equilibrada. nham convencer de que o governo por s1 so 
(Apoiados.) Si comprarmos libras sterliuas, desfaz orçamentos, crea receitas · e despezas a 
pàra p;~gar libras sterlinas, não nos arriscamos seu capricho, e lhes dá na escrip.turação do 
ao desconhecido : o preço é certo, e antes de tllesouro o cor~cter que melhor lhe convem, 
concluída a operee.ão, conhece-se o re~ultado. para occultar os seus a c tos ao parlamento. . 

O governo não póde arrise<~r as rendas do Es· Nem me apontem exemplos de antiga pratica 
tado em uma especulação. Não póde onerar o semelhante. A falta não autoriza a !alta, a i_lle· 
Estado senão com certeza prévia do prodncto li- galidnde não ampara o illegalidade, os antigos 
quido a obter. exemplos apenas provam que o falseamento do 

O SR. )loMtnA DE B.l..IÍnos d:i. um aparte. sy~tema representati,Yo. a imprestabilidade ~as 
leis do orçamento, nno é eousa nova no patz : 

O Sa. S.u.nANHA. MA'RE\"HO : ~Peço a V. Fox· fez· se hontem o que se faz hoje, mas nem por 
que attendn-m,e ; estou eançndo, como ve, e issô a pratica aetual é regular e livre de severa 
impossibilitado' de longa discussão. cens11ra. · 

O Sa. MoR!:mA DE Buaos :· - Não interrom· Isto posto, .examinemos as informações que 
perei Ína_is· ao ncibre deputa(lo... _ . . nc>s :!_ier~m dQ .. ~)lesO?,:fO n;tcio~aJ . . . . . .-

. · · . - 1 A enm:lr3 v:n admtrar-se da stmples {ac<lHf.aile o_ Sa. SALDANHA ~[Al\JNliO . . - Nao é porq~e dos grandes agentes do fisco, e da forma peln 
me mcommode, e V .. Ex. sabe Q)lanto a prect_o qual e$$a repnrtição, creada es!)ecialmente para 
as. suas palavros,m~s e porque aSSim scre1 obrt· cuidar da execuç5o das leis de orçamento, e 
gado a alon_gar ma1~ do que pos~o e devo as 1 fiscalü;ação da receita e despezn publica, ·se 
toscas constderaçõe,, .que entendt de meu de- 1 nmolda üs conveniencias de mvmento, e se aba
v~r, trazer ao conàectmento desla augusta ca·,lançn a informar de modo contradictorio, in
roam. _ completo e ponco serio, sobre o qne de real se 

O Sn. .. MoREIRA. l>E B.\Rnos : - V. Ex. com· 1 passa no thesouro. 
prebende que a minha reclamação é defesa. 1 Perguntei, como disse, Sr _ presidente, o que 
· O Sa. SALDANJJA. MAlliKBO:-E eu altendendo. havia sobre lransacções_ de e:~fé, qunes as trf!D· 

á gravidade da materia, a considero necessaria saçõ.es desse ~enero le1Las pelo governo, s1 s~ 
e-espero que s~ja completl!, si for possivel. ' realtsou lucro on: IJerda e a que verba fot 

Attenda V. Ex. Fif;ure-se qualquer opera- lançada. .. . . 
ção: desde que ella t1ver diante de si 0 desco- A_camara va1 mara-vt!h~r·se ~n~ duas mfor· 
nhecido, converte-se em verdadeira especu· ma~·oes de duas repartlcoes prmctpaes do the-
Iação. . · · sou:ro - uma a da tomada de cont~s c outra- a 

· da cOntabilidade - , a primeira absolutamente 
_O SR. Mo!;OORA DE B.um~s :-Qo3lquer opera- dependente da se"'unda e ambas importantis· 

çao tem o seu lado aleatono. simas. ., · ' · 
O SR. SALD.untA AIAmNJJO :-Ma~ é nleatorio . Não admitto, Sr. presidente, quo se possa dar 

nas operações de credito préviamcnte conhe· sãbida de dinheiro do thesouro! entrada de 
cido ; nuo . pó do ser cffcctundo deixando um qu3<lSquer valores o despeza pub iea, sem que 
qualquer ponto, já não direi ~ó descGnhecido, a contabilid:~de tenha conhecimento disso e 
cluv:idoso, si quer. · . immcdiat:lme-ntc . A caixa é subordinada á cou-

0 commerc1o compro e<~fé c o remlllle })4ra tabilidade ; porque nlli deve constnr todo o seu 
o exterior como qu11lquer outro genero. t\ssim movimeoto. 
procedendo sujeita-se a gr~ndes prejuizos, como A tomada de contas não conhece onus que 

.muitas vezes n lucros avuJtad11s. O :;:overno, não esteja esel'ipturado na contab>lidade : só 
porém, que nlio é commerciantc, nlio pôde fazer sendo o onus exlranho, e C;ilra-leg~l, pôde es
isto; a lei do orçameo,_to . não lhe d::i margem capar à escripturaç:io do thesouro, e neste caso 
nem pata uma despeza semelb~nte, nem para não haverá . nessa repartiçüo do que tomo r 
uma aventura mere<~ntil de tal qn:J!idade. contas. 
· · Sup,ponl;10 que isto é o re:::ular; :pois que, do Ha de haver ~ base para " tomada de contas ; 
contrario, desappreeeria o effeito para o qual é essa base vem da contabilidade. Quem quer . 
decretado o orçamento. · que seja encarregado de um serviço; e recebe 

Perguntarei : no nosso systema póde haver 1 qualquer quantta. e della vai prest:ir contas, 
receita ou despeza que não seja ereada por lei? tem a base di.l suas contas nos recebim!lntos que 
Tr:t.tando·.se de uma aventurosa especul~cfoo; effectuou. 
tertamos a flnnl de realizar um lucro ou perda. Assim, pois, I) que na reparti~o da contabi· 
A que verba da receit., ser:i: levado o lucro ? lidade, se desconhece, n5o póde chegar regu· 

. Aqnal de despeza __ será lançada a perda '} Si a larmente á do tomada de contas. Expliquem 
Jançnm na eventual, illude·se a lei porque como guizerem o negocio, mas a v!!rd.1de legal,· 
·a. eventual_ de que- curou o legislador não a re~ularidacle do tbesouro não .permitte, não 
abrange a_: . perda resultante de uma arriscada admitte outra ceusa . 

. especul.açao, !lunea autorizada_. Lcvar-~~·ba á N~o póde nenhum ministro mandar de seu 
conta qe . ..,.- .dtffert!t}<t dt c<tm~ws? Sern 1gual- ~abinete, e sem sciencia do thesouro entreg.ar 
menle 11JUd1.~ a le1. Porque. verba. sahio a àes- o in beiro publico, a ninguem; e nem deve fazer . · . 

. · :peza_ co~: a _ compra d.e café' Fa:~;endo-se para · ap1Jiicação arbitruhi~ ' Si o Cat, e o tbesouro o . 
' .IsSO··:J{!Pltc:tçao de V1!rba ~xtranha? E' nm abu..<;O ·sabe, e não se oppõe 'formalmente. e ao contrario 

... mquahficavel. Lrala de emcampar·.eoccultar um tal desiilllndo_, 
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falta aos seus mais gra.ves -deveres, é complice Uma commissão de compra, uma cominissão tle 
de uma fraude, fraquoia sem dignidade, e se venda,a corretagem,des!)tlzas de embarque e de 
abisma em \risie e miseravel snbservienclif. fretes; seguros, etc. , devia tudo· isso acompa--

Ante estes princípios, ·veja a camara=o que é o nhar a tran~a~ãa e oaeral-a.Ninguem faria fa- · 
thesouro nctnulmcnte. · . · vores ao governo em ma teria commercial. · 

As informa~.ões da contabilidade relativamente Ninguem se incumbe de transacções desta o r~ 
a uma negociação ~ffllctua ela e na qual h a debito dem,sem um I ucro pelo menos razoavel; e é força 
e credito da fazenda publiea, es1iío em perfeita confessar, qne quem. s.e aproxima do governo 
antinomia com as da tornada de· contas I e com ell.e se compromette em especulação dessa 

Sobre a compra e venda de caré por contn do natureza, não o faz e !l-em póde, - fa2t!~ gratuita-
governo informou a contabilidade nos seguintes mente: · · 
e positivos termos. Vou lêr os origiuaes do E' conhecido no O(lmmercio que o mínimo de 
lhe_souro (lê): · · - . · co!Dmissão de compra aqui é de i %. ~s com-

• Sobre a compra e venda qo café nada ha mtssões de venda na Europa e nos Estados Uni
que in!Qrmar n~ta contadoria; porq nanto_ ainda dos do Norte, regulam geralmente 3 % : suppo
não lhe foi apresent~dõ papel algllm para ser nh~os que, por consideração a· quem ·quer que -
examinado e cscripturado. • fosse, só se cobrasse alli ~ %. À corretagem 

.. Foi o que nos disse a directoria geral de con- regula iOO rêis por sacca. . . . .. ~ 
tabilidade em 2:! de Julho deste anuo. 'fere!JlOS, portanlo, só nessaNres pa.rcellas, 

Si nenhum papel foi apresentado a exame 0 s_egutnte: 
e escriptllr~ção sobre transacções de compra e. Commi~são de compra....... i6:(10i8515 
venda de c;~fé, na cont~bílidade; devia-se re- mta de venda............... 3~ ;80361)~0 
gular.mente concluir que t:~es transacçõe; não ~Corr~tagem, a 100 réis, de 
se fizeram.· ~7 .~3 saccas .. . ,. . .... .. . ~:'Z~~~300 

A tomada de eontas, .entretanto, em informa- . =---- -- -· 
ções da data de3i do mesmo mez de Julho nos Teremos de des~ , .•.•••. . . líli :Q~Il~. 
a111.rma o contrario. E note a camora que não se inclue nessa 

ÂS duas repartições aliás componentes do som ma outras despezas que imprescin<Uvelmente 
mesmo thesom:o, sem uem se quer harmonizar Se ' lizeJ.:am, como ~jam: embarque, dese.mbar
as suas inform·ações, sem se terem previamente quo, seguros, fretes e p~!quenas outras .• · 
entendido, o que nos daria a negação absoluta Entretanto a tomada de contas nos diz com 
da verdade, se contradizem. Emquanto a couta- ingenuidade mar~vilhosa, qlle, eom t_o.d!J isso e 
bilidade nega o facto, a tomada de contas ma- moi!' com a comm18SãO pa,qa aos banqueiros pela 
nifesta a sua inepcia, dizendo meia verdade ~o- C<lbrança da& letras, scllo àmaa. e-entrega. a. dele-
mente. .Mtenda a camar11. _qacia, se desptmd.eu sómente á Ls f2,~<3 7 que ao 

Diz a tomada de contas (lê): cnmb1o rla épo_cn llllporLwa em ifl349.9., À to
mada de contas ocoulta todas a_quellns de5_pezas, 

• Das contas que o Visconde de Figueiredo par:~ dar ao th_esouro um, shldo {lucro) de 
prel!IOU em Janeiro proximo pass~o, consta que, 4,7 : 066~90. E' ~dmU:a:vel. _ - . 
amnnzado. pelo Exm. miniStro dn fazenda em Haverà algum mysteriq em tudo isto ? · 
carta de 2 de Ma~o de i879, empre~ou a quantia A d" ector·a da tomad de ·~ d -..-. u d 
de i. 6W: HHQ550 na compt:a de 47. 4~3 s3cc;JS examí~r as1contas de v~nda ~on..,s et .... Q e 
com C3fê; que, remettid3s pa:ra os .b:stados~ como se o parou 0 milagre de oompra de c.afé, 
Unidos da America Septentrional e para a Eu- remcss~ para a Europa e para os E.stados Unidos, 
ropa, foram vendidas por :&,i36,251i. :l3,2; esta sem d~speza :~)~uma ~qui ou n~~ praças. pa~a 
somm:a foi recolltida á d~la.qaci~ do thesouro em onde fot remetttao, e se pôde envtar a delegacta 
Londres, sendo :t: f30.~6:l,9,i no decurso do em Londres todo o producto bruto dns 47·.6.73 
uíez de Outubro, :t: i,IIO.,i5,7 em Novembro, · s:accas só com a dilferença dessas prodigiosas· 
e ;e r... 079,3,H em Dezembro llo i879; .tu, s·, 7? · . . _ · ·. 

• A dill'crença de .t i2,1i,7 entre a somma re- · E' claro, portanto, que a directoria de tomada 
colhida â delegacia e o total das vendas, · cor- de contas, on ·foi illudida nils a que se refere,ou 
responde á commissào pa._qa. aos banqueiros pela . occultou a verdade da' transacção, o.u não soube 
cobra11f" das letras, u!lo ckstas e entrega á dele- 0 que informou •. 
_qacia. - . · · Qualquer das hypotheses é la.me.ntavel. 
· • Ao tempo da compra do cnfé o cambio re- Ainda mnis. Si a tomada de contas dâ como 
~nlavn :1.93;8. A somma empregada foi. de certo ter sid~ enviada para. a 4eleg_acia de 
t32.408,f,4 ; a venda prodllZiu .f !36.2.J5,f3,~, Lond~es a sommade :t>136, ~~5, 13, 2, ~egnra
e portanto; o excesso é de .€ 3.847,U,i0 que mente á: ordem do governo, á col).tu~ilida4e 
aoeambio de i9itS corresponde n &7-:660~&.90.• . detia_ser communicilao immediatamente Jsso. 

Tnl ê a informação que l).Qs presta a diréc~o- para qu_e fQsse, ~Sll importanc~a ~e~l!~a ~~'cte!liJ~ 
ria da tomada de contas. . - · da dita delegacia·_ Sendo as~im, e devendo. ·a 
· Mas esta informação niio·merece o:> fórosde .. cómmissiio.meúéionar-atrilnsaeção de que ,pro
verdadeira : foi-nos dnda p:~ra. illndir"nos .. S:er_á :V.i,êr3:,m. es5a$ librassterlinas, .~ -reparti~o .. não 
arriscada a ·proposição, mas tudo me leva a c ré r 'podi.a-mostr:~r-se tiío ignoran_~ ~m.o,:se-mostra_ a 
que pelo menos, não houve sinceridade.-- Darei rP-speito da espec_ ula~o-_ Jei __ ta. p,el9. goyern_ , <>-_'_de 

- as: razões . em que me fundo. .· .. ·. · · '· .. · . -: · compra: e. venda :de café~· ' ·. . .' ·· .. :. ·: "-- · · ' 
· Uma tra~sacçãQ m~rcantil,de .·~ompra, ·e venda Ter i~ a de~~g:1,eia :tecebi,do e~~ av~.ta~ il!l-· 

.de. ca(é, .11a-im portngçia co:nsi!te~ave.l 4e .•• •.••• , ,llOi:~w.cia, .~elll!:Q.U~ : liQ t~es.O)},'Ç!l; se .lb!\ ~I}.: a 
:1:~6~0:l:l!~50 tra~. ·ilespe~s i~:P.~-~~c_4J,<l,~v,eis; mdispensavelcarg~'t.- · · · 
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si 8SS:I iiÍlportancia foi indevida.mente tirad3 
de alguma verba e~pociaJ, e de outra natureza 
e applicação, o tbesouro que só o podia faz~r 
coin ordem omcial do ministro devia ter rei Lo o 
devido ex.torna, e [>Qis, eai todo o c•so, a igno· 
rancia da cont;obilidade é impr·s~ivrl, ou no 
th"<ouro não ha escripturaçfio elora, e o impor -

. tantisslmo sen·iço a seu car!(o acba-:<e coml•leta
roente vleindo c.u de>enidodo, remiiSndo di~so 
pre.<târ ao corpo legislativo , inform;oç(ks, 
Jnexactas, ou incomplet:•s, defeituosas, impres· 
laveis, ou falsas. 

O theso11ro não póde deixar de lançar tudo 
quanto se recebe e paga e· dando -lhe a verda
deira · proredencia . Si o que se ft•z, por ordem 
superior não é legal, venha o ministro pedir ao 
parlamento um biU de indemnidade j ustifit.8ndo 
a necl!$sidade que teve de não-satisfazer rigo
ros:Jmente a lei. 

Isto é nobr", ·emqu~nto que o mysterio é 
sempre de . desastradas conoet!U<· ncía~ no es· 
pil'itO· publico . · 

Conl'orme o calculo que flz,o snldo dessa trans· 
acção que o tbesouro ann uneia pela tom;•~a ·de 
co atas é oegntivo ; e da primeira especulação 
do café resulta perda e nãc. I ucro. 

Contra o roysterio perigosissimo que se tem 
gnaroado soDre es~à f~tal espeCulação, eu 
applicarei as seguintes judieío~as palavras do 
nobre Sr. ex~mini~tro d~ fazenda, escriptas no· 
seu I ominoso opusenlo intitulado As fitumpas do. 
n.qenero.Çlio. 

Diz. S. ·Ex. com todo o fundamento: 
• Comprebende-se que um particul~r man

tenha to•to o sigíllo ~bre ns suas tranAArções : 
comprehende-se igualmente qu~ o gnv~rno, ao 
emprcbeuder qualquer opemfào de c•edito. ob • 
serve certo reserva :~tê .á resolução d•finitiva, 
·emqunnto não a condu e e -realiza. 

• Mas, urna ve~ r.,i,(iznda, é seu rigoruso dever 
communical·a ao publico, a quem mai> int.-re.~sa· 
saber cOOlO se gere a sua fortuna, como vão os 

. negol'ios' do Esta•lo. • 
E' vrrdnde, porém, que o nobre ex-minl~lro 

se referia a operarões de credito e não a esp•· 
cuJa~ões mer ·anti•, ma~ rm loodo o caso o f;•cln 
·noo pótle · ~er, considPrado como du urn particu
lar. ~ SQ um particular pód~ manter sigillo nos 
empenhos de seu. interesse. · 

No .caso presente não ·serla jámais appliravel 
, o que se di~; de que: o segrtdo é a. almn do 
ne::rocio. O governo não se confnndejãmais com 
o simples commPreiante. 

Ainda mais, Sr. pre>idente, ha um pontóque 
desejo ver devidamerite esclarecido pelo bonr:otlo 
actuul Sr. ministro da f11zeuda. A to111ada do 
contos nos diz que o Sr. Viseonde de Figueiredo 
foi autorizado, por •·arta·do nobre ex·u•inist•·o d:t 
fazenda, a .. empre,"llrn quanlía d~ LMO:ili.l83oa 
na· .t:ompra t.le calê. O nobre Viscond~ de:<empe
nhon o encargo e remctt~u Uodo o Jorodoctu da 
v.eJ!d~ des:<a m~rcadoria . tiara Loridre.~. á dísp••· 
Slç:IO ·do governo.-·Entreu•nto, nem a tomadn. de 
contanem:a contl!bilidade uosdize.m · df! Quem 
o mf!Smo U?bre ,VISCOnde reCilbeu · essa wpor· 
tancUI· ou st. a·ad.ianton s.em· premio; jj mais/ si 
está pagQ desse di!p&ndiil. · · · · 

Creio firmemente que S. Ex. ·procedP.u com 
toda" lisura, comG comrnerci:.nte bom·a~o que 
é, rcceb2ndo de quem •1uer que fo~SA o dinhei
ro e dbpondo-o de conrurmidade.com as ordens 
que ·t~ve; roas <1 que é facto e QO.H u~o cunsta 
no·thesonro dontle. ~ahi u a 4U:Utti:o emp•·egada 
n& eomprJ de café, e é notnvd a L! da mais que, 
dandu a tomada de c·onta> infurn~nç.~o ~obre 
outros pouws, gu·arda notavel mysterio sobre 
eõ~ pa.rlkularitla•le. 

Nesta sítuaçãnquem nos póde ~~~segurar que 
dos creditas vot dos para soec.trros ãs vro'finrtas 
do nor!e flagelladas ~ela ~eeca, não tenha sido 
tirad•J até para essa e~peculação' Como se diz, 

. permitta-se-me a pbrase, á bocca pequeM, no 
tl!esouro, tem-~c gasto cerca de 6.0UO :UOOI$ na 
compra de café, e i:;to sobido desses cr•ditos. 
·· Serâ ·verd~deY Pergunto ao nobre Sr . presi- · 
dente do conselho. -

Em toJdO o ·CdSO cumpre.ll ir.er ao paiz·donde, 
quando, ~orno, edu que ' 'erba sab tu es~e di
· UI•~ir" para a mf•o do uobro Sr. Vtsconde de 
Fis:ueiredo. 

Quew o pago11! 
Onde a autorização official ao tbesouro para 

Isso~ 
Sr. presidente, esta OJat~rb é gr:lViS$ima si 

não naimportancin m~ti>rial · em prejuízo mani· 
resto do &.tado, na sua moralidade. 

NM é que eu me refira á probidade indivi· 
d11nl de quem q11er qu" se;a, minhas ob;erva
çõcs se diril em á :.d:.uiní>Lracüo pnlollt·a, cujos 
·vi cios crto>ceut dia por dia r<~dk~du~ e s~m11re em 
pr•juizl\ das boa~ pr•t1e<~s ra,, o·~~entntivas . 

Um qualqo~r ministro da fazend•, pode en
tabol.r elle me.<mo um• upijrnç:io pnra a qual 
eo<to-ja ~ morizado, fJ(ide para is:<o din ::ir·se indi
vidu:olmeote o quem <jUer•JUe s~ja , ma~. desd~ 
que livt•r de realisar a transacção, eumprelbe 
<lar de tudo conhecimento e:~:ncto ao ·th•suuro 
nacional unicoo competeu\« para i nformnl·o 
da lJOs,ibil<dode legal, u ante quem se devem 
celebrar os con1rato~ necos$01rio>. 

Si o alto pt:i<sunl do tloesonro não merece n 
eonllnnça ·do ministro . s.~a. ~ub~lituido, mais 
ouora avilla•lo. N ·O se soh<litun cum o l!llbi· 

· uelt! do ministro tooas a~ re1•artiçlies incluindo 
alé <• tbo•:<ouro n;otiuoal, ·o qu••l tem ch .. gado ~o 
111•ntn •I e su~oo · di nnr-se avs cnprlcho·s au o!licial ' 
c~colhido pnro. • intimidad~ do mini,tro. 

Ainda outras considerações sobre o mesmo 
obJer.to. 

A especnlaçlio a que-i[Dprul\entemente se 
ntirou o ~:overno,. tem ·causado sério abalo no 
commercio. · 

O coromrreio eomprebende sempre as suas 
operaçõ.:s, couoo en~re pes,oas em· Í!;U&ldade de 
puder, estremece dt>!'tle que se lbe apresent" um 

.coucurrente dr. fu1·ça do governo,aoq u~ l ,perder 
ou g;onlJar é indi!Te.rente, porque qu"ru paga é 
.o lbtsLuro l' entretanto que .o negociante está 
priur eolloearlo · del!de que só a· stlà caixa li• 
carã arri~tla 1•elos seus prfjuizos. 

0 Sn·. C.'JIÚ>s AFFON,Ó dá um aparte. 
o SR. -~.t.LDJ.~B.t.)fAlllNHO:-'Eu iue explico. 

O ministro mesmo com as meliJores intenções, 
pól!e envolver-se . ~m uma -venturosa. especu-
laçao eommerelal çomo esta, .. · · , .. . 
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o Sa. CAntOS .AFFONSO dá um. aparte. e remetter o lucro para .a Inglaterra . a6tn d~ 
o SR. SALDANHA lfA.R1!um:.~_Eu ;u~tenUireí poder manter-se nas trlli:tSI!c~õtlS l!.razlleiras a !li~ 

sempre que é 11 rna · especul~ção; e nem outro • Na mesma semana em que se· fez a compra, 
nome se póde da:· ;•o facr.<• que ora.dicuUmo,;. est:•va o c~mbiu _no Rio a :!3 i;S d, c baixou 

A concnrrenci~ do !!OVt•rn" no merca•lo, com-· imnu~di~tatuen t••a 'l.z;_q.iffr:refUlr ele 5 por c· nto· 

Pranoo l':.tfé, pr•r q"alquer prep••, e até, como c·mt ·a o· nt(Jocmn!e que e:J:portou o ca[i duas 
l .• - · f sema,tas <Mt ., . . aconle•·eu, ~ ova uuo a cota~a" para com m~us a- , Cr•mo \lÓde um exportador competir com 0 . cihd.ade· ser prfferitlo, assustou sem duvida a ministro da fazenda? A cllnse<JUencia ·será 

todus os comrnerciant~:~ que ~e oecuparn do 
me.~mo genero de tr .. nsacçõcs. . guardar-se a primeira carregação á esp~ra que 

{) concouente era temível; 8 de~ignaldade suba o (~ambio, este declina mal~, ·talve.t a :tO
de condi .. ão, e de responsabilidude era m~nifesta. como em Jul11o ullimo; e augmenta o preço do 

" ~ · café, em proporção no Rio.- · · Os compr ·uOres e exportadores se retrahtram, • Si 0 governo está nesse proposito e assim 
á ~por<t dos resul~1dos da f."pecul;•çã:o do go- ~e arrisca no animo ·de_ susten\ar o cambio, D 
verno, e d~hi a nota'õel paraly~ç~o nas vendas, resultado dessa . t•x.periencia tr<~rá um :·grande 
e a~glomeração prejudíei:~lissima do café no me r· preJ'llizo ao thesouro, 8 além di!:.~- destruit á os __ · 
cado; · · d b 

Em .NeW· Yorko mesmo a balo· se 5 .. mtfu, de!id!f · ne~ocios legítimos · dos ·importa ores e an· 
que aüi so ~oube que o governo do Brozil se a ti- queiras . • 
rava a ~s~e r" mo ele mere;1nc:i;1. A Vt>nda do caf~ O Rio·NetDs. periodÚlO americano que se 
do Brnzll alll l)cou ••mortedda, e isto J,Jerrnane- public:• Dt!St:• côrte, e q:Je honrn a imprensa· 
ccr·á Miquanto o governo não retirar ou não pda illu~tração e independencia ·de seus cr,lla
sacrificar a nwrc·-3doria que lá se aeh•• por sua boradores, referindo-~e ao H~rald, diz o se• 
conta. Uma resveítavel ca~a d;•quella !lr<tça. a guinte : 
dos Srs. Small Brus &-f.omp., e~cr~vendo7a UDl • Um correspond'!nte do Htrllld chama nossa 
seu t·ommilU:nte, do Rio de Janeiro, dis.'<e o se- attenção para uma operação financeira do· go~ 
rnif:te, em a . carta de ~ de Abril d. ste anno verPO brazth:iro que é tle . não ·pouca -~mpor-

tancia p. ra ·no~sos importadores.. · · · 
• Todo o mez que pass.,rn{)S· em revista foi • o cnmmercio no Bt·azil tem so1frido seria-

assign~lado por uma sítu~çiio •i e incet·teza, o c- mente com as fluctuações do cambio,consequen· 
casiona<L1. \tOr aJt,Jrnativas de arrojo, e de dt>s- c ia da mconvtJrti!lilidade do papel-moedu :em 
aoir11o, acontecendo que, n11 mesmo dia se des- circulação . Parece que ante i~so o governo 
sem altas e bai~as de ! /4 a t;l!.•/., e ioto sem procura meio• dP. remediar essas oscillações. · 
'.uma cau~~ PXI•lieativn, á não SHr uma occurren- . · -Eile ima::-inava um motivo especi:rl para isso, 
da extraordinnri~ que tem tr:~zido gra u de des· pelo r~clu ·de que ba uma consideravel sommn · 
'contl~nça no merc••do. Pro;•ala·s · que abi foi'-.-lm de ·divida nacional. na F.:urupa, EJ a b;,ixa rre· 
com_pra•las e exportadas p~rA cá, p~fo governu quente do cambio causa graude damno ao . 
braztldro, cerca de íO.OOO s.,ccas de café, e -\e- governo nus s;.ques._indispensavei~. 
me·se o s!lgnimPnto de taes mn~acções. O temor , No comeÇo do Ultimo m:ez, o·=governo havia 
du uma ti•l coneurrentia tem sobretudo contri- remettido avultada somma de libras esterlinas 
buido durante· m~is d~ met:•de do mez pas~ado, _para Londres por esse motivo. Em vez de cni· · 
para o ~.stado do vae.lluçlio do nos~o mercado. e dar do cambiu, cooeorrentlo·no mercado á eom
tssn dunrá emquanto ~s•e ~~ar.; não rtlr vendido. pt·a dt~ cambt:~es em g-randtl escala,o mioisfro da 
ÂS 3~.000 s1•cc:as que viersrn ~·elo Cily of Rto f<~zenda lon1ou o expediente de comprar cerca 
de Janeiro estãu ainda s"-m olf~rtl\. • de !00,000 saccas de café, emb~trcar para os 

O Herqld pohHcon, sob a epigrapbe-Medida Kstados Unidos a remetler o producto dessa 
fiM71Ceira no BruziL-uma rarta de seu corres- venda para LonJres. Podemos ·dizer que 9 ·. 
pondeute do Rio dtllaneiro, que dizia ·(lê):, · 83o(;o do' Brazil é um mero ageute do tb~sonro. · 

· · .;....n;~ transacçi'1o. A futilidade desse expediente 
• Consta que o ministro-da razenda prepnra-se está ao· nlcance de qualquer illtelligeucia. 

_para apresentar na · proxima .Se!'são legislativa • Entretanto dessa op~ração vem tal damno 
um importante projecto financeiro. · ao commercio do Bra7.ii,·· que o governo de 

c Estabelecer um banco de emissão~ garân· n_ Pedro chegou nessa materia ao ultimo e 
tido pelo governo, com o qual espero não só mah ·errado c·Diculo. . . 
augmentar . a-concurrencia, como prevenir as · • E' iin~ossivel gne um ·governo - entrem~tta· 
excessivas variacõ~s do cambio .. O ministro se num mercado sem . prejUízo pa~a . to_das. ~ 
tenciona fixar o· val•tr pelos ~meios que em- pHtes·; :1 ac~·ão em taes 'casos .é sempre _arb~
pregamus nos E~t.ado,; Unic.los. Jl:s,oe :•ssumpto trarin; rtlguh1da pel:t sua propria convemenc!a 
é dtl ~lgnma i~~tport<tncia e deve ser compre- ttliÍlJJOraria, e não por nenhuma dessasõ e_ons1• 
henditfo. -Parec.e que o fi111 princip.il é pre~'tonir deraçÕ\l.~ que autorizam a~ operaç~s ·commer-· 
contra :1 exce.<srva·mud;mça no valor da moeda,. _daes, aint1a que . as trnnsa_cçõ_es seJam, em tal 
e por rs~e meio ·firmar u que tem em p:tpel ' escafll, que se· ten_ha _de esperar e IJUB ·se: pos~ 
incunverli.v_e_L · · ·. . : · · . · . - · esper~r- resull..,do. . . · . . . . . . •. . _. 

; . « Oqne fez,: porém o ministro daJ~zenda 'f , • No ca·so pr135ente !00,000 s:1c_c;as-.d11 café, e 
·Antes a e ·11 p i'esen:t~r seu pl3110 · its cam:•l'a~. _elle, antiiijiádiÍ?nentP. . expl}r:tadas ;-:' dà() _em. resultado · 
por in.termedio do) Bnnc;o do · Brazil, • c .. mprou f .. rçO!'Ilmeute a exee~s1va ·exrsteac1.a do café·no 
89,1 O saccas de café, para sustent:tr o cat~<blo; mercado· <tqlli. " ." .· ,· ' ~ .. _. ·: 
f~endo eiriliilrear grande 'parte p~ra este paiz, - • Chegando o ~fé a N~w-York~ .o"'ab~SteÇl• 
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mente antieipado toma tal vulto, que ·~ _ con;. 
stitue um elemento de fraqueza e froux1dao .•• 

•Desde que o possuidor do caré não é um ne
gociante e sim nm governo necessitado, ? café 
desce consequentemente no mercado. A mter
venção do governo imperial em taes transacções 
paralyza o mercado. · · 

• A paralysia do commercio de importação é 
perniciosa ao de exportação, e finalmente os 
damnificados são o~ subditos de D. Pedro. Entre
·tanto, qual a posição do Imperador como neJIO..
ciante de café1 Sua propria accão traz a duv1du 
e inutiliza o mercado onde el!e vende. 

• ('o:il.becendo a necessidade financeira do 
Brazil, ninguem se precipitn em comprar-lhe. 
. • Tudo faz esperar que a primeira expe_. 
riencia do novo ministro da fazenda- no Braz ti 
seja perdida. Póde ser uma boa operação para 
o Banco do Braz i!, põrém má para o ~overno. 
O bom senso do Imperador deve probibir a re· 
petição. Os negociantes do Rio de Janeiro devem 
condemnar ttles IJ1lnstornos. • 

Tal é o conceito, Sr. presidente, que no es
trangeiro se fez da infeliz especulação de que 
me tenho occupado. O thesouro nacional sof
frera· as consequencias desse erro : o prejuízo 
da f~zenda publica não póde já ser negado. E 
para essa especulação se lançou mão, como ge- . 
r~llmente se diz; e no tbesouro é sabido, de im
portanci8s destinadas por lei para ·~pplicação 
diversa e especial. Com o destinado a soccorros 
ás victimas da secca do norte comprou-se café 
em grande escala ; e dahi ~em duvida vem a 
contradicção, a diversidade das informatões 
oftl.ciaes sobre o disjlendio com aquelle serviço. 
.E' assim que, como já disse, o nobre 8x-minis· 
tro da fazenda a1lirmoil. em Março que se havia 
despendido dos cr.editos especiaes, para esses 
soccorros, cerca de,·7~.000:000J, e o actual Sr. 
ministro do imperió affifma, um rnez depois, 
que só se havia gasto com isso cerca de 
60. 000:000~000 I 

E para que todas essas irregularidades, para 
que os çraves prejuízos, que viriío iufallivel· 
mente a fazenda publica dessa desastrada espe-
culnçiío? · 

Tudo é devido a uma velleidade, a um ca-
pricho I · 

O nobre ex-ministro da fnenda concebeu um 
plano errado e proseguiu _ne!le com a corogem 
que lhe é propria, e que eu lhe admiro. 

Quiz dominar o cambio I 
· · Entendeu que podia regulai-o com leis arbi

trarias, esquecido de que o cambio só obedece 
ás suas leis naturaes. 

Depende só do valor comparativo da moeda 
nos diversos pa1zes, depende da qualidade e 
balanço entre a exportaçõo e a importação, de
pende do credito dos paizes; e de suas relações 
commerciaes. 
· Esgotou:se o Banco do Brazil, especulou-se 
em café, fez-se aviJitar descommunalmente a 
verba -differenç~s. de i;ambios, que tomou o 
caracter da de pol!c1a secreta, gastou-se illegal· 
m~nte e para fim diverso, e não autorizado por 
le1, o que. estav~ especial!J!ente votado p~a 
so~corros as prov•nc•as fiagelladas pela secca 1 
· E de tudo isso o. que conseguiu o nobre ex
ministro da fazenda ? 

Nada. 
Si tivemos alguma vez um cambio artificial, 

o verdadeiro cambio se manteve em. sua mar
cha natural e 1nalteravel a qualquer vontade 
ou força eotranha. O arLifieio custou muito ao 
thesouro : foi quanto se conseguiu. 

Em i878 o cambio _bancaria regulou : 
Em Janeiro entre........ 23 3/4 e 2~ J/8 
Em Fevereiro. . . . .. . • . . . . o mesmo 
Em llr~rco, entre......... 23 7/8 e 21!. i/8 
Em Abril, entre......... 22 3/~ e 23 :l/4 
Em M<~!o, entre ....•.... 1 22 7/8 e 23 i/8 
Em Junho, entre........ 23 3/8 e ~3 i/2 
Em Julho, entre......... 23 3/8 e 23 f/2 
Em Agosto, entre._._... 22 3/(1. e 23 ij(l. 
Em Setembro, entre..... 23 1./1> e 23 · 3/8 
Em Outubro, entre...... 22 3/f~ e 23 2/8 
Em Novembro, entre.. . . 2~ i/8 e n 3/~ 
Em Dezembro, entre. . . • • 21 VS e 22 
Durante, pois, o anuo de 

:1.878, conservou-se entre 2:1. 2/8 e 23 i/2 
Em :1.819 tivemos : 

Em Janeiro, entre....... 2f 1/8 e 2:1. 3/8 
Em Fevereiro, entre..... 20 3/8 e ~O 7/8 
Em J.larço, entre ...•... _ 20 l./4 8 20 l.5/16 
Em .-\bril, entre......... 20 .•.• e ~o 5/8 
Em Maio, entre......... :1.9 3/4 e ~O 
Em Junho, entre........ :1.9 i/8 e :1.9 3//j, 
Em Julho, entre......... :1.9 1/4. e 20 3/4 
Em Agusto, entre........ 21 ···- e 2:1. 1/2 
Em Setembro, entre..... 2:1. .... e ~:1. V! 
Em Outubro, entre...... :!:i i/2· e 21. 3/4 
Em Novembro, entre.... 2~ ..•. e 22 3/8 
Em Dezembro, entre.. . . . 23 7/8 e 23 i/~ 

Ko presente nnno tivemos em Março e Abril 
uma baixa a 2~ e a 20. Mas dabi por diante, e 
q unndo já havia ccss3do o artificio, por susten • 
ta~ões do cumbio, est~ por si mesmo, e natu
ralmente subia, .e em Julho ultimo estava 
a 23. 

·E' evidente, por~:~nto, que os sacrillcios do 
thesouro for~m em pura perda. O cnmbio em 
Julho deste é:mno achava-se no mesmo pé que 
em Janeiro de :1818. O cambio, senhores, seguiu 
o seu curso natural e não obP.deceu. ao arli· 
licio com que se pretendeu uominal-o. 

Eu previ o que ora acontece. N'3 sessiio pas · 
sada, e quando a prnça se achava impressionada 
pelo que geralmente se dizia do concb.avo entre 
o governo e o Banco do Brazil, com o fim de 
sujeitar o. cambio a um curso artificial, eu que 
entendi sempre que de tal empenho só resul· 
taria prejuiw, e consideravel, ao tbcsouro na· 
cional. fiz algumas considerações a respeito, e o 
nobre· ex-ministro da fazenda declarou que não 
havia tentado nem tentaria semelhante cous:J; 

Entretllnto, na sua resposta, escapou uma 
phrase que deixou o commercio de sobre-aviso. 

S. Ex. disse: • O. que não quero é $Ujeitar-me 
aos .especuladorcs. • Havia, pois, um plano oc
culto, o qual hoje é conhecido e cnjos fataes 
resultados la menti mos. 

Esclarecido, como vai sendo o ne~:ocio, o paiz 
ficará certo de que· o nobre ex-ministro da fa
zenda sem duvida nas melhores intenções, e 
fugindo. dos esptculaàores env:olveu, directa ou 
indirectamente 'a thesouro nessa mesma espe· 
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cnlaçüo, apenas Mm a dífferença de ser iuais 
real, e de poder melhor firmar-se o cambio li
vre, do que o arliíi ciaL 

S. Ex. estará desenganado de, que a sua von
tade niio pode dmnina1· em tndo. 

O banco do Brazil, preposto do governo nessa 
arriscada empreza, foi forçado a saccar por 
exem~lo a 92 comprando papel particular a 
22 l./8. 

Quem pagou a differenca ? 
E chegon a tnes apuros, que até lhe faltou 

papel para cobrir os seus saques. 
Foi nessa embaraçosa emergencia que o Mbre 

ex-ministro da fazenda, foi arrastado, em falta 
absolul.a de outru recurso, para satisfazer as 
exigencias de seu plano, a comprar café, e 
embarcai-o para os Estados-Unidos, e ·para ~ 
Europa, em bem de com os respe~;tivos conue
eimentos cobrir os snque>, de que necessitava. 

Dahi a irregulnridaâe com que se tirou par~ 
o que <>se chama -diffcrença de cambio- da 
verba de soccorros publicos alguns mil contos 
de réis, e o the3ouro, sem pro obediente, dani 
a cõr que lhe pareça a todo este escandalo, e 
forjnrá mais uma tabella denu>nstrativa de nova 
falsidade oUicial. 

Da grande quantidade de café que o governo 
tem ainda em ser nos Estados· Unidos resultará, 
como se aUirma no commercio, e dalli já é 
anunciado, um prejuiw no Estado de 900:000~, 
á 1..000:000;5. A ':l_ue verba pode ser lançada 
tal despeza ? 

Si a loi consigna uma verba especial para 
diffel'en~a de cambio, nem por isso consentiu que 
fosse levada ~esta verba o que exclusivamente 
não lhe pertencesse. 

Assim como onera-se a verba- soccorros aos 
!lagellados pela secca do norte, póde-se lam
bem onerar outra qualquer, e assim inu\ilisar 
o orçomento, illudindo a inten91io do legislador, 
e tornando a principal das leis, nas miios da 
um governo representativo, em simples jo
guete 'i discriçiio do executivo. 

O Sn. FEuCto oos Su--ros :- Essa verbn de 
lucros c perdas cahia melhor n~ dilferença do 
cambios, 

O Sn. C.utLO~ AFFOKso:- Não npoiado; é 
'inulil estar procurando verba para perti1s, por
que perdas não e-.;:istem. 

-·-·o-sn~ S.\"tO.I."NlL\ MA1\lKHO :--'- ·o tempc nos 
dirá, Sr. presi,lente, si havemos de realizar 
perda ou lucro_ O que é .verdMe é que, haja o 
que houver, perda ou · lucro,. nós não temos 
verb:il~gal a que levar o resultado. Do contra-
rio ninguem me convence. · 

Passo a outro objccto. 
Contimí.o com as informações do thesouro. 
Na synopse relativa ao cxercicio de 1878'--

1879 fornecida pelo thesouro, documento, aliás, 
como outros muitos, i_rnpreslavel pela confusão, 
pouco desenvolvimento, e ncnfiuma clareza em 
que tudo é lançadQ, deparei com uma conta 
corrente aberta ·entre esse exerciaio e o de 1879 
-iSSO na qu~l se diz que este supprira aqnelle 
com a importante · somma de 60: 292:33868í0. 

Vi que nessa mesma cont.l se · abona"Va ao 
exercício devedor ( 1878 a !879 ) di versas im
portancins, que produziram o. competente ba~ 

'J'om·o IV .--6~- · ·•.·. · 

lanço. Pedi ao thesouro informações sobre 
isso, e especialmente que declarasse qu3es os 
serviços do !878 a !879 pagos com a rene\~ de · 
1879 a 1880_ O tllesouro, porém, embartl
çado com a pergunt~. que sem dm·ida, bem 
compr ellendeu, depois de procurar ucrnonstr.~r 
que nnda dcvit~. aquelle a este, e bem ao con
trario lhe era credor ( !), sem satisfazer a exi
gencia da especificação de serviços pagos, 
acrescenta c: m a maior ingenuidade que sem
pre que dous exercícios estão ao mesmo tempo 
em acção, um suppre ao outro! · 

O que o thesollro manifestou (oi, nem mais 
nem menos que vicias gravíssimos s~ tem ndmil
tido quanto a applicação das rendas de ca~a 
e~ercicio cada um SLljeito n suo especial lei de 
orç<~mento. 

O e~ercicio que comeoa tem vel'ba para pu
gamento de excrcicios {i.ndos, e só pódó ··para· 
suppl'ir o que, antes da respectiva arrecadnçiio 
lhe falw, emittir como n.ntecipaçno da receHa 
IJilllstes do tllesouro até .-a imporlmcin atllo-

·ri?.ada. · 
Estabelece~ communMo nas caixa;; de dons· 

exercício>, um que acab~ e que na actualidade 
está sujeilo a de,~cit, e Gutro que começa e que 
tem SU<1 lei de orçamento n que deve suborâi
uar-se, é realmeule dQ maior irregularidade. 

O que a ll0tn do tllesollro não deixa em du
vida é que do exercício de 1879-1880, sa ll iu a 
somma de fiO. 292: 338~i23, para despezns elo ;le 
:1878-:1.879 aquelle, que come~avn, e este que 
expirava. 

Snpponba-se que por Malidade, e muito pc~
sivel, e exercício de :L878-i879, não podia rea
lizar um aclive sntliciente para satisfazer o' p-as
sivo em que se achava rei a tivomente ao de :1879 
-iSBO, n que ver_ba podia ser levada a somma 
adinntada ?N_~stahypotllese;comf!podin ser leal' 
menle executada a respectiva le1 do orçnmento? 

Cada exercic\o tem a sua lei, e nenhuma des
peza pôde ser rei ta sentia nas forças da respe
ctiva verba: na lei não se encontra verba pna 
supprimentos indefinidos ao exercício que acaba. 
Serviços de exarcicios findos t~m·o seu paga
mento na consignaçiio expres;;a para exe1·cicios 
fttzdos; fõr~ disso a applicoção das rendas' arbi
traria de um para a despet •l de · oulro·, é uma 
irregularidade inqualificnvel. 

Dizer-nos o thesouro que afinal o exercJc!O 
de 1878 a l87g se tornau credor do de i879 a 
iSSO, é um dislate inqualiGcav~l, .se não ;~ 
mais acintosa audaeia, o desrespeito mesmo ao 
parlaméuto,·ao qual prestou a sua informação. 

Passon :um saldo, diz o thesouro! .E ahi es!:í a. 
condicção de credor! E' alé ignorar !> the
chnico na verdadeira linguagem finance1ra. 

E par~ que illudir tão. grosseiramente? •· 
Da eaixn do exercício de 1879 a 1880, sahi

ram para o de 1878 a 1879 esses 60.29~;~38!S723._ 
em dinheiro, Ao encerrar-se este exercido; 
diz o thesouro q_ne passou um sa 1 do l. 

Em que espec1e ? · · . 
Em moeda L5iíi:895i)300. . . . .· •. 

, Em letras e papeis de midito 87:680$000'; 
Em diversas .estações 4.402:07i~262,,e~tudo 

isso sujeito illiquida~ões, ·_e obrigado á _satisfa· 
ção de serviços já pres\adQs, e corresponden- . 
tesa esse mesmo exercicio de.1878 31879. · 
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Ainda maí5 avolumo esse satáo n amltadís· Julho (data das inf?~mações), dizendo que sÓ 
simn imparlancia de 21.li70:233;}Gt8, que se constava da contal11lldnde que havia duvidas 
aclwm.cm poder de responsaveis. com uma das comllnn!Jias. · 

Tal. importancia é representada do seguinte . ~obre os da~os pedidos_para firmar a impossi 
modo: ~1hdndc prattca des,e tmposto manteve o-

Divida do Banco ~Iauá &. Comp. thesouro completa reserva. ' · 
Impol'tancía entregue a engenheiros e di- Si r.ot~l]lr~bendeu a perguntn, f"ltou ao seu 

vet·sos encarregadas d~ obras. dever denwnd(l de satisfozel-a · si a não com. 
Idem a commandantes de batallliles, pagado- prehenileu, é pnr3l:lstimar. ' 

rcs e commissarios militares e na,·aes. O que porém a pr~lica dessa repartiçJo faz 
Idem a dívers3s commissões para fins dilf~- co?--:enc~r é que sempre sob a protecção dos 

rentes. mtnlstenos,_que delle dependem para arranjos 
Idem a autoridades DOlici~es. de JU>l-lficar~a~, desdc:!ha atú da camara dos de-
Idem a directores e pagadot·es de colonias. pUlados. • 
Idem á administração provincial. 'I o Sn c , A "-. I f · · · 
I~em existente .na caixa filial. do Banco d;1 sil•ellJass;1~L~:m ~f~N>O.- u el1zmen1ee 1mpos-

Bah1a. · · . 
Idem em mão de tllesoarciros e collcc!oi'CS . O Sn: SALDANrrA MAniNHO:- Infelizmente e . 

alcaul)tldos. W!posswel passm- sem ellff, m·JS é muito ·possi·vel 
E é com um ,~ldo desta ordem qttc o t!Je,ouro tornai-o moralisado c dig:no, e olcval-oá a!Lurn 

se ~bal~nça n dizct· que o exercício de 1878 a de sua n:liss1io. 
1879, se _tornara credor do ~c i8í9 a iSSO!_ o. StL CARLOS AFFONSO :-E ninguem está 

Que f':_ merece _o que no, forue~~ o th~,onro pedtlldo 0 contrario. 
ern relacao a I'ecetta e despeza pubuca ~ . 

Um ministro da fnenda em seu rclatorio ao O Sn. i'L~LDANUA ni.~n.INIIO :-Cornprehendo. 
parlnmeuto diz que , Os balanços arill\emctica- A tabella da C?ntabll•dade dntada em 2~ de 
menle l'erdndeiros s<''io na ~ealid••de falsos. , Julh~ d,~ 1880 ~a, por r•xemplo. a campanhta do 
Es~ tristissimo verdade foi conlit•mada por J~r~!m" Botan.tco como tendo entrado com 

um distincto cbefe do thesoUTo, que, desculpan- I!:J:li32p900, ~te essa data 1 
do-se da pouca lfaldade dos trabalhos des~~ re· Nem isso é cx.~clo. Até iO de .:Julho tinha 
partição teve a .franque~a de dizer que • Se os cS5a -c9mpanhia entrado para o thesonro, por 
trab3lhos do tb.esouro podem ser acotmados de conta acsse imposto,com a q 11antía de 59:085$650, 
falsos de'\'c·se atribuir isso a causas qt1e escap~m e pot· consequcucía a informação da contabili
a fiscalizatjlo do mesmo tllesouro. • dade em 22 do rnesmo mez devin mencionar não 

E' a>sim qo,e os alt9s empregados Gscaes da aquelle; r.í:631S9!0, e sim esses 50:005$660. 
d~speza y recetta publt~n,_ se conr~ssa~1 subser- V~-se qu~ css~ repartição .não foi fiel, nem 
vtentes as or~e~s dos m.!msLros, mnd:t que trre- procurou informar-se com mais certeza do que 
gu~are~. e cm~mos:\s seJam I_ • . , se lin~a já effectuado; vil-~e que a contabili-

E a&•l~ esta tu_do entre nos ~esv_1rtuado · dade Jaltou a selt dever ~m rela\'fio a esla ca· 
Sen)l.Oles, .... o ,_trlbunnl do,t!Je,ouro, os ch~fes mam, a quem l!Je cumprw respeitar. . .... 

supenores que .o compoem devem ser cons1d~- E' , -- d · b'l'd ·' d 
rndos em posiç5o muito ~levld~, mesmo em . . lhnt.~ uma prova a 1mpresta 1 1 aue as 
rel~ção no governo. E' o unico tribun~l de contas, mlormn_çues do 1-hesouro. 
o unico trihunal fiscalisador da renda e da des- Esse 1mpos1o, entretanto, lançado sem refie· 
peza publica. . :-:rro nem estu~o. ás ovcntu_rns de uma cobr~n~a 

Pertlida como se ncha a sua forca !Iiorol a tmpossn'el, fm bem. aprec1ado pelo commtssao 
que fica reduzido_ 9 ' de orçamento. -~"o podia continuar s_em um 

E sem um: trJhnnal do the>ouro, conforme gravame extra~tlhnano, e~pectalmente a cl~sse 
foi instituído, ficará, como estú, a administrM;~•l meno.s favorect~a da no~sa socie~de. . 
prívr.dn de um essencial elemento de mornli- A condemnaçuo desse 1mposlo e, sem dnvtd~, 
dade. . umo. s~li~fação d~da _ã população tlesta côrte. 

Proenrei, Sr- presidente, preparar-me purn (Ajlowdos.) Eu a ac~rto ~este sentido, e nem o 
com o devid~ fund<lmenlo propor n abolição de legJslador que ,;e preza pode deixar de concor
alguns. impostos, ímpeusadamentc lançados, e dar com a propos~a da to_mmissão para <lCabar 
cuja continuação é i mpossivel. Para isso sol· com u;;sa grande Immoraitdade. 
licitei informaçõe> do tbesouro .. · , O Sn. CAnLOs AFFONso:-Niio apoiado. 

Quanto ao-celebre imposto de vmtem sobre . . . 
passagens, perguntei gual a receita sté agora O Sn. S.'.L~-~NIL\ ~I.I.n!~Ro:-Sem duvtda ne-
e!fectuada desse imposto, si todos os contri· nhu_ma. Houve_n~cesstdade de C!ltrarem co_n
bu1ntes haviam ·pago; si o thesouro sabia quem vemo CO!_ll as d1versas companluos, e debaJXO 
não linha pago, si tinha apontamentos par~ dn _pressao do gnverno ellos foram forçadas,. 
cobrar executivamente dcss% devedores, ou si m~ts ou m~no~, n png~l-o, em vez do verda
e'ra impossivel cbegar a e5ie pleno resultado, e de1ro e_ontr1bumte! -em vez d~guclle contra o 
portanto si devia considerar desmornlisodn essa qual fot lançado o Imposto. · · 
det~lavcl contríbuiçilo, e de impossível nppli· O Sn. C,\l\Las A:FroNso:-.Não apoiado. H:tvia 
caçao. · . . · o regnl nmento que as obrigava s cobrar o im-

-~ O tb~uro, sem entrar em uetaibe algum poslo, e não tinham. remcdio senão obedecer, 
para sattsfazer o que se lhe exigia, limitou-se a porque ella~ não constituem um eslado no. 
remetter uma tabella do arrecadação até ~2 de Estado. · 
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O Sn. SALDA~IB: MAni::illO :_;E' facilidade de 
mais, pelo h<~bito em que estamos de que um 
regulamento ou ordem do governo pódc alterar 
essencialmente o direito. 

O Sn. CARLos AFFONSO: -Faz ~urva·r todas às 
vontades. Neste paiz n5o h a corporação alguma 
nem individual, nem collcctiva, que possa de
clarar que não cumQre uma disposiç;io de lei. 

. O Sn. SALDAXH.'l. llim::-mo:-Nós n iliJ es ta· 
mos tratunto de disposição de lei. · 

O Sn. CAntos AFFONso:- .Mas é ... 

O Sn. SALnA.XHA ~L\nr::;Ho:- Não é meu cal
lega. 

O Sn. CAntos AFFOl\so:- E' urna dispolsiçiTo 
de lei, e a lei manda obedecer nos rc~ulnmen
tos do governo que são tiio obriga tonos como 
as proprias· l eis. · · .. 

O Sn. SALDANFLl lilRINuo :- E' cngallo de 
V. ·Ex. Nenhum regulamento póde iniciar essa 
nova obrigação: si o faz é in.sustentavel, ar
bitraria, e i!leg:~ l. • O govct·no se entender~ 
com os directores das companl!ías a respeito da 
cobrança. • E' tut!o quanto diz a lei ; mas isto 
não dã direito ao poder es:ecuti~ a dizer o ostas 
companllias -sois vós as respons:weis pelo im-
posto... · 
. 6 Sn. CAIILOS i\Fro!iso:- O govemo n5o o 
disse, mais :linda IJUO dis,esse as compnnhias 
deviam obedecer. · 
· O Sn. SALDAc'<liA Ul.Amxuo:-Ainda ~um en
"::tno inroliz de V.: E~. Os principias c~•rdcaes 
3o partido liberal repugnam tis propo~ i~:õcs rru~ , 
V. Ex. tem r.vcntndo. São de um absolutismo 
insuppor tarel, ~omtituem a SU IJrNn:1cia do 
poder executivo. o que não é d.:1 indole do ;:.ys
tcmn, em que dizem, nos achumos. 

Desde <]Ue o governo nos seu:> regulamentos 
inicio uma itlé::t, est-:~belcce uma oiJI• igação, qno 
uão se ~cba c~qmm::mwntll consignnlla na lei 
pódc c deve sct· dc~obeuecido . A vont~rlc iso
Inda do ~C\verno não coustitnc lei . 

i{ão se [JÔ<ill,Sl' . pre::iucnlc, ObSOa'\'llr a ho:o ré 
dos contrnto~,nem cxiâ"Ír de comJl:tnbi"~ crcad~s 
em determio:tdas cou kücs nrod3 além lla~nillo 
que com e!las se cstípulmt. E' faltar:'t:> lcts dos 
contratos obrigar uma •ln~ partes ~<Iu i llo a quo 
clla não se obrigou. . · 

. Na situação actua l, em · presença d6 impossi
bilidade absoluta da cobrança desse imposto, 
cumprindo nliviar a população de um onus 
insupportavel, acabemos com o imposto porque 
elle hoje é apen:~s um onus para ás companhins 
de carris urbanos. (.4.poiados.) . 

O Sn. C.>..liLOS AnoNso:-Não ~poiado . A 
companhia Botanical G~rden pagou oitenta c 
tantos contos ao thesquro expontaneamente .. 

O Sn. SA.LD.\NHA lJ.!.RlNHO :-Não é exncto 
·que a componhia Bol:lnical Garden tenha .•x
ponta,,camente entrado para o thesouro com a 
tmportancia desse imposto. · 

o 'nobre ex-ministro da fazenda ·quiz coagil-a 
a usar da 'força contra os passageiros que . s~ 
recusavam ao- pagamento· do imposto. A com 

. panbi:l. tinha contra isso a opini:io publica, li-
nho o exemplo do que se praticavn contra as 

outras que executavam imJlrudentemenle as 
orrl~ns ar bitrarias do gõverno : cedeu á pres
s5.o dcclanndo que preferia entrat· par~ o. the
sour.o com a importancia do imposto, a sug-ei· 
:ar-se á sorte de suns companheiras, 

Foi forçada pelas circumst:moias, não obr011 
expontaneamente. 

O Sr. .. GALDINO DA.s NEVES:- H a companllius · 
que jâ declaram ~ue_nno o continuam a pagar, 
porque o 1m posto é muito oneroso p3r:l ell:os. 

(Há 011t1·os apm·t~s.) 

O Su. SALDANnA ~lAuJ~ItCI: -~ãa quero re-' 
cordar o (jUe ~e passou nesta cidade com o· fim 
de coagir o povo ao pagamento desse repugnante 
imro$tO. E à ou os par~ bens no paiz e especial
mente :o os habitantes desta . cidade, por. ver qQ.e . 
a· nobre cummissilo de cr ç:•mento, de accôrdo 
com o nobre m in i~tro da f~zenda,. nos vai liber
tar de~se fl ngello, e pressurosa se pronuncia em 
am1>tu·o do pobre operaria e do tr;tbalbador, a 
quem mais sensível tem sido esse tresloucado 
i_mpo;:to. · 

O Sr. . FrL~xct~co SonRÉ:- j[as todos votá· 
mos [lor ellc. 

O Sr. . SALHNIL~ MAniNHo :-ll;I()nos eu. 
·O Sn . JOAQUU! N.wr;co : - Quem disse ao· 

nobr·e deputndo peln Bahia que nós votámos 
p~lo imposto? -

O Sn. GAI.oJ:!IO DAS KEYES: -Nós du opposi· 
t:ITO DuO VOliÍlllOS. 

O Sn. FnA!'icrsco SoDnÉ:- Eu J•efiro -me á 
c;;marn. Si a cnrnara não votasse; não se.c(a•lek 

O Sn. S.\LD .. INlA l\IAmNHo: -A mim pouco 
import:• isso ; o que desejo ~ que o nobre m i· 
n J~ tro d~ fazenda continue a fort{;lecer com o 
seu npoio ~ supfressiio des~e desgr<J{'-'Ido im· 
posto. (Apowdos . -

Ila omro de que tamllem a nobre comu1issjo 
1>ropue com justo !undamento, a suppressão: 
ê o impo>to de 20 réis por metro quadrado 
uc terreno nlio edificado nns duas legu<Js da 
demurcação urbana desr-a cidade. 

O Sa . JoAQUIM NAnuco : -Pois este imposto 
~ bom . O que é preciso é lev:ll-o parn fó.ra da 
li_nho dn demarcaç5o; é o ·começo do im posto · 
terrl tori:~l. 

O Sn. SALDA..."ill..\. M.I.Rrli"HO ·: - Traio do que 
est:i estabelecido, e por . tal modo&ue repugna . 
oos m:lis sãos principias cconomicos"na materia 
de imposto. E' excessivamente vexatorio,.' e 
desigunl, ó exorbitante, e não satisfaz o fim de 
sun crea~.ão. 
· Impor-se a todos os terrenos indistinclamerite 
uma taxa igual, não distinguir o bom do máo, · 
o inaproveit:lvel, o pedregoso, o pantanoso, do 
que póde servir para· eàifi_cações, é não ter 
consciencia ao qne ·se prat1ca. (.4._p0iados. ) E' 
um imposto de tal natureza. que até não pôde 
ser cobrado sen5o depois de uma ·despeza que 
avulta · mais do que a importancia da renda 
desejada . · · · · · 

. O Sn. Jo.A.Qtml _NADt:co:...:.... A t:u:a pode ser 
excessiva m:~s o imposto é bom. . 
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O Sn. Suo.uau i\Lmnmo :-Não conf11ndam 
VV. EEx. o qu~ eu combato, com a gr~ndG 
idén do imposto territo;·ial. O imposto que eu 
des~jo ver supprimido, como iníquo e reyol
tant-3, e o que pesn ú população das duns lcguas 
urhnnas desta ci dnde : imposto lan~ado .seOJ 
estudo, sem criterio, sem nenhum calculo, o 
cujo producto será absorvido pelas despezns 
necessarias ~ sua ~rrec~dação. Podemos comi· 
cle;·ol-o um impo~t.o, aliás crendo por~ eom o 
seu producto augment.1r a receita do Est:ldo, 
sem merito, sem ponderação no orç~mento, 
[io;que IJLlando muito produzirá para as des-
pezas de sua effectividade. · -
Par~ bem julgar de!'se pe~do o nus ao;; habi • 

tantos desta cÍilade e subur!Jios, pedi informa
ções ~o governe, o QU3l as mandou dar, como 
era notur:.l, pelo thesouro. . ·-

E o thesouro pela rlirectoria gerãlâe'conta
l.Ji lidade nos di':;~e (lê}: 

" Jó se d.espenderam 42:4o00;$000, e calcula-re 
que ainda se g.l$tarâ 40 :800;)000 at~ Iins de 
D~zembro proximo SC!;uinte .. • 

A eontobilidade informou sem sciencia nem 
con,;cienein do dispendio a fn er com a mediçiio 
e divi;ão dos terrenos; e sempre no desejo de 
jJ]ndii, limita o seu calculo 110 que se poderá 
de';pender até Dezembro seguinte, e quando a 
]lergunk1 que se lhe fez foi do quanto se devia 
gastar para poder ser cobrado o imposto. O thc
OSU!'O acostumou-se a mystificar o parlamento 
]lora salvar os m·nistros, e não bn possibilidade 
de m-redal-o desse desnslrado procedimento. · 

Yejnmos, tendo-$ejá pago ~2:400;5, quanto 
aindll;iler{l de despender o fi:stndo para organizar 
õ'êli'anstro sem o qunl n~o póde ser cobrado o 
impo,;to. · · ._, 

Por m·iso de i2 de Novem hro do i8i!l foi cn· 
c:JI'I'Cglldo o Sr. engenheiro Joiio àn llochn Fr:J· 
goo;o de cl irigir a commissfio dn mcdiçi.io dos 
tcrr~nos n:Jo ediflc.1dos, revendo n cnrln ca
dustrnl org:;niznô:t peln inspL'ttoriu das obrns 
publicas; o comple\:lndo a mcsmn cnt•tn ·com n 
area edifiMda, percebendo na llarte n rcrcr um 
real por metro quadrndo, um real c meio 110r 
todo o tra!Jalbo novo. Esse mc;mo nvlso n tltO· 
risou n ~diantar ao chefe !. :000;5, por mcz, e 
nos da commi"--<iio sub sna direcção (j(]{)~ tom
bem por mcz a cada um. Paroce-me, e SUI>
ponho não errar, que, 'n desper.a que n conta
hilidnde da ctJ mO Clféctuada, hem como a. que 
se dever,\ . elfectuar até Dezembro, é simples
mente a desses adiant~mentos por cont~ de> tra
balho a execut:lr. 

~ias não roi is;o o que lhe perguntámos. Ao 
the.S:onro pareceu que o governo ~anteria esse 
inqualific&vel imposto, e ~diantou-se, em justi
ficar isso, occultando a despeza real a effectuar. 

.O que tudo tnmbem· leva a crer é que se 
mandou executar um se1·viço dessa ordem, 
sGm um orçamento da despeza provavel c effe
ctual' : contratou-se uma obrigação · desco
nhecida. 

Calculando todo ~trabalho somente :i razão 
. de .um _real ao metro quadrado, . quando. nli~s, 
. em ma1s · de .uma ·legua o pagamento deve ser 

a. real e meio, como autoriza esse aviso, po
. demosfazer o seguinte calculo : 

O tombo de cada legua que tem 6. 600 metro.~ 
de-frentu e oütros tantos de fundo dá 43,5GO,OOO 
que a real importa em fl3:5ü0;). 

O dos duas leguas será llOÍ"Ianto 87:i20J . . 
Consideremos o terreno dividido em iOO par

tes (o qne esl.li long-e de nttingir ao numero de 
possuidores que ha) e podemos sem receio de 
error mullipficar essa importancia do tombo 
::era! pelo menos por !.0, paro calcular as sub
divisões, o teremos 871.:2005. Si erramos é para 
menos. · . 

Ess" avultada despezn será necesso~io para 
fazer ciTectivn a cobranç~ de um imposto, que 
]lOder-J render no maximo uma igual somma! 

E tal imposto foi crendo para <~Cudir :\s despe
zas do Estado, e pora supprir o ck{lci,, 

Nada ho mais irrisorio ? 
E o .CJU~ se. conseguir-á _com semelhante. dis~ __ _ 

late, c qu:mdo se niio consegue nenhum recurso 
ao Est::ilo? 

O voxn'!'e, a iniquidadc, a perseguição fiscal 
aos possu1dorcs de terrenos nas duas leguas de 
demarcaç11o da cidade ; é sómente o que ha de 
acontecer. . 

Senhores, attendom bem ; o proprictarío de 
uo1 ten eno, por exemplo, de iOO metros ele 
fo·ente por t o)() de fundo, em que não haja edi· 
ftcnçffo, llagaró ao E~taoo 200;S de imposto. em
quanto importam iO.OOO metros quadrados 
a 20 réis . 

Si, porém, o proprietario desse mesmo ter r eu o 
tiver nclle um predio que lbe renda i:OOO~. 
pogará sómente 120~ (l.~% do impostô predial.) 
llosl:l este exemplo p~ra convencer da falta de 
criterio, com que foi estab~kcida esta contri
JJniçiTo. 

E demais : entendo que não se póde coagir, 
[lO r qu~lquer meio, mesmo in<lirecto, ~ edifi. 
caçlio. 

J\s edifi cações fazcn1-se conforme ns reclmnam 
ns conYenicncins dos particulares ; sem lei al
gullla quo obrigue a edificações no Rio de Ja
neiro e seus arredores, ellas t t!tn crescido con
sidel?Vclmcn\e. rara . que havemqs pois de 
onerar a populn'}llo C11Dl um vexame seme· 
lh3ntc? 

O que se est,i gastando parn formar a base dn 
arrecad~ção desse imposto será em pura per
da. 

Const.1-me, ote. que o nobre Sr. ministro da 
fazenda v::i dar por finda a commissão actual
mente encarregada ,da demarcação. 

O SR. SAnAin(ministro da {azenda):-Não aca· 
bci, nem podia acábar; é um contrato e o tra
~lho .ó util. 

0 SR. SALDANHA MABrNRO:-Já estamos 3COSIU· 
DJados a fazer alguma co usa para uma certa np
pl!caçüo e dar-lnc depois diversa, ainda que 
imper feita. . 

Perguntarei simplesmente: por que verba· se 
esUí gastando com essa medição e demarca
ção T 

Felizmente o imposto Vlli ser. revogado e 
desde jã. . 

E, qn:indo mo ror tl'.s razões ni o se dessem p~rá · 
convencer de que essa creaçlio foi um· erro, 
bastava ler a.s instrucções expedidas pelo actual 
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Sr. ministro da fazenda poro a cobrança de 
tal imposte . 

.S. Ex, em presença do absoluto dalei,julgou-a 
de tal íníquidade que, sem ali~s poller alte
rai-~, a alterou profnndamente, com distinc- · 
çõe,, c excepções que certamente uiío cabem na 
faculdade do executivo. 

Essas instrucções são as de 2~ de Abri.! deste 
anno, e basta conhecei-as para chegar a con
vicção de tJUe S. Ex. taulO premeditava pro· 
por a rev~gaoão que por sua conta a começou. 

Passarer a outro ponto. 
O novo imposto sobre o fumo deve igual

mente ser supprimido, e bem fez n nobre com
missiiõ propondo esta medida. (A.poiados.) · 

E' uma induséria do pai7. f!UC deve ser ani-
mada e que com esse imposto licou quas[ que 
aniquilada.. 

Inumerns·pessoas se ímpregavt~m no vJ,ntio, 
no prep3ro e mnuipula~ão do fumo e fabrico, e 
mercancia de cigarros, cbomtos e r~pé ; mi · 
!bares de indi\'iduos ficarmu privados dos meios 
do subsist.oucia quo lhes proporcionava essa 
ind ustria. As províncias da Bahia, de l\I[nas e 
Rio de Janeiro reclamam contra esse n1nl. 

O antigo imposto dará uma renda muito su
pet'ior ao actu~l : e isto bem se cotnprchende, 
aesde que se conhece que si era menor, tinha 
pór isso um numero de· contribuintes ex
trnordin~rio, entr~tanto que, elevado deseom
munalmente com\i foi, sem criterio e sem es~ 
tudo, reduziu a muito pouco os industriaes qne 
à isso viviám. 

Pedi que o thesouro informasse qual o rendi
mento do antigo imposto, no mesmo espaço de 
tempo em que a non imposição está sendo e-:~:
ccutnda, e o thesouro,como súmpre, nos deu umn 
t~belb sem essa comparação, e acrescentando 
qua nUa podia separar os !;O % novamente decre
tados do Í111pJsto de industria.s arrecadados de 
conformidade com os regulamentos de 20 de 
Julho de :1.8/8 e de 29 de Novembro de 1.8/9, 
porque as thesoum1·ias ainda não haviam {cito 
a. necessa1"ia discJ"iminacão I 

O thesouro quiz assim mysti!icat·-nos p~ra que 
fa!L~ssem ao parlamento os dados para a revo
gação de tão impensado imposto. 

A nobre comwi>süo de orvamcnto, porém, 
propoz essu neeessnria revogaç~o. 

Chamo a attenção do ·nobre ministro-da fa· 
zen da pura o systema da arrecadação do imposto 
predinl sob a base variavel estabelecido por 
lanÇador~s. Desejava que S. Ex:., habilitado 
como est:i, nos dissesse si não é possível fixar 
este imposto taxando regularmente e de uma voz, 
com. a·s modificações que se provarem, os pre
dios sujeitos, 

O modo de processar esso cobrança expõe o~ 
proprietarios a oscilações imprevistas, collocan" 
do os inconvenientemente na dependencia dn 
vontade do lancndor. No exercício p~ssadG e 
qnnndo tudo se julgou licito fazer para avultar 
:1 . receita, e era preciso sop hismar a situnçrio, 
uma phalange ae lançadores se espalhou nesta 
cidade, o desde logo os nlugueis foram elngern" 
dnmente ll'ln!iados e os "respectivos proprietarios 
coagidos . a um pagamento muito superior 
<iquellc. com que notnralmente contavam, 

PermittiB-se-lhes, é Yerdade, recorrer do lan
çamento, mas ouvido sempre o lançador, pre

. vaI e c in ~empre o orbitrio deste. E cumpre não 
esqu~cer que em tal em ergencia os a1Iei~oados e 
as ~migo~, nuuc~ deixavam de ser bem atlen
didos e considerados. 

O systcma da cobrança, por cobradores exter
nos da recebcdoria, tem trasido graves prejtlizos 
ás p~rtes e in numeras inexactidões n~ escriptu
ração, ~contecendo que notabilissimos erros se 
tem dado, e com escandaloso pt·ejuizo do con
tribuinte. 

Extral1em-sc conhecimentos que são entregues 
aos recebedora;; ou cobra dores : muita vez, 
porem, o contribuinte mais pontual vai á rece
bedoria e ahi paga o imposto, llando-se-lhe o 
seu conhecimento. 

O cobrador ao p;-estor ns suas ·contas restilue 
os conhecimentos que por dle não foram co
.brados. Dahi mnita vez " confasão e em se
guida o erro de ser considerado ainda em divida 
todo nquellc qne se aehn nos conhecimentos 
recoll!idos, e de>dc lo;;o se remette o negocio ao 
jnizo dos feitos, que cumprindo o seu d~\'o>r, 
instaurn o executivo ! 

Em taes condic~ões é surprehendido o con
tribuinte, quando deslian~·ava na quilação que 
já tinha em seu poder, é forçado a defender-se 
e ainda tem de pagar as custas, que ordi:llaria
mcute ~vultam em mais do duplo da contri
buiçiia mnita vez. E aq:_uelle que leva a sua 
reclam~Q1io contra isso as autoridades compe
tentes, .tem a animaáom resposta de- pa_qlte c 
reclame. 

Esta matiiria, que in,'olve importnntes direi.:·. 
tos, \leve merecer attençüo do nobre ministro· 
da fazenda : cumpre pelo menos regularisar 
melhor esse ser viço. 

Agora que estamos tratando da receita, e qu0 
devemos providenciar de modo a corrigir de
feitos que em leis ante r i ores se t~m dado, eu 
chamo a attençüo da camara c d<~ nobre com· 
missão do orçamento para o que se dá rel~tiva~ 
mente ti porcentagem que purcebem os empre
gados de arrecndacão. 

Essa porcentagem que já se acllava muito l"ll
cionalmcnte esta~e!ecidn, e com as neeessarias 
providencias para quo jurnnis fosse exngerad3, 
sotfreu uma modiucaç5o, :í meu ver, ínconvP.
niente e injusta. com a disposí~ão do art. 22 da 
actual lei de orç"nmento, que cumpre revogar. 

A porcentagem, Sr. presidente, foi est3belc· 
cida como incentivo aos empregados, parn 
melhor zelarem os interesses do esta"do sob sun 
vigilaneia. Maior ou menor que fosse a renda, 
maior ou menor seria essa porcentagem. ·Nem 
ella concorre rã jámais para nug~enlar o dcfici.t: • . -'.' . 
Crescendo a porcentagem na razao da venda, e · · 
claro que o seu augmento, e em.V1sla da exigui-
dade da quota a dividir, àarã abundancia e não 
desfalque nos recursos do thesouro. 

Entendo Sr. presidente que não devem esta
belecer·se tabe!Jas arbitrarias pará' o pagamento 
dessa _porcentagem; mesmo porque attingido 
que seJa o maximo e>tabelccldO, cessando por 
isso esse incentivo,.para o que de mais produ" 
1.irem os impostos , niio. ·havera ll mesmo . 
empenho de fiscalização, que de ordinario traz 
desatreicões, e odios; que p~ra serem snpe" 
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rodor e ncces$ario proporcionar tal ou qual vantag~m de ter entrada qua>i gr:•tuita dos >eus 
compensação. productos no nosso mercado. 

Dcsej~udo, vois, lwrntonisar os interesses da Os impressos lithographndos de mais valor, 
fazendo publir~ com o~ legítimos dos ernpre· p~gavvm 1 á 2 •/o, do emtanto que os nossos 
gado$ de <Jrrecadação cu offereço :i apreciação da industriaes pagavam e ainda pagám 30, 40 e 

- cDm~r" e>te addilivo no orçamrnto: mais por cento de toda a materia prima que é 
• Pica revügado o art. 22 da lei n. 2.940 de 31 importada e a qual se compõe de numerosos 

de Outubro de !879, devendo as porcentagens· artigos. · 
que pcrceiJcrn os empregados àe arreeadaçfin Essa eoncurrencia estrangeira tomou tnes pro
ser cont~das do toltol da rendn nrrec.,dad~, pO· .por~ões que não h~ fabrica importante desta 
dendo o governo corrigir a quota sobre a qual cürte, casas bancnrias, commerciaes e até repar
>e calcGle n porcentagem,. de modo a que esta tições pulllicas, que não estejam abastecidas de 
não exceda á propor~f<o d~ renda média dos 'i impressos vindos do estrangeiro. 
tres ultimos annos•. Quando se tratou pois de reformar a tarifa, 

Espero que o nobre ministro da fazenda, e a diversas casas respeitaveis apresentaram·se á 
illustr3 CQmmissao, acei:arão. este adrlitivo. comwissiic encarregada pelo inspector (ia alfan· 

Sr. presidente, comprelwndo que estou nbu· deg~ de rever a parte r<!lutivn a impressos e 
sando da pncienci~ da cnmara (nào apoiados), obra~ lilhographadus e obtiveram dess~ hon· 
e procurarei limitar quanto m·e fôi' ·possível o roda commiss~o, uma complcla altera~iio nos 
meu discurso. Sujeito· me ti ordem dos nossos direitos, llio justa acharam as suas reclnma
trnbolho>, m~s continuo ae<mbado, em minhas ções. 
rudes consideraçõe;, sentindo demorar ainda Os direitos pois, da actual tarifa auxiliam os 
por algum tempo, a interpellação ,to meu no- nossos inclmtriaes, ga1·antindo·lhes maior quan
bre amigo e colla!:a·por Pcruambuco, ti quando \idade de trabalho, proporcionando·lhes assim 
conheço a ancieààde com que espera a sua elo- lambem um maior desenvolvimento por meio de 
quente palaTra o illn>tre auditoria que nos novos systemas de macbinas de trabalho na 
bonm. Europa e com a coadjuvação do babeis opera· 

Marcada a interpella~5o para as 3 horas, po- rios contrat~dos que. virão aperfeiçoar os nos
derei chego r nté lá sem cau.<ar g-rande des- sos, augmentando eonsideravelmen te c n~mero 
gosto. deS1es; e fazendo crescer a importação do ma

O Sn. Emci3:-Certamente, está prestando teria!, do que resultará tambem augmento de 
um serviço. renda pulJiica e garantindo afinal milhares de 

contos de réis que estiio empregados nessas in
O Sn. SALD"-'ll-' ~L~nrNHO:- Continuarei, duslrias tanto na curte como em todas as pro

pai~·, :. vou occupar·me ainda de algUns pon- vincias do lmperio. 
twimportantes. Os paizes estrangeiros protegem todas as sms 

Digne· se o Sr. ministro d~ fazenda atten- industrias, e foi assim que os Estados Unidos 
der-me. conseg-uiram desenvolver tão poderosa e rapi· 

Trata·sc de nova organização de tarifas da damente a sua riqueza. Entre nós, porém, tem 
alfande~3. O governo, encarregou varias nego- se dado o contraria: 
cimtes importndores da respectiva revisão, espe- 08 nossos intlustriaes desamparados sempre 
cialmcnte quanto a mercadorias, sujeitas a uma não podem lutar com a concurrencia estran· 

· porcentagem aà val.orem. geira, e assim longe de aceitarem novos opera
Importantes commerciantes foram cucarre- rios que lhes vem pedir trabalho, se tem ·visto 

godos da parte concernente a pap~l c suas app!i- até na dura necessidade de despedir das suas of· 
caçiies. ficinas, grande numero de eo~djuvantes. 

V. Ex:. sabe, Sr. presidente que a maior A actuol tarifa entretanto os tinha reanimado 
applicacão do J!npel <i a de i?I!Jll·cssões, typogra- alguma causa. 
phicas ou Iithogropilicas. Mas essa tarira vai novamente ser corrigida e, 

Essos duu~ industrias são incontestavelmente s~gundo s~ diz, tende ~ resL'lbelecer a antigo, o 
as mais desenvolvidas e atliantadas no paiz. que será de um mal incalculavel. 

O I d . E' contra isso que eu reclamo, é para obstar 
s jornaes, inos, esenho~, gravuras, tm- a que se realise esse mal, que eu invoco a 

pressos commercines pnrn todo o genero de ne- d 
!!Ceio, 8~0 0 que alimenta essas industrias. maior attencão do nobre ministro a fozenda. 
- S. Ex. pode com vantagem ouvir os nossos 

A ellas ·está ligada a de encadernação que industriaes para melhor firmar o guantum a 
não poderia existir sem o concurso das duas pa "ar 
outras. São pois tres industrias que occupam Não. exijo medidas prohibitivM: reclamo 
milliares de operarios nacionaes e estrangeiros, apenas bem entendida proteção " esses nossos 
sobretudo nacionaes. industriaes. 

A anliga tarifa que vi;<oron. até fim de 1879, Não me pron un·cló contra a concurreneia, 
estabelecia direitos tão infimos sobre o~ impres· mas sim contra s desigualdade. A nossa in· 
so·s importados, que muitas .casas de Pariz, por dustria póde concorrer com a do estrangeiro, 
exemplo, enviaram agentes especiaes ·para esta desde que esta não f9r collocada em mais v~n-
côrte com o fim de obterem todo o trabalho que tájosa posição. . . 
pudessem, .de lithographia e de tvpogr~phia, o Pral!que·se o que. pretendem, sernndo.é voz 
que produziu um profundo abalo e in todas essas pulllica,os actuaes revisores aa tarifa, e teremos 
nossas industrias, .que não podiam lutar com mfallivelmente o desc.<llabro de nossasindustrias 
uma concurrencia tão.podero::a, e que·tinha a typographicas. · 
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Desde que o papel em branco tiver de pagar 
mais direitos do que o que vier impresso, Iito
graphado, ou em chromos,.a nossa industria 
suceuu1bi rã_ 

Não bastar;\ já o monopolio, aliós ~em Iuct·o 
real do Estado, exercido peht'. typographia na
cional em :relaçiio 3 um grande numero de tra
balhos, que por ordem do governo só alh sé 
podem imprimir~-

Resguard,, o governo a inà usteia particular, 
llO menos da eoneurren.eia estran!!eira. 

Para isso chamo a atteução de S. Ex. o notJre 
ministro da fazenda, a quem direi, concluindo 
este ponto-ampare o trabalho, e a industria do 
paiz pois que só <Jssim nos proporcionará o 
desenvolvimento, augmcuto e prosperidade ela 
riquez:t publicv. 

Não se _me acoime de vro~ec~.io~Jisla absoluto. 
Devo dizer com toda a franqueza que o meu 
liberalismo não me leva ao ponto de mntar a 
industrin do meu pai r.. 

O Sn. F&ucro nos S.-I.NTus:-Isto n~o é libe
r:.li~mo ern paiz nenhum. Será poesia econo· 
mica. 

O Sn. Butd:o:- Devemos d~r viela ~quell~s 
industrias que podem Yivcr. 

O Sn.. SALD.'>.:-(HA ~IA.n.rxuo :- Si o nobre 
Sr. ministro da fazenda e presidente,do conselho 
deseja, como eu tenho todas ns razões para crer, 
o beneficio real do paiz, não será indiiTerente a 
qu~nto nc::~bo de expor nesta importante ma-
teria. · · · 

o sn. FELlClODOS s .... TOS:-Preci;;amos de um 
ruinistru brazileiro nessa materin. 

O Sn. SALDANHA MARINHO :-Hn um im
posto, t:lmbem, con!ra o qual me pronuncio. 

Desejo que a ~dministrDção publica seja· sem· 
prc franca e Ienl; diga a verd:Jde como ella é, 
não usando já mais de artimanhas e Sltbterfugios 
para chegar a seu determinndo firu. Refiro-me 
nos o •;. sobre os vcncimelltO~ dos empregados 
publicas. 

E' uin imposto que apenas m:mtfesta cobardia 
dos poderes opnblicos, e falta de lealdade em 
sua O.CQÜO, clama-se e com razão, contra o 
excessivo numero de funccioMrios p·.tblieos, 
mas n~o so p;oopõe nem se vota a reforma radical 

. . do systeme d~. serviço, de q11u depende essen
. cial1nente essa superabundancia de ruucciona.-
lismo. · 

Em quanto,_ porém, não se faz is;o, é i nquali
ficavel a impo;sição .de que t:-ato, e que nem 
mais ncmmenos importa do qa.e a diminuição 
de ven~imento, sem ser pelos meios competen
tes, e iHudiud() gross.Jiramente ao fuuccionario, 
que ronda nn boa fé, podemos ~izer, de seu 
oontrato. 

.l'ião é serio, senhores, que se diga ao cidadão : · 
~vem exerce1· tal encargo, terás, em conipensa
çãs; tanto de vencimentos; e que se o obrigue a 
pagar um tanto na razão desses vencimentos,' 
para ter exercicio, e logo âpóz a esse exet·cicio, ·e 
qu3ndo esse cidadão tem abandonado ou tr'1 _qual". 
quer occupação, e estf á iuerce dos. poderes pn:
blicos, se lhes dig~-receberás menos, não por
que directamente is_to seja estatuido, fu~s por" 

qu~> te obrig-amos a rep:u•tir com o Estado," o 
que te pertence. 

Considerada esta especie com o del'idO criterio 
com a lealdade inàispensn.vel, e tendo bem em 
considerac;ão que não é por meios pouco nobres. 
que clleg:ll'emos ao grande desideratum de esta
belecer pe rfeito balanço en!re a receita e des
peza publica, não podemos deixar. de condemnar 
esse imposto, como condemnamós o do vintem, 
porque todos foram sugeridos apenas como meio 
de a pa.l'ent\lmenle mnt:1r o deficit. 

Nlio é assim, c indecentemente, que se dimi
nue a despezn com-o funccion.~\lisffi<l .Isto de
pende de um ~ysternn ger:il, · de uma gr:lnde 
reforma, 1l que ate o presente não se tem JeiLo 
por que ao nepotismo, á afilliadagem, á indevida 
protecção está sullordinndo o legitimo e verda-
deirú i11leresse publico. · 

A c reação das rep~rtições CJile temos est.1beleceu 
scrYiços, duolieou-os, e por demais a·<'olumon 
os cxpedienles no intuito de justificDr tn mbem 
o grande numero de empregoô que foi crendo. 
O pesso~l que nctu3lmenLe temos é pois c.orres
pondentc aos serviços que formn e se a.oham 
estabelecidos. 

Cuwp1·e, portanto, reformar radicalmente o 
syslema de trab;llho, para ser reduzido o fuuc
cionahsmo, e mesmo para que o que continuar 
seja bem pago, e possa mnis ou menos ter inde-
pendencia. . · 

Emquanto, porém, isto . n5o se faz, não é 
justo, que se con.scrYem vencimentos e sejam ao 
tempo mesmo illusorios. 

Os venr:imentos; senhores, rornm calculados 
para satisfação de neccssidudes de subsistencia 
dos empregados: Sendo assim ~:orno diminui!-os 
com o imposto 't 

E por venturn !aliará aos cofres do Estado o 
. que nssim se estorqu.il1 do meio de subsistencia 
dos funccion:~riCls pulllicos? Não : o Estndo. 
não necessituri:l des;.a mig:llha, si a economia 
pre.sidisse os actos da ulta administração. 

As commissões illegae~ formigam: tõm con
stituido o :~mparo dos compndres, n protecçl\o 
nos nmigos ; e com essas com missões despende
se avuiL~da somma. ' 
. Presidentes de provinci3, inspectores de the
sour3rias, inspectores de ~lfundegas são empre
gados de absolut~ conllanca. Desde que a não .. 
merecem devein serdemittidos. E entretanto . 
."'í'emos gue, oonservados, e muitas vezes elogia· 
dos e galnrdoados.os que exercem taes empre
p;os siio nom.Clldos commissnrio~ que proeed~m, 
aos devidos· exames, c digam si ha óu n"iio pre~ 
varicação por elles praticadas. 

. Taes commi5sões por isso mesmo que mani
festam descónfianç~, deviam ser precedidas de'.:'-", 
de missão ; a conservação com desconfiança é a : · 
mais triste das contra dicções. . . 

Veja-se o que se \em despendido oom gratifi· 
.cações illegaes e extraordinarias dDdas a em~ 
pregados ·das secretarias. · 

Veja· se o que se· tem esbanjado sob o titulo-
de colonisação. · . . ... . 

Veja-se quanlo se esbanjou sob a capa de 
soccorros _pela secca do norte, e quarito apro
veil&u á populDção desolada pot esoa grande 
desgraÇ.:J, quando muito, dons terços do que 
se diz .. dêspendido. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 15:38+ Página 21 de 28 

496 Sessão em 2 de· Setembro de 1880. 

Yeja·se o que tem occorrido relativamente a 
compras de terren!ls para ab~steci!flento d'agua 
a esta cidade e CuJOS preços tem Stdo mu1t3 vez 
de um3 exo rbi 1ancia notabilissi ro~. _ 

Tom•ndo por bnse o que se deuomma vul 
garroente alqueire de terr~s, isto é, tOO br~ças 
de frente por l.OO de rnndo, tem custado ao Es
tado, as p~quenas porções comprnda~. na ra7.ãO 
de 300:000,$ e soo:oooa o nlqueire. 

O SR.C.\IILO~ A'FFONso:-)sto tambem é muito! 
O Su. ·SALDANHA lbnlliliO: - Tenho aqui as 

notas das r~spectivas escripturas, eu verificarei. 
0 SR. BuAnQUB DE MACEDO (mil!istro da a_ql·i

C!;ltura):-Aiqueiresde terra [!Or 8U0:0006000 ?J 
0 811. SALDANHA UAD!NP.O :- De30:000,:) para 

cima ; e melhor direi a V. Ex-. ; em visLn d~ 
nota que aqui tenho. 

0 SR. BU.~RQU~ n& MAcEDO (tnini.stro àa. agt·i
cu!t~ra) :- Eu rlesejarin qne V. Ex. lesse isso, 
porque uem u mr.\Dde disso s~ eleva a somma 

.. total despendida com as desapropriações. 
0 Sn. SALD.'-''>liA Mmrxtto :- Ah! V. Ex. 

não me comprehendeu : o preço por que foram 
vendidas as pequenas quantidades de terra está 
na razão de 300:000;} e mais por alqueire. Não 
digo que se comprasse um alqueire por 300:000~, 
mas que comprou-se terreno na razão de 
300:000~ e m~is o alqueire, e conforme a reli
cidade do vendedor. 

0 Sn. GALD!NO DAS NEv"!lS:-Diz-se até que j:i 
se vendeu aqui terreno sem agua para se tirar 
a agna delle. (Riso.) 

O Sn. BuARQUE os MAc&oo (ministro da a,71·i
cultura):- Eu não autorizei nenhuma dessas 
compras,nem de esDecie alguma ;mas declaro que 
o valor varia muito, conforme a 6pportumdade, 
conformo ~s condiçiíes do t~rreno, conforme a 
necessidade que tem o governo, etc. 

O Sn. SunAliHA ~IARiliHO:-'V. Ex. n~o a 
autoritaria, acredilo, e faço·llw justiça. 

O Sn. J&no~nto JA.nom d:i um ap~rte. 
O Sn. SALDANm lliAr.INHo:-D que quero é 

mostrar que ~i· nfio fosse lan:a focilidnde de 
g-Jstar os dinheiros publicas, não haveria a apre· 
gonda e injustifieavel necessidade de tirar dos 
vencimentos, que siío meios de subsistencia dos 
empregados publicas, e;ses miseravcis 5 •j.; 

O Sn. lAnnm:-Acompanho a V. Ex. neste 
pensamento da suppressiio do imposto. 

0 SR. SALO!NilA :!tfAT.\!NllO:- Sem du~ida 
Sr. presidente, fomm comprados terrenos po; 
preços exorbitarlles, sendo que alguns nem sa. 
tisfiz~ram o fim da a~.quisição, e serão afinal 
vendidos por muito menos do que cuswram. 
· O Sn. JEao~o 1ARDm:-Eu desejava que V. 
Ex. especificasse os factos. . . 

os_n. SA.LDA~'l!A~ÚRINI!O:.:...satisfarei a v. Ex. 
mencionando algun~ e dando-lhe Mticia do do
cumento por onde os " poderá verificar. (Depois 
deler uma iWta,.conti>ttia). " 

_1'ela ·nota que aqui tenho . -verifico que não 
dtsse exactamente o ma:dmo de al;uns prer.os 
rei ativamente a alqueire de terra comprada. · 

Rcclificarei esse engano lendo os apontamentos 
que a respeito colligl (lê): 

Por esc ri pl ura de 1.6 de lu! h o de :l869 forolll com
pr~d:ts 236 :l./2 braças quadrana·s por 9:08~8q.s·· 
qo.e equi"Vo !em a 38:l::l3i~336 por alqueire ( !0,000 
braças qu:tdradas)·. 

Por escripturn de ~8 de Fevereiro de -!872 se 
compraram :100 braças quadradas por 2:500~, o 
que equivale a 250:000$ por alqueire. 

Por tal preco bastava uma. ·legua de terra, 
9,000,000 de braças quadradas, pafa talvez pagar 
a nossa di vida externa. 

T<trobem roram compradas terras por preços 
muito menores, e rnzoa"Veis; muito maiores 
quantidades, por preços eompar;Jtivamcnte muito 
menores, eomo o nobre deputntlo verifieor:i. da 
nota que lbe entreg~rei. 

Desde que o governo só ncr-essitnva dns oguns, 
parece que a variação dos preços, estava além 
de outras circumstancias, na proporção do feli-
cidade do vendedor. " 

O quc•,porém, posso affiemnrti quegerahnente 
o gover uo tem sido censurado por essns lr~ns
acções, com o que acabo de dizer, não ;·ae in
teuçlio minha offeasiva ã probidade de quero 
qnel' que seja ; com isso apenas qu.ero chegar á 
couclusão de dizer que sJ n~o fora tanta facili; 
dnde de despender, não haveria necessidade de 
extorqnir a~s empregados publicas esses 5 'r., 
com que injustamente os sobrecarregam. 

Offereço, p<lis, o seguinte additivo : 
Fica mpprimido o imposto de .~'r ... sobre os 

vencimentos dos funccionarios publicos. 
Passarei a outro ponto. 
Peço ao nnbre senador ministro da fn1.enaa, 

qllG attenda á represenla~.ão que ao corpo legis
lativo dirigiu a repal'tiÇilo de caridade annexa á 
irmandade do Stlcramento d~ freguezia da CDn· 
delaria desta cõrte; que pede apenas ser equi
parada ás outras instituições do mesmo genero, 
nos ravores que lhes fer. o Estado. 

Em quanto os bospitaes, conventos, o casas 
de c;~ridade são isentos do pa~amcnto do im
posto preclial, essa rcpartiç5o do mesmo gencro 
acha-se sobrecarregada desse imposto, sendo 
que ainda no ultimo anuo pagou cerca ele 
!7:000;$000. ' 

Entretanto, ella está no cnso de merecer, pe!os 
grandes serviços qne presta á humanidade, 
tanta protecção como as outras. 

Soccorre ~ centenares de J'arui!ias desvalidas, 
com o que nos ultimos cinco annos despendeu 
270:000;)000. 

Por muito· tempo coadjuvou ;\santa casa da 
miserieordis desta CÕl'te. NUa é umn socie· 
dade de soccorros muttios e sim uma insti\ui-
ç.~o de caridade. · 
.. Ainda mais, está essa repartição disposta a 
fundar um nsylo de artes e officios, onde a in
fancia des"Valida acne' protecção e se eduque uo 
trabalho. · " 

Como, pois, nega:·!he o favor que pede e que 
importa tratai-ao em p~ de igualàade, eom todas 
as outr~s i ustituições semcHw ntes ? . 
" Vou, pois, mandar á mesa am additivo neste 

sentido e espero que o governo o não eon
denme. 
. Eis o ~d~ilivo (la); 
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• Fie:t extensiva á repnrtição. de caridade an- a propriedade dos respectivos possuidores, que 
nexa ã irmandade do Santíssimo Sacrnmento aliás descansam na looldnde e severo desem- . 
da freguezia . de Nossa Senhora da Candelaria penbo de deveres dessa caixa. 
desta côrte, ·a isenção autorizada . por lei e Apolices do orpbãos, como taes ali i averbad:ts, 
mencionado. no art . . 3.• do regulamento n. Hl21 têm sido transferhlas sem alvará de licença do 
de i6 de Abril de 18~2, em·favor das casas de juizo respectivo, e o que mais é com a simples 
misericordia e hospitaes de c:tridade. • eüibição de procuração falsa. 

Tratarei agora de um justíssimo pedido da · A escripturação que está na c:Uxa de .:unorti·· 
província· do Am~zonas, que tenho a honra de zação aeba-se irregularissima, tornando··assiin· ' 
representar. impossível a fiseallzsçlío. · · . · 

Sinto que não esteja presente o meu nobrecol- Quanto ás notas recolhidas, tem-se pratieâ'do' 
· lega e amigo, digno companheiro de deputação, escandalosos crimes. Ha bem pouco tEimpo . 
· que certamente seria o primeiro a assignar o soube-se que notas de 50011, já c.orimb:.dos, 
additivo que vou otrerecer. . eram ~ssim mesmo mettidas novamente em 

Grandes favores, no que pertence a direitos ci:culoção, lavada a. tinta do carimbo, par~. 
de importação, foram concedidos á nobre ·pro-· as~im melhOr ser crigiúiado o publico. 
vincia do Rio Gr~nde do Sul; considerei-os Já se vê portanto· que é indeclinavel uma re
justos; vo.tei por eUes e desejo 1{\le continuem. forma muito séria naq.oella repartição. Clla!ll{) 

A provincia do Amazonas esla em idenlicas pois, a aucnção do nobre ministro para isso, e 
condições. .. folg-o de saber que S. Ex. ):i se oceupa deste 

Grande vanf<lgem lile :virá de relações dire· grave e lmportantissimo objecto. 
ctas com o estrangeiro, que já se ncllnm em co- Uma grande parte da fortuna· publica está ' 
meço. · dependente dessa caixa. As notas do governo 

O Amnzonas conforme a animação que der- a crniltir são alli guud:tdas. Tudo isto reclama. 
mos a seu commercio prosperará muito com a mais s~ria attençãó do governo. 
isso. · · Cumpre e muito urge, Sr. ministro da fa-

Essa animação só se pôde fazer effectiva e zenda aque restabeleça o tbesouro nacional n nl
proveitosn concedendo· se a essa provincin um tara em que deve est.~r. collocado, e em bem de 
abatimento nos direitos de importação, e desde desem]lenbar a missão para quo foi creado. 
que· se desenvolver o eommercio naquella lor.a- O . systema adopl<ldo, desde que os partidos, 
lidade a fazenda publica será intlubitavelmente desvirtuando-se, só qnerem a subservieneia e 
resarçida, do que ora lhe eonceda. tem barateado n coutianca ou antes collaram· 

A importação cres.cerá, e com ella as ren~~s ·. se tristemente em quasi absolutn duvida de fi-
do Estado. dclid:lde real do alto funecionalismo, só temos 

O thesouro terá iurallivelmente a compemação tido desgrntados resul13dos, que muito Jamen-
dos ~O •4 de abatimento de direitos com que ora ta mos. · . · . 
a proteja . .. . Só em tnl estado de reciproco desmornlizaç5o 

Não merecerá essa província um tão insigni· pode ncontecer que um alto chefe, esquecido do 
fi cante favor; ella que até n:Jora tão desprote· que de\'e ao paiz, como fiscalizador da receit~ e 
gido tem sido pelos altos poderes do. Estad~?·~ despeza JJUblica, succnmba no peso da mais 

Convencido, pois, de que cumprmdo ass1m simples insinuação de qualquer ministro. 
um dever p~ra com ella, não deixarei de en· · (Hamuitos aparte~. ) _ 
·contrar o mais sincero npoio desta eamara e do Ouço um aparte que bem merece ser com-
governo; offereço o presente additivo (le): memorado mesmo porque in volve uma dura 

··Nos direitos sobre :nercadorias importadas verdade que cumpre nao oceull:lr ao pai1.. 
directamente do estrangeiro n;~ província do E' o parlamento o primeiro e principal res
Amntonas se far:i o abatimento de ~O •;. do ponsavel, indubitnvelmente, por tudo quanto 
que geralmente eatâ estobelecido.• · se tem Mto c de que tem resultado o atrozô · de 

.Nas eõnsiderações que tenho feito, e especial· nossas finanças, tudo quanto tem prejudicado o 
mente no que disse nn primeira parte do meu. credito·publtco. · · · ' . 
discurso, em muitos pontos de summ:q~ravjdadr. Estudadas as co usas com o devido criterio; e 
toquei, em relação ál alias rep~rações do !atendo nós mesmos severa justiça, é forç~ eon
fazend~ ; não estranbe, pois, o noLre ministro ressn que d~ parlamento c .. muito especial
presidente !lo conselho que aindfl chame a. Sl!a mente desta cnmora tem provindo todo o .maL 
~ ttenção par:~ o que corre pela cnt:s:a da amorll· Como, Sr. presidente •. ra~em-se entre nós ~s 
zação . . . _ . ·orç;~mentos 1 Quantos de nos estudam soJlic!· 

A caixa de amorttzaçao necess1ta de uma. entemente para poderem votar com conseiencia? · .:' 
grande reforma. Eu·sei que des<~;e o minis~ rio Ap.enas umacommissão,~a . de orç:~mento; se ., " 
passado o governo se empenha S(mamente msso.: .esforça para conhece:· a. materla · grav,!l da re-. 
Aquella repartição necessita ser completamente. ecitn e·despczn publica; e entretanto , n ·essn 
reformada. Alli se tem pratic:~.do ·notaveis e com!Ilissão fa liam os dados indi~pon.saye!s, por 
tristissiwas irregularidades; - ·· · · que 'Uem bem pÕjle confiar n~s mr~nnaÇQes:que . 

Ha factos que muito depõem contra e;ss~ repor- .Jbe são fornecidas. · ..• ' . • •· . :. . .. <·.:· ·>, -/ 
tição e qne cu~pre qua_nto a~t~ corng1r. . . · · EJ? g~r&l '\'O la s.em c~nsç1enm: (Recla~~~·,) · 

ProcuraÇõesseinpoderes suffictentes, alq:umas Nao. dill'O um~. 1nj_nna a camara, . 'J? I!>O ;,~e,: 
.f:~lsas,- e outras pQr simples e-n5o authenltcadas; ~.-;o~a sem consc1encta, , po!q~~.~de : or~tJl~J.lOcse, · ·· 
publicils .fõrmas-têm·am sido, sem ~rupolo l l!Uta ape.nas yeio que d:ncm . as co~ões., . 

. ~eeitas: .e .11om ellas se têm operado 'transfe- Vota-se qnas!Sempre gu.ado stmpl~~nte pelll: .· · 
·. rencias . de apolices; com o que se ncha amea.çada colJfiallça. . .. · · ·, .. · 

TOI!IO lV.;-63; 
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Esta é. a verdade que devemos ao paiz, Por O Sn. FUN•.:rsco SoDRÉ:- Deve-se accusar a 
que razão somos obrigados constantemente a si proprio. 
votnrcrcditos supplementare~? Porque silo elles o ~n. SAtDANILI. ~ú.nt:s!lo:- Sem duvid~, e 
repetidamente pedido;? Os defeitos dos or~a- á v.Ex. ainda mais que jã foi ministro, eu não. 
mentos é que os determinam. · 0 Sn. JEaol'iYMO·SooRÉ:-E' muito digno de 

O SR. PaESIDE!\"TE :-Entendo qne o nobre 0 ser. 
deputado não pó:le dize!' que os seus collegns 
Yotam.sem conscienci~. O Sn. SAtMNnA MAmNao:-E' preciso aubir 

muito e eu jó. estou ve lllo, e sem r orças para 
O'Sn. SAtoA~HA:I!LUirNno :-Vou explicar-me. galgar os difficeis degráos do poder. 

Fui entendido, se. presidente, de modo dive!'SO 
do·meu pensamento: O Sn. AuGuSTO FRANÇA:-Não precisa subir 

Não digo que haja falta criminosa de con- para ser ministro. 
sciencia,. mas o que é ínneg3vel, é que nem sem- O SR. SALDANHA. MAll!NliO :-Vou concluir pe
pre se d:í perfeito conhecimento da ma teria que dindo a v. Ex., Sr. presidente, e a todos os meus 
se-vota, _ collegas, que se dignem desculpar-me si nas 

De que a caxnar<J não cumpre rigorosamente toscas !lalavras que acallo de proferir, menos 
.......o_seu.!le.ver, não J! .. ll~!!.O .. d.!!.Y.i.d .. 4!...._n_~ situa~o ~ convenien!e lhes pareci. 

que chegamos. . A advertencia que v. Ex. me rez~ Tôr-!ilitn 
Sejamos sinceros. Pergunto qual. a .~ommis- duvidà originada de um ens-ano seu, suppondo 

são de contas desta casa que cumpnu JO o seu que alguma inLencão eu trnha de molestar a 
dever 1 quem qul!r· que seja. 

Qual deu-se ao c trabalho de ir ao thesouro DescuLpem-me ~s a>perezas de um ostylo 
examinar a êscripturação, e conhecer da appli- desalinhado. 
cação dos dinheiro> publicas? De tudo dou plena satisfação aos meus cal-

Quem é, pois, o culpado do descalabro de legas; e a V. Ex. um aperto de mão, porque 
nossas finanças. sei que não pretende mars do que cumprir o 

re"imeuto. 
O Sn. FRANCisco Sonltf: :- As finanças não 1 ve1·dade sem atavios, e só a verdade é o 

estão em completo descalabro. que eu sei rlízer ; de~culpem-me a rude frtln-
0 Sn. SALDANru. MJ.RJNTIO :-Peço desculpa quez~. 

aos meus nobi'es col!e(;as se enlendetaru quo N~o vim nqui para agradar a quem quer 
nutrú a intenção sequer de os offender. Tenho que seja : e dizendo com franqueza o que sinto, 
antes de· tudo um dever para com o paiz-hei manifestando o meu pezar pe~o est:tdo ~ que 

.. de dizer a verd~de, porque só com a verdade ·considero arrastado o nosso pan, nada maiS te· 
corrigiremos os nossos defeitos. nho feilo do qu~ cumprir o meu devei.". (Muito 

O que. ganhamos nós em occultar ~s difficul- bem; muitobtm. O orador é comprimentado._) _ 
.. dalles fimmceit as q.re-nos assoberbam;-e-ttttanloo+---t~:-àiSC"t:rs.:si-r&-foi--adiada pela ilera. 
as nossas dividas, os nossos orçamentos, o l~n- E~trà em discussão a interpellação do Sr. Na-
çaluento de novos e impensados impostos, tudo buco:ao Sr. presidente do conselho. 
denuncia o nosso estado~ 

O Sn. Fnlt.ll:crsco SoonE:- O calculo do orca- O Sr- Joaquim Nabuco principia 
menta ordi anrio, feito pela commissão, dâ um pedindo ao nobre presidente do conselho que 
ald lhe· perdôc u liberdade de ter interpellado a 5 

o. S.Ex. sobre os motivos que determinaram o ga-
0 SB. SA.tOA.l'IHA MA.ll1!11!0:- E os creditas hinete a fazer questão de confiança sobre uma 

sllpplement:tres 1 e s divida fiuctuonte, além 'da urgeneia que a camar~ anteriormente lhe havin 
f11ndadn, c da exterior? E a r~! ta de sinc-eri- coneedíào para jnstificar um projccto a rP.spaíto 
dnde na; tr:msaceões do governo, ~ occultação do elemento servil. Sabe o nobre presidente do 
de arriscadas especulações? o conselho 0 profundo respeito em que o _lelll:, e o 

o Sn. FRANCisco SonRÉ:- Mas V. Ex. com- prazer que sentiu vendo que o homem ~nd1c_ado 
prehende que n sua linguagem compromette pela opinião, a ultima esperança do partido ~be
soberanamente o corpo legi.>lalivo para com o nl fOra chamado pela corôa ·para orgamzar 
publico. gabinete. Ainda que tivesse vot:tdo contra o 

o sa. SAtnANnA MARINHO:- Não podemos, projecto eleitoral, nunca disse da tribuna uma 
palavra que afl'ectasse a força moral do nobre 

Sr. presidente, sahirdosembaraçosem que nos presidente ~o conselho. Nas co}HliC2tls actuaes 
vemos sem ser pel~ .~~minno da · v~rda~e. do partido liberal, e talvez do pa1z, nao conhece 

;ã r,o_ndescendencra, a contemponsaçao, o de· combinação ministerial poss!vel_ que. o_ffe~ça 
sejo so_mente ~e s~r agra~a~el a todos sem tanlas ~rantias corno a eombmaçao mm1sterJ.al 
excepçao, a dedi~çao sem h~1.1es ao _governo, a que s. Ex.Jireside., · . . ·· . ; 
o. temor. d.e fazer mal ao partido, e ass1m a pra- QQ<indo pela primeira vez o nobre presidente_ 

t .. i.e .a __ .•.. d· e····· a.··c_··c· .• o.• m·. ·m.·o· ilação a todas as emerl)'encias, j do. conselho ap.re_ se ... n.· ton-.se. :1. ca. ·m. ara .•. d· ec·l·ar. o·u. ·o. ~-or:cultaç3o.do estado real de. no~sa p~tna, mdo orador com · toda .fr~nqueza. que· .havia uma 
, .ss.o_:.ê :· ~ nos tem levado a sttuaçao em que questão sobra a qual guardava loda sua }iber-
' nos :ac.~arn9s. · · · .· · · dade de acção, _porque -nas · cirCUJI1$tan_ems .do 
' , :::li:'ó,qne digo .~nvolve eensl!!a, como sem paiz, e 61J! visla de nm ,lnturo que l)lilglll!ll!. 
duV]ila'enyç~v~, :nao faço exeepçao de mim, pois póde moditiear, a ·_que mnguem~ po~ç tmpeilir· 
que me d!f!JO a camara. · que elle chegue, era essa 4JU.estao nao só .a lle• 
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rança mais diHicil que os nossos antepassados ter havido com sciencia do gabinete o propo- . 
nos legaram, como a pedrn de toque .do-homem sito de frustrar a sessão descxta·fe.ira, por estar 
de estado na situ~ção actual. Annunciou então indicada na ordem do dia a apresentação dé iim 
a S. Ex. o que o paiz já sabia ; a apresentação projecto que não era agradavel no IJroprio go·. · 
de um pro.ieoto· relativo á emancipação dos es· verno. 
cravos. Não lha respondeu então o nobre pre- · Deu-se porém . um facto e é por eHe · que 
sidente do conselho mas o ·nobre leader da parece-lhe ter o direito de queixar-se, não como 
m~ioria. Mais tarde, na discussão do voto de membro ainda que independente da maioria, 
graças o nobre presideule do conselb.o em rés· mas ~om~ deputado da nação brazileira. No dia 
post:i á in:erpellação que lhe dirill'iu a respeito segumte aquelle em que a camara concedera' 
o nobre deputado pelo Rio. delanetro, disse que .lhe a urgencia pedida, o nobre presidente.dD , .. 
não cogitava da questão e recünheceu o direito conselho, provocado pelo nobre -depli.lado ·pet!1 
do orador apresentar um projectn á camara, Rio de Janeiro, declarou que se retiraria. do 
referindo-se. á apresenução que annunciara. poder si a camara aceitasse qualquer medida 

A elaboração de um projecto desta ordem, que fosse além do seu pensamento, 'de não dar 
pela falt~ de estatistic~s e de arrolamentos espe- mais um passo no caminho da emancipação. 

-ciaes, exige muito tempo. Niío só por ·isso corno· ·Logo que· S. Ex; assim se exprimiu, estabeleceu 
para nüo interromper os trabalhos que sobre- sem o querer de certo. como questão de gabi· 
carre~avam ao no!Jre pre;idente do conselho, nele n questão de urgeneia já concedida. 
o orauor concluiu o seu projecto no fim da Não podendo, porém, a opinião de S. Ex. t~r 
sessão, pedindo para apresentai-o uma urgencia effeito l'etroactivo, e não podendo tomar o voto 
que a camura concedeu. A camara dos depu- enunciado um dia antes pela camara como voto 
tados. ainda que dividida, obedeceu ao primeiro contrario no seu programroa, seguia-se que, ou 
impulso que~ o de todos os deputados: con- ~ camara não fazia sessão na sexta-feira ou teria 
sentir que uma opinmo que deseja ser ouvida de dar ao presidente do conselho, na sua pri· 
do paiz, .tenha o direito da tribuna. meira reunião completa satisfação por aquelle 

Era esse pedido uma queslão de ordem, e o racto. 
nobre presidente do conselho não estavn pre· Assim na primeira sessão, quando solicitara 

:sente: na camara, mas si o orador pudesse por da camara a revalidação do seu voto de urgencia, 
alguma fórma imaginar qual devia ter sido a achou-se o orador, muito a seu pezar, collocado 
.opiuiffo·do gabinete, iria buscai-a no. procedi- em frente de uma questão de gabinete . 
menta que teve o nobre ministro d3 agricu! • O nobre presidente do conselho com a questão 
tnra. de confiança que estabeleceu, com a votação no-

A urgencia, desde que tinha súmente· por fim minal-que se Ihe seguiu, não conseguiu mostrar 
.a ·apresentação de um projecto, não perdia por ao paiz que o partido liberal concordava com as 

fórma alguma o voto e a responsabilidade da opiniões do Sr. ~lartinho Campos, que o partido 
camnra. Concedendo-a, conforme os estylos, Iibernl nunca tivera no sen programma a eman· 
não se manifestava sobre o valor olitico e o ci ação dos escravos e nem ue a forÇ!l dos de· 

--.--alcance do proJeclõ. puta os mantene ores a escraVI 1ío era Jgnnl ã 
Mos depois de ~oncedida a urgencia que· nno da maioria numerica que S. Ex. obteve .. Por 

tinha car~ocler aggressivo ao nobre presidente outro .lado a votação lambem não mostrou que 
do conselho, que não püdia sorprendel-o, pois os que votavam "Pela urgencia eram ndversarios 
conhecia a intenção do orador, . appnreceu na do gabiuete. Prova esse resultado que uma 
camara certo sussurro,· como si ella tivesse to- questão não póde ser arbitrariamente deslocada. 
mado o compromisso de resolver desde já o O nobre presidente do conselbo não tinha o 
"Problema da emancipação. Falla com u maior direito de fazer guestiio de gnbinete do umo 
lealdade, n~o imputa aos nobres deputados mo- urgencia votada peLt cama1·a e principalmente 
tivo algum pes:oal, mas motivos publicos na em assumpto desta ordem. S. Ex. não deYia 
lletermmação de sua conducta, e portanto póãe collocar a camara e os deputados qué o apoiam . 
dizer que no lado dn camara que chr.marà es- em posição bem diHicil. A camnra por· um voto· 
cravocrata, pois o termo foi aceito, m~nifestou-se dado solemnemente depois da .. declaração do 
reooio de que n liberdade C\Oncedida ao orador nobre presidente do conselho,· declaração ·de 
pudesse parecer ao paiz que a camara esposava que ·a questão da emancipação não podia ser 
as suas idéas, ecclamava o seu projecto. discutida, deu um voto que não exprime o que 

Deram-se então os factos que referiu quando cada depuladQ quer nesta questão. 
na sessão de 30 do passado interpellou ac nobre A camara assistiu, nesta sessão a um bello 
!eadtr da maioria e ao honrado ministro da agri· espectaculo. . . 
cultura sobre os motivos por que não tinha Por occasião da discussão do orçamento da 
havido sessiio a 27. Não exorbitou das suas agricultura, pareceu toróar-se elle o orça
attribuições, porquanto pelos precedentes de menta do trabalho livre .. Os. nobres deputados. 
outros paites e por um facto occorrido re" que occuparam a tribuna, enunciaram um após 
centemente na Inglaterra .e que dá paril·exem- outro, os seus votos em .pról'da emancipaçãó~ 
pio, é obrigação do· governo intervir com os Assim o fizeram ·o nobre deputado pela Bahia, 
-seus amigos para que haja sessão naquelles o nobre deputado por·Perl!a:mbuço; ocnob["O:de:_ 
dlas .. desti.nados .pelo· regimento à 3presen1a~o IJUiado por Sergi~e. e o ,nobre .deputad()peio· 
dej1rojootos por.quaesquer depntadusõNão ex.c.e- Maranhão. Parec1a .. ir·se .fo#nu,Iido; U:~'I(p~do · 
deu :: portanto. do seu· direito ·como deputado abolicionista, cujos soldados- pouoo,aopo.uci> .. se 
perguntando ãquelles que·.são responsavelS pela arrégimenutvam, desde o·. dia,_memora:v:el:.~. 
ordem :ci.os trabaihos da camara: si .era exacto que ·o nobre deputado pela llabíà~"Õ-~r~· Iero-
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n'•mo Sodré, proclamou, uão a emancipação hoje a camara unanime é o Órgão da elaboração 
giadual, a emancipação transigindo eam os in· de seu pensainênto. -, . 
teresses conservadores -do paiz, mas a emanei- Na opposi,.ao lla a imprensa, nella formam-se 
pacüo immediata a prompl:l. os idéas pelas discussões, pela transacção ·entre 

O orador, entretanto, é abolicionista. transi- os chefes, pela appariçiio de novos elementos de 
gente. Quer a emnneipnção immediata, mas não intcllectualidade,..mas desde que o partido sóbe 
duYidn de aceitar medi!Ws mais moderadas. ao poder, todos ·esses orgãos se supprimem e 
Tr~nsige, nilo com a emancipação, mas com pelo mau syswma em que o governo· está con

os legisladores que faz;em a lei de seu paiz, stiluido. fica a camara como unico orglio de 
procura abrir r.aminho para as su~s idéas. elnboral(iio das idéas do partido. Nes.tas condi
·. Mas, diante de taes expansões,o que fez o no· ções, quando o nobre presidente do conselho 
lira presidente do conselho Y S. Ex:. obedeceu, vê na camar:~, quo o apoia dedicadamente, ele
e o orador niio crê que o fizesse espontanesmen- mentos qne, não se diri,.,indo tanto ao presente 
te,porque deve ser um prazer pãra um homem como ao futuro, tratam:l.e crear a b~ndeir:~ que 
chegado á :Sua idade, com a sün experiencia, ver servirá para a união das forças do partido, não 
que .. sobre tudo na mocidade, aquelles gne são deve consentir em ser o inquisidor·mór, collo
os siic"cessor.es ~a . ge_ra_ç~o a .. U ue -~- E): .. pertence cnd_o á_p_orta._da ~amara __ com _a. espada desem
estiio fieis às idéas da geração de que fazem bainhada para dizer quaes siio as idéas que de
parte. S. Ex. otedeceu,prestou a autoridade e~ vem nella penetrar, ainda que sejam p3ra uma 
forç;~ de seu governo,o prestigio de sua pessoa, solução futura. 
a considernç.'io de que justamente goza no partido, Esper:t que· o nobre presidente do conselho 
a um pl:mo <jUe consistia nisto : lançar uma francamente declare ao paiz, si S. Ex:., inter· 
r~d~ 1•nro. a·panhar aque!Ies que se declaravam vindo com todo o prestigio e toda a sua força 
cmancipudores ou podiam declarar-se taes no para o voto pelo qual a camara. lhe ne"Oll a 
fuHtro. Aconteceu, porém, que na r&àe alguns urgencia, quiz que esse voto fosse tomad'o em 
fornrn rc:tlDlcntc pe..<cados, mas moitas outros relação á emancipação. O nobre presidente do 
peixes e nuliores passaram pelas malhas. conselho conhece o uso que tem sido feito de 

Disse o oro dor que o nobre presidente do con- suas palavras. Tem-se dito que S. Ex.. referiu-se 
. selho não tinha o direito de f3zer questão de n diversAS tentativns feil.:ls na camara -como 
· g~bincte nes!(os cir~umst~ncias. porque S. Ex.- meras brincadeiras, ou dizendo-que com este 

ia ~esar com toda a sua autoridail.e e prestiltiO assumpto não se brinca-. Comprehende que 
cu1 uma questão que era simplesmente o direito S. Ex. considere brincadeira algum esforco que 
indiYidunl dos membros da eamara. tenha sido feito no sentido da emancipação, mas 

HQ dous meios àe um presidente de conselho não póde suppôr que o nobre presidente do 
amea~.,r a c amara. Um é grosseiro, brutal, que conselho estabelecesse questão de confiança em 
não produz effeiro, que não suppõê naquenes uma questão de brincadeira. S. Ex. enganou-se, 
contra quem é dirigido todos os estímulos do porque não podia ser mera brincadeira uma 
caracter. Esse meio é ameaçar dissolvel•a. questão que impõe a alguns de seus amigos o· 
OR~Pe Bl:eie é B Ilfes:dente do~ho-nn=rça · · nr-sc··dv-s. l!:lt. 
retirar-se. . O orador não quiz que o nobre presidente do 

O nobre presidente do conselho entende que conselho se encarregasse do seu projecto, o que 
sempra que chegar á camara e disser: • Si vós queria era que S. E:t. não creasse obstaculos á 
não ftzerdes isto, eu me ratiro • S. Ex. tem as elaboração da iilén emaneipadora no seio da 
suas contas perfeitamente sald~das, não só com . cnmnrn que a camara não fosse collocada na po· 
a coma r~. mao com o paiz, deixando à historia sição de rejeitnr o ~abiuete ou rejeitar um. prQ• 
o julgamento dos motivos do seu procedi· jecto sobre emancipação, sob ·a impressão do 
mento. . discurso do honrado lead1r da maioria . 

.. s. Ex. tem ilma posição mais complexa de Lamenta que na coroara a posiçfio do lsaàer da. 
que imagina; não tem liberdade para retirar-se maioria não seja. tao sujeita aos debates e ás 
compromettendo graves interesses, não só do interpellações como a de um ministro de est4do. 
partido, como do p>iiz. O seu caracter, as. suas Quando, porém, o leader é o Sr. Martinho Cam
quolidades pessoaes, o seu prestigio lhe per- pos pôde-se ter a . certeza que possue niio só a 

· tencem, delles pôde dispor S. Ex. sem dar con- confiança como o pensamento .do governo, e 
tas nlinguem. . . . é tão competente {Iara responder pelo min!sterio 

Mas, lln alguma cousa que não é só de S.E.x..; como qualquer mwistre. _ . 
é a confianç.1 que foi se accumulando lenta· Nadn pediu o orador ao nobre pres.idente do 
mente na sua ~ssoa, as circumstancins que à conselho, não pediu que protegesse o seu proc 
dest3car3m, como que sobre um .pedestal, e o jecto,·: o que ·desejavaera que o nobre presidente 
nobre presidente do. conselho não pôde com· do conselho res11eítasse o seu direito da inici:t
promelter o· seu perfil perante a historia. tiva e não iutei:VJesse, de modo a não deixar que 

S. Ex . . não pôde, a cal\a d!fficuldade que medidas de trunsacção com os interesses con
encontrar .. uo se11o caminho, provocar :votos servadores.do paiz fossem ouvidas na .camara. 
-que _colloquem a camara en\re o presidente do A interpell3ção do orador não versa sobre as 

_ .. . c~nselbo, a sitnal(iio, e. a liberdade que ella queixas que um amigo_ do gabinete. possa-ter 
:·._-cquelra ·ter -em certas questões. . . sobre o . modo. por qne_foi estabelee1th-aqu~tão 
· · ~-~Bll,,_uma hypotbese e~ que os · direitos. indi7 de confiança; Jlão se retere só mente aos direitos 

.:VI_duaeS dos membros do parlamento são OS maiS .indiViduaes. dOS inérilbtOS da camara qÍle ficam 
importantes, é quando o _parlamento· constitue· t~lhidos de. .apresentar .. quaesquer projectos: 
}lllla camara, unanime. Para o partido liberal, ·versa sobre a propria. formação 1l.as idéas; ·não 
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só na consclencia do partido de que uma c amara Perguntou o nobre deputado ~ porque fizestes .. 
é·o orgão, · mas na propria conseianeia do paiz questão de gabinete da. urgeaeia. para a apre~ · . 
. de que a camara ·deve ser o orgão. sentação de um projecto de emancipação 'f ' ·:: . .. 

·O. ~obre presidente do conselho sabe que· as Não foi o. governo quem fez questão de .gabi:. · 
Jdéas ganham, não perdem, com tudo que possa. neté; foi o nobre .deputado quem fez della . 
· parecer persegUição contra ellas. Lembra que questão de gabinete, não- ha ·cinco dias, m:is 
em !867 o partido conservador oppunha-se ror· desde o prinilip'io da sessão. (Apoiados.) 
temente .. ao conselheiro Zaearias que incluira na Eu posso ter defeitos~ mas tenho, pelo menos, . 
falia do throno uni.. periodo relativo ao elemento uma virlude: digo sempre o meu pensamento, 
servil, e. quatro anlios depois :um. ministerlo e ninguem se illude com aqnlllo qlie eu .sou ' .. 
conservador realizava.essa idéa. Desde o principio da sessão o nobre deputado .. 

Não sabe o orador em torno de que idéas, não por Pernambueo annuncia o .. seu· propósito, · 
· só o partido liberal mas ns. forças liberaés do. desde o principio da sessão declarei que· não-
. paiz, poderão congregar~se~éli:t'.ponco tempo, si .CO!titarin desta q~estão. (Apo~a~s.) E não cogi-. __ 
não forem estas duas grandes idéas: a sépaiação tar1a desta questao }lOr um' mol1vo que mais de 
da igreja do Estado e a emancipação de es· . uma ve1. declarei á camara. O nobre deptitàdo 

··· ---cravos .. '---C .... . ____ __ · interpretou essa declaração do governo de um 
d · d modo que eu não esper:~va. · Quando o actual 

Pelo voto · a camara a que eve submettt!r·se, .. presidente ·do conselho, que foi quem aconse" • 
perdeu o direito de fundamentar o seu·projecto. lho11 ao illllstre pai do nobre deputado que 
No orçamento da receita incluirá alguns dos ar· inserisse no programm_ a liberal a emancipa~.io 
tigos della, assim cõmo no projeclO sobre o d 1 1 d 1 Y"' 

transito interprovincial de escravos, os que lhe · 0 e emento ·servi , vem ec arar que não 
forem relativos, mas o seu projecto tal qual o cogita agora dessa questão, .necessariamente ha 
formulou não póde rr.ais ser apresentado nestn de seq:. porque tem a convicção perfeita: e bem 
sessão. , tim dada de que é inopportuno tratar do assnmpw. 

. (Apoiados.) · 
Por ID(IIS que se queira vincular o partido li· o nobre deputado pó de argumentar affirmando 

beral á idéa ae que nada convém fazer na ques- que ha opportunidado, que 1 questão pódo ser 
tão do elemento servil, é impóssivel impedir resolvida immediatamente por medidas direct.as 
que as aspirações liberat's gravitem para, este e não pelo modo indireeto estabelecido na lei 
problema, que é o maior de todos os problemas de ~8 de Setembro; mas o que o nobre deputado 
sociaes. . · não tem direito de articular é que deixam de 

A camara, porém, manifestou não querer que ser emanclpadores os que, fallando como eu, 
a questão da emancipação fosse discutida este dizem:- não queremos trâtar agora destaques· 
anno. O orador não pr_ecisa fallar hoje da escra- tão. ( ApoiadOs. ) 

· vidão ; ella foi bem denunciada pelos ·conserva· Ora; tOda a argumentação do nobre deputado 
dores que fizeram a lei de 28 de Setembro. e pe- funda-se nesse presnpposto,evidentemente falso, 
lo; liberaes do senado. O Sr. Salles Torres Ho· .de que deve ser considerado escravocrata qual
roem chumou·~a ~llistro que venha dizer ao 
.nossa civilisaclío, e o Sr. Souza Franco de- parlamento .:-não cogito actnalmente desta 
charco que infecciona o paiz.· Nós estamos·' ás ques~ão. ( Apoialtos. ) . 
suas margens; d,o fnndo desse paut~no,_que não E sabe a camara porgue não cõnoito dessa 
reflec~e luz , so_ se lev3~tam os gemtdos e. as questão ? A razão é simples ; é porque o meu 
S)J-PPhc:~s ~os escravos. Nao pertence ao parltdo pa:pel não é o do nobre deputado. S. Ex. ê um 
h_beral det:t3r de o].har p~ra es~e charco; é pre· membro do parlamento, sem a responsabilidade: 
c1so ater.r:.~l-o , e pree1so nivelar. o solo de do governo; póde avenlar as qo.~_~tões que lhe 
t;nodo que todos poss~m trabal,bar dtgn~ente ; pareça ; pó de arriscar . perante ':~a eamara as . 
e preciSo que a patna não seJa por mats tempo idéas que jul"'ue boas ou uteis-; mas o niinislro'. . 
deshonrada pel9 trabalho escravo . · . . que dirige a "Jlolitica do Imperio não tem· o .di •. -:".· · · 

o Sn . . llinTUil{Q CAMPOS . (.pela_• ordem) r e• rei to 'de ~nunciar um pensamento ,que não se . .-
, quer ~ ·prorogação da sessão por . meia .hora. . ache .de 1\armonia com o ~nsamento da nação. · · 

P · . to . •-<· . . • d (Apoiados.) . . • . · os to a vo s o requertmenw, · e approva o. · 0 .h - ·- B -1 - · · . · · · .. : ·· ·: · . . . · ra, na·mm a opi.IUao, o razt nao quer ·re· . 
. O Sa. P.BEStDENTE:-Têm _a pala~ra o Sr. pre- solver a questão pelo modo porque a_quer resol-

Sldente do consêlho. vêr o nobre deputado. (Apoiaãos;y O parlamento 
·O Sr. Saraiva (presidente ào oonsclh~~; actual,• portanto, não o póde querer ;visto que' . 

. Profundo silencio) : .....,. Sr. _presidente; -;eston o ·parlamentG ~ctual e filho-da :nação, e~a nação 
maravilhado do talento -com que o nobre depti."'· nãoo.quer. (Apoiado$.) · · 
ta do fez de unia questão simples· uma questão · ·_ ·E perque· é que· a -naçiio não o qu.er? Será 
complicad~. (Apoiado1.) · ·· · · -- .porque os-fazendeiros, que!azem parte della, não 

A' pergunta do nobre deputado ~u poderio tenham o:S ·. mesmos sentimentos , que o nobre · 
responder com o laconismo, que é o direito do deputado professa 'l (Apoiados.) . · _·._ ::( : · ._:,. · 
governo .. Mns, em attenção ao nobre ·deptado, · Não, sen~ores; é porgue ~ll~s s/!bem:: : q~e) . 
a quem presto toda a considerão, em. attenção ·solução ra~cal, su~17erula _ pelo nob~ deputado~ 

... á graY;!jlade da;ma!~r~a_; .peç~ licença .. a :c_ama_r~ . , estabelecena. desd~ _Ja:a lt1~ ~l!tr~ o eserayo· e.o 
. para- ·ac~mpanha!_~~~-;~nao · em todas ~ . ~nas_' ._senbor;'(a~ad~), :umarchja. em .'lOdas .as . fa· 

obse-ryaç~es, :m~:-:em. alguns pon~s, cap1taes do: zendas Ja_porados), o ex~rmt~no do escravo e_ 0. ·_ 
seu.drscur.so;; >·: ' " •... _.,. . . , ·· --' -r exter!Illll~O ·dO senhor; (.ÂpO!adoS;} - · ·· · · ·• · 

. ·· ... \~. :.:. . . . . . . .· . 
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~::- . ··é·:;"~E.nós; q~e'som~s.homensde est3do{qu.eremos ~mar.a; pela ·passagem ··do- projeeto do nobre 
~~ .. . :···'que ... essa quéslio seja: ·r ll!'olvida dandõ como dep_!ltado; era. eu quem_ me retímria. (AfuiUJs 
.";:-.:_. >~;c•; ?"és~J:ltado final o _escravo amigo do senhor depois ap01ados.) E, st fosse _poss1ve!Jatera experiencia; 
~ _, .:·:-·o·:de·hl!erto:· (ApoiadoJ.) Mas marchamos n.ós tão o ll~bre deputado, sr- me snccedesse, h4via de 
t··!,L\'.;: aevagor nessa· qnestão como se afig-ura .ao sahu:_ depois sem · segnerdíssolver a:.;eamara •. 

·.. .. · nobre . deputado? · . :• · (Apotados.) E porque t .Porque a camara·votana • 
';;:".. · :1\iio ; marchamos, nn minha opinião, modera· contra o projecto do nobre deputado. e- o mi. 
. damente, e apressadamente1. na de muitos. · nls~rio nã!> poderio di~sol"l'~.l-a, porque. ella. 

;, ~o minha · opinião, · moa.erndaníente, · porqtle ser ta reeletb sob o dommío. da jdéa, contra a 
"' ·. · o.-:neu posto nesta qucstAJ) é. razer eom que a quat ·se houvesse decretado a dissolução. . 
f..:~f;. · .. · ]91 de ~ de Setembro dê os maiores rructos, os Ora, senhores, tendo eu esta convler.ão. ainda 
;.;.:; . •. . · ~ell!ores e mais amplos resultados· que ror pos- que partilhasse todas as. esperanças. do nobre 
,,,..... s1vel.E como poderemos nós conseguir esses deptltado, poderia, ministro da córõa; vir aqui 
":', · .. resultad·os1 · esses ft·uctos ~ Em vez do trabalho pronunciar-me, a não ser pelo modo por que o 
. .. hereuleo. cte qtle o nobre deputado se encar· fiz, is!o é, contra o projccto do nobre deputado? 

regou;. ·em vez de Ler gasto dfas de sessão no _o sii. JoAQUIM NA.suco:-Cotltra 0 projeetoe 
que cbama propaganda da sua idêa, desejaria nao contra a tlr".,encla. 
eu_qne o _nobre deputado tivesse estudado uns 
quatro mezes a possibilidãde de alguni · imj)osiO · O S1f. SARAI\'A"(presicllnt tlio COJJ:Selho);-A 11T· 
não pesado ã população, susceptivel de ser pago gencia é uma cousa accidental , e o governo 
por todos, e adequad~ a desenvolver e fecundar tem o direito de fater questão de tudo gu.mdo 
o fundo de emancipação; porque (não nos il· s~ trat~ de uma idéa capital, como esw. (.!nem é 
ludamos), .si o.Brazil quizer ser emancipador. é que não sabe q11e, fazendo questão contra a 
preciso que todo o Brazil o seja,-pagnndo todo urgencia, o governo significava com isso não 
ellc os erros e as faltas dos nossos antepass,dos. querer a discussão de projeclo' Foi, portanto, 
Sin1, ha de ser o paiúodo. A emancipação deve contra o projecto do nobre deputado que a ca· 
fazer ·se. e ha · de fazer-se; mas cumpre que mara voiOu. 
to~os ~ncorr3mos, proprietarios e não pro· o 811. JoAQUIM N.o.Buco:.- Votação prévia. 
pnetal'Jos de escraços, com o nosso obolo para 
a abolição desse cancro, contra o qual o .nobre O SR. S.a.un (presidente do e<>rm llto):-Vo· 
deRutado se irrita. (Muitos apoiados.) . tação prévia; porque o paiz sabe a opinião que 
. t:oll~dn a questão neste; . .termos, em q 11e todos nós temos a respeito de~te negocio. 

diverg1mos nós do nobre deputado 1 Nós que· · Sinto, Sr. presidente, que o nobre deputado 
remos ir progressivament~! e, usando da ima· se deixasse dominar, nesta quest.ão, por preoc
gem do nobre deputado, o.eseçcar o pantano eupações pessoaes. Que razão teria eu, terin a 
pouco a pouco, para que escravos e senhores camara. de negar a p3lavra :to nobre depu· 
não· fiquem abysmados· nô seu lodo. (Muito bem.) tado, si o nobre deputado discutiu a questão, 
Deseecado o panta.no, nnodo t1dermos vêr·lhe si etl a estou discutindo, si não posso ter medo 

- - --;ro-=rtii'uuii;aiíiornienlã(l;"oosãaõs, ar m s o mats. e·-a·diaGmir, -.porque só tem..m~m._nãn~- __ _ 
J.las, diz o nobre deputado ; ameaçais a ea·· se· firma na opinião, quem não é ap01ado pelos 

·:,· . · 

mara porqtle fazeis questiio de gabinete de interesses naciooaes ' (Apoiados.) . 
tudo. !\las,' senhores, quaes são as questões de Como, pois, vem dizerlo nobre deputado que o 
gabinete que tenho levantado ~ Fiz queslão das governo concorreu para se lhe tirar a pal:tvra ? 
dtlas. reformas capitaes, q11e podem agitar este Os meus nobres ami~os, ·aqueiles que votaram 
paiz : n reform~ eleitoral e a teforma do ele· com o nobre deputaao e aquelles que votaram 
mento servil. São as minhas düas · idéas.predi· contr~, sabem que niio me envolvo em combi· 
le~tas ; são as_,minbas idéas capitaes ; e assevero nações t.aes, que sou incapaz disso. (Apoiado•.) 
à camara e ao paiz que porei ao serviço dessas Pelo eilntrario, si lhes houvesse de dar algum 

.·. duas idéas tud~ quanto pcsso valer e tudo quanto conselho, seria sempre que discutissem.; 11orq ue, 
··:posso ser. (Muzto·bem.) Mas quero obter resul- qual\do não me-for. possível responder, con1es· 

tados,. tanto numa como noutra questão. Qllel'Q· sar-me·liei Yetlcldo, e não serei m~ls mltlfsti'o. 
que o palz tenha lucros, e tlão que so!Ira de, O nobre deputado pareee11 reparar em ·uma 
sastres. · · · _ · expressão de que· usei, :si bem que não fosse em 

Ora, em que i>esó eu sobre ·a csmara, q11ando rererencia'aO.nobre deputado. 
faço questão desbs idétls capitaes, e digó:- O Sn.' 1oAouzii.NABUro:.....::Por causa da expio-
promovo a solução desta em taes· condições, e ração ·que se· fez disso. ·. . .. 
opponho-me á solução daquella n'aqtlell'outras .T · · .. o. -sa. Molliim.l DE B.umos : _ ETnlora•fio é 0 Em que peso eu! Porventura o nobre depU:· E , .... • 
ta do acredita que o proprio annuneio prévio que."V. x. par.ece ,az~r. Peço o palavro . 
de.11ma ·dissoluçãn constitua ameaça eontr:~ o . ,o. S'B: •. JoÀounr N.i.Buco :~Não me ·referi ao 
cawara , . . De · dt10s uma: ou a . camara repre- nobre deptltado. Porque se •zanga ? 
senta· o ' "P~ iz; ou niio. •· Si representa. o 'paiz, :.0 s.ã: 'llollJUll :PR ·llAuos :~Rete.riu- se · a 
.ha .de .rir-se das :améaças de dL"SSl~o e ·da mim. · · 

. ·.re~da .. do omi.nisterio, quando esta relir.lda . . . . - -~ 
· não expririia :1. 'solução .de uma ._questão grave • O~ SR~ JO!QUIU: NABUCo: ,:::,.-?n'p.iio ·ÍJOSSO subir 
· e-o ll.~oprio Jh ri3DJ.entD nao ·. tem . meios.de re·· a tnbuna sem :O)lVIr'-,a~ !l:ro~~~nas qne·o_nobre · 
so!veu ~uestão J.lOr outra fórma. · - : · deptltadome drnge.do 'prrncrp!O·até aoAlm. . .· .: 

~~ ~~~J~ ~f~te!a'Ê4e~0 li':~~ij~~~~0n~~ . ~t~i~11de~ri~~Ô~ n~ ,Bmo~~:;:~r?~~~-':diz 0 
· .. -
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Sessão em _2 de'_-setembro; de '1880. 003',_<:: 
=========:"======~~~===========~<··. '· 
. o SR. PimStDliN'rt>: -Attenção i Os . nobres nifestar francamente-O seu pensamento; a' ea-::•: . 

·deputados não se podem dirigir expressões seme- ·mara, adaptando esse pensamento, _lilo'strQil ;: .· ·_. 
· lhaiues. tambem que, ainda neste ponto; está em intimo>··.'·.~ 

·O SéMow ... DE BA!U!.os : - E~Ü!o: advil'ta ao aecõrdo co~ o governojMuitos apoiad<ls:) _:, ,-~:-:,:({ 
nobre deputa-do. '7 . . Paro aqm; porque nao-se ·.trata· de debater-- ··~-ç.-

. um projecto, e o honrado deputado por Per- }· 
•adO Sii . . _PllESIDE!f!'E

1 
:-Peço daos nobres depu. · nambuco jâ teve. óccasião de dizer o modo como --;,·_:. 

• os que se respe1 em cotao evem. pens3 a respeito d! questão, ~ssim cómo o go- · ·, · 
O SR, ·ÍOAQÍil!ll 'NABUco: -O nobre deputado verno ·já conseguiu patentear ·clara e tranca-:-

disse, qtiando eu estava .fallando, que a minha mente a sua firme opinião. . 
interpellação em omJ!asco e que a per0ração Quanto ao final do discursa do nobre depu: . ... 
.não: vinha ao . caso. - · ta do; eu o applaudo. Seguramente o nobre- de; · 
· o:s ·.offis ·· · . A '· - ·f - · piitado não poderã, hoje, com .o juizo.eilliistrã.- · 

. ~-: ... IDENTE-- ~0Çjl0~ · -'~'' ! çiio que· tem, sutimetter ã camara um·projeeto, .. 
:0 Sn.l\lon~RA. DS ·Bt;liiiOs:-Ora, V.i.' Ex . ! contra o qual elle sabe ~ntieipadamentti· que a-· 

quer. por_ força chamar ·a aaenção sobre si . Eu eamnra htt de votar nessa immensa .maioria ·ém .. ~ .. 
não sirvo de pretei:to. · que jã se pronunruou . .... - -- · · - - ·. · 

--- o-sx::-s.uwvA· (pf-e$üknú tL) C4fl&t l!W) - :- Tenho concluido. 
~mo_ dizi~. Sr. presidente,:~ mi~ expressão (Muilo bem; m~i!o ~- O orador é compri-
n~? ttnba nada que pudçsse f em a suscept! - m81ltado.) . .· . · . 
b1hdade do nobre deputado. _ A discussão é adiada ·pela··lic:ira. . 
OSn.Io.I.QUJMNAJJu~:-:-Nemeu mezong~e•. o Sa. PnEStDENTE _dá_p~ri.ó dia 3 do corrent~ 

- .9 Sn. S~tV.I. (plcSJdente do ClinseUto.)- 1 a seguinte ordem do dia :-··· . · . 
Nao respondi -ao nobre deputado, mas ao seu -
collega pelo Rio de Janeiro; e, quando muito, a i." parte (a-té 3 horas cio. tarde). 
minha expressão quíz dizer que, em assumptos 
desta natureza, é preciso proceder-se com muita :! . ' díseussão da receita gemi do im perio. 
prudencia e muita calma. (Apoiados.) . 3.• dita do credito n. 91, relativo ao minísle-

E nem n idade do nobre deputado podP.ria an- rio 1b agrieultur;;;.. 
torizar-me ~ us:ir dt!ssa expressão; porque lla L• di_ta do projecto n. 104: A.de 1880, sobre 
moços velhos, como ha velhos sempre moços. privilegies industriaes. 

Disse o nobre deputado : A camara qiler · 
riscar esta questão da responsabilidade o o. do · L • dita do de n- 100, relativos no meio soldo 
pro~ramma do partido liberaL E' nma nova in- que cabe âs filhas legitimas do coronel José dos 
)USttça que o honrado deputado faz ú camara _e Santes Pereira· · 
ao governo. Tanto a camara e o governo nao L• dita do de n. ~70 sobre a readmissão no . 
repndi:un o programma · li~:rai.-'l!le..Jto:'i.-u;~ne.-~llK~~I'!iet{)i'i\o-&o-m.~-pnn:cisco·lla--
comm•ssao da camara, de accõrdo com ·o go· ilva. 
veroo, qne alargou e asseguroll o fundo da t! dita do de n. 7 A, relativa ao montepio 
emancipação. (Apoiad<ls.) das filhas do chefe de esqlllldra Joaquim-Carlos 

Si os emanc1padores tivessem lido todo o cni- de Moura Pinheiro . 
. dado, fizessem o maior estudo para descobrir L• dita do de n. 6l., concedendo loterias ã 
meios com que o goveroo pudesse engross3r o santa c:tsa do-Recife. - ~ 
fundo de emnncipaçlio, prestariam, então aim, • .• d·

1
.,. do de n. li!, so_bre 0 carcereiro do 

um serviço assignalodo, porque, repito, desde ~ "' 
que ·PlJd.ermos deseccar o pantsno ao pi>nto de Assú. _ _ -~ . _ ~ 
conseguumos descobrir·lbe o fundo, a. questão _ L • d1ta do de n . 65 de :!.879, prohtbmdo o 
estara··:r6S01vida. -·· • · · ·' · ,. transporte de eserovos de umas para outros ., . 

·senhores, resumo ô _pouco ·gue· tenbo dito' ·p·rovincios. • . ' 
assim: · o governo não fez ques&ão · de' gabinete , '. ;,' : .- - 5 b ·' 
de uma urgenci~. O.seu'peusamentQ. fo i signi- . ··:!=:Levantou-~e a ses,ao as oras. 
ficar á ·camm e ao_paíz ~na elle; ·emqaanto .· 
eouber-lhe a honra· de dfrijir·os-. desttnos do. ...< . DECL.UtA.ÇÃO ·o& VOTO ~-
Brazil, não sahirá da execuçao da lei d~ .~8 de . · .- . . . . _ . . 
Setembro e empregará toda a sua energt~:-' Pnr_a, . · · .De~laramos . que, st esttv~semos · pr_esenles, 
que ella prodnza todos os benefic-ios• de'•que _é :TotarJatnos cDntra a nrgeocia requel'_!da pelo 
capaz. (Muitos apoiadot; muito bem.)' .. \ _;~ -~ ·--·:.:, :_sr:· .. deputado Nabuco de ~ranjo nas~ssao de 30 · 

O governo considerou a· nrgencia ·. CO!DO -:·.Ilma. de --Agos_to findo .-1 oag\um Br~ves li't!ho .-T ~-
opportunidade de que se podia servl_t:-·pa_ra_.ma·:• .ma~re. ..._ . · ·· .. . ... . ~f.·>::~:~. · ... :.J ·· .. ·.· . . -. 

'"" 
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