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.PlÚ~SIDENciN·

'

DO SI.\ •. VlSCO:<;DE DE. PllADOS.

.

g·ano, amn~ A mete n B:.wboza, Fabio Reis,' Fre!lerico· de Almcicl::t, Saulo, Fidelis Botelho,-1\lello
Fr:mco, llderonso do Araujo, .Jose CaeLtmo,
· Serg·io de _Ca~tro, Prad0 P!mentel.- louquil~l Serra,
l~~1~ta de. AraUJO, lg-!1pc10 l\Iar~ms, B~pLJsla Pc;etr~, Vim to (\e -~!e~e1ros, ~ar<~ o_da \I! la Bclla,
· ~um·que de~.f.a. ce. d.?· Soares hl'andaoe Cosi<\ Aze·
_. 'e do.
· • ·~~ .· · · . -:: : . .
·
..
Conipareceram
uepo1s
da chamada...os
Srs: Se~ . -i~"".
.
~·
... •

l

..

~-,.·.
Ok.t·h ·

"

EXPEDm):T:,.

.,<.: , :>;ffBt

:. ~.y:·~~';;~~~

·~
. .

,
..
.
. .. .
.• . . · ..
f~~! =.
! l)o ministerio ua juslil}nde 2 t1e A'goslo correutf.\ .' .·. ~,•::~~;~ll!: ·
1 accusundo o recebimento ·do officio: no· fiuai ~e· -~·~);~~:~:di
. communica hav~r. ~~camarado~ Sr~.~ uei)_U!ado.s .. ~.::(-~~.:~{;,.:~;
.
1 _docn~tad? que m1o. tJVesse Jog.n~· a accusaçao:do ... ·:- '~~:S?l!
.:Sr. prcsfàente do 'cousclllo
c .mmistro
secretario··:·'.\(······
•
•
~.
/'----~--(r .. •

.

.

:· . ~\fónte·,. Loúr(mco. de' Albtiq uerque; Bulcão, Costa mer.cio e obras publicas; conselheiro João: 'Lins~/~:::
.:· Riheiro, 1\~Dr.tini Francisco, Souza (:an•alho:, Lima Vieira·. Cansarisã.o ·ao Sinimbü, Jlo. processo de.·}.·:.~::;~;;.,;,;· . ·
i. _Dúa-rf.e, Arag}í<f e Mello,,}Ianoel Carlos, JiJaquil!1 fallenqja- do' banco NacionaL-Intoir_ado.: . . . . ·. ~~~.~~{
1
<~abu~o_, .Theo~orcto'·>:SOl).tO, .Terol?-yn~o· Sodt·c;
Do. ruinisterio· do Impcrio de 31 de Julho l)ro~,'.'(:
·.Fra11Jtlm D?rw, .. 1\I:lllanno _da Silva, Afl:op.so ximo findo, , ;illettendo aleiprovincial,e :rinfor;.~-:::;::::.
. Pe~na., Espmdolt\ , Ca!:os :'1ffo~so, .~3eltrao., mação do P!esi~ente da província do -C~_:ü:~,;coii~~~;:: ~.:::~"'~l
. Jo~.qy.1m Tavares, l\Iorena B1 andao e A7.ambUJa . forme teqmsitara a camara, sobre o au.'\'ilw pai:~F·~ ~~· · ~:8::tJ~
.· ·;.~Ienelles: . . .
. .
· .. . .
. eonstl'Uc<,:.üo de açudes, pedido em,.2i de·}lar~ço'<:·é<"'·}i:~i ..
. _ : · .· ~_-C()mp~rcce,r~m depo!s, de .aJJerta, a ses.süo os proximo findo . ..:::.A'. quem fez v. requisiÇ.ão: :' ;:~· :", :,;:~~";,:;;!
· Srs." "l're,l~'1~,· FlorenC!O:·de 'Abreu, 8::n~d1do de.. - ReJuÚil!lento'i;-·
.._::~:
Olfv:e.i.ra;,.Çorrêa':.Rnbello,RodolplwDantas;Mo-·
•t
.
•·.
.
..
-·· .
_.,<. -·~:·-··
reira.: de,. Barros,;Imiz FeJippe; Fcmando .O:;orio .. - · De :1lguus operarws dasofficmas de ~ons~~ucçao, -: .·..~,~~: :·
.- ·
· 11aval e calafates do nrsenar de. mál'inha ,.{Ia. - <'::::~t:Theodorúiro· Fili .io·do - · t ·

>·:

.'
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, ,::·-Sessão em 5 de· :Agosto de 1"879.

.

_,._).

· pro:lec1os .n:.- 81 B~·:rle J.8í9{ _~olír~- o· rêgi~tro · _:Cámara·~Nê_ebeu com: profundo .pczar ''a.· noti~ia
·iv_H_;_ n_. 13õ,_ :sobrl;.::t_e_~_ P_i_'_ :d.e:S. er._·;_'i.ço_- d_o_. "óp.itã·o--.~ .li do r~n~cimen~o do illustre dci:Ut~uo pé. lo Ceará,_
:_tenente Xupoleão LeveJ .; •n:·2~8, sobre m:Jtric.ula u_Sr. Dr; Francisco de Paul:l Pes5ou Filho. · .
dô~êstiidante::·Ar~!J.ur-,:;Waldéin~·o d:(Serra Bel- · • --- .- ~~_
• __
'- , "--...; ..
fort:; n. 2:38: sobre ·•Íllt!t:·icnia no- ~!feres ::!umno · O :§~ c l[...:tbex_ ato Bar_roso. 1attenç0o).
All.tonio Illta.l\Ir.ireir:.s;; n. :2~~ sobre_ 0xamc yago --::Sr. P;:e,~tdcHte? a ç:nnara ncaha a,~ ~uv1r a
in
- .
__

-{j.

. Art. L o Fica -eoneetliu:1 ao ten-en ~e graduado
do tOI'JJO de estudo maior tlc :2.a classe, ·.Joaquim·
Alves da Cost;;' 11Iatto~_ a GGllH!n·aÇ,àEI HG àitu
·~ corpo da mesma antiguidade tle que jú ,.:osa-,·:J
TI:Í.~TJÜ:J de artiJJwria. de Olide foi tl':J71Si'C!'i;iO.
- ·.··Art. 2. o Revoo-mri-se
as 1tisposlcões em con0
•
·
· tr;àrio.
-~
· ..
. ,
,..,
• :::__saia das_ c_ommrssues :·m,.·l:. de Ag-osto de i8I9.

, ::o:1rado mais de_ u~1a y:·z C?m os suífragios
1, t"e seus compro:nncwnos_, 9 -Il_lus_tre cenrense
! n:r:J.c_:t escp_wN•n o q_"e rk·w ;1 il 1 ~mdndc rl? seu
I ~~:m:-:lto, a sob~r~mn g:ue reptescntnva, _e a pro~
! \ lllCI<l que O. diStingUia (ftpowdos ;_ ?nU!t'J bem).
I Com_(! m~dwo, o nosso :Uustre c_ollega fez da
i sua..:.'ti;~ncw .um saccrdo_cw de candade<.Qor_. oc-·
' c~:s::.w totiS tnstes calanwlades que affiigiram a
I sua provincia'(.:ipoiados). _ .
_ ~ .
-. "'
-_ ~- [)a~ztas_-_. Ruy Bm boNct.
~..
Par;:ce-mc que sou orgao _dos -sentln:lentos ~a
· .·:RédCicc'ão do projecto 1i. 212. de :1.879.
camara.' ,JH'opondo que, como uma ma!usfesta~ao
• c
---~ •
• ·
•
de protundo peznr, se SLlSpenda a sessuo (Apola. :A:assêmbléa o-ernl resol r •
los ;
.
- ~ '::.U:t."J..ó E' concedido a Carlos Agostinho d~
E' ;;pprovado unanimemente o -requerimento.
:.':J:.ápe;riiér~ privilegio porlO :mnos p5r:l fabricnr
0 Sr.. PRESIDENTE levant:J a SC~SãO e dá a~ SC~
;:, e vender no aiz "·da a,. i ···1 ... , .;.' - ·, •
:.o sem·:·:vrejU.izo dn importação de-- proc1uctos esORDE:\l DO DIA 5 DE AGOSTO.
--: ;_trangeiros similares ..
. ·--::;·v.;_,
.
:~·- _ A:·t;' 2. o Ficarn· revo~tlc1ns ns disposicõcs em
A
mesma
designacla pàra o dia ~; tnnto na
· coritrni-fo.
· ·
,·
primeira como na seguudn parte. ·
~" : Saln das com missões em i de Ag-osto de :18í9.

··--:-R. Dantas.-Ruy Barbnza.

•Riidact:ão do projecto. n. 2fr..:l, dl' 18i9

·-_' ·A assembléa geral dccretn :
· ~1\.rtigo uni co. Deve ser saÍlCCÍOnadn O decreto
n. HM:i da ·~ssembléa provinc:al i.lo Rio Grande
.do Sul, em _(l, .de. }Iaio de :l87i, que approva os

estatuto?· da communidade eYangelic::1 de S.i..eo·
poldo. _·
.· ·Saw dàs
E' lidoo seguinte :
OFFICJO

1

s_.i ~ss_ ão_ e_ m

~

de Ago. sto-de 1·8. 7"9.

_
II l'HESIDENG!.o\.
DO SR. FnEDElUCO DE ALl\IEIDA, i.

0

VICE·

PRES!flE.1iTE •
SU~nTARIO.-E:tPEDI~XTH.- Parecer.-'-· -Approruçiio de rc· dacçüns~-- Obscn·ar,.ücs uus Srs. José Marianno ·c Prisco
P~raiso.-Obsct'l'·a~ües c projecto doS~. Joaquim Nabuco;
- Ubs~rrar.õcs do St·. Saldanlm Marmho.e Tavares Bel-.-... .: ... .~ .
.
._- ·
·~ cigu · a._ mes~. ·
-L~ discussão c encerramento do projecto · n .. 25.1-.:Chan•ada.- Ln discussão c encerramento dos _projectos-:
ns. 76, 170, 213 A, :i53 e 2G:l de 1879.-SEGUNDA l'AR~E D."
OJtn:-:M no nu.;- 3.a discu.-são c· encerramento do pro·
iccto n. HJ5, fix:uido as for~.as·de terra.- 2.a discussão , do. proj.,c:os nR, -'184 e 24~. abrindo creditas. Discurso·_
do Sr. Louren~o,-ue AliJUquer<ruc.

· ;Ilhn._ e !;:xm. Sr ,-Com o mais profundo pezar,
.
communico á V. Ex. que; á 2 do coiTente, pel:1s 12
A's
H horas dn manhã , feita_ a chamada,··.
. ~horas do dia, faHeccu, nesta corte;- o Dr. ·.Fran- ncbàm-sc presentes os· Srs; Frederico de Alniei~ .
cisco de Paula Pessõa Frlbo, ·que, ,como sabem
Alves de Araujo, Frant:a Carvalho~·J()ão Bri~ ·
:V. Ex ..e a. camara, era deputado ii .asscmbléa da,
g-içlo, Martim Francisco,_ Abreu. e ·Silva; _:José·.
' geral legislativa pela província do Cearú.
O illustr.e finado er4 meu cunhádo; peio fõUe. C:1etano, Viriato·_de Medéiros,,"Saldanha:lfarinho, .··
.durante os dins ue-no'o.dcixo de '11 ' ' -. ~arros Pimentel, Il~efonso· de· Araujo; ;M~fra ªe l
.
..., i
·. (
~
'
o . '
- sessões da camara. Homem de Mello, Costa. Azev'edo; Priscó;Pt~raiso,
- Deus guarde a V. Ex.-Ilm. e Exm. Sr •. Vis- Sim•al,
· de !làcedo, Beltrão,·;: Joaquim. _·:
• conde ge Prados, muito digno presidente dn ca- Tavares, Duarque
Mo1·eira Brandão, Souzà Carval_llo·;: So~à· · ·
~'mara ans Srs.- deputados.
·
Andr:tde, José :Marianno,: Theodoreto:Souto,Libe~: .- ,
··•· · Rio~/~< de Agosto de i879.-0 depufado. Antonio rato Barroso, Antonio de Siqueira, 'FlóreJ.lcio· de. _·:
JoaquiiJí 'Rodrigues Junior-.
•
·
Abreu, .Almeida Couto,iPom13eu~:l<~bió?!leis,Ba~ :'
- ,.-.....
'

-

·,
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inista Per_dra;_ Jo;é Basson;_. Souto·,·. ~~r.~-i;Q;,de ~a~·-:-~ =.d.a ·1vá, ao ·.sol.~adÓ -~!l~_:r:~o_:_cat~elítanq. da: Pro_
tro, Lourenço de Albuqtrerque, Espmdol..a,, Barao · . cmnc~a, D.a~1ao. ~ehx· ·da ;Costa .e o -Jogmsta
de VillaBella~ Fidelis Botelho,.Horta de ..A.Taujo, Amaro_Este:v:es.-:-:'Inteirada:-· .. · .· .• , ··· . ·' '··
e Affonso Penna.
·
Do presidéftte da Bàhi'n·~'ã~ 29 ·;de J1llhÔ.uliimó~
Compareceram d~pois ~a chamada o.s Srs. ·transl!).!ttindç cópias . M~. ~c,tá'§:_.da· ~~~.~ção 'n qt1e.
Si.··.

-C '

,,

'

'

•

·

•

...

•

.

Barão da Estan:cia, Jeronymo Sodré,. Ribeiro
de Menezes; Silveira de Souza, -!Iyginó Silva,
A.u o-usto · Fran ·a Franklin Do ria · ~1onte Illarianno da Silva~ Soares Brandão, Joaquim Serra,
· M.ello e. Alvim,. Ser<1phice, Malhciros, Freit;;s
. Coutinho· e Tavares Ee~f?rt.
.~
·
~
Compare~er~m depOis d? abert? a sessa~~os
S.rs~ Joaqmm N3b.!;lCO, Car l~s Aflonso, Bn:ka?,
Man~r.l de 1\fagalhaes, Corr_ea Rabell.o, _Ignacto

dita prqvincia, para _preencher a vaga deixaq_a
pelo Sr. deputado Francisco'Maria Sodré PerAíra
nomea o rnm1stro· o Impeno.~.:.. cornm1ssao. e .
I poderes.
· ·. · . .
,
Rec1uerimentos : · .
.
.·· :
1· Do engenheiro civil· He~rique Willis da Silva;
propondo-se a fazer o registro cadastral da pro-.
vincia do Es irito Santo. - A' commissiio de
J

. Magnlhiies, Galdino; Fernando Osorin, Epami·. nondas de Mello, Diana,. Candido de Oliveira,
Silveira ·Martins, Manoel Eustaquio, :Moroirn de
Barros, Manoel Pedro, Fredericq Rego.
Faltarati1 com p3rticipação os Srs. ;\.ragão e
Mello, Cezario Alvün; Esperidião,- Franco de AI-·
meida, Flores, Gavião geixot(), Pedro Luiz, Ruy
Barboza, Rodrigues Junior, !!Iartinho Campos,
Souza Li~a, TP,eophilo Ottoni; Visconde de Pr~-

Xingú e Sete-Quedas, rque est~o em territorios-pertencentes á concessiio feita ao supplicante.A' eommissão de commerdo e.industria:. ·. ·
E' lido e mandado imprimir o seg~inte
PARECER:

A commissão de policia,, tenM cexaminudo ii:
petição do porteiro do salão destu. augusta: cama:..·
ra, Carlos Domingos de Souza Caldas, quer13q.uer
1spensa o serviCo, com os seus venCimen os;
por achar-se physicamente 1mpossibilittldo de
co.ntinuar ~o exercício do ca!~O e cont~r mais de

~ifacio,' Leoncio de Carvalho, .Macedo, :Manoel
·carlos e Prado Pimentel.
·
Ao nieio dia abre-.se a sessão'.
L" Qae stio yerdadeiras e acham-se devida-·
mente comprov:~das as allegações do supplic:1nte
··E' lida e approvada a actu da antecedente.
o qual exhibe documenios que testemunhamseu
• .. ;o•
'
i . ..
.
O sn, 2. o sEÓnETÀRIO~ servindo de 1. u, <lá conta
do seguinte
·
2.• Que os precedentes estabelecidos em casos
iuenticos autorizam a pretenção do supplicante ;
EXPEDIE"'"TE.
· ·
~!:' rle parecer que seja dispensado .. do serviço;
Offi.cios :
..
. .
..
com todos es seus vencimentos o porteiro dosaDo ministerio do: Imperio, de ..·2- de Agosto liio destu camara, Carlos Doiningos de Souza·
corrente, de~larandó que uessa. data cornrnu- : Caldas.
.
• ·
·
.
nicou ao. :presidente da r:rovincia· do An~n~oPaço da camara· ~os Srs. deputaâos em i ue
nas a dec!s~o da camnra do:s Srs. deputado, .:so- An-os to de :1.879.- Vzsconde ·de Prad.os.- Alves de
bre a elewa,® a que se procedeu emJunho u1ttmo
"
d . Souza razil.~Dr.

· pará cada ·wntst.erio.....:.:.:Á archivar, officiando-se para, no. priui.eiro dia e s~ssão, aprfse?-ta: um
.ao:"~·êD.~dp·:_.,
requerimento sobre negocws da provmCia de
:.D.o s.ecreíario-dosenado; de~ de Agosto cor- , Pernambuco.
·
·
.· ronte1, par~cipando,que. constou. ao. scnullo terem
Posto a votos é o réquerimento ·àpprovado:
.. sidQ: sariéf?ion~das'::.as·, ·re§.oluçõ~s da asse!flbléu
,;;:,r·.. Pr·.·..,eo. p,;,._.;.;s.o .·-S.r_•. pre.si0 =
-_.~geràV·que·:';.approvam;: as.:.. pensoes concedtdas a
"'
.......
,IVllar~i;C:orJn~-J:la Silva~ D. Honorina_Augusta _ ucnte, o zelo e a boa_direcção queV: ·Ex.. te~1 sa~

<:::· .: . : : ; ·:: ." ..

.

-.&A-
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Sessão em 5 de _Agosto de 1879.

_1.1:

illilstràdos deputados, um do Norte c outro do apaixonar ;.reste respeito; deixem-me expõr a
Sul : S. Ex. o Sr. Dr. Be1fort Duarte c o .Ex. questão.
o n.
Sr. -Barão Homem de Mello. Parece-me. Sr. Jre-~~ ente, que é cmial, é mesmo de :dta convo- sobre um facto grave.
11iencia, que esse projecto seja· d~do para a or·
0· Sn
dem do dia· (Numerosos apoiados).
. .To.\~um KAnuco -: - Não pôde haver
duas opiniões a este respeito.·
~ ' Senhores_. si nós somos filhos de um pniz essen.
o Sn. SIGmrmmo : - Não ha cruestão !le !!'0. cialmente
aqri_cola (apoiados), se a agl"icu!tm·il c'~
· -::i principal . fonte da riqncza n~Jcional. .. e si vcrnJ ou de 0IJ]losição.
.
-~~ , -,· <!5
1·i a <li
~.;rat'naa em oco o
._
.. . . , 1·, B
: ,..-- ·o· · C0 I, p l:lftl
Imperio (muitos- apoiados), si porventur;\ opa- l h011tem :10 Jrmwl do Com.macio e publicada esta
.. 1riotismo~ainpa hab_i~a no seio de~ta _augns~a ca- 1 manhã a seg-uinte noúcia (fé) : ·.
,
v

"~

•

.._

::

...

,._'.

c._

L

•

\

...

· nemos ~ can~a tla.laYourn, .que, quanto a ll1Jm, i
·ues~e pa1z, se I~enl!fica P.erfCll:uncnte com a causa
nacional (A1w1ados; m~uto bem).
Sr~ presitlcntc, a salvucão da Jnyoura não é
. outra .consas-en:to a sal1aei:ío elo thcsonro na· cional; c pGi' melhores que ·sejam ns noss:1s com]Jinações .ün~neciras, por mnis virtuosos qnc se~
jam os seus resultados, os nossos estadislas conseg~jrão rem.c_diar pequenos millcs, mas seus
~._nump ws serao cp 1emeros - es e C[U<' nao pro. curem com"todo esforço c sabedoria f•·eunlinr n
.:este, puiz (]Iuilos apoiados) .
. · ··u. peco, po1~, a . •x.. que, qnnn to mll(·s,
mande eolloct1r na ordem do di::i o projc~lo allnt.lido .com o parecer otrerecido pcl:llwnr[t~h f'IJt:lmissão de !'<Jzenda; not:HJdu, senllorr~: qne es:':c
parecer e que esse projcctó jú correJn ::nm:'l:l:
eu, pelo menos, os Yi pn!Jiicndos r.m nrn:1 dns

J

1

(,

L

.

'

za, na proYincia da ParahylJu, dizendo que .(õm
absolvida r~clo jlll'y Antonia !\Iari11 da Conceição,
que matârú c comera duns crinno:ts, havendo
prcsu.mpçõcs de D}le m~litra outr<JS para: o p1es:
mo tim de~dc l811. O Jlll'Y funclnmBntou a sun
sentença,. reconhcccnc~o q~1e. a criminosa fora
arrastad~ pelo medo n·restsltvcl de mo~rer de
fomo: 1:.' o 5Cg-UJ!dO. CtlW de antro~op1~agra q1~e
se da nes5a }Wovmcw, scmlo o pnmmro 11:1 c1-

O Sn. lt:x.\cro 7\Lwrrx~ :- \~. Ex.. nãu púdc
:~s:::illl o julg-:mr_:·nlo: nfio sabe :::olJ qw·
enricli~:ões foi e! !e dado.
·
O Sn. ~I1;tnA Y.\~cüxt:Er.r.os :-Essn facto proY<t
o vigor da sncra na~ [ll'udncln::: .do Norte:
• r·
'- ·
~ .,·
;, 1 ..... "'
... '
·
/1e·m). _ .
U:~r ~n. DEPt:T.\110:-A 1'\pl"t'ssão inf<H1li: não,·.
O Sn. l'H8~JUEXTE :-A mc~:1 Lonwrú t'i'n cou- _pnrlnml.'ntnr.
:"idernG~O o qnc ncaba .de dizl.'r o nol.1l'l' depu(Ha outros aportes.)
lado.
· ·
.
O Sn . .Tci.\QUI:Ir X.\Hrco :- Xi"io é em l'C'l:u:tío a"
tribunal, é em t'claçiio no julg:1_mento. , •
O Sn. FnEJTAS CouTE~Ho :- ~I<ts quem deu()
julgamento?
qnalilir::tl·

O Sn. :QAQU!l\1 Kun:c:o :::.....: São, cousus muito
õiversns. Senhores, qrwnclo houve a sccca n;:1
Chi.::: deram-se f:.o.ctos de antropôphag-ia, não só
con1 i_.essôas que foJam mortas para serem devoruelas p9los famintos, mas até com . cadavere~.
das:..
- ~
Mns parece impossiícl que depois do~ sacrifíO Sn. Lomm:-iço DE ALD'CQCEnous : -Si isso é cios que lemos feito com a socca . do.norte, e <lcda com})c\encia do_ poder judiciario ~
p,ois dos rios de P-inheiro. que se tem escoudu
ptiru Sõcc~mer: aquellas pop1llaç?es 1: repilan~-~s~·
o·sn: JOAQUDI l\.\BL"CO : - Eti. sei.
O Sn. 1IEin,\. n1' YAscoKcEr.Los: - O poder ju- das nossns autoridades, é que essa .mullícr:
diciario cum}riu o ~eu· de..-;cr, pron\mcion essa desde i8íí. tenha . nor vezes reinci(lido nessP
crime.
·
·
·
mulher.
·

Quando ti-remos noticia dé que mntt mhlhC't'
iinlla m0rto. durante a secc~. e devorado duas
.crianÇ:JS, C rlc (jUO esta muJhér llUO fazia SCllUO
reinc.idir neste horriYel crime;·nús todos pcns:tmos: que o goYemo tomal'ia Llesüe log-o mcd i- \

o

OSr:.- JoAQum Iü.nuco : - .... 111·1>; todos pousamos que. o g0vcrno tomaria· todas as métlidns
p<:.ra info1;mar-se e informar-nc,s sohr.: um crime

1

,

o

I\Iais do que a secca do Ceárit, creio cu que
concorrrm o modo pelo qual os soccorros formri
distribuidos. ..
·
· ·
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Sessão em 5 de Ag_osto·_cde .i879.
O Su. SouzA AKDR.\DE: }Ias o fnclo não se
deu no Ceará.
O Sn ..~o,\QUI~r NAnuco :- ... para augmentar a crmunalidade em ·toda aquella zona ;
para augmental-a me.smo em proporções descom~mnaes; quanto á honra das famílias, com o traÍlCO UUS mulhC~CS; quanto a segurança ua Vida,
em todos os senttdos emllm, c por todas as fórmas.
No modo porque os socrorros foram ·distrihuidos não se trwe em vi~La aeautelar que se
pudesse nn~mentar e pron::~§rar a cl'iminalidade
na proporção dos cffcitos cln sêcca.
. 'E~tou conve1.1cido de. que o Sr. ministro da
]UStt(:a tem mat!; nlg-uma cousa em que se occupar do ~rue em obstar ae progresso dos. crimes pela
1ID[mnrm1w~. em. que ll-.UTIT. "· .r.x. estú
"''''"":
~m prcpnrar cpigi·amn~as c .achnr versos, um ate
mdeccnte, dos 11oetas satyncos para npplical-os
o;r.t'

··rl< rmt.•o; "";""''~.

·

(Cruzam-.~e muitos ãparces.)
V. Ex. (ao Sr. Freila.~ Co alinho) contesta que
o verso que vem hoje publicado no .Toi'JWl do
Commercio, e applicado no recinto elo senado. é
apenas uma dessas aüvortcncias que se eilcontl'3ll1 nns esquinas dns nw:,:, em certns ci-

Pódia ser a .~outrina de todos os codiO'os; póde.
ser a doutrina de.todos o;; criminalista~ ·m·as na
minha razã~ n~o .vejo camo se póde descúlpar
pelo medo n·rcstsLtYel o crime de uma mulher
q~e:m~ta duas crianças, ou outro aessa natureza:
11a0 se1 como- podemos considerar n sociedade
""

vv

AA

•v

-.:TJ

,1

• '

••

.:v~

pod~mos ab~olv?t:

1'1

•

•

'~~1,

~~

• ,,r, .7: ~ •
"""'"""'-w,

~

....

CJUStificar um individuo que
sacrrllca a vtda mnocente de outro por ·niio poder
vencer o seu terror. aue torna-se criminoso porqneé co~a_rde, c por isso, proponho a abolição
desse })rJVJlegw eonccdido ao medo pelo nosso
co digo criminal.
·
.
Vem á mesa_. é lido c apoiado c romettido"' n
comn~issiío do justiça criminal o seguinte

.Fica revogado o § :3. o do art. iO elo podig·io crinunal, na parte relativa no mcllo irrcsistiYcL
Sala rlas st.!ssües em 1i de Agosto de·l87\J..Toaquim Nabuco.
O art. i O ~ :3. o Lliz o seguinte :
, • Tmnbem não se julgarão eriminosos:
• Os qne conun'clterem crimes, violcntatlus por
força ou medo irresistíveis: • .
.

_dades, como üwdida polieial? (Apm·tn e contes- )

-tações).
~i O Sr. §alda.nlm. Itlarinb.o (pela ol'u ver;; o e uc Fersw, ve..J<H11 os. nom·cs uepu _ ; dt'll;) .n~.-t~' ;1~,S1· nre~\~~1:r. _cru c. interced~ l)arn ~
tados. c. é applitarlo ao ~enndo br:Jzileiro:
com "" noures .commi~:sue?, ,\ CUJO cor~ohcCIJ.'!len~Cr
· .· ·
.; . .
.. ~
; , . ,
1 ~orn m st~bm_clltdns os !H'Ojcclos. d~ ~c~ulartsaç'!.o
Pnell, S:lCCt ~~.llOt.U::- •.• ·eXtra...
· Wl~ ec:l1lt:Ct'!OS C c::tSa11ll~lltO CIVil, 4\'nm de <[l1C•
.... 1\h\s· alludi a ·i~lo de passage!LL
npl'cscntem o scn tt•niJaino qwmw ames (_;tp:;ill·
. Nestas condi(;uos, como depu!M!o, JJiio po- dos). Deve, porém. lembrar qnc pelo regin:entu
denclo dim:nui 1• a criminnlidnde 1w paiz, 1,0550 l'stiiu tnt~sa·ios o:> rli<lS d<'nlro uos I{WW.~ as com·
todavia tomar uma inicint.i\·a que por aigum
wi,::;uc' de\·cm :tllrL''\'lllar o~ seu=- ll'abalhos.
li1odo re~gu::m1;: os direitos tln civilisariio com
o Sn. l'!IES!IJE:'\Tl' :- A~ comtni~~üc:; ouYi!'an,
respeito ao julg~J01Cill0 i]o jury tb PtÍ;·:~hyb[l. o pe:1it1n.l]r:r nobre depntndo. c tnma!-o-h:ío 11(1
O art. i O do' co dig-o eriminal no Sf~n ~ 3. o tlCV!Ila conslCll'l'n\:<10.
tlispue-o scg-ninte W):
·
O St·. T:n:arcs ReU·twt (pel1l otdein) :
• Art. W. Taml;c·m tli'ío ~e julgarvo crimi·. -Appl::mdo com lodo o prncr c interesse o t'e.
nosos:
qncrimcnto do nobre deputado peh Bnhi:J, o
§ 3. o Os f!UC eomml'lkrem ct·imes violentados Sr. Pt·isco Par:Ji~o, p~rn qnc, qunnt11 nntcs, entre
por for;::n ou mel!o -irr~sistivcis~ •
em rliscu~~ií.o o lH'Ojccto tio nobre deputado por
E' o nosso o nnico ·codig-u ct·iminal moclerno. S. Paulo. o Sr. Barão Homem de Mello. sobre
·
supponho, qne clú ·cstr.: ·preniio ú cobardia c nó auxiliós tl lavour:1.
111~rin ~>m" f~VOt' 1l· l'"i mA
f't\1"•~ nnt·r~m .;:P.i:l r>~t:l lllatcria muito impor(Contestàtões.)
' tantc c não possa ser estudada de um dia partJ
_A_· .força irresisti\:el pódc talvez desculpar 0 I outw, réqneiro que o intervallo pnt·a a discussão
·
d
l'
1
desse projecto seja nunca menor dc·48 horas,
crm}e, mas o me o, a co b::m ta natura ..•.
senuo convidados para ú ella assistirem os Srs.
(Cnt:::am-se muitos apa1'tes .)
ministros da razeilda e agricnltura, visto como
OSn. PrrESIDE:\TE :-Peço· aos nobres deputados ·o governo- prometteu, na falia do throno, tratar
que não inlerrrompam o orador, c no orador que de ta~s nssumptos e é nec~ssario que 0'ecla~·e
limite as suas obserntçücs.
si 3CCittl ou não o que se v:)I a·tal respeito dts0 Sn . .To,\Qt;nr- ~Anuco : - As minl;as observa- I cu ti r e votar·
çõc~ lin1itam-sc n fnmlamentnr um pergwno proOccorrc ainda· qnc na primeira discussão e
jecto de lei rc~yog·andó o ~ :3.0 do· :trt. Hl do co- quando se pGde fazer uma apreciação"ger~l do
d_ig-o criminal~ na parte relativa ao metlo irrc- I pro~ccto~. '!_e seu systen;~.: d~.. suas r~roceden~ws e
siStlYCJ lU/L tm. 11 pun~s;.
,
'""~ .,
i'Ml'í>m l'PtiP.Xl0 atmada c e:stndo
Os nobres deputados pot1enHJlUllil1car, como seno·
.
,...
·entenderem, o projccto que aprQsenlo ; mas eu
Espero que a nwsa attenderá aos meus reque·,~.
apenas rendo homenagem ú natureza human5,_ pe- rimentos.
~indo_.qu~ não ~ej<\ dado ao medo semelhante
o SR. PRESIDENTE :-Creio qu~ dandooprojecto
1scnçao para o crnne.
para ordem do dia de depois de amanhã, terei .
- (Cntzmn-se-mailos apnrte.~.)
, satisfeito os àc:::ejos elo nobre deputado.
1

I
1
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.Sessão
:em 5'·de·
Agosto de i87.9.
- .. ....
. .,_

_

.

'

.

· Procede-se á elei({ão da ·mesa,
para

Presidente.
Visconde de Prados...... . . . . . . . . . . . . MJ,
Frederico de Almeid~ .............. .
1 vem:t e . ouza .................. .
L9urenço de Albuquerque ......... .
Ltma Duarte .......................· .

)roce e-se a c 1nma a e ven tén-:;e terem -se a ui sentado com causa os Srs. Franklin Daria. Marirllli!.O da Siiva, Manoel de ~lag-alhãcs l'l Ign:1cio
Martins ; e sem ella os Srs. Franca Carvalho,
João Bl"igido, Viriato de Medeiros, Barros PimeJ?-tel, Meir;: de Vascn,necllos. Homem d~ Mello,

L o vice-presidente.

~

Frederico- de Almelt!a. . . . . . . . . . . . . . .
Li~erato Ba_rl'os~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 votos
1.

2. '' vice-presidente.
6::1 cedulas (9 em brancú).

rrira, Souto, Sergio de Castro, Affonso Pcnna,
Zama, Rodolpho Danta~, Jcronymo Sodré, Silveira de Souza. Hvf'·ino Silva, .:l\Ionte, Seraphiro,
Camargo, Freitas, Tneodon11ro, a <lyette, r c !CIO
dos Santos, Silv-eira ~Im·Lins, Candiclo de OH·
veira, :Manoel Emtaquio c Frederico Rego.
SEGUNDA 1'.\UTE D.\. üRDElll DO DlA .

.Luiz Felippe ...................•... 33 votos
Joaquim Tavares .................. . i2 . »
Zama, ...... ·...................... . 3
Lima Duarte ...................... . 2'
Tavares Belfort.................... . i
Silveira :M~rtins. ·.::: :: :::: :::: :::: :
José Bonifacio ....................•.

1

1

3. o vice-zn·esidente.
·,

69 cedulas (9 em lJranco).
Almeida Bnrboza .................... . 40 votos
Li1lerato B<.~rroso ................... . Ui
2
E Jaminondas .....................•.
Joaquim Tavares ..................•. i
9
José Bonifacio ....................•.
i
Sihreira Martins ................... .
i'
1. o secretario.

62 cedalas (i em braneo).
Cesario Alvim ............•.......•.
Alve~ de Arnujo ................... .
2. o .secr·eta l'io.
6~ cedulas (li em branco).

Alves de Araujo .................... .
Zam:a •............ .-................ .
Corrêa Rabello . .'................... .
Theophilo Ottoni. . . . . . . .......... .
:3.<> e 4:. 0 sec1·etarios.

63 cedulas (6 em br:mco).

que:- Sr. preside11 te, tomando a palavra
neste debate, meu principal fim é dar breve rcs·
osta ao discurso ue )fOferiu o nobre deputado
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. amargo, na scs·
são de lO do mez passaflo, na parte' Clll que oc·
cupa-sc de ncg-odns da p:~sta dD agricultura.
O nobre deputado disse com um tom de se~·u·
rançn que sorprendeu-me: • O relntorio •lo nti·
nis!ro ria ~f?!c~llnra ~- uJna_co~sa.l!orrivt!l; por·

'

~

apenas se rc!'cre :t !l uns on tr,~s vag-:1,, qllt' con·
tin uam abcr tns 113 ~ecr~l<ll'ia d·~ Estadb. •
Pondo de parte a ll<"opric:dadc do qunlificativo
que me abstenho de ~precim·, declnro :í cnnwrn
que c:m~ou-me esrnpera~ciio a censura do illu:;trt)
representante pela prc1vineia do Rio f.rande do
Sul.
a9 votos
Acreditando na boa fé e ~incerid.adc do nobre
18
de mtado sou obrirrado :t dizer ae S. Ex. não
leu o relntorio do honrado ministro da ·agr1cu tu~a, pois. si o fizera> houvera visto que não é
sómente da economi<I resultante de duas ou tres
vagas de que [thi se trata, mns de muitas outras,
e algum~s importantissimns.
54, votos
Eis a prova :.
3
2
A' pag-inn G, nndc o .ministro menciona essas
:L
vagas, declara f[\H: suspendeu a::; grutificaçõe;-;
concedidas pm·n a verificação de cont:1s, trabalho
que em virtude do art. 6. ~ do_decrcto n. Hf3
de 6 de Abril de :1.868. dciKou de ser' feito desde
então pela directoria geral dü contahilidade do

Olll})CU ••• ·••••••.•••••••..••..•••••

· Beltrão .•. _•..•.................• : . . .
José Mariaimo ..................... .
Joaquim Tavares .................. .
Carlos _,Affonso ..................... .
Segismundo ....................... ;
Costa Az,~vedo .............. ~ ..... .

Continúa a 2." t1iscussiío do projecto n. 2-14,
abrindo credito para o miuisterio da <'gricul·
tura.

5
i
i -»
:L

Ahi mesmo se diz tambem quo as vagas que
forem occorrendo na secretaria e repartições
auxiliares só serão preenchidns no ea~o de bem
demonstrada necessidt~de.
E com effeito, Sr. presidente,. vagando logo
depois o Jogar de ajudante do inspect()r d.e terras
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puhl:cas & ou<ro de 2. 0 ofilcial, ü ministro, fiel\ ministro dn·agrictiltura, t~m mateda de economia
dos dinheiros publicos, a;wnas notou a cxistená 1m~ prom'ess:::, dcclnrou-os SU!•primido~.
A' pagi~:.ê :31 se vê que n. p::nvincia do Espírito· ~ia de dngs 011 tres vag.1s nn secretal'i:J, ]}<'lr•'ce
--s:mto for;ml extiPetas uua" rommis~ões de me- que não c leu senão na pu~·~,: cont~crnetlte aos
t1il~~~o de terrus; é á pagina :32 q ae tamb!'m o ·negocias ele sua provincin, poruuc do cout~rio
fnfa1n ~ts nue nu nro\rineia dt) P:ll'i!H<Í ~e ar·!~a'.rrnn ni'•l) se animari~ [I emittir uma ::ropo-:iç:"•o tiío
••. •
, •
< '-'"• ov <>"'-'

. . • . . • "'h

...,

-

-

.r!.

•

(!>h·

.,..,,.

•

n'

••v •~v v v_ v"-~.>.~ • "'

'1'1

cisc{• Pinto Netto e Francisco de Almeida
Torres.
A' pagina 45 o mini;;tro d,;claru haver exped[do .as nceessari:1s orde::s para q nc no correu te exerc!cio o pessoal :tdrnin btrath'o <las colonias fique reduzido a U8 empregados, inclrriuo.s
neste numero 3i professo!·.cs de instruct;v.o primaria, auxiliados pelo Estado ·com a qunnlia
mensal de 15$ cada Ulll.
.

T'\,

0 ~r,·'•,~<-

L

o

f.-

T.l\

n'.\

~

h•n<·

A

•/\]"'"''~"

'"

rlo•
... ·

colonias Santa Lcopo!uin::: e Uio NoYo, ambns no
l~~lli!~ltc Sento; c tuostt·~· q!l·..\ !:ouve g-rande redueção n:.~s despezas c1a P!'it;tcir:l sencl:; a diffcrcnçn de !.~:28: 000~. com par:: do n exerci cio de
:l8i7 c 18í8 com .o ullimo.
OSn. IIurrr.:~ iJ2 .A~:.\.UJO :-:nic 0 grande ern
rc!açilo ás despezas.
O Sn. LouRENÇO. DE ALBUQUF:RQUE :-Perclôe· me
V. Ex.; uma economia de q,:28:000~ em uma só
colonia e denlro de um exerdcio, já é conside·
ravd.
O Sn. LoUJlENr;o DE Awr;QUERQUE :-_4. economi:r realizada com a colonia Rio NoYo é mais

rum r·et.luzidtiS u um Ler(;o, JH[IÍ:5 oa menos; do
que foram no ex.erdcio de :l8í7-1878.
O Sn. HoRTA DE ARATT.TO dá um aparto.
O Sn. LuunExço DE ALDUQUEnQ'UE : - Em
resposta, direi ao .nulJre deput:~do que nestes
•
. .
.. ··n·
•
ções dos presidentes, dos direclores de colonius, c outros empreg;ulos de sua conl1an0a; c
não póde deixar de ser assim, p0rque o ministt·o
não tem o dom da uhiquidalle, não póde observar
por s.i mesmo em todos os logares as necessidades
do serviço publico.
A' pa~ina 52, Sr. presidente, o relato rio dá
noticia aa emancipaçi.":o da colonia Porto Real na
província do Rio ul\ .JaneirC~, colonia que, tendo
sido Cnnrh1a em ·!Si!,. _j;í tinha çnstado ·1o Es1·1do

·~••

:

'~'""

'

.,],

~1.

v•u~u~·

rl. • Cr
uv, wv.<J,.,

•

•

Perguntou o nobre tlepulaê!•:> iJfJl' que o mm;sLro que tanto exaltn .1_ :'ilLta_:ão prospera de
nlgumns colonins de Santa Cat1t::rina aind·t não
emancipou-as.
,
·
.
Sr. presidente, nãn ,~ es,ran)nvcl que o nobre
ministro da agricuiturn ex;;:·i.:.::-~é com algum
entlmsiasmo a respeito do de. enYoh imento dn
colonização no paiz.
Si o nobre devu_tudü c•.o:.i:ece~:so as l1ifficuldudes
rmn inrlno
'1

·-~·

A.•

•

"""'
·•
ww~.

•· •

t)V •

•o •

•

v• '-"~

<'

''""

., ·,

• • • .rl

pnra promovcl-:1, os sn<:rificio~ que com este
ramo de serviço L~m feitJ o Esl~:.!o, c por outro
lado att;·ndésse ~10 l'í.'Sc:. ;t~ék ,'ül: tenv:s obtidos
e~tou certo que S. Ex., cl:: c;:_lc' Ettere;;se pe!o
progresso do pdz n~o é :ici~s (;1.Lill<ir, ap;;J;mI. diria. ern vez ele cs~rnni~::t'; :> !i•~··11:1!c'flffi flr. nne
se serviu o nobre minist:·o:
. ,_
. •
Hoje é moda. ueclama:· contra a colonização
enropéa. Ct·eio que muitos. !;cw o r~,zem, entendem tanto della,qul\nlo cueuLeJ;,,:c uo sanscripto;
limitam-se a lêr sutJerfit::ialmenlc alg-umas t~a
gill<.ls de livros que se puiJHcam sobre o assumpto,
ou a )enag talvez aJn·un,; nrtkns de · rnae~
munidos desta ligeira provisão, querem tlccldir
·peremptoriamente ele urn:1 que,tito que dem;1ndn
est11dos mais sérios.
u SR. l\fANOEL rEDl\0 : - E' :;o mo alguns q llC
defendem a colonizarão.
O Sn. LounExço DE ALBTJQUEl1QlH:: -Certamente, mas conheço a co!o,lizarão, t:1l\·ez lllcllwr
que V. Ex., porque con heçn-u p!·;~ti~amente.

~

Y. Ex.
o Sn. LounENÇO DE ·ALBI.iQUEnQuE ·: _ C11uto 0
,1parte do nobre deputado foi dirig·ido a 111 im,
decl!l.ro-lhe que tenho motivos cs;.ecbes parn conh~cer 0 serviço da colouizaçào. Fui presitlcnte
de uma província, onde ha varias colonhts: as
visitq_i e estudei.
·
..
,.
,
.
I Dcsue que nosso governo abo,!u o trr:llco de ?fr.I.canos comprehendeu ~ necesst~a_cle dey~bst~tlllr
1

tiv~sse lido o rehltorio, ahi tambem houvera
Em 1875 fez-se grande propagnn,la na Europa·
visto que com a reducçiio do pe;,;soal empregado contra esla immig-ração, mtírmcntc na .Ailemanha.
na estrnua de fetTO D. Pedro 11 realizou-se uma O ~overno daquclla nação mandou escrever opuseconomia superior a 200:000.~, assim eomo com culos para dissuadir o povo d&.~ procurar a.; nosa do pessoal empregado pela repartição de obras',, sas pingas. Hoje, porém, esse preconceito desappuhlicas na côrte ell'ectuara-se a de cincoenta e pareceu; e ultimamente li as seguintes palavr:1s
tantos contos. _S. Ex. que no relatorio do nobre de um escriptot· allemão escriptas este anno:
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·• :Não posso negar que o estrangeiro encontra

gimen, mas é a esse fim que os meus esforços se

eomo religiosas; mas nenhumu. dcllas tem importancia pratica. Como as causas actualmente
se ~cham naquelle twiz,consideramos p:ll:iolico
dever dirigir pr.ra as suas prodncias do sul

grande vantagem, assim ptlra os cofres publico:::,
11ue para os mesmos intcre:'scs da colonização, é

no .Brazil diversas l'i!Stricções, tanto poliLicns enc::lllinham. O pensamento que tenJi,, procura-

.. 'O

~.

.. ~

'

) ... .. •

i

....

.

·ahrevi:i!' o prazo em que os nucleos colôniacs,

~·'

onde, enl.VQZ de um merc<Hlo pnra os nossos pro-Juctos, temos um podero:::o concurrcnte, c os
nossos ~ro n·iGs filhos são )erdidos inteiramente
par~ a mãi patria. •
. -. .
. .
.
E vcr~adc que no prmcip!o. alem das d~fficuldades mhcrentcs a um serviço desconllectllo,
hom·e muitos erros.despendeu-sc muito dinheiro,
houve mesmo grnn.des c:;bnnjamentos c não p~1ueas yeús COJ11p(eto desacerto na escolha dos lo-

.
prin~ip:1i dos g.~.,;;tlles di~pendlos.
.

do· realizar, c conto serú levado a efl'eito com

"

"

:

~ ~. (

...

~

• ~-

-

.

-

' estar, possa111 ser cmnncipados da tutela oillcial
c cutregues ao regimen !:Ommum ús demnis povoar-õcs do m ' ·i . »
O Sn. AummA CouTo:- Realmente <'Stc ponto
1 tem merecido a attencão de S. Ex.
·
_
.
•
I O S.n. LounExço DE ALBl:QuE~1QUE:- .o nobre
1 deputnd'? perguntou por que n:~o emannpav~-se
a co~on1a lle, B~nmellan ~l~l ~anta Callwrma.
~

.

puis de lw,vcr trunscripto o seguinte trecho do
Mas, apezar de todos éstes erros, razão teve o I relatorw :
n in-~tr da arrriculturu c uando embrando 0s resultados que jú temos alcançado pouco esta coloni<J, dando tcstemunl,!o, em co!nescreveu o seguinte trecho, que peço licenoa ú municação qtle me dirigill, do seu Jlot·escente
- cam:1rn p:ra lrnnscrcver em meu discurso, com- estado, c nwnifcstando •1 espci'anç:' de crue, conpletando-o com o lJeriodo relativo :i colouizaçii.o duidn a cSLI'<tda de Coriiib:mos. e estabelecida a
no Rio Grande do Sul, período que o nobre de- ·nnveg::lção PO!' lanchas ue .n~por entre il séd.~ da ,
putado, a quem re::ponuo, omittiu, quando en- colonw c a c1L1ade de ItaJ:•ny, pa~·a 0 qu~ Ja se
tretanto tecin elogios, aliit:'i· mer·~cidos, úcluella acha encorporada uma cotnp:: ulua, scra com
província.
.
pouco B! umenau um uos mais importantes c ricos
• Opaiz que conseg-uíu !'une! ar estabelecimentos municípios de Sunta CaLharina. »
·
.:: , '
·r
i N vo
.!"1.
'·'
.
ó
t.'
Porto Real, Blumcnau e D. Fr::~uei;;ca;twnde para depatado
imlagar si jú estuva concluida a es- cima de :36,000 immigí-antes lan-am a terra ou se traúa de Coritib_anos, destinada a ~igm: o:-; set:entregam a pro!l~sões industriaes. haiJilnndo no
. . .
gera casas propt·la~, mmtos .:::en o .F' pr(!lpnc- Blrimeuan, c estabelecido o projedado serviço ~e
tarios rlas terr:1s rJUC cul!ivnm, L' não raros tendo navc~·nc::io a vapor entre íl porto daquclla colouw
adquirido media na fortuna ; o paiz que tem c a ci'dádc llc It:1jany (.:lpoiwlos). '
. .
visto umn provincia como a de S. Pedro do Sul
Si o nobl'e deputado houvesse tomado mlorrecebt:l' da co!oniz:wfío estr:~ngeira o mais he- mnçõcs, saberia que nenlmm destes melhoraD;lC~
nefico infl ux~), e pnra ex.e!n.Pl.o bast;mí eitar a tos foi aindn realiwdo, e que por!;mto o HHHIS.
d
d
l . r .s
.
e . - ,
. .
que se !lO d em r1tzer i•l'O ucto a co oniZ~I}iO: nuo podia llccrctnr a desejada eman<:ipaç5o.
póllc julgue-se ilwpto [lnra esta ::rliás di!ficilima
Sr. presidente, c;:tentlo que o governo, lovatlo
em preza, c1ue em toda u parte onde hn stdo ten- · pela neccs:;idadc de rut.er economia~, telll, no
ta1IU. tem· a·:ravessado mais on menos longo pc- servieo de coloniz:-~ção, ido talvez além duque a
rio dó de incertez:1s, de vacillaçlíes e até de de- prullcncia pcrmitte, sn~) 1n·imindu ôespcz:1s 'I uc, a
sastrcs. •
meu '"er. aind:-~ não dcriam se~· suvprimidas.
:Mas, perguntou o nob1·e depüta<lo, pQr que não
Como,· pois, vem o nolJI'e deputudo dit.cr :-LI
::;e emancipam essns colonias, si o estado dcllas é relutoriQ õ.o ministerio da agricultura é uma
tão pt·ospCI:o como o desc~cve o rel::~.torio ? ~
cousa horrit:el, porque q uanlo ú economia dos
,
. ,
"'
'
,
'
i a ei O=> r u J i ,
,s ."
,
Cathatinc1, pareceu S. Ex. in;;inuDr que tnl. me- vagas que _existem na sun sect·ctaritl ?
· dida nüo se tomm'<l por motivos pat·liculan:s, por
Senhores é prceiso que seJamos justo~: CJ~aes,
considcraei'ío ao:; seus directores c mais cmpre- quer que sr~jam os erros nttri!Juidcr.; :10 g;1bmcte
gados. ·
·
de 5 de Janeiro, não ha uuYida que elle tem emSr.·p,·csidcntc, nc~ta pal'te não quero responder prco·ado-!lC!'Oicos csl'orco:,; para rest:JUrtlr as Jlao nobre deputado, porque edto, quanto é pos- nano;.:.s do Estado... •
·
Sns. DUAHiliJE DE :MACEDO E SOUZ.\ C.urVALIIO:
sivcl, :t[HlÍXOlWl' os uebatcs, dando-lhes C~l'~\Ctcr
pessoal, mas devo dizer que summumente lllJUSto _, ')oiado ' -~
.
• • , •
.
foi S. ·Ex., porqu;~nto c fóra de durida que o I . . 1 •
•• ,
.• •
. ,
ministrp da tlg-;·icultur:l tem o designio de ~~man- , o, Sn. Lom:E;-.;~o DE Ar.nL~l·EHQu~ • -:-;.· • tei;~
cipar <~S coloni:-~s, logo q_ue esti\·crcm no ca~o de pro?urado desempenhar, .com exa~LI~l,w ql~ ·
entrar P~'ra o r:cgimeu cou.uuum ;_não o P'>d.e cun: muito o honra, o. <?_Hlpenh? de ccononwb {jlll! 1

l

~

...

')

o;

1

e .

e

f)

'

Jo

:),

o

''

o nobre deput:tdo; porl:mto, niio tem rnúío.
· chH'ame:üe manifcstntlo no relatorio que o nobt·e
·deput:1do diz lwverliclo, mas que ccrlamentc não
S. Ex.. mostrou-se tiíó prr•venido que at.é pt·oleu com a precisa altenção.
eni'OU: lanc·ar o ridiculo :;ohre o nobre mnu~ll'il
da :lgricultura ...
Diz o nobre ministl'o da DgriculLura :
O Sn. Soua CARVALHO : - A quem o ritliculn
« EstaH1os ainda longe,. por emcJuauto, tlc
'
poder transfornu1r compl_etamente o actual re- ·nf10 attinge.
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O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- ... pretendendo que tinha confundidl" a barra ·do Rio
Grande com o .baixio da Boia Grande, que aliás
,
· . ·
.fica·distante nove leguas.
Senhores, é :er_gade ~ue ~~sta parte- houve
·

b

•

•

:Mas o illustre deputado sabe perfeitamente
que o nobre ministro da agricultura presidiu por
muito tem o a rovincia do Rio Gr:mde do Sul
e _conhece-a tanto ou ·melhor do ljUe muitos
-rio-grandenses; e portanto, não podia confundir
.a bana·com o baixio da Boia Grande.
O SR. BuARQUE DE MAcEno:-:- Poderá ser um
equivoco nas notas_da secretaria.
0 SR. LOURENCO DE ÂLBU UER Gg:-Certamente.
Si o nobre deputado não estives5e prevenido,
recouhecena que o governo ha empreg:Jdo todos
·os meios pnra melhorar o porto db.Hio Grnndc.
l • '

•

9

Muito grato ficaria ao nobre deputa•lo por
S. P:mlo, cujos conhecimentos financeiros sou
o primeiro a reconhecer, si S. Ex: tivesse a
bondade de dizer, para ensino meu, o que
chama orçamento. liberal ou orçamento- não

...

O orçamento,segundo a constituição do Imperio
e a lição dus escriptores que se occupum da materia não é mais do ue a fixacão da receita e
das despezas do Estado.
' O SR. GALDI.NO DAS NEVEs:- V. Ex:. comprehendé-bem o que o nGbre deputado por S. Paulo,
quiz dizer. E' que us liberaes nãoô.eviam fazer
orçamentos .iguaes ao que os conscrvadoms fizeram. São as economias apregoadas pelo pari
.
o
...
(
que pelo con;rario· continüa a imitar os conservn_~ores nos es!Janjnmcntos !los dinheiros puo

c;

'

. •'

l)reoecupava na occasião, foi alem, disse:
O SR. J,~unúço DE ALB'UQUEnQuE: _.,;_Sou' obri• OministrG ficou tão satisfeito qne congratu- gado a responder ao apurte do nobre deputudv
por ~\Iinus Gert1es. Declaru S. Ex. que o on;:Jlou-secam o engenhcire.•
1
Eu poderia, si quizcsse usar de represalias, mento não é liberal porqne o governo continüa
.dizer que semelhante <issever.açiio" é um erro a f:.~zcr os mesmos esbanjamentos que 1izeram o;;
.
tambem gros;;eiro, porquanto não foi o ministro govemo~ IWSsados.
Eu já referi uma serie de consiclcraveis ecoque congratulou-se cmn o cng·~nheiro,-e quando
- o fos:;e! não havet'!a nissq nada de estranlwvel-, nomias realizadas ['or este mini:>terio.
, .
I

~··

D

.

.

..

"·

...

.

ministro, como se \'u do tclegramma que aqui 1 não rliio consa n!guma; ahi estit o de[icit.
tenho e que não transcreverei no meu discurso. i O S1:. Loum~xço DE ALDUQUIWQUE: -- Perdõt>.
.
rc
niio lin·o im ortancia nln·nma a este inci~ I
' .
'
tlmíte.
para este 11aiz o contrato Cnct:mo Pinto, niio
Em topo o çn~o, a veru::ulc é qué a desobisso.
:::trucçiio <lo cmwl <la Boia Gmnile foi um impor- clirin
O aeto pelo qnol o Sr. ministro da agricultura
ttmlc sen-iço p:1ra a nav<'g:u:;iio.
· suspendcH-o, l.!quivale a uma economia de miO Srr_ BUAHQL"E nr:: :\L\cr::no :-.Apoiado ; nesta Iharc:; de contos de réis.
parte tem se prestado immcnso serviço ú proO n ..lln·e · Llepntado diz l[lte, em ;-cz (1' cconovmctn , o 10 r::n c o n . eng n ll'i r flllC 1111:1, tem WYIC O gTall CS Ci'- IH janWI t •
t.:
;llli está tem desempenhado perfeitamente o seu ~1 Jil'O a ?
··
A~ui tenho um mapp:1 tlelllOn.slrntivo.dn eco-traballw.
0
O SR. Loum:~c,;o DE ALUUQUEnQUE:- St·. pre- Ilomia renlizaua do 1. de Jnn("iro de 1878 até 2:2
de
.Jun.ho
<lc
18i9.
em
consequcncia de rt~duc·
sidentl'., aproveito :1 occasião para lig·eiramenlc
responder a algumas considerações ultimamento- CÕL'S e extiticçõ;~s ·u.e c:u·gos c commissões, rptt~
l"eilas pelo nobre deputado pela província de succes;;ivnmcntc se llzt!ram no pessoal tecltnico
S. Paulo, quando tliscorreu sobre esta r1ncstiio da 1nspcctori:~ g·cr:1l d:~~ terra:' c <:oloniz;lr•io.
SniJc V. Ex. em quantO ella illlJlOrta? Em
de CI'editos.
·
12~::328$000.

que jú foram satisf<~~toriameute rr~spendÍdns llelo
nobre relator da commissiio de orçamento; c
concluiu dizendo que é debalde votar orçamentos, des-de que o Sr. ministro da agricultura
declara CJUC todas as sezes qut\ reconhecm· a ne- ·
cess1dade de um serviço, não duvidará abrir
creditas suppl0mentares, si a verba correspondente fôr insufficiente.
·
Em :Jpartc, disse ao nobre deputado que S. Ex.
on não tinha comprehendido o pensamento do
' ministro ·ou alterava-o.
O cmpenlJO do nobrQ ministro,; que des:~ppa
rera esse runesto svstcnw · ue tem sido }01'
multo tempo usMo entre nós de se dotnrem insufficientemente as verbas, com o Jim sem duvida
de illudir_ o povo sobre o est:1do financeiro do
paiz.
.
O nobre deputado 1lisse ninda que o orramento
do actual ministerio 6 um traslado fiel, uma.
cópia servil dos Ol'çamentos anteriores, c não 6
liberal.' .A. 2.-TO)IQ

1\'.

-o Sn. GALDr:xo DAS NEYES: -E qunnto se gasta
lá? Os grandes empregos, que n,·,s censur:ivnmos, contra que fall<lVamo:>; lú estão; nisso
não se boliu; qném sciffreu foram os pobres coitatados uoarsenal de-marinha; as economias-foram
de palitos c bananas (Riso). Ao menos esse cx:minL,tro tomou a ·co usa ao pé da letra.
.
O- Sn. LoURENÇO DE ALBUQUEHQUE< -_Não tem
razão o nobre deputado. Eis tambem o qundro dos
eo1pregos suppfimidos_ nas colonias desde ú Lo
de Janeiro de 1878 até 30.de Junho do corrente
anno- A economia resultante dá suppressão destes
• • rr
l
-se a53:0i6-000..
.
O Sn. GALm~o DAS NEvEs :-Ora, isto não ~
nada, é uma gotta d'ngua no oceano. E quanto
se gasta lá na tal colonisação c nas lMs terras
publicas~

O SR. LolJRENÇO DE ALBUQUERQUE :~Dous .mil
e taJitos contos pediu o- ministro para o exercicio
corrente.
-
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1.0

G:ALDJ~O DAS :SEVES :-Sô?!
LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Só.
Unut· got!n d'.agua no oce:~no! Será tnmbem
uma gottn i.Pagua' o ~op.trllto Caet:mo Pinto?
. ..
.;.
. . :. . . • ·~ . -.1.
.
devin se fnzer. c deve-se tam1Jem acabar com tudo
quanto é rolóniznç~o offic:ial.

0 SR.

o SR.

- O Sn. LounENço DE ALllüQUEHQtiE:- Jti ..vê o

nobre depulndo que esses arguidos esb~1nj::unentos
não silo rrae~, que ha nessas accusnções mui!a
exager~1ção, pelo menos.
O Sn. BuAnQUE DE MACEDO ;...;......tid tarorem.
o·sn. GALDINO DAS NE\"ES : -Não' tem-se
gasto muito uinheiro em pura peru«; hei de
. dizel-o sem r .
·
.
O Sn. LouRENÇO DE ALnt:QUERQUE :-Estimaria,
Sr. presidente, que o nobré deputado por S. Paulo
me dissesse o que entende pu r urçamen:o liberal.
Comprehe11do cpie um oYçamento seja mais ou
menos pxacto, conforme a receita e a despeza
forem caku·1~:1dns; mas orçnmcnto liberal e urçamcnto consenador são cousas que não conheço.

o

1\

sado ; antes disso, a accusação é prematura e
~njustn.

O Sn. GALDlNO DAS NEvEs :-Infelizmente nesta
parte ninda não houve cousa C[Ue elles fizessem
que nús não tenhamos imit:1do. ·
T

'

, ·'f'O , ,

o

•7

o· · -

l'

i-

dente, não devo prolongnr esta discussão, quiz
sómente responder nos nobres deputados pelo
Rio Grande do Sal e S. Pauló.
Não foi meu intento mngoal-os, mas defender
o governo de censut·as que elle não merece
(Apoiadns).

Tenho concluído.
(-~fuito

bem; muito be1n).

Não havendo mnis quem pedisse a pulnvra, fica
encerrada a discus~iio.
Entra em :3.adiscussiio que é pelo mesmo motivo
eneerradu o projecto de lei fixando u~ furças de

accei.l!-:ãO em que elle disse isso.
q_ SR. LounE:-;ço DE ALIJUQUERQUE:-l\Ias niio tem
occol'rer n dive'i·sas despezns.
O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Tem toda.
Esgotadas as ma terias da 2." parte da ordem
O Sn. LorJRENÇo DE Atm:QuERQlJE :- O nobre do dia, volta-se :.ís da Ln parte.
deputado por S.P:mlo entende que o ministerio
Entram em :L .a discussiío c são successivamente
é semelhante nos governos p:-ti'sados. porc1ue nbre . cllC'errndas os projectos ns. 2:1.3, 76, 261, 253 e
creditas supplementares e extrMrdinarios.
170.
Sn. dl.ESIDE?>TE:- oi11mumco aos no Jres
O Su. GALDINO DAS NEyEs :-A tlccu.~arão 11 ue d?putarlo.s _que pelo, 1:c;;:·imcnto !ed_u exg-ota~ a
ellc fez não foi respcmd 1da. nem 0 pode ser_ otd_em_ dta, mas se.~ullldo-se ~l,..umas matenas
ll1&ndar-se_p_agar por uma verba que estava e:;- ~lHllS•• Im~Ol'tantes,, sobre ns_ ~unes lla .~r<ldores
crotada. Fel IStO que censurou.
JUSC!lpl?:>, (jUC podem que~::wr-.sc, c e::;t?ndo a
l:>
~
.
•
hora ad1antuda e querendo esco1mar n mesa de
1
O ~n. LouRENço D_E Ar.nt.:QtJERQm: :- \ • Ex. qunlqner re~pons:rbilidade, >ou levantar a sessão
consente que,eu lH'OSiga '?
(Apoüidos).
O Su. ·GALDI:i\O D.I.SNEYES :-Elle disse que se
OSu. SouZA CAIWALHO: -E' o nicio dn mesa
Jevi;: 'W"<lr tnda ;, divida a Caetano Pinto. o u
. ·i.
1 r • I '!o
censurou foi o motJo por que se o fez.
Su.
PnESIDENTE:-A
cam;u·a é a unica com0
O SR LOURE);<JO. DF: ALBUQUERQlíE :- Sim, se- petcnte para chamar_ a mesa á contns, quando
nhor; r~sjJonderer a Isso.
entender que· ella na0 cumpre os seus deveres_
O governo encontrou um orçamento já feito e (Apoiados).
·
insutliciente para os serviç~os crendos e parn solE' lida e mandada á imprimir à seguiut0:
ver !os compromissos do Estado. O .que havia
de fazer senão abrir creditas supplementares e
REDACçÃo.
ext1·aordinarios?
o Sn. G.I\LDINO DAS NEvEs:- Não pag·ar por Redacção da e1nendar do Sr. Malheiros aoJn·ojecto
úma verba ·esgotada, que tinha deficit.
~
n. 284, de !879 ·
O Sn. LoUREN_ÇO DE ALBUQUERQtiE:- Mandou
A assem bléa geral resolve :
a<:!"llr a Caet::íno Pinto or. uma verba csn-ot
rr
·n•
porque não o podia fazer por outra, e não era dar admittir o· estudante José Tavares de Mello
caso de abrir credito supplementar. . .
a exame das ma terias do 3. o anuo da faculdade de
O SR: BU.-\RQUE DE !fAcEDO:- Ap_oiado.
medicig3;, do Rio de Janeir~.. d~pois -~~ approv:Jdo
o SR.. LoURENço DE ALBUQUERQUE:- ... como nas ~o .... anuo, rev-ogadas asdtspos1~.oes em cono nobre deputado póde ver da tabella que acom- · trano. ·
p<J,nha o rela!orio. O ministro. não tinha outro f S:da das. commissões em 5 de Agosto de i8i9.
~eio de e:ffectuar o pagamento.
I -Rodolpho E. de Souza Dantas.- Ruy Barboza.

I
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qnio, 1\lonte,. 1\lacedo, Ma'rcolino Moura~ Manoel
de Magalhãe::, Prado Pimentel, Prisco Paraíso,
Saldanha Mnrinho, Silveira Martins, Sernphico
Votaçi'ío dos projectos,cujas discussões ficaram e Souto.
A~ meio dia o Sr. presidente declara não-haver
encerradas.
3." discussão do projecto n. 234., relativo á
0 SR. i. 0 SECRETARIO dá COntà do seguihte
pensão concedida a Baroneza de Taquary.
3.• discussão do ro'eéto n:i92 autorizando o
governo a mandar· imprimir os compendias dos
Drs. Ferreira França e Saboia. ··· .
Officio do secretario do senado de 5 de Agosto
O resto das matarias designadas para a primeira -corrente, participando que constou ao senado ter
parte da· ordem do dia 5.
sido snncqionada a resolução da assembléa geral
que autoriza o governo a conceder a D. Frati2. a parte (ás 2 horas O~t antes).
cisc!l _Martins Furtado disp~nsa no lei para poder
O ~n. PRESIDENTE dá para ordem do dia 6:
i. a parte (até 2 ·horas).

. 2. a Discussão do projecto n. 265 abrindo ct·e- marido o capitão Franklin -Mendes Vianna.dito para (IS despezas do novo matadouro.
Inteirada.
3. a Dita do projecto de lei de forças do mor.
Levanta-se a sessão ás 3 horas.
cidade d; Joazeiro,na província d~ Bahia, r~met
tendo a cópia da acta da eleição que alli se procedeu para preencher a vaga deixada pelo Sr.
deputado Francisco Maria Sodré Pereira, noA.cta do dia 6 de Agosto de .1879.
meado ministro do imperio.-A' commissão de
poderes.
PRESIDENCIA no· SR.· VISCONDE DE PRADOS.
· D€l Dr. engenheiro em chefe da estrada
A's H.lioras da manhã, feita a chamadn, acham- de ferro de Baturité, offerecendo o relatorio dos
t·esentes os rs. Vi onde Pra ·
. · trabalhos executados na referida estrada. -ReAlvim, Alves de Araujo, :Mello e Alvim, Theodo- cebido e mandado archivar:
reto Souto, Viriato de Medeiros, Horta de Araujo~
- Requerimentos (á:
Mello Franco, Luiz Felippe Rodolpho Dantas,
ose ae ano,
me1 a ar ozo, a 10 ms, eda L a cadeira do o anno da escola de
ronymo Sodré, Abreu e Silva. José Basson. Sin- exâme
marinba.-A'
commissão de instr:ucção publica.
val, Ildef•mso de Araujo. Frederico de Alnieida.
Benigno Alft·edo de Assis, estudante do 3. 0
Almeida Couto, Lourenço de Albuquerque, Barãó anno
da Bahia,·pedindo para fazer
da Estancia, Joaquim Serra, Bulciio, Ignacio examededomedicina
(I,, o anno; em Março vindouro.-A' comMartins, Costa Ribeiro, Souza .Antlradc, João missão de instruc•:ão publica.
•
Bri crido Barão d Villa B lb
a
rr· •
OSr. presidente dá a. seguinte ordem do Ia
Sergio de Castro, Affonso Penna, Ribeiro de Menezes, Joaquim Tavares, Bnptista Pereira, :1\Iar- de Agosto:
tim Francisco, Silveira de Souza, Danin e EsA mesma designada para o dia 6, tantu na priperidião.
meira como na segm1d.a parte,· precedendo na
Compareceram depois d:1 ch~mada os Srs. Li- primeira pnrte :1 :3.• discms:io do projecto n. 228
barato B:~~·roso, Segismundo, Meira ue Vascon- e emenda n. :!28Aclo Sr. CostaAzevedo,nbrindo
cellos, Banos Pimentel, Tuvares Bclfort, Buarque creditas ao ministerio da marinha.
de Macedo, Souza Carvulho, Aug-usto França,
Aragão e Mellô, Manoel Pedro, 1\l:~rianno da Silva,
'
..
'
- Sessão enl 7' de Agost~ de .187'9.
queira, :Manoel Carlos, Freitas Coutinho,.Fidelis
·
Botelho, So:.res Brandão e Americo:
PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA
Faltaram com participação os Srs. Aureliano
. i.• VICE-PRESIDENTE.
de Magalhães, Andrade Pinto, Ferreira de Moura,
Franklin Doria, Franco de Almeida, Flores, Ga- Su~ll!ARJO.-Expediente.-Í'arecer .-Votação de redacÇão ...:...
vião Peixoto, Galdfno d;Js Neves, Jos~~ Marianno,
Obser\'ações dos Srs: Saldanha 1\larinho; Zama, Affonso
Pcnna e Bnarquc de M::.~edo. -:-PRiliElllA P.tRTE. DA o_RDEII .
Lafayette, Malheiros, Moreira de Barros, Pompeu,
no niA.-Votação de prOJ cctos cnccrrados.-Discussao do
:., P~dro LUiz, R~yBarboza,Rodrigues Junior, Souza . wojecto
n.-192 c emendas. Disc.urso. é TCq_uerimeuto do "·
.Lima, Theophtlo Ottoni e Theodomiro · e sem
Sr. Zama. Observaç•ies do Sr. CesarJO Alnm (I. o secretario).
Discursos
dos Srs. Zama, Buarque de ~lacedo e
ella os Srs. Azambuja :Meirelles, Antonio' Carlos,
Lourenr.o de Albuquerque. Encerramento e votação.Barão Homem de Mello, Belfort Duarte, Bezerra
Discuss[o do projoJcto sobre o rio Xirigú. Observações do
de- Menezes,
Cnrlos
Cavalcanti, Bezerra
Sr. Corrêa Rabello. Di,curso do Sr. José Çaetan_o..
. .. Camargo,
...
r

J:

-

•

•

'"!•

-proj~cto abrindo credito ao ministro do im-pcrio para obras
Cos~ AÍevedo, Car:rão~ Couto }Iagalhães, Di~na:
do novo matadouro .. Discursos dos Srs. Joaquim Nabuco
Espmdola, Frederico .Rego, Freita~, Franco de
e Francisco Sodré (ministro do imperio).
Sá, França. Carvalho, Fel icio .dos Santos, FerA's H horas da marihãfeita a chamada, àchamnando Osono, Florencio de Abreu~ Hygino Silva,
Joaquim Breves, Joaquim_ Nabnco, José Boni- · se present_es os Srs~ Frederico. de Almeida, C~
facio, Leoncio de Carvalho, Lima Duarte, Mo- sario Alv1m, Alves de ArauJO, Pompeu, Jo?:o •.
reira Brandão, Martinbo Campos, }lano_el Eusta- Brigido, 1\Iello Franco, Meira de Vasconcellos,
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l_!_tarnm J.<Tunctsco, ·AJ?reu c . ;:,IIv-a, ~ernplllco,
uo prest_aente da mesa do collegio eleitornl da
Costa Azevedo. Almeida Barboza, Moreira de freguezia de S. João de Para-guassú da Villa de
Barros, Antonió de Siqueira, José l\farianno, Vi- Santa Iznbcl, remettcndo a cópia das :Jctas da
riato de Medeiros, Saldrmha lUarinho, Luiz Fe- eleição a que alli se procedeu para preencher a.
lippe, Corrêa R:Jbello, Ribeiro de l\!cneze:;_, Flo- Ynga deixada pelo Sr. deputado Francisco l\iaria
rencio de Abreu, Jo~~é Caetano. Barros Ptmen- Sodré Pereira. nomeado ministro do impcrio.. :- . rl~>
-"· •
Í-lorta de AI'Ruio. A'
tel Louwmr.n rlP-.A
""
Almeida Couto. Souto. Fnbio Reis, Ildcfonso dé
E' lido c appro-rado sem debnte o seguinte
Araujo, Thcorlomiro, Barão dn r;:stancia, l\Io~te,
Souza Andrade, Macedo, Aureliano Magalhaes,
ll.IPR('f.'l'
-!' reuns Gommno, Joaqmm u1.v-ares, Jonqunu
Serra. l\!nlheiros, Costa Ribeiro, Bcltrão, Afl"onso
1879- N. 32 A.
PennÍl, Scgismundo, Zama, l\Iello c Af\rim, ~'fa
A's commissõcs rcunid~s de justiça. civil e·
rianno da Silv:J. Souza Carv:1lho. Barão de Ytlla
constituição, quando houveram de examina.r o
Bt:lla, Tavares Belfort" e Olegaeicí.
Compareceram depois da chamada os Srs. Theo- incluso p1·ojecto sob n. 82 oiferecido it co.nsidcraçào da cn mara~nelo Sr. denutndo co:1selheiro
.l. ,
c-.
v: ,Jc, D,
T, ,
·
c-. ,J,'
--:v- v•v
:
uvu.• v;
Danin. Americo. Galdino. LiiJcrato' Barroso, Said:mha Marinho e teíndo por fim a seculariznção
cemiterios, pareceu antes de tutlo dever ponJoagufm Breve~,· Franklin· Doria, Ferreira de dos
l\Ioura Buar~1 uc de ~Ince do c FeliciD.. dos Santo;;. dcrat· o seguinte:
J!/ expresso no art. l::W üo regimento que
Compnrecel'ant depois de aberta a sessão os decidindo-se
que o projeclo ,-(1 a uma com missão,
Sr~. Sergio de C:.~slro, Ignncio l\lartins, SilveiiL'il áquella a que por sua nature-za pertencer,
ra de Souz:1, Joaquim Nabuc.o, Augusto Franr_:a,
esta tanto mais par<l observar~ se, qu:mto
José Basson, Esperidiiio, Cnmargo, Bezena Ca- clausula
artigo :tcha-sc logo modi!icado pelo art.4. 0
nlcnnti, Epm.ilimendns de l\Icllo, Soares Bran- aquelle
emendas no sentido de constitui!· a remessa
dão, Manoel de :M;~g·alhiies, Hygino Silva, Pedro dascoJ1.lmissão
regra independente de decisão d<t
Luiz. l\lauoc! Carlos. Frederico Be'lO, Franç:a úcamara.
Cnrvalho, Rodolpllo. D:mtas, Dianna, SilYeira
O scJ·viço dos cemiterips pertence :í.s municiMartins, l\Ianoel Pedro, Cnrlos Affonso.
palidades· pela lei de i de Otltubro de 1828 e ús
' 1• anaram com partJCJpaçno os o::.rs. Anara_ac
ll)..UDICtpatJ~::l~tes aectnr:J o projecto pertencer
Pinto, Arag~o c l\Icllo, Bariio Homem de Mello, toda a policia, direcçiio. c aclministraç:io dos
Franco de Almeida: Flore~. Gayião Peixoto, José mesmos cem i tcrios.cxclnintlo nbsol utamentc a in•
••
T
•• •
• T •
n. • .,_.._ · -n
.L ''-''-'""'

--;:~~·•.'":;:

, .u<

~v•v•uv, .~"''v~."''!

< • _v•w: .uuuu

~ "-~"

'":' •'-'-:-'

•• <

v•

uu. •

.dão, Martinho Campos, Ruy Bm·boza, Rodrig-~es
Junior, _Souza Lima, Theopllilo Ottoni, c YI~
conde· de Pmdos; e sem clla os St·s. Az:-~mbuJa
Meirelles, Belfort Duarte, Bnlcão, Anlonio Carlos,
Bnplista Pereira, Bezerra del\Ienezes, Candido tlc
Oliveira, Carrão, Coutu Magnlb.ãc:;, Espindoln,
-': re~tas, t•ranco o c ;:,u. 1' ct·nrmuo usorw, J... eoncw
de Carvalho, ·Manoel Eustnquio, l\Iarcolino l\Ionra,
Prado Pimen-tel, Prisco ~a.raíso e Sinval.
Ao meio dia abre-lic n sessão.
E' lida e npprovnda n acta da sesstío ::mtcccdente.
O Sn. 1. 0 SECTIEnmo dit conta do seguinte
EXPEDl EXTE.
~

.Ollicios:
Do ministro dos uegocios estrangeiros, de 6 de
Agosto corrente, rernettendo dons officios dirig-idos ao presidente da camara dos Srs. deputados
pelos presidentes das camaras dos dignos pares
do reino e dos Srs. deputados da nação porLu-gueza- communicando as resoluções daquellas
camaras para que. se lançasse na acta de suas
.sessões um voto de louvor e agradecimento ao
governo imperial do Brazil e á na cão lJrazileira
pela alta sympatbin, com que acolheram a proposta de uma e:xposiçlío de prpductos portuguc:
zes na cidade do B.io de Janeiro. Intcirád.n
Do ministro da fazenda, de 5 de A~·osto cor. rente. remettcndo o requerimento em q~ue a com·panllia Ferro Carril do Ceará pede a i::enç5o de
direitos de import:tçi.io parti os matcrines dcsti!:.
nados a divers<1s obras.-A-' comrnissüo de fn~·\
,zenda.
.

-

-

..d.

•

"'-''''-''<\;'«V uv __ 'l"-U"l'~'-''

'·"

<lll"''''"'"'"'

•

•

lJ~';lc;:S,o•;)'l\A,

Parece, po1s, mamfcsta n competencw da commissüo de camnras mnniei"pacs par:1 dar stw
opinião iu:erca d-n matCI'in ._ E si it tal com missão
alguma devera reunir-se, não· seria em caso
:1_Igum t1 de justira ciYil, n cuja especialidade n;:iu
se rclucij)na a mnterin do projecto.
1 ropoem, portanto, <IS eummlsi:(1cs que o pro·
jecto ·~~ que allndem seja rcmettido ás com missões de constituição e camnras municrpaes.
Sala das commissüos. 25 de Junho de 1870.Costa Ribeiro.-.Jugustõ Frwu·a.-D1·. T. B. EslJindola. -Tileotloi·eto Souto ..:.. Espe1·iclião.
1870-N. 82
A ·assemhléa_gei:al resolve :

_
Art. i. o A policia, direcção e administração
dos cemilerios são de cxclusiYn competcncia das
coma• as municipaes, sem inlet·rcução on dependencia de qualquer autoridade ecclesiastica.
Art. 2. o No exerci cio dessa. attribuieão. as
camaras municipacs não poderüo directa óu iÍldirectamcntc estabelecer distincção em fa.vor, ou
detrimento de nenhuma seita, crença, igreja, ou
profissão de fé religiosa .
Att. :~. 0 Re,·ogam-se as disposições em contrariO.

S. IL
Paco il:l P.!>Ol!ll'!l rlf\<: -'
_, ' Hl ~.,,•.,;,.., .
de iS79. -Joaquim Saldanha 11Ia1'iuho.
E' lida c approvada a redacção da emenda do \
Sr. ~'lalheiros sob n. 284,, mandando a<~mittir a
exame das inaterias do :3.u anno da faculdade de
medicina do Rio de Janeiro ; rcdacÇão publicada
no Diario do Parlamento de 6 do corrente.
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Sessão em -7 de Agosto de l879.
O Sr. Saldanha Marinho (pele~ .ordem) : - Sr. presidente, a :1.6 de Fevereiro deste
anlio, offereci á consideração da camara um projecto p:m1 secularisarão dos cemiterios. Poucos
dins faltam para seis mezes.· Entretanto só hoje as
illustres com~nissõcs á c1ue este proj~cto foi remet'·'
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parecer, e amda n110 dllirullv~, mas dech!lando
de sua compr.tencia o conhecimento desta materia e recruerendo aue V<í "o mesmo' Droiecto ús
com missões da ciimara municipal e ft mesma de
constituição !.
·
,.
Ein 6 n~ezes, n<1 forma do regimento da casa,
· · devia ter sido dado. este projecto para ordem do
dia.
Apezar da disposiÇão expressa do regimento,
em vez ele ser dado par11 ontem do aw, vm de
novo a outra cornmissão, scnllo que se repete a
audiencia
da commissão de constituic~o. Peço a
n
n.
.:~··
.;..
-~
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Jn·os de taes commissões para que quanto antes
clêm p;lr~'>ccr sobre esta ma teria para que a tomem
na devida consi-deração, por que indubitavel-mente é de momentoso interesse publico.
Quando temos_ autoÍ·idacles ·ecclesiasticas da
forr-a do já celebre dcoccsnno do ruo de Janeiro,
o qual coln a mesma facilidade com que pl'Ohibe
Te-Deum, pó de prohibit· o cnterranwnto de qualquer cadaver por ser de maçou ou por''qualquer
_mouvo que o mesmo nispo inv~o:ntlj um i L<~8 Vijze~
teia decentl'. como os que apresenta para difJicultnr
casnmenlos, cumpre que .nos acautelemos (ll'f1âto

-

,\

vv• "I.

O Sn. PnE_SIDENTE:- Os dignos membros das
com missões ouviram. o pedido· do nobre depu·
~~.

I

O Sr.;. Zama (pela m'Cle-m) aprovcit<:~.-se dn
occasiào pura dirigir um pedido ao Sr; presiCLentc.
Teve a honra llc t1prcsentar um projecto ú rcs. j)Cilo do monte-pio ~os etu[~rçgaclos qas_ estradas
de ferro. E~lc projecio fo1 ·a comm1:;svo de fazenda: pede pois ú S. Ex. que se digne de con"
seg-uir o parecer da mesma commissão, para que
o às::umpto possa ser submettido ao exame c discussão da camara.
O Sn.. PRESIDENTE diz que ·OS dignos membros
.1
uu

-·

:-

,,,.

r-.~nnii..

o.

.. •

:;,.

do nobre depntado.
O Sr. AfConso Penna : -S. Ex., Sr.
presidente àeve estar lembrado que em fins de
Janeiro o nobre ministro da justiça apresentou
um projecto sobre assumpto- importantissimo,
referente á organisação judiciaria do pai~. S.
Ex .. entiio, com palavras bastante energiCas,
· accéntuoú o estado de decadencia em que se
<lclw a nwg·istratun1 no paiz.
·
Notou que lhe faltam as con11ições essenciaes
para o bom desempenho do set: dcv~r, que falta,
Õis3c S. Ex. a tão altos funcc10nanos, a mdependencia péssoal, c que de mais a_ mais a magistratura, salvas honrosas exccpçoes, era procurada por pessoas de pequenas habilitações
scientificas, qne ni:io podem olJter ,1·ecursos de
subsistencia em out-ras carreiras mais rendosas.
_Ora, -depois desta declnraç~o do nolJ~e ministro
da justiça, que acha-se a testa da Importante

l3

past~

por onde correm os assumptos relativos ú
magistratura ..·.
· ·
Com])i'ehendc S. Ex. que o paiz espera com
toda-_- a anciedade a ·discussão desse projecto
(apowdos), afim d~ ser convertido em lei, .medida~
para_
se obviar aos altos inconvenientes no.rl~
~~
o

•uuv.

pv.v uvu•v

o

.

·::;

o

o

--.:Ur~.

Eu, pois, tomei a palavra para dirigir a V. Ex.
um pedido, ou antes, para dirigir ao governo·
um õedido c é. oue oromovn o andam~ntó rl'P.!';~P
importante prójec to.
E' certo que jà ·vai adiantada a sessão, que
não temos muitos dias para discutir largamente
questão de tão alta impo1·tancia ; mas não <leve
ser isso motivo para que o projecto fique enter·
rado nas pastas da com missão.
u ::sn. GoSTA UmEmo: -sOJJrc esre, o .parecer
~ foi dndo ha ll)uito tempo.
O Su. AFFONso PENNA :-Tem razão ; a nobre
comm1ssao e1aoorou o parecer, quancto era cteua
relator o nobre deputado pela Bahia, actual ministro do Imperio.
Não comprchendo que o nobre ministro da
jusliçn, depois de ter do alto da tribuna, pnten·
tead!} o mau estado do mag-i:;tratura, a quem fez
f;T:lViss_imas accusações, entre as quaes a de não
existir hojeum mag-istrado completamente inde·
pendente, por isso que elles são sujeitos á remo·
ci"les accintosas. oú. suo accessiveis n emnenhos
de ministros, desde que pretendem promoções
v-antajosas; não comprehendo, digo, que o nobre
ministro da justiça não ·seja. o primeiro interessaao em promover o a
·
ao pr~jecw.
En, 11ois, Sr. presidente, pedi a palavra para
lembrar ao g·overno esse importante compro·
misso assumido perante o paiz.
Não creio que o mobre ministro da justiça niio
se julgue com a força necessaria para fazer
oassa1· n~sta camara um oroiecto de reforma ane
vai attender á urg-entes necessidades .publi(',as
·da magistratur~ do paiz.
·
Depois~ Sr. presidente, nãD seja motivo de não
entrar em discussão semelhante proje~.:to o estarmos já em fim da sessão ; é neces~ario que
. se lhe dê andamento, afim de que a vindoura le~
gislatura, ou mesmo esta camara, na sessão seguinte possa converter em lei medidas que vão
satisfazer altos interesses da sociedade, quae:.,;;" nc:

~

'

:'1 tn'I(T;M,.nh''""

O Sr. Buarqu.e de Macedo: Sr. presidente, a cowmbs!io de fazenda ainda
n:io deu parecer sobre o projecto a_presentado
pelo nobre deputado pela Bahia, o Sr. Z:1ma,
porque se tr11-ta de uma materia que exige grande
_estudo (Apoiados).
Tendo-se de crear um monte-pio para os empregados da estrada de ferro, o projecto dispõe
que se deva applicar a_ esse fim meio .por ce_nto
da renda liquida da mesma estrada. E Isto
acarreta um dispendio de- mais de_ 30,:000$ por
anno, dispendio que deve correr pelos cofre§ publlCOS.
- .
Sem contar, entretanto, este ponto que e essencial. a materia é de tal importancia, por
que se· trata -tambem de differentes· caixas de
beneiicencia, que exige muito estudo.
.
A com missão de fazenda tem . estado mmto
atarefada ; tem procurado fazer·. o· estudo· desse
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Sessão em ~,,1 .de AgosJo de 1879.
projecto, eu mesmo não me tenho. descuidado
disto, tenbo com pulsado a legislaç:ão de- diversos
paizes sobre a materia, e tenho colligido diffe- •
rentes notas, com as quaes pretendo formular
o par~cer.

mente, não vê conveniencia na sua publicação
por conta do Estado.
.
Mas, como não. póde affirmar que o não seja,
desejava. o parecer da congregação a respeita de
seiD:elhante trabalho, á vista do que dará com

sidade de algum tempo para apresentar o seu
.
trabalho.

parecer da congregar:iio dn cscoln de medicina,
sobre· semelhante trabalho.
Vem a mesa, c lido, apoiado ·e entra em dis·
cussão o seguinte

.PRilllEIRA PARTE DA ORDE!\I DO DIA.

Posto a votos o projecto n. 25q, de :1.879. cuja
discussão havia fi ado en cr ~
·
· =foi approv::~do, e a l'equerimento do Sr. Olegario
entrou immediat3mente em 2:a discussão e é
sem debate approvado.
Posto a votos o projecto n. 213 A, de 187:3, encerrado na ultima sessão, é approvado,-e a requerimento do Sr. Sergio de Castro entra immediatamente em 2. n discussão e é approvado seni
debate.
Posto a votos o projecto n. 228 e 3 emenda do
Sr. Costa Azevedo sob n. 228 A, são ambos approvados, adoptados e remettidos á commissão
de redacção.
.
ao pos os a vo os e successlVamente approv2dos em L" discus.siio os projectos ns. 76, 1.70,
2u3 e 261; em 2. 3 discussão os de ns. :tsg, e 2q,~
.
~
'
na ultima sessão.
Entra em 2. 3 discussão e é approvado o projacto n. 23~.
O Sn. HORTA DE ARAUJO pede e obtem dispensa
de i~tersticios para passar este projectG á 3.n disE' approvado o requerimento e em seguida
o projecto em 3.n e é approvado.
Entra em 3. 3 discussão o projecto n. 192 e
emendas.

entr:~

·. O· ~r. Zam3: deseja que os autores do proJecto o mformem.sl sobre estes compendias, de
· cuj~ publicação se trata, as respectivas congregaçoes deram parecer.
O Sn. PnESIDENTE observa que são projectos separ}.ldos, offerecidos como emendas.
A ultima emenda que o nobre deputado ac~1bou
de euvir lêr, é um projecto. com parecer da
commissTio, que foi offerecido éomo emenda.
O SR. Bm.nQuE DE MACEDO : -A emenda
a que me refiro tem parecer da commfssão
qu~nto as outras nada sei.
'
. - O SR. ZAM.o\. observ~ ~que é por isto - que
deseja ser informado, afim de que possa a carnara- tomar uma deliberação com c9nhecimento
uma dispensa que póde não ter utilidade alguma.
Entende pois, que a .pas~agem deste projecto
depenüe da vinda do parecer da congregaçãô.
Observa que ha excellentes ~~bras de pathologia
escriptas em paiz estrangeiro, que têm servido de
compendias n:Js diversas faculdades. A não ser,
portanto; primorosa obra~ que possa rigorosa_mente satisfazer as exigencias do ensino actual-

'

.

...

(.

RE UERIMENTO.Requeiro que seja adiada a discussão do projecto n. 192,até que s;j.a pre_sente a esta cam~r_a o
o

o ...

da côrte sobre o merecimento de taes obras.
S. R. 7 de Agosto de 1879.-Zmna.
O Sr. Cezario Alvim (1. 0 secl'etario)
que torna-se inutil o requerimento do
nobre deputado, pela silllllies leitura do parecer da commissão, o qual termina autorizando a
impressão da obra de que trata, depois de competilntement~ approvadapela respectiva congre-

observ:-~

c<

•

N·o mesmo caso estiio as emendas offerecidas.
relativamente á impressão de .outras obras;

a

•

a

"'

"'

•

o nobre deputado retirará o seu requerimento,
ou ver-se-ha o orador obrigado a vota~ contra.
O Sr. Zanl.a observa que, as palavras que
acabou de proferir o Sr. Lo secretario, não fazemsenão confirmar
em que est:tva, de
. o pensamento
;:-/

panhado dos documentos a que se referiu no requerimento de adiamento.
Não vê o menor inconveniente em Yolar a camara, o proj~cto com a condicional com que
está.
_'
Pelo contrario entende que, justificada a utilidade e merecimento d11s nbras, de que trata o
projecto, a camara deve votar não uma méra autorização, nws, uma lei que obrigue o governo a
•

,·

•

..

•

rr

"

utilidade publica.
Votada a lei nas condições em que se. acha o
projecto, quaes as consequencias d'este passo da
.
.
·
camara '!
Em primeiro Ioga r, entende que a approvação
do projecto antes do parecer da congregação vai
de alguma sorte tolher a lilierclade que a congregação deve ter, quando tiver de emittir o seu
parecer, porque desde que a lei autoriza já a
impres~âo da obra, os candidatos hão deJazer
maior pressão sobre os professores que tiverem
de dar parecer (Apartes).
De ois si a commissão entende que este ro.Jecto só póde e deve ter execuçao preenchida
esta formalidade, porque é que, se não ha de
exigir, acompanhando a commissão neste pensamento, os documentos a que se refere essa
mesma com missão?
'
O SR. LoURENço DE AulUQUERQUÉ:- Concorda
perfeitamente com o que S. Ex. diz ; isso é :rp.ais
logrco.
·
_
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q Sr.. Z.\~.rA:- Crê que. no regu:lamento que 1 digno .de ser impresso á cÜsta do EstadÓ, a conrcg-e_as far.uldndes de medicina ha uma disposição I gregaçuo o_1Erú; êomo já existe uma· edic:to a
· que autoriza o governo não só a pi!blicar as presumpção é que esse parecer já foi nado. • '
o?ras,qne p01: ve~~~ra Jorc~ jul~<Id~s dig!1~s de
E, de ma~s, qual é o _i_nconvenienté em que
a,,reço ~1ela 1 OlLr-:gaç~o, ..,a paz• s . r.e set v~ret.n p<Isse 0 projt:cto c~esd•l a, c uand!! vem·:·~ •ue a
'
;; ,
, ' :,
· e
c ausu a apenas nr:autc a o interesse do lhcsuuro.
p~ra que não s:.: imprima umn obrn, que não es~
para o autor de semelhantes ?br~•3...
O Sn. LounExço DE ALBUQUEUQUE dá um aparte. teJa no caso ~e servir de compendio para a faO SR. Z.urA ... logo, eomo muito bem diz o d t". d. .l
t :t · d ·f
·
· .
nol.re deputauo,o projeclo como está nãtT- tem
es a or em, a pre ex o e azer-se exigencia de
util!daue; é um projecto que só póde servir um p<1recer, que púde ser dado posteriormente?
·~e atrnpdlo {I congrega~~ào, porque. ahi estão
I~o quanto- á cxigencia do parecer da congremunediatamente os nretendentes diante da ga(:ao.
co?-g_reg~1ç:io ; e ne.:;ias copdlções deve-s~
Quanto ú inutilidade do projecto, sorprchende-a~ric;:-~~10 ~lC~a C~mar~t do~ S~~ ...deputÜdos, Clll~
mto te!·a duvida alg_uma em '-':otar esta ou qLü•esucr onLl'ns uant1as arn 1m )ressão de obras
que Si',jum uteis ao ensino superior do Imperio.
Assim, pois, continua .a manter seu requerimente, c esp·~ra que a camara não duvidarit approval-o attelllieu~lo ás eonsideraçõcs que acaba uc
-expur. O Sn. BuAnqm: DE IliAcEna: -Sr. pre~idente,
. lla clmts questoes a examinar neste debate. Prirueir:., si é necess;uio o parecer da con~regação
pua o compendio de que se tr;lL;t ser irntH·es'o á
;
~.
. ,
·
·'
·
perJluo.
Quanto ~ primeira, devõ declarar que estou de
. ., .
:- , ,
. · .- ·
_
dio senão em vista do parecer da congregarão.
O Sr.. LounENr.o DE ALnUQUEn•~UE :-0 orcamonto supprimiu- a verba.
·
O Sn. BmnQUE DE MACEDO :-Y. Ex. mesmo
~stá d~ndo arg-u.~nentos para most1·ar que o proO compeÍtdio d(; Sr. Ferreira França jú é atlmittidG na escola' de medicina.
O Sn. ZAMA dá um· aparte.
O Sn. BuAnQUJ;: DE MACEDO :-Foi impresso,
mas esgotou-se n primeira ediç;io, e <Igora trutase de imprimir uma segunda.
Este compendio não podia ser adaptado sen:io
em virtude de parecer da con;regação ..
r. mo JOrem o eticionario n~o ·unta,;sr, e>:'e
parecer aos papeis qne apresentou nesta camara,
a eomtllis~ão inseriu a clausula, em virtude da
qual, a impre~são só terá logar si o mesmo parecer for favoravl·l ao compendio do poticionario.
QSn. FnEI'l'As CoUTtsno : -0 que acho, é que
ha um potwo de precipitação ueste nosso procedimento.
O Sn. Bu.uiQUE DE :!\!AcEDO : .....: Em que é que
ha precipitacão ? _
.
'
Os nobres ·deputados ilisseram, que esta clausula vai dar Jogar a uma pressão sobre os lentes,
que. ~ompõcm a congregaçã~. da fac~lda~e de

, jú l••rp. ~U>:-ido aqui .repctidns Ye7.eS, lj~H~ g-~v'~r
ü'

no nao pude autor1zar despezas, :;em r!UC cstr.s
se nchem exnre~samente decret:~das em lei venlwm r1izcr-nos que, 'pelo facto de um dos nrtio·os
dos estatutos da racnldade autorizar \!' mes~no
governo a ma nd:1r im [Jrimir esse compendio
póct; mandar fuzer Lal impre~são, ainda mes:nÓ
não tendo meios. Si os nobres d(·putadús me fi~essen~ ·a, hom:a _de pres~_ar u;n you_co .mai5 ~e
<~Llençao ,~o proj~cto,_ v:etwm ·.JUe alu se. combt~~~u 0 .n~mo d~ Impnnur a o~:a: se~, dt:;pendio
te,I} pala o Estado. A commi~s,•o.ter,a, ou de
votar a uota, ou de ado tar o meto ne se acha
·no proJccto. O projecio, pois, não póde ser supertluo.
Desde que a commissão de orçainento :'upprlmm a ver a estma a a tmpress:lO esses compendios c dés prcmios, que o Estado, se quizesse
teria de d:1r aos autores dos mesmqs compendias,
desde que n~o existe essa quota, era- pr•Jciso,
em projcctos especiae5, consignar-se meios, se
não par~ lH'ªm_ios, ao ~enos p_ara a impr_~~~ão

O· Sn. ZAliA :-Si não ha despeza real, não é
preciso a lei.
,
.
0 SR. BUARQUE DE IIL\CEDO :_:Como não é pr~
ciso, meucollega? V. Ex. nãof<1z-me a honra
de prestar :~ttenrão. Não ha despeza real porque
o pl'ojecto diz o seguinte (permitta agora que
:repita o projecto): a Imprima-se, mas reservando-se tantos cxemphm~s pnra o Estado ve:1der e
indemni~nr-se da des )eza. » Eis a ui lorc ue
digo, que n59 ha despcza real ; mas o projccto
era necc;:sario desde que, apezar da disposição
dos estatutos, não havia ·meios para fner essa
despeza.
O Su. ZAl\lA :-O govemo é o dono da typogragraphia national, podia mandar fazer a illlpressão.
O Sn. BuARQUE DE1'L-\cEM :-Não <lpoiado,.o
governo não póde' mandar im-primir gratuita·
ment~ un .typographia nacional senão aqulllo
que é absolutamente necessario á administração
publica (apoiados); o mais é necessa1.:io ..q~e seja

•

-(Apoiados).
injuria (Ã.poiad~s).
o Sn. ZAMA :-Devo declarar que não tenho O SR. JoAQUrM.NABuco: -Mas manda constantemente. Tenho aqui nas mãos uma obra sobre
intenção de injuriar a ninguem.
O Sn. BuARQUE DE !lfACEDO :-Eu não ·acredito negocios do matad0uro, que- acabo de receber.
0 SR. llUARQ]JE nt':i\fACEtiO: --E' possivel que
que os dignos professores da faculdade de medicina cedam a esta exigencia do proj-ecto que se haj~l abusos, COillO o nolílre deputado_denuncia,
discute. Si o compendio não for effecLivamente m:1.s eu não argumento com elles.
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Com ·relação á emenda que aproveita á obra 1 O S1·. José Caetano :-Sr. pre;;idente
·de clinica ·eirurgica do Sr. Dr. Sabom, cst<i re- I cabendo-me .responder ao nobre deputado pelà
digida nos J!leSffi!JS tcr1~1o::. ql?-e o projecto. Logo, \ província de.PernãmlJuco c sendo a primeira vez
e~ta obra so sera publicada~~ custa do thesouro,
qne a S. Ex. ·sur:cedo na tribuna, ·niio usarei da ·
~~ _po r. ventura a congregaçao der o seu parecer pnl~vra sem_ ~rimeiro dirigit·__ cordial fclidtação
1
O SR. SouzA ANDIUDE : - E' uma obra
grande me rccimen to.

.

..

~

...

.

(

(

tratado g-eral de topograpia do Sr. Dr. Araujo,
devo declarar que-está junto :10s papeis um parecei' dn congregação, que diz n~o só que se deve
imprimir a obra á custa do Estado, nws q•!e
ao peticionaria se tleve conferir um premio de
8:000$000: .
• col'nnussno sa en o que c o at· tlrJO co ~o
verno,e,portant~, desta camara ~l _co~lcessão de ~emelhante prer!._IIO, attendenc.o a!; Circumst~nctas

-,10

cortezia para com o' nobre deputado
vincia do Amazonas, qur. reecntementc se occn·

membro da c:~lilnü~::ão dê rázenda, c tendo as> i· ca )C a . • x. rccon 1ecer_ o trct o a c esn. ·
gnndo o projecto, niio posso deixnr-de sustent:~~-o;
No_ discurso proferido vel? nobre dep~tado I~
. e os apartes que dei ::o nobre de mtado polu p_ubltcado hOl!lCtit no Dw1·1o da. ~asa,. ::i. EL
a 11a, quan o . Ex. com atw o :neslllo pro]ecto, 31 a v
u a carga
. ~ , <
o
tiver:nn sómentc por fim manifestat· o pensa- sura ú commissüo c p;n·ticnlarmentc a quem
mento de que· S. Ex. tem razão. quanllo · exi(Tc . neste momento occupa a trilJUn3, pelo fndo de
que 0 t)arecer da COJlnTen·ar..ilo seja presente"' á 1 niiO haY1~1' lidO ;1 COllSUJta da St'CÇÜO rlO llll[lerio
cttmam...
~ o " • ··
do . comelho de E:'tado sobre a prctenção da
~
.
companhia em 18i7 ú prorog-::t~JÜO do contrato.
1
O SR. )L\.LnEmos :-A owdo.
Sn 1 oullo. Sr. ·Jresidenre t uc o nobre de·m·
O Sn. Lounr,xço DE ALDUQUER~.tUE :-... parti ta do dá 3 é~~a ~onsnlt:1 nlcnnc_c indevido. _ai·
que esta mande publicar :1:> obrns de que se \ cancc r1ue ella nao tem. Como t:lt~se, quando lll·
t1·ata.
ter\im na 2." discussão do projeeto sobre a
Sei perfeitamente que o pt·ojccto niio é super- j n:we~a~_;~u do Ama_zónni;, essa consulta oc?upoufluo, desde que a Ycrbn destinada it pulJlicaçi:iod.e i s!~ JlrmcJpal c p:u~twu_lnrmenL,~, l' com mmor so·
obras u!eis foi supprimida do ot"t,·amento. Yoto I ltctjude da compc~en~1a do g-ovm·n? para ~cleb_rnr
pelo ad1amcnto proposto, [lOr que entendo que I cr conLr:1to_, que_ cntuo_a eomp:mlu? pedra, vts~o
não ha inconvenhmt.e, antes Yantng-cm, em co· que_ o CXL::>tente estava em lllln11!1eqte temu·
nhecet· desde logo o parecer da congrcgaç~o. twtao.
1

T'

.f'r

•,

•

l

. .,

-.

dis;;ussiio e subniettido a_votos o requerimento c} I veino cxorbÚav:~: sifizéssc isso.
reg-ri ta do.
.
·
·
CvnLinúa, portanto; a· discussão uo projeclo... O Sn. JosÉ CAETAN•• : - E' verdade, mas desde
Encen·ada ~ discussno c posto a votos é <lp· que a seéção entrou no merecimento do contrato;
provado 0 ttl'()JCCLo bem como as emendas apre- longe ue condemnnl-o, aconselh,1ndo ao governo
sentad:1s pelos Srs. Jgnacio 'Martins c Souza que nao o celebr:tsse, pelo contrario. fez con~i
Andrade, autorizando 0 governo a mandnr im- deraçües, elas qu!les ~e conclue a conveiliencia
p~~ir: 0 curso geral de-topographia do Dr. Do- da navegac::io subvencionaua no Amnouas.
mingos· de· Araujo o Silva, e o compenuio de
Hecommendava pc~rém que o- governo tivesse
.::liiíiça:;ci rUI'gica do Dr. V. Saboia.
mnito ~em vi8ta as mo{lillc;l(;ões do serviço, se; -:.;0: projecto e as emendas foram remettitlos á gundo as circumstancias o exigissem, tendo õutro·.
:conímissão de. redacçilo.
sim em ttttenç:lo o estado do. thesouro. porquanto
··~:continu:~ a discussão do projecto sobre ó pri- .a sec~_:5o rlo conselho de Estado achava que real·
VI cg10 para exp orar o no ... n"'_O'u.
·
,_ : .,, c q
· !; ' ·
.
então tinham concorrido, era somma exagerad:t,
O Sr. Corrêa. Rebello (pela ordem) 1 que bem podia ser reduzida. Si o nobre deputado
pede t10 Sr. presidente que o informe se na ordem não _se conforma com esta exposição, eu lerei a
do dia ilão está antes deste, o projecto de limites consulta n!3ssa parte.
·
·
·
o SR. CosTA AzEYEDO: -.:Xiio me conformo,
entre a província de-Minas e Goyaz.
O SR .. PRESIDENTE diz que esse projecto está porque o parecer diz que 11rccisa-se de informações.
_-tambem na -1. a parte da ordem do dia.
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. 'O Sn. JosÉ CAETANO :-Bem : a nwior demora
na tribuna em detrimento de outros negocias,
que esperam ..discussão,· sér:l por conta do nobr~::
deputado. You ler a consulta da scctiio do conselho de Estn<lo, na parte relatinl no ponto de
crue tratamos (lê):
• Atten<lendo, portanto, a estas eonsidcrações,
a secção do conselho de Estado é de parecer;
« L • Que ao poder executivo não ca!Je a attribuiçno de resolver a proroga.çao <lo contrato ela
companhia pcticionarh1, sem previa autorização
da dc::::pezn que tem de onerar o Estado, c rl<1
qual dependem as estipulações do mesmo con·
trato ;
.
• 2 .0 Que, decretada a referida autorização, de·
vPr: h!!"P!lr.-C::P

!l

nl>o-nt>i!lt>i'in rln

ilm

M>n-

dições riwis vant:1jos:l-s par:'l o 1<.:st:1do consnltandosc ns exip:encias do serviço, de que se trnta com
menor s:1crili cio aos cofres publicos, como demonstra o Jllustr:tCJo cnerc a:1 {.tJrcctorw ao com·
mercio, e como indica o propl'io requerimento
da companhia peticion::tria na parte relativa. aos
novos cnc:n·gos que el!a pretenda tomat· opportunamente;
3. o Que antes de qualquer deci5ão convél11
obter os elementos inrlispensaveis pnra bem
uprecinr este imrlort;ultc assumpto, e por i::so
é urgente· munit·-se o governo imperial das in·
forma\;ões dos presidentes das províncias inte·
ressaaas no retertao >ervtço. nem como uns respectivas praças do commercio c das pc~sons da
eon!panhia, nfim de ~acilitare~ q_ualq_uer dclibe·
'"'\.'"u 'l uv ,
. ' ti"'"' """' """ ", "' u pt vprio governn tiverem de tomar.
O Sr. con$elheiro Paulino José Som·es de Souza
c.oncorda com as conclusões do parecer, quet· na
parte em que se torna dependente rle nutorização
Iegis!:1tiva n renova.vfro do contrato, quer na. em
que se ãconscll1a a. renni5o de dados e infor·
maçues, sem as quaes nao c poss1vet Jlllg-ar ate
que [JO!lto precisa ;~inda a enqJrez:l !JCLicionaria
do auxilio do Estado, 1)ara continuae o scrvi~o
de que cncnrregou-se com o inconteslavel pro·
yeito p:m1 as províncias do Par:\ c Amazon;is.
O Sr-. comclheiro José Pcdt·o Dias dt~ Cal'valho
{)SLÚ cl<~ inteiro <H:t:C:ll'<lO com seus illustt'<tdos collcgns em que' o governo nfi~ tem: competencia
ll:lra renovar conlrntos, que 1mportnm onus pccuniario:; para o Estudo, sem autoriznção do
pouer IegtsWtlVO, c n~to aconsewarw que tomasse a seu cargo celebrai-os, f1cando clepeudentes dessa autorização. •
Assim que, e em vista deste docnmen to níio
entra em duvida que com todo o fundamento
tenho sustentado, que o conselho de Estndo não
foi infenso aos auxilias que n compnnhia pedia
c que com r;tz~o disse na ~cri~ de reflexões, que
.f1z na 2" discussão do projecto de navegação do
Amazonns, o que seg-ue (lê) :
• Immimmte a terminaeão do contrato então
existente, a compnnhia ]Jediu prorogaçãn. O gov_erno o_~viu 6' consel11o de ~:t~do ~ ahi ~a ques•uv •HH«U<l:

'-UU>~ \.oU

U\.o '•->_1'"~0<

>r

. '<~<\.oU'"'

mas no terreno da competcncia elo governo para
fazer o contrato .....................•......•..
: . .. E como er~ natural, desde qt:c os illustres
conselheiros, trataram da preliminar, na qual
concluíram com todn a vantagem, pouco disseram
sobre ~ conveniencia do pedido, sobre o merito
da preten'ção, limitando-.;;e a ponderar ao governo
A. 3.-T0:\10 ~V.

f7

a ne~·essidadc de estudar o servico. de cst:1belecc1·
a rede de commtmic<ltão, que· m:~is aeertada
pare<:esse c que nwlhores vantagens oiTerecesse
ao desen-:olvimeJ~to .da industrin c prog-resso do
commerc19, tendo em vista a somnw que devesse
de:;pender, em f:.~re das eircumstancü1s dos nos5os
cofres. •·
Uma rcctific:1~ão vem a 1woposito: os illus·
tradus !'Onselhr~iros, consultados sobre este nc·
.,ocio, nao- Ulssermn pouco, eomo aiTirmct no
mea discurso, cnjo trecho ~tcnbo de ler, di:;~eram
muito, mas parn n~:o condenmarcm. como o
nobre tleput:I(]O pcl.) Amnonas suppóz. a pt·e·
tentão da companhia.
·
Irei agora ús censuras feitas ao honrndo Sr. mi"; o+"
~ ~

X

u

' ,• , • 1

u.,

'""'

=· .

Re!'criu-se o nobre dcrmt<ldo a um acto do
nobre ministro da :1gl'i,cul~ura. relativo a este
m

•<mA cn • rir>ro

' " ' " ' " ><lanrL; ,.,;,. .;;:

]<',.

cid~ dos int.erc~ses gernes...

·

'""

·
- -,
o Sn. co~TA AZEVEDO: -_-\poiado.
O St1. JosÉ CAET.\XO : - ... havia insinuado á
pre~idencia do Amazonas nma dcci;,ão ...
O Sn. CosTA AzEYEno:- Apoiado; contraria
aos interesses do Estudo.
·
O Sn. Josí~ CAETANO:- ... favoravel ú companhia e infringente dós coutr;1tos existentes.
Sr. presidente, o nobre deputado esta completamente enganado, e n camara vai con'i'cnccr-se
disso, ouvindo como a ~Jccurrenei~ s~ p~:-;so~ e
JlHU

lll<lU<l UI;

lllll

, .:LU Ui.l <

,

.,

lt:ói:Ol•.L"

«

do Amnon:~s e do contr:1to celcbrndo em Yirtudc
desse ;lclo pela administração d:1qudla prodncia
com a comp~mhin, tmrn navegação do rio .Turuú.
O Sn. CosTA AzEYEDO:- Não é .Turuú.
O Sn . .To~É ~A~!Axo:- E' alti mesmo CJlW estú
U 1;11 0 111\J lll::

Y. l!o,\..

O ~n. CosTA AzJ;YEDO:-Pc:.;o a palavra P<H'«
responder sobre a parte relativa :·t navegnçüo do
Amazona::.
U)l Sn. DEl'UTADO:-E' Anwzonas ou Xingü?
0 5t1. GALDINO D.\S ?\l~VI,.,:-Xiio faz mal, é
yizinho.
O Sn. Josf: CAETANO:- O caso é E\ste. Nos contrato~ ccle!Jr~dos pelo governo gera] c P,cla p~ovrncw ao ii.BWZonas · p<~r<t '" , "~" ~ •w uiJ~ uu.,
Madeira, Purús e Negro, f1con estabelecido como
ponto llc pt•rtida dos vap9res o porto de :Manúos. ·
O Sn. Cosu AzEVEuo:-Conio determina o decreto de :1857.
O Sn. Jost CAETAxo:-Em breve, porém, os
negociantes do l\I::.dcira reconheceram os incou~
vcnientes da inle1·pretarão Iitteral do contrato que
obriga os vapores, além de-fazerem o pont~Yde
partida <le ManitOs, a estacionarem ãllL sc:n des~.'
cercm ao porto de Belém. Neste sentido rept:e~
!';r.ntaram'ú nrcsidenéin ·c esta. oor uma no'rtaria, ·
datada de 3 de Outubro de :1874, autorizou aconip:mhia que trouxesse seus vapores a Belém llnra
descarregarem as .mercadorias destinadas a esse
porto.
l'Iais tarde, porém, :mlorizado pela. assembléa
provincial, o presidente, celebrando um novo
contrato com a· companhia-para "tt navega(;ão do
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Portanto. lu!Jorou em en::!nno 0 nobre deim: ~?poyes empr~·gado_s na nnvegnç~o das linhas. do
tndo quando sup'poz que cruitra 0 coJitrato para I uru_;; ~ l\1ad_étra possam conuuzn:. para u capital
u navegar:ão _dos rios ~Iadeirfr',: Pnrús e K~gro, I d? Pa.ru, ·.e }t~e-~er~n, as c:n:gas que ~rouxerem
que e~tnbdecw 0 ponto de partala em Manaos e duquclle:; 110~, d_esde aue, de contorm1dnd~ com
nada providend:1va sobre n de~cida do 5 vapores-~ os contr<tto_s existcnt:~s, o ponto de parttda se
:J Beltlm, prevalecia a por tu ria permittindo que os, fi~ er nos dws dete~u1IV;'~dos,; do .por~o .de:;ta_ cuvapores descessem a este porto· e :1ssim com raziio p.t~ · • (Duc. n. -). Kte acto_ da PI estdenew·dc
S. Ex. poderia ter reparado CJile se mantivesse entuo, al~m de _atten~cr aos JUStos recla!nos do
aquella portnria contra a clausula expressa do commcrciO, e~~-n pefcttamente de 1Im:~10nra com
se passa a demonstrar: A clausula 2.• dó conNa i)Ósse de. tr~zcr seus vapores das linlws dos trato de Ui de Outubro de :l86c c q,_" do de
rios Purús, Madeira, l\egro e Juruá, conforme o 22 ue Junho de :1867, invoC<Hlus elo vice- resi..
.
..
ente em apoto e seu neto, u4o cogitam do
de ou\'ir, entr:uÍdo 'na adn~inistração o vice pre- ponto estacionai dos vapores; não podem, por. sideu.te o Sr. Guilherme Jo~é Moreira. foi :1 com- tanto, comprchcndcr factos crne uão entraram na
panhia sorprendiLla por umn ordem ·desse pre- intenrüo d:~s pnt·tcs -. con trntuntes. - Hamos.
sidente á thesourar.ia, prohiiJintlo tjue se paf!":JSSC .Apont. ·juriu. sobre- contratos, n. 268 - Dig.
a· subvenção, a que a pro\' iucia c:-;t:,ya oJ;rigaua Port._, ~out. ~-",art. :389. '
por ;JC[nellc serviço, soiJ o fundamento de que a
• •
:;
• J ·.S
UlJUC a proce cncw ~~o a que se referem os ditos contratos comcçuriam
porto de Bdém importava inft·acoiio do contrato. do porto de M:tn:io:::, e tcl'min:1ri:nn ·em taes. e
Aggravados os -nego,:inntcs elo }latleit·~~ por tacs !lOntos. Soccorren<lo·sc, porém, tí. intet·pretiio ine~perada deci~iio rcdnltl:lram. dirig-indo ao tuç5o doutrinai, diz 0 vice-presidente em sua
})residen:c a reprcsentnção, cruo vou IL'r (ltl):
purtari:~, 'Jl!C cssn oiH·igacf,o resulta da combi!t CoPI.\.-Illm. c Exm. Sr. presidente da pro- JUllli1o d:ts referi'tlas . clausula:": com a disposição
vincia do Auwzonns.- o tenente-coronel Joao I da 'i !i. n tlo contrato de ·W de Outubro de :1866_,
.Tosé de Freitns Guimm·:ie;;, ngente ne~ta C:JJlit:tl quo põem os ntpnrcs da com1wnhin a disposição
da -Amazon Stcam Nnvigation Company, Li· do g-overno, quundu este os requisitar a bem do
mitecl- vem wrnnte r. E·.
·
·
- · "..
·
" ·
., o
samente, reclnmar contra o act_o do Exm. Yice- mento resulta o absurdo de que taes vapores não
presidente, ca pilão Gnilllel'me José ?iíoreira, pelo poderiam ausentar-se do po1 to, nem mesmo para
qual pretende impô r á compnnlli<1 a obrigação de fazer as viagens ordi:.-wrias do contrato, sem
. fazer estacionar no porto uc l\Ianáos os navios quo risco de a companhia cahir em falta para com D
fazem· as linhas do nuvegação dos rios Madeira e governo, que durante as ditas viagens podia ter
Purús; ordenando, em IJOrtaria de 4: do corrente, occasião de precisar de algum dos mencionados
ao insp~ctor do-tllCsouro publico provincial que vapores. A companhia está ~prompta a prestar os
irão fa~a ~ntrega do producto do imposto de 3 "f o seus vapores ao governo na fórrha de seus con.;
addicionaes, creado pela lei n. :158 _'ele 7 de ou·- tratos; e para prevcnit' qualquer cxigencia do
- :ltibro-de:l866, para subvencionar áquellas linhas serviço pttblic0, f:~z estacionar-no porto destaca-.
éinquant9 li dita imposição se não .verificar, a pital ovupor da linlwno rio Negro, que não desce _
j)ass~ -a éxllibir os fundamentos em que.usscnta <lO Pará, tendo além disto um de sobresalente
sua reclamação. Este acto do vice--presidente constantemente no orto ara o caso de h<tver
- · · uspensao a su vençao, o que coust1tue urgeucia c.m occasiào em que se não ache pre:
umri pena qtw niio pódé ser imposta por mero ar- sente qualquer dos outt·os das referidas linhas.
· bi~rio da administração, mas só mente em virtude Entreta!Jto, as normas da boa interpretação de, de disposi~ão êxpre_;;sa dos respeclivos contratos monstram:{lue a obrigação de fazer e:Stacionar no
e-, de infracção patente ou provada. Nenlluqw porto desta cnpit.'ll o'S .vapores empregados Ras
~oifdição dos contratos· celebradas, quer com ·linhas do Purús ·c Madeira não entrou-na -inteno governo provincial, quer com o -governo ção da~ parte~ ·contratantes, na confecção dos
-~·
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'!'espec_ti_yos contratos, porqminto , trtotando da
lnlpOSIÇ30 de militas por infractiíO d;õS C!V.USUJas,
o contralo de 22 de Junho de 1867 na ultima
parte da :l3.a clausula assim se exprime: < A.
mesma pena· será imposta -por igunl fl.irma
na. hypothese
dos. vnporcs"" urro. sahil'em
.
.. do porto

dcira, Purús e Rio Negro a pern1iss5o dada aos
do mesmo rio Juruá.
Qua~do, P.~rén~ aquella representação chegára
a :Man:1~s, .Ja nao es~ava na administração o
Sr. Gt~tlhcrmc Morem1, mas .o Sr. Dnrão de
Marac<lJÚ.

intervallo das épocas de partiúa nem tal
obl'igação se póde inferir por deducçõcs gratuitas.
·
· ·
.
Um facto de nlgnma importancia no..-rcg-imen
economico da Comp:mhia não passada assim desapercebido, :em dcl_le se faze1: expressa men~1ío,

ele. Bcfe~n ; . no que prpcedeu com o n1ais louvnvel cnter10 e muito le;.wlnumtc:
Port,mto, vê a cnmnra que já n presidente do
AmazQn<:ts havia resolvido a questão quando o
no!Jre Sr.. ministro da agricultura 'expediu ·o
a>'JSO de 2:3 de .Ag·osto, que passo a ler (lê): . '

-

~

110

posição de multas o caso de não estarem.elles promptos no porto inicinl _dns linh:J_g, nos dias
Illm. Exm. ·sr. Com o offiéio de V. Ex. de
marcndos para n sabida. Restlmindo, diz o sup- 1.0 de Abril prox.imo passado, sob n. i3 foi-me
plicantc que em virtude dos conJratos celebrados presente a redaraavilo do a~cnte da c0111pa·nhia
com os governos geral e pro\'incbl, para navega- do Amazonas contra o acto da presidencia dessa
çiío dos rios :Madeira e Purús,niio tem a eoinpnnhia província, que mandou suspender a entrega do
ob.rignçiío de fazer estacionar no porto desta capi- producto do i 1~1posto de 3 "/o ~1ddicion:1es, creado
tal,. ou em qualquer outro, os navios empi'egados pela lei n. 58 de 7 ãc Outubro de 1866, nté ser
nas respectivas linhas; os quaes descem com suas cumprida, pela mesmii companhia, a disposição
e ro-as at á a · a
á n
ntretant . não da cl:msuln 2." do contrato · )rovincial .de 1.5 do
estacionàn1, e apenas se demoran' o ·tempo indis- referido mez,e clausnln 4."' do que foi approvado
:pensavel para carre~ar e descarregilr; que co:n pelo Decreto n. 3898 de 22 de Junho de :1.867.
este procedimento não oiTende ()S contratos<a que Em resposta ~eciaro a V. Ex. que, niio conses a sujei a, porque nos ws mnrca os.os va.o
nos, a1 exos ao ct a o o ct.o
})Ores se acham neste porto promptos para faze- tel· havido i·n{raccão das clausúlas do contrato
rem as viagens regulares dos mesmos contratos; celebraao com o- got·erno impe1·ial', não cabe
<Iue ainda· quando· pelos contratos anteriores lhe ao _ministerio a meu cargo, mas a essa presiresultasse a obrig<lção de fazer estacionar no dencin, decidit· da questão como fôr de jutica,
porto da capital os ditos Vtlpores, tal obrignç5o de accôrdo com o espírito das estipulações.
d i·
·· r·
mm
õrd as arDeus o-uarde a V. Ex. João Lins Vieira antes contratantes exarado. no contrato de 31 de sansão e Sinimbú.- Sr. presidente da pro:fulhe de :l875, e finalmmtc que, ainda quando vincia do Amazanas.
falta houvesse no sentido da port1Hia de 4 do
ne·pito, a questão estava resolvida pelo precorrente, nenhuma clausula dos contratos res- si dente do Amnzonas quando o _llobre Sr. mi. :pectivos estabelece a p~na da suspensão do pa- nistro da agricultura expediü o aviso, enja
gamento ou entrega do pl'Oducto do imposto de integra li á camara dos Srs. de[JUtados.
3% addicionaes que constitue a subvenção da
o Sn. CosTA AzEVEDo:-Não a}JOiado; não
companhia pelos serviços ))restados, sendo podin csuu: resolvida.
portanto,~- acto. ~a vice-pr?sideu.~ia, sob. efe
0 Sn. JosÉ CAETANO:- Ao menos estávmn re1
contratos que deve ser m 11 ntida em toda a sua mov1 os os pre.]mzos contra os quaesr-ec amavam
plenitude. Concluindo espera 0 supplicante, que os commerciunt·!s do Madeirn.
.
V. Ex., fiel interprete dos sentimentos de justiça
Mas, Sr". presidente, sol)releva que o nobre Sr-.
de que se acha animndo o gabinete ce q de Ja- ministro da agricultura, tratando-se de um. connciro, 'de quem é digno delegado, e correspon- trato provinci~l. ~. ·
dendo no alto c0nceilo de que gozn gcr::llmente,
O Sn. CosTA. AzEYEDO :-E de um geraL.
.
se dignará de tomar na devida considernçªo a
0 Sn. JOSÉ CAETANO_:_ ... e. de um geral;
presen,te .reclamação reconsiderando o acto do _porq-uanto;· quer 0 governo, quer a admiui::;tração _
b - d
·
antecessor de V. Ex. para effeito de revogai-o,
mandando. subsistir t~.s ordens anteriol'es· exis- ·do Amazonas, mtervi~ram na ce1e raçao o ~on:_tentos _no thesouro publico provincia_f, ãcerca trato relativo ás linhas dós rios :Madeira, Purús,
Negro, c não havendo pro-va de .que algnnia
destn materja,-Nestes termos o supplicãnte pc de cláusula
do geral houvesse_ .sido infringid~
a V. Ex. deferimento, de que E. R. M.-:Man:íos,
::e arco.- ss1gna o oao ose e •rel as menos,.opiniiio, para .<iue procedesse .a .eênsw.-a .
Guimarães. de haver·::). Ex. insinuado a solu~ão- em qualquer
Com~ d~prel1ende desta representação- Õs sentido. ·
commerCiantes do lfadcira não se fundaram na ' ()-SR. CosTA. AZEVEDO:;...;.Estâ e. boa 1 .
. ,_~
portaria de :1.87~, mas- rio contrato de 1.875,-â que
ha pouco me refe.t:i, sobre a navegarão .do Juruá, . o Sn. losi> .CAET.UíO : -O Sr. mini~tro _da
no qual· se tornou extensiva aos vapores do M3.-. agricultura declarou ao presidente, com.Q a ca,-

se
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mara OUVIU, que aecidtsse a questão, como {osse·de
justiça, de accôrdo com o espirito das estipttla!:ôes.
O Sn. CosTA AzEVEDO:- E' a insinuação de
que fallei; nem mais nem menos.
O. Sn. Jo~É CAETAl'fo:- Cabe, portanto, esta
accusn~ão do nobre deoutado nor Amazonns como
cahru ll outra relativ;unente ao parecer do conselho de Estado.
O Su. GosTA AzE\•.iwo : No cnte;~tlcr de V. Ex
O Sn. José CAETANO :-E já que·estou perpnss:n1do !lrguições desta ordem, occUjltll'·me- hc: i
tawl~em de .uma cetlsura, que foi produzida pelo
npbre depu ta do por Pernambuco, attinente ü
concessão de um privileg-io, feita pdo nobre
Sr. mini:::tro da :1gricultura para ca1çatnento de
nwaeira.
AccusouS. Ex. ao Sr. ministro da agri~ultura
de havc~ attentado con~ra as prerog~ttY<IS da
l•~tll• o·~ ,!..,,• '<o•c
•
•~1

•

•

•

..·1

'

Uúc;UUV

UUIU

vVU"

cess~o, qüe a c;nnara havia regcitado poucos dins

O Sn. G.\LDINO DAS NEVEs:--Não vá naufragar

(Riso).

1

O Sn. Jos1~ CAETA.:.>O:-Duas foram as questões,
que 11renderam . a attenção do nobre deputado:
a suvpo:>ta m;urpação em q1tc impot·ta o contrato celebrado pelo gon:rno com alguns cidatl<tos, que se propõem explorar o Xingü, c o
monopolio que o mesmo ~ontrato tende a fundar
na bac'a superior daqnelle rio.
_
'
-<v

v

.ll. v

<IV H:a

·'.

,

',

V Ul::ivUI:>U UU HUIJII:: Ul:lJlJ.•

tado, Sr. presidente, -tomado de tão santo amôr
pela pro priedatle intlig-ena, elevando sua prestigiosa voz em favor do dominio da raça· ab01·igene naqudlas florestas, imagina-se que h a no
meio dellns ·algum novo imperio de Incas, ãmeaçado por uma exped[r.ão armada e exterminadora ;
o Sn. JEnoxnro SóDllÉ :-De aJrrum novo Pizarro
"'
•

I responder.
O Sn. JoAQunr K\nuco:--Pcço
•

•

.

a pnl<lvra para-

.·
·
O Sn. JoAQum i\Aucéo : - I:;so foi o nobt·c
O S_n .. Jo~:É CAETANO:-l\Ias não pon.dera
l_~x_.
deputado por l\Iinas: ·
quesi !,ortcz, dcse_mba,rcando no go!to do-lUcxJCo,
0 ~ · J ,·,C
. .
r ".
, . ~ .
quettnara os nu\'Jos em que se transportara
•.
~R:·.- O:<E. AETAM ·-\:.L;,: reptorttlztu a para, eorL<1da a relirada, con\'encer a ~eus com<~CCU!'3~t~o quando tratou .do Xm"'u.
panlleiros de av~nturas ~que era preciso vencet·
O SR. JOAQUIM· NAnuco:- Não senhor ; não pura não morrer, os exploradores do Xingú se
fallei_ni~so. ·
.
- .
·
pieparam para levar <iquellas ílorcstas, niio :1 des, u ~1\. JosE CA.l>T.\NO:-:--:- T9mei ;~poutnmcnto. ~ruiv~u e a monc, mas a alllmaçao e a Ytua.
Healmentc, Sr. l)t'e~idente, admirou-me o
O Su JoAQum .NAnuco : - Pois cnt~o o apon- enthusws1~10 de que se_. apoderou o nobre detamento de V. Ex. não. está cxacto: não fallei
,_, .-hln
•
•
,, h. •
..,,,
•
•
•:
l'
t'
"v " <
. ter f <1 li ado.
ntsso, 111as po dta
I desta
questão
c •... "" ...... ~·
. 9 Sll_: JosÉ CAETA!\0 : - Sr .. prcsi~ente, n ·O Stt. JoAQUIM NAut:co:'-V. Ex. ainda ni:ío ,.iLt
concessao. o~ torg:tda pelo potlcr e~ec~ttvo, c a 1 nad<t l (Riso).
·
.
.
que se reterm .o nobre dcputndo. na o· e a mesma 1
.
,
.
que a camara regcitára anteriormente.
O Sn. JosE CAETANo:-... colloc?nd~-a no t~rEm virtu~e dulei ~e :-28 a_o :-\.fl'O.sto de 1830, 0 i reno em q_ne..., a colloco_u, po!'qu~ s_._, Ex. tlSSI~
antés~

.L

;:;v l <.;< ' " ' li<! Vill .I;UU.CC(llUl)

l)l'lVIl~'giO

para C_3U_1fl • } •

i ~vv,''·~· '

u~ '!.""'-' U\O'>~v

!"""''

s:

'

r::'v;:,uc;d_v V .·,".};'VV>'-'

mcnto de mndctra 11 or um systcma denonunado 'i <~te o 1 luta, n~o_ ha um,1 polle 0 ad~ . e te.treno.
TVhite, que o prett.mdentc dizia querer importar devu!~to, que uao perten~a ao _dom1m~ nacwnul,
no paiz.
. ··
.
J que U?O pe_rten~a ao patrunonw publico.
Como ú subido· estes privilt>""ios substituem 0
Assun, c ela r~ que o governo, <'on::ullan~o o
·11remio, que a lei de 1830 pe1·mitte concetler aos : b~m geral, os 1utercsses reaes, longe de de1~
importadores de industrias de ntilitlude puhlica i en~ abnndouo as terrns devolutas, de:ve a}lroe por isso licam dependentes de tlpprov:wão do :·vmta!·as, t~·atnndo de ~rear n9Y<lS tontos de procorpo legislativo: mas untes de 1:emettido 0 res- j ducç~w, anunaudo. as mduslrtas, fazen~o desenpec~ivo decreto á. camara, 0 mesmo pretendente, ! ~o! ver~ cgmnwrcw e augtuentando u nquezu do
~1:0nuu,
.,~ ...... v
uu~::gara,
reanzauo memora- .t'u"'"
mentos no systéma chamado Wltite, pediu á
E sem duyidn alguma é esse o objecto destemesma secretaria privilegio, como autor, visto projccto. Nem clle com justos fundamentos púde
como, pela lei' de Agosto de :1830, aquelles c1ue ser arguido ele fundar o monopolio, porque, }Jar~l
aperfeiçoamindastl'ias,já conhecidas, ficam e11ui- que se uê o monopolio, não basta que uma indus:parados aos autores e 11orlem ser retribuídos com tria sej<t exercida com exclusão ua cou1petcnci:l.
o privilegio.
· SaiJe o nobre deput;tdo que muitas industrias,.
Foi esta concessão que ultimametlle o poder lJOr ,:arecerem uc capitttes uvultados e cxceJ.erem
executivo fez ao mesmo individuo, cujo privi- ás forças indi\·iduaes de qualquer industrial, por
legio para calçumento pelo sy:>:Cnw White tinha m:lis poderoso que seja pelos seus meios pecusido rejeitado aqui pela camarti dos Srs. depu~. niarios, exigem tal ou qual protecção do Estado;.
tados; a dilferença entre um e outro systema e este, outorgando-a, não infringe os principios .
inda se nota pela denominação do segundo : o da livre concorrcncia, não sacriiica o direito do.·,.T ;IA.l~"-,-, .UUJ,.U\0
•
"
, '
' •
-s: •. • •6'\'\Tl;Ht>"
,
>•
o.
V
. •
, .llvlll
<ll !JIOl LUJJ<Il <l
1..<1 lil"
. uo propr10 concesswnarro.
dustna.
'.
:~ou agora, Sr. presidente, acomp)nh~ndo o _ O Sn. JoAQUtli NAncco :-Nem ha concurrencia,
nobre deputado pela provinda de Pernambuco, 'dc~de que se exclue da zona a todo o mundo.
e1_1trar)las aguas tlo Xingú.
'
o Sn. JosÉ CAETANo:-Lá irei.
~. : () S~. JOAQUm .NAuuco:- Ahi espero enrOtltr<lr
. Pedirei licença ao nobre deputado parn ler o
,
.
.·
·
que diz Lavollee, não porque S. Ex; careça, ma~
. 'V;;~;Ex, .. ~,
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cado e fazerenÍ d~cr:e,;cer o preço do ·consumo,
nem pa_1·a a exportat;ão, que necessarinmente
contribue para o deseuvolvimento e aurrruento elas rendas do EsÜ1do.
o
Ex.nminemos agora o conú·atG e estudemos
suas, dat~su,Ias. Duas questões se levantarão a
quem estuda este contrato. Primeira, a sua utilidade, isto é, a utilidade da explor~1ção dos -produetos e~istentes nas_ flo1·estas do Xingü. Segundo

• ertos negocros ex1gemo emprego e capttaes,
que excedem os recursos indivtduaes, tomnndo
n.ecessnrio <~ppellnr pura a a5sociaç5'u.
.:!.\Ias o capit;J] collectiro não dispensa garantias
sérias; e a mais n:1tural e segura é a concessüo.
•Supprimi a garant.ia,e o caminho não se fará,

mantidos; porque sua con,:ervr.ção é de utilidade geral. •
.
· ,
E nesta doutrint! coincideln os nwis afamados
economistas da escola liberuh
\Volonski; que não póde ser suspr.ito em ma·
teria de liberdade, diz no seu livro :
o: Estudos de economia politica.- A activid3~e i~dividual c 3 força mor~l serão sempre ::t
prtmetra fonte do bem e do mal;· mas o Estado
tem direitos n exercer e deveres a cumprir: elle·
não é nnicmnente _encarregauo de proteger a
liberdade ê desviar os obstaculos. ~m-a exprimir

rem exploradas nãq sú as florestas, de CJU'; tr2.tamos, como todns as outras existentes na re2·ião
Ar!1azonénse, assim como em qualquer outrã do
parz.
OSn. FHANÇA CAIWALHO: -Entlío vamos doando
tudo.
O Su. GALDINO DAS NE\'Es:- E' melhor com
dez privilegias dá-se o Drazil todo.
' ~
O Su. JoSÉ' CAETANO:- Os apartes do::; nobres
deputados. por emquanto são pelo tilenos cxtemporaneos. .
Dizia eú, abstt·ahindo uesle contrato, é fúra de
IJLtcslão que seria de toda a \':llll3gcm :1 exploração dos productos nntu1a~s. não sú do valle uo
Xingú, coa1o de outro qualttncr vulle na regi:io
• , • ' ··,
' 1 er oca 1 a c.
l\Ias_ a exploração do Xingú está ligada ú uare- •
gaçao e esta se nos apt·esenta debaixo d~ um ou:
tro aspecto, qu.! não escapa á ponder:1ção dos
nobres deputados.. Não podemos considcr:tr
unicumentc como uma medida de favor <i industria e ao comrlrercio a navegação do Xingú : é
ella tambem uma medida de nlto interesse administrativo·; porquanto,. a cmnnra sabe que o
Xingú é um dos priíicipaes :Jflluente~ do Amazonas, que communicani com a província de
Mato Grosso.
Niio s~i, e cre~o -q~e tambem_ os nobr~s depp.· .

tado não é sómentc um escudo, é taml.Je~ uma
alavanca. • ,
.
·
.,
..
E, pois, Sr. presidente, penso não infrin~ir 'os
bons princípios da nossa escola, ·sustentando a
protecção do Esta~o a favor de indU:strins, como
a de que ~e trata c nus conuições em que deve
ser exerCid:t.

deve ter preferencia .sobre qualquer outra.
· '.··
Não discuto isso. ·:Mns parece-me que quando'é
para.:est~, que se apresentam emprehendores,·:a"
razão. da adopção. da medida é incontestavéc·
Sei que .o ~I<1deim o Tapajós poderiam. desem- .
penhar esse serviço c hão de desempenh:il-o,"
mas a seu tempo. Por emquanto é preciso não·

7

'

••

~o acto da coucessriO é um và.dadeiro contrato em que a nutoridade representa o interesse
publico e o concessionnrio o interesse do eapital.
«Si ha aqui monopolio, si os capitalist-:1s qúe
embarcam sua fortuna nestas grandes emprezns,
que em deOnitint cream ou desenvolvem as
indu:::trias, fazem prospernr o commcrcio e re·
dundam em ·proveito de tMlos, devem ser consi ·
dcrados mo~1opolisndores, cm~pr~ confessar que
.

.

:;

e
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explorar a'S""nguns do Xing-ú é aproveitar os pl'Oductos de suas opulcntus 1lorestus?
.
0 Sn. A.FFOXSO PENN..\. dá um aparte.
O Sn. JosÉ CAETAXO : -Até qu~ndo, por outro
lado, S1·. · presidente, deveria mos abrir mão

annualmentc, 1imit;-se ás ln;ci::~s inferiores de
afiluentcs do Amazonas, e não chega a ::~lg-uns,
nem mesmo ás bnci:1s inferiores, exemplo o
Potomayo ou Içá. Estão porl:mto, Sr. presidente,
em completo abandono, desprez:1dt~s :1s ag-u:~s de
todos :~s bncias superiores dos ~dTiuentcs do Amazonas, c entre c! la~ as do Xingu ; e a razão deste
fncto é elnrn e evidente.
:Mede
a ,..,região
amazonica
3,4q,
..
. -.
.
. mil kilomctros
- todo- o Imríerio. qhe 1~ão mede 9 milhõ~s de l~ilo
metros quadrados. Para esta vastidão, da qu;ll se
oderia fazer ui os · s
. ··
francez diz qne poderia d<lr 15 impet·ios ft·ancezes,
11odendo accommodnt· 500 milhões de habil::mtes,
tem esta região, isto é, ns duns províncias, 316,000
ha1Jitantes, sendo 5i,OOO a provincia do Am~1zonas
~

e 259.000 a do Pará.

~

·

O Sn.· M:ALHErÍws:- Jú que se referiu a 3M
mr \J ometros qua rn os, c.ompre 1enda a província do 1.1ntCl Gt·osso com 60,000 habitantes.
O Su. JosE CAETANO :-Devo acrescetltar, a-população da. proviucia de Mato Grosso, isto é,
60.000 habttantes como lembra o illustrc represêntante pela_mesm:j [irovincia, o que não altera
~s miuhas observações. Temos portanto para
esta enorme região :376.000 lwbitantes,· isto é, a
lrigesima parte da popul~çiio do Brazil.
.- Accresce que o rio mar e seus affiuentes lag-ôas
a.gos e uros o creccm a navega~ão 4::3.000 kilo metros..
Pois bem: quem TIDO vê que pnra tanta -gz;andeza é nulla a força do ·individuo, c que dcixnr
ã inicintiva privada, sem estimuJal-·a, o desenvolvimento daquella região, seria o mesmo que
. abandonai-a? ·
.
.
.
Estos algarismos, que devemos ter pà'r aproximados, explicam o estado em que se acham as
bacias supe_riores dos grandes aiTiuentes do riomar, não obstante oft"ereccrem riquéza em cópia'
que disse o sabio Agassiz, colhidn em seis annos,
dar!a para pagamento de toda a divida do I:nOra·, pergunto ao nohre deput:~do, illustre im~
-pugnado r do projccto: Até quaudo dnvin a ndministraçã_o esperar que npparecessem · bomens
ousados e laboriosos, explorndores cspontnneos
que independ~ntemente de remuner:~çiio, quer
pecuniaria sob a fórma de sulr\"ençiío, quer pela
colheita de fructos naturaes, se encarl't•gnssem d~

Aquell:{ de quo ·eu .iá. falleiaci~i. Si a Inglaterrã
tiver o privilegio, que catecheseha de exercer?
Poderão vender até a Turquia. Ora que 1Joa
catechese l .Não é por ahi que os hJdios hão ·de
ir para o çéo por bom caminho (Hila1·idade).
O Sn. JosÉ CAETAxo:-0 nobre deputado pela
provin'Cia de Pernambuco, leal e sincero como
é, teve a gentileza de ministrar-me uma represetttaçiio, dit·igida ultimnmente pelos habitantes,
negociantes ou não, do porto de .!\loz, no baixo
Xiugú, contra essa concessão.
0 SR • .TOAQUm NABUCO: -·Está Clll' minhas
m5os, e apresentnl-a-h~i depois: porque quero
tr:mscrevel- a no meu d1scurso.
o Su. JOSÉ CAETANO: -Já Yi, .v_ Ex. teve a
delicadesa de mostrat·-m'a.
Mns, senhores, a represen..t~ção nuo me abalou
a iuéa que formava das Cdndições, em que se·
àchnm aquellas florestas.
Ali i não ba effecti va mente habitantes civilisados, nem póde havei-os, Iiorque l()go acima da
primeira corredeira. encontram-se tribus que
impedem a incursão (.Apm·tes).
Tenho .como. prova deste meu ultimo asse r-to a
informa~.ão do presidente da província do Pará,o
Sr.. l!.andeira <l:C M;Ho, que foi·que_m iJ?-fOrmou a

cessão..
Dlz, iuformando,'o Sr. presidente da provincia,
(lê) :

.

Informando, tenho a dizer a V. Ex. que os
peticionarios pela sua intelU~encia, reconhecida
pro!Jidnde e capitaes de que ais põe, estão no easo
de real i.zar n cxplora~lão que pre_tendem e com a
c
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qual muito ganhariam as rendas publicas desta
O SR. JoAQunr NAnuco:- Note hem o nobré
província.
.
deputado: cu n~o disse; li U:ffi documento. ·
O territorio a que ellas se referem, ou antes
O SR. JosÉ CAETANO :-E além da informação
toda.~ r~gião bDnhada_pclorio Xingú, p_er!Danece do presidente da provincill, que a camara om;iu,

.

o

'

satisf;nendo por e. ;te modo os seus interesses c
os do Estado. Além do privilegio exrlusivo por
30 annos .c ue sem ir:con vHniente oderá ser r cduzido a 20, os peticionarias apresentam os meios
com os quaes contnm realizar o seu deside1·at~tm.
• Destacam-se dentre elles: 1. o A construcdio ü
sua custa de uma estrnda regular ou de rõdogem,
atrnvez do isthmo formado pela g-r;mde curva·
encachoeirm:la do rio. de modo a facilitar o transporte de cargas e- passngoiros entt'e a secção
inferior e a superior do rio; 2. 0 -A catechese dos
in di os, uni cós habitantes daquelle territorio. Si
forem satisfeitas estas condicões ro ostas elos
peticio1wrios, tomando-se ell<ls obrigatorias pelosmeios que mais convenientes parecer,~m ;Jogoverno, dentre os quaes-peço licença para indicar
e um prnzo para apresen ação as p an as,
perfis, etc., da estrada :i que se propõe, sob pena
de cnclucidade do privilegio, julgo que deve ser
attendida a pretcnçiio dos peticionnri'os, ~~ qual,.
a: set· renlizadn, trHit importantíssimas vantagens aos interesses do Estade em gernl e desta
rovincia em- )articular. Entret:mto 6na Alt za
Imperial Hegente resoh'crú como entender em
sua sabedoria.
·
Deus gunrdc ü Y- Ex.-Illm. e Exm. SI'. conselheiro Thomaz José Coelho de Almeidri. ministro e secretario de Est:ulo dos negociós da
agricilltnra, commercio e obras publica~.- O
)Jre~idento, Jocio Capistrano Bandeira de lJiello
Filho. »
OSn. GL'~DINO DAs NEvEs :-0 presidente disse
· que se
V ta marcar um prazo, mas na concessão nã:J. se ma1·cou nenhum. Elles potlcm lá
estar o t mpo que quizerem,_ não fazer estrada,
nem cou::a alguma. Não sé estipulou ao menos
uma, multa.

vezes muito perto da capitol do Amazonas.
- 0 SR. JOSÉ CAETANO :-Diz elle (lê):(.

•

\

(

1

•

-

ritmos uns minutos e foi um escaler recolher os
areo~ e fl~chas, que como symbolo ae ameaça os
g-entiOs Lmham titiracro sobre um t·ochedo á flôr
d't~guo, originnl m:1rco de fronteira, que nV:o devia ser transposto.

sido lrt~tado pelas nossas ...
O Sn. GAtomo nAs NEvEs:-Pela gente que se
diz civilisada. _
O Sr... JosÉ CAETAN.o :-... pelas nossas populações, provn t<l!l11Jem ?-u~ !lüo lla nnquellas 1:a.0

l

I

'-'(

'

deputados imagimmm1, para poderem ser íocados ou corridos por ordem da prcsi<ffincia da província.
·
·
. Os Sns. GAtDINO'DAS NEVEs E AFFONsoPENNA:São individí1os que lú vão.. mornr.
O SR. JosÉ CAETAXO :-E nem o presidente da
proYincio, nem o goyeruo g-eral pelo ministerio
da agricultura expediu semelhante ordem.
no 1
a
,
t
,
por prollibição de habitantes alli, o que não
era .senão uma providencit! condll{;ente á conservação das florestas. . . -_
VozEs:- Essa é muito ·boa! (Riséulps).
(Cruzam-se outl'os apartes.)
- o SR. JosÉ CAET.o\xo :- ... em vantagem
O Sn. JosÉ CAETANO :-Ahi tem a camara a Estado ou dos concessionarios, conforme seja ou
populaçüo ·do· Xing-ú, que os nobres deputados não approvado o contt·ato pela camara dos
Srs. deputados:dizem ter sido expulsa.
.
0 Su. PRESIDENTE:- PeÇo ao nobre deputado
O Sr... GALDINO DAS NEVES :- Ningucm diss~
que resuma as suas observações pois já pass<Jm
isso.
20 minutos _da hora marcada para a 2. a parte da
·o Sn~ JoA um NAnuco :--'-Eu diss-e. _

do

0 Sr... GALDIKO 'DAS NEVES :- 0 que se dissefoi que eram expulsos os que lá iam. explora~r~·
(Ha outro_s apartes.)
·
O SR. JÓsÉ CAETANO:- Eis, direi de novó,Sr..presidente, os habitnntes que existem naquella::; florestas e que os nobres deput::~dos dizemque o_presidente da :pro_vincia acaba de mandar.
expulsar.
-,. . ·

; - OSu. [Cffi:É C.\.ETANo;- Vou resumir;, Sr. presidente..
_
,~::,~Q,,(acto é e~t6 :. desde qUe os· concessionarios ·
àbrira.~_)l. picada. -para communicarem a bacia·
friferi9r·com n.superior do Xingú. atiraram-se
por' ella os regatões para irem fazer no alto
Xingú o que faz·3m f fi todqs os outros affiuentes
do _Amazonas (Apm·tes).
·
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N~io são habitnntes do Amnzonas. nno são ncgocinntes sé1·ios, siio perfeitos piratas contrn os
· fJU:lCS o nobre deputado clamo:1 qn:m<lo se occupou dc:;ta qw!st5o; são esses piratas cont1·aos
quae~ o bispo D. Antonio pi'diu providencias ao
governo geral ...
O Sn. GALDI:\"O DAS NEYES : - Deixe o lJispo
agor:~ (Riso).

O Sn . .Tosf: CAETAxo :-Não contesto, o que contesto é que esses iodividnos estranhos scjão habit~nl<'S do Xingú: são ndventicios que viio alli
pura f:,zerem negocio <lo mesmo modo por que
o fazrm em torlns os on tro:; nffiuentes do Am:1z;oi1as,
isto é lOI' meios re ro ra 1
ca
briagarem os indios. ,
0 Sn. JOAQUDI SERIU E OUTnOS SEXITOnES dão
O ~n
a artes.
que tratu Tavares
O ·sn. .Tos~; CAETANO :-TaYares Bastos, Couto
.do ...
dr. Ma!!:alhães c o bispo D.•1\ntonio respondem
aos nobres deputados.
O Sn. Joo~.Qunr NABuco :-Sem du\·ida.
O Sn . .ToAQum NA!luco :-Si Tavares Bastos
O Sn. Jos1~ CAEnxo : - ... Amnonas pedindo
como.mcdidarepri!ssiva nuo a clev:1ção dos im, estiv·esse aqui clamaria com toda a força.
1

~

.

• .

"'

...

".

\

..

:}. ..

.:.

t

~1qnellas

·:,guas :;nr.riflcmido o indio e f·ommct."
tendo toda a sorte de torpezas e atlcntados (apartes); s:io esses. emnm. de c ue ninda dá noticiaum 1gno I) illmtrado official 1le marinha que ha
ponc:;> tempo explorou o Tnp:1jós.
··
O Sn . .loAQl.H~r XAnuco :-Estamos rle accôrrlo,
nu1s naL1a tem com o caso isto que V. Ex. e::.tá
llizenrlo (A.poiados).
·
O Sn. JosÉ CAErA:-;o: -En não tenho o neto da
J.i"residencia ...
O Sn. JoAQunr XAnGco: -V. Ex. nüo o conhece?
O Sn. JosÉ CAETANO : - Como lambem não 0 .
conhece o E obre dep_utado.

cll::.

O que o nobre deputallo leu e o que a~ follws

cliarias publicaram foi apenas uma rcferencia
ao neto do presidente.
,
.
~
.
· ·- . ')·
O Sn . .ToAQUD! :NAnuco-FoJ ~:,.to (le ·
• A Pl'l~vircia do Pal'á transcreveu da folha
official em 29 do passado uma ordem da presidc~c~a expe~i_da _ús autot:id<ldes judiciarias e

'•

.... •

ô!l;.i..

: -. . . . . . (.

l

..

pntado<; c:;taní no seu clirdto. si assim o entender con \'eniente aos interesses ~nblicos, não

.

~

.,.

...

perg-unto, ni:i~) seria a occ~paifí:io pelos intruso~
orig-em de di$sensões e fJUestões, que cumpre
evitar?
O Sn: PnEi'rDE:'\TE:- Eu creio que nuo estar;i
nos intuttos do noiJrc deputado prejudicar a 2."
p:1rte c13 ordem do dia.
O Sn. .ToAQum-. NAnuco:- O nobre deputado
tem obrig::~çüodc responder a todos os pontos.
<

tribunÚ tão pou,~as vezes: que V. Ex:. deve. ter
connuigo nlguma condescendencia.

«<l!m. e Exm. Sr ...:..no:ncttr.ndo a V. Ex. o in-

clu~o requeriment~ de ~l.iag .José .N.nne:~ da Silva
e outro~ c~~1Cess10n:mos do pnvlle~-w para a
explora~ao

dos. productos natnraes existentes na
parte do vallc do rio Xing-ú pedindo providencias aflm de que seja respeitada :1 snn concessão,
j recommcndo-Jhc q'ue providencie de modo que
os terrenos comprchendidonla mesma concessão
nüo sejam prejudicados.
o '
•
'··
« Deus guarde a V. Ex.-Jo1io Lins Vieira Cancomprehendidas no privilegio concedido pelo sansiio de Sinimbú.-Sr. presidente da província
gqverno imperial a diversos cavalheiros desta do Par<i .•
província para usnfruirem, sob certos onus, os
· productos naturaes ncllns existentes, não conO Sn. AFFoxso PEKNA:- Então o goYernQ.
sint<1ID a entrada de indivíduos estr·anhos, que reconhece que ]lrecisa da :~pprovaçiio do pariaintentem desfructnr os mesmos productos, de- menta e manda executar o contrato? .E' um acto
vendo, pe1o contrario, fazer sahir dellas quaes- de deferencia que a camara ueve agradecer ao
quer intrusos que as tenham invadido.
governo.
• Este- neto da administração, a respeito do
(Ha outros apal'tes).
qual ainda f:-~llarcmos em outro Jogar, é indubiO Sn . .JosÉ CAJ>TAKO :-O nobre ueputado não
tavelmente firmado sobre um fundo de justica e tem raziío. O contrato não está em execução.
dé inter.esse p~bl iço; e, si, como .se deye espérar o que o presidente fez, de accf>rdo com as in,.
·
•
_- " .
· , pe o governo, 01 apenas
foi expedido_,
executado com a devida exacli- OJlpôr embaraços a ·que os terrenos comprehen:.
dão, os seus effeitos e futuras consequencias serüo di dos na concesslio sejam devastados e prevenir
~mais salutares e mais 1Jeneficos ao paiz em g-eral queslões, que poderiam surgir entre cs intmsos
do que talvez pensem os que não conhecem bem e os concessionarios. Isto e a execução do canas condições do interior da provincia, quanto <Í trato por par:e dos concessioriarios, creio que
industrí~ extracliva. • ,
j silo cous·a·.s ·m·u·.ito.. di.sti:qctas.
- V. Ex. contesta isto?
(Troc_am-se vm·ios apartes;)

fõr
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Sessão em- 7 ele Agosto ele
Vou terminar, S1·. presiden-te. Desejaria acompanhar o nobre deputado em um ponto, que
consit.lcro e~senc:i:tl-n aldenmento ~a catechesc;
ma< cerlendo ús arlvert<>ncias de . V. Ex., que
q~Pr c:.mpl'Í_J' o rcHimento_. ponho aq~t.i termo ús
•

•

l

•

i

O SR.
hora.

·187~.

FnEITAS

25

Courr:>no: -Em um quarto de
·
·

,,

SEGUNDA l'AHTE DA ORDE~fDO

o:A.
Entra em 2. a discussão o projccto n. 26i.i, sobro eng-enhe:ros das maiores hailitit.::~ções teclmiens;
tudo b~o pt'tde mud:w, e creio qnt· n e.str:~Lia de
credito p:1ra as obnts do novo matadouro.
ferro O. p, dro 11 ao menus ;dgLIIDa V• z lia 1\e ·
O Sr. Joaqu'inl N·abuco:-De~rjo resentil'-~e dt~sta -inrlolencia C<lractci·istit~n dos
apeü:is alg-umas informações do nolJre ministro n~~s~os serviros ol1iciae~. E e prt·ciso que se saiba
do irupcrio, c niio ::-:e i si S. Ex. está [JresPnLe.
que u'um C<t~O des:-es, n'um caso de t· :mspor1c (!C

"'

....

'"o

t

'

~ ...

não f,;ram julgadas bOas, as aguas do rio da liares do illal:ldouro.sào o:-; urubús (B so).
Prata.
O Sn. FnANCISCO SoonÉ (ministro do imperio):lksde que ~~s ohra" c~liio em :md~men to. G E por isso é !JLW se deve quaato ante::> removet·
muilo ;~dinntad<ts, limitar-me-hei a algu:nas per- o matadouro.
guntns ao nobre m ini::;tt·n com relação ao servit;O
O Sn. JoAQUL\l NAnur:o :-~la. muitos annos,_ não
c ac. tr:tn~purte dns C<~rue:; vcrJe~. D··St-~;o saber
si o :wtu:1 go\·erno pt·ns:l que :1 loc:tlithldú ele
todns os·q.Je tem tlUC atrave sar S. Christov:;.c.
S<lnla t:ruz foi a tunis !Jein escolhida para con- I o
para ir ao P3\f0, pn:;:'3lll pur lllll3 'fl!l'ddra llure~l:l
strutç5o do novo matadouro ...
lwuitada por um numero infinito des•es empreÓ Sn. Fn,~XCISCO St~nnf: (ministro do hnperio):- g-ados volontarius d:t nossa eamn ra. llllmici pal,qne
HcSjJOnderet a V. Ex ..
s::iO justamente os principac ..; agentes Lia hygienc
U Sn ..lo.\QUm NAnuco:-... c si pensa que, no caso publica nest~. cidade. Define-se bc111, senht:Jres, o
de não sc1· vot<.~do o cred1 Lo ex.traordi rwrio.:ts obrns servico da limpez:t. de unw capil<~l pu 1•t.llosr•
jú reali7.ttdas podlwiam t:-:r outro destino· util, de . conw· esta, !IU:tndo se diz true el10 é fe1to pelu~
fórnw que não viesse a pesar muito aos rofres uruàús.
·

.

üe~eju

..

(

saber

~i

· ~ j;í ~

si 0

. ~· · l

'"

,

'"

;1

atlli;:!·e e~ta cidade; si essa remo~ão serú feita t>ID
br.·ve, e, emquantn não se _raz, si h:t medidns
O Sn. FELrcro nos SANTos: -E' hypothcsc im- que possalll iJQr alguma l'órma impedi!' que ~o
}JOSsivcld~.realizar-se.
uwtaduuro pussem r~nru todos os pontos.da CIO Sn. JoAQ~m NAnm~o:- Suspcndee us obras? dade es•es miasm<1s que a infectam. O. meu
O'su. FELICIO nos· SANTos:- Que a canwra 11uestionario nào está .mnda acabado. Desejo
não ripprovtJ o credito.
saber si o nobre ministro. .
.
.
O Sn. JOAQtrEii NAnrco : -o nobre tlepu![;do
O Sn. FH.-\..'\'CISCO SoonÉ (ministm elo impel'io) :verdôe-me ter levlldo tclllpo n comprehender 0 O que pe~o-é que . V. _Ex. tenha a bondade de
:;eLl opigrammn (Riso). .
passar-me o seu questwnano.
DeSeJO S<•ber si o !-!OYCl'll0 está certo de todas
o Sn. JOAQUJ:\1 NABUCO :-Não está formulado;
as rnedid3s necessárias pm·a que o transporte de o nobre minrstro talvez sul onha ue CLl o tenha
t:t~rne~ ver cg, e au gran c
ISlancw para o redigido; :lpenas tenho notas. _
~
mercado da cidade, s~ja feito nas condições indisDesejo saber si o nobre ministro, ainda qu~
pensaveis,sobrc tudo no tempo-dos grandes calores, nós não estejamos êm tempo de liberdades, e, ao
ou das enchentes, ou mesmo quando os ser.viços da contrario, estejamos em tempo' de monopolio,
estrada de ferro sej;1m muito numerosos c dilliceis como acabou dtl mostrar o nobre deputado pelo Rio
de satisfazer. , . -: - . .
.
. .
. '[ deJ:tncii·o, o Sr. José Caetano, não pretende apro·sei que o trans}lorte: se vaUazer: péla- estrada veitar a sua administração, tornai-a util, deixarc
lllé um Iogar assinalado entre os dos chefes desta
. de ferro D. Pedro II.
fCIL:t.

·A. 4.-TOMO IV..

o nobre ministro. ..
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Sessão em 'J de Agosto de 1.879.
municina:idade, que siio os ministros do imperio . t~rno ou extefno dos mesmos' matadourC's q para
yerdadê!ros pre~iuentcs da carnur:1 municipul da estabelecimento de feiras: est<1 disposição poderá
-c:~pit3l do 1m1wrlo, fm:encl9 o que jú em -18li7 i se~· :nnpli:td3• aos :-:n~nir:ipios de outra~ provinhomeu,;. de to :los os partidos .reunidos no eouse- cias,, conforme o g-overno enrender. •
lho .de Estadu pro~.:uravam e~taudecer- a liO·nohre Sr. Visconde de Abaelé, um destes
.

1

t.

•

•

,

),

•

:·\·

•

•

"')

'l' .~ ."'

l

~ -·

minrstrl' ]Jretende transportc.,· 17ara o_ n1r.t_adoure
do S:mta Cruz o systemu do monopnlJ•i extstente,
svstemu ue 'ú d,·u de si t~o tri~te clinia.
en 10re~, o~ homens dividem-se em dLws
gr11ndes clnssc-s : os que pen~am e os que aüreditanr. Os . que pensam, quando Ulll<l idéa lhes
occotTe, on lhes é suggerida, n:io querem saber
quem a leve :mtes, nem quem pensa da mesm:~
fórmu·: aceii:~m-n'u. ou recnsan!-n'a por si mes-

::

I

IÕ

!"\

t

• .

Ít

1.. '

ll_ureza· flos se-us motivos, pela gloria d~ ,:ua carI reirn p:;rlament<lr, é um modelo pata todos que
nell; ' ·· r - r •
r·
~ _1
>
h1nçou sobre est;·, iJUestiio um p;1recer luminoso,
que ett desejava podet· lêt· integr·a!metlt.e á casu~
para que elb Yisse u lucidez adn}imvcl com que
esse .esta11ist<! tratou o assumpto.
Dis:'e o Sr. Visconue c1 e Al!Q.CLé (lê):
• O regimen de liberdade ue ho·e vi~ora em. ·

autoi;.,::-eJa~~ tu~~J,1 ~;: ur~~ do0>_'.:1a ?u;,de ~u~ pre~. c?ncnrrcnci~t em tudo qua?-to se ~efere ao negoconcer.o, ::;~ ; em ,1 C\ tdcnct,~ aos fuc_.o,, e '1 I cw das cames verdes. esta sanccwnado pela lec~rteza elas Idt::_as quu !1do elles tem po_r SI a :mLo · ~ishu;ão c pela pratica- das nacões mais cultas da
r1dade que estao :~c~s.umados a rcspettar.
.
Euro~Ja. "
• _
~u tenllo o. dcfe!lo de querer pensar por llllJ?
Refutando aquelles que diziu m que já no nosso
·mesmo, ~nas e prec:so confessa,· que quem qm- matadou~·o se tinha introduzido a liberdade do
ze~ seg-ntr esse ::ys_ten}rt ei:copt~a .~;·:m.úes dt~- córLe,. s. E;. i·espondia que 1~unca essa li))er~
cu,dade-s_ no seu cammho, e p.ect.o t,m_pouco datle Lmlw sido ·reulmente ensawda entre nos, ·e
de aut?rtd_nde:
.
.
nccrestava (lê) :
As cllaeues a ue certos mestres Jarlamentnr s
nossos se habiLuarum, constituem uma Yerda• Mas ainda o l~lais honesto udmin~strador
deira necessidade nas condiçõe::; ·;tcLuaes e com nadu de bom podera fa~er (quundo se de o caso
os habitos presentes da intel!igencia entre nós. q_ile em cnm<lra dennn~wu o Sr. I:Iadock Lobo)
;~
:; · · , · lH'eciso tl uc o que se
, ..,·a • s e mms emprega o_s e?tao uvasdiz, nind;l qu_c seja cltiro com0 3 luz do sol, se ~suJados aos marchantes comm::mdrtanos.
apoic em alg-uma :mtoridadc ucntada, c por isso
o meudiscurso,ou antes-as ligeira:; ronsidcraçõcs
que me levantei para f<lzcr, si o nobre ministro
me dú liccnra, não querendo, em unw materia
tão ün Jor·tante como estu uv ntnr id ·., ·
reçam não ter u força f1UC realmente tem, eon- crimino~os conluios-sendo, ~omo nLÓ ugo~a; ~em
star5o .da leitma de uma actu da ::essi:io do con- l)re victimas os criadores, e consumidores, bem.
sclho de Estado em 1857.
como os boiadeiros •Juc não estiverem filiados
Note bem o nobre ministro que d:~ 18G7 a 1879 no monopolio clundestino ou legal que contitem decorrido um periodo demais de dez unnos, nuará a d::~r amargos fruclos.
e que dur;mte todo esse tempo nenhuma dus
• :\s~im si 'a Illma. cumnra decretut· a liberidéus que foram magistt·almeotc discutidas- no dade do estabdecimento de mntadonro dentro
conselho de E:-;tndo, quonto no regimen do c:.irte do recinto urbano, si lançar sobre elles um imdas c;~rnes, á liberdndc da matan~n e á niultipli- poslo · rnoavel que eubra as de:;pezas de uma
·-.
. ..,.;- o.
..
.. . .. o
cidade dos matadouros no munici )iO '
..
mereceu dos ml!iistros do impcrio u m:tislevé fuvor \lo cofre m::!nicipul, procederá com muita
attenção.
··
·
Q.revbão e vantagem pura o povo .
. Leio o que disse o Sr. l\larquez de O! inda, que
« O u~tuni mat:1douro póde ser dividido em
nã;, foi um radic~1l, que não foi suspeito de ter dous ou mais q tw, <lrrendudos, fuçam concurrenopiniões avançudas.
·
ci:l aos outros q ne se fundarem. •
Disse o Sr. Mnrquez de Olind3 (lê):
E o qne dizia S. Ex. refe!'indq-se ú hypo• O0 mGsmo relator decbra que u não set· a lei . these de um mat~dnuro longiquo, afasla~o da
de 1. de Oatubro ud0ptnria o systcma de !ivrc cilrte, como o matadouro de Santa Cruz (lti):
nialançn, e córte do gudo, mcdiant j :L cornre~
• A boa hvgiene reclamu que estejam os maniente fiscalização; ficnnuo assim salva a. res- tudouro~ sob ·a inspecção da autoridade munici- ·
ponsabilicbde do governo e dus municiJ)a!idades. pai, do governo e do publico.
E, como eu abundo nas mesma:; idéns e já no J:tleu
• Opublico por intere:;sé proprio·será prom~t_o
ultimo ministerio tratei de ro- ·
·
Jecto naquclle sentido, aproveito a occasião parn contra a sua saude.'
.
offerecer como emenda, o pensamento, é:- ficar
• Esta.triplice e proveitosa. alliaiiça será im.. livre no municipio da côrte e do Rio de Janeiro praticavel, si os matadouros, ou matadouro, se
· . a_ qualquer individuo ou associação levantar ma- estabelecerem ou em enseadas ·desertas desta
. tadouros publicos, nos quaes 'sómente seja pet·- bahia ou nos vales reconditos da Serra do· Már. •
. mittida a matança e córte· ·de gado de qualquer
Considerado. adiante a . localidade . de Santà
-especie que seja ; ficando reservado ao governo Cruz~ escolhidà depois ·para o novo matadouro,
expedir regulamentos, assim para o serviço in- dizia o nob[é_::;Yiscoude: (lê).
~

~l
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« E . agora que .a longanimidade do augusto
usufructuario da fazenda nacional de Santa Cruz
retirou daquelle estabelecimente grande numero
dos homens vigorosos :que a rateavam, restituindo-lhes preciosós direitos de q'oe estavam pris ta z alli se ossam formar cxcellentes
pastagens que, mediante um aforamento equita·
tivo, a Illmn. camara p9dia para aquelles fins
utilisar.
• :::>1 a s · u c pu ica ã
. :tss c 1 ã _ e i
perigo permittindo-se matadouros fót'a da inspecção do publico, do. governo e da municip:lli·
dade, aqttestão-estaria talvc~ resolvida, fundados.
um ou m:1is matadouros, a meia distancia, entre
. Santa Cruz e a Cascadura, e um trarnroad que lio-asse o matadouro á uella esta cão. n . •
Todavia S. Ex.. acrescentava (lê):
· • Entretanto estou longe de aconselhar o es. taoer cimento de matadouros em lorrat·es ue
não estejam sobre a immediuta vigilancia e inspeçiiô, niio só das autoridades municipaes e policiacs corno tambem da populaç~iio interessada;
seguindo-se disto que niio adl1iro aos projectos
qne neste sentido a imprema tem apresentudo e
que supponho estarem sujeitos ao estudo do governo. •
·
Refutando por fim magistr:llmente a opinião do
Sr. Souza Franco, que suppunhn·que pela lei de

Ago~to

de

Hs7~.

27

liberdades qu,e possam favorecer a popula~ão da
côr~c quanto ao serviço das carnes verdes.
;\ ote o nobre ministro que neste ponto liberaes e cunservadores, todos eram accotdes, todos
quer!am fazer alguma cousa pela liberdade, tedos
·
uertant abat~r o m no li
pottal' agora de S. Christovão para Santa Cruz.,
e todaYia até ngora nnda se fez ainda nesse sentido.

crcve expressamente a liberdade' dest ..dndustria.
E si alg-uma outra providencia legtslativn fõr
necessaria, a assemuiéa erai gnão a recusat·á. »
O Visconde de Sapucahy disse por sua vez (lê) :
• ... que remedio efficaz ~cria tambem o
augmento do numero dos matadouros, autorizado
pela lei de 1. o de -üutubró e calculado de sorte
que não difficultassc a fiscalisa\(ão por parte da
. o
C)
Ó"
:••
municipalidade, como "á o inar:m1 al..,.uns condecretnr a liberdade do commercio, quanto <i . se beiras e Esta o. •
O conselheiro N<lbuco disse (lê) :
carne, opinião para que chamo a aitenção do nobre
ministro do im )erio afim de saber si S. Ex.
descobre o me~mo ob~taculo que encontrava o dade que a constituição do Imperio garante
nobre Sr. Visconde de Souzn Franco.
(art. :179, § 24:); que os princípios da sciencia
Dizia. o·n:obre .Visconde de Abaeté (lê):
economica comagram que existe, em qunsi todos
• O-Sr. Souza Franco declara que si as dispo- os paizes.
« Belgica, Suissa, Italia, Prussia, Ing-laterra;
c sições do art. 66 da lei de L o de Outubro de
:1828 não tivessem cõmmettido ás camaras o o mesmo paiz classico da regula~cntnção, .. a
er
"' ar
n i
<
sup1n-:üÍiin a Iiinitiição do-numero de mardwntcs;
« verde:'!, etc ..... e si na mesma lei não esti• vusse prescriiJta a creação de matadouros, as cauções·; a tax'1 ; <.:~s feiras ol)rigatorias; a
obrigàção imposta aos marchantes de matar as
c etc., ele. ·
rezes súmente nos matadouros mu~ici{'Hles. •
c A opiuião de S. Ex. seria :
a Em favor da liberdade ele commercio. •
~.Entre. üós. ã. êxperie.nci~· "cias· rêstric!Çciés iêüi
• S. Ex. o Sr. Marquez de Olinda al.Junda nas
i(!,ér.s tlo Sr. Souza Franco, e, a não ser a lei de si1lo doJoro~a.e fnnesta ; que1·cndo evitar o moL o de Outubro· de :1828, S. Ex. • adaptaria o nopolio de uns creamos o monopolio de outros ;
ns prodnctores contra
os' • marfavorecer
s stema de livre matança. e córte do gado, me- para
•
*
..
•
•
. ..
... .
'
'
..
,
iante a convemente tscalizaeão. • .
• Vê-se, pois, que aunica 'objecção dos dons uma (arça em qne os marchantes representavam
illustr<~dos conselheiros, contra a franca applica- o seu papel e simultaneamente o papel dos proção do g'rande principio da libcqlade dainclustria ductores ; entretanto a carne esca,;;sa ou cara.
• Experimentemos pois a liberdade, favoreçatambem a este ramo, nasce -dos louvaveis esmos
a concurrencia de todos porque ao menos,
crupulos de SS. EExx. quanto á legalidade do
e como diz um -economista moderno, ninguem
expediente. •
·
terá direiío de. queixa, por quanto qualquer qncO nobre conselheiro de Estado começa então a sejão preço de uma ~mercadoria vendida livre0
provH que por fórma-nenhuma_a Iei de :1. de mente e compr~àa. livremente, esse prero é um
Outubro de 1828 impediu a "liberdade do córte, preço legitimo. • ~
. que esta lei o que fez foi constituir al5 camaras
municipaes, como devem ser, juizes das conces- · · ~·si õ. illiitãaõúr<; piihi1êõ ·é· in.S~m~iente ·e iiãõ
. sões a fazer-se aos matadouros particulares, mas
•
.
cr
e os cidatlã s -hi
que por orma nen mma es a e eceu um mono- levam, ou cree-se outro matadouro publico, ou
palio em favor dos m::tadnuros. m1micipacs.
concedam~se .8s mat<~nças pariiculares com a
· Não creio que se pqssa nada responder a admi- inspecção official.
'
ravel ar_gumentaç:ío do noare Visconde de Abaeté,
• Limitar o numero é limitar a propriedade. •
qmmto á lei de .:1. deOntubr() de 1828. Par-a mim
·
·
E concluia assim : ·
· esta lei não· é.úm obstaculo, ao :contrario, por
«
.Assim
que,
Senhor;
suJnnetto
á
considera.todo o seu espírito é uma an}maç:to .·á introducção de ~odos os melhoramento_s:' e de todas as ção de Vossa Magestade Imperialao menos como

..

~

~

(.

(•
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digno <Íe estutlo e Ele exame este meio de que \ inYiohwel pt>lu cou::;titui(iiio do Imperio.a necessifallei.
.
dade de multiplkar mntadouros, ele tomar o córte
• Sem duvida o" productor tem mais facilidnde da c:~rnc umu industria inde 1rendente do monoem trnze1· :10 merendo o gado esquartejado do I polio manicipd, transparece em uús e é fra'lCaque em pé. que emmagrcc~ e perde muito dcs- \ mente apresentada e defendida em ontl'os parc.l

~

I

•

1:\~

)

. . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . ... . . .. . . . . . . . ...

Agora julgo-me habilitado a l)et:gt:~.ntar ao
• Ern conclnsfio. Meu voto é: 1. o A rejeição i nob:·e minislrÕ si pretende S. Ex. prornOI'el' o
do rPgulamcnto proposto. ·
systemu da liiJel·dndJ do commcrcio ~ E' o,ma« :t. o • revoga(:aO co I'egn amento ~~
·lu que
t<lC ouro
e Santa !'UZ estma o a mantt~r o
limih fi matan .. a. t1 qnal cle\r,~ ser· livre.
mcs111o systenw de 'monopol1o tão m·,I ens:Jiado c
• 3. A faclll!1ndc de matar o g-ado 11ndc con- que tüo m:íos resultados têm produzido crn s.
vier ao produ<'tor, trnztJndo·o ao mercado .já Clll'istovão? Si é, si co,n esta granrle despeza
csqnartr-jtHlo para :oor vendido •
qnc o E:;t:rdo v:ri fazer com a constrocc:io do
n~at:,douro ele Sant:1 Cruz~ gaverno. nii1~ tr;m t•m.
O conselheiro Paranhos dizi:J (lê) :
\

0

1

:-

~

•

·

:

...

··. r o·

•·

.~o

\

·t

acabo de. lei·, C qne ~~O muitO,IJ1<liS extcm:;os, e ct'cve eoi1tinn:1l' O tnOllO~JOiiO: :<i CO!l~ elle aind<l
em toclns os C(llll"S sente-se como um desejo tlr: uiio chegou 0 temp· 1 d 1 libc'r-u::l'le p:lr·a 11111 geintr... d uzir a libcrd::dc na malanç:r e n p!tHal' dnde n•·: o tle coromcl:ew L5o itnrJOl'La nte- como é o rordos matndonros, o conselho· de Estado opin:wa nce:mento lla carne ú pní1'uhl(:5o de uma cidade.
assim (lê):
como (•sLa.
.
d
i·:m concln::.ão do que fica exposto
Nego o me11 voto 1orc uc. :-~inda c uc o m:-~tu• Parece ao ('.nusc ho de E~L:1do:
dnnm de S. Cln·islo\·;w, tcn'tn esses Vc~rgc1nhosos
k L 0 \jue 'J prcjrc\o de reg- lmno;nto não mei convenicnks c defeitos f!UC apontei, o mata~
rece n1•provaçiin. O con..:f•IIJc:ro Souzu Franco, d·mru de Sanla Cruz pódc ter oatt•o~s l'U'.iio·
.é d~ voto que pMe ser ::dmit\itlo com as moditi- 111:riorc~. POi'quc cstit muito longe, a fisr·nl s:-~c~tíc
c:wõe~ tlo seu projecto sub..:titulivo.
u:.o P ··de :;er complew, estú fõru das \'Í~t~ts ~da
- : ::to Que 1 on l'ém experimentar o rep;imen !la i cnm :ra municiptrl; p:'•dc t'. St~rltir-si~ da insalnlivre cnncnrr•'llCia em sna m~ior esc:tln.: ~alri1 a 'i bric~ndc da faz,~ndtl c víleJ·e.:CI' por vezes _i ~~ron
r1:;cnlisa(i:io d11 muttidpulidadc a pról (ia suuúc vementes quanto ao tnm~po1·te c acondlcron;lpublica.
mcnto da carne. O unko u.odo porque cu votada). ·
P·o
vn· uma des eza d1~st ordem scri:.1 si se iatropareceres de eada um dos consl'lhciros de E~t:Jdo duzisse francamente na lei a liberdade do com:.que fk1rn, trans. riptos, entre os qu:~cs se <1ponta . mcrcio.
O ::in. FHA:-;crsco-SoonÉ (ministro do impel'io):a revo!!ae~o do edilal d1• il) de l\Inio de iS/1:!.
pnrqne o fimite na matnliç:r só em c:~sos cxtr::or~ K~o apoí:tdo
.
.
·
dint~riO§l e excepcio;raes pod~r·ú ser .toleradt.L
• Esse p:1rcce,. fni :r::.sif.!'ll"do pelos srs. MarO Sn JOAQUBI NAB ·co : - Niio estou fnllando
quez de Olindn, Viscônde do$ap111·ahy, Bernardo <1e lilJel'(lade politiea; nem Yirin, a proposito de
de Souza Franco, Jo,é Thomaz Nabuco de A1·aujo. canws rerdcs, razcr politica.
o Sn. Fnx:-;crsco SODilÍ> (ministro do impt?l"iO) :.;.;;...
·Franeisco de sanes Torre;; Homem. \' i<ronde do
S. \ri,~ente, B::rão de Mnrililia, Josn Maria d:t Podia l'<rzcl-o a [ll'.oposito.do crcriitó.
.,
Silva Pa1·anhos. Vis<·on:le de .TerJuitinh.1:lha, Luiz
Sn:
.
.ToAQuur
fünuco:.,....
Mas
eu
n:io
quer(}
0
·
Pedrei!'3 do Cou'lo Fcn·az, Euzebio d' Qut~iroz d"
·
d"1 ·
·
1
Continho 'Mattoso Cama1·a, Vis1~0Ilde da Au~tett•. • . rsctllt!' pq _iuca; ~ .flu,e ~0-~ qu~. c~m respext<?
E o Imperador resoh"cu: Como parece.
i t"da:-: as indu::;trias. aos meios de mu tiplicar o
Como yêdes-, senhores, llesta ~essào i.mpor- 1 tralJulho, de de··pei-tnr a ;Jctivi da de do homem,
tanie do cous~>lho de Estado o principio da li\'re o que hn no Braziln5o é o systema da Jibc.rd:Jde,
matanç::~ do- gado sr~m rc;;tritrões c ~em limites ~ o systcma do monopolio. O que eu quero por·
no rrwt:~douro da_ cõrte n~a soffl·e contt·staç.Uo, tanto saile:r é: ~li o nobre ministro pretende innão. s11ffre a menor impug-nar;ão. Mas ~lém _: sistír no monopolio, em vez de promover a Ji..,
deste principio,-quc considero muito impottànte \ herdade, porque, nes:;e caso, uego o meu voto ao..
porque é a consagração ~to direito de propried!l.dc, \ credito. .
·
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O Sr. Francisco Sodt-é (ministro do . o qual discorreu por muito tempo sua ntlenrão
impe1·in): -Ouvi com toda a _attenç:io o nobre i lendo S. Ex. di versos pnreceres de. cons•·lheiros

deput;tdo por Pernambuco, r:ue me tom honrndo
sempre com ;1s suns observa~õcs sobre materias
attinentes ao mini~tet·.o 1 ue m·a diri"o.
O proveilo, a neccssirlade da verba pedida no
credito est:í justific;,da pela exposição d:} motivos ; e mesmo o nob!'e deputado pnr Per·nn1ubu~
··
··
·

I

(.

I.

-

....

douro. Pnra um est:~belecimt!nto deste g-enero
sabe S. Ex. que s~n pl'e1·isa~ cci-tas <·ondiçõe.; de
salubridade e de hyg!.,ne. ~:'lo se póde pre.;cin'l r· dellas tacs como da nbundunda de a~uas
e da facilidade dos esgotos. A:-: Ci'l't,anias desta
cúrte nãn ofl'ereciam as condições que apt·escnl"
aqnelle cur;1to; pOI'!]l~l', além de optima_s lHH·
tag:ens c va-tas C:llli(Jtn<IS para pou~o e alimento
do gado, ~em f;1ceis esg·ot9:-:, o rla vnlla do_ It:'1, e

de E~tado, pessoas··da maior rei'peitabilidadc , da
mais alta pon 1era1;ão em t0dos os ne;·ocio!< publico; Jes--oas tod:~
~
altu salrer e crit•~rie, das quaes algumas vivem,
e outras C<llll magna nos!<a já se finaram. D'entre
os p:1receres que o nobre deputado :1cabou de ler,
· e 1 · e pe o o r. cunse e1ro ouza
Franco. Era j:.í minhn opinião, que fo'go ele ver
autorizada por tão honr"do parlamentar, ele tão
elevado criterio (apoiados), por um illnstre senador que vim 1s fallecer durante os 10 annos
de UIISSO ostracisuto. e que prouvem Deus que
Jnde•SP s;•r ~ubstituido wr um t I Iíto d tama-.
nhn ror\.'~~, si bem qui:! o fosse por um cidudão
dUno de nos· o re.:pcilo. ·
.
~
Pe~ns , c ne o ,lll::ltnilonro em virtude da lri~de
i." de Outubro de :t-1:28, é da itlspecciio e fi~eali
snoão da camarn munidpal. A eamnra é quem
de, 0 design:1r o lognt· para o mat<~rlouro, é a qu:~m
eomp ·te a -!l"c:-disa~ito; é :1 c:1mara municipal
quem deve cntend~r com todas a~ medidas e posturas soiH'C o scn servi o c :~dulinistra\;iiO (apoiados). sobre sua f1scal1snçãa e 1·ondições de salulll·id·tde. sohre seus regulamentos. com apiH'Ova ão do gov.·rno nest córtc, e das assembléãs
provinciaes nas JfO\•i 11cias.
O Sn. JoAQUm NArli:C:J:-A questão ·não. é esta.
SoDn~ (ministro do imperio) :
O Sn. FRANCISCo
.
.
~

não ven::ani pelo v:tpo:·, pela.;. locoi1l'ttivas~ ·de
gr:mde ~-clocidarle qunnto r:nnis a· c1 istancb dP
Snnta Cruz a esta cidade; que é npenas de 9
leguas e,duas hon1s de viag-em no nwx:imo.
Além disso, o nobre clepLltado sabe que ha um
rauwl es J. ci:l[, o ra na I .de S:n1t·1 CnlZ. l 1r onde
hão de ~ct· t1~nzidas ns carnes com muiln f<wilidmle. confo"mc :1~ ho1·n~ mnt·endn~ no regulamento e no ll'JI'ndo da es!rnda de ferro. de 1110 lo
que de n1adrug::11la possa es!:lt' a cnrne no d1!pOsilo que se cstabe[,•e·ct·ü em um, lo rar perto de
S. Çhl'iSlO\':io, c d.~ndc scr:'t rcrwrtida por qtlem
quizet' eonti~ral-<1, pelos lnlho~ c n1;ougues. O
nob1~c depn1ado roi o primeiro a dizer nos que
n:.o era possi\•el, St'lll grave dt'Lrimeuto da saud<'
pul.lira, ~em u:n eerto con:-:traa ·im:~n:o de n~1cionaes c e~t,·angeiro!<, I?OntinU:11' o matndou1·o e 11
~S. Chl'istov5o, c disse-nos mais que quem- pnsS<lla por alli s.ó \'ia uma fl:wr:sta de nrubús. Flores!a não; rlig'o cu, mas um chal'CO p;"'stilent~ia!,
fóc0 de infecrão contra n saude publica desta
immensa capital (Apoiados). E, desde que s:~
precis'a. remover o m:Jtmlonro, n5o se pod•·ria
ep.contrar log-nr mnlhor do que o curato de ~anta
Cruz; serra acima? Si o nobre deputado J:í se
as~usta com a distancia lle Santa C:mz á c<kte.
mais se as-sustt~ria c com r<~zflo coni outra distancia ma·ur, de vin~<·m mais d,·mo··a<la. e porianlo
ele rer'tas cventualict.ades, lt1lvcz ·imprevistas.
·

,

'" • ·i

;õe~

grande c1dade, seria preciso indág r si as
cet·eanias de que fnllou o nobi'e deputado · offe•rcceriam condicües essenciM~ de abastt·cimento
d'<lgUa e escoamento de res.iduós, condições que
nüo se pód_e esquecer na constrncçãõ de. edilicios
desta· natureza.
~
· ,
Chego finalmente, Sr. presidente. ao ultimo
ponto das observaoucs do nobre deputado sobre

':'\

:')

• ..

c.

O

.
L

p;Jrecet' do illustrat.lo Sr. V1scondc de- A-b:1eté,
cont,·a,·io:á lei de 1. 0 cl·~ Uutu:n·o de 18z8, pretendendo a rncul'ade a·npb de f..JU:dquer indiv-i-~
du, ou ''"socinc:~o poder eonsli'Uir matadout·os c
:abr·iJ· matanças· de c:ll'ttC onde IJem lh~s cunvi.er,
C0111Lanto que honves:-e llsealisnção da cmnara
lllUlltCtp3 (Apa1•t; S •
Nego esta facul<.bdc. Entendo que a lei de
1." de Out<tbt'U determina :l conwetencia d:J. camara municiJ,al, c nã., p.•rmilte tal faculdade a
qunlqucr i t1divilluo uu a <Soci:H,;ão (apoi~d 1s): porqu ha consiúer:L ucs ele ·ur-lem SLlperwr a resguardar, p·,rque a corporação munil:ipal, 1_10 inlcrcs~e e bem estar dos povos, deve evll:~!'. a
fraude nos o-eneros de consumo, deve vel:~r na
... ·
. · ,..
i lad- da <di menta ,5o nbllca · o
que n:io,pouerú con..:"eguir, s: ·~permissão ~mpla .
trouxer c•pecul~~otJs. dema-wdo lucra ~n·as.,
contra a saude da popula ·üo, que se at'l'mna ra.
Eu t[UC penso ::~s,im quanto ~s disposições e in. telligencia da lei de 1.'' d~ Outubro, entendo que
)111 córte c entl'ada do gado pat·a o cons1~n~o dev~
haver plena liberdade. ~ntendo que aht e que c
pred~o matat: o monopol10, e acai.Jur com o e~cl usi vism·o, si por acaso houver.
. . O Sn. JoAQUm ~Anuco :-Todo o mundo póde
matar gado, mas não púdc m~1t:1r todo o gado.
u. Sn. FRANCISCO SoDRÉ
do
. . (núnistro
.
. imp.erio),:
o

~

.

;ntida a todos os dono~ de ~ado, si todós podem
mandar seu g-ado, concorrer para o l!lerca~o,.:_o
que estiver na possibilidade de f;~zer .maior crr~çao
e m'aior numero comprar é o que ~!_Ode ,POI' yia de
re"'ra mais concorrer · o que se nao pode e conse~Lii' que Uffi CUUCUI'reate p()SSa 31:mter 30 OU
40 rezes, e quc outro não llOssa matar nenhuma
(Apartes\.

""'
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-E'·para garantir o direito de todos que deve
haver igualdade na propo.r;ção.
·
N:ío admitto mcmopolio, não admitto o e:x:clu. sivismo. Devem concorrer todos os criadores ·e
compradores d:e gndo e todos encontrarem fa. •

•

'

.,. . ·:-

. rr

lecer o ·n;onopo.lio no mitadouro de Santa Cruz?
(Ha outros apartes.)
. 0 Sn. FRANCISCO SODRÉ (ministro do irnperio) :
-Nãó quero estabi~lecer o mouopolio, quero que
vigore a lei d_e i de Outubr~ de i828! que não é
que qu:liquer ihdividuo ou associa~ão possa ter
estabelecimentos de matnnça de gado em qual•
rr r
c:
n esc:a ·a in
'i
m, ~
quero q-ue li que livre-a quem quer que seja mandar seu gado para o córte. ·
D~das estas explic:.1ções, aêho que tenho cumprido com o meu dever para justificar o- credito
pedido.
O Sr. Joaqniln Na.bÚeo:- Sr. presidente; o nobre ministro do irnperio. permittir·me-lla que, em resposta as considerações que
acaba S. Ex. de fazer só me occu e com a ultima parte das suas observações. ·
·
O nobre ministro, disse-nos que em sua opi·
nião o local Santa Cruz· tinha sido admiravelmen s · ·
a
~
,
que é um Jogar de condições de salubridade
raras, de pastagens magníficas, de grande abundancia ·d'ag-ua.
. Quanto á agua preciso ler alguma causa. ·.
0 SR. FRANCISCO SOBRÉ (minist1·o doimperio) : -

'

.

0 ~n. loAQUnt NABUCO:-V. Ex. dê-me licenr.n para fazer uma Iig-éira reflextio sobre a·
adi:úii:tistração publica; destt1 vez não é com applicação á V. Ex., mas a administradores nntc·
riores ..
Um r:os ex-ministros do imperio nomeou uma
comm1s;;iio para ver si a agua do rio Guandú
ern aprove.itavel pnra o.serviço do matadouro.
Essa commissão, da qual fazia parte um antigo
_ente a Escoa o ytec nrca, o r. mgnet, s1
bem me recordo, professor de chiinica industrial, e supponho que descobridor do verde Guignet (o nobre deputado ·por l\'linas deve estar
certo disso); examinando as aguas do rio Guandú, achou que ellas-eram intP.iramente insalubres ; e que mesmo depois de filtradas, depois de
- tratadas pCJr processos chimicos, -ainda eram deleterias ; não serviam, nem tinh:Hil condições
. de aguas- potaveis, nem de boa.; aguas de lavagem·.
0 SR.. FELICIO DOS" S,u~os : - Não _podem
ter.
·
. . _O SR. JoAQUm N.wuco:: -O-Sr. Guignet <.leu
.um parecer neste sentido. Os. moradores de
Santa Cruz, fizernm uma repre~entaçiio ao
governo em data de Ui -de Março ~!e !877,
.c()ntra o que se pretendia, encanar as aguas do
rio -Guandú_.
: ._
· "
· .
. -JJ;ssa representação;- junta ao exame chimico
da éommissão, tirava as ultimas dúvidas sabre o

187~.

rio Gl}.andú, inteiramente imprestavel· para o fim
a.' que se quiz destinai-o, um verdadeiro pantano,
cujas aguas nada têm de potaveis,•
O SR ... FRANcisco SonnÉ (ministro .do irnperio):
- Mas V. Ex.· está fallando contra o veucído ;
· · - s~
i
an ú.
O Sn . .JoAQUIM NAnuco:- Peço permissão ao
nobre ministro. Estas excavações historicas,
ain a quan nao sej~1m e1 as com a pencttl o
nosso collega deputado- pelo Rio de Janeiro, o
Sr. Ma cedo, têm .certo interesse: Ainda hn pouco
li n.actn do ron:;elho de Estado. Essa<; reminiscencias, e excavações trazem muita luz para o
debate. Essns opiniões que li são do numero de
tanta outras u sã inteirám n 1' .~c li i
quando não são immediatamente aproveitadas,ficam sep~ltadas nos archivos do· conselho de
Estado.
o Sn. FRA"'cisco SoDnÉ (ministro do irnperio):Ma_s_ publicam -se.
. .
0 SR. JOAQUIM NABUCO : - Public::il-<tS é O
melhor meio de fazel"aS esquecer,; a administração julga ter feito tudo com as consultàs do
conselho _de Estado, quando as publica; desde
que stio dadas á }uz, estão ns contas j nstas; não
servfm para mais nada;.
Mas, quero continuar a minha investigação
IS OriCa.
Em :l877, por um lado a commissão nomeada
para examin~r as aguas do rio Guandú e por
aguas são insalubres, qu,e o rio do qu:1l sahem
secca muitas vezes e que, por con~equencia,
não esttio nns condiç~ões das aguas _que os empreiteiros do. matadouro tinham-su obrig:Hlo a
empregar nas obras.
Mas em i 877 mesmo, em Setembro uando o
parecer a conunJss:1o Ja era conheci oê e q uan o
a reclamnção dos mor:ulores de Smlln ruz jú es·
t:1r:1 nas miios do go\'cl~no, este mandou continu~Ir as obr~1s com as nguas 110 rio Ganuú, com
estas mesmas agun~ que tinham sido assim dcs. criptns pelo Sr. Guignet e pelos lwbit:mtes do
lo;:.::1r, que melhor as.devi:1m cotJh;•ceJ".
T1·ng0 isto, senhores, parn mostrar o ndmiravel srstem:l da 110SS::l. ndministr<ltii'O, que
assim dec1de des ·resando mteiramen1e os Jareceres as commissões ue e~ame e :1 opinEio dos
halnt:mtés do lo.gnr, quando são es~es que melhor deveffi' conhecer as aguas, de que não hebem.
Deixando, porém; de lado estn questão, supponho que o nobre ministro tnmbem teve_razão,
quando nos disse que o servico da estrada de
ferro podia ser feito a tempo da· carne estar cedo
no deposito.
.. .
· Comprebendo que n5o é precis_o muito tempo,
estando desemtiaraçada a linha, pará se transportarem as carnes do matadouro para o deposito,
em S. Christovão. _
.
·
Supponho que o deposito é-em .s. Christovão '!
OSR. FRANCISCO SODRÉ (ministro do imperio):Por ahL
·
, · ·
O Sn. JoAQUDLNABuco:-_1\las quem conhece o
àtrazo possivel ,:os nossos trens,' como os de
quaesquer trens ; quem sabe que, ainda que as
interrupções da nossa estrada de ferro sejam
raras, comtudo dão-se por vezes, como ultima·
mente ainda no ru~al de S. Paulo...
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O Sn. Fr.Axcrsco SonnÉ (ministro do impe1•io) transporte das c:1rne~ verdes. Creio r;uc, tr;msportando-se a carne á. noite, como disse o nobre
dá um aparte. ·
dt~pnt:1do por Pnrnam bnco, e sobrr•tué!o cem
condições de v_cn tilação, porque os nossos cr,rros
sã? ~x.cessiyamcnte qaentes: não sei si o nobre
um carro
de· pt~sst1n-eiro
nnmstro da-se .b()m em
...
•
o

'

'O

•

:Mas, ilerg)lnto, quem responde peJa fiscaliza- mesmo ..
çi:io deste ser_viço?
O Sn ./JoAQUIM NAnuco : -Sei, e tanto sei, que O serviço das carnes é o primeiro talvez dos espero que o .nobre ministro não faça e<:onomia
serviços municipaes; o matadouro é uuut das de gelo para. esse -serviço. Não sei si o nobre
ramilicações <lesta machina importante conhe- ministro e:> teve ::~qui presente á .discussão do or·amento creio ue nã , ~ · i a . - ·
-=cida pelo nome de camara municipal
Niio l!á ~ervi~o mais importante do quê o do como ministro, mas si o nolJre rehltor' da com·mat::~douro, mesmo pela quantidade -de pesso:~s missão de orçamento que está am presente tivesse
que :~ ~an;ara municipal emprega nesse serviço; pensado na uec;es.;idade que vamos ter de gelo'...
e o .mals Impor ~ o a uen e 0 gran e -: 1? 11 " I O Sn. FIUNcrsco SonnÉ (ministro do impel'io)::-'zon<l_s que-se cht~ma a Illma. camnra mumctpal 1 Não impunha sobre 0 0rrelo 9
.•
•
·
.
.
da c:n·te. ..
1
.
·
·
Ora sendÕ o servieo r.iuramente nmuicipal o · O sn~ JoAQum NA-suco :-. · · n:'io bn(.'::~va imnão têndo a c::~mara · autortdaile· sobre a estrnda posto sob_reo_gelo ·
.
. .
de· feno D. Pedro II, pergunto quem resA _fabnc~ç~o do ~el~ e b~.r~t~; d_tz~~-~; ~~e
ponde pel:.}s faltns que possam haver :10 cum- s~ pode ler "elo qu.~s~ de "raça p;:~ra. e~s<; ~erprimento do servtço?
. ·
- ' 100- · · · .
.
. .
Mas deixo isto de lado; unicamente quiz clla_O Sn .. BuAnQUE DE MAcEoo :-A dtstancm nmda
mar a atten ão do nobre ministro.
nao_ ex1g·e o emprego elo gelo nos cnrros de conNuo sei si ha proroga~ões; niio sei si ha conz ' am,.
.
·
voc::~(iõcs; nüo sei si breve nflo terei a infeliciO Sr.. joAQum NABUCo :-All! neste ponto sinto
da9e de s~pnrar-me do nobre ministro, si~ ~a- divergir)ntciramcntc da· ~pinião do nobre l!e•

•

..

•

t

é uma grande autoridade, mas eu pen~o que a
udministraçiio terá neces:;idade de empregur gelo
pnra obter nos wagons uma temperntnra que
permi:_ta 'o trnnsporte da came, porque não pense
o I}Obre deputado que a carne Jicará aen tro dos
wag-ons menos de duas horas.
O Sn. DuAnQUE DE. l\IAcEDO :-E mesmo Ila
o seu, isto é, de m::~~ifest::~r o seu modo de ·pesar
sobre as qacstões que se devem suscit~r qunndo nos wagons log-nr apropriado para a co!loca!:ÜO
aqui n:io estivermo:::, o que pouemos desde já do gelo; m:1s o que estou dizendo é que por
antici par. ·
ora não é neccssurio o empreg-o do gelo, porque
(Hct um aparte.)
nos transpot'tes se farão ú noite, :1 tli:;lnncia da
linha não exig·irú gr:mde tempo, e a des::m·ga será
Estou_ fazendo algumas observurões que serão , rapiila.
tomadas pelo ~obrEe _min,istro na_ con sid?r.a0~0,
0 sn: lOAQUnt NA.Buco :-Sei bem que Santa
1
que -seg-undo t:i. x:., as nossa::; oJsetv.tçoes
Cruz não·e~t'l tiio I·ncre de nó~ que JlO~samos
sem !'C lhe merecem.
.
.
·_ •
. u "·
• .: , · ..
. o_ Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Tem discutido I do Rio de ÍaneÍro. Ainda' que seja a t:irimeira
.mmto bem.
, .
· · obrignção ··dos governos, que· não se apoim11 muito
O 8R. JoAQunr NAnÚco:-Dizem-nie que a es- no puvo, dar-Jlles paumn et ci·:censes, nie creio
trada de ferro já mandou buscar nos Estados \ que tenhamos os mesmos motivos_ pnra_ asSD;S·
Unidas carros. especiaes uté- para o serviço <J.o tar-nos qpa· os romanos no tem pu d? m1peno,
leite, p<tra que o leite possa ser trazid0 da serra quall;D? _nao chegayam ao porto de_ Ost1a as fl'otas
. todas a~ manhãs. afim Je ser posto á venda na ~a Srcll:-ra _que devwm trazer. o tngo. Qualquer ,
côrte. s: este serv:iço for feito ms coadições em mtc~rupça? que se der. na_ estra_da de ferro ha de .
que éfcito nos Estndos.Unidos, com wagons es- s~r upmed_:_atamente- provtdenetada, as compmpeciaes, nós provav-elti1ente teremos mui to melhor mcaçoes h?o é!_e ser d: promp!O restabeleciClas:
leite do que actualmente, e estou certo de que 0 mas_ todavm nao n~e.dtspenso _amda_uma vez-de
transporte do leite póde ser feito como se espera. pedrr ao nobre mmtstro do ~mpe~10 que neste
·
o t tra
e faz r or s1 a mllo ue uer
n. UAI\QUE-DE ~ ACEDO:- a es ao com~ pedir ao nobre. ministro da ·agricultura. Já· vejo
.prados os wag-ons, completamente aproprtados muitas .autoridades envolvidas neste serviço- de
para esse serviço,_ com condições de ventila~ão, carnes verdes: a camara municipal, 0 nobre
eoutras.
ministro doimperio e o nobre ministro da,..agri, O Sn. JoAQUil\1 N:ABuco : - Siin, senhor; assim cultura (riso) ;_e é possivel que sendo· tantos os
como de passagem pela estrada. de .ferro. juizes desta festa, elles possàm,, 11m dia.._ ficar mal
.D. Pedro .n yêent-se-os wagons ,destinados ao (Hilaridade).
1
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O Sn. GALDINO DAS Nl!:VES :-Não tenlla,'ínedo.
O Sn. BuARQUE DE MACEoo·:-E' ~limente com

multido Sr. Souza

relaçiio no ~erviço de cada um do:-: mini::terio:-: :
a estrad:1 de ft-rro pelo mini~t<·rio dn <lgri,·ulmra,
e o :;erviço do matadouro pela c~uuar:-~ muniCÍi•tll.
que, si'a lei d::~ d·visã" do tr~•balho é •unn lei
economica de tãu prodi~tioso~ resul!ado", a lei
da divi~ão da com 1etenci:~ udministrativa neste
puiz é uma verdndeira calnmidaue; V. Ex:. salJC·O
metbor !.lu que ningucm.
..
·
O Sn. BuAnQUE DE M.\.CEDO :-·Neste c~so, ntio
apoiado.
O Sn. JoAQum NAnuco :-Como nã,, apoiudo?!

O Sn. FnA.NCisço SODRÉ (ministro do impel·io):-

Nao 6 isso o q uc u:go. Adlll que ·a::lei é optima
e nüo predsnmos da sua reYogação.
O SR. JO.\Qwm NABuco :- Pensei que o nobí·c
min1stro cru da npini:.o do Sr. ::lonzaFranco.
O Sn.

.

..

.

FHAl\CISCO SODIIÉ

(ministi"O d(j impr:ho):-

Nào, senhor.

.

leve sobre o mat;ld0uro.
-,9 .'!ue JlUer·o dizer· é o segllintc : o nohre
.

.

'

, conheço,' e in rélizmentc col'respo~dendo ::í mi· iuhilJe, prO[JOU!LO " revog-üç<.>o desst\ lei.
nha espectntivn, que t•stú tli,-[losto a man tet· o
O ::;n. J"RANCisco Sonnf; \11tilâstro do 'ilupe1·io):
monovolio tio. matadouro em Santa Cruz.
-Sou eu1 fa ,•o r da liberdatlt! do eomuwrcio c da
O Stl. PnANcisco Soonf; ( ministl·o do impetio ),: m~tança do gado.
-A Jwo manter.
_
·
O Sr. . .lOAQtiDJ ~Mn:co:-!\las ucnt.•·o tl!J I'C·
. :. ... ... .
.
,....
'
; , 1.o
L •
a . tU l é • Jl: I " I ~.
V. E'\. não quero monOlJDlio 11:·u·a a matan~a si não em UtHa aect•pt;.:"•rJ particular; a lillenh•dc
do gado?.
complew <"~ caun produl!lor uwtar o seu g;1do.
O Sn. Bu.\nQUE DE ~hcEuo:-Istol uilo lla.
o :Sll. FET.lCIO DO~ tiA:\TO:::-Sem n~H.:alr:;:ll)ío?
O Sn. JoAQ;,~r NAtlUCO :-Por lei não lw, nu1s 1 O Sa. Jo.\QUDI N.\tll'co :-Com a liscali:;w;iio
de r•• cto l!l)de hal'er.
nct:eSSill'Í:l.
Sinto não 110 ler l•~t· ·o parecer do nobre Vis- 1 o Sn. FEr.Icro uos S.\:'i'fOS : ~ Ahi estú uma
cond.~ de AIJacté neste po:tto para most1·r.r a restrk(i:io:
V. Ex. como akuns magarefes juntos com ;rlg-uns
• • ~
t::s
1 l a ouro.
que eu sou' Jes~es ·libcra~s que ente~cténi que·~ ·
O SR. Bu\~QUE DE MAcEDo :-Quanto á liber- liberd:.1de dt: cuda um n~o tem limites, nem
dade de matanç.r estou i" tdramente ele accôrdo me~mo nos, direitos ::~lheios?
coti1 V. Ex.., como estou quanto á liberdade de
O SR. FEr.'rcw nos SA:.-nos:- Eu sei (!t!C o nom:•tadouros ;· mos estamos no caso do legem
bre deputado ú muito mi:lis liberal do que e.u.
habemus. ·
'·
OSn. JoAQUBI NABuco :-Estu é que 0 3 questão.
O Sn . .TOAQUnr XABuco :-Disso eston com·encido, mesmo porque V. Ex. é rcpubiicm).o.
~Ias o_nobrt~ ~1i~fstro, coreespondendo ii miBha
· espectatlva, decidiU-se pelo monopolio do maO SR. Fm.ICIO Dos S.\l\T;:s: -A sua liberdade
tadouro do Estad" que será construido 0111 Santa está limitDd1l a~ fcitichismo monarchico.
O SR. Jo.\.QUDI NAnuco : - Peço licença para
Cruz, durant~ cuj;r existen'ci;r, que ·espero que
po,.:s:• ser llllii:i loJ?.ga do que de ordinario as ler á camara e chamar u suu attCU!fàO parn·a
(

.;

(.

'-

l

ler~~os ~l<~~adouros I!artfcul~rcs.' P~r ~u~~a

; oI
nobrt• mm1stro mamfesta-se pelu· hberd<~de da \
. mat:mça ~~gado c pelo monopolio quánto ao
Jogar do corte (Apartes).
\
· Sinjo que o nobre ministro. do imperio se. ten~_a por ta~ fóru;a afastado das lumino~as opi-:.1
mo~s. fJU~ h ~e_ C!Uas1 todos os conselheiros de

O~tulJ;~

~-\-pi~

de.l :: de
de :lSi8. Depu;s lere}
ni:io !lo senà:dor Nubucu sob1·e esta mésma lei •
.Não creio tJUC se poss11 dizer nada depois desta
refutação. Di,zia o Sr. Visconde de Abacté nesta
pa_rte de .seu 'IJarecer a que eu chamei luminosa
(lê) :
":c Ora,

·

.

cu penso que na lei de 1. o de Outubro
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não ha-disposi1·ão que prohibao commercio livre
das carnes verdes. Ex:~min-mos a lei..
• Não se cita m 11 a ;:ú dispo;;ição da lei de 1. o
de OuLuh•·o 2·m q' 1e se cummctl:& á;: c:-~mar·as r·cguiar o fornec:mentu da.; carnes verdes, restrin.. gm o o Il'eilo 1\ proprH· :1 c g:wan 1, o l'ê a
eon!'tituiç:io em l.oda :wt1 pleuitnde e po.sh·rg :ndo
os siios princip:os do comrnercio livre e da in••

•

•

··

•

rn

•

.

cidadãos tinn!Je.'" t11m direito ~le i:Csguardar :t sua
sau .. e e a sua vida. ".
• .
. ·
. -'
·
: ' ·
o SR . .lOAQUDI NAnuco:- Qnnnllo fallo om
repnblicano, por OJJP! siçüo a Iiht ral, umn vez
por rodas fiq.ue bem entcnrlido CJUC en gl'ipho n
paluvra. · .
N:io me réfiro nos r puhlic··nos liheraes, que
têm um sy,Lema de idé:1:; Cllj:J eoroat~o é ·n rr.pLlhlicn ; reli ro-Bte ··os repuhlic:mns fJ :1e regeitnm
.as idéns liberae~, IJUC ~ú querem rt~stricr,:õ,~s, e
que 1ara colorir es~e svi'te1m1 ue t11ono 10Iios c
~~le inconscquenci:,s· trazem a republica.
O Sn. GALDINO DAS NEVES:-E.•ses não sfio rc;ullktHlOs.
·
_

'CW'Üis

apafle.~.)

O _Sn. PnE~!DI~:-iTE:- O noLrc llepul•hln '"'~ ''itll'
;m tmlw razao.
O Sn . .IOAQUDI XAnut:o:- Pois hem; :1ssim
como V. Ex. di.s~c-me a PI'OposiLo do orr.am~n:o
llo miuisterio ela f:11etula que deixa~sc Ó:: i·epu!Jliennos de lado, porqu:\ efles n:io tinhum ver·!J:1
nesse orçnmento, \'Oll deix:11· os republicanos de
• '

.,

1

1
1

I

• Do assumpto tT·ata especialmente en~ :;ous
numcros.,s ::ar:l!!T<~pho.; o art. üü, fl ahi e~tá l'•'.conhecido amplamente o direito natural que ead:1
um LPtn de dispor do tJUC é seu como be:n lhe
pareeer.
·

( Tl·occun·se

sino c:JÚIO!ico, emquanto a Igreja tiver parte no
orr.<~menlo .
Í'eço a V. Ex:., Sr. pr·e..:idcnte, que me manLcn' a a lihe!·.I:Tde d:1 tt·ihuua. (Riso.)
·l\Ias. cop.tinuemos. Dizia o Sz·. Visconde d·)

·, ...

~

~

·"\"1

~

i·

~

_

a autoridnde deve fiscalisal' sohre a sanid:1de e qualidade du gcnero que a todos s.::
•

-

••
'

':··

,•

•

'V

l

[ ta~.:ãu alg·uuw nem qu:1nt., ao numero do;: mal:ldnuros nem quanto ao numt'l'O tias rezes parn·
nwta•·.
• Âssim que, em lodo o at·t. üü só Yl'j•l providenci;~:' para lJlle <10S portadores do gwlo ~ej<l
~a~·~111tiua a mais ampla liiJt~rd:1dc p:1r·a usar·c.n
da sua propriedade C11mo bem lhes aprouver~
qminto ao preço e qlt:mto <i [IOrrão que bem quizert~lll trazer ao mercado •
•
o
~

~

ma ladouro.
consag-ra O monoÍ)olio dos ma_tadOUl:OS e limita a
maianç<t ,? "
· O Sn-. FELICIO nos 'SAi'iTOS dá um apartt~.
Onde a.lei de {.o de Outubro cousag·ra o mono-.
·o SR • .TOA.QUDI NAnuco :-0 ·nobi-e ueputauo poli o dos nÚ1tadouros? Peço ainda.· licença, sedisse-me que cu era 111uito mais libernl do lJUC nllores, pnra Jer a opini~o de um outro conseS.-Ex. ; c comu eu t·onlleço os proc:cssos logico~ lllciro de E;:Lado, a qual se complata com o qM
do cspirito do nnb;·c deputado, vi bem o epi- antes já li. Tmtava-se do C1·1rte livre, até d<l
gcawmn que conLi:Jhnrn essas palavrn~,_porq~e tran!iporte para o llWrcarlo da capital de carnes,
o nqbre dt•put:~do de. certo nao acred1La 9ue trazidas de fóra, como em Pariz e Londres, e o
ninguem s1•ja mais liberal do que S. Ex., c__ senndor Nabuco perguntava :
;.1presset-mc em duvolvõl-o.
« Será isto prohibido pola lei do L o de Outu•.Os Sns. FELICIO nos SANTOs, GALDINO DAS bro de 1828 ~
..
·
NEvES E Fn, ITA
•
:- ·
.
: .
.
t, o
• •
I
ó in. Jo_.\Qum NA'nuco:-Foi cs~a a razno por l os mnt:1clouros pàrticul:n:es écim licença das c::tflUe gr1phm a pai<\V'!'ã rcl,)ublicanos, aiuua que mat·ns, .e neg-ando a cnmara lr~ença pode se~ esta
pese tanto ao nobre deputado pelo Rio de Jn- conced1cla pelo governo mcdtan~e o recur:so d(l
neiro esse gri{Jho.
par!e. •
. .
.
. . .:..
·
·
. .
.
.
Ja vê o nobre mm1stro que, segundo a opnuau
. O Sr:. .. FREITAS CouTii'iHO da um aparte.
do Sr. Visconde ele Abaeté e do sena1lor Nahuco,
O SR. Jo.\'.lum NAntico:-Liberdade de ensino não ha na lei de L 0 de Outubro de .18%8 ·nada
q~eroeu; oque.não.quero é omonopoliodoen- 1 qÍl.;~ impeça a creação, a 1n·opagaçiio dos mata·
O

-

••

cobrar da industria as de~p1·zas da fisL"alis:u;à•)
que l'nl uliimn :lllalys:~ pa!.!:nn os con.;urnidore~ .
• Por isso dispõe a lei, protegendo os dire1to:;
de todos c l)tWL:mto não offenllendo os de quem
quer qut• sejn que:
.
• PãO"os os direitos im )OSLos sobre a cam i perm_ittil·-se-lw ao~ donns dos g-allos conduzil-os
j depms de esqu:.H'lt>.Jados c· vencid-os pelo~ pre os
·que quiz,•rem e onde bem lhes convier, com;m o que a açnm em rJ.,<l!'P.S pn en c:s, em IJU•;
;1 calll;!r~ possa !1:;calisar a limpeza c n salu·bridade do~ tnlhos e da carne. ussim como a fiddidadc dos pesos.
· ·'
• A re:'tril'çiio que estabelece o§ !}." do :n·t. 66
ordenando tjue::
« Só no~ 111atadouros publicas OLl nos particLl!are.;, com licent,;a da camara, se podet:iio mat::tr
on esqn:;rtl'jar rcz:•s: e:1lcu!m· o arrulJalucnll)
dn c:H.b n'"a Jre•entes os exactores dos uircitos. •
.
.
« E' uma garantia l!r.riv:td<l elo direito do todos
1 de ni\o ser·e111 engannd.1~, vendendo-se aliuH~Jitos

. A; Ü. -TOMO IV.

·.

.
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·rtouros, Iwvendo nuo obstante um matadouro
_m!lnicipal.
JO Sn. FELICIO nos SANTos:- E' direito que a
cam~_ra púde delegar.
.
O Su. BuAÍ1Ql'E DE MACEDO :-E ella tmn feito
contratos esoeciaes nara o servi c) do m:1t:~douro.
· O Sn . .loAQUm NAnuco :-Por conscQ"uinte não
auero tirar <1 canwra
· ·
. ··
nttl'iJmíção, não quero limitar por fórma a.gnm:: a
·
renda da municipalidade.
Sinto, seüht>res, que n cidnde do Rio de .Taneiro sej~, relativamente ú sua riqueza, e ú sua
posição commercial no ~undo, :-~ cidade que
menor renda tem.
Q SR. Fim1ns Cot;nxno:-Porque lu c é confiscada em grfinde parte.
O Sn. JoAQü!llr NAnuco:- Diz bem o nobre de·
puta do; c si cu tivesse a honra de ser deputado do municipio neutro, clamaria toúos os dias
contra es.~a ,-iolencin, prvcuraria eYitar que este
esbulho continuasse; e que Jlma cidade como
esta, cuja alfandega é a principnl fonte do thc·
som·o, que concorre em uma proporrào tito elevadu
para receita do Estado, prêcise par:t os seus principacs serviços, de saneamento, de limpeza, de
luz ... (Apoiados).

desejava, pois só l10je pc!n r.nanhã tive materialmente tempo de !êr os llocumcntos ofiiciaes relativos ao. matadouro...
·
Ulr Sn. DEPt:TAoo:-Tratou perfeitamente da
qnesWo.
O Sn

Jo1mTnr N~-~~171"0"

P ~into mnit,; ,.,..,

7o

que este debate se encerre sem que u tão i!ilport:mte quest:io da alimentaçfio public:1 pudesse
ser tratada como o exigem os interesses de uma
cwaac como a ao mo a e .Tanmro.
·
O Sr. Francisco SodJ.·é (ministro do
i?nperio):- Sr. presidente, não Yoltaria ú tribuna

si não encontrasse o nobre deputado em aJ~rumas
contradiccões.
"'
S. Ex.: ao J)asso que faz certas consideracões
so])rc o estabeleeimcmo do matadouro na fazenda
de Santa Cruz, quer que se possam L·~r e constr~ir matadouros pnrticulares, serras acima, em
AVUV;:> _V_, 1';',_;<11_':':> ll_v:>Lil l,;di'HiH, UiJllU0 a maiOr
amplidão de liberdade ao commercio das carnes
verdes.
..
lllas si o nobre deputado entendO que-, pela
distancia tJUe vai de Santa Cruz a esta capiial,
ha receio de que as carnes verdes não. possam
apresentar as condições de saneamento que são
indispensav~is, que são precisas, por faltar-lhes
ad~c[nuda fiscalisação, como ó honrado deputado
quer, por exemplo, que se possam estabelecer
(\
c~
T.'n ·~ ' "--~
•
• - (\
v.., •.. _•• ..
•
.
....., '-'
~" u~vu.l'US ~lll LOuOS OS 1Jgares :X Cargo, a YOUmunicipal e todo o Imperio pnga.
tade de quem quer que seja e com grande diili.O Sn . .lOAQUm
NAnuco:... precise
para culd:tde de exame ?
.i-- ' .
.
.
. .
~

lV\IV•

-.~

V;:> "'" 'l~;v_"

.1

1

•

•

~

l! Uv

la

U!:) iJUllv1 jJ~v!>

departamentos da municip:tlidade, nas grandes
cill:túes, as aguas, a illumitwção, os e;;gotos,
da tntcl:t , da protccçfio ela esmola do gogo\'erno, por não ler a sua municipalidade meios.
sttllicientes senão para de ycz em quando ~ttten." der :r :rlg-uns c~:ll'amento~ de rua. Não quero
110rtanto tirar nenhuma das attribuieões da cam:tra municipal, quero alarg:al-as. · .
A cidade do P.io tle Janeiro vni J1car sem matadouro : o nmtadouro vai ser transpor_tado para
grande distancia. O unico meio de impedir que
possa lwvei' queixas da parte da pópulação~ de
evit:1r incidentes, tr<lustornos, e talvez escandalos
que o nobre ministro mesmo nem pó de prever, é
atten,der-se á. liberdade de commercio; é deixa rse a idéa de manter o moao~)o!io · é voltar-se
aos pareceres do conselho de Estado,: que con-sagram a fiberflnde sem restricções ;' aos pareceres. nos quaes o MartJUt:z de Olinda e o Visconde
de AbaeLé, Souza Franco e Nabuco, Jcquitinhonlia--e SaJJUCtlhy, S. Vicente e Pedreira, emularam
em favurecer o melhor servi<:o da alimentacão
pu!Jlica.
. .
·
- _
.. Adei de .L o de Outubro de :1.828 niio impede
que desenvolva-se a creação de matadouros nas
cerca~ias_ da cidade, c até serra i: cima; que se
possa matar o gado em qualquer parte, ·sempre
sujeito o córte á conveniente fiscalização, para
ser lransporwdo e \rendido nesta cidade .•.
O Sn. CEsAmo Ar.YIM:-Não ha prohibiçfio.
O Sn. JoAQUt~I NAnuco:-V. Ex. o diz, mas o
D,Obre ministro contesta, ... e quando a lei fosse
um obstaculo á libertl;lde, aqui estamos para re:voga1-a nessa parte.
·
. ,Sinto, senhores. ter tomado parte nesta dis=
cussão sem estar tão P!epárado pará ella co_ino
J

"-""""h.

-~~·~.-~-~~

,..;~••v

v~vwu«

_

-1

l•l"

ções no transvorte das carnes do curato de Santa
Cruz para esta: c.1pital, deve tambem- encontrar
muito maior dilliculd:1de si se conceder attribuição ampla de <:onstruir-se matadouros e fazer-se
matan~a de gado-por todt1 e qualquer parte que
se qncinl.
. .n~em uesta ouservaç:_ao que wço pela contr:fdwçao '-'m que acaiJo de encontrar o honra.do deputado~ accresce outra: é que sou partida rio da
lei de 1 de Outubro de 1828, porque entendo que
essa lei consultou perfeitnmente Js liberdades
publicas, antes. de ser uma lei de monopolio,
como impropriamente a qualificou o honrado
der•utado, dando ao mesmo tempo meios ás municipalidades de velaremn~-salubr1dade e hygiene do _po\'o, afim de que,:·por .uma sll]_)]_)_osta liueraaae ae commcrcw; rrimtas vezes mal entendida na sua praticn e ·applica~ão, não viesse a,..
saude publica soffrer gra.ves inconvenientes e
immediata ruína.
0 Sn. FELICIU. DUS SAJ.WOS :-A liberdade é descentralizar a administração, não é supprimil-a.
O Sn. MANOEL PEDRo:--Isso de centralização é
rnetaphy~ica. . - ·
·
O ~R. FnANCisco SonnÉ (ministrado impr1'io):A let de L o de Outubro de :1.828, conferindo its
municipalidades o direito de estabelecei· matadouros nos logares de ~un j urisdicçiio, não impede
;UI:: t.aw p~:ss.t uar Ilcci1Ça para au_enuru _ac outros que estejam nas mesmas condicões dos publicos e nos quaes se possa exercer· a indispensavel fiséalisação do servico e cautelas para o
consumo de· um genero de primeim nc~essi
dadc_. O que não posso admittir é essa liberdade
plena para matar-8e gado e cortar-se carne'em
todo o Jogar, porque, si de um lado ha couve-
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nienci:l nisso, dá-se p9r outro o grave inconveArt. 2. o Na insuficiencia dos recursos ordiuario
niente de vir a saude publica padecer por falta o ministro e secretario de Estado dos negocios da
de fiscali<:ação além do crescido augmen to de fazenda J}Oderá realizar as operações de credito·
despezas dos empregudos municipaes.
para execução da presente lei.
Art. _3. o Ficam revogadas as disposições em
O SR. FEtiCIO DOS SANTOS_: -Pela falta da
contrarw.
·
-Sala à a commissão em 7 de Agosto de, !879.
O SR. FnANC-rsco SoDRÉ (ministro do imperio):
--:-.9 honrado deputa~o é cer~o que leu as opi- -Rodolpho E. de Souz11 Dantas .-Ruy Barboza.

. proposito. ·
0 SR. JOAQÇ'BI NABUCO : - 0 Sr. Visconde de
Aba éte, o senador N<1buco, . todos esta vm11 de
accôrdo.
L a pa?·te (até 2 !toras da tarde).
0-SR. FRANCISCO SODRÉ (ministl'o do imperio) :
3. a discussão do projecto n. 2M, relativo á apo-Disse, Sr. presidente, que sou partidurio du
lei de :l. o de Outubro, porque ncho que, em toda sentadoria do conser\'ador do gabinete de pharmacia da escola de medicina da Bahia.
:1 nossa collecção de leis, nenhuma outra mais
do ue ella -em seus diversos estatutos rcs eitou
e attendeu a liberdade de industria regulada pcln em que incorreu D. Maria Luiza de Brito Sanches.
acção e vigilancia de uma autoridade do seio do
dos
. dita do de n.. 2~2 sobre vencimentos
povo, a l!mpeza, o embellcsámento, as necessiUa- . ... 3.a
..
Janeiro.
O SR. BüARQUE. DE MACEoo : - E' uma excel3.n dita do de n. :166 relativo.ú empreza de nalente lei, mas carece de retoques.
vega~ão fiuvial do Maranhão.
.
Não havendo quem pedisse a palavra, nem
:1. a di ta do de n. 23:1 sobre exames de prepanumero para votar-se, fica enc~~rraua a. dis- ;itaiorios~
· ·
·
eus~ão.

São mandadas imprimir as seguintes
REDACÇÜES.
Redacção do projecto n. 228, de :1879.
A assemi.Jléa geral resolve:
Art. L° Fica abllrto :io ministcrio da marinha
um 'credito de 9:533$a28 nãra pa~amento dus
grati11caçües que por lei forc1n devidas aos om'T·
·1 •
• ;dro(l'ra hi a n
cicios de 1877-:1879. ·
Art. 2. o Na iilsufficieneia dos rt'cursos ordi"narios, o ministro e secretario de Estado dos
negocias da fazenda poderú realizar as necess<Jrias
operações de credito, para execução da presente

w.

projectos ns. :127 A, 162 A c 16~ A, abrindo creditos para di versos servi~os. ·
Continua~~rio da :J." discuss~o do projecto relt~
tivo a limites entre Pnraná e Santa Catharina.
Continua~ão da La discussão do projecto rela:
tivo no valfe do J'io Xingú.
2.a parte (ás 2 horas ou antes).
' '> ••

ministerio do imperio.
.
a~ a discusstío de-projec"to de lei sobre forças de
mar.·
·
Levanta-se a sess~o ás 4: homs.

-

Art. 3.° Ficam revogad<Js as disposições em
contrario.
Safa da commissão, ,7 de Agosto de :1879.-

~ct:a

Roaolpho E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza.

PRESIDENCIA DO

SR.

FREDERICO DE ALMEIDA

i.'~ VICE·PllESillENTE.

Redacção do projecto n. 228 a de i879.

Art. L° Fic;aberto ao ministerio da marinha
um credito de· 7:300;') para fazer-se cfi'cctivo o
pagamento das vantagens, que deix~rnm de perceber .os proft•ssores da t:scola de machinistas
creada pela lei n. 2632 de Ui de Setembro de
187ã,por não se haver contemplado no orr-amento
de 1877-1879 verba correspondente.~ •

do dia 8 de Agosto ~e 1.87'9.

pr~sentes os'srs. F~edirico de Alme~da, C~s~rio

1

Al·ám, Alves rle AraUJO, Pompeu, lo~10 :Drig-Ido,
Tavares Belfort, :hloreira de Barros, Olegario,
l\I~1rtirl'l Fr::ncis~:o, ?.-Ieirn de Vasconcellos, Bar1io
Homem de Mello, Mello Franco, Abreu e Silva,
José l3asson, Sinval, Freitas, Costa Azevedo, Ferreira de ?!loura, Frederico Rego, Buarque de
- ... -
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Macedo, Souza C:n·v:1lbo, Saldanha - Marinho,
Faltaram com participa1:ão os Srs. Alnreida
Prisco Pm·aiso, Jeronymo Sodré, Macedo, ~;ouza Bar·hoz:l, Augusto França, Andrade Pinto, Arag<io
Aadl'<Hle, Baptista. Pereira, Bar·ão da. E~tancia. c Mello, Barã•l Hnroem de. l\Iello, Beltrào, Abreu
Antonio de S1queir:1, E,pindol:r, B:wro,; Pi mente!, c Silv:r, Esperidiãn~ Fencil·a de l\loura Fabio
FltJrenciO de Abren, Bcltr:10. :Mello e Alvim, Fc- Reis, F1·anco de Alm··ida, Flores, Manoel de
licio
dos
Alm:•·ida ~Iag:r!hiics,. G:rld_ino, Gavi.ão P~ix:oto. Horta de.
. ::;:rntos.
. Ilt'lefonso
- ·de
.... Araujo
.
~

ompareeeram c:' i. ' 1 m. a O:, • 1:--•• ,,.
quim Serra·, l\Ion~ira Brand:io, M••nte, All'onso
Penn<r, E::peridião, Horta de A1'aujo, :Marianno da
Sih·a c Joaq~1im Tava!·es.
Faltaram com participnrüo os Srs. Alrneirln
B:lrbOZ<l, Au~usto Fr:m(:a_. Aureliano l\IngalhàPS>

.-

.

-

~

lim O~ria, Frdnco' d~ Aln~eida,' Flo1·;s,' Galdino,
GavF·o Peixo~o, .To~_é l\I:rri~nno, .Tosr"l Bonif?cio,
· ·· · • '

, '

)

·

~a ·1.

Campos, · ~lalheiros, Pedro Luiz, Hny B;rrboza,
Rndolpho D3n!a::;, Ih:dri~tws Junio1·, Souza Urna,
'Iheuphilo Ott11ni, 'fheodomiro, Visc.ntde d:' Prados c Viri:•lo d•· Medeiros: c ~e :r ella os Srs.
Az:1mlril.in !!lcirellc:::, :\ntoÍ1io Carlos. Belfoi't
Duarte, Bezerra Cavalenn\i,. Ber.errn 1lr. Mrtwzcs.
Camat·go, C:arlos Aflimso. Can1iidn de Olh•cira,
Corr~a Rabel!o, Cosl:l Ribeiro. Carr;io, Con tn
M:rgalh-;.3:::. Di:inil, Ep:rmrnond<rs de l.\lello,Fr:rnco
. "':

•

.

.,

R

lis 13oteÍho. Fernm1do Os··rio. H q~·ino · Silva, se's'w por faltn ele numct·o c pt·cvinc ao's S1·s. deIgn:rcio Mártins, Jonqu'm B1·eyrs, ·.roaquim Na- !lut:rd •S que nn ::; •g-nnrla-l'cir<t da pro'\.imn sehu•·o.-JosP. Cnetano. Lcon ·io •le Cnr·>alllo, Liberato Bnrrn~o, Lourenço de Allmq uc•·qur-, Manoel U.rste m{no, concedcnllo n~ix.ilios· ú Iàvoura .'
Eustaqnio, ~brt·olino Illoura, .Manoel de ~la~a
llli:es. Ilfunoel Ped ·o. Prado Pimerrtel. Ribcil'O de - O Su. L" SECUETAruo dá co.nla do seg-uinte
''Meneies, ::lct·g-io de C:1stro, Sii,·Pira l\Iartin~,-sil- r
EX:I'EDTF.:\TE.
VPira de Sonza, Soares Drand~o, Theodoreto
Souto, e Zama.
·
Ollicios:
Do ftillltStCI'IO o unpcrw (e .
c 1 ~115!0
correu te, 1 e lindo lhe ~cja dcYol vido o oillcio
da prc:;idencin da provinciu do Rio de Janeiro e
(~
o proj cto ele lei n:'to ~anccionado rla resper~li\'::t
:~sscmblé:1 lccdslattY:t, que eom ~1Yi~o de 9 rleJ::t- _
neiro de l8i3 for::rrn remPttidos :.i c:rnwra dos
Discussão ele !'Cqncrimcntos adiados.
:::ll's. 1Jeputatlns c se Tcferem :.'1 inderuni~aci'10 'l'cclamnd~' tli'IO Conde de llosw.. do\Yski .-l\Iandouse. su tisfuzer o pcd ido.
'

<t

./-

•

•

..

•

:--•

I •.

l'llE!'llDENCL\

DO

·sn. FRE"ETIICO DE
VICE· PRESIDE?>TE.

AT.?I!EIDA

:1. 0

r1'n.Lc dt~volvendo inform:rdo o rrqucrimcnto em
que· o t:·nen te coroilel Ig·nacio Luiz dt1 Ara njoC11=-ta pede se lhe pr.rmittn p:tgar por pre•t;rrõcs
a qu:mt!:r que rleve aos coft•es pnhlico~ pt~ns :rr- remataçõcc; de bois p 1~rtuncenlcs ús fnendas na1 p· l
A quem rez a rC(jU!SI;<IO.
··CIOllaes
CC IaUl\".. . J?o St·cretano ~~ s~n<r~o de 8 _do _corre1_1te, partiCl]l~ndo te1· dl!'lgulo ~~ snncçao 1}11iJCrwl as rcl·soluçoes: sohrG a lrc~n~a ~oncechda ao d_e~e_m
bargndor do M~:~nlwo .Jo,:ro Caet~no _L1sbu::r;
sobre a pens:10 conccd1da a Clwrlcs J?1eor·1o: ~obre
ns pr..tenções
dos t'sturlant"s
Jose:.::. Antomo de
-;·
.

A's :llltor:rs feil~r a chr.m:1da aeham-~c presente;; o..;.Srs. , Frederico
- p de Almeida.
()] Ccsario
· , •. Al'rim,
· t l
AI ves d c .... rnU.JO, ompPU, eg:rrw, Jrw o r e
1\ie ieiros, João Bri~!'ido Costa Azevedo, Bm·uo àn
Estancia, Souto, Dnrão de Villa Bella, Jo:;é Caetano, Antonio de S;queir:r. _T~v:11'HS Belfort, Macedo; Zama, Theodoreto Souto, Fl'licio dos Santo, Affonso Penna. Rodri~ues Junior c Franklin
Doria .
·
'
. 1.ompnrrceram c epo1s t1 c ama a os rs. . ê 1\'ta,·tiBhll Corrcia de S:.'l : -e sobre a da partdru
1\larianno da Silva, Serg-io de Castro, 13uarque de l)ina de Oliveira Meno.~ Inteirada.
.
Macedo, Souza Andrade, Costa Ribeii'O, E~pin
Requerimentos :
dol:r, Ig-nacio·l\I:ri·tins, .Morei1·a ele Barros, Fr•·itas
De José rla Silva Pit·es Ferreira pedindo ser
Coutinho, Frederico Rego, Theodomiro, l\lalheiros, Lima Duarte,-Joaquim Sodré, Fid~lis Do- admittido a exame do L o anno da f:1Cnldade
telha, Liberato Barroso, Aureliano :Mngalhães, de mcdirina da cõrte em !ll::rco -rindouro.-N·
com missão de instrncttio-publicn.
Americo e Danin.
~
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De Carlos ·Maria da Silva Telles, tenente do
F~ltarnm com participat=ão o;; Srs. Augusto
1.2. 0 bntnlhão de infantari:1 pedindo que lhe seja França, Alves de Arattjo, Andrnde Pinto, Percontada a nntigoidadc de posto desde 18 de reira dl' :Mourn, Franco do Almeida, Flôres,
Agosto de 1869. data em que foi promovido~- Gavi:·,o Peixoto, Martinho C:m'lpO!:, Pedro· Luiz
A' comnlisiio dtl marinha c guerra'.
. Ruy Barboza. Vi.sconde de Pra'Jos c c1danoeJ

de

apre~cnta:-íio do rcqucrin~cuto do Sr. José Ma- . Francbco e p,:ado Pimentel.
rwnno,segundo
a urgencra
votada.
l1 Ao mero
. d"w a. b r·c-Re a sessao.
·
•

<I'I:/'I:FI:P~

1

de l87'D.. l
SR. FllEDEUICO DE AT.:\IEID.\ i. VICE· l

Sessão cn1
PRESIDENCI.\ DO

1

:11

de Agosto

0

Suo liuns c appt:oYadas as acias dõs dias 8 ·c 9
do cotTentc.
O Sr. :1.. 0 sECnETAnrodit conta doserruintc
EXPEDIENTE.

1 Officios :
SU:\BTARiü. -ExPEDIEXTE. -l'rc>jcctos.'-P:trcccr.-,\ppro·
Do minio;;tr·o d<l marinha de_H de Agosto ror''acão de rc•lacr.íics.-lllJscrracões.dos Srs. Prisco P:traisr>,
d' d
1 d ·
d
IJ.
SaÍdtlllh:t i\!aritÍho, MorciJ:a <lé Banos (mini>;lro de cstro.n- rente, l1e In O SC he. CSlg'UC la e
o r~ p:1ra
~eirns), Fabio ltcis, c Joaquim ~abLtco.-OhsCI'YaÇÔCS c nprescntnl' umn propost::t do poder eXPCUl!VO . l'Ç!qucrimcuto do Sr. José :\farínuno.-l}hservações c rcqneDe-'i ma-:;c o clia 12, ás 2 horas da tnrde.
l'lnwulo do S1·. Bu.trrruc de ~lar.••do.-I .a P.\RTE llA onn.E.Y 1
••
.
.
.
. .
· .
no o,.,.- .\pproYação do credito cnccrr.t'!o.- :l.a d1s· \
Do pt'CSidente da l·tl'OVIU<:I<l da Ballla, de .., de
r;us:;ão d., v;·ojccto n. 2'>1 tlll_ lSi!l.-0\Js~r\'a~.~es dos. Arrosto corrente. remettendo cúpia das <ICtas. dO'
:Sr>. JoaqUim Nahuco c. preSI•lentc.- Lllscuss••O d•ts
"'11 rr'
1 •t •
d "·I
\.] o· C
11 ~
emet\das do senado sob n. 12i •\ de iSiD c cmcn•h tlo
CO •·,.,tOS e e1 OI ?CS C 1v OD;te t l't\l'e, ara v.· :~s,
Sr: Olcg:u·io sou n. Hli A. Díscu~,o~ .los S1·s. Costa Monte ~anto, Mmns do R10 de Contus f. UruJJú,
AzeYc~...Jo:~q?im NalJn~o, ~ ~na;1nc <l.c Ma.c,do:-;-Cha: U::l ckit;ftú tfLte se procede!l para preenCher a
<la•los ns. iG2 A n wr,. ,.,-2."P.\nTF. o.\ onin:>~ r,o m.,.ag-:t ix.;, a P
r. e •
•ranci~co · ul'la
a." •liscussi<o da fixação uc rort;as do mat·. Discnrso do Sodr·é l\:reie:1, nomr~ndo miubtro do impet·io.:Sr. BnarrJttC uc :\lar.c.Jo
A' comlllis-iio de poderes.
os pre~1 en.es os
eg-ío
c
A.'s 11 horas da·manltii, feiln a clwmnda, acham-,
se nr·csentcs os ::)rs. Ft·cderieo de Alm··ida, Cc· Porlo Scgn"O e vil:a de Illlcos. na prO\'llll'ia rla
sarío Alvim, l\Innocl Euslaqnio, Snl.lanP.a l\fa-~ B:1!Jin, rcmeLtendo rópi<1~ das acta~ da eleiçã<:~
rillho, Co~~ ta llil.Jeiro, .LI! dra de Vnst·onc:~llos, :l que !'C p1·ocedeu para preencher a vaga do :;r;
Jo:;é :\Int·ianno, Prisco Parnizn, .Mnrcolino Mourn, ilepLtl:ldO Francisco Maria Sodré Per·eira, noB:n·ão lia Eslancia, Antonio ll<· Siqucúa. Nl:n·cira DWidO ministro dú impe.:io.-A' commissào de
deres
.
..
· r.eq ucri mcn tos:
]~urros Piriwnlel, Mnnod CaÍ'lo~, Viria to d.~. Medeit·o~, Hodr·kne~ Jtlnior, l\Ial'ianun da Sil\':J,
De Juaquim Luiz M:moel de .Jesus, 2.0 tenente·
Bua l'tJUC d' l\l::t"Cdo, Hibeiro rlc Mene1.es, E ;pin- n.fwmndo, pedin•lo que sun re1'9rma !:ejn pro·
d11la, ~egismundo, EJiam:nondas d•• Md!o. Bell'ur·t ron·Hlal. üs tbquel!cs que oiJtem es·c favor por
Duarte, lldefonso de Ar·aujo,Cnsta :\z•~v.~Jo, B:1r:io innilidez em camvauhn.-A' con1missão de muriRonwm de l\Iello, Antonio Ca!'lo-:, ~~Iunt·•, I~tl:lcio nlw c ;J;nerra.
l\h11 ti us, .IIJ<l•J uim Tav-ar... s. Aur·cl in no Ma::al h:it'S,
B ltrãu, Li11Ct'ato Barroso, Correia Rabello, Bn!l-üo, \ De A"ug-Hslo Gomes de Almeilla'Lima, pe ..
All'o_nso ferma, ~in vai, Freitas, Sernpltico ·c 1 dilllo tH·cst<ll' exame de 3." nnno medico d~1 côrte.
-A' commissão de in~true<~ão . ub'ica.
.

!'RESIDENTE. ,

l

....

•

)

~

.

.) '..

•

,

•
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Sessão em -11 de Agosto de 1879.

,São lidos, julgados objecto de deliberação c
mandados imprimir os seguintes
PAnECERES;

1879- N. 37 A.

iunprm o oque est:~ Augusta Camara resolveu,
a-commissão de fazenda tem a honra de offerecer
o seguinteyarecer sobre o projecto n. 37 A deste
ArauJo.
O projer.to se propõe modificar a lei n. 601 de
18 de Setembro de 1850, para cuja execução foi
expedido o regulamento que baixou com o decreto
n. 1318 de 30 de J:meiro de :1.851:.
Os :1ctos citndos regetll um dos mais im )Orantes serviços a a ministra<.;ão, qual é o das
.
terras do Mminio publico.
As. modificações propostas entendem conr os
. i. o Permittír a venda, a prazo, das terras do
Estado.
A venda a dinheiro de contado, é o estabelecido pela lei. Ntío ha duvida, que nesta parte o
art. L • do projecto é um melhoramento.
Nem sempre é possível, que .o occupante, JegiLimnndo a sua [IOsse, di~pQnha de recursos para
de prompto liquidai-a. Para elle é, pois, de manifesta vanta ...em o 1 ,.a
,.· ·•
ma das em prestações ou a prazo.
Semelhantemente, a vendn feita a· outros nas
mesmas condições é .mais facil, favorece a ·cuiur , mais se ese:a.vo ve com os pagamentos a
prazo do que rio rigor até hoje prescr!-pto ou· ao
meno:; praticado.
Entretanto não se deve esquecer, cjue a nova
medida é incompleta- senão manta. Si prucur~.
mos alterar o reg-i meu )il conclemnado da lei d~
'
' '
~
~
'
permitte, como regt·a geraln acquisição de terras
publica~ drwolutas por titulo de eomprn, jnsto é
que, além da venda a prazo. se faculte tambem a
concessão de terrns por afo.ramento.
2. o Tot·nar legitimaveis dentro de seis mezes,
a contar da data d:t nova lei projectndaJ ~s pos:;as
que, em virtude de herança ou de alienação, não
se nch:1r~m n1ais em pod~r do primeiro occupante ; sob pena do posseiro . perder. o dir~it_o á
cultivada.
,

Cem effeito,a lei sujeitou á legitima~.?ii'O as poss.es
~dquiridas por oceY.p~ção primaria ou havidas

do primeiro occupante; ma!-\ diminuto é o numero das concessões legitimadas.
A isto -se deve, por um lado, continuar desco.nhecido o domínio do Estado, que não está extremado do particuiar; de outro, a invnsão e absorpção continuada da propriedade publica. · .
. ~'mal, pois, que exige remedio, que o projecto
mdiCa.
3. o Autorizar a~ medições po~ contratos ou
.
!J:O rs. por metro linear.
Pareceu ser este o fim dos arts. 3. 0 , ~.o e 5.o
do projecto; "()ois,si apenas se trata de incumbir
-dessas meditões agentes nome:~dos pelo governo,
~a pelos presidentes d~"' pr~viBcia~ nada ha que
regular sobre a matena, po1s para Isto tem co1uJletencia a administração.

Mesmo como meditões por contratos; tem· o
governo ensaiado o systema, que naoa tem pro.vado; si não que as verificações tornam o meio
mais dispendioso do que a 'mediçilo directamente
realizada por agrimensores ou engenlleiros de
nomeação do · ro rio ,.overno. Não otistante ·
uma 1 éa ainda a estudar, e que póde tal-vez,
modificada, trazer economias c vantajosos r:esultados ..
,
"-e ,
nunctam ser o
projecto, em geral, Je utilidade, cabe ;í commissão de fazenua acrescentar, que o gonm10 imperial não se tem descu1·ado deste assumptD, manifestando, en1. dhrersos rclatorio~ Jo ministerio da
ngricultura; a necessidade de reformar-se a·Iei
citad:~ de i8 de Setembro de 1850 e o res 'Cti o
régu amento. E' assim que o actual honrado
ministro daquella repm;tiçiioJ no intuito de propôr ao pMlamento as medidas conducentes áquelle
,·
·
ã im or au e assumpto a uma commissão espednl composta de cidadãos dos mais competentes.
·
Constando que o trabalho dessa commissão está.
concluido, é que, tomando-o por base ou como
auxiliar, o governo apre:-entarú a esia augusta
camara um projecto de reforma completo, regulando e melhorando todos os serV}ços e dependencias attinentes :ís terras do dominio do Estado,
:1 commissão de fazenda :
e parecer que a discussão do ·rrojecto
n. :37, deste anno, seja adiada para quando a es1.a
camara fÕ!' presente o que, sobre o mesmo as'
,
· i,
o 1 i u ura s
propõe offerecer, como annuncia em seu ultimo
relato rio.
Sala da commissão, 9 de Agosto de 1879.- .
Buarque de Jlfacerlo.-Barros Pimentel.-Lourenç•
de Albuquerque.
1879-N. 37.
A assem_bléa geral resolve:

Art. L". Fica o governo autorizado a vender
a prazo as terras do domínio do Estado.
Art. 2. 0 São legitlmavcis, na fórma do art. ·5. 0
da lei dus terras, as posses que em virtude de heranr;a ou de ·nlien:u,·iio, n1io se acllarem mais
occupadas pelo L o posseiro.
p~, ra ,.ra )h O
•("
~
ções, que não requerer legitimação da pr;sse dentro do prazo de sei~ mezes, a contar da data da
publicação da presente lei, perderá 0 direito á
zona de terr:as devolutas, contígua c igual á área
cultivada da respectiva posse, g:~rantida l)elo'
§i. o do citado art. 5. o da lei de i850.
Art. ,3. o Poderão ser incumbidos das medições e demarcação das terras devolutas e das
tcrn1s sujeil?s ;i legitimação juiz~s commissa:-ios
ou e~1g~nhe1ros nomeados pelo:- pre~identes das
provmcws.
Art. 4. 0 O governo organizaril uma tabella
dos preços das terras de que trata o art. L o
n .o a zona em que se ac arem, máis ou
menos distantes das estradas de ferro e dos rios
navegavcis.
Art. 5 .., O governo organizará igualmente uma
tab :lia dos pl'eç•;s da medicão das terras devolutas ou sujeit~s -á legitimã~o, comtanto que aquellc
preço nao exceda de ~O réis por metro
1
1 linear medido. .
·
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Sessão em H de Agosto· de

187~.

39

.Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em
contrnrio.
de Janeiro dei879.-Hortct
Saln dus sessões,
de Araujo.
:1.879-N. 267.

Foram presentes á commissão· de marinha e
guerra , c de fá zen da o requerimento e mais
•

'\

•r

-

•

..

trud.es Perte_nce_ Kohler é D. Leonida Pertence embora casadas ant~s da morte de seus pais, tê1~
'1':;11111ll. ir·miis do 2. 0 tenente Manoel Ferreira direito ao meio-soldo ou montepio deixi!do por
-de Aulirade Pertenc~. que pedem se lhes continue elles, não existindo filhas solteiras ou viuvas,
a :li.Jünar o montepio, qne estavam. percebendo nem filhos menores de :1.8 annos; o que ~emons·
no estado de solteiras, e lhes foi suspenso pelo tra que o legislador nilo cogitou de pessoas
miseraveis, il~ qunes ces~aria o soccorro de que
sim pies _facto de se h~ verem_ casado.
.
m:1is 1wo
eeb. i.
•
,
sü.es que a legislação carece de um acto declnru- m:1s si111 do reconhecimento de um direito. funLorio do poder legislativo, firmando n verdadeira dado p:m1 uns nn rii·cumst:mcia da· c;ontriímição
"

•

L

• (T -..

• ••

,

l

l'

L

::::; ..

•

de 2:3 "de Setembro de 1i95, que outra não é
senão a qu'~ foi sempre observada desde ·a data
da c;-ea~ão do referido montepio até a uecisão ue
19 de Agosto de 18G2.
Esta decisão 1nandou suspender o pagamento
do mon.tcfliO :ís .irmãs que se casassem, pelo
fundamento de ser duvidoso o direito de nmpliar
a disposição do art .. 8. 0 , com o que preceitua o
art. 4. 0
•·
·
Dós citados artigos eis o teor :
• Art. 4. o Si por morte de qualquer dos coni int - não ficar viuva mas sim filhas douzcllas, ou viuv~ts, iior todas cllas se· partirit
igu:tltnente o meio soldo de seu pai, lwbilitando-se per:mte o auditor geral da ·marinlw, da
sua filiução, estado de dom:ella oa viuvn, e esta
porção se lhes continuará, emquanto as ditas
viverem, aind:~ que ~nudem de eslad~ com. qual-

f

••

I

""

'

'I

::--

•

blico ; ·
.
4. • Que as~im ~e I!UlenueLl e executou .sempre
iDYnriaVellllCUlt• uesde n época em que foi promul~ada n lei uu montepio, o art. 8. o do respectivo plnno;
5. o Que· niio :;r• tr·nLa de cre:~r direito. novo,
mas ~im de estn!Jelcct•r n genuína intelligencia
d:i lei no iutnitll de respeitar-se direitos adl].uiridos;

A assembléa geral resolve :
t
o As irmãs solteiras dos officiar~s. da armada tem diréilo :í percepção do respectivo
montepio, emquanto viverem, ainda que mu~
dem de estado.
. ·
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em
contrario.
Sala das commissões em 7 de Agosto de 1879.
-1 . 1 oura. -1· t? o e ' vim.·aumas para as outras.
cedo.-Loureuço de .4.lbuque1·que.-Viriato de Me•- Art. 8. o Si por morte dos contribuintes não deiros.-Barros Pimentel ..
ficarem viuyas, filhas. em estado··de donzella, ou
1879.-N. 2G8.
viuvas, l)tio no· estado de viuva, c tiver irmãs
donzr.llas, virão estas a perceber aquella porção
que devia p~rceber a viUYa, filha ou mãe do_dito
A' commissão de pensões e ordenados foi
_ofHcinl, i:>to é, meio soldo de. seu ·irmão repar- presente ·o officio elo ministerio dâ faz~nda de 5_
1iúo por todas igualmente. »
de Marco deste anuo· em que remette a esta caA deeisã0 1recit11dn foi lavrada de accôrdo com mara, éompetentemcnte iafor~ado, o Tequeri-_
1
a ir.nperial resoluoão de conselho e ... e utu- menta o pag-nl or a paga n:
bro Gl.e 1.861., com a qual aliá~ não se conforma- B.io Grande, Atlolpho P:tlmeiro dn Fontonrn, em
rmn o eomelheito director geral de contabilidade que pede que seu~ nmcimentos sej<liD eqaiparanem o conselheiro procurador fiscal, que· enten- dos aos do pa~:~dor central em S. GabrieL
A' vist..'l. pois, da informação prestnda pela
dernm a~sistir o mesmo direito- ás irmãs dos
officiaes, qur. percebem a pensão para não per- thesourari:Í. da referida província, em que comdel-a pelo f2cto do casamer.Jto,. opinião esta parando a rcspon-::1àilic~1de e serviçe en_tre :uma
emitlida tambem na mesma consult:~ pelo falle- e outra pno-adoria, expoe ser de toda a JUStiça o
que requm: ~ suppl!cante, é de parecer que se
cido Visconde de ltáborahy. .
As conirnissões de marinha e guerra e de fa- adapte o segumte proJecto. ·
zenda em vistu do que fica exposto, e consideA assembléa geral r_esolve :.
rando:
··
Art. :1.. o Os vencimentos do pagado~ à3;- pagaL o Que scmdo a pensão de montepio quasi o
.
· .
·
a rovmcta de S.
eqmvalente de um ia e so o com que cou rt· Pedro do Rio Gr:l.nde do Sul ficam equiparados·
buc mensalmente cada official de marinha para aos do :pagador central em S.' Gabriel na n1esma
ser pago, depois de seu fallecimento aos herdei~ ,província. .
·
.
ros designados :no' respectivo plano, não devendo
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em
poi'tanto -ser .Privada deste direito a_pessoa que contrario.
' ·
estiver .no _gozo· delfe, pois que semelhante
Sala
das
com
missões
em
7
de
Agosto
de
1879.
pensão não cõnstitue esmola ou soccorro do
-Almeida Couto.-Seraphico.
Estado a pessoas desvalidas;
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.. .
· ·. 1879-N. 269 -~.-~>''~

.

•. · · Igu~rra Pm C~ITo-Corit, no an_?o ~~
na
Foi prcsen.te .á cornmiss<io de màr~n:ha guerra ~!eira como ~Jud:•nte de'bata~llao, Ja, fi:;cal z:~do
'

. • ·

1870, jü
1

·Q

o requerimentt). devid•1nwnte ilrr•._,rrnado en1 quê . ~omn~and.m?o c~r-pos_ em com.tate, _te.n~o
o "'o tenente da ··ru1nda Augu>;to Guede~ dB f'ar- obtJdo_p :r acto!' de biavui a. o JlO'ito de Bl:lJ~I ~em
vaiho ped~ i,ue -~e llw route como de en,b·lr~J'ue 1 eom_all:;sao,_ ~logros de seus chefes, o habito de
• ,
.
. ~
·
·-Chr1sto Olliclalato da · :~
' ·
'·
'
· . d0 outras de eompanha.
17 de ·Ab1·ii de 1.878, l'll1 que , ..1 ,·
a bOI do
i
A commissão de marinhu e guPrra conside·
enc' urac;adn lnaepmdntcia. ::.e- ' m
. ~
,
! rando :
· ·I!'' "' •

•

t

..·

·o ·

i. o Que todas <lS aUc!!a,.ões do :-upplit·ante si.io
.l11o na\ ai e a SPrçãu de m:11 inll:1 e g-uenn de
lhoselho de 1<~-tadu, opin:mdo :•quelle ('OIIS\ lho tonlit'III:Jdn:; por sua fé de officio, ;Hmex.a ao
1wla nocp~.:id .. de de n•u:• di~po,iç:io in.tPrpctra- rerjuerimento;
tiva dus §§ ;J. o, 4. o e 6. o do art. 1. o dn lei. n.
2. o Qt~.e nn infnrma(:ào pref\tada pelo actual
2~~6 de• 18 de' Junho de 18i3. pa:·a q11e se esta· ministt·o da g-uerra, pron unr;i:1-sr~ S. Ex. do
belet;:1 t'O!llO ex• ''P~·ão 11 te ..,, pu uc s. rvi.:o alJor~o modo7 ma i,;• Ji,;ong-eiro re!:tth nmeNte á e~t:1 Jll'e~

I

~

l

~

f

,

1

f

'L

.,

'

,

•

•

•

c.

•

·

•

<

c:,

é muito di~tincto. n~;o só na :>I.Ía vida civil cu mo
1w militar, qne· conta bons ~crviçG::, de ciun•
:J •
•
• •
•
l<Ullla ( ue é . . ·a 'o!', '
• •
• ·•
• •
almirante JoatJIIim HnywuHtlo de L:101:erc; mas, a que perLí·nceu, <tclw-se c"Itoca.!o entre o,; meque 11• u foi ~doptado pelos dous outros mem- lliores o.fficiae::;, s1 nd; opinião e S. Ex. qnc
hms da cilada secr,5.o, por entcudcrcm IJU•• ~~ convém ao servjco a re1 Prs:;o deste offici:ll <lO
fCIIICSsa d3 pret•·U\:UO de que Se trnta ao poder qt~adrn ell'cCLÍYO do r:Xl'I'CíÍO :
·
'
le•ci~l .livo. importa propor ao ;mvemo a clis::S." Qn.· ce:'sadu a c:ltL:'a 111Ótiv:•dora da rofo•·ma
pens:1 ,·:arcial dest·t cundi(~ãn essenc::d. p:Jra 11Ue e Hchattdo-se o su pJliic':mte nas ('Ondi~·õos dP COJiotlicia s dn co; pu dn armada sejam verda .ciru- linunr u prestar seus valin~os :;en·ico~ mibt:wes
nH nte pl'ofkieutes no acsempcniJo d:.s rcspeeti- ~1ue Lno proliquos fon1m no lon!!·o período •lecor~
vas l'un•·t ões.
rido dt•sde i i de. Ahril de i8~9,em que a~~t·utou
Ci<li'S elllbal·cados • m na ,·io de gueJT<I; voto com
o rpml se conformou o relntor da :'Ceçuo de HHl-

•

1

•• ~

H' ;..

possibilidarlc de se~ o__ supplican!c :1t1endiclo e
cont~Ol'da eom a npmwo elo conselilo n:1val e
~J•aioria da set·çiio rlo cons.·lho ele 1~:-;t;tdo. de llle
Sl porveniUJ'n 1:1 menos equirlarle nas di:'fl!ISiçõt,t' l'el:1tivas :10 a:'SUUlpto, cnnvt>m pur meio de
um<~ medidn gernl s:mar o defPito d3 lei, mas
n:·l', .uma pr"':idencia excepcional em fnvor de
cert 1 e dt'tel'llll n:Hla pesson.
. A~sim, poi$, a commissf:o de m:~rinha c :!:Uerrá
,·

•

~

·rr

.

:

•

•

.

:

in:'!iv dual perém ·de~ tlll~u ~·l·soluc 0 que mais
garanla os'direito~ de pro":oe::o ao~ otl;ebcs cl.a
~ll'lnada e nnne a ve:·~·:deira · intélligencia da ltn

a . :

k

.

-~

.

•

ref9"rmudo, .set·ia 11:10 consult_:l~ ;1 convPnien.t:i;l ~
a JUSt ça 1ecnsar mua pO~l(;"<IO -no cxer•:Ito a
! quem ncil,: tanto se illusLrou
elo z,.lo d diI caçao e vn or ~1tLestados nos repetidos elog-ies c
nns cnnrlecoraçõés que lhe foram t~11nferida:;; 0
I de parecct· que se adopt~ o seguinte prujecto:
A assembléa geral resolve:
,.
.
.
. .
. Art. Lo F ICil o ~ovcrno auto!'IZ<Hlo" ~earlmtt:. .
tu· no f U<Hlro ::WliVG do excreilO :10 lll:i r. ,; ..
Fr::ncisco da !SiJva_. lorÍI~~u sem pfi~it" o decreto
de fJ, ,de Dewlll!J;·o de 18J;),ql:l_c o relu~·mou, m_osI, tra~l~~-sc por_em l;lll ~o:·:~. Inspery<~o_.de S<JUdc
I ~~; s~.11~cha P1ompto 1M~ todo o ::;eJ \ 1ro de paz
.
c "'\.uet ·~ R
. ~ ~· . :::.. o
cvogac1ns as c1lSposiçocs em cgn1
trarw
·
!
.
. . - .
.
: Sala da ;:.nmm1ssao, ' de Ago:;to de :1.879.i J1!. 11/ottta.-}lello e A.lviÚL- Vi1'iato de Jledl'iros.
1

I
1

Jlu_ parte_ quo fnz o obJe~cto da r~:c':nu:11;ào, de que
se 1rnt:~. é de t1arecel' que se adopte o ~eguinte
projecto.
A nssemblt:a oer:tl l'CSOIYC:
, .
. "'
.
Art. Lo F1ca C?llSidet·:ldn c~ mo de embnrq_uc
o tem 'O de ser\' 1co :1 bordo de· ual u • 1 'I
quaudo o!'den;1do aos, officiues eml.mrC<Jdos em !
- 1.878.-:X. 271.
.
navios de guerra.
A}t: 2. o Revogam-se as disposirões em conA' commissfio de nm·inha e guerl'a foi presentrariO._
te o requcrinwnto competentemente informado,
Sala·das commi..;sues, 6 de Agoilo de 1879:-~ no qnal o L~cirugiüo reform:~do do:ot·ot•p:J de
1Jl. 211oura ..::-Mello e ..;llvi?n.- Vil· i ato de 11Iedeiros. san!lc do ElWJ'Cilo, Dr. F.orcncio Fra ncisct. Gun1 ça!ve~, pede reverter ~o quadro dos cirurgiões
· efJecttvos do mesmo corpo, com a dausu1a de
1879-N. 270
contar COIIIO un tig-uiduclc de posto o tCillpo de
. A commi.;são de marinha e guerra exnminou serviço eíl'ecti~o que prestou eul(JUanto esteve
ospapeis r"ferentes á PI'et<'nç~:'io do.major refor- reformado e com direito [ts promul?õcs qiil.e lhe
mado Jo-é Frandscn da Silva, (JUC requereu ser forem dcviuas.
•
readmittido no. ~u;•dro activo do exêrcito, alie- _ Como se vê, tlll::is são as cs lecics a considerar
,.
•
~ t'
•
e 1 e na pretençan de que se tratn-readmíss·!o no
pezembro d_e :1?7<>, em conseq ucneiR de moles tia I quadro efrectivo do exerci to, c vantagens de
JUlgada entao mcm:•·Vel, n-1as da qual se_ resta- tcml)O c de acce~so.
b~leceu, send? con~I~erado promptq p~ra_ o ser- I Nns condições- em que o supplicante foireforma. VIÇO do exerc~~o- em Jn~pe~ç:to de s~ude a .H àc ào, :1 seu pedido e por motivo de moiestin, ineu~
Juuho de -:!.81'; que servm ao patz 28 annos ravel, os f:wo1·es que constitucm·-a:se~und::i ,ese fez toda~ campanha d,o Pm:11guay, desd~ a do pecienuo estão no caso de serem aitendidos,é por~stado Ol'lental de 18M, ate a conclusao da tanto a com missão s<J cousiderarit o~d:Íl!rimeiru,

I

--···
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Sessão em li de Agosto de 1879 . .
tendo em vista conciliar as conveniencias dos
]) ons servidores do Estado com os reaes interesses
da causa publica, sem prejudicar direitos de
terceiros.
'
Da fé de. officio
apresenta. e mais... documentos
-

ás · f!lri~ficaÇõesde -Curupaity, inutilisou.-se por
matdaçao e teve de reformar-se.
·
. Das informaÇões ·prestadas peJa· repartição do
aJudante-general, resulta, que- ·o supplicante
como 2. 0 cadete-2. 0 sargento do :to regimento de
. . i a ca a o, en o oma o . parte em a guns conbates como 2.• tenente de comní.issão
n~ 2. 0 corpo provisori_ú:.:_da mesma ar.ma, foi feo
Setembro~de

depois de 9 mezes de trntumento. '
Retirad.o assim ~o quaàro aclivo do
para ni.ontar a eurermaria militar da companhia
de infantaria da provinci;l do Espirit,-Santo, na
qual: flcou servindo de Julho de 1871 á r_., de
Fevereiro deste anuo corrente, em que foi substituído pelo segundo cirugião, Dr. Alfredo de
PaUla Freitas, merecendo elogio do coronel Seba~tião José Bazilio Byrrho na inspccção que
este official passou á citada enfermaria em !877.
A commissão de mari-nha e guerra conside1.. o Que o supplicante apresenta uma fé de
oillcio
limpa de qualquer nota
ou falta
;• ·
C) o
• ' •
•
•

bilidade de continuar no serviço do exercito em.
consequenciu de moles tia adquirida na campanJw
do Paraguay ejulg[lda então incurayel;
3. ~ Que a circumstancia detcrminudora dá'
reforma, tendo desapparecido, como prova -o
te:t:mo de inspecção de saude pas;ado a 28 ~e Ja-,

41

.

:~

~

~~

1866, e submettido por esse motivo

duns vezes 'á inspcc~ão de -saudc que o julgou
incapaz do serviço de pnz e guerra, ficando aleijado do braço esquerdo. Em taes circumstancias,
foi reformado por decreto de 20 de l\faio de 1868,
com as honrns do posto que occupavn.
L ã
ma in 1a e guerra,. eu o. em
attenção: ·
:1. o Que o supplicnnte 1~restou bons s~rviços na
" . ' ení chefe da 2. 0 corpo
ordem do dia de commando
Rx.ereito em opera~õe5, n. 88 de :1.0 de Outubro
de :1.866 ;·· nn parte dada pelo commandante du
eorpo provisorio de arlilllal'ia á cavai/o em
23 de Setembro do mesmo anuo, com as seguintes palavras: • Ferido o Sr. segundo cadete segundo snrgento Estevão Pinto da Luz, jeven
enthusiast~~. que, como chefe de peça combatia
com umn· bravu~·a Q .~.alma p_ouc.o vulgar, q~ando
2. o Que àa mesma ordem do dia consta' a su:J
not:neação de 2." tenente em commissão feita a (J,
ele Setembro de 1806 e ortanto c uando foi ferido de modo a fic<Jr inutilisado, jil era official ;
3." Que era de justiça considerai- o neste
posto para a reforma, motivada por circumstancia tão honrosa. a um militar.
4.. o Que em condições identicas esta augusta camara já se manifestou favoravel ti um dos bravo:;
o

~

1::1

.. '

' (.
...
c
lhoramento de reforma no :l.ú cadete reformado
apto para continuar ao serviço activo ; .
alferes honorario do exercito Rufino Porfirio.
e
. 4:. o Que o poder legisla.tivo tem estabelecido
E' de parecer qLfe se adapte o seguinte pro})recedentes que autorizam a readmissão no
quadro dos corpos- do exercito aos om.ciaes jecto :
A assernbléa geral resolve :
dignos desse favor;
E' de pareeer que se adopte a seguinte resoluArt. L o Fiea-o governo autorizado a conceder
ção:
melhoramento de reforma ao '2. o cadete 2. o sargento reformado e alferes honorario do exercito
· A assembléa geral resolve :
·Estevão Pinto da Luz.
o
Art. 2. 0 Revogadas as disposições em conno qu~dro effectivo do corpo. de saude ao 1. o
trario.
cirurgião ·reformado Dr. Florencio Francisco
Sala das com missões em H de Agosto de 1879.
Gonçalves, ficando considerado o mais moderno
da sua classe; precedendo porém inspecção de - ·Marcolino llioura. - ilfello e Alvim. - Visaude pela junta militar da côrte que o declare ?·iato de 1lfedeitos.
prompto para todo o serviço militar.
:1.879-N. 273.
-Art. 2." Revogadas as disposições em contrario.
·
A commissão de fazenda examinando a petição
Sala das commiRsões, em H de Agosto de :1879. de Antonio Carneiro Fontoura.por si e pelo her-11f. J1foüra.-3fello e 'Alvim-Viriato de Me- deiro do finado ex-almoxarife do ar5enal de
deiros.
guerra de Poti.o Alegre, Firmino Luiz Gomes.
de -!\breu, yerificou pelos ci.ocumentos que a

Ao poder -legislativo pede o 2. 0 c&dete e 2. 0
. sar~~nto reformado e alferes~ Iwnorm·io do exercito,_Estevão Pinto da Luz, melhoramento de
· reforma; . allegando que foi promovido ao posto
· de."2. o . tenente em eommissão da arma de artilharia ..ã 4 dé:Setembro de 1866, e em 22 do mesmo
niez ·e anno sendo gravement~ ferido no ataqtte
.. ---A.

6.- TOMO IV._ _

Sul, nas c~nt~s ton;adas depoi~ d; morte deste,
reconheceu sobras. no valor de ·6~7-:655$077 e
faltas no vâlor de :l86:507ç)SOO ; resultado~· aliás _.
que não foi considerado satisfactorio pela mesma ···
thesouraria, porque, tomando essas contas 28
annos depois da morte do ex-almoxarife, -não
encontrou os liYros para o credito e carga nem,
outros documentos necessarios, mas, não ob-
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stante,julgou osl1erdeiro.s rcsponsav~is e mandou
qua.entrassem para os cofres publ!r.Qs com os
liens· dà heranca.
.
Na falta õe base segura para se calcularem as
S )J" S e as tl
,
i
:1
que' aquel!as. fOra iniquid:Hle que fossem os
herdeiros considerados no dever de pagar as
.
•.... "
..
- de receber t~s primeiras; o que cousiJerando, é
r. commisslio de parecer que seja deferida a pelicão. encontrando-se a somma em favor do
E:x-ainioxarife com o alcance e scB.do as contas
dadas por lil!nidadas. Olfercce pois, o seg-uinte
projccto de lei.
A assemlJléa geral resolve:
_-\.rt. 1.. o 0 gm·erno dt~rá por 1iquidadt~S as
contas do finado almo:x.arife do arsenal de "'U -~a
da provincia de S. Pedro do Sul, Firmino Luiz
Gomes de Abreu; encontrallilO-se o alcnnce com
::s sobras reconhecidns pela . thesoRrm·ia da
mesma JH"OI'incia.
Art. 2. 0 Re\'"og::nn-st: as l1isposiçues em con-

Per~nittnm-me Y. Ex.. e :1 camara uma .c~nsí
deraçao. Devemos concorrer Lodos, sem dJstmcI ção de côr política para que se possa conseguir
; nesta terra segur:mça individuo! ( apoiados);:
. · •
:s \· '> i
(;, I ais aggrav::m es ClrCUffistancias são commettidos mesmo nesta cône.
1

sustenta me·smo no · pral"lamento, tanto nestll.
COmO lia Outra Casa, Se Chegará tl COIJCJUSâO de'
l que não ha paiz mais atrazado, especi:tlmente
no que concerne a po ICia e seg-nrano:• publica.
O f:lcto ile que we voa occupar não necessitr~
commenlarios : a!!enda a camara ao que vou.
le1· c que esl:í publicado na Gazeta de Uberaba.
(lá):
·
·
trari~.
• Joaquim flaymw<do ·da Silva, natural daSala das sessões, 8 de Ag·osto do 1879.-Barro.~ Fr:mca, residia na villa de Monte AlGgTe, ondePimentd .- Lourenro tl!· A lbnguerque .- Bnarque es.crcia as prolhsues de sapateiro e musico. _
de 21[acedo, yenciclo·.
~- .Toar[t~im. Ah·es de Goil.vea, fazendei1:o infl·ttr

i

üppressão a requerimento elo Sr .
Prisco Paraíso, o seguinte:
PARECER

:1.879-N. 6 G

Provincict da Bahict
A commissão de constituição e 1\0der\:s ex.a~
~~
t
c.
1e a
provincin da B:1hia, pnra preenchimento da vaga
deixada i}c]o conselheiro Francisco 1\laria Soclré
Pereira, :r:tomeado ministro do imperio.
Considerando, <1ne todo o proce:;so eleitoral
correu reg-ulal'mente~ tendo obtido o conselheiro
Sodré maioria de votos ; é a commissüo de pareror qnc sejam :~pprovadns as-e!eirões secund:u-i:1s
ultimamente procedicl11s na pi'O\'incia da Bnhia,
e re~onheci_do deputndo o conselheiro Franeisco
•

'· ....

l•

-

•• -:

l

"

Sala dns commissões em H de Agosto de

:1.879.- Theodoreto Souto.-.:lraglio c Jllello.

O Sr. P1·i~eo Parai~o (J)eln en-dem)
pede que se consulte a c~Hnara sobre si concede dispensa de impressüo para que este parecer
seja desde já submettido á v:>lação.
(E' approvado o requerimento e betn assim o
parecer e procla~11ado deputa.do o Sr. Franciscc,
Sodré.)

O

Sr. SaManba 1\l:arinlto:- Pedi

.-

.

. "'
· esp~cialmentc do Sr. ministro da justiça
para
um facto que, tendo sido já publieado na imprensa da côrte e. d:ls províncias de 1riinas e
S. Paulo, veiu agora detalltadamen.Le ao meu co:aà.ecimento por cartM, que recebi de amigos,
dessa ultima provincia, cartas trazidt~s pela propria pessoa de que vou tr<Jtar; a victin'la de 1:1m
dos mais hon~orosos attentados de que ténho noticia: -

• joaquim AlYes uesconflou, ou algucm lhcdissc, que- a sua amasia- o trahia com Rnymtm.do, e o tenente coronel-cnsado, pai c :wônão poclia consentir rrue um pobrs sap:1tei1·o ou-·
sassc leYantar os_ olhos para sua ama5ia. Semclh:mte. attent1.tdo ckYia ser horriYe1mcnte pnniào~
r te i a ::se e ogo nos meios
de Yingança.
.Tonquim Rn~·mnndo soube que aqucllc personagem lrataYa de o mnndnr a~·arr:u· porcapnngns, e não podendo confiar na' protecção das
antoridade;:. foi refugiar-se na fazcRda de Joc7o
Chl'!Jsostomó l'iei)'(t, p::n-cmte -do telTivel Lenentécor,mel, ao <JU~d pediu protecção e abrigo. Dous
dias depois, a q; de Abril proximo unssado, viet·nm
ú fazenda uous c:tpangas conhecidos )eJo:; no,nes
:) ernctlY o .>aret iio e Francisco Rosario com
umn cartn ào m:md:mlc .Toacmim Alves de Gouvca, para o donci da fnzendâ ; este entregmt-lltes
o homem que (ôra entregar-se â SM ltospitctliclaclc.
·
São nomes que devem fiem·- con;;ig-naclos nos
annacs e nu historia do paiz, como de grande&·
sce]era tos.
O Sn. Lm.\ DüAilTE :-.Toiio Chrvsostomo Yicir[t
ó um homenr honrado.
•
O Sn. SALDAXJL\ ~I.u:rxHo :-Pelos factos devem ser _aYaliados.
_,on tlH~a a. er.
• Joacp1im Haymund •, foi amarrado de 11ulos 1;
pés, tendo antes 1·ecebido uma ptwltalada no peito.
e neste estado o puzeram sobre um cavallo é
conduziram em di!·ecção <i villa.
_ ·
• A's 7 horas da noite, chegaad~ um quarto
de le_gua da povot~ção, . foi atirad~; abaixo do:
animal e um dos mandatarios correu a-: avisar oll1<1UChmte do bom exito da empreza.
1

a
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• Por oi·dem do tenente-coronel t;onclgzi~:mn ao rio Tij nco. A's 9 horas da manhã, estando a
a t,ictima pal·a a villa e ahi ·em plena rua come- almoçar a capangagcm, pude a vict.ima levantar-se a custo c abrir mna porta. X o corredor
-j~Ott o suppUcio, sob a ·direcçiTo do-mandante. •
Tod~s essas atrocidades. fora.m p1·~Li~adas e~n encontrou uma espingarda de dous canos. Ar.

pela seguinte fórma : ligamm-lhe o.~ pulsos e os
pés e atra'/Jessamm-llte um Jla!t na curva dos
joelhos, de modo-que os. bmços ficassem p1·esos na
postura em que deve ficai' wn escl"(tvo no tl'onco .
. • Feito isto, mnndou o tenente- coronel aos seus
lmmerosos ca ~mrras r. ne annuneiassem o comet:o
(o supplicio com descargas de garruchas c espingard3S.
«.T~·oaram_ as descnrgns nos gritos de desa,

'

•

(

,

~

•

~

t

.'

•

..

,

,

O Sn. Lnu. DuAnTE :-Apoiado, é um homem
lwnraclo.
-

I![JI'C •

• E comer,ou o mart\Tio.
• Um esêravo Oo nõmc Pio rasgou as roupas
tia victima.
·
• Em ~egt1ida,o tenente-coronel daquolles soldados, attJ·ou-lltc wn cilu ensinado que dilacei'ou-llte

'llaclr'{Jcts.
·
• Uru on\ro escr:~vo ligou-lhe a.~ pai'tes aenitaes
·cmn uma ,;orda e.ajudado por sm .~enhor comr~mnnn
0 dar-lhe ?'epellões, ao depois do que-o tenel1te-co•
-,.
•
-!/ .t:"l
.((( (.
.
.i.
rrias lembrando-se de que era cedo aindtt,' Jiini:
tou-_sc apenas n dai'- lhe 11-ma caniutada nos or{J{íos
tiS

l

• E'· de notar qM este mesmo cidadüo já unte:;
tinha requisitado do delegado de policia Hcned.icto de Abbadia Fontoura e do juiz municipal
Jo:lrrnim Bento de Arantes que, visto nüu haverforça pablica no Jog-ar, lhe de:;sem um:1 ordem
csctipta, que iria libertar a viclima. ·
• O teucnte-coroncl, porém, havia promettido
qnc cataria um por um si ousassem iuici:n· o pro•. ,~....

\

.·, 1

s

:1.:'1'"

,·

.,..

P.

[\)

medÓ, negaram-se a dar qualquer passo naquclle
sentido.
.
.
O tenente-coronel [illlear.wa de tirarJoanlim
{, 1
'
• -Gostas d0s bons cignrros, lhe di»se·o te-- llaymundo do JlOtlet· tl.e Villela á viva !'orça. Esnente-coronel, aprecia e.;;te ci~:nro r1ue 6 hom ... te reeorrcn a uma medida extrema : intrinche[· •. E cem o ci{Jarro creston-lile os b!'itos .. Dez;ois ron a sua c<&s:z, tcwlo nnlc:-; posto a fmúiti:l em
.fjuennou-llw as barbas com WWJ, ~·da, até empol- lagar scgaro, c armou :1vultado munero de pe5lal'-lhr: a. pr:lle ela cara e em scauitla pru·te da. ca- S8as para clet'cnde!'-s,e no caso ue ·ataque.
• .T0t~riuim ilaymundn ficou na casa destebeça.
.: f
.
. .
. -~
,
( • . . t-.7o. á
.
lim desse tmnpo, foi mettido em nm cmTo cheio
ue algoâão c levarlo po r.'l Snnta. Rita do Paraiso.
onde esteve mais de um mez a restabciet'er-s(~
em ca<;a ue Frailcisco :Martins da Cost:1. cunhado
Llc Vi!lJ!la.
·
• Berzwnlo Parctlilo, o celdJl'e capanga, affirm~-nos a Yietima. roi visto tluas vezes na Yilht
llc Santa llita, em.nma das quacs matou um soldado em \'Ü1gem de U!Jcr<~lJa pn~·<l. 11 _I<r<m~a.
e

"' ;:,

llCl<1 Git~eltt de Uberaba.
" Fr<mcisco ?!fm·tins d<l Costa fez conduzir a
victima pn.ra casa de nn~ seu parente na Fr:mc;1,
o tenente-coronel Thomé Villela de .Andraue, tJ
. este mandou . ncompantwl-o até Casa Branca,_
ponto terminal da Estrada de Ferro 11Iogyana.
• Joaquim Raynmndo cheg·ou ::1 Campinas a
28 de Junho pt·oximo findo, tendo feito um trajecto ele cento e tantas leguas, pelo modo que
QXpuzemo:>, e pretende apresentar-se ao Sr. ministro da justi~a pal'a pedir-lhe jus!ira. •
~iio neccs5ito _dizer u11-1a palavra sequer, apús

I
· • pi~

·~.

~

~

...

a victi:nâ que um dos ea_pmig-as qnc conhccm bem 05te facto e que m'o comnmni"
lhe Jazt~ guarda. enternecido pela sua desg-r;zça, caram são maiores de toda a excepçüo.
O Sr. tenente-coronel Antonio Fe.rnandes
promette-ra dar-lhe esc«pnla log:o que ellc pudesse andar, 11ois o piano do patrâo era levai-o Viliela de Andrade, éonhecido dos nobres 'depupara as m:1rgens do rio Ti.i uco, que passa :1 ·5 le- tados da próvincia de Minas como u,m dos mais
guas de distancia, o ahi ncabar-lhe os dir.s com nobres caracteres <laquellas loi:nli1'.ndes (apoic;dos). -sll!Jendo que estava no meio da rua sendo
um martyrio peior ainda.
• A_:I.O de Abril (quin!a-feir.l santa) e=-tava nssiín .martyrisado nr.n pol5re homem do poyo,
tu,Uo preparadó p:lra set· ·conduzido ús margens fJi <is autoridades pedir-lhes consentimento para
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Sessão em 11 de Agosto de 1879.
O Si~. Joaquhn Sabuco :-Sr. presi·
dente, pedi a p~1lavra vara. apresent:1r ú camara
um:1 representaçiio llos negociantes dn villa do
Porto de l\foz, n:1 fóz do X.ingú, protestando·contra
o privilegio t;ue foi concedido <1 alguns particu-

ir libertar essa vict.inw das miios do scú algoz.
Nem isso o!Jteve! As autoritlades recuat·am do
podei' desse assassino!
Yilleh1, em uítimo reeur,;o. armou nunwro
t~Yultado de llomtns, e se di~punlw n ir a~ 10gar
.

) •

,,

•·

r

•

) •• ·~'

• .....

- •

...

:"'

T

.,

arrastando->e, clleg_ou á. porta a ~·ftsa. e _Yilell:l a I C?;no me foi entregue çst_a·represcetação~ jul·
recolheu. Logo r1po:' vc~l?- o assn~smo mtanar~ I_hc guer podei· ser o lllci;l~r J u1z d_a .opporimwJ~1~c
cue lh'a entreg-asse! v J!lelu poz-se em pertCJto ' de apresent~1l-a, P Jor Isso c ucnaw~ercalal-t:t no
estado de guerra contra esse ma vado c seus 1ncu iscurso, m;;s como o nourc relator da
capangas.
- commissào de e.ommercio c industl·ia fez já alluA aLtitude de Yillela aterrou. o n~sas~ino.
são :1 essa repre~cnt<l(:âo, cu, para que quando
Joaquim H:1yumndo, senhores. depoí,; de tra- vier :.i díseus~iio o privilegio do Xingú se <!Cllem
tado qu::mtu po~sível c t·om :1 maior ca1·idade por , já bem csel:;rccidos os nobres deputados por um
· Yillella de Anür()Üe, foi por este manàMlo fWI'a l docuuwnto desta importanci.1, passo a lül -o ;
1

..

•

l

..

..

1,( ...-

tins da co:< til, seu pá rente. bepois foi <:Oll1 todas
as cautela:,; [.J3ra Franc:~, e para <1 fazündn' de tenente corouel Villela Je ,\nurade, e a~sim )Ode
c eg:1r a um os pontos de um os l'<ll1l:Jes a
esirada de r,~rro de S. Paulo, ainda occullo entrL·
saccas de alg9d1ío, para tloder escal1(1.r t
Esse hom.em, Sr. presidente, aeh:1-se r!csla
côrtc. Amigos ·meus .de S. Pn~!lo m'o recommendam, e a recommendaçãn u:1ica que posso
fazer e;:l !'aYor delle é clwnwr a attl'ndo do
Sr. ministro da justiça contra 1<1! ~tt··n tacló.
Votl requerer ao Sr. chefe ue polici:l da eôrte
para ue aos menos se J'a a neste Jol.Jre individuo
corpo e dcl ieto, que naquel !e termo onde se deu
tal attentado niio houYe quevn o quizcsse fazer~
. O Sn. IGxAcro MAr:rrxs dtí um <"~narte.
OSn. SALDAxru I\I.\nrxno: -Jú se yê qu·~, qualquer que seja il posiç;iio que tenllam tomado as
autoridades, niio é menos verd:1de que o furto se
deu com tanto esr:and:llo quanto ,·em MtTado
no jornal de UlJera!Ja.
OSn. Ll::\IA Du..urrE d<i um a )arte.
O Sn. SAI.DAXHA MAnrxuo:-At,; lioje nenhuma
lil'OYideneia se deu, sé~undo mo consla. E
muito clest~j~va ·estar eng-nn;,tlo c que o g·owrno
c autorid<~des jú tivessem eumpritlo os s•:lli:
deveres.
O S1:. :MACEno:-,.E' illlpos~i,·el que nüu \1 t1~llh:.)
feilo.
.
O Sn. SALDA::\' liA ~IAnrxHo :-Assim, Sr. pre:>idente, tenho cum 'rido o meu dever. ?-í.:d:1 mais
tenho a :lCresCI'litar, porque é desneccssario; O
governo providenci:n·ú como lhe cumpre c den

•

•

•

elaslica nn rcgiüo eoncediclu uma con tt'ibul,•ão de
Ui kilo~rammas por nH.:z o rcmltado do m~ximo
do tr:tiJ:dho de um IJOllll!lll.
o. privilegio, além de odio~o, é um perfeito
ardil arm~1do par<' proteger mten·ssc~ menos
eont'e~sareí:-: t' t'ai'Ol'l?.cer a am!Jiç;Jo dL~ alrruns,
pois são cphen1erns todtl~ u;;; condiçõ,.s de ufclhormn~nto ~ progresso,n que :::e olJrig·<lram os con·
cesswuarws.
,
·
·: o·
YOres do pl'iYilegio, e, 110 ént:mto, llUO em'pre~
g:n·nm gs meios prcliJUinares para :1 rer,lização
(llfuito bem).
de~~~s condições, niio. encc1:1rtlm os estudos graO Sr. ~foreira. de J3arros (miuistro plmos que regem ns obras a realizar, nem ao
de estran[Jeiros) diz nue . t,)al'n uiio deix:n a t<lllHU'~ menos Jevant~nm1 os caiJilaes nccessarios para
soiJ a impres:>ão cb '1narraçiiti que aealJa de onvir" esse 11m.
d'
d
0~ abaixo <ISSignndo:; e:;:peram (jUC estn :lU·
e que acre ~ta cx~1 gen: a' y,em cleclm·nr que gusta cmn:1ra tomará na considcl':&~'i.:o ·que meacaba de ser mforrnado f]Ue Ja fo1·am tomadns
'(
·
P?r pa~te da pre,;~deneia
de Minns t9das ~s tiro- ·rcce a suu reJlresenta.tãO! reparando eom a sua
ndenc 1:,s a respeito desse _Jacto.
llhlefectiYel StlbDdoria a gravo injnstiL:a féit::t á
populaç:iío e commercio do Xingá. Porto. t.le Móz,
O §r. Fabio Reis (l)f'la 01·dem) :-Sr. 22 de Júnho de 18i9.
presidente, vou pedir referencü1 nra ue entJ·e
"
em ISCU!'são em primeiro logar o projeeto n. i6li Joiio Manoel Vicente Hamiros, idem; Faustino
sobre isent~ão do direitos p~ra os n1ateriar·s dtl RodrigU('S Pinto, idem ; Lourenço Pereira dos
Santos, proprietario: .José Tringo da :M:otta, lacomp:mhia nuvial do 1\l:mmhâo.
O,projr1cLo já se acha em 3.a discussiio e é de vr~\dor: M:moel João Pereira. ne,.ociante
· João
0
tão evjdente uti!ida~e que não deve sofTier con: Caetanó de Almeida, idem; .Tosé Leandro dos
test?ça~ ; ma~ s1 nao pa.:::sar nesta sessao ficaru . Santos Cabral, idem; 1\IanoellVIaria da Silva Nu1nes.f::~zcndeiro: José Ferino de Faria idem· Luiz
prejudzcado.
Consulta.da a casa é approvado o requerimento. Francisco Bezérra Rocha, idem, J. Rufino'Lun·
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Sessão em H de Agosto de 1.819.

() Sr. Moreira. de Barros ~mit~is
ter, negociante; l\Innoel de Aguiar Barbozn,
idem ; .Joaquim José de Azevedo, idem ; :Miguel l1'0 de estran{feiros) diz que o governo fez por
Antonio Pinheiro, idem ; José Antonio Torres, esses colonos tudo quanto lhe era possível.
Deu-lhes tcrr::~s · excellentes c todos os meios
f:lzendeiro; Domingos .Joaquim de Azevedo, negocinnte; José Fernandes de B11rros Burboza, ne- tle ~stnbc~ecerem-sc com vant:1gem na província
~

.

;

..

.

..

..

0:- '

...

;

João Torquato G. Vinhas, idem; .João Seraphim
do EspiritoSanto,_idem; Ag-nello E. d'Arroxelns
Galv5ó. lavrador; .To:~c uim Suzano · Purro, empregado publico; Ant<mio Ferreira Dnarte Souto,
idem; Grsulino Thiago d'Arrox.elas Galvão;
Jo:io Caetano de Almeida Scbrinbo e Amhrozio
v:olante Cabral. •
t~st'.' documento a·~ha-se assignado po1· grande
de nc~ocian!es• e capitalistas
elo Xingú.
numero
:
•
I

Nada os satisfez. A gu:rJ.s depois de oTandes
esfor_ços. do digno c illustre presidente.laquella
. ll'OVlllCUI resolveram est:1belccer-se UO litoral
nas proximidnde~- das cidades de P<tranarruá ou
Antonina. Outros dirigiram-se â esra eort"'e, onde
n.iío procuram.trnbalho preferindo rec:orrer á candade publica.
Quer o nobre deput:Jdo que o governo os sustc:t?-tc. Declant ..que não é is~o possível. Neste

occasiiio pn rfl pedir .ao nobre mini!'tro de estrt~n
geiros que att.cnda para o estado infeliz de tan·
tas fam:lhts russas ue :1ndam esmolando a caridadc publica nas rue1s desta cidade.
A emigração russa tem tido entre nós nm triste
destino. Todos nós sabemos o modo por !J.UC o
governo descartou-se dcgsa cmigrar_:ii0 que es-.
~pontancnmente veiu procurar :;~s nossas terras.·
Hoje a posiçiio desses russos é a seguinte : não
têm o direito de voltar ú patria, porque o go·
verno russo não e(msentirá; ele racto el!es perderam a sua nationDl idade proprin> e vieram para
.
...
..
..
ne~ta terra.
O Sn. SERGlO D~ C.\STn~ ;-Foran~ optirnatnente

't:onhecidu, não ten1 explicnçilo semelhant:: cxi.gencia, sobretudo não havendo compromisso de
ordem aJo·uma c ue a autorize.

.

.,

..

'

~

.-

.

,

PHDIElllA PART.E DA ORDEi.II DO DL\.
Entra em 3." discussão o é sem deb:Jte apDrov~d~. o .Projet;to n: 165, ~oncedendo i:;ençãõ de
chrCitos a cotupanhw 11uv1al do Maranhão com a
·seguinte
E:\ rENDA

O mesmo favor se conceda ü companllin de Navega0ão F uv1a . a provrncw do Prauhy.-J. .M.
de F1·eitas .-José Basson.
·
O
SR.
Pr..ESIDEN'l'E:-Tem
a
alavra o Sr. José
.
.
lVIarianno.
O Sn. GALDINO DAS NEvEs : -Foram tão bem
trntados, que não quizeram ficar.
O Sr. José l\larianne volt:1 hoje ú tri,(Ha outros apartes e-o St. presidente 'l'eclctma a buna, depois de tão lOilga ausencia de !la,. para
desempenhar-se de um compromi_sso a que se
attcnçcio.)
•
·
O Sn. JoA9UI?II NA.iluco:- Não sei si 9s ;·ussos julga Iigndo pt:rante o partido liber:1l da provin·
cia d Pernambueo.
<
•
Vai respon~l!( a algumas accu~at_:õ.•s menos
Paranil, como .diz. o meu nobre collega, deputado
exactas vrofer1das no senndo por um dos repre.
por essa provmcw.
· O que quero diz~r em honra dessa emigração sentantes de PenwmbucG, e :tdmira-~e que se
é o seguinte : que :mtes ele estabelecida a me- mostreartmtlnwnte S. Ex.. tão rcspeilador tlaqnddida de tolerancia fJUC supponho ter sido acon- la casa, quando ha tempos dera prov~ts do conselb:~da pelo general Todlcb::rg, defensor de Se- trario, obrig:llldo at!\ o digno pre:;identc do seb1tslopol c venc:~tlor de Plevna, e tJlW lhes per- nado n convidai-o a retirar-se.
Lembra as scenas que se desenharam por ocmitiiu fncrem servi~:os de g:aerr<l, lllrts sem tomarem armas, empregando-se nns ambulancins r.asíão dn asccnçiio do partido conser\'arlor em
·\ · :- ' res 1 itando então nem a n·o·1rie.. ·
: ;
. •
•
•.
c
. ·n·"f
seus costumes, preferiram emig-rar, sahiram dade, o direito político, ~s leis e as proprins inspara varias. pontos do mundo, c muitos vieram ú ti t nições. No intuito de dt•sfazer as accusa~·õcs m·ticu!adM
sua custa estabelecer-se na prnvincia do Paraná;
qu:1si todos ú sua cnst:J t:1mbcm regressarani pelo nobre senador relativamente :10 . ultimo
desanim<tdos depois dessa triste Odysséa e outros pleito eleitoral, entra o orador em longos dcsenacham-se aind:l <~qLli a esmolar :1 caridade.pu· volvimcntos,historiando faclos que se deram por
occasião dessa eleição na frguezin da Yarzca, it
blica.
·
Acho que o governo não se collocarú em con- qual particularmente se referiu o representante
dições de recusar a esses pobres immigrantes o de Pernambuco na cnmara vitalícia.
Passando em seguida a tratar especialmente da
pão da ~arid~de. Appello para os sentimentos de
generostd3de e magnnnimidade do nobre minis- ultima administração em sua provincia, deelara
tro de estrangeiros, para t]ue faca alguma causa que nanca occultou aos membros do- gabinete
actual o seu descontentamento pela política inauem favor desses· infe izc
1ar"
'gura a por.esse a minis·
, . ·. _
1
.
· 0 SR. SERGIO DE CASTRO (ao Sr. Galtlino da; se niio !JOssa :1rgumentar com o sllenc10 da depuNeves) : -0 nobre deputado nuo os conhece. __ tação de Pernambuco a tal respeito, e porque está
O Sa. GALDixo DAs NEvEs:- Conheço-os mais certo que nenhum dos-deputados dessa província
poderá subscrever e torn::~r-se solidario com a
do que V. Ex:, porque jü lhes dei esmola.
Vem á mesa, é lida e remeLlida á c~inmissão política desenvolvida por esse ex-presidente;
Logo em começo dessa administração, te\e o
competente a representação apresentada pelo
orador de ausentar-se de palacio, para se não
Sr. J. Nabuco.
.
~
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tornar solidario com a administração pro vin· ·
cial. ·
Discute e censura apenas a administração politica do Sr _ Dr. Adolpho de Barros, a qual· tem
sido de uma _deuwsiada tolerancia p:tra com os
a ver:>arws, concorreu o ::~te para que ..se esse
uma profunda scisão no partido liberaL
Pel? la~o da proficu}~ade, a .administração üe
•

•

t.

•.

O SR. JosÉ l\l.mr..tNxo:- Porque não o poderia
fazer, si o quizesse. Está· tão symJ)atbisa.do na
província, que foi preciso que a policia lhe guardasse as costas para poder sahir (Não apoiados).
Ha outros

a 1al'tes.

.

Posto a Yotos o requerimento verbal do
Sr. Buarquc de l\Iacedo, foi approvado.
v
m d bate o ro·ecto n. 265
concedendo um. ··credito supplementar de.,.
558:69:2~872, pnra. occorrer ás despezns com a con •
c!usão das obras do novo matadouro. _
Entra em 3.n cliscussiio e é apnr0yndo sem de.bate o projecto n. 24:1 sobre· a aposentadoria
concediUa a l\Ianoel Uadrigues da Silva, ajudante

llende justiça ao seu caracter proho e ú se\·e ·
rissima economia que tem praticado, mas declara
que n~o o acempanhou nunca,'nem tão pouco
contribuiu para a sua conservação até hoje.
Voltando ainda ao. nobre sentido!' p&r Pernambuco, obser.va que o pnrtido liberal não põde
i
"-'
(,.
coneª er- 1e as treguas que pe w para o se
partido, c n'5o o póc1e-porque não o deve fner a culdade de medicina da Dahi::l, e remettido ;í
um l'enador con~ervador, constituido em uma com missão de redacçiio.
(
o
.
'
O Sr. Joaquim ~ab~e;o. pe a ~~
- Fizer:llll os consenradores todas quantas re- de1?t):
__;. Sr. presidente, na o ser sr e or.:caswo
formas quizera.m e nunca deixaram o poder para apropriada
p[tra fazer uma observaeiio sobre a
dar log<H' a um gnlJinete de co:1li~ão.
ordem do dia.
_
•
O P!11no,porém,-é empolgnr o poder, c para conSn.
Pm::srnEXTE:
So!Jrc
a
orJem
do dia?!
O
seguiJ:o não duvidam talvez arrastar o governo
o_sn. JOAQUJ::\I NABUCO: -Sobre o modo por
a ·um neto de dicladura que o faça desconceitliar
flUe a ordem do dia é distrilJuiua.
•
perante o paiz.
Eu desejava que V. Ex., quando tiver tlc doe
Desej~,porém,quc a aggrossão parta do senado,
onlem do dia materias
como,
-porque est<i cert~· que~ patriotism~ e. a .~oragem para
.. .
.
.... importantes,
. ':"" .........
..
' ..... o
..:.
'O
tão no fim da primeira parte, qne não ha certeza
governo por si désse o golpe de .Estado.·
Collocando-se na altura do par!aniento· da um de poderem ser discutidas.
•
'·
•· 1 -íll léa na·
· - e non· í't d Xin()'' stá l rm:mentemente·
cion;:~I, . eila deci'etaria por ~i a reforma eleitor~tl uo fim da J..a parte' da o1·dem uo dia, de muncir:1
que nunr.:a vem á discussrro, c negocio desta imc appelbria para o paiz, que a teria ele julgnr,
JlOrtancia, si V. E~. qn.izcr dal-o para a odcm
Vem a mesa,é lido, apoiado, entra em discussi.\o do
dia de_amanhü, peço a V. l~x. f!UC o coi!Ot}UC
e fica adhtdo, por terem pedido a palavra os Srs.
Buarque de Macedo e Costa Azevedo, o seguinte em log·ar de poder ser discLltitlo.
O Sn. SEGrs::-.w:xuo : - ~::ío apoiado ; porqueam Jem _ ta ou rn. nh cria 1 L'
v
UEQUEUI:.\IE~TO.
j uuicadas ,Pelo X.ingú (lliso).
.
• -Requeiro que se peça ú pre:;idencia de P;;i·O S11. PnE:;IDE:STE:-0 no::.re deput:td0 viu f!Ll•~
nlnnhuco tótlitt do~ docmncm tos ·refei·en te:; ú ul- a L n parte da onlcrü do. di:l foi qu:~si cousumid;•
tima elei~,;ão da fregucz.ia da Varzea .-José 3Ia.· pelo discurso uo' no:;:;o colle;!,'a por Pernambuco.
rianno.
Figm·am tam!Jem na L"-partc da ·ordl\111 d"
outros pro.iectos que s~o de interesse sccunO Sr.~ JBuat~que d~ l'Ua.~edo (pela dia
e por isso 111e:;mo cn tr}ndi qao dcYia colllario,
ordr'm) : -:sr. prcs1dentc, nao deseJo perturhm·
a 2.a parte da ordem do dia c S(•i (IUe pdó rell'i- locnl-o:; em L 0 logar, tlOrque pa.:;s<~m quasi t:OIIIu
•
• '
•.-1
•
~
nwleria de ex Jcdif~ntc · eutrd auto tom::~ rei na
'
•
•
c.
querimenLo do nobre deput<tdo, este requeri- devida considera~fio o pedido oo nohre demento tem ~le ser adiado : mas JlCI)O :i cnsn que putndo.
O SR. JoAQUnt NABl·co:-Ea acho que V. EC\.
vote urg-enc.w para que amanlü1, Olt no din que
V. Ex. des1gn:l.l', eu possa defender um <tmio'··o eleve tomar tanto mnis em considcratão o que
:JUSênte e que ~a minha JH'oí'in~!a tem prc:>taJo digo, quanto os projec;tos que f;n·am dÚdos 1'lara
a ordem do dia s~o por :;na nattlreza imporrelevantes sel'VH;os ao patz (Apozados).
O Sn. Josí::--:MAUIAJCiG :-E eu nf:o o contestei · tantes e que devem soffra grande di::.cussão.
Decl~ro desde .i~ ao nobre collega que não con: Por ex,cm~<lo, o pi·ojccto sobre limites entrP
Santa Cath::triua e Pnran{l, no qual os deputados
testet · taes serv1oos.
de Goyaz cHxet·taram uma: emenda.
·
O SR. BuAnQUE DE l\IAcEoo :-Si isso n~o é
O _Sn.__PnEsmÉXTE ':-)Ias é projecto cuja di:;accusação, agraàe~o todos os elogios que nesse cu~suo J<t começou, _e •.. portanto, não püdc ser
genero me queiram fazer_ ·
.·
O S_r... JosÉ MAn.!~o\.Nl'iO : - Não fiz elo~ios, por:
que p.~o poss? elograt-o, de~d~ que .acredito que
O §r. Duarque de Itlacedo (peía
tr~hm perfettan1ente a mss::ao polttica que lhe o1:dem) ~ede que de preferenci:t sejam dadas para
f01 confiada: nao. mandou conservadores aqui <hscus:-:ao as emendas do senado englobadarnenté.
para a camura porque não o pude (Contes.
. .
0 Sr. Joa.qn~n.l.
tações).
·
·
·
.
·
~~ueo (pela orclent) · .
·
. ·
-.
•
peig~nta ao Sr. prestdcnte st, -estando na ordem
O Sn. BUARQUE DE ~L\CEoo :. -Nunca pensou do dm emendas relatiras a divcr:;os projectos_,
em tal._
. .
ellas entram eng·Iol!adamente em-discussão.
f

a

(,

'

I.

"

~

..

I

t

~

!'

••

•

..

'

..

I.

.. . l

'

(

-

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:10 - PÃ¡gina 11 de 23

Se são em

n ele Ao-osto de

1.879"

47

------·-----

o Sn. · PRESIDEJ\"rE observa >que não, e que o
·engloba!nento ref_ere-se ·aos· artigo$ . de cada
emenda.
· ~E' :ipoiado e approvado o requerimento do Sr. ·
Entra em discussão a emenda ·do senado -ao
p_rojecio 1_1· i27 A.

instituto polytechnico; onde se levo.u á evi_dencia
que o observatorio asironomico-, ·que tem gasto·
tantas sommas, ainda.nüo possu~ os meios indispensaveis ·de fazer com que o seu instmmen:o ·
meridiano fique nesse plano.
.
assliD que conLmúa a suppor necessarlo diminúir a verba col!signada no orçamento para
pagame}ltO dos empregados do obse~·vatorio as-

projecto n. :1.27 A o projecto eljiendado p_elo seO aordor:..propoz aqui uma reducção de mais·
nado sob n. iõ,üA de i879; abrmdo cred_Itos a~ de i7:000~, que infeliz~ente não passou porque .
ministcrio do imperio. Esta -emenda foi apre-· a camara suppoz ser necessar1a para fazer acresentada pelo Sr. deputado Olegario·.
ditar que a sciencia não é cosmopolita; que devia
abrir as bolsas do estado para sustentar os creO s~. Cost:a Azevedo :;~proveita o ditas do estran creiro ue di ri" c esse o serva to i
assu p •
i
ã , .' _
' o _
Quer parecer ao orador que si aiJi estivesse um
observações que ·r0ram fe1tas em uma da~ s~ssoes brazileiro dirigindo aquelle estabelecimento não
. 11n.ssadas
digno
relator da commissao de obteria ã mesma protecção qual a dispensada
.·
. pelo
..
. ..
.ã
1
a ca ara a reje1 ~r o cor e
assevera 'haviam sido feitos á
Amazonas.- ·
O Sn. PnESIDENTE :-O nobre deputad? pare c~
que está equivocado. A emenda ao projecto :1.21
diz o seguinte (lê) :
- O Sn. CosTA AzEYEDO acredita que,_ tratando-se de um credito, é permittido discutir materin a clle estranha.
·
~

credito o que se está discutindo é uma eménda ou ha -de~ .cahir. Em todo cáso iriío pesar·
feita ad projecto de credito pele senado.
, s0b~·e_- os· c~fres p_ubli~oJ. O que deseja é que os

Folgn de ter occasião àe dizer com fr~nquezn c'arncão sobre as emend3s p3r3 Sübermos como
que o senado melhor comprehendeu os. !nte~e_s- dcYCIÍlos votar, ainda que não exactamente eu.
ses publicos do que esta c;Jmara. Parece mcrrvel o senado supprimiu a verba d~ 26:000.) q!J.e o
que o go,·erno assumisse a_ responsabilidade. de croyerno pediu para o observa tono astrononuco;
pedir somma tio avultada para concerlo de lll- ~cduzitl uma verba de 500:000$ á 280:il16$221.
strumentos ele um estabelecimento,. que ~i:'·enas :Na ausencia do governo não sei si o nobre retem no or~amento a somma de 30:080;5 para lutor da commissüo pôde dnr explicações aresexercer ns Stlas funcçõcs. .
.
peito desta cménda: i>arece-me que estas dosTeve occasião, por mais de umn vez, de nn- pezas já estilo feitas. Segundo o nosso systP-ma,
mn·nar a ui des )czas c 1e se fazem com o obscr:·
· ..
~
yatorio Astl'onomictl além das necessarias para os n;as bill de indemnidade pa;·a ·legalisar estas des~
fins que se poderinm desejar. Niio póde furtar-se pez:Js. Com que dini1Cil'O o governo occorrcu a
pois aapplanclir o neto do senado, que f~z re- ellas quando o senado nega-lheos meios? DanP,o.
,·erter para os co[res publi?os a som~a nfo pe- 0 senado ess~ prov~ de _desconfiança terão. os miquena de 26:000;), que t?h ez, e assim cr_e, sob . n'stros de tirar dmhe1ro de sua algibezra para
JWetexto de concerto de mstrumentos, se~m dos- • parrar? o croverno colloca a camara. em uma patinada para outros fins. E= igualmente d1gno ~e sif'~o difficil.
·
reparo que a acção administrativa deste pmz
Não sei que fundamento te\'C o senado. para .
chegasse a um .ponto, em que se p~dem somma_s redcz:r uma verba de 500:000;Sa 280:000~000.
t~o avultadas para conce~t~s de mstru~~1ent~s,
D~ejo informar-me se o gove·rnó acha-se hasem se ma!! dar resp?nsabll~sar ~s funcciOnari~s- biliiado por quaiquer ~odo a J?a~ar essas desque d_everl3ln te1~ tido m~1s cuidado com es:;e- pezas qu!l já foram feitas~. hOJ~ que o senado
materwl, que se diz necessitado de concertos.
n cr _
mei .
·
. - .:.c
sá
a o ue n i p n e
·,
~ristrado mais de uma vez; quenaquelle estalJeo Sr . .BÓarque .~e ~Iace~o =.-: 9
·· fecimento não impera a l.ci; reina alli a d_es·ordem credito pedido pelo .mimsleno. do .1mpen.o ,
·e o governá est:í sempre propenso :~não querer Sr. presidente, era destinado·ao pagnmento de
intervir na marcha da administração da obse~- despezas feitas...
.
Yaiorio, em respei-to, _como . . se diz, .ao sabio dz_o
Sn. JoAQUil\I NAnuco: -.Já fe.itas ••.
.
. .
. .
rector desse estabeleCimento. ·
O Sn. BuARQ.UE D:Jl! 1t1ACEDO :- •.. com a secca,
. A camara deve ter acomp::ml1ado discussões
muito sérias que houve na imprensa e un~a no 1 com soccorros pubhcosi
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.· ·Enuneló~me desta· maneira, porque a: ex~ c<·:<\-~~m~ra cômprehénde<qué·.. tr:ita~~é'de·~~~~a
pressão- soccorros publicas- é a que consigna · materia que não é 'somenos; ~as :que:nãJ>.~;é~:iúiia
averba especial a que se refez:e.
· . : ·· · :despeza~detalurgencia qúe exija a ;fils?o ..das
. O nobre ministro do imperio tambe~:pediu duas'camnrns afim. de se resolver so.bre ésta
. um ~rcdito par3 despezas do observatorio . astrQ- êinenda , e portanto ·é natu"":al que o governo se
resigne a aceitar as emen as o senn o, em.Yir.. o senado reduziu. a verba dé. 500:000;$ a tude desta força ínaior. ..
. ·· ..•:..280:74:6~22:1..
o nobre
deputàdo
_Eu creio que corri estas explicações.terei satis:-'
_... .
. Entende·
..
.
..
.. ·que
por:tanto,~>o .:góverno ficará seú1 os. ·recurs~s
.Anwioria e o governo aceitam. as_ e1nend~.~.,~
· _nec~s.irios parâ .o pagamento ·dessas despezas·. não porque eu tendam com o sen:Jdo, mas pôr~~
"',O ·SR .:.·cosTA. AzEVEDo : - E' unia lição que é seu prlrecer que a ma teria não deve exigirÍJ~
le,varã:. "::
. _ ···= .·.
fusão.
· ·· · ·
.·.
·"'·-~ .;, .'-·
· Resignémo-nos n aceitar essas emendas ;)jso
o SR•. BUARQUE. DE ~IACEÓO : -V . .Ex. ai.ilda meu
p3:rece., que é tambem o do governo:;>.não me ouviU:: como diz· ue é uma li ,ã ? ·-... .
<o
S1·.'Jo~quirn :Nabuco:- Senho· o Sn. Cos;A ~oo:- Na hypothese d~ ·já res,_ség-undo
eu posso deprehender da argu- (}Stnrém ~eitas _as despezas.
. : .
· ·.
. me~~ção dó Iiobr~ deputado por Pernambuco,
'

Vê o no'Jre deputado que, pela simples naturez~
, da despeza, esta poderá sem grave inconveniente,
sem sensivel irregularidade ser paga pelo credito
extraordinario aberto para o serviço da sêcca.
Não affirmo; .mas não me recordo neste momento _si foi esta a razão dada pelo senado.
Mandei pedir o parecer, e dentro em pouco direi
. ao nobre deputado si foi este o motivo.
·
;. . Mas, admiÚindo-que fosse
este
ou
qualquer
.
. . '
·.mente despendido. os 500:000S. Neste ponto
.· a re~ucçã~feita P_el9~ senado _não embaraçn, porque~ na. mmha opm~ao, e creiO que na de toda a
·._eamara~adéspeza éde,tal na;ureza qae póde ser
paga· ·ou . pela verba-Soccorros publicos-, ou
, .· peio_ :credito extraordinario destinado ao serviço
_,_da s~cca ~ . .
.
_, ,;._Quantq á 2.a despeza ella é destinada com o
~·-::.concertci;dosJnstrumentos do observatorio. Ora,
:_,(fnobrê;:!ie{ii:ttado déve convir que o honrado,
' ?;ex;,]n~llt~~roYdo. imperio não teria necessidade de
~and?r-effectu~r esses concertos anles ?e .t~r a
'

~

·;.,ro:rta;nto, desdf qu,e ri, de~pe.zà. não_ estã fe!ta, Õ,
, .q.ue,se -segue'e·que os. conco.rtos Iiao se farao.
~ :~: :_~- ó. senadõ éríténdeu- en{sü.á .s~ilied.oria que era
.. --~ pr~ferivel que esses instrumentos se estragassem,
a mandar_ concertal-os';despenc1endo:-se a. somma
que ha para o;Observatorio. . ·
''.·O governo entendeu o contrario e por isso pediu o credit9:. ·;~.~ ·

de

tender· que a des})eza soccorros publicos não
era legal, -e não querer justHicaJ-a.
O Sn. BuARQUE DE ~1.-\.CEDO dá um aparte.
O Sn. JoAQUil\I NAnuco:-0 que )'1ão quero dei·
xar sem protesto, é a theoria de que, quando seja
negado um credito, a mesma despeza ptide ser
feitn por uma outra VQrha ou por outro qualquer
.meio.
O Sn. BuAn UE DE MAcEoo:-Não foi essa a
theoria que eu sustentei.
·
.
O Sn. JOAQUUI N.Anuco:-Não é essa a theoria
que deve cooperar para ~ pureza e verdade do
nosso systema orçameutano.
Qunnto á despeza. que o senado cortou d~
verbn ner.essaria para a repara~ão dos instrumentos do observatorio, eu devo dizer que vot<J
eontra es;a emenda, porque em t~do que fôr de·
senvolvimen'to de estabelecimentos scientificos,
e maior utilidade das nossas poucas instituições,
que merecem esse nome, o governo poderá sempre contar com o meU:voto.
· ._
~ingue_m mais pedindo a palavra, é encerrad~

o Sr.·· Buarque

de lllacedo (parG

unw explicaciio) lê o parecer do senado,

qu~

coufirm:;, mais ou menos, o que acabou d~
dizer.
.
Portanto, embora não se recordasse das expressões de que o senado se tinha servido n4
seu parecer, este ach_a-se de accôrdo com a
explicações que deu á casa (Muito bem).
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::: ·'J~~oc~deúdo~se ã :Vo~Eão; .:'r--econ11ece~se··mo. nhei ros puhlicos -nnquelle· se~vi~;,-q~e- -~u- ,nã~
_lúlver:cas~, .:pelo. ;•q11e .o_;.S.ri :d>f.~~id~J1_l~:;ID~du
podia .lic:1 r silencioso,. deixando qiie. ~nas pro].)rocet~~-a.chamada.· -;,,~;. -" -: -.:;:.;; ~.:::~,:_; ,, -~--·'·•:
posiçõe:-; corressém senr um protesto· àà •parte da
:::~·:·Fe1ili;á:chainadà,reéõnheéeu-3se·à:;íll,isc:iiéht·dQs: .rúaioria desta camnra. · .·
· '· ·
Srs? aldnnha.Marinho ·:Mdra deva·sconcéllos· : ./Cainbetu .o. nohrc deputado llelo Amazonas ·

sem· debate. <1 discnssiio, herú como ·as ·dos: pro- •menta· do -halal!üio naval
.
_
jectos emendado;; pelo senr.do sób~ns. }62. A e: :>Nã:o·sigo a escola dos q"ue clamam peio. ilésar~ ·
16!l:- A.
_ma-mento geral, mas acheg-o-me aos que restrin·gem quanto· po,lem :1 força publica.-~ Eis· [iOrque
i'EGUND.I. PARTE DA ORDE~I DO D'rA.
\'i COlll iÚ'tlZCl' <l Cillllara snpprimir O batalh~O_,. _
naval
-·
·. .
_ ·
Contimí.a n 3.'1 discussão das forças- de mar.
A C;.ill1Ura votou lw_ pouco; dhÍs~ü;sti.ppréssãó:
desse 1J11Li!l!Jão ;. e ·qu<mto a mim ~pTúcedeu; com: ..
Vem a mesa, é lido, apoiado e ontt·a conjun- . grande_ 5·abc:do~~a~
. . • . . . . ..... .. ·
..
.
·
ctamentc em discussüo o seguinte
rcslaiJeicceu o-b:lt:dhiio na\·al ~.e:cefto·:e. :oi. sem
ADDIT!YO:
d uvitla alg-uma 'por _este: facto; :qU:e)>:;ffiêíf iiohre
amigo o Sr. ministro da; niai-inha' ~Sa illüstre·
do;otftciaes dn armada, 'de que tratá o§ 3.o"do cumnusS<IO c rrwrm a e guCI;ra.·Q-mc rnra!Jl·_no_
art. L o da lei n. 2296 de 18 de Junho de :18í3, novo projccto de Hiação de.Jo:rc_:~s<-r' ~-.
11-Ias,-Sr. 11rcsidentc, as rniões·à:Mas ,pelo nob-re
ticu desde jú reduzido <l dous annos.
ministrada mnrinh;t.no -senadq e por mim aceitas
Art. n.e,·ogadas as disposições em contrnrio. são
de tal- ordem,: que eu continúo a pensar que
Em 6 de Ago~to de 18iU. -Jiarcolino 1lfow·a. ·o batal_hão
na-yal é;; na. ~ossa ü~ari~l_1a, uma su-Mt!llo r> Alvim.
e·.

..

.•

O §r. Bnarqo.a.e de l'Uacedo:-Desta
vr::z, St·. presidente, .creio que n nobre oppo~ição
não terú 1notivos para queixar-se, nem dirá que
a discussiio das Corças tle mar tem caminhado
prccipitutlamcnte nesta casa.
·
0 _llrojecto que se •h•bate tem sido apreciado
aqui por dons dos mais distinctos membros da
opposiçüo: e o facto de eu, dcpnt:1do da rnuiorüt,
Lomat· " pal:lVl':l em primeiro logm· na :)_a di~ã ~-\ :
s
)J'üS c epu 3 os na n
máis têm que dizer·
O Srv CosTA AzEVEDO:- Nilo apoiado ; queremos ouvir u V. Ex. '
O Su. JoAQUDI NAuuco :-Nilo queremos embaraçar o governo nos neg-ocios da marinha.

. O Sn. ~U.\UQUE DE .MAcEDO:-A desculpa é
realmente engenllo~a ; mas Jlarece que toda a
camara está persuadida de que os nobres dç,pü~ta dos nada m:Jis têm a dizer.
·."

'

-

.

sado é repetir ;qu'i'essas -ràzqes. ·
Occupo-me tanto mais desia quest"iio; quanto
entendo que não devemos deix.~~r- passar desapercebido um facto, que considero de summa gra~
vidade, c que s,i nesta momezito~:e olferece opp0rtunidudc d•J ui~cutir-. E' o· a!.:tO dó -·.senado,
rc$tabelccendo, contra o precrito constitucionál,
o batalhão na\'ul, qne foi :..upprimido por esta
cnmara.
"'
A for~ a 11Ublica como o impo:.to só podein se1~
votados por iniciativa dr.sta eamam (-Apoiados)~
As leis annuas só vigoram para cada perio·do,decretallo pelo .corpo legislati'Ç"o; f9r·a disso:é.éomo
se não existissem .. A lei de fixação de>forÇas de
mar, votada vara um -exercieiQ, sóé.lei,:só'-érea
força para esse exerci cio ; esta n:ãotenruin caracter pcnnanente, niio existe no 'extircicio.: :se-..
guinto si expressamente não· fàt · i·ímóvaâ.a;· ·:: -~:
~
·. · . · • . - ·,
O senado, restabelecendo - ó .baialhãó·)J~val)
~em duvidà acei~ou :o princiP.io':~Mfqif~~j~::~!-is{: .:
tiudo este uatnlliao .creado podet<.anterJór;.em~-._;_
.,. · · ·
· · . ·:' -~.- -\~_,,.,.... -·:;.-. · ~-·.'

- O Sn. JoAQDm NA.nuco:-Não apoiado, peço a
palavra.
.
·o Sn: BuAnQur:: DE l\IAcEn_o:-En devi,l, em ri- in{!ispcus;ive\;Jll);~~silpP.dDJ.il~g_;:~~ô~~~~W:~!no:~
~or, derxar passa~· o. projec~o de fixar-ão ilas si tratasse d~,u.m~:,~ed!~a~,ql!-c.e.;de'.''':U.I~rª.~va·.:
forças de mar em 3." clrscussao, _sem tq_n?ur pa!le ! de qualquer: das::ca'!lªfa$~~ }<11!,8: l)31Yl~:n.l~ai:}it:t~~~~<l:e .
no deb<'~e; mas confesso que fo1 tal a· mju:>L1ça opinião o senado;'·apez_!!r de~êua salíeuor:ta;;c~qlll:o;
com que o nobre deputado por Pernambuco, .vocon-se~.:.'A suppressao q~le:.nccamnraJez·.nag foL
o melt amigo Sr. NaJmco, se occupou da orga~ · á lei de forças•'aulerior, · ~sa: ·lei .rião·tern•m;iais;;;
nisaçiio_ da marinha. nacion~l e queixou-se da j ex:istencia:uo 'exercic~o seg.u_. irite_;_. lnas~siru::·.a:_··p.ro_-;~~;
ausencw de systemu, e do mao empreg-o dos di- posta do governo; for csta.~ple soffreu a~~m.e)l_da;.A.7.-To::lrorv.

·

·

· ·

·,

·'·'

····

,_,.-
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. _ , -Sessão em 11 de Agosto- de ·18 79-.
c confiança. depende aSU:J reeleiciio, ou sua des:mtoraçâo desde que olyidem seús deveres.
·
_ ~Tal iniciativa não é um attributo indiffet·ente. ·
é pelo contrario' de umitil imvortancia._ A lei dó
orçamento, qualquer projectú sobre contribuiÕ' a
·
· · r:=í
d~ n1ar ou terra,trJda e qualquer medida que importar algllll desses sacriJkios, não póde ter nnscimenfo scniio no seio da camara dos de ua os
• Esse privile~io da_ proposirão, essa priorida_çle
de exame, de dtscussao e de voto, exetce «r8.nde
h_11lnencia .. l?it DOS deputados -um~ esphcr~ supe_~
rwr de activtdnde, uma força m:uor na fiscalisação desses sacrillcio:;;, e ·dos serviços publicas que
estilo com elles liCl'ados
· ·r · ·:"i
ppin_iõ?S .a resp_eito actua. COll10 a mnnifestação
das uleas Jmmcdl3tas do p;uz, de suas 1ocaliclndes.
• Si essa. cam~ra rejeita a medida, a rejei~~ão é
.
. w, .1\0LS que o sena o 11ao po e propol-a ; s1 adopt:~, os termos da adopcuo vêm j;.\
acompanhados do juizo expressado dãs circunistancias do deLate, de uma inlluencia mor11l ou
predomínio impoelante, que gera impressüo s0bre
a opinião publica e que deve ser bem considerado pelo senado, que ante_, dis5o ·não· e chamado
a mnnifest<lr suas idéas ... »
_Attenda IJem a c:1m:1ra agora o proseguimento
O Sn. P.u--l. RQuE
DE M.A.cEno:-E:u
estou discu- (l~) : •Accresce que, 12or !tma consequencia logica e
... :,.·
..
_
• ,
1 1
1a
ot e mc.çmo emen ar taes
_,O Sn:CosT.A. AzEVEDO :-Eu estou com V. Ex.: projectos no fim de augmentar po1· {órma alguma o
ou do.. 1·ecrutamento
mas.não estú o·nobre ministro da murinha.
· . sacrificio
..
. .. . do. iníposto
.. . . .. . ' uu de
·
R. · UARQUE DE l . .ACEDO~ •• e me -parece que
ella niio -pode deixar de ser aceita pela escola pois qu_e ~eria ~xqrce/ uma iniciativa 1wssa part/
Se'U dtretto lmutct_-se CL appl'ovar, 1't',jeitar o~t
liberal {lipoiaaos).
·
. r'ntendm· sómente no sentido de diminuir o peso ou,
O.SR. CoSTA AZEVEDO:- O nobre ministro da duração desses gmvánws. •
marinha não aceita.
Pergunto : o que é rcstabele ccr o ])at3lhão
'
O Sn. BuAnQUE DE l\L\cEno :-Não me recordo nnva!?
u usott o no re mm1s ro a
a . :- õ s
O Sn. FEtrcro nos SA~Tos :~Quem -é o autormarinha ; acredito ua n~fcrenda que V. Ex. dessa obPa, que o nobre deQutado acaba de ler?
faz, e o nobre ministro dan1 i1s suas palavras a
O BVAnQuE DE MAcEDO :-E' o Sr. Pimenta
inlerpretaçiio que lhe p:.~recer. justa; mas_ eu
sustento, esta bo:1·doutrina :toda a vez que a ca- f-lucno, 2\Iarquez ::!e S. Vicente, autoridade conmara supprime um imposto, de dinheiro ou de servatlom. Eu poderia trazér })ara esta cam:1ra
sangue, G senado não pode restabelecei -o; toda a opiui~o de autoridades libernes·; de commentavez, que a camara dos deputados dimin1:1e esse dores lle constitui~·ues ·semelhantes á nossa, .que
sustentam e:xactamente o que estou defendendo ..
imposto, osenado não pode augmc11tal-o.
E' este, senhores, o; principio verdadeiro.,:..c.us- · _o. Sr.. ·!O.\QüDI Krn;;co :- Porclue o n·overnô
. gm :.
· ~
ich , mserva ore!' ;
e . para pt·oval-o, citarei a opinião do ·!inado
O Stl. Bu.A.nt~UE DE ~!ACEDO :-Perdoe-me v.
. 1\Iarquez de S. Vicente, que.não é suspeito (tê): Ex..
; o goven1o rca_gir contra o senado?
.í A constitui(lão_,· disse o illustre Marquez
_O S11. JoAQUO.I NABFco :-Sem duYida.
, dando em ~eral a cada"uma das camar:1s a iniO Sn. BuAn.QUE DE l\1.-I.CEDO :-Heagir-como?
ciativa dns leis, -fez todavia algumas excepções
a esseprincipio, em vista de rnuior.seguranca das
O Sn. JOAQUDI NAnuco :-Si lla uma prero«a~
· liberdades publicas.
•
ti v a da camara. . . .
"'
-. Osimpostos e o rec~~ntamento ~ão dons gJ:aO
Su.Bu.uiQUE
DÉ
MACEDO
:-E'
exactarneJte
vames que pesam mu1to sobre os povos, s5o
dons graves s:JCrificios du trabalho ou propi'ie- uma das gr:mdes qucstlíes que nos occupam neste
dade, ·cto sangue e da liberdnde, siio dons assum- rnomento ; é ver os meios de reagir contra o septos .em~que a· naç~o.dcmanda toda a poupanta, n-:'1do, isto é, de reag·ir contra os abusos do se•

o'

•

O.Sn. JOAQIJ!l[ :\.muco :-l\Ias· não é _disto quePara robustecer :e- auxiliar ess~1s garnn tias
_d~u.a lei fundam~nttll' a inic1ati\•a 11 respeito ;í agot':l se tt·atn.
camara dos de_t::utiidos, como seus representlmO Su. BuAnQm;; DÉ 1\L\cm)o :~Perdoe--me
_- tes :mais immediatos, como aqueUes que tlcvem.. Y. }~X~~'-ll'lll:t•l'O UC fiXõiÇÜCt de forças de IÚar;
-·ser, cs mais independentes d~ .inllucnc:ia minis· niio estuu"rii1~!H1o lioiH'c o vencido.
. terial e mais dependentes· dos povos, com quem
A ruzão IJOI'cJ'U.R me t:onsct·,·ei silencioso a este
estão ·em contacto permanente e de cujas afieições I respeít(J, 1'oi portJIW 1110 ncbnvn doente, não cso:
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tava na casa quando se tPatou da questão, e o
meu collega por Per:nnmbuco não ignorava o
desgosto que me causou o voto da.:camara aceitando essa emenda do senado.
O Sn. FELrciO nos SANTOS:-Ainda ha de ter
<lUtros desgostes maiores.
R. OAQUI~I l ABUCO (a um apal' C.
O Sn. BuAnQGE DE 1\Lo\CEDO:-Perdoe-me V. Ex.;
€U trato de uma questão de.. prerqgativa. Acredito que o senado -emendou a lei, porque. aceita
ns idéas d~quelles que pensam que -uma emenda
:'1 lei de. fixa!~ão
... dü .forr-as
.. de terra ou,.., de mar, .a

ÇÕe~ .qué às- emendas offerecid;S a outr0S projectos.

. '

innocencia do senado.
O Sn. BUARQUE DE 1\L\.CEDO:-Desdc que o senado puder augmentar a força, acabou-se a iniciativa da cttm.wa dos deputados. E' uma excepção, mas uma excepção que se acha de accôrdo
com a disposição constitucionaL
O Sn. FELICI0 DOS -S.u;Tos : -A culpa é do
governo.

. Estou persundido de que o governo hà- d_e
mterceder com os seus amigos desta camara,afim
de que solicitem a fusão para o or{:amento ;
havemos de pedil-a, porque é· _exactamente o
oré:~unento ue define á
oliti a d o-·1binete e·
portanto n:io poderemos abrir Iilão daquillo que
entende com o programma de governo.
o Sn.. l€lA um NAl3UCO:-Nestc onto o rr v n
sahe-se mal.
O Sn. BuARQUE DE 1\IACEDO:-Perdôe-me V. Ex.;
o governo, estou bem certo, não se teme de sahir
mui com o senado.
O Sr.. JoAQUili NAm::cg dá um nparte.
quem dieta' a politi~a·, a que~ tão do góver~o é
com a opinião do paiz , é com esta camara
· A. ar e.~
Portanto, Sr. presidente, ~=:u não me detenho
mais nesta questão da nossa preroga tiva.; vejo
que o entender dos poucos amigos que me fazem
a honra de ouvir, é unanime sobre este ponto ;
e applautlo, que um,a opinião francamente liberal, uma opinião que constitue. por assim dizer,
uma escoln, seja aceita sem discrepancia. - .
0 Sn. JÜA.QUllii NABUCO:-Neste ponto póde
V. Ex. contar com o nosso apoio.
·

I

força pu_blica_é _o,mesmo que crenl-a; o baLalhii~ mesmo tem essa opinião.
·
na~al n:.;_o ~x1stta absolutame_nte, U.esde que aqUI . e> Sa. BuARQUE DE 1\Lo\CEDO:-Já citei 0 . Sr. Mar~
• · d )
quéz e . tcenLe. nun 1a questao aqm nao
(A l,oza
os ·
~
_ .
é com os conservadores, é com e :senado que, no

O Sn:. Jo~QUDl NABUCO :-1\~as_a quest>tO e~utra; meu humilde pensar não interpretou devidaa questao e _que o gevcrno aoolm a prerog-atlva cl~ .mente a constituição do lmperio.
camam ac01tando a emenda do senado. Eu vote1
Assim, Sr. presidente, acreditando que devecontra a emenda.
riamos de lH'eferencia manter hoje o que vo•

•

!';

-

-

emenda do senado, si ella não importnsse uma naval, deixando que o sena·do ou recorisidel't1sse
in.vasão na e:ophera das nossas attribuições.
o seu procedirpento aceitando'a doutrina que cu
Esta questão é de mngna importancia, e não acabo de expender, ou novamente restabeledeve por certo passar de.sapercebida nesta cn- cesse a medida, quer-me parecer que isto seria
ma.ra (Apoiados). Nó~ devemos zelnr, como fi- mais louvavel da nossa parte. .
Não vejam nisto senão uma opiniiio indjvidun1,
zemos ainda ha pouco na questão relativ:~ ao Sr.
:presidente do conselho, as nossas prerog-ativás sem-que dahi cu conclua uma censura. ·
OutN ponto em que estnu em divergencia com
(Apoiados).
.
O SR. JoAQUill NAnuco : -Não ha paridade. a proposta de. fixação de forças. é na parte em que
lev· o n mero de a )~·endizes marinheir s
.2,000.
como entenuer; o paiz nos j·ulgar:'t.
A proposta que foi transformada em lef para o
O Sn. JOAQUIM NAnuco :-0 que era prerogacorrente, consig-nava 1,500 aprendizes;
tiva rião zelamos, e o que não é prerogativa exercício
o nobre ministro 'da marinha eleva o numero.a
queremos zelar.
·
2,000.
.
O Sn. FEL I CIO· DOS SANTOS:- O governo é que
Eu sei, que o pensamento de S. Ex. é ter um
quer abrir uma passagem pelas forcas caudinas
viveiro maior para dahi tirar os imperiaes marido senado.
·
nheiros; e acredita o nobre ministro que não terá·
o Sn. BuAnQUE DE :t\1..-\cEoo :-E' preciso fazer necessidade
de preencher o numero de 2.000
justiça ao governo _;·o;.governo não quer passar consignado na proposta.
~pelas forcas caudmas do senado, mas segue
Eu estaria neste p-onto. de accôrdo c·om o nouma política que é só a que póde caber quando
iant de nós um baluarte da uella for a ' bre ministro da marinha, si não me_achasse tamisto é, uma politica de transacção até onde é .em no pape e e ensor o orçamen o, para o .·
-possíveL Nós não hayemos de estar pedindo ru- qual collaborei.
zão para· tudo em que ..o senado divergir dà ca0 SR. JOAQUUI NABUCD:::-V. Ex. téria.·razão
mara:
antes pedindo a, palavra contra, porque faz muito
111ais opposição á proposta do governo do que
_ U~I Sn. DEPUTADO :-E o orçamento?
·
· O Sn .. BUARQUE DE .oo:-V. Ex. ha de ver nós.
que no ineu discurso
e occupar-me tambem · O Sn. BUARQUE DE ?IL~CEDO:-V. Ex~ acha. isso?.
com a questão do orç... nto.
(Ã;Ja1:tes).
·
··
. ·
!"
_'" •
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Mas o nobre ministro da m:~rinha entende que
não terá de preencher os 2,000 lognres de aprendizes marinheiros.
A commissão de or~mento, P_!lra ser ~011~rente ~ proceder regulnrn~ente, nao podc:a. dei-

fórma podia o governo procecler sem que fosse
tachado de leviano.
O que quer dizer, por exemplo, a su[lpressão
uo conselho naval. 0 que quer dizer a reunião
da intendencia ao m·senal a su ressão das

aprendizes, cu quere crer que ~m·ia preferiYel
deix<1r na p1:opostn o mesmo que já se :-~cha na
lei em vigo2·, isto é os L500.
O Sn. l\ÍAncouxo MounA dá um ;pnrte.
.
n Sn. B~AnQUE nE MAcEDO : -V· -Ex-. refere-se

geral.
O Sn. BuAnQUE DE MACEDO:-... que o governo
teve c tem c·m vis!::~·? O ~enado, porém, alterou
profm1damente o projecto desta .camara; não
propondo mo~lificações pol' fnclos que occorressem _posteriormente, ou por circumslancins

•

<

pref'erivel m~mter a lei eomo est:í.
O Sr.. Cosn AzEYEoo :-Mns é que

. ' \' No dia em C{UC o nobre ministro da- mal'inha
senãdo decJàrasse , nesta c::nnara
ou ~o. senad~, -que
.,
.
).

. .

de 2,000 ::~prencli;es marinhei1·os. O que estú na
lei actunl é :l,i.iOO; eu 'Juizera manter a mesmn
proposta.
,Agot·n, Sr. pt·csidenle, aquestrro tlo orçnmento.
Senhores, o orr:nnento qrie a respectiva commissüo propôz e foi aqui adoptauo, para o ser·
viço de nwrinlJa, :1calm ele se1· completamente
de~organisado pelo pm·eccr de c:omllliss:io identica dô senado.
•
•

~

...

..

~ ·~

!..

.- ~ c

..
l

.,

•

..

~itlcnte,

·I

,\v sn. Bl'AI;QüE DE
· "I
- 1 dCpll ta dO·1
ll ACEOO :-0 llOJJre

.

..

n:1o se tratava, co:.no disse, de -medidas
provenientes de suppressão de :"erviços, não se
trata~a de medidas que tivessem por 1lm attender
n circunHtmcias occorridas posteriormente ao
voto desta t·:un:Jra, tl'ntnva-sc, sim, de medidns de
governo, de uma rcor~anizatão completa de serviços no sentido das idéns da commis:;ão de orcumento do senado ; e neste caso, senhore-, sem
uppcllo ao recurso· constitucional da fus:- o era o
1

cr

t)

..

r

.

.•

,•

•

..

•

"'

'

nos impunha o seu svslema
àe allministra('ão,
•
•
pelo Amazonas elogiou o vrocedimenlo do se- . O Sn. CosTA ~\ZE~EDO :-0 senado ~ambem t0m
nado ; o uwu amigo, deputado pela província par.le na organtzaçao _g,e~al dos serv1ços do pmz;
da Bahin, que ~e nccupou do asmmplo, louvou est~ portanto no seLl diretto.
pOl' sua vez, embora em parte, esse procedimento.
o Sn. DUARQlJE DE MACEDO :- o orcamento uo
. o Sl\. AUIEIDA CouTO : - Sou eo::ercnte ministerio d:J mnrin!Ia é um orramento or::;aní(Apoiados).
zado de accôrdo com as idéils do ãctnal gabinete;
o Sn. BUAHQUE or- M.\CEIJO: _E: vt·rdade; as emen~as, port:m!o, .que tivesset!l pqr li!11 dar
v. Es. :m:;tenlun a~ idéa:; qne j:i a(jui havia ma- aos serYt~os d~ marmha nma orgamzaç~10 dtver~a
·nifest:1do.
' . ·
·
da(j~clla que t~z lMrtc do p~mo do governo, nao
. Sr. presidente, si ha ponto em CJUC a 11 oiitka p~dt_am ser acet~s como _nao foram pelo nobre
do ''lwd
om relnc·:,o <Í marinha. se defina na mmtslro da marmha.
mais l!es:JIJrida opposição, é cx"cta-mcnte no orEis porque niío estranhando, nem poderia
camento Mste nrinistcrio.
fazel-o em circu'mstanda algUtüa, os __applausos,
• Senhor.:::. o govérno teYc um plano na reor- o lonYOI' que o nobre deputado pelo Amazonas •
g:::nização 1iue se Qi'opunhn dar _aos serviços da dirigiu aa semulo pela indicação de suas novas
- marinlw ;: o orr.amento apresentado a esla casa, me1lidas, deploro, Sr. presidente, que o meu
de accõrdo com a commis~ão de que wu relator, nobre amigo, deputado pela Bahia,tivesse feito
deline a política do governo, per:nitta-se-mc mesmo ,em !)arte o ela> do senado, porque
· dizer, a política. qa marinha; nem por outra 1 eu me acho na ma i,; corilll'l'fta e absoluta divergen-
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cia com aq. uella illustre corporação. (Apiirtes dos-~· Em todo o-caso saiba-se que eu não olho para o
_
governo quando quero dizer o que penso. Estou
Srs. A. Couto e Costa Azevedo.)
Não é censura ao procedimento do senado, que externando a minha opinião. Em polilica todas
está no seu direito; mas é externar uma opi: us vezes que o nobre deputado quizer saber
nião, que se conform~. com os pri~cipios ~i- o meu pensamento, provoque-o, que ha desa1

Quanllo vierem p:~ra esta casa as emendas a que
me refiro, declaro francamente que,aindaquaudo
o o·overno as apoia 5se não teriam 0 meu voto.
"'
· , _
_
O Sn. CosTA. AzEVEoo:-Entao temo~ a fusao.
O Sn. Jo.-~.Quur N.mrco:-Apoiado.

u. UARQüE DE ·ACEDO : - ~
r ~. o
, sem1!re com to~a a fr<mq~ez~l. Prefiro a pohtwa
de Lavour, cuJa arma prmC!pal er~ a v:erdadc e
a franqueza~ a dos n~odernos .M:achwveis.
Acam:H:a tem a prova disto, por que· sendo
cu, em~ prezando de o ser, um dos amigos do
rroverno não tenho a menor duvida em emittir a
minha opinião nos pontos em qne divirlo. Haja
vista a questão das apolices; e aiuda hoje a suppre~são do })ali:~lhão naval, e a diminuição das
com pan ius e a r n i • ,
·
·
desorganiza o seu"'orça men:o," d~sde que ;.ec~sa
O
Sil.
JoAQUm
NAnuco
::...._Eu
~
que
sin!o é que
dnr os llle:os para o resgate do papel-moeda, que V. Ex. não seja voto venced_or na c"ommissão
.. ·
foi um eompro1~1isso de honra'; desde que o senado quer impô r·· a sua poliLica em ma teria n- . O Sn. GALDINO nAs NEVES:- E a o que sinto
nanecira, que é a~sumpto capit:Jl da administra- é que ellc não esteja comnosco.
cão, o gnvt•l'llO não P.óde deixar de fledir :lOS
O Su. BuARQUE DE MACEDO : - Ell devo nttendcr
seus amigos da eamara que requeiram a fusão. á V. Ex. Sr. presidente, c cingir-me fi ma teria em
discussão. Assim,começo a responder o discurso
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Sem duvida.
do meu nobre amigo deputado por Pernamuco. '
(A.poiados). Eportantô vamos .ver nessa fn<;:io,
S. Ex.. fez-nos uma bcllissima these sobre a
que estou bem certo o patrwtismo do senado não
m.:n:inha. Alén: de te~ ~xposto _os t~~i~cipio~. mais
l1a de -rewsar ...
Ul\I Sn. DE~UTADO :-Não tem o dit·ei~o.
OuTno Sn. DEnrrMo :-Póde recusnr.
O Sn. BuARQUE nE MACEDO :- ... onde está a
:maioria do paiz, e qn<ll a epinião que deve pre<lominar (Apctrtes).
·
·

mocler~as, ele ú~r enc:1rado a questão dn alto em
que costuma discutir as materias sujeitas ao dehtlte desta casa, S. Ex. fez-nos tílmbem uma
prelecção bistorica sobre a marinha, que muito
nos interessou. Mas o meu distineto r.mig-o não
só fez g-rande injustiça aos ministros díl marinba,

ta do rt~1e a 3." di~cu~são é restricta á ma teria.
O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- Estou tratando
·da mnrinha.
0 Sn. PRESIDENTE :-A-. fusão é O que Vl'jO em
discussão.
o sa. BuARQUE DE }L\CEDO :-Foi um incidente
a que me chamou o nobre deputado pelo Amazonas, a cujas observ<1ç:ões c0stumo prestar toda
a consi
ç:ã ."
O Sn. JoAQum NAnuco : Estfl desmascarando
bateri:~s antes de tempo.
O Sn . .BuAnQUE DE 1\iACEDO: - Niío estou desmascarando baterias. O· nobre deputado deye
fic:n· certo de que eu precedo sempre com toda
~~ franqueza, e a este respeito não tenho absolu-.
tamentc disfarce.
· ·
O Sn . .lo.\QUI:M NAnuco:- V. Ex. est:"t d.:smascarando as bateri:~s do governo.
""
O Sn. BuAnQUE DE :MACEDO:- Não estou tal.
Destle que o nobre ministro da justi~a declarou
no sena o que o gov rn não a i , , ~
emend:~s; o que significa isto? (Apartes).
E o nobre ministro de estrange;;..,., ~~niío
declarou nesta_ casa, qunnà.o discutiu a prororrativa do orçamento que· aceitava ns emendas
do senado somente coagido pelas circ_umstancias·:
que não havia de provocar a fll5ão qil:mdo falta~
vam. poucos dias para começar o novo exerci cio ?

u
i < ,
~
e::o,
a _situação da marinha brazileira sob ponto ele
vista diverso daquelle que eu espcravn que S. Ex.

a considerasse, attendendo ao seu espirito pratico.
·Senhores, a primeira censura, ou antes a primeira observatilo .critica, que o nobre deputado
fez em r'~lação á marinha brazilcira, foi a seguinte : - n";.~da ha que represente o dispendio
feito com a mnrinha de ~ucrra.

.

.

.

:nnigo a injus~ita· de suppôr que S" Ex. -queria
que todo· o material da marinha estivesse em
ser, e ~~om o qual se pudesse justificar os dispeudios feitos.
·
Os dü;pendios lia mnrinba, senhores, sã'l pro~
vocados, já pelo .material necessario, fixo ou
tluctuantc, já pelo aperfeiçoamento deste, pelo
progresso que tem esse material, j{t por todas as
instituições CI·eadas para a marinh:t, por todos os . ·
elementos emfim necessarios 11 formar esse materi:~! ; porque o nobre deputado sabe melhor do
que eu que tudo na marinh:i sô tende a um fim:
·
·
uadra.
Si o dispendio é representado por tudo isto, é
claro que ,todo esse material não póde estar em
ser; que to9-as essas instituições têm despezas
que não se reproduze!lJ. na m~ior parte ; e que
_
nem mesmo são ponderaveis.Bastava que o ·nobre deputado attendesse
para a guerra d~ Paraguay~ qRe só com os seus .
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desastres representa uma sorrima consideruvel
desses disp(mdios...
..
·
o SR. _JoAQUI!Ii N.-\Buco : ~N~ío r2 nelna guerra
do Para(l'uav.
o B• ·u
'I
O Sn. UAI\QUE DE mA CEDO : - lt 3 S, SCD110re;;,
dcpols'éla guerra do Paraguay, o nobre epnta o
não aehou na marinha nada qae justificasse os
.dispendios feitos de entiio para cá?
Sn. CosTA AzE;·.Eno :-Proporciona mente,
não.
·
O Sn. Bu.mQUE DE l\IAcEoo :-Esta express:io
p1·oporcionalment11 é muito vnga. Seria preci,;o
fazer aqni uu1 bnlan\'O ele todas as dt:spczas
feit~s r,om o mnte~ial d11 rilarinba, para se. con-

'

Agost~
r

de 1879.

tenha commettido falta. no dispendio dos di~
nheiros publicas? A censura portanto do nobre
deputad?. é pelo menos uma exaft~raçoã?.
A om tr o n?bre deputado dn-se- bw, gue a
nossa esquadra e nenhuma, que. nada possunnos.
•
.,..
.
·

:;

E pnr.que? Por que
diP-heiros publicas"!
traç5o.
o Sn. BumQUE DE l\lACEDO:- Não foi disso
que se tratou.
U SR. CosTA AzEVEDO:- Foi.

alguns
enganos.
0 SR. BUARQt:E DE MACEDO: -V. Ex. poderá
dizer que nessas informa(."ões ha nlguns eng-anos;
mas que não existem informnrões, que não ha
nada nos relatorios, seria desconhecer a ver·
dade.
Lerei npenas o ultimo relll tor·io; porque em
'

',

:,-

:-:-·

.. ..

"

-

.

deputado diz não ~el' encontrado.
Tratando da forr.:a naval, na pag. 23 in fine disse
o ministro .o se«uinte :
·
existe perten~ente ú. murinlw. não repre5enta.m o
« DeJ)OÍs desta exposição, pela qual ajuizareis
que se tem gilsto até hnje com, e=-sc serviço.
da coiwenicncia de uma esqu,adra e dos servir;os
Mns en ·direi, qne, tudo quanto se :~cha nos que a nossa vai prestando nas condições de paz
nossos portos. nos nossos depositas, nos nossos em que felizmente nos achamos, julgo convearsenae.s, tudo quanto representa a insLrucçiio, niente transfcrie paru aqui, em forma resumida
que hoje possuem OS UOS:'O;; OffiCi.aCS da armadn, c clara, o q ne consta dos mappns 3J:.rt'scntados
u o is o j u i 1 ,
i 1 i
s r · ri
·
l a
e
J
naval.
o nobre deputado.
• ,,Os navios dn armàda capncs de serviço
A questão agora ~ do pmporcionalmente; mas
eu n:io venho f~zer neste momento lfliCStão a.ctivo estão distribuídos do seguinte modo:
de uma centE-na de mais ou de menos de contos
de réis que se tenha de~pendido. A proposição
L o districto.
Ian17ada em absoluto pelo nob1~e deputado é exagerada. A marinha nacional, com os servicos
cEnéouraçado Sete de Setr.mbro; fr3gala AmazoIlre:.t3Jos até hoje, cqm a illustr;1ção de qne di:,;- nas; corvetas Nicllteroy, Vital de Olit,eira, Traõe o seu essoal, ·com o seu materi:1l, com. ·ano Baftiana· l.Jri(l'ue-bnreu Itamamcá· va or
. a eterwração e $U stitUiçao esle, representa s1 B1·aconnot. O armamento tlesles·navios compõe-se
não proporcioM hnente o dispendio fei Lo, ao de 59 ·bocas de fogo, sendo 4,7 r~iadas e :12 de
meu os o sufficiente para que não venhamos a esta alma lisa, e, a sua guarnição de :1:1.90 homens,
camara lançar uma censura tão grave aos mi- distribuídos âo scg1ünte modo : 49 officiaes do
mstros ãa marinha, quer li1Jen1es, quer conserva- corpo da armada; 6 de ~ande, 1.6 de fazenda, um
dores (muitos apoiados).
2. o tenente de commissão, 25 guardas marinha,
0 SR. JOAQUÚ.r NABUCO : - As qualidades dos umcapellão, um pratico, 38 machinistas; 94 foofliciaes de marinha não tem nnda com ,o dis- guistas e carvoei!'os, 6 escreventes, 28 mestres e
guarílives,- 26 àrtifices, M criados, 7i9 imperiaes
,,
pendiu feito.
marinheiros, 79 praças do batalhão naval. •
O SR. BuAnQUE DE !fACE DO : - V. Ex:. não me
Semelhantement@ existem as mesmas inforcompreheildeu. Quando eu fallo nos ofliciaes da
0
0
~rmnda,_refiro-me _á ~espeza feita com a sua mações no relatorio para os 2. e 3. districtos;
para as flotilhns do Rio Gra.nne ,do Sul do Alto
ruguay, de Mato-Grosso, do Amazonas, ·e para .
cindir desse elemento. Pois os officines da armadn não recebem Jnstrucção e soldo ? Pois não os navios soltos que estão tambem mencionados
no relatorio.
ba grande dispendio'. com o pessoal ?
O Sn. JoAQUIM NAnuco:- E' uni meio de in:.
E' cluro · !Jue eti. não desço á pormenores, ao
ponto de vir demonstrar si houve ou-não excesso dic3r o armamento deste navio ? ··
e_m alguma despeza. E' po!;sivel que tenha haO Sn. BuARQUE 'DE MACEDO:- Vai ver para
Yi,dp algum· excesso ; e qu~l é o povo que não adiante.
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Kste trabalho completa-se com os map.pas que
existem no relatorio do Sr. Andrade Pinto.
O Sn. JOAQUBI NAnuco:- Não é suficiente.
O. Sn. BuAÜQn DE MACEDO :- Se não é sullfciente V .• Ex. devia indicm· a forma ~orque o

estão os navios, indicou o armamento de cada
urn, não só nos mappns como· no -texto do relatorio. Come, pois, arlirma-se que o governo não
apresentou informação de especie aJguma sobre
esta .materia?.
-· - .
O nobre deputado di~se·nos : Não ha systema,
;- • a . g verno, quan o ao serviço e
marinha.n~o sabe, no conceito do nobre de1)utado,
para onde caminha, pois tanto importa n:lo ter
7

"

' .

ac-

c.

55

::..

1"'

..

'

mappas, que niio posso tr;mscrever noc di~curso
nem ler aqui, porque são longos e minucio~os.
Elles estão annexos a s r
·
"
·
á camara qüe ·esses mappas d:io -inforlll<lçõeg
sobre os seguintes pontos: referentes a cada mn
{.los nm:ios da armada.. distribuicão da forca
naval ; quanto aos na.vios : qualldnde, nomes
(quer dos-armados, quer dos auxiliares); guar. niç5o, designando toda a olllcialidade, praç:~s de
pret e o estado do pessoal ; artilharia, com designação do numero-dos éanliões lisos e raiados e
o calii.Jre de cada um ; força das machinas ;
n
finalmente o calado d'n"'ua á ri
Que mais se l)Óue exigir, senhores, para se
conhecer qual a qualidade e força dos nossos
navios?
:,
, esenvo VI os nos mappas que
se acham nos annexos dos i·elatorio:; do ex-ministro da marinha e do sou successor, completam
as informuções que o nobre deputado exig-iu.
O que queria o noiJre deputado que o.ministro
dissesse?
clamorosa injustiçn, acr.usnndo-os de on1issos em
infonuaçõcs desta ordem?
- .
O Sn. Jo.\QUDI NAnuco:- Dá licença para nm
aparte? Qu:mi'to leiu trabalhos desta ordem em
relnçiio ~~ outl:os paize:>. v.·jo um quadro, ~ neste
quadl'o tnclutdos o numero dos ntrvios, o.uestinu
delles, o numero das peças de armamento, a
qu:rlidade dellas; e estas informações tiio simples_
qu~ se acham em todã parte, não vejo nos rolaO Sn. Bu.I.RQ!JE DE ~IACEDO:- Perdôe·me o
nobre deputado, estas informações estiio nos
mappas annexos ao relatorw ela marinha; estas
informações se encontram até resumidas no texto,_ no corpo do 2. 0 relalorio, e é por assim dizer
um melhornnfento, uma innovação.
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Innovação, não
apoiado.
O Sn. BuAnQUE DE ?\iACEDO : - Tenho visto
estas informações nos mappas, mas no corpo do
relatorio, niio me recordo.
EYEDO : - l OS re a Or!OS OS l'S.
.
Duarte de Azevedo c ~v.:t1.Jm- Delphim: protesto
quanto á innovação. :
O Sn. BUARQUE DE MACEDO:- Acredito no que
V. Ex. diz~ innovação ou não, não vem ao- caso
ventilar a questão ; a verdade é que o- governo
apresentou informações ·completas; disse onde

marinha que esta no relatorio do 'ex:-n;inistr~
desta repartição, o conselheir9 Afl'onso Celso;
quero simplesmente alludir ao que d-isseram nos
seus relntorios os dons ministros da mar in ha desta·
silu:rção ; e lnnto basta pura responder uo meu
amigo deputado por Pernambuco.
O nobre deputado foi na verdade immcnsamente injusto. Si se tràta da organiznção da
força nnval, direi a S. Ex,, que encontrurá as
•

~.,

:

C) •

9-

•.

aprescniàdo pelo nobre ex-ministrada nwrinha,
o Sr. Eduardo de Andt'ado Pinto e á p!ig. 21 do
relatorio do actual ministro dessa reparti ~o.
eço a casa para nao er esses to picos dos relatorios; são periotlos longos e não quero fatigar a
attencüo d:1 camara . .Mas ahi se neham exnradas
:1s idéas do governo. Tambem ne:::ses rélatorios
foram desenvolYidos os diversos plano.s de reorguniznç<io das repartições annexas, t:Jes como o
co . I
•
.
I
• " ~
•
•
tendencia, ar~e1we~, etc:
O nobre- deputndo sabe perfeitamente_ que,
quando se tratou de reorganizar a nossa marinha de guerrn, houve um plano -mais ou menos
illenlico.úquel!e que S. E:c aqui indicou. Foi
assim que, para a marinha coml.wtente, se m:mdou con~Lruir, não só o. Indept!ndaucia, mas
dons outros naYios, o Solimões e o Javary; houve
um plano-bc_m combinado que parecia s:Jti::;fazer a"' :icr ·i·
'
,
·
o governo trata de constmir navios necessarios
. aos cruzeiros e ás viagens de instruc~ão.
Tudo isto porém .;e faz em ooudições compativei::: com o- nesso orçamento e sobretudo, senhores, com as uecessidade:5 que temos de uma
marinha de g-uerra.
Em rigor não se póde diZer, que uma marinha de guerra deve ser organizada desta ou
daq.uella rórmn, sem se attender ao fim que se__ ·
procura atLingir. Nós nüo precisamos de grandes-navios para dar combnte ·ás mârinhas de :J..n ordem ; devemos aLtender, não só ao fim que ternos em vista com a nossa marinha ele rruel'ra
como tamhem aos recursos do nosso arçam..ento.
E nesta parte, senhorés diga-se a verdade, é
preciso faz-er justiça aos ministros -liberaes .que
tem oceupado ultimamente a pasta da marinha:
elles nos seus relatorios dizem; da IÍlaneirn mais
clara, mais positiva, qunes .são as suas idéas á
!'espeilo da organização da nossa for~,a navaL
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Como pois nrg-úe-se o g-overno dizendo-se:
niio tende~ plano, não tendes sy:-;tema ?
O Sn. · JoAQVI.u ::\AJJUC') :-Si V. Ex. dc::cobri,-se um plano parn o governo, fazia-lhe um
faYOI" •
..

..

'

•

.:.:

.;

• •-_

l.

t:

.._(

eobrir; v .. Ex. IJlJriga-mc :1 ler os rd::torios.
O Sn. ~OAQUI~r NAsuco : -Os. relatorios não
O Sn.·JoAQum N.\Buco d:í um aparte.
Portanto V ,Ex. não pó:le; po:- un}a circumstanci;J dada. f;,zer uma critica desta natureza.
TratatÍlos, Sr. presidente, de rcc.onstruir em
parte a nossa marinha, tt·[1ta~no~ de crear novo_s

aband~;wtl.Ó : urro teve intei.l'a e cowplcla exr.- prestavcis.
cuf'tío, nem ó terit eles de já, porque n5o havemos
O Sn. JoAQUm NAnuco:- Isto disse-me um

de ·razer navios de dois, tt·cs, qnatro, cinco, seis, oillcial de marinh~.
oilo c dez ú1il contos, s1~111 ter dinheiro pura
O. Sn. 13uAnQUE DE l\IACEDO :-Embo!'a isto fosse
m;lt<Jr a fome aos nossos paLI'icios (Apartes).
Este plano ilevia ter :;o!YI'ido U:mn moüificação, dito a V. Ex. por Ul~l o!)lciul l1~ nl3.1'inha, o ]Jom
de que vou tratat' mais adiunte, quan,!o ~ senso dieta-me que o Iütvio, por estar como bamandou construir oJndepenclencia; mas nao Jf.'l teria fluctn:Jntc, nüo pôde fiem· inutilisado, 'de
maneira que não possa ser ammlw <lproveitado ;
abanclon:1do; o governo tl',at~ eU'ecti_vame..flt~, tudo
de Jen
da ·
,,.
'
.
,,
navios adequados :.ís nossas e:(~gencias, e ·com- são conservados.
. pativeis com o nosso orçamento. ·
0:~ Sus. CosTA AzEVEDO E JOAQUlM NAnuco :Senhores, o nobre deputado ha de convn· que Estão mal conservados:
. o governo não procederá regularmente si m~mdar
O Sn. Bu.Ú1.QUE DE MAcEoo:-Bcm ;·mas o que
· construir navios de gl':mde dispenilio, navios V. Ex. censurou foi que, tendo-se tr:msformado
que sirvam para fner frente ás potencias marí- esses navios combatentes em baterias 1luctuantes,
tima:;· ac primeira ordem.
.
por este facto elles se tornariam imprestaveis.
8. Ex~ Joi o primeiro a reconhecer nes~ casa, Orn, isto não ê cxacto, permitta-me V Ex. que
- que assim nii.o se devia proceder, e eu ·estou in- diga; essa informação que deram a V Ex., emteiramente de accôrdo com o nobre deputado bóra fo:;.se dada por um ollicial de marinha, só
Seria quasi caricato o governo do Brazil ter poderia tct jus!ificaçiio si esses navios fossem a pretencão de construir um ou dois navios com os mal conservados·
uaes.tcntassecombater com uma marinha de )rimeira ·ordem, desde que não tives~e outros na vi os
complementares.. navios em tal numero que pu;.: .
dessem assegurár-ll:e uma supremacia ou igualO Sn. BuAnQUE nE MACEDO :-Acredito que o .
dade de fo.rcas.
não são ; e si a conservação desses .navios é má,
· O Sn. Jo.~Qut:o.r :NAntJco : - Gast::1mos annual- com certeza o governo não cumpre o seu dever;
. mente doze mil·co~tos com a marinha e estamos o ·facto, porém, é ,que, por se ,acharem ~sses
em peiores condiç:ões do que o Cl1i1e.
·.
navios reduzidos a baterias tluctuantes, nao se
~

o

o

o
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seg.u~ ,!luc am:mhã ou depois não possam s~r jnecessid_ade de assin~ proceder, e em scgund•)
-il'p! OHitados.
; logar. St o nosso orçamento· o pumitlisse.
O Sn. JoAQUBI NAn~.;co :-X em cq. disse isso.
j
VeJamos qual é o progresso da marinha tl·~
O Sn. BuARQUE DE M.\CEno :~v. Ex. 0 disse. e 1 gu~rr~1 ~ que se re.fer!u o nobre deputado.
~o ora mesmo re etin c ue a inform:wiio lhe tinha
S. ~:· t~ve prm~~P~lmcnte por fim mos.tt·ar,

unirei os m~us ~otos ~o; cÍe. Y. Ex'. par~ qu~ forme ?FQcursos oi·ç;auwntario<>, a nossa ·mari~
::e wnsetTem esses navws em boa-s condtcõP~· nha m!lrwr?
S. Ex:. assim n5o fez, Sr. presidentt•, e :~tten• -- ·
:uão ha ·duTid~• (ni;o).
·ct~ somente a uma con tção na tJUal estou ·~
accurdo com o nobre deput<ldO, isto é. attcndeu
O. :~n. BuAnQUE ns 1tiACEDO : .--J;í -Yê Y. Ex. apenas ao que é }Jropriamentc esc1uac!-Í'a comba•)Ue si essa é a. causa, Y.. Ex:. tem razão; mas tente.
•Ju ponho em duYida que um governo, realmente zeloso, conserve nas condições dcscriptas
O Sn~ PHE.>JD~Nn : - Eu peço licenta no no!Jr.::
IJOr V. Ex. duas m3chinas de guerra tão dispen- deput:~do pat·n mterromper pot· um mon1ento o
•lio5as, ü1o uteis, como nos sertio o Javary e 0 ::;~u 0.15 cl:u:,so ~mtJUan:t~ o St·. deputado eleito
Solimões.
.
I· rnnct:;eo Sodre presta JlWlmcntó.
QuaÍlto ás su<Js condiçõe~de navegabílitlatlc, cu
O Sn.. BuAnQUE DE ~IAcEno:- Pois não.

a que os .dcstiuumos ; nunc:t pussnn pela cabeça

I

contmuar ·
llc qnem os construiu que fosscm.clles empregaO Sn. BuATIQUE nz }lar:Eoo:- Como dizia. Sr.
dos ua navcgaçiío; ll'::mvara uar combates em presidente, o illnstre dcputatlo por Pernnmbmu
alto mar.
~
tem rnzi:'ío_, qualll1o entende qne os na:vios comO SrL .ToAQUm XABUco : - Eni5o para que batentes der~m se!· uc fcrt:o; e rcnlmente ta nu,
., . , , ,9
quanto se pode dtzer no c~l:Hio de progTcsso
O Sn. BuAnQl:E DE l\L\csno :-Para o serrit·o ~~c (t~c em cli~ a l!1annu:1, e uma ques ao resu •
rios.
. - . 1 vtda; mas IWO e a m•·sma cousa, quando :'•!
t:·ata Je lJ:IYios tle outra e.la~sc.
_0 St: ..lOAQ~ml ~.\ln;co ;-No nio ~a rrata clh•s
Isto qn:mto ú questiío t1e princípios.
nuo vao; o Hto da Prata c o nwr.
Os. Davtos, por excmtllt~, flUe se cmprcgmn no~
. O SR. llt;Altt~uE m~ :\L~c~;n~ :-~~la qncsliio ~~ ~~!'n<.:? tl?s po_r~u~, esses l~l~~;m set· de .n~<H~~it:a :·
tll\'l:m;a; mas por que mto vuo ·? Nao v 1emm Lla 1· ~~ que se d9::;lm.1m EO scn tÇO <:los crnzeu O::;/'
Europa para· aqui? Como 11 ~ 0 podem ir para o_ I 'w~C!ls do mstruc!_;:\0 yodem t.amiJcm ~er~cw
Rio ·ua Praln, caso tenham de ir :'llli combater? ll.lat.et:·a s~m ncnh.um mconvemente; e~· E~.
"=· •·
• , _~- ::abc nu e st conslruunos actualmente naviOs d~~
- ~Ins u:io "é neste sentido, meu colJeg:r, f[Ue
ma cti·n c porque são es i a s • :s
• :::;
.allirma que esses n;:vios não têm as condieões tlc não são nayios combntcntes.
naveg:.~lli!idade. Qu:mtlo se diz, que um ericouraO goYet·no tinha dnus razões para assim proçado, como o Solimões, u~otem as conditõüs nc- ceder: :l.", o esta. é c:~pital, é que mandou concess:Jrias d~ navega_bilidad~, não .se quer dizer I .::tmir estes navios depois do 11arecer de profes,1ue cl!e na() p:lssa n· tlaqm ao n10 da Prnta. 011 sionaes :i ff1lelll ouviu, e não por sua mera rc\"ir tla E Llropn part~ aqui. o SolimÕt·s e-0 Jai:w·y \ creação ou arbítrio; elll segundo logar, e é esta
não serviriio para nm combate naval em :I !Lo mar, uma razão economicn, em apoio da qual eu .
é 0 que se quer tlizer ; são cousas distinctas.
trarei tambem um facto da marinha italian.a~ é
E devo declarar, (JllC nno t'stou dizendo consa qne
o Estndoc:onsidera,·el
po::snia. em deseus
arsenaes
uma
(1uantidade
madeiras.
de con. que o no!Jre ucputar!o não d<!Va saiJer, pól'qn.e stt·ncç:lo, que devia mos aproveitar.
:O. q~1~, tenho. referido aqui li nos relatorios,
Ora, si a questãõ não estava Teso! vida,. si o

I

:;e.

o

·:.

,~.•

.

Senhores, o nobre tle~mtado entende que de- · dade-de madeiras, por que razão líàvia de mandar
Yemos acompanhar o pro. gresso das marinhas construir pa. ra eruzeiros c viagens de.instrucoão
modernas.
.
.
· navios de ferro ? . .
·
. · ,_
· St· .. presiuentc, estou intcirmncnte de accurdo 1I Eu disse que este facto esemelhante ho .t}nüs~)
com o nobre depntudo. Nós der criamos a. com-~ rleu n:. Uttli<l .. E com effeito, Sr ~-- presidente; a
'panlwr o progre:;so dessas marin1ws modernas; . It:1lia, achando-se nas condiçõ!}S em que no~
111as, senhores~ primeiro si em tudo Uvessemos . achamos nctualmente~ tendo uma consideravel
A. 8.-1'03!0 IY.

·

·

· .

.

.
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perçiio de ruadeir:J.s de eonstrucção nos seus ar- cosias. Erat:t as corvetas Diamante c Sáphira,
vendo que nãü ·era tida ainda com_o.de- que se diz foram os ulti1nOs nal'ios dc.m:J.deira alli ~
tlnitiv:Hnente imprescindível :1 preferencw de construidos; ma:; o que é certo é quen Inglaterra
navins d'l fe'rro para os cruzeiros, mandou ni:io ;_tlnmuonou os n<lvios de rrwdeira que pos~
C'onstruir varies navios de madeira .. Foi o qué rez sui;_l.
,;overno do Brazil. cue n?:o só teve.autoritlar1es
Ea 'ü disse ao no r de l 11
COÍnpeti:nt 'S que !)[llll<ll':J.!ll 110 sentido de que OS tr3tar da ll1<ll'Íllha COmbatente, estarei de accôrdo
navios p:wa os cruzeiros podem, sem inconve- eortt S. Ex., posto que nesta ma teria n;_lu tenha
niente. ser àe madeira, ce>mo tnmlJem o:; mandou a pretençfto de- cmiltir_ idéas proprias, e npenas
cons ruir p:· o .ac o (c er m seu rsena s
i
que cn 10 i o.
.Mas. scnhore,;. a marinha brazileira é talvez
grande q u::mtidade tles.sc material. Portanto, e
qu~ ha nisto de censuravel?
menos ·m;lrin!Ja. de guerra do que mnt'inlta de
Quer i::to dizer que o go,·erno tenha abaudo- portos, das co~tas, de hydrograpllia e de outros
nado a idéa de eónstruir navios de fen·o; lt~l serviços exc:lusi-,ramente de paz. .
·
:Niio é com 1,30() leg;uas de costa, que havemos
qual o prog-resso aconselha? Ceriamentc que nüo.
Eslou bem )ersuailido d.~ rue o rroverno. lo"o ele ter a n·etcn6io de sermos ma mnrinha d
que as finanças publi(·as o permiltirem nwndarú guerrD, mesmo de ordem média. tendo meia
eonslruir navio~ combatentes de ferro, ni:io do duzia de peouenos encouracados. ·
porte do lndependcncia, porque seriam dema- , Ve o nobre deputado que; encarando a questão
:-:.
::. · a • ,
v in
I ,sa espccia men e ao razt ,
sia ame e 0 t\m
mns em condkücs de serem melhor aproveitados. chegamos ao seg-uinte resultado :que devemos
Esta minha opinião, quanto au faeto ele serem aproveitar as madeü·,;s que possuímos nos nossos
aín.da apr<l\'eítnveis os n3vios_ae madeira, é c_on-~1 :1r~cn<1cs, e não devemos co~demnar d~ uma mallrmada pelo homem, 'lne diZ~m os entendrdos nc:ra absolata a construcç<tO de n3VIOS de mamelhor ter.es;:.ripto sobre a m:tlcrí;_l.
dCira neste p~:iz.
E' o Sr. King, o mais decidido propugn<1dor 1 O nobre cleputado pareceu-me querer aconsedos na-\io;; de ferro, a quem me refiro ; é no re- lhar :to go-veru9 a construc(;âo de nayios cncoul~ttorio que este eminente engenbeiro c~creveu rnçaàos de i. a ordém; mas ao passo que a:;sim o
sob r•! a marin!ltt de guerra europé3:, que cn- faz~a, censurou a construeç5o do. Independencia,
eon:roos~mne,
. ":>a :, e .
'·."I
·
.:;r., umasua·vcnca. •u
dcira éÍe V•clas as classes (refere-se á marinha t1ve noticia (c isto creio que ni:io foi publicado)
de guerrn) vüo sendo :tboliuos, e ni:io tnrdarit que de que foi pens:J.mento do ministro da mnrinhu
Sl~uaes,
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- serviÇo dos portos. •
E~ tas p:lla \Ta niio s:) ni:io dizem que estejam
jú condemn(tdos para todas <IS clnsscs os n;wios
de nwdcíra, como uit-lhes ainda emptep;o no
:-c1Tiço dos portos. E', pois, pntente que não siio
pêrdido~ os n:wíos queo Estado rn3ndou con-

~

4

u~

Pour lPS petits 1w.vires de guerre, surtout
• ceux · qui sont destinés au scrvice de croi:;e.
• nient et qui dejil, i1 cause du doublagc neces• snire en cuivre, exig-ent une enveloppc en bois,
" la con~truction cntiere tn bois peut nveir en- ·
• core de la valeur, parccque los pie~es n'y r.:• çoivent pas de trop grandes dimensions, et pet''metteut ú'employer des bois plus jcunes qui,
• s'ils ::,ont 1Jien secs~ ont une durée considera])}e · »
,
--'
. Jú vê o nobre deputado que não é t5o absoluto,
como S. Ex. disse, coli1 a sua força persuasiv:1
que os navHis e mn en·a esleJa.m abo 1 os e:n
toda a parte. ·
.·
·
O ~n. JoAQUUI NAt.:uco :-Na Inglaterra os ultimos· navios de madeira que se constrniram foram duas co,;vetas em :1.8711.
O SR.. DuARQUE DE ~I.A.cEno :- Estas corvetas
foram destinadas ao serviço dos portos e das
«
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força do lndependencia; mas openas construimos

uin~

Um navi(J da ordem do Iudependencia de mui
pouco utilidade seria para o Brazil, que não tem
uma cStJU3dra a que pudesse aunexal-o com
proveito.

poderíamos utiliz<lr delle si pude~semos chnmar
pHra o alto mar n esqu<ldra inimiga afim cl'alli
dar-lhe. com :mate, porque o Júdependencia nem
entmria no Rio da Prata.
Portanto si bem ('Omprehendo a questão,- o
erro foi devido ao facto de se ter construido o
Indepeudencia em log:::r de se construirem dous
navios eucourarndos menores ; mas desdo qae
connnetterno~ .o erro, entendo que não fizemos
mal; vend~ntlo o Independencia, para construir
OS dOUS n_aYiOS que 4everünn ter Sido COll~truidOS
antes. Não o fizemos, é certo; m~s isto foi devido,ás condições do thesouro nacional.
·
creio que o 1) auo a organnaçao os nossos ll<iVios combatentes não será desprezado pelo
governe. Precisamos de navios combatentes~
mas á medid3 que a silunçiio das nos~as finanças
o pcrmittir, não nas condições do Independencia~
como já disse ha pouco:
Pelo facto de eu ter dito, que devemos aproveitar as nossas madeiras, qué não devemos em
I
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absoluto condemnar a construcção dos navios de·
Art. 2. o Ficam rev(lgadas as disposições em
madeira, nas condições peculiares em que nos contrario.
achamos, não se segue que eu queira dizer quê
Sala
das
commissõc.s,
H
de
Agosto de 1879.não precisamos desde já de uma marinha combatente, composta de navios de ferro; Precisamos Rodolplw E. de Souza Dantas.- J. 1lf. de llfacedo.
sim, mas ú nledida que as nossas necessidades o
Re!fucção do projecto n. 192 A. de 1879.-.
·cr·
•
'
. .
E tudo isto não é novo, não o devia ser para 1 A assemblé_a geral resolve :
o nobré deputado; é o plano que encontro nos :- Art. L • O govemo·fica autorizado a m::ndar
diversos rclatorios ue com mlsei. é o nlano crí•
..
·~
_·(
L ..
..·
<l
0
terroso c qualqq,er estadista que tenha em vista . concessão de_duzenlos
cxemp1Dres
aoEstado,_que
as necessidades da marinha nacional e os re- os venderá, o compendio de clínica cirurg-ica
cursos do p:liz, Niio devemos tambem, como fez
pelo Dr. V. Saboia, '!ente da faculdade
o nobre deputado~ censurar a cessiio do Indepen- composto
de
medicina
r.l.1 corte, si a juizo da mesma fa.dencin, Onde elle se acha, presta serviço~ reacs. culdade estiver
o dito cotripendio no caso de ser
Foi incorpo1·a~o a uma grande esqtHid~a. ~nde ~e "doptado.
·
Ispos1çues em
tima, onde se tornou um vulto; mas para nós contrario.
poderia servir, digo com fra.nqueza, de grande
Sala das commissõ:.!s em H de Agog:o de i879.
embaraço, e de Ullla fonte de UCS )CZa COÍJ.Siderave sem utt 1 a e rea e pratica no momento
em que ddle· carecessemos (.flpoiados).
,
_
Eu vejo Sr. pre>idcntc, pelo olhar de V. Ex., Redacdio da emrmtla appmvada pela camara dos
que é tempo de concluir,
depittado_s á propostct do pode1· exccntivo, que
0 SP.. PRESIDENTE: -V. Ex. pó de pro~cguit•.
fixa as {m·t:as de term pa1·n o amw. fincmceiro dt! :1.!:180 a :1.881, sob o n. 195 de"l879.
O Sn. BuARQUE DE M.\CEDO: -A hora ('Stá qU}ISi
dada; tenho poucos ouvintes, qne realmente s5"o
At:rescente-se no log::tr competente:
de uma generosidade, que muito me penhora ... _
<lssembléa geral decreta:
A
ALGUNs sns. imPu:rAnos:- Ouvimos á V. Ex.
sã
a-propos a .
O Sn. BuAnQUE DE ~L-I.cEno: -Permitta v. Rx.;
Sala dns commissões em H de-Agosto dr:~879.
que eu conclua com as seguint.;s .palav~as, que -Rodolpho E. de So1tza Dantas, J. Jlí. de !Iacedo.
- ·, . .
,
icção : aço votos
RedactxYo do p1·ojecto n. 234: de i8i9
peln pi"Oi'pcl'idade dn marinlw naciona.l, mas
nuuc:1 como elemento ex.clnsivo de q-uerra, nem
A assemblén geral 'resolve:
como elemento de-conquistn. (Apoiados; mnita
· Art. L o A j)ens~o de 7:20,5 annu;1Cs~ concctliúa
bem, muito úem. O orador d felicitado.)
por decreto de 8 de Novembro de i8i6, á 13aroA diseussflo l!ca adinda peln hora.
ueza 1le -I'aquary, viuva. do Barão do mesm
;
::. LJ 1 1 , as 1mprumr 8:> :;cgumtes
nome, 1ca c eva n n :1:200,5 annuacs, em atterição
redacçlíes:
aos distinctos serviços presttldo,; na g-uerrn contra
o Paraguav por seu !ilho o alferes José Christino
Redacr(/o do p1·ojecto n. ! 66 de 1879.
de Calazans Hotlrigues, morto no córnbntc do reconhecimento de Hunu!ytú, conforme declar:1 oA assembléa gerai resolve:
decreto de i.'k de Fevereiro de 18ií.
Art. f. o O g-overno é autorizado a conceder
Art. 2. o Este nugmento vcrilicnr-se-ha tb
isenção de direitos de ill1J)O~·tn~ão, pelo espaço de data do ultimo tlecrcto.
dez nnnos, a todo o malerwl, como b::arcos. maArt. :L" Hcvogam-se as disposições em conchinas, utensi!ios e ferros, ainda não isentes pot trariq.
-

a, e 1e mn e a conces~ao e . uzentos excm- piare:-;' que seriio vendidos J?ara indcmnizar:ão de
-plares ao_ Estad~ que os vendertl, o Tratadq_de parte das de:;pezas feitas.
~ ·
Patllologza Externa composto pelo conselheiro
., o ... ,.., ~. ,
a·
.Dr. Antonio Ferreira França, lente da- faculdade
Ar:. :· Flv:lm rev_o,.~üa::; as, tspostçlles em
de medicina do Rio de .Janeiro, si, a juizo da contt:mo.
. _
.
_
~
~mesma faculdade'. estiver o dito Tratado no caso . Sala dá commHsao, H de. Agosto de i8t9.- de serv"ir'de compep,dio para aquella disciplinn. Rodolpho E. de Souza pantas._.,.. J: Jlf: de Macedo.
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Redacct1o da emenda 'do S1'. .~falheiros
• p1·ojecto ~n. 2:18 de i8i9.

_2.• pal'te (ás 2 horas ou antes).

M

A a;,semblé<l geral resolve :
.Artigo unico .. o governo e antorizt.do a ltlall·
~~r at mi_ i t• o 1 w
,
·. • , ·
t:o
• •.
<le Cmnpos a exnmc de anatomh1 e physiologi<1,
afim de matriculnr-sc-no ::l: 0 anno da faculdn_ck

Continuação da 3.• diseussão da lei de força~
de uwr.
.
-I:.". d"i$.~Us~~o d_o projecto n. 183 A relativo ::.·
Levanta-se a sesstío ás .11, lwras.

\)Osições -em contrario.
Saln dns c·ommissões em 1.-l de A~roslo de 1879.
-Rodolpllo E. de Souza Dantas.-J. ill. tld1acedo.

.l:edaccão da eliWJlda. tlos S1·s. 1lfalheirns e JI.
• Jfoum ao

l'l1ESIDENC!_\. DO

sn.

V!SCO;\DE: OE

t.

c.

PI\.\.DOS .

ro ·ecto 11. 218 de 1879.

A assembléa geral rcsolre:
Artirro unico. O gonmo é autorizado a m:mrlar ~u1mittir o onvmte 7 rctorino Jose arnetro "
!natt·h:nl<1 do 1." ::mno da f;H·uldade de direito
de S. Pnulo; revegadas as disposiçue:> em con-

(.

(_

l

Jc..

se pre:;cntcs o;; Srs. Visconcle 1le Pratlos, Cr•saric-

:'dYim, Alves de },rnujo, Beltrtío, 'l'a,•ares Belfort,
Vi ·· .,

d

· { · ·r :;

'

't

1-

> 111

n ' - •· •·

·

Yasconcellos, BnarCJlle de :Mnecdo.. ·João l.lrigido.
Moreira dü Bano::-, Almeiéla Barboz:-., l\Ianoei
C~rlos, E:;pindola. Lourcn!_'O de Allmqucrque,
~ra.rio.
SillYaL Vreit:1s, Felicio . elos Santos, l1ort:1 ele
Sala das commissues em H de Agoste de 18i!J. Araujo, Costa Azevedo, Ildefon"O de At·aujo, JosG
-Rodolpho E. de Souza Dantas. -J. M. ilt· B;1s,;on, Souza Andrade, Frederico de Almeida, Bibeiro de 1ricnnzes, l\Iello Ft·:mco. OleNacedo.
gario, Al'aglto e l\1c!lo, EpaminOildtl~ de .M~>llo;..
Jietlactâo da emenda do S1·. Malltriros ao projectu Malhciros, llariio lia Estancia, Lafaycltc, Diana._
. •
n. 2-18 de 18i9.
J;'l ~
·i
.
· ian ,':wnlll1c>s
·
Americo, Dani11, Ahncida Coüto, Carlos Afl'onsu~
.-\ tl~scrnlJlé:1 geral resoln::
.lonquim Tavares, Galdirio c Theodureto Souto.
Compareceram depois ua c-hamada os Srs.
Art in· nico. O rrovcrno é autorizatlo a rnand:n·
[.timiltir o. phm·nwcculico formado, Vasco Theo- varros 1men c .. OSI) ~ac ano. ~ ar·wno n , ! vn.
:,_islo de Oliveira- Chaves, a exame de latim e Snldanhn 1IariiÚw, Theophi!Ó Ottoni, :Mello é·
;IJlalomia. alim de mnlric:ular-s~ no :3. o :mno dn Al\'im, Baptista Pcteit·n, l.lnldío~ SeTaphico, r:or··
faculdade de medicin:-. da Bahi'a ; reYogndas a,; rêa Bal;ello, Scgisrnnndo, - Frcit:~s r:ontin 110,
Bartío de Viila Belln, l"idclls Botelho. Fr:111co dedisposições em contrario.
Homem de Mello c Som·es ÍJrurHlitn.
Sala das commissões em H do Agostn d<! HG9. Sil.F Bar:io
ta · 1
n 1 a· .i .i 1:1~1
s ··rs , 1 ,. '
Fnm~a, Andrade Pinto, Espcr·idWo, Ferreira dt'
cnlo.
jJour:l. FalJio Reis, Fr·an klia Doria, Franco de
n Sn. PnESIDE='TE dci para c ruem do dia !2 :
Almei(la, l?ranci;;co Sodrr!, Flor·cs, G::vi~o Pl'i·
xoto, .losé :M:II'Íilnno, .Tcronymo Sodré, Lima
Dnarte, Martinho Campos, 11anocltlc ilíng-nlhiie:;.
:1." ]Jalte (attf 2 llol'a8.)
Pompeu, Pedro Luiz, Thcodomit·o. Hny Bnrboza:
Vot:wiio das emendas r](, scn:~do nos projcctos Hndolllho Dantas, c lloclrigucs .Junior: (' st•m
n,;. :127 A, lMi A, :162 .A e :lt.i~A, cujas discu:;- ella o~ Srs. Azarnbujn 3Ieirellc,, Antonio de Siqueir:l, Autonio Cnrlos. Belfúrt Uunrte. Bczen'[•:
sues formu enccr.radas .•
'aya ·:ml i
··7errn · \ en ~z
mnarcr . ··
di elo de Oliveira, Costa B.ibeiro, Carriio,' Conto
~bgnlhiies, Frederico Uego, França C<u·valho,.
Fernnndo Osorio, Hygino Si! rn, Ig-n;-~cio l\Iartins,
Jonqnim Serra, Joaquim Breves, .Jonquim Na3.a discussiío do projrcto n. 2-5:~, nJn·indo cre- bnco, José Bonifacio, Leoncio de Carvalho, Liberato Bprroso, Luiz Fc.lippe, :Man~1el Eu,;taquio~
dito ao ministe~io ela agricultura.
Monte, lllacedo , :Morcrr<1 -Bnmdao, l\Iarcolino
O restg das malerh> desi5·nadas para a priincira Moura, Manoel Pedro, 1\Iarlim Francisco, Prado,
{'[H'lC da ordem do dia 8.
Pimentel, Prisco Paraiso, Sergio do Castro, Souza
:3.• discussão do'prDjecto n. 213 rela'tiro á in- Limn~ Souzn CarYallto, Silvcirn l\Iartins, Silveira
tróducção da herya-.matc nos mercados estran- de Souza, Zama, c Abreu e Silv-<1.
!!·;;iros.
declara· não

-.

q

t.ransferencia. dtl~l. o tei1ente de artllharia PerO SI'. Lo SEcm;T.\mo d:l conta r.Io seguintt.~
digão M:nlheiros parã a arma de infantaria.
~-· dita do de n. 2~:l, relntivo it preseripção
EXPEDIENTE.
referente á irmandac1e do Santíssimo Sacramento da antiga Sé_.
.
Officio do ministcrio dos negocio~ do Imperio .
. 1..a dita do_de n. 208, approvando o pl'iYilegio de f! do corrente, c: mmunicando que Sua :Mages, concedido a .JolmDickinsen.
. ;tadc o Imperador llcou inteirado das pessoas que·
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Sessao ell\_,I3 de Agosto, de 1.879.
compoem a mesa ua cail:~ra aos :::;_rs._ uepuw.uos - .rai_taram com ptU'UCll)açao os :::;rs . .t}JVes uc
no 4. 0 mr.z da-actual sessao.-Intetrada.
- ArauJo, Andrade iliuto, Freitas, Franco de Sá,
Requerimento de· Carlos Wallan pedindo para Franco de Almeid<J, Fr:mcisco Sodré ·Flore~ José
. fazer exame elo 1. 0 anno da facnldade d~ medi- Bonifacio, i\fartin~Lo _Campos, Ruy Ba riJozà: Rocina da côrtc, mostrando-se antes habilitado nos dolpho Dantas, Silveira de Souza, c Visconde de
preparalorios que Illc faltam.-:-\.' commissão de Prados; e sem ella os Srs. Antonio Carlos, Be. . ;- -'-.
. zcrrn de :Menezes. Carlos Affonso -f'arrão Couto
' " " " " ' _;uv l'UJJUOJa.
:Ma_gnlhães, Fidelis _Botelho, Hygino Silv~, Joa·O Sn. l'UESIDE:\'TE dú para ordem do dia 13 de quun Breves, LeonciO de Carvnll1o. Martim FranAgosto :
cisco, Prado Pimentel, Silveira Mártins e Zama.
A mesm<i ues1gnaua para o um 1~, c ma1s na
Ao meio dia abre-se a sessão.
i. a parte a 3.a discussão do projecto n. 25(1, sobrr.
São lidas e :1pprovadas as actas de H e 12 do
n ho~pital da n~iscricordia de Campina:;, e :t.a discussao do projccto concedendo licença ao Dr. corrente.
1
0 Sn .. f.o SECRETAmo dá conta d~ seguinte
C11st1·o e Silva e continnnção da discussão de requerimento do Sr. José 1\Iarianno.
'R'\"

--

DO SH. FGEDEUICO DE AL:\IEIDA
Lu YICE-PllE~~o~::'iTJi:.

PRESiliE~Cl.\

SU~IMARLO.-Projccto.Parcccrcs.-Appronção de rc.tacrõcs
. -Ol•sm·r:tçl>cs tio St·. Cosl:L Azc,·euo.- t•aDnmu 1'.\RTÉ DA
orrnEll uo l l i . L - Approva~:iío tle rnwndas do senado. Discussão do rcqucl'tmcnln llo Sr. Josli Marianno. Dbcurso tlo S1·. lluarqnc tlo i\l;~cctlo. - :La tliscussão tio
projç_clo :-:o!H·c a explol':t~ão .lo l'io Xin;;ú. Ohscr~ar.ücs
tln :s1· .Toacruim Nabucu. Tliscur·;o d.-. Sr. ?.Iorcim' de
narro; (m imstro dos t•slmn::cinls). Discnr~o do Sr.
Joaquim );aLuco .-l>t'•>l'nsta.-~1-:m·~''·' 1'.\nn: DA orwf.lt Do
VI.\, lli;curso~ <lo Sr. llat·colíno ~!o•1ra c Jo:t•[ttim l\':t!ntco.

A's il hora-: !ln111nnhii feita a chamnda:tel:am-so
Jn·esen lcs os St·::. Frcdet·ico tlc Almeida. Cesario
.\lritn, Jo5o Bt·i:.dú~t, Bar~o da Est:mcia. 1\I:lnocl
Enstaquio, 'Yil'i:~to tle l\Jetlcirni', José .Marianno,
Almeitla Barhozn, H:u·iío l!omem de l\Iello. AIJrcu
t l S!lnl, Costa Azt~\'Ctl~. 13ulcfio. Mello Franco,
• .I 1nint•
1" . 'I• Úiht>i"n
.;: ...... ,,.:i.' •
1!ntl•'"""
I"
•
lluanpre de l\laee1lo. Pc-,lt•n Luiz; TheoLlorcto
Souto. Jo:,qnim Sct·rn, Antonio tlc Si«tucir:z, Luiz
Fdippc •.lo~t'~ Ua::sou, All'onso Pcmnu, 1.'heophilo
Oltoni, Morcir,\ ur.. Bti!'I'O!'. Ilddonso de Ar:•njo.
Souto, l\lnrcoliuo 1\Ionra, Pl'i::co l'arnizo.Frmü::ÍiiÍ
lloria, Malheiros, Fr.ncit'll ele MonrD. ·Olegm·io.
lJunin, B:~r·rns Pimentel, Fabio Reis, Jeronym6
Sodn\, Auu~rico, Florcncio de Abreu. liOI'ta de
Ar[!nj~, _Almeida Conto, llibeiro de :Menuzes.
I.'~

.

~.-

• ·" "·

' 1 :J.rn•nlr.

Ih .;•no

-T.Olli'P.ni'O 1ll'

.

Ã.-l~

•. ,

(Jfficio do ú1inistro do imperio de H de Agosto
corrente, remettendo o oflicio de 2:3 de Julho, do
[H"Csitlente do P<lraná, concernente a um projecto de lei que isenta elo imposto de 3 °/o as
mercadorias directamente importadas ·de paiz
estrangeiro, c manda restituir a diversos negocümtcs a imporLaneia que depositaram em virt~ule de execw;ão movida pelo thel'ouro provin-cwl para pagmnento do diLo imposto. - A'
commissão (le assembléas provinciaes.
.
P.equerimento de Antonio CarneirÕ da Fon,,..,,..,· nn·•·,· ""'' ~~-htwtlr.>h·n~ rl~- r,;.;.,,lr. \V ,•;Tmn
xnrif~ de arsenal 'de guerra de Porto -Alc,.re
Firmino Luiz Gomes de Abreu, sobre a lic)ui~
ducão das contas do referido finado. A' commissão de fazentln •
E' lido, j ulgauo objecto de clelisrrar.iío e mandadl'l impri,:.nir o seguinte
. •
PROJECTO.

·I :O:jf)

-N

"~7 !r

_\' commissão ele pensões ~~ ordenados foi
o requerimento de Augusto .José de
Cnstro e Sil\'a, chtJfe da directoria de agTicnltni':I du secretaria da ngricnltura, commércio c
obras public:ts, pedindo um anno de licenç:~ com
todos os vencimentos para tratar de sua saude.
O supplicnnte JII'ova com attestados medico::
scdTrcr de uma f,ronchitc ehronica com pontos
de tuberculose em :1mbos os pulmões e necessitar
por isso de uma licença por ospa~o de um anno.
·
para poder trutar-se con-rcnientemente.
A' vista pois das razões e:\: pendidas pelo supplicante. considera ·acommissão ser de toda a
justiça éoncedcr-sc-lhe a licença impetrada, pelo
que offercce á consideração desta augusta camara o seguinte projecto :
A assembléa geral resolve:,
Art. L 0 E' autorizado o g·overno a conceder
a Augusto José de Castro Silva, chefe da directoria de :1gricultura da secretaria dã agricultura, commcrcio e obras public.as, ~m a~no qe
prc~cnte

Jmqucrqne, Snluanhn Marinll.o e Segismundo.
Comparecen1111 depois da chamada os Srs.
Souza Andrade, Bnptistn Pereira, Mello e Alvim,
Joaquim ?'ialmco, l\Iarinnno da Silva, Frederico
R~go, Azambuja Mcirelles, Joaquim Tavares.
Monte, Espel'iclião, Meira de Ya:::conccllos, Porn~
peu, Fernando Osorio, Felicie do~: Santos, Aureliano Magalhães, Beltruo e Mnnoel de Mq~alhães.
CompercceJ•am depois de abertn a sessão os Srs.
.los:S Caetano, Augusto Franç:1, Aragão e l\Icllo,
Galdino, Souzn Carralho. Corrôa_Habcllo, CandidÓ
de Oliveir~1, Ignacio M~rtin:::,
·so:~res Br:mclão
..
-~
..
"'"'' " r•'
·
oJ·tiM1:~rto anm nf'
vwna, ::;mv:ll, .15arao nc v 111::1 n_~:ll<1, r rnuça \,ar- .-J:""'";."
de sua s:mde Ônde lhe convier.
valho, Tltcodomiro, 1\Ianoel Carlos, Ep:1111inondas tratat·
Art. 2." Ficam rcvogadus as· disposicões em
de itiello, Sf•rgio de Ca,tro.Morêira Brandão, G~t
contrario.
'
vião Peixoto,.. Camargo, ·Lima Duarte, Souza
Sala uas com missões em 12 de Agosto de 1879.
Lima, Bezerra Cavnlcanti. Manoel Pedro. L:trayettc, TaY:~rcs. Belfort.. Freitas Coutinho~ Ma- -.d..lmâda Couto.·- Theopltilo Ottoni.~J. Seracedo.eBelfortDnurte. · - ':
·
l'llico.

-
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São lidos e approvados sem· debate os seguintes
PARECERES.
i8i9-

N.

•

a discussão do requerimento do Sr. José l\Iarianno,
e lhe fosse concedida a urgencia por :1.5 minutos
para responder ao Sr. José Marianno.
Este requerimento é approvado.

134:

I

O engenheiro Guilherme Greenhalgh e outros

.

PRil\fEllU

PARTE

DA

ORDEll

DO DL\.

)ropõe-se a "úrganizar a planta e r.egistro ca-

Foram a rovad:~s :1s emendas do 'senado doprojectos
ns. 127 A, HG A, 162 A e i6!i: .A.
·
províncias do Rio Grande do Sul, Par:má; Santa
Continúa a discussão do requerimento do
Catharina, S. Paulo e :Minas Geraes.
A commissão de.obras publicàs é de parecer Sr. José l\Iarianno, sobrl} negocies de Pénam-'
que seja sobre o assumpto ouvido o governo. buco.
Sa_l~. das eo~11ni~~ões em 5}e Agosto de,1~i9.

.

'

<

<

tél:medio do mínist~rio da agricultur/ se peça
informações ao governo sobre a pretenção de
Frederico K:appoth, qM solicita a concessão por
compra ao Estado de um terreno que fura destin:ldo ·par:~ logradouro publico na séde das colonias Itajahy e Príncipe D. Pedro,na província de
rina.
Saln dns commissões, 11 de Agosto de 18i9.
-Buarque c~e Macedo.-Lotwenço de Albuquerque.
-BGITOS Pnncntel.

proferido por um membro da-mesma

não continuaria a merer;!?r o grúo de estima que
me prezo de ter do;:: meu~ concidadãos, si, sendo
nccusado, a meu n~r injust:~menlr, o ex-~resi,,;1

18i9-N. :1.:36.
. _
.
A commtssao de fazent1a requer que se ouç::t o
gov-erno, por inlermedJo do mini~terio da fazen~la, 5obre a pretenç:to de Ant?n1o lle Campos
•

'

'

•

-

<

•

depnta~,;fio

de; que faço parte; m:1s cu n~o fie:: ria bem com·
a minha con~cicncia,,quel' me p;:rcccr mesmo fjUC

•

•

.

:i

l t:. l.'l'll<li JJUC

O llO!H'il O

I'

Dr. Adolpho de Bnrro~. eu me conservasse silent:ioso.
·
·
. A minha tnrefa, senhore::, me parece f:Jcil.
O ex-presidente de Pernambuco a que me refiro é um cavalheiro muito _distincto (muitos
· apoiados L multo cónhecido nesta capital, e que
\ tem nesta camara numero5os amiu·os ( Jl!útos
apoiados).
.
. "
A synthese das ~~rguiçõcs feitas pelo meu no• ·.,.
c t
er ernam uco, e C:[Ue o
cx-presidcntt'\ da minha proyincia trahiu ao goye~·no e <t seu partido.
~
( Protesto.~).

impori:m_(~i:t de Sl'U ulcancc na e1~n que se elevou
o ex.cessu da Llespcza Yerifit•atla em sun conta
c,om.o p:tg·nuor na eampanha do ümgnny, rcs·
ttturrHlo o que se lhe tem de:;contn<lo men~almcnte Llesôe Ag-osto ele J8i8.
O Sn . .To!'-É 1\hluAx:\'o : - Pois qualquer dos
Saiu tln counniss~o. H de A~oslo de 18i9.- nobres deputados que o reclame para suns proi i .
wwquc rn ace. o.--Low·enco de .4.lúuqw:rl[tte.Ba7·ros Nmmtel.
•
O Sn. JoAQlmr SEnn.-~,.:__-Estimaria muito qu·c
Fornm lidas e :1 1 )r'o\·adas sem dr.bate as redn - fosse pnrn minha província, si jit lá não e~tivcs~e
t·ucs pu J 1cadas no Diario do Parlamento de ·12 ouro cava 1eu·o que .nao e ma1s 1stmcto.
do corrente.
O Sn. BAPTISTA PEnEmA : - E' um caracter
muito digno e incapaz de trahir a quem quer que
O Sr. Costa A"ze,tedo:..:. Sr: presi- seja (1rluitos apoiados ; apal'tes.)
dente, o correspondente particular do Diario
O
Sn.
BUARQUE
DE
MAcEoo:-A
c:unara
ouviu
a
Offir:ial escreYeu para· e~se Dia1·io narr:mdo as
demonstrução que fez o meu nobre colleO'n.
O'
~
•
..:província que represento, á faltn de gado: Tive a uzm o argumentos que se resumem: pria ousadia de offerecer a consideraeão da cas;l ha meiro, em ser o ex-presidente de Pernambuco
mais de um mez um pro·ecto, afirÍl de ue o 0'0- demnsiadumente tolerante ; segundo, não Ler
verno osse auto ma o n despender até :160:0006 ·
' ' ' < ' <
'
para facilitar o transito de grande quantidade de aores, por_gue não os pôde razer eleger ..
. g;1do que existe nas fazend.as do Rio Branco e
9 Sn . .TOAQ~BI SEnnA:..:.... Nilo mandou ningucm;
poder assim facilmente abastecer a capital da veiU quem J;ude vencer nas urnas.
província que tanto precisa.
I o Sn. JOSÉ l\IARIAXXO :-A conconl:tta imposta
Com~ :l.té o pre!'~nte a _commissão a quem foi ao partido liberal prova ~ua interferencia.
eu rogo a V: Ex:. que com <t sua influencia faça
c,om que elln- o d~ pam ver :'i é possível discutlr-se este:projecto.
O SR._ PnESIDEXTE :-A commiss1io ouviu are"'clumaçaoclo nobre deputado.
, O SR.. BuARQUE DB ~IACEDO .(pela ordem) _pede
que se mverta a or<lem do :hn afim de contmuar
•

•

'

<

'

'

n. )U.-\HQIJE DE .i.ACJ·DO:-Pct·O :lO 111011 coll~g-:1, a que111 ouvi eom tant:1 attenção, qué se
dtg~:~e u.rspcnsar·lll•! alguuw, para que eu poss:l.

prosegurr.

O Sn. Jo:;t ).L-\.1:!.-\.XXo:- D~sc.ulpe; o~lYirei a
V. Ex. com to<la :1 atlendo.
9 Sn. BuAnQt:E DE l\IA~Eoo: -Senhores; niio
, se1 o que 3 nobre deputado tem ainda a-dizer, mas
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S.' E~. !los disse: O ex-presidente de. P~rnambuco for tolerante, porque conservou em seus
lognres a· funccionarios con::;ervadores; porque
tendo de nomear on dar accesso a empregados lle
algumas repat·tições, promoveu ou nomeo~_ainda
•· n~ r r
s sendo ue em uma oec:~smo em
que teve o ex-presidente de nomear ou dar
nccesso a seis empregados...
~n J ~É 1 ARIANNO : - De nomear.
O SR. Bu~nQUE DE :MACEDO:- Eu di~sG unw
uu outra co usa. Tendo de norilear 6 empregados,
nomeou~ conservadores e-2 liberaes:
.
O Sn. JosÉ lV!AJu.~xxo :-E llberaes dcsconhccidos.
·
'·

lib~•!'al'~

..

\.

partido.:
O Sn. FLORENC!O DE .-\.BREU:- Si os empregados
não eram de confinnça e presidiu ao· seu acto
uma boa escoliw, fez o que devia.
o Sn. BuAnQU.E DE 1\L\cEDo:-Os logares a que
se referiu o nobre deputado são: o de ir;spector
da Lllesomaria provinda!; director da instru::ção
pulJlica c administrador do 1:~rreio.
:..
..
•.
.
· ..
feita ao ex-prE>si.dente de Pernnmbus:o, mas sim
:w governo ger::ll a quem com1!etia a .demissuo
dese·aua. Em relac;ãu aos dous outros, não sei,
senhores, s1 pe o acto e serem couserv<lUores
esses servenLlwrios, deveriam ser demittidos:
pela minha purte entendo que não (.Muitos
,. (.\

~

.

~~~.

Si esses funcciorwrios, que exerciam seus empregos llc lunga llata, cumpriam com os seus
· ' r~, • .'

•

r·~

:-

COlltl'tl: ellcs, purCCC· me
muito fundadu dizer-se,
sidente de Pernambuco
facto de ~ei·em nussos
apoiados).

•

• .:"'

que não é IH.:CUSatàO
que u nob1·c ex-preLlevia demitlil·os pelo
m1vcrsarios ( .!lluitos

·

Eu creio, Sr. presi~cnle, que, si a imprensa,
:;i u proprio noiJrc deputado, si qualyucr cavaJheiro do mcsu1o conecito que S. Ex., lli$scs:;e ao
ex-presidente de Pemambnco que o insp:!CLor da
H

o"o

o

.•.

),

o

1

i

'-'I<

JosÉ !IL\mANXO : - São- liber~:es
conhe• •
.,

.

d.e Pernambuco, que estou persuadido d~ que,
sr elle deu accesso a esses funccionnrios con\ ser'vadol'I!S é porqtre a esse accesso tinham
1 elles direito.
' o Sn Jo ,;. 1M .... _ · 1 "
•
,
,
,:- . · s~ .tnr..t:-;:w. Hcz r.e provm !IUe t:lle..·
/ O Sn. BL"AUQUE DE ~L\cEno :~Jjem ; estou res~~o~~~!ldo por_ o_ra ao seu pnmeiEo di.scurso : ~ ..
I rêiio.
· '
'
.
1
Sn J • ; ~-I • • • . ) .
_
0
.· . '·.' O::.E •: A•UANJSo .-1 orque at~ena_, enunctct alguns f,rctos. e. como cleclnre1 nao era o
metl intento fazeÍ' uma <lCcusac~o' formal- ao
c~-presidente de Pemambuco. _·
·
!

..

sLrucçuo publica ur~o c~unpriam cum os seus d·~ve
res, nuo se achavnm s1qucr na altura de descmpcnlwr os Jogares qnc excrcinm,, c disso se convencesse S. Ex., parece-. me, façojnsliça ao nobre
ex-presidente, qne elle os exoneraria.
Si outros f;:ctos em rclaÇã.o a esses funccionarios não se.póde aprc~entar contra a sua aptidão
e C<lp_ucidade para os logares que occupam, devo
crêr, senhores, 1]Ue a nós liiJerues, cuj~ escola
se distingue principalmente pela tolerancia, não
cumpre accnsar um administrador da ordem do
ex-prt'.Sidente de Pernambuco, por não ter demiLtido esses C-onservadores. ,
O Sn. CosTA AzEVEDO :-.Apoiàdo.
O Sn. BuA.nQúE DE ~L-\CEDO:- Quanto aos acccssos, senhores, ou quanto ág nomeações, além
do principio que invoquei para defender o nobre
cx-prcsiUente, por não ter demitlido os funccíonarios,_a que jú me referi, poderia dizer: faço
tanta justit~ ao caracter do nobre ex-presidente

•

1-..

JJ

.J

'..!

......

!. ...

~

•

• -

,1.:,

.11

'"'I

(

assevernr, que es:<es funceionnrios
t~niwrn direito ao <lCCt:sso senão pe!o eleyndis1
, '1
"
~ • _
.. _

~o~so a;~·ora

VozEs : -Conceito muito merecido. (m1útos
apoiados.)
O Sn. BuAnQUE DE· i\IACEDO :-Ve-se bem.

Sr. presidente, que as dua.:> aficusações feitas
pelo nobre deptttado ...
O Sn. Josf: AL-\nr.-~.:xxo : - Apen1.1s fiz ligeiras·
cens~r<1S, quando elle ainda estava na presi-

O Su . .Tosí> M.AmAN~o : - Appello para os
mernur05 do ministerio de quem requisitei a
cxoncrnçiio do Sr. DL'. Adolpho de Barros.
O Sn. SEGIS~LLJNDO : - l\Ias. apczat· de não ~er
atlendido não se dc::-Iigou <lo governo.
11 •• OSE i AH!A.:'\NO :-~ em era mo IVO e
desligur-me, nem- se argumente com is!o. Como
o ex-presidente de Pemambuco · procm\m justificar-se com o silencio da deputnção pcrnamlmcan.a, eu vi-me forrado a protestnr .(T?·ocam-se
mztttos apartes).
O SR. BuAnQuE DE l\lAcEno : -Creio que estou
me referindo com perfeita calma e modernção ao
discurso do honl'ado deputado : e creio mesmo
'

' 'l

.

.

á camara (Muitos apoiados).
e SR. JosÉ :àiARI.I.NKO :~Papel de amigo, l'eeoni!cço, mas que não é agradtnrel ao partido liberal de Pernambuco.
O SR. BüARQU& DE MACEDO:- Eston me referindo ú_s aceusaçõ0s do nobre deputado ...
O Sn. JosÉ llfAnrAxxo:-·Como amigo do expresidente creio que vai bem. · .
O Sn. BUAUQUE DE :UACEUO: -V. Ex. vai ouvir,
c vai ver, ~ne não é só o ~migo quem defende o
ex-presidente de Pernambuco, é o proprio governo..
O SR. JosÉ 1\IAniANNo:- Mas não é p:\rtido.
O SR. BüAR'Qà DE .HACEDO :..:... Mas o· go,'erno
represent~ o partido.
.
__
Senhot·cs, aquellcs que- conhecem o Sr; Di'.
Adolpllo de Burro~, sabem que elle é por indole
mmto moderado, eu me servirei mesmo da expressão do nobre deputado-muito tolerante-.

o
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tom:mdo conta da administração daquella pro- I O Sn. BuAnQuE DE ~L-\cEno: -Estou responvincia, o ex- presidente Sr. Dr. Adolpho de Bar- dendo ás arg'Ui<:ões do nobre deputado.
ros-e \!Lé este ponto concordarei com o nobre
O Sn. Jos:f: MAmANNo:- ~ão quiz faz1~r :-~rcu
deputado-teve em vista não se constituir um sarão circilmstanciada, tOCJUCi em certos f:1ctos,
presidente partidario.
.
· nH•s l1ci lle volt:n· á tribtma para então IUH"r<1r
~f as e predso que a camara s::uba,quc e~sa·tol~tod s
·
·
·
·
raucw, que essa mo era~no com que o ex-pres~ ex~ presidente àe Pernambuco.
uente procedeu niio foi siniio, senhores, 111315
O Sn. Bü.\HQUE DE ~L\CEDo:- Eto. meus ~c
urna prova da s.ua lealdade (muitos apoia_dos),poruh · s
nosso. [mrtido: co~10 p~rqnc ta .s !'oram as in:>-.
O Sn. BE1:rnÃo :- Y. Ex. põe-se atê em petrucçõe:; que o ex-presidente de Pern.m~1huco rigo defendendo o Sr. Adolpho f1C Barros.
rerelJen do pre:'idcntc do c:~:~selho de mmrstros,
O Su. BuAnQuE DE 1\fAcEDO :-Em perigo de_
que é quem dirige tl politiC! do gabinete (Jlúitos Yida?
ajJuiados.)
O Sn. BELTHÃO:- De cahit· Ll:•s sympathias que
O nobre presillente Llo consel!H~, senhores,
recoannen ou· 1c ua manen·a ma1s xpr .SS<1,
mais terminante. quct· verbalmente, quer em
O Sn. Bu,\UQL'E n:> !.L\cEDO :- Xunca tenho
suns (·art;ts,' a miüor prudencia, a m<1ior !olc- receio ll.e cousa alg-uma, qu:mdo eumpro o meu
.
. '
~~ .. f .
•

#'

~

.. (.

•

O Sr.. JosÉ 1\iAmAxxoch um aparte.
O Slt. BAnÃo DE VJLLA BELLA :-Procede muito
O Sn. BnAnQUE DB "MACEDO :-Pcrdi)e-me o nu- ·dignamente (Muitos apoiados. j
IJrc deput~1do · cstn rcconmwnuncão niio podia ser
O Sn. JEnOXY.lro Sonni: :- Sü merece louvores.
insincera. Si àtGm da lealdade, ;1 ue 0 ex-presi- porque defende um fumcionnrio c un1 c:l\·alheiró
dente de Pcnwmbuco devin ao gabinete que re- muito distincto Wtlitos apoiadas.)
prest'nta,·a, ~e oppunha á in.tolcrancia a índole do
OSn. BuAnQuE DE MACEDO:- Onobre deputado,
1n·oprio Sr. Dr. Adolpllo de B<llT~s, o que d~
-.;-ianws e~pera1· era que S. _Ex. 11~0 se cptBtt: que julg-a-me em perigo, pcrmil!a que lhe diga,
. .
. ,·f
.
l
,..
i
não faz justiça á minh:t provinci:'í, pensando qnc
corro
pengo pot· e en er o ex-pre:>i ente t c
Eu convenho, senhores, em que, e di:>to tenho
a expcriench1, os p:trtiuo::; Lt~m necessidade muita::. Pern~nnbuco, quando o seu lll<liOI' uefensor é u
provrio governo, que ? nobre deputado [tpoia.
\·ez~:s fJ ue nm presidente fnra certas couces~ues.

proprio. de itue S. Ex. enc:1rava muitas. v~zes um
pediuo de amigo como uma prova ele reacçao, uma
meLlida immotlcrnda, e rt)t:usava c~se fuvor «O
amigo, que mnit;1s {CZCS nii~ fnzia mais do que
intcrceder pcl:• cnusa do pat'tlllO.
Eu proprio, r1ne 11esta tribuna far-o jus.liç·a no
ex-presidente Llc PemamiJnco. _colllo homem
político tire nec.~ssi<l:•tic ue liiiel:-II.re alguns
P?didos. Fiz-lhe <li\'crs_o~ ;. e o c~·-ln·esi<~cn~e

outra phase da adminislraçiio do nobre e~-pre
si dente lle Pern:nnlmco é a phasc fim•neeira.
Poder-se-lw dizer qne o ex-administ!'<1dor· õa
província de Pernambuco malbaratou o:; L1inileiros do Est:1do?
Creio, senhores, <Jne com rnziío ning-ucm 11
amrmará.
O nobre depntndo foi o_.p:·oprio que disse ncsi:t .
cn~a, q~1e fazi:; justiçn. U?, c~rnr::er probillcso ~~

n;eus pedidos; •vn\mêa ·~wmcou, po'r indica(;iio
minha nem siquer um inspector. de quarteirão!
E' possível que cu, ·homem poli ti co, porém
justo e .moderado, tivesse prctcnções na minha
província que não podessem ser <lttendid:•s?
Entretnnto podia queixar-me do ::nnig-o, mas
não do administrador, que era o unico re~ponsavel pelos netos que praticava, e que desempenliava as instrucçõcs;.recebidas do ~r. presidente
do conselho.
Eis, 5en).10res, de que se accusa o ex-presidente

O Sn. JosÉ JiiAUIAXNO:- Ve como fui ímparcial.
o Sn. BuAnQUE Dr;; JI.tcEDO : -?lins V. Ex., :w
· passo que assim se pronunciou, rereriu mn ractu
que depunha contra o caracter pro1Jir.lo5o que
acabava de elogim·.
. .
O nobre deputado disse, scnhores,.que o ex.presidente da provinciu Lle Pemambuco !Javia
mandado pagar uma somma determinada a um
individuo, qne a ella não tinha direito.
O Sn . .Tosf: M.mi.\NNO:-Perd~o; quero am.i--

?~,

!l ..

•

~~

cão, aia da mesroo exag:er:.da, con1o a entende o
nobre deput::do, llO(~eri~ ~er sido até certo _Ponto
de_sagradaV:~l .e preJudrctal ao ~neu ~~rttd?:' n
-~m~ prO]? l i O, mas, senhores, e precJ.O f,lzcr
.JUStl9lJ, diz.endo. qqe ~m nada desabonam o expresidente da piovmcia de Pernambuco.
Os S~s. BELT.L\o E Jo~É MAmAxxo dão apartes.

.. •

:

•

•

ll

que não podia prescindir.
oSn. BUAnQim DE 1\IACEDO:-Bem; (1i:;;pens:mL1o
garantias, de que não podia (Wescindil'.
Senhores, trat<1va-se do seg-U:inte facto. A •anwra
municitml dà. cnpital hnvja feito·um contrato para
matadouro publico com os Srs. coronel Luiz Ma1 ranhiio, de Pernmnbuco e Barão de 1\Iesquita,
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desta Côrte. Com isto haviam os ccncessionarios ci<tl teria necessariamente de mandar restituir
essa quantia~
despendido a som ma de 4:0:000$000.
O Sn. JosÉ MAmANNÓ:-Não é essa a historia;
O Sn. l\IA.RIANNO dá uni aparte.
eu a contarei.
-•
O Sr. Bu: a QuE DE MACEDO: -Eis o facto que o
O SR. BuARQl..'E. DE MACEDO : - Ktioii é esta a noiJr~. depurado censurou. V. Ex. que louvou o
l,;,.t.-. .;., 9

-

l><:ni •itn

fln I>Y.nrA~iilant,; ria

·

•

O Sn. JosÉ !I'Ú.mANNo: -Não; o facto é esse, buco, 'nJo podi~l hoje invocar. este facto, desnamas a historia não é assim como o nobre. de- turado como foi. sc·m achar-se em contradicção.
nnt... il.- t>t)nl!l

() ~n

-

r

T.m7

l<'<'TJPPR •

Fni mnitn

_

O SR. BuARQUE DE l\IACEDO:- Deixe-me con- loso, sobre tudo tratanüo-se de dinheiros l1Ublicos. (.Muitos apoiados).
.
tai-a desde o principio.
o· Sn. JosJ~ i\·,ARL\NNO : -:-Eu iallei lambem
A camara reso!veu. rescindir esse contr<1to,
acto que foi submcttido ú approvaçiio du <lssem- 1 em soccorros pub.icos.
bléa provincial.
_(lia outros apartes.)
As rendns destinadas ú execução- do mesmo
u ;::,n.
·"· .... ,;srE: -.tuLenção.
contr:1to foram. então depo~ilau.1s para, nu llypothese de se fazer eifectiV<l a rescisão, ser .. esti- ·
O Sn. BUA.I:QUE DE l\IACEDO :-Sr. pre~iàcnte,
sobre.'a materia
o nobre extu~~a a~s iúter~ssados a somm~de 40:000SO,~~' de ~occorros pu!Jlicos,
._, ..
';:'.lll

U<;;,:,t;;,

•u:Vlv.:>.:>•:u.' :S, :'

'-" • <.>V>

VHvl

.Lf~<ll<"

t'··

.

' llv

~

L

0.1• ( .UIJ'li.>V

UIJ

~JU

dV , v

vLHV'

nhao, requereu a pi·esrdencl3 que lhe mandasse elll :28 de Juuho de 18i9. um oilicio bastante expagar a parte 9ue lhe competia dessa somnw, isto tcri:o, 110 fiU<ll. · se justibea da maneil;a a mais
é, ~O: 000~, a! regando que, na peior dns hypothe~ caha!, a m.1is complc.tn que é possível. da ar.-ruises, a <lSSembl~~ provincial teria apenas de :tp~ I çiio que o illustrado semulor pela min!Úi provi~cia
provar a rcsCisao, e neste caso esses 20:000:5 o Sr. consci.JCiro João Alfredo. havia feito n.
} 1 ertenceriam ao reclamante.
S. Ex. de cer malbaratado os diJllJCiros publicos
O ex-presidente de Pernambuco, convenceu- comsoccorros ás victimas da secca.
do-se, como se dev~a conve~~cer, ~e q~e effec:i- . O Su. ~OAQum SEtmA:- E' uma justillcação
vamente essa quantw .~.evena,_pel teucer ao ~e- 1rrespond 1vel.
~~~~~~~~i~s.
l:''óo .. -a •vuHUUV ""'"' ..
o .sn. B~AUQUE DE MACEDO:- Esse officio, Sr.
.
_
.
presidente, mereceu o assent1mento do governo
imperial; estou autoriz3do a declar:1r, que foi
O Sn. JosE MAmANNO :-Nao apOiado.
· O Sn. BuAUQUE DE. MACEDO: Tenho uqui, • v"'Yv':'' a m~i~
···: , , !Juu u mu::;utu <;>v "uw
senhores, uma carta do ex-presillente de Per- pode~·1a de~eJar (11-iw~os ~cpoiad~s).
·
nnmbuco, que o conllrma.
_Fot pub_IIca~o no Dwno 0/fic,al de _12 de !nlho..
Est:í- carta é de 30 de Outubro de 1878 e foi Nao o_ le 1u mtegra\ffiente. para nao fatigar a
uirigida ao Sr. Barão de Villa Bcl!a, que pediu c~~n, :nn.s perm1ttam-me gue transcreva n~ meu
informações ao Sr. Ado!pho de Barros quando d~-curso_ ao menos o seg~mte trecho, que e con. .-, · , . ,,,~ -~ --~ r.. n,,.. '"'·',...., ... h,.... serrnencw da demonstrac~ao que precedentemente
d;[;utad~ ;~pet~."u'"' """"" •·
' 'L'
se lê no mesmo officio :
Eis o que diz (lê): • Eni virtude do contrato
• Farei agora n comparação dos gastos- effectude cessiio do mat<Jdouro ;í camarn, deixaram o aJos pela verba- Soccorros- ut .. Maio do auno
Luiz Mat'anhão e o Buriío de :\fcsquita de per- passado quan<Jo entrei em exercício, com ns que
ceber a renda. do mesmo mutadotu·o, que ficou se realizaram depois dessa época. ~o pc1·iodo de
em deposito na mesma cam:na para lhes ser :2fi.de Abril a :H llc Outullro de 18ii. a média tia
paga a quantia de !10:000$000, preç~o tla cessão. despeza men:'al foi Lle 150:000,)000. ·
.
Tendo deixado de h.a.vcr sessão legislativa este
• No de lí, tlc .hJDeiro n 31 de :i\laio llc 1878 sua :-208:508;$i27.
No de Jnnho~ ao
fim de Noanno, o :Maranhão requereu Ilara levnntar, soú !Jiu
~·
.A ,,A
~ .. O "'(}.~"11. •:"l•:fl
é1 •• 1:• ""ri·.~·~
JUtnça, a parte que lllC pertt-ncm, ponueranuo
'""'"' v ••--·vv .... , •_v · · ~:,-~v··
' " ·
.... "'
· que, na hypoi.hese da assemblén não ,1ppro-var foi gradualmente diminuindo até que no mez de
o contrato, ·tal .qumüia lhe perteuciu e elle l\Iaio ultimo despendcu-sc apenas 46:3:35;):261.
teria direito de levantai-a. 1~ão ha portanto
• E cumpre notur que fõrmn p3gas no· meumaior l.!leivosht do que dizer-se que mandei dar tempo diversas despez<lS vindas de períodos an::to Luiz :Maranhão .20:000~000. Vou mandar teriores, algumas de certo vulto.
.
cxtr<lhir cópias de to:ios os papeis relativos á
· « Uma ullima observação, que .i<l tive occusião
que~tão para lbe remetter e habilitai-o a con- de fazer, e é que, até Ab1·i! de :1.1::178, remetteu-se
fundir a calumnia (referia-se ao inventor da para varias loc;llidades elo interior, além de
historia) onde quer que· ella tente manifestar-se.- grande cópia de generos, a quantitl ele :301::000$
Excuso dizer-lhe, porque- me conhece, hu uma em dinheiro, ao passo que durante a minha·
eous;:~ §ob:ré que não tran~ijo : é soln-e pontos de administrarão n:io foi dinheiro para p~rte alguma. Si, pois> houve aqui o maiOJ' dt•sba,·ato dos
moralidilde ou,antes de probidade. •
dinheiros vuúlicos como se a:;severon no senau ~_R ..JosE lVURIAl'INO: ~J:;u poaerw :~presemar do, de certo não foi no tempo dentro do guril
na discussão peças offi~iaes, se as tivesse em rue cabe a responsabilidade do que se ha desmeu poder; mas hei de -rcquerel-as it c:nnara. pendido. A. verdade, CAtretanto, é que,. em'
O Sn. BuAnQUE.DE l\[ACEDO : - Po1·tànto essa phase ;:~lguma do tlagello; deram-se desbaratas
'
somma, que era do reclamante, foi·lhe entregue em tal escala.
• Desvios dos recursos destinados a soccorrer
mediante a:: necessari:~s garantias; na peior \lypotbese, attenda a camara, a assembléa !ll'Ovin- ás victimas da fome, fôra erro suppôr que não se
,j,

A; 9e-TOliO IV.
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Sr. presiueute do conselho, iniciava, instava,
discutia por nssim dizer com s. Ex. diversos
melhoramentos ]Jara a província, taes como sejam
as escolas agrícolas e ou~ros.

,::;

época em que ns despezas decrc-.ceram consirh·ravelmente, importaram e!las em 2.92:3:48~;5723; c
deJkzembt·o ao ultimo de l\Taio proximo findo, em
388:627;)429; sendo que n5o foi, talvez, inferior.
a" cem mi! o nu111ero dos infelizes soccorridos em
Pcrnambut·o lelos cofres ublicos. ,
Como, pots, tzcr-se, Sr. presi( ente, que o
nobre ex-presi(knte de Pern;n11buco malJJnratou
os dinheiros publicos em rclaorto ú sêcca?
(lia dh,etsos apattes.)
Br.m; mas u citnr-1ío deste officio vciu muito a
pl'oposilo, ainda quando o [tparte do nobre deputado (reft·rc-se no Sr. José l\íarianno) n1ío fosse o
que cu entendi.
Fin~lmentc. :;enhores. hom·e nindn uma nccusnt:iio, de 'ter :;ido esteril u administração do
ex-presidente de Pernambuco.
Sr.=- p1~es~~len te, na quadru em q~lC no.~ aclwmos

O nobre ex-prcsidAnte de Pernambuco mandou
prolongar diversa:; esLradus; fez construir outras.
1
:t "'
•
·• i ~
cumstunci<l de poder dispor de alguns recursos
dos cot'res geraes.
.ã
i
as ain a
no seg-uinte trecho do oficio de 28 de Junho que
ha pouco citei (lê) :
.
• Pareceu-me que os- soccorros publicas não
dcvium ter o caracter exclu:;ivo de esmoln ollicial
e que o Esl:1do não devia alimentar em perfeita
ociosidade tantos indivíduos capuzes de trabnlho,
alétn das resp~.:ctivas familias.
• Irnprim~, por isto, m~ior impulso a ulgumus
L

•

•

•

<

•

-

'namlmeo. um homem zeloso, qne, cumprindo sc- de rQconhecida uti I idade_
ver:~menle com os seu:; .dcnt·cs. soccorressc
wnto c uanto os recursos do thcsouro o 1ermitLcm, c seill esbnrato dos dinheiros, aquelles ·1 •stn1 u c a mares a co onw occorro.
Idem de Pulmnres ú vill<l do Bonito.
que carecem de ~occo·'rros nuiJiicos. Não era
pouco dirigit• u atten~:iio· p:H·a serviços que, na j Idem de Ag-na Preta á .Tacnhype.
opiniiio gerul, exigiam muitos correcth·os.
I Idem de Santo Amaro Jaboatão ú Lm:.
de MnriiJer·a ú P;iu Sccco.
O Sn. Jo!'f: ZIIARIANXO : - Peço ao nobre depu- _ Iuem
Idem
de Canlwnha, em BeiJcribe.
tado que dcclmc os corrcctiics.
'
:
O Sn. BuAnQl'E DE :\IAcEno:- Deixe-me contiEmpedrumento dn estrnda do Giquii1.
nu~r, eu estou tratando ex.uctnmente dt~ usEmiJarreamcnto da dr. IL<1pissuma ú ~azaretll.
sumpto.
j
Ponte sobre o rin Una.
O,Sn. Jos~ :\IAnrAxxo :-?lias en e~tou' encumiIdem do Dnrreto nu Dou Yiagem.
;J.h'IIHlo o
Idem nu estrada dos Prnzt!t'es.
• '
- •
I Abertura dos ri:1cho:; Jordüo c Agua-Fria.
O Sn De.\RQ[jt; m' MACEDO: - l\"ão é preciso; 1 Acude da Lug-ôa do Carro.
tomei nota de tudo quanto V. Ec.:. õ.issc; c vou
Aierro do antig-o·VÍ\'eiro.
contestai-o com os factos.
I Idem do recolhimento da Gloriu.
at·ei muito.
at
aria I d Pia h
O Sn. Bu.\RQI:E DE 1\'L-\CEDO: -Como dizia, Sr.
• Autorizei t:nnbem o pouco que fnllava purtt
presidente. já não seria pouco ter assim proce- concluir u construcção de umu cnfermuria do
dido o ex-presidente de Pernambuco, e p11rtanto, ho..:pitul Pedro II, ODra começada em uma das
niio é um~ ·"ave accusa6io dizer-se que o- Sr. anteriores ndministrações, e fil-o nüo só pnrn
Dr. AdoliJilO de 13anos foi mn J)rcsillentc csteril evitar u verdu do que estava feito e corria o
na sua provincia, quando n1ío tivesse promovido risco de detcriornr-sc, corno porque havia a
outros beneficios.
maior necessidade dcs~a noYu sahJ paru accom:)fas ê preciso fazer justiça : esta urguiçüo é, modur os enfermos, que, por fa!La de espaco,
tmnbem exageruda.
·
.. estavam sendo collocados até nos corredores "do
OSr. Dr. Adolpho de Burros dirigiu a suu liospital._
:-:ttençüo I?ara muitos melhoramentos impor• Na. colonia Soccorro, fundada com retirante~
tu~~~{ecurei or dizer ue romovcu dh·ersas ·p~lo met~ digno :·an:ecessor, Dr:. :A~elino, ~ que
reformas na proYincia como u du in~trucção pu- corno, ·JiOl' n~ab- de ~ma vez, já tive a
blica e de_diyersus outrus repartições.
informar ao 4'nn-rno imperial. construiu-se um
. O Sn. Josf: MAUIAX:\o :~Que repm·ti~ões.
excellcnte cemilerio c um modesto asylo de orO Sn. BuAnQm DE l\L\cEoo :- ~Inndon proce- ph~os, 9-ue serre ao. ~11esmo t~mpó ~e escolu
der inqueritos, que o habilitassem a melhorar os I pnmarta do.sexo femmmo, e esta quust 11rompta
scrvic;os publicos. ' ·
uma pequena cnpclla. •
.
)

I

I

..

)'
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Finahnente o nobre ex- residente de PernamMas senhores em u
buco aca .. a de contratar seis engenhos centraes é um crime hospedar-se um.liberal
para a província.
um conservador? E' um acto particular, que não
E é de um presidente que assim proce·!e, que pode ser objecto..já não digo de censura, mas nem
se diz ter sido e:'tcril em su~ administra~.:ão de si quer de menção nesta casa.
·
j Eu vou concluir com um:J declaração muito
pouco mais de um anno!
Si_nopoucotemtloé:n que o no?rc ex-presid_c~te 1 formal; e achanqo-me ein presen~a :-de algun:.
traÇão não fez mais, não foi sem duvida pela carencia de aptidão .. não foi porque deixasse de ter
amor .á sua provincia e· não desejasse promover
o set1 engran eczmento {.~ 1atos rtpow os • A ém
tlo mais, foi ta.mbem po'"qu~ a provincia cstit
oberada com uma divida consideruveL
. Disse o nobre deputado por Pernambuco, que
o ex-presidente daquella_ província não mandou
conserva~ore~ p:t!'a esta cas~_porqn_e não pôde.

palav1·as proferid-as pelo illustrado Sr. Dr. Manoel Pq_rtella, qu~~- fez nesta ca&a gravíssimas
accusaçues ao pres1dente de Pernambuco c:xacta-

opinião dos' adversa~ios pótle ser censÜi·adÓ de
favorecer os conservadores?
-:
N~o fomos nós proprios, inclnsive o nobre deputlldo. que aqui declnr: mos ter havirlo inteira
liberdade de voto . na ultima elcieão feito em
Pernambuco? _
•
_uaesquer que seJam, ~en ore;, a" a os o
amigo n quem defendo, o nobre dctmtado, que é
um e~pirito recto, deve ver que ainda neste
ponto o Dr. Adolpho de Barros foi inju~tamentc
ur~mido, não é culpado. E os factos, senhores,
fall:nn em fn\'Or do ex-presidente de Prrnambuco, pois aqui estnmos, nós deputados da província, em unanimidade (Apoiados).
0 SR. PRESIDENTE:.- 0 nobre· deputado peditl
nr"'encia or um uarto de h r c "it fall mnis
de tres.
os~. BuAnQUE DE MACEDO.:-V. Ex. tem razão,
eu vou concluir. •
.
A ultima argnição feita pelo nobre deputado, foi
que o. ex-presidente da provincin, tl:'ndo de visitar
uma localidade do interior, hospedott-se em cnsa
de um conservador.
_
O Sn. JosÉ MARIANNO :-Eu quero auxiliar o
meu nobre collega; esse· conservador foi aquelle
mesmo que sendo nomeado delegado na ascenção
do partido conservador em :1868,. o partido liberal
em
. seu manife~to
. . .considerou-o uma ameaca
.. á

i si fõr

incxacta.
Senhores, a tolerancia, a.politica de moderação
raticada leio ex- wesidente de Pernambueo foi
, approva a pelo .f{abinete ( .4.poiados dos Srs.
i ministros de estrangeü·os e d(tjustiça).
1
Esse ex-presidente fo: demittido a seu padido ·
'i (muit()s apoiados) ; e a pro\'"a de que o govemo
está satisreito com a sua administrnçfio, é que u
i ~overno, que represen.ta o p~rtido liberal, o

1

1

1

de toda a dcputnci'io de Pernambuco ...
• o Sn. JoA.Qum ·N.~nuco: _Não apoiado.

tado apoia. lw 0 goyerno que eu aJlOio, porque é
um goYerno morah:>ado.
N~o lia duas polilicas, duas bitolas em materi;:~
desta ordem. Ou 0 governó que representa 0
flartido liber:~l, apJll:ludindo o )lrocedimento do.
Dr. Ad r! pilO de Barros, reconheceu (}Ue e!Je bem
·governo, não pódr.,não deve accusnr o seu dei~!·
gado, ou nccusando-o, o govemo, que demitte n
pedido e ,!mlardõa o Dr. Adolpho Barros, por
certo não ·merece o apoio de V. Ex. 1~ eu declnro a V. Ex. que prt!liro errar neste assu111 pto
com o governo, a estar com· o noúre deputodo.
O Sn. JosÉ i\IAIUA.sxo:-E eu prefiro estar com
o partiuo liberul da minha provlncia, emLora
contra o governo da c•)rte.
ó um ou outro amigo que, apczar de descon-

tentes, fazem justi(a ao c::~racter _do Sr. Adolpho
ue Barros. Eu hem sei· que alguns membros do
partido liberal da minha prorindn ·esWo descontentes com o ex-presidente; muitos dellcs suo
meus amiP,.es pessoaes. }las dnhi não se segue
que, pelo facto do ex-presidente de Pernambuco
niio ter attendido a tuuo que nós entendíamos
que clle devera fazer; não ser mais politico na
sua administrciç~o para II!elhor forllllecer-nos,
·não se segue, digo, que devamos condemnal-Q,
~sguecendo os ~erviços que presto~§ grande po-

·r01. vincia.
·
· -.
O SR.. B UARQT.l'E DE ·..<f1ACEDO:- _.,_l aCCUS3CaO
•
•
•
•
est.1. E' possivel que si ctt tivesse de aco n"selhar I O ::,n. Jos~ M.\l:u.\.::-<so. :-Eu est1mo que V· Ex.
o Sr DL'. Adolpho de Barros. lhe dissesse que se pron~ncze ass:m.
·
.
.
em vez de ir para a casa llc um conservador . O Sn. Bu.mQUE DE )IA CEDO:- Eu creio que a
fosse }lara a de um liberal.
1 ca.mam me fará j nsti~a. Tenho dado nesta e3.sa
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apoi~dos); po1·tanto. ~ão se· deve :~dmirar de que,
apezar de eu me aclwr talvez em perigo na Iuinha p1·ovincia, como, fazendo injustiç:t aos meus
amigos de Pemambuco, acaba de dizer o meu
collega Sr. Dr. Beltrão, eu não deixasse de c um·
rii· o meu dever.
•·
.
Cumpril-o-hia, senho1·es, ainda qnando. e~
nflo tives~e de voltar mais a esta ca!'n, ainda
quand? _a ce~ueira partidaria fizesse_ com que

presidente. do conselho e ministro da agricultura,
e tJUe parecem-lhe niio ser conhecidas pelo nobre
dcputallo que ultimamente fallou e pela camara.
Passa a ler o requerimento dos concessionarios
e o se"uinte memorial ue o acom anhd.:
• A região banhada pelas agu:~s do alto Xingú,
desde as fontes deste rio até ao fim ·da sua grande
curva obstruida or formidaveis cachoeiras. é
ta vez, a unica que,. a despeito dos rapidos progressos da geographia-, conserva-se ainda como
·umá terra incognita em plena America do Sul,
e no centro mesmo do Imperio do Brazil. que,
ali:is,- póde com razfto Jisongear-se de ser a nação
mais avançada em. sciencias e civilisa~âo nesta

- .u~ !iGerat menos digno, po~ ter defendid; um
homem de bem, um ex-presidente,cujos actos o
·governo do meu paiz applaudiu. (Muitos apoiados;
mitito bmL)
.
A camara me hn de perdom· por, ter eu fa!lado
com tanto calór na defesa de_ um ami~o que prezo;
mas, cu por certo, sen ores, m:u·earw a m1~ 1a
• Si, com effúilo, exceptuarmos a viagém, de
repntaç~o •. si porventura, pel•J facte desse·am1g0 um resultado pouco scientifico, do príncipe Adal~~scam oa_r honte~1 do f:1~tigio do P?del', eu berto da Prussi:1, que em 18112 subiu o rio· até
pouco ma1s c c 4:0 e at. S., e a do engen en·o'
O Su. PnESIDENTE annuncia que a discnssãa Dr .Oliveira Pimentel. que não foi além de 3° 30'
rica adiada pela hora. ·
- .
- - - S., e crue, a despeito -das suas llabilitações pro·fissionaes, e de. uma vontade llrmc, não pôde
O Sr. José Marianno (pela o1·dern): fazer uma exploração sciéntifica, por causa do
-Eu pergunto a V. Ex. si ni'io foi invertida a rigor do inverno e falta de instrumentos necesordem do dia.
.
·
sarios,-não tem o alto· Xingú sido visitado por
O Sn. PnnsiDENTE:-A camara votou uma ti.r- pessoa al-guma preparada para dar delle uma nogencia de quinze minutos para falia r o Sr. Buarqué. ticia regular.
. • Entretanto, de entre os grandes rios do lm:de Macedo.
_
·
perw, e o _ mgu. Incontestave men.e um os
mais importántes, quer s·eja cncnrado pelo lado
politi~o, quer o seja_ Jlelo lad~ industrial e ~omContinúa a discussão do projecto sobre o privilegio do valle do Xingú.
·
O SR. PREsiDENTE:-:-Tem a pa1avrn o . Sr. ministro dos negocios estrangeiros.
O. Sr• •Joaquim 'Nabuco (pela otden~)=
-.: m <l que os ministros e • stac o teu 1... m
prcferancia na discussão, tendo fallado a f<> ror
um nobre deputado, sendo além disto relator da
commissão, acho que V. Ex. deveria dar a palana a alguem.qne o impugnasse. ·
O SR. PnESIDENTE:- V. Ex ..está engau~do;
neste caso não se pó de dar a alternativa de que
trnta o regimentq~ _
=
·--.
O SR. JoAQum ~-~nuco:- Entiío iaço um ap-

Quanto ao lado político.
« O Xingú é o caminho mais curto e mais natural para_. o col'ação da llrovincia de .Mato
Grosso ( ue um tanto is lad
·
consequenci~ de sua situação geographjca, achase muito mms do que es·tas; exposta a ser inva~
uida por al)!um dos povos vizinhos, como suecedeu em 1865.sem te~· uma porta franca e com~
moda pur onde lhe possam entt;ar soccorros
promptos.
• No relatorio sobre o X:ingú, apresentado ao
governo. em l\laio de 1872, o citado engenheiro
Pimentel,ulludindo
a vias estrategicDs,
entendeu,
...
:"'
.

-

~

Grosso devem ser muito mais :vantájosas'- e. seO Su. MoREinA nE B.\nnos (ministro de estran- guras pelo Xingú do que pelo Madeira; e ·Outro
geiro) :-Quero Dpenas lia r algumas explicações. engenheiro, não menos erudito e experimentado,.
O SR. CosTA AzEVEDO :-:-Peço a palavra pela o Dr. Silva Coutinho, jú. havia anteriormente
ordem.
· ·
enunciado, si nos não falha a memoria, o mesmo
O Sn. PnESIDEN'l'E:'-J:í dei a palavra ao nobre pensàmenlo, mas com a differença que, não
· ·
· · b
tendo visitado. o Xingú e tendo estudado só~.
mmistro ; e SI e so re es_~e ponto, neto posso per- mente o cui;so inferior do Tapajoz, preféria e·ste
mittir que se estabeleça uma questão de ordem. ultimo rio ao Madeira.
.·
O Sr. l\:lo~eira de Barros .. (ministro
• Estas consideracões concordes dos dous ende estrangeiros) toma parte neste déb~te para de- genheiros enic relaÕiio ao-Madeira e vias- estratemonstt·ar que não sãg fundadas nem as palavras gicas ~ão testemu~ho .Ms'•vali!agens reaés, que
•

o

. .

.

-

buco, nem as publicações 1:la imptensa, que muuica~,ões promptas aó ·seio do Imperio e, por
p.retendem figurar esta concessão como um fa_çto assim dizer, dentro do nosso quinta., segundo
irtexplica~cl c filho ou do favoritismo ou da ir- uma eXJlressão energica do 1\'Iarquez de Pombal, .
reflexão. ·
·
·
. ·- commJ.nicações como as offerece o Xingú,.
Para c~egar ao-resultado que se propõe pensa livres c desenibaraçadas da vontade e dependeu-~
naªa nodel' fner de melhor do que ler todas as cia dc.s ~ossos vizinhos.
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lares a· i~êntas de ser ios perigos.
,
i O Xingú, cxceptuada a cordilheira de cah ei ··
rrran
n á muito l ,.,.
de offerecer obstaculos semcllumtes.As suas fontes
av::mçam a- 15° de lat. S. e, cruzando-se com as
do Cuyabá e S. Lourenço,aproximam-se já sufiicientemen'e da capitul de. 1\Juto Grosso. Ainda
.mais : de informaçiies dadas pelos indios-unica~
pessoas que até hoje as podem ministrar,-cbegase ao conhecimento de que o Tio; ainda . mesmo
onde apresenta corrednras mais ou menos violentas,
é-,navegavel,por
igarités
até bém perto das
...
.
.·

.

· • As circumstancias que ficam expendidas~ parece aos petieionarios, não hão de deixar. de
merecer a· attenção de um governo illustrado e
previ en e como o nosso.
Quanto ao lado industtial.
a As terras do alto c médio Xingú são ricas de
productos vegetaes de conhecido v::llor no commer~io, taes como a bor_racha, castanhas, s~lsa(,

!'

....

,,

' .

'

.,

•

E' muito provavel que se· encontrem minera és de
valor, como o ouro, ferro, prata, cobre e mesmo
pedras preciosns, desde que, abertas communicações faceis en;tre o alto e baixo Xingú, se possa
dev;~ssar o. patz, aproximar-se d(ls montanhas,
alc3nç:)rem-se as cf.lbccciras do rio.
• Mas, existam ou não estes mineraes, ê certo
que aquelles outros productos alli jazem e se
per.dem em cada_ anno poy falta de !r~nsporEe
'

'

t,

o

-

ficante que chega ao haL'<O Xingü é. trazida pelos
_ indios em suas uhás, que descem pelas cachoeinis
no fim do anno · com tanto perigo que muit:.1s
vezes perdem o seu pequeno carregamento.:
• Os peticiOnarias, impetrando o privilegio,
·não rem em vista obter vantagens _para si sómente; se.u fim é tambem ~pôr ao alcance e em
pro'v;eito do commercio e· da indu~tria aquelles,
bens e productos que a natureza alli offerece emabundancia ;_;.isto é, aprov~itar com utilidade
publica o que ninguem=::!Jproveita. nem póde
aprove;tar, nas condiÇ2éS::·;,:.de difficil acc~sso em·
o In)perio.

· . . .
·
E' s::~bido que toda a re.gião _do nlto Xingú é
exclusivamente oecup:~da por indios selvagens·e
semiselvagens ou mansos, cujo numero se suppõe
ser de 8 a :1.2.000, · não ·habitando nella pessoa
alguma civilisad~.
é

69

<
ao desinteresse outras' condições,
necessarias ao'
bom d~sempenho-deste serviço e~peciul.
r O"F
a
nientemente e.studada e explorada para melltot•
se conhecer a. sua importancia. ·e os sens grandes
recursos e para s;er por assim dizer, tirada uo do·
minio dos selvagens e ?'estit·uida no lmpcrio.
_ • Si, porém, não puder o governo imperial
tomar a si o on us dessa e.xplor~ç5o, pnrcco de
razão que, concedendo os peticionnrios, sob cstn
obrigaçiio, o privilegio requerido, lhes preste auxílios indispensaveis, entre o:< quaes o dos intr m tos n c s i
tr· l
marcand.o-lhes pra.zos sufficientes para a confecção do mappa da região do Xingü e para as
cartas geologicas e plantas dos terrenos em que
ac arem e 1verem começa o a aprovei ar a guns
mineraes preciosos. · . .
.
• Construída a estrada a que alludem no requerimento,estabelecida a navega.ção e facilitados
asRim o transporte dos generos e as commuuicações entre as duas secções fluviaes, os peticionarias terão de l .to dado um dos )3SS S ais
impot·tante& para promov~rem o povoamento do
alto Xingü.
• Desde então e pela applicação de outros meios
ao alcance dos peticionarias, esta região se transformará pouco a pouco em um centro de immigraçiio para o qual seguirão não sú do Pará,
como t<tmbem d(ls provindas vizinhas e de a1-·
guns paizes estrangéirós, bom· nmpero de immi.:
grantes .~ de familias, attrahido~ pelo jnteresse

; Os peticionarias, nà esperança de que, reconhecida como de utilidade publica a sua em'Preza,. ser-lhes-ha concedido o privilegio exclusivo que requerem-,. entenderam que deviam
impetrar, como cffectivamente o fazem, a faculdade de poderem transmittil-o, quando porventura assim lhes con venh~ a qualquer sociedade
ou companhia que incorpor<1rem ou que fá e-xista
funccionando,=com todos os direitos, garantias . e
obrigações nelle wnsignãdas ;-faculdade ·qué ;o
governo' imperial, em casos identicos, .Qa sempre
concedido reputando-a util e, 'ás vezes; necessa.;
·
·
e ucão dns · on ic-e
impostas aos concessionariqs; sendo 1...1111bem de
justiç.a que lhes seja permittido'ceder a quaes~
quer pessons Iaborios:.s ·e honestas, por ~n•renda
mento annU'll ou por todo o prazo do. p_rivilegio,
uma parte dos .terrenos em que abundarem os
productos naturaes, mediante uma. retribuição
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modic:~

que ::tttenue proporcionalmente :1s avulsom mas . que tl!m de ser despendidas para
os fins declarndos na petição.
~ :si .é certo que, impetr·ando um privilegio ex-clusivo, os petieionarios.são g-uiados pelo dese,io
de auferirem ·alguns lucr~s, é tambcm inc_on-

tros, . que são inteiramente desaproveitados por
falta de popula\-iio para colhêl-os. Convir-à, pois,
que durante algum tempo uma emprez::• ou ~·om
panhia se proponha á colheita dos abundantissimos producios existentes na mencíonadn re~ião,
satisfazendo por este tLodo os seus interesses e

a que ficam ·obrigados bão de resultar para o
Imperio vantag~ns censiden.veis; porquanto
sendo um dos tins principaes da em Jrezn facil itar e tornar .1vres o transito e communicações
entre. a }Jrovincia do l)ará e Mato Gro~so,
atravez dos sertões do \Ül/!Ú, abrindo assim as
portas desta região mysteriosa, e exhibindo as
riquezas que ella encerra, não resta du vid:r que,
realizadas asobras em pr(1jecto, essas riquezas

30 annos. que·, sem inconvenie'lltr>, póàe ser re-

tada~

""

::-

•

rr

"'

recursos do paiz, dar notavel incremento uo commercio e ás rendas publicas e chamar para o
centro, do Imperio uma população activa e civ 1~a a que por sua wtluencw e com seus
exémplos de trabalho regenere ou substitua g-raduahnente a população indígena que alli domina.
• Exposto assim tudo quanw · lhe~ cumpria
dizer em justificação de seu requerimento, os
peticionarias esperam q-ue o governo imperial
fazendo justiça ,ás intenções sinceras com que
expuzer:1m as bnses de sua pretenção, se dignará tomal-o em comidcr:1çiio, deferindo-o com
aquella sabedoria e rectidão, que cnracterizam os
nuns asstgna n os actos o presente rema o.D. S. Fr:n·eü·a Penna.•

EI;ll seguida

~))serva

mesmo privilegio, explornrem o territorio banhado pelo rio Xingú, em toda a regiuo comprehendida entre as cachoeiras inferiot·es, ne.sta
província, até as fotltes do mesmo rio na provinda de Mato Grosso, extrahindo e levando ao
mer1:ado os producLos naturaes existentes naquélle territorio.
· • Informando, tenho a dizer a Y. Ex. que os
petfcionarws pelá sua intelligencia, reconhecida·
probidnâe e capitaes de 'qui! di~põem estão no
caso de realizar a exploração que pretenrlem e
co1i1 a qual muito ganhariam as rendas publicas
desta província. O territorio a que elles se reerem, ou antes to a a regwo lau a a pe o rw
Xingú, permanece em inteiro ab:1ndono e sómente llabitada por sei vagens, cuja. catechese
não _obstante os esforços do governo imperial,
ainda até hoje uão pôde ser Ievnda a effl~ito.
E lia é riquis<ima de. pro duetos naturaes, taes
como a bon~acha, a castanha, salsaparrilha e. ou-

'(

l.

.. • ..

rr·

•

..

duzido a 20, o~ peticionarias apresentam os meios
com os uaes contam re1llizar o seu desideratum.
« .Destacam-se d'entre elles: L", a construccão, ii sua ~usta. de uma e~trad:1 regular ou de
rodagem, atrnvez do isthmo formado pela grande
curva encachoelrada do rio, de lllOdo a facilitar
o uansporte de cargas e passageiros entre a
secção inferior e a superior do rio; ~. , n cate0

=>.

•

•

::;

•

::0

I

condições propos, e as o igatoria.s pelos meios que mais conYenientes parecerem ao governo, d'entre os quaes peço licença. para indicar o de um prazo para a apresertação d.1s plantas, perfis, etc., dn estradaa
que se pmpõe, soiJ pena de caducidade do priyPegio, julgo que deve ser attendida a preteução dos peticionarias, a qual, a ser renlizada,
trará inwortantissimas vantagens aos interesses
do E:>L3do em geral e desta província em partil .

,

n

,

• »

Da leitura que ac.'lba de fazer conclue: :1.. 0 que
os concessionarios são homens de conceito e com'·,
r s quaes tgura o
Dr. Joaquim José de Assis, muito considerado
pela maior parte,dos presentes (apoiados): 2. 0 que
esta pretenç:"•o foi iniciada muito antes de ter
••ceilo o encargo do govern:, o Sr. presidente do
con~elho, e bem as~im que as inforinacões em
ue se baseou foram d<Jd<As antes desta "é oca e
por um presidente de credo político adverso, c
que. por consequencia, as ~upposições que se tem
querido f;tzer prevalecer, qu;~ntlo não dev.essem
por si sô ser repellidas atteuta a pe~soa a quem
se dirigem, tem contra si a razüo da impo~sihili
dade originnda no temoo e n::1s circumstancias
em que foi ~~ventada a pretenrão que fez ohjecto
da concessao.
Resta con,.icléror
si o n-overno andou bem
.
. ou
desenvolver a riqueza publica, e pro~ovcr os
melhoramentos materiaes do paiz, no exercício
do qual entendeu dever fazer c:>tn concess:io, depenuer.te àe approva(.:ão legislativa, porque não
tem attri lmi~ão de fazer por propria autoridadé.
Passando a considerar um apárte de um Sr.
deputado por Minas c que poz em duvida a legalidade da medida, o1)serva que se refere á fa~
culdade de fnzer esta con~essão dependente do
poder legisl:ttívo, ella não flÓde ser posta em duvida, t1h i estão os f:1ctos para attestar; e no caso
de con::;iderar ella uma excepção e lei commum,
• <;

O"

•

•

••

d1•sde que a deixou dependente de approvadiÔ
do poder que fez a lei e llóde fazer portantô~ a
excepção.
O SR. GALDINO DAS NEVES : - Todo o -mundo
sabe que a camarnll3 de apadrinhar o acto do
governo. ,
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nao so nao tem Ireito a recamar como comme ..em um crime com essa exploração.
_Convém que ha l'everid<Jde excessiva nesta
Ie1, ~ neste ponto ainda eslá nas id!>as qo nobre
pres1dente do conselho, que no seu relatorio refere _ter n~meado uma _com missão para prop6r as
' d
· ~
c; ri
·
· ~· •
as circuii1stancias e exigencias do paiz.
Pa~~a a considerar si o acto do governo póde
ou na o trazer vanta·!ens ao_pt1iz. E' difficil, senão
Irnp~ss1ve ,
e ermmar os. e e1 os e qua quer
natureza.
me~1da; em. todos os pmzes os homens mais·
O Su; GALDrNo DAS NEVES:- E o governo no em mentes tem errndo de um modo lasíimavel em
suas previsões. Thie:-s, em :1836, dizia que asesdia seguinte rez nova concessão.
de ferro niio podiam ser estabebolecidas
O Sn. 1\IonEmA DE Rumos (nti?üstto de estrangei- trautiS
com
vantagem
em França ; o Marquez de Paranú
1'0S) diz que ainda niio é GX3Cta esta asseveracão.
ensava do mesmo modo ácerca da estrada D. Pe- - dro
li ; as verdades mais incontest;~veis parecem
calçamento de madeir3. As duas conce~s~es ~ã~· absurdas
vista, e assim tem sido coner3m ignnes. Uma era para a introduc~:ão do sideradas;á primeira
~xempliJ.cand?, obs~rva _que parece
~
3cre 1 ave que o peixe ~eJa mais commum
dh de approvt~Çiio do corpo legislativo, e ourr; epouco
mais barato em Paris ou Londres do que nas
era do priviiPgio para os melhoram~·ntos inven- praias
dq_ mar ou dos. rios em_ que são pescados,
tados pelo 3utor. ne:'se systemn, e que o go\'Crno c, no emtanto,
eEsa e a verdade: Quem ~~credi
podia faz~r em Yirtude de lei, independente de tara que para incendinr
o potassiurn se faz.preapprovaçao.
·ciso lançai-o na agu3?
·
Pa,;sa a considerar o 3parte do nobre dPput:1do -Nestas idéas pede para re1)elir as de um nopelo Pnní, que di~se que as informações presphi!osopho, e que se exprime mais ou menos
tadas pelo presidente são inexactas. porque esses tavel
terrénos estão oc~u ··a dos. O nobi·e deputado o nos seguintes termos :
•Não seLem um cr-iteriwn artt "ul•"ar da 3 'liutío
•
:T"'
'
••
;::;n
':"
· alguns negociantes do Porto de Môz no 1Í1esmo das pessoas no exercício das ;uncções de le.c::·islador. E' pena, porque poucas occasiões te...~1os
sentido.
· Dm1 a este res 1eito oue, ou esses terrenos oc- para ver si os nossos homens ue estado 3pro:d~
, · s ·b, , ,
cup:.1dos são de propriedade p:1ríicu:: , 3 qum- mavam-se o JUl ~~ q s
dos conforme a lei, e nesse caso a cor cessiio nüo si de~wiaram-semnilo delle. As mud3n\<1S :;ociaes
se refere 3 ~lles, ou é simples occnpaçào ou são muito lc·ntns e muito comvlic:,dns, pard que
110~se sem lrtnlo regular .. Neste ultimo C3SO se possa estnbelecer uma com 11ar:tção precisa
con~.idcr3 ainda que, si 3 pos~e f'ôr anteriór it enti-e os resultados e as P• e\'isõcs. A' ,:rumt~s vezes
execu ·ão da lei de 18 de Setembro de 1850,.ella portanto, é tal n decisão do p3rl:tmento. quê
..
óde-se dl'terminm· exnctnmente o seu vn!Ór. Dá
·po:lem legitimai-a nos termos e pelo processo do disso o seguinte exemplo :
regulamento de i85i.
~as extremidadds de Cotow:tldes, nns proxiA coneessiiú refere-se sóm'!nte no m:ufructo e midades das verter. tcs do vali e de Sevcrn, existe 'TI
ni'io ao dominio directo das terras devolutas c certas fonte:',cujns n~ nas c.ontribuem mais abaixo
que pertencem ao Estmlo.
com cem outras para form<~r· o Tamisa. Somente
Assim, pois, n::io sabe como -possa haver ellas tem um curso mais longo. Por umn ficção
dir•\itos ofreudiuos, e que possam faze1· rccla- poetica se a, clwmou as fl111tes do T3misa, e um
mnçües fuudadns.
nome, ainua que não passe de uma llcçiio poctica,
. Disse-se ainda que 9 rn:e~idcnte da proYi ncia s~~~~~~c conc.lusõ~~!: as conclusõ~s, cr_uer sejam

O Sn. lonEmA DE BAnuos (ministro dos estranqeiros) responde que ha de approvar se entender
Justo, como entende o governo.
O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Infelizmente a
camara tem approvado ·.udo quanto o governo
tem feito.
.
o sn:. MonEIU.\. DE R\RROS mzmstro (e est!·angezros) contest3 a ~xactidão desta prJposição; a
camara tem p_or mais de uma v~z .pens~uo qi-

... -

~

#\

_.

-'

-

.l

•

.s·

•

,:--

..

'

~s

l

\

explorando os proJuctos nnturaes uns margens
d_o Xi_ngü, no intuito de proteger os concesSlonart!JS.
· Não conlw·e essa providencia, m:1s si ella referia-se-á occupaçiio e explot·ação dos terrenos
devolutas, o presidente niio fez senüo cumprir o
seu dever, pois como mostra pela leitura do
art ..2. o da lei de i8 de Setembro de 1850, esses
netos são criminosos, e a seu respeito tem todo o
cab11nento a providencia alludida, sem ter em
Yistn proteger ninguem, mas resguardar a pro·
priedade do Estado.
O principio que regula a acqutstçao as terras
publicas no Brazil é, proseg::w o orador, a venda.
O ar L L o da lei citada é ex}>::-esso. Esttlbeleceuma unica exccpção para as dez l'3~uas situadas
nas fronteiras, que p'ldem ser doadãs. Em consequenéia, si esses indivíduos não são posseiros
<mtigos e não compraram as terras que exploram,

sempre n nctuar sob~c nt·1ssa conduct3:
Org:mizou-se umn compnnhi3 para aliment:~r
com estas fontes Cheltenlram c ::~lguus outro~
logm·es. ~lcvotl- se forte opposiçlí.o. O Times publicou uu1 entrclinllatio com a seguinte epigraphc : Amea!:a-se de aúsorve1· o Tamisa, p3ra annunciar que a noticia de ter sido dirigida a petição desta companh~a ao parlamento tinha espn-"
lllado uma cspecie de consternação no Oxford, e
que o mesmo era. de prest'mir que ti\~esse acontecido em todo o valle do Tamisn_, pois que, a levar-se a effeito semelhunte
..·
. projectG,
- .. tirar-se- tia

-

por dia\
_
Ora um: milhão é uma palavr~ assustadora, c.
para :1calrnar os temores do autor do artigo teria
sido preciso traduzir as pak.-rras em id1;as e demonstrar que 11m milhão de g:üões, mais ou menos quatro· milhões c meio de litros} póde ser
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contido em um reservatorio de 56 pés ou l6m,50
de cada lado.
Por tlio pouco o Tamisa não perderia sua no·
breza, pois elle esco:~ pouco acima do ponto em
que começa a ~entir o effeito da~ milrés 800

portaçlio dos seus productos. Si elles chegassem
a esse J'esultado, aeredita que as nossas finanoas
chegarit1m ao m<lior pé de prosperidade. Desejava que muitas emprezas iguues se organizassem para explorar Lautas riquezas que jazem

Na-camara dos 'cornmml's, qu;t ~do o prÓjectorelativo ús propositões da: compt~nlli:t foi sujeito
; G) a
•
5;:- •
•
1o
~
tat1 s "
commoveu. Um milh~o de galões por dü1, diziam
muitos, e sea1 se fignrat· o que seria o T:-·1lisa
m:enGS as fontes de Çerney, que estria em rela~.tiia
ao seu curso ordinario na razão de. uma jllrda
por meia milha ou de um minuto para -12 horas,
peraatr- a .cnmara
sustentaram
.
..· . .gT~lYemente
. ...
.. :
. . que

<

~

.....

(o

•

Esta empreza, si olhar para o seu interesse,
ueve cham_ar para esta cxploraçlio não só todos
os ue ·á o fazem com n, os u
izerem lá
ir, ernborn não participe ella do mêlhor dos produeto:;. Qualquer somma a que se elevem não
satis~ariio ás industrü1s que as redamam; e por
cor~et1 .1encia esta concurrencia não trarú o
menor perigo, assim ó transporte pelo menos,
além das ..vantagens. que sempre traz. a uma em.·
...
' :
;::,
..
com as limpida~, e que ]JOrtanto iam dominar as .tantes, serú um:1 grande marg-em de lucros. _
aguas dos esgoto!', prejudicando assim o poder - O!J.:erva ainda que não sabe o ale:· 11Ce que o
. ·f
nt d · T:1misa.
nobre de utado. or Pernnmbuc deu ao se"· a
Muitos pre.vinm a oppo~ição dos commissarios concessão assignadn pelo Imperador. A respoJ;tde na -;regaoão, si a com missão não os tivesse an- salJi!idt:de della é do governo; e os netos deste
teciprdo: O projecto foi rejeitado por 180 votos porler quer tenham a assign;1tura imperial, quer
Eómcnt.e do::: nunistros, em nada nlteram a rescontrn 88.
Dirá o mesmo do valle do Xingú. Que idéa ponsabitiuade destes.
tem o nobre deputado, que se occcupou da m<t- . Pensa t~r demonstrado qne ::1 concessão feitl! é
teria, do que sej<l este valle, não sabe. Elle é de .JUSta e Uill, e si a camara pen!':ar do mesmo
todo ou quas~ desconhecido. Sabe porém quê a modo, sem o que não poderit ser lev:tda a efi'eito,
provincin do Parit tem :1,Ht9,912 kilometros terú tomado a si uma parte da gloria o respon· .
·
•rl ·
a .do Amazonas 1 ti97 02 . .A n·i- sabilidade ua mesma.
meira é habit:Jda por 275,237 pessoas de todas . Peio que lhe é particular dirá, aproveitando-se
as condições e a segunda por 57,610, o qne quer de um pensamento de Alexand1·e I:Iercuhmo
dízer que toda est popul<1~ão d istribuida pelo :\cerca da emigra~.t:io dos portuguezes para o
rcspec IVO err1 oriO arú um 1:1 J ~ an por . r;lZI , e que azwm es e pa1z a me 10r co oe1a
kilometros no Pará e um haoit:mte por 34, kilo· &:tqtlelle depois que deixou do ser sua colonin.
metros ·no Amazona,;. Ora, 11estas regiões que, O Xingú set·ú a maior riquezu do Brazil depois
abundam nos mesmos proJuctos, ning-uem se que udxar de ser propriedade do Esi_ado. .
estorva por falta de espa~o.
O Sr ...Joaquim Nabuco (pela orde1n);
_ Pois bem, !:l vallc do Xingú pertenceu a Per·
-Sr. lresiuente cu niio sabia t
eo-imento
culos; até. hoje está desconhecido; conviria nas primeiras discussões prohibe ao tleputndo
âeixal-o neste estad•) e apenas aproveitado por fallar mnis de uma vez, pQr isso inscrevi-me para
alguns invasores dt~ dominio f!Uhlico, que ne- continunr nesta discnssüo do Xingú.
nhuma vantagem trazem ao pmz, ou entreg-ai-o
Niio pod1•ndo portanto tomar mnis parte nesta
por um tempo limitado a uma cmpreza r1ue in- [)rimeira discuss5o ni10 pusso tod:-.via d!!InOI'ar
spire toda a _ponl!anç:1 pelos nomes que tem á sua uma pequena explica~.:ão em re:;posta ao que
frente, e que em eompensiu;5o contrahem pai·a acalm ile dizer o nobre ministro de estrancom o Estado obrig-ações importantes, como sej:llll
abrir estradus, estab~lecer naveg:1ção e t"atcchisar
(.

•

•

'

. •

.

(

(.

'

:-

9

Parece o' segundo alvitre sem contestar5o pre:
ferivel, pois qile traz ao Estado pelo menos
·igual situação a em que se acha a respeito desses
terrenos quer como des:lprov_eitados ue todo
quer como mfll aproveitados por alguns invasores,
e isto upenas por espaço de 20 annos, tendo
. certeza de no fim delles acharem-se convenientemente conhecidas e exploradas essas immensàs
regiões ·e ·um servil.{o regular de navegação estabelecido além de povoados e est;lbelecimentos
industriaes J)romovidos necessariamente pelos·
concessionarios.
e vão ellr.s. tirar n-rnndes lucros e ficar de posse d"e immensos terrenos que.
cõntêm riquezas enormes, ê para o o;·ador a melliorrecomm:endaçiío que pôde ter a conce"süo.
.Não vê p:~ra o Estado a menor v:mtngem em que
as emprezas deixem de fazer boas operações ; o
seu hcro está na razão do que elles lucrarem.
Só sentir:í si os emprezarios não puderem penetrar por todo esse valle, e fazer uma grande ex-

o s!l . .fOAQUDI NABUCO :-E' exactamcnte o que
von explicar. ,
V. Ex. compreheude que eu não vou forçar
subreptiçiamente um discmso sobre os regocios
do x:ngú.-Devo porém dizer o seguinte: O nobre
ministro dos J;tegocios estrang-eiros pareceu querer
collocar os negocias do Xingú em um terreno que
nós não podemos aceitar, no terreno da honestidade do nobre presicente do conselho e dos
moveis a CJ:UC S. Ex. abedeceu para fazer essa
concessão.
·
.Senti que semelhante concessão fosse feita pelo
nobre ministro da agricultura'; mas- por fórma
alguma alludi a motivos inconfcssaveis. Quando
se dis:;e pois que nos fazíamos aqui echo de in·sinua~.:ões malevolas · e pensamentos hostis aos
motivos do nobre presidente do conselho, disse-se alguma cousa que nãe se póde provar nem
perante os factos, nem perante a verdade.
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. r.
evog:m1-se as !SpOSlÇOCS Cffi COlltraria.
Pnço, em 28 de .Tu! ho de :1879.- Jr:i'io Ferreira
de j!oul'a.

O Sr. miú;tro retira-se com as mesmas formaliliailes e o Sr. presitlentP declara qae a pro.
. .
. ( i. .
missiio de orçfJtncnto.
SEGU1íD.\ PARTE DA ORD!m DO DIA.

Continúa u .:L" discussi'io da lei de 11xaeão ele
forças de mur pa!'<1 1880-1881.
·
PROPOSTA:
- O Sn. Pim~Iog~TE:-Tem a palavra o Sr. JoaAugustos c dignissimos Srs. J'Cl)rescntan tcs quim :Nubnco. '
!la

Wl~:iío.

O Sr. ~~~r.·c-<>Unco Ni~o~l!.>:•a (pela-ordem.):

- arecc que ao 1 tscm·w c.o Jw,we epu n o por
üe Outubro de 18i7 para as. despczas das vet'ba<> Pernamhueo que fallou em opposicão deve seguir- Fona navnl- e-1·eformadGs- do exercício se um a f:1vor _ .Eu, sem quere.r pi·evaleccr-mc do
. .
:
.. .
..
.
·"'
·
· ·i •ntes como vereis
tla~ demonslr<J\iõcs juntas apresentadas pq_la con- weuia· no noarc d~putado" qu~ me cédes~; a p~~
tadoria da marinba.
· ·
lavra.
As causas determinatiYus d<:ssa in:mfficiencia
O Sn. Pimsror;;:m;::-0 nobre dep.utado era o
são, quanto ú primdra· daquellas vet·bas, a eleanico inst;ripto para fallar, por isso lhe dei a
vaç~o dos preços dos generos nlimunticios, da
qual resultou.a impossibilidade de mautei·-se a . paltlvt·a.
base de 400 réis que fo1·a tomadn no orçamcn.to . O §o.·. Joaquim N::'tbu.co (pela o>·dem):
para o calculo das· rações, e, quanto ú segunda, -V .Ex.'<.:omprehende_que desde que o iltustre re<1S reformas concedidas na fórnw da lei a otnciacs lator da commis~i'io tem a p:er9rencia pelo regi•
.. .•
• ' t
• •
) diam ser 1·eyistas no
·
mesmo oreamento.
quer' é desi!e qu~ me f11z um tlppcllo, não posso
. A ·quantia necessuria para cobrir as clespczas deixar de concorum· cOfll S. Ex.
dt1 verba- Fot·r.a naval- é de cento e oitenta e
ous con os novécen os noven~:t cse.e mi c ohen .1 t
~
"
e ~eis réis (182 :997~08G1, precis?ndo-sc de vinte Desde q~1e o ho_n!·ado r~! ator da comm1ssno vai
sete contos setenta e sete m i!_ qumlrcntos noventa fallat', se.;a-me liCitq perltr a V. Ex .. que mande
e um réis (27: Oin~Di) para- Refonnados.
lt~1· unHl emcmb que oJfcrcci como co1itra eme nela
. Enlrct:nito, cotÜo verois do qundro demons- a uma outra de S. Ex. trativo. do. estado dos creditas votados pttra as
~:;wn, rtp()i:lcla e entra conjnnr:tnmento em rlis·-'1 · ·1
linisterio a nwu cat'"O l:Xbtem
sobras nas nutras Ycrbtls na impot·tancia de mil
noventa e tres c01ito~ quatrocentos setentn c
quatro mil quatrocentos oitenta e tres réis
- Art. O tcm]IO dc·cmbarql:l<: pnra a promor.tío
(i.093:1-74~'J8:J).
1la <H'lll<ithl, d•J f(UC tl'atu o§ 3. 0 \lo
Assim, concedidos os creditas ailurlidos tle que dos oillciacs
carecem as duas verbns supracitadas, IH! impor- art. L 0 da lei n. 2:!9ü de 18 de .runl10 de i8i:J,
tancia total de duzentos e dez contos setenta scrít:
:1.. 0 Pa1·a os officiaes supe1·iorcs, capil~es de frae quatro mil seiscentos setenta e sete réis
(2W:074:~6i7), ficará mn saldo de oitocentos gata e cnpit~es-tencntes lie tlous annõs; c
·
tr contos trezentos noYenta c nove
2." Pura os ollici:tcs sn!Jnlternos dl~ trcs nnno:-;
Paragrapllo unico. Xcuhum segundo tenente
mil oitocentos e seis réis (88:3:~99;)806) sobre a
totalidade do cretlito coneodido pelo art. 5. 0 ela -será promo,rido sem ter pelo mengs quntro anuas de antiguidade no posto.
lei já mencionada n. 2792.
Art. Revogadas as di~posições em contrario.
Nestes termos e de ordem de Sua ~Iagestadl\ o
(S. R.)- Sala das se.ssões da camara, 13 de
Imperador, apresento .. vos a seguinte proposta :
-Art. 1. o_ Fica concedido no ministerio dos ne- Agosto de 1879.- J. C. Azevedo.
gocias da mat·inha um credito de duzeatos e dez
O Sr. Mav•eolino ~loura vem ú
contes setenta-e quatro mil seiscentos setenta e tribuna · responder ao nobre deputado pela
, sete réis (210:07%,~ü77), séndo '-cento oitenta e província ele Pernambuco,relator da commissãê
dous contos novecentos noventa e sele mil e oitenta do orçamento, e ao nobre paladino da opposição
.e seis rêis (i82:997;$086) para as. despezas d.a nesta casn.
verba- Força. m1Ya_l- e ':in te sete contos s.~- _ Jillga o orador, que a presença .~a_tr·ihuna do
•

<

~..

\

~

para as da verba -reformados- mcnto, Í)ara censu~·ar o pmjcéto de llxação 'd~
do eCi.m·cicio de 1878 a l.879.
forças,- é o m:ds solemne protesto contra a oppo.
·
. .
· ArL 2. 0 E' autorizado o ministro e secretnrio, sicão. .
de Estado. dos negocias da fázenda a fazer as -A opposição é um dos auxiliares mais p'odeoperações de . credito que forem 1)recisas para a r~sos do ~overno, quundo faz reparar as injustH~as l)rattcadas •.
·
·
realiznção déstas despezas. ·

-{27:077~59:1.)

A. iQ.-TOMO IV.

.
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O nobre deputado pela Bahia, o -Sr. Almeida
Os projectos de lei de forças são quàsi exclusivamente de iniciativa do governo, embora tenb:1m Couto, membro da conunis~ão de marinha e
depois :. sancção do ort<llllento, porque si. ;w guerra...
,
goverl}O n5o se pó de neg,tr a iniciativa das leis,
O Su. Cosn AzEVEDO:~ Não·pertence á commuito menos se póue negarcst;1 iniciativa, qu<~ndo m~~o.
..
'
.•v

•

•
""'

•

uv

~•u

.
.

•
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u.v
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:-
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•

•

"•"-<!vuv ""': •..,. -'""'•

O Sn . .ToAQt:m XABt:co : -Peço desculpa desta
falta, tendo o nobre ueputndo tomndo parte tão
proeminente nos uegocios dn. marinha eu o sup].JUnna memuro aa comnussuo ...
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Fallou como curioso.
O Sn. JO.\QUDI NAnuco:- Vejo porém, que
S. E'(. foi na tlist;ussão mero dillet.ante como cu.
O nobre dcpulauo pela lli\hia tamb~m fez scbre o
meu discuno varins observações e si niio rcs, .... ,1,-, n ;.,.
tl
•
a eJJas c porque, lendo o discurso d.e
O balallião-naval como esti't no projecto é uma pondo
S. Ex., confrontando com o meu, não pude ver
lei-do paiz.
qne ponto nos acham"os realmente diverNing-1.1em na mniorin da eamara contesta a em
.
•
•
'
f', •
l""
'1 uv v uv;:••.v"'
. _ •v•
inici-ªtiva da camara em materia de impostos e ,.,vuov"'.
lançados com o mesmo t'spmto de auxllwr e desfixação de forç:1s, mas o orador não acompanha enYolver
os progressos d:1 marinha nacional. ~las
o nobre dt>put:1elo por Pernambuco, na maneira o nobre dei.'Jutado,
referiu-se a mim
pela qual S . .Ex. encara a qucstiio do re3tabele- em termos que não se.nhore.-,
posso deixar ele agradecer a
cimento <1o batalhão n<Jvtl!.
c1ue o faço peço licença á camara para
Si n camrira rcprescntnsse nas suas delibera-_ S. Ex., e oj<lmeu
pro!'undo reconhecimento a todos
ções de ramo temporario a verdnrle, niío havia e:xprimr
que, alludiudo ao meu nome, o fizeram
necessidatle de appellar prn·a uma segunda cn- aquelles
mnrn, por quanto dillit;ilmente púde um itas vezes nos mesmos termos.
O Sn. BüARQUE DE 1\[ACEDO:- Porque era meestar um p<1rlamento de posse dessa verdade.
A camura areiwndo as ementlas do senado, receúor •,-'lpowaos).
])óde cumprir ou deixar de cumprir um alto
O Sn. JoAQUDr NAnuco : -Qunsi to:los os oradever; porquanto a disP.ussiio ahi póde muitas dores que até hoje se têm referido .á minha
vt:~~;;, •• u 0 • yu !~v~·
'Uil C<uuara Ulllét iuéct,
num;lde pessoa, nzernm-n'o por fot·ma que segucujn realiza~iio seja util; ir além uisto, seriu des- ramente júmais poderei esquecer; hei de coB.conhecei· a h;;rmonin e independenciH. que deve servar, senhores, uma eterná lemlJrança do
existir entre os dous ramos do pouer legislativo modo por que fui acolhido ao entrar no· parlae executiYo.
mento.
Não é a camara sujeita :ís forcas caudinas do
o nobre deputado,
como ~odos
os outro::,
refc-.
•
•
.1
C:l'll!11lÕI • ll<:l<>
•nrnÕI!'<l••=in
t1>rn ~,., rr1•<>n•l•> ""n
Conte~ta

que o nobre ministro da marinha
firmas:'e-se rara pedir 1500 nprendizes marinhei. · ros nas más linancas do p:1iz · a razão cme S. Ex.
apresentou foi que, existindo no projecto passado
o pedido de 2000 pr:J{_"as, n~o se poderá por motivos de forçn mnior cheg<H' <iquelle numero; o
nobre ministro pediu mais 500 pra~;as, porque
reconiJeL:c a necessid:~de di~t.Q, pois as companhias de aprenuizes süo os viveiros du marinha-

'-VV

tagem de não .dépender' do )luYO, n"Cm do rei, e
os homens chegados ali i depois ele long-os nnuos,
hão de ouvir_ sempre a voz da justiça e os intereses dn patrw.
O restabelrcimcn!o do bat:·Jbi':o naYnl não é
uma n_ovidade, porque ellc j~ existe em lei; o
nobre ministt·o da nwl'inha niio contestGu no
senado a utilidade do batalhão naval; apen<~s reCOI~~lCC~!J., que diante elas finanoas d_o paiz
IJ~-~~a ut~p~u~at-u; u ~enacto pensou
urversa. mente, G si a cnmnra vota!' cum a opinião do
senado, sem estabelecer conflieto com elle. terá
consultndo as conveniencias publicas.
·
Aguarda -o discurso do _nobre deputado por
Perqambuco, distincto membro da oppcsição,
para voltar ao debute.

O Si-. Jo3quirn Nabuco:- Não snlliria, senhores,_ á tribuna hoje para occupar-me
de negocios da mat·inha, si o meu illnstre amigo, relator da commissão de orçamento, me niio
houvesse por assim dizer, proyocudo a fazel-o.
_ Todavia, j:i que me acho com a palavra sobre
este assnmpto, não só darei uma curta resposta
ao que disse o nobre deputado·IJOr Pernambuco,
más ·tratarei ~de explicar alguns pensamentos
meus, com relaçiio i't marinha nacion:tl, que, pa. Tece, nfio foram bem interpetrados, ainda que
fossem muito claramente expressos, supponho
·eu.

11U":>t; I,;ULU HLULLil.

<•~

V

~

_.._~.

' " ilU

ilUUl~

Uv

llUv

sou portador ...
O Sn. CES.\.1\IO ALYm: - Benevolcncia, não.
O Sn. JoAQum NAnuco:-N5o cabe a muitos
dos nossos holllens políticos a sorte de verem
seus llllros entt·ar pm:a esta Ca:i:t do [wrianlcuto,
onde elles :mles lmlharam .... mas os poucos
que ti ver:un esta foi' Luna poderüo imaginar qual
n5o seria n satisfneão que dia dnria a meu p:Ji si
f\llll

!1

tivP..::c:i'

p·: ;;,, •

• _,

Ik

•

rTno

tem occupado es-ta tribuna f01:am realmente ...tão
un:mimes nos seus sentimentos desympathia para
commigo e <le saudade para com elle, que ainda
com risco ele iufringir o5 estylos parlamentares
pelo que parec;a a inluslío de um sentimento pes·soal, nestes debates, agradeço-lhes do: fundo do
meu coração.
O Sn. Bu:mQUE DE- ~L\cEDo:-E' uma justa homenagem.
"
OSn. GALorxo DAS NEVES:-E' digno filho de
tão digno pai. (Ii(L outras manifestações de sympathias ao m·ado1· e á memoria do Sr. senador.
.mww;O.J

O Sn . .ToAQUDr NAnuco:- O general Roberto
Lee, em cuja alma travou-se um uia o combnte de'
duas patrias, un1a a Virginia, com todas as asso'ciações da família, -com todas :ls recordaçõe~: do
passado, com o amor que se tem ao lognr onde
se nasceu; a outra,-a 'União, fallando-lhe á intel;;
Iigencia, com a promessa da victoria, mostran-
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do-'lhe a bande.ira a que elle havia prestad~ o seu
O Su. BuAnQU:.E DE liL\.CEDO: -Tudo isto é conjuramento· de soldado, o general Lec, referia que stitucional.
uma vez, passeando com o· filho á beira do mar,
O Sn. JoAQUDI NAnuco:-E' certo; tão certo
, viu que a· criança trntava de pisar so.bre os passos que dei o meu voto contra a ·emenda uo se.nado
que elle ia deixandó impressos. na ~rêa: destle nessa p:-~rte e venuo a camara -aceit:tl-a unani·,~~" rli"

rli7i<l

,]l,.

•

.1~

emA 11ã0

tinh:t

.

. .

·

. 1.

direito-~e dar um" passÕ •.onde meu filllo não me prerogativas " que ·;n~ t;n)~tdir~ito, m:-~~·~fi~
pudesse acomp::miutr- .. Por mais movediç~s qu_e sabemos defender as que a ~oustituição realmente
sejam as areas da política ha nellas pnra num p1- nos attrihuiu.
O governo porém aceitou as emendas, concorsaaas maei~Yeis, .e st n<lO tr.nno. ~eguramen.c
outras qualu.lades, tenho no espmto. bastante dnncto com o senado, e é com elle que o nobre
isençã~ no meu caracter l.la~tante dcsmteresse, deputado devc':-~justar a~ suas conlas.
para mo. afastar-me do cammho que me esta 1 ~las deixnYen::=<ta parte da questi\o que foi tratraçado (Muito br1m).
"
_
tada pelo nobre drpnt~do· pela Bahia relator da
A c:.lln:ll'~l ha. de perdoar-me e~ta expressao de commissiio de m:trinlw o o-uerra mesmo porque
·
•nt11 itit.imn n1~~ h:1 mon1en:tos em
:- <~· •· · ,1
,,.,.
,{,.
.,,'
,.,. n.. ""
que o reconhecimento, silencios:-~mente- aceumu- i;~~~o.~;o''é'out;;ri~:~c~m~l;~~til~~; s~· Ex. --lado, não !1ódc deixar de t1:!lusbord:1r, po_rquc,
As· censuras do· nobre· deputado referiram-se
no verso do poet<J .... o ceraçao pnra elle c vaso aos seguintes pontos: ter eu dito_(lue o nosso
estr~Ito tJfluzto oem).
.
· · .
<Jrmamento ou as noss(is construcções naYaes não
D1tas estas palavras, devo respondet· no dis- representam por fúrma nlguma ns cle~pezas que
curso do nobre deputado por I>ernamlmco na temos feito com o ·orcamento da marinha· ter eu
parte em que se reJeriu á minha argumentaçao dito que havia no reiatorio rniLa de infonllnções·
. _ ter eu accu~ado a falta ele systema e phmo. Accu:
schre a marinha de guer~a.
O nobre deput<ldo estimou que a oppos:çao sou-me Lambem S. Ex. de desejar granues esquan~o tiv~sse ~omndo parte nos dciJ?tes logo que a dt·as para o paiz, c depo·is de :dgumas. ohserv~
d1scus~ao !~n _aiJerta, e ve.ndo msso a l~~ova ~~ ções sob1·e o Indf'pendencia, censurou-me por n~o
que nos nao Lmhamos n~ms nnda que dtzer. l<or. ter eu admittido como proveitosa a construec;ao
talvez esse o melhor meiO de pro.vocar-nos, e eu de navios de madeira. Si resumi demais o disacce<.~o ao conv1te ao J?ODreaepmauo..
curso do nobre depnt3do, S. Ex. dil-o--ha,
. Sen!10res, q~1ando ti ve ~ honra de fallnr ~obre tod:wia julgo que fora_m estes os principaes
a mannha naciOnal, :-~lludt :to estado de de:;am- [lOntos da sua im[lU""nar·~to.
·
1

!

•
}J<LlV>

'}U.<J

'

.:1

U.V ~V•N'

ontn " " ·

l'u~:;U

<I

O
1

_1

•

i.l ;:),

"'•'-•

'-VóUV:fUUU.V J!l:;l.A

vai.
.
.
questão da fnlla de informações.
Sr. presidente, eu disse realmente que no reO nobre : clep_:ltado, _pore~1, e_ optimista
S. Ex. tem 1llusoes que mfelrzmeme os fnctos latorio do ministro da marinha ntio havia sobre
não me dão a liberdade de partilhar·
, .
0S nOSSOS naViOS :15 infonuações ~que estava mos
. Por isso não é de admirar que S. Ex. ügure- no direito- de esperar. O nobre deputado disse
nos fortes, poderosos em :-~rmnmento naval..·
que 0 mappa n. 1.\1, •••
OSn. Bu.u:QUE DE ?.!ACEDO:- Não fui opt_il~ista;
o Sn. BuAnQUE DE MACF.DO:-Niio faliei em
apenas combati· a exagera:ão da proposrç:to de mappa; as informarõas que V. Ex. queria ahi
V. Ex.
·
estão no relata rio do nobre ministro da marinha.
O Sn. JoAQum KAnuco·:- ... e, ao mesmo
o Sn. JoAQUIM NAnuco:-Est5o algumas no
tempo, :-~tt.ribuo :-~os ministros da mari!lha, não mappa n. 14, ·do relnto1·io anterior. Sob1·e esse
só ao actual, mas a todos que lhe antecedm·nm, rnappa bascou~se a censui•a que fiz; no corpo do
u.m plano e um sytema que seguramente SS.EEx. relatorio vamos ver o que se aeha.
nunca tiveram.
Quando o nobre deputado f~z-me essa obserEm primc:iro Iogar, cada um dos ministros va(;àO no seu. discurso tive occasião de di3,0r em
llOderia ter um lltano,ao que n~:o se scgn_e que a apal'Lt: u s~::gu_uu~:. -~~-uduuu •vu•u. u.1u •tu,,ulu u ..
marinha nacio:Jal fosse organiznda conforme um forca naval dns drversas potencw!', em um pcplano preestnbclecido, porque, eon~? muito be!l~ qnéno mappa V(•jo ao llldo do nome.Uos. n:tvios a
disse Q nobre d{•pntado pela Bal11a a quem .Ja espessura da sua couraça, a força de cavallos das
nlludi, os nossos ministros da marinha, qüando suas machinas, a s~a tonelagem, e a qualidade
vão s& preparando, quan~~ ~pren_dem ·a não do seu nrmnmento, da sua ariill1aria.
Cada um desses n:-~vios deve ter um desenho,
enjoar, vêm logo a sua admtntstraçao aca_b~u~ ;
sendo assim quando mesmo cada mmistr~ uma historia, um relatorio para ser conhecido a
tivesse um plano seu, sendo elles por e~emplo fundo, mas para saber-se que valor te1~1 é pre6, teríamos igunlmente 6 planos talvez mco~- ciso. que se Jhe conheça o typo e o nrmamcuto.
ciliaveis e oppostos de organização naval, e n:10 Or:1, senhores, quem quizer estudar os nossos
·haveria o plano unico que eu quizera que exis- encouracados. sem rccúrrer á secretaria da ma- .
tisse :nas tradições do _nosso «. nlmirantado. •
rinha nã"o enéontra em relaíorio algum as infor.
.m<l··ÕP<:
•
· o nobre deputa ao. por Perna~ouco 1ez ui versa~ ô n(lbre deputado sabe que hoje o que consticensuras no meu d1scurso. De1xo de responder tue a forç.a e a preponderancia de uma mnrinha
3 parte que o nobre relator da ~Qmmis~ão ~e de guerra, ·não é mais o numero dos navios.
marinha e ·guerra, chamou a st relativa as
emendas do senado, porque não quero entmr
O numero dos nossos navios nós o sabemos_,
na questão da fus~o. no duello annunci~do ·da. incluindo o tr_ansporte· Leopoldina que hontem
camara com 0 seriado, para a reivindic~ção foi espontaneamente ao fundo. Conheciamos as
tardia da nossa prerogativa.
, combustões ~spontaneas, mas· esses_afundamen-
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I
O que hoje constitue a excellencia de um or·tos -espontaneos estavam reservados ~o nosso
. ramento dn nwrinlw, sobretudo de uma marinha
arsenal. ·
O Sn .. FEnHEinA DE MouRA (ministro da. mari- que começa, como n nossa é just:imente a proporção dà de:::pr•za de construcção,-não cqm reparos,
nlw) :-Era um navio condcnmndo.
·
mas de aperfeiçoamento do material combatente,

f

S

'\

~

I

··~

i

:1"'

. a

.. ,

,

•r •

eu. o que lloji.~ con::>titue a for~:t de uma marinha não é u numero dos scns navios. Ha potenci<Js n:.waes de 1." ordein, n!ais rortcs do· que outra::, que tem to :rvw um numero ·e naviO:>
muito inferior. A Ilalia por exemplo tem dons
encouraonuos, o Duilio e õ Dandolo, de que jú
occUJ)l·:-me; está em construcçiio de O<Itl'os dons
o Italia e o Lepanto, e só mente eom es:5Cs quatro
couraçados•tornar-se-ha uma potC!tcin naval de
.

•

Ora, senhores, si é a qu:didade dos navios o
que constitue :1 forf:a de uma e:-:quadra, o que sabemos nús dn Jlnssa fJUando llOS dizem os nomes,
o numero. a est.:wao e a c asse os no:;so.:; navios? l\Ins':11ludi ith:'ode pnssngem.
Qnrmto a não haver, nas coustruc(:õcs n::~vnes
existente;;, 11adn CJUC reprc,;cnte ns de~pezas feitas, o nobre deputado deu-me uma resposta, que
não me parece s:1 tisfactoria.
Segnramentc sei que dcs~as dtws centenas de
milhares de contos de réis, ·on pouco menos, que
temos g-asto com <1 nwrinl1a depois da guerra llO
Par:1guay, uma parte é rcpre~H:nttttl~l pela ins ruceao c e uc:wao os uos~os o ICiaes e marinJw: e pela fo1:mn~ão de batnlhues d·~ marinheiro!>.
UAllQLiE DE X ACEDO aa Ul11 npar e.
O :-'.1: ••loM•UDI N.,nuéo: ~ Mns cu niio me re~eri
Ú P.SS~l parto: a CÜUe<H;iiO do GfTICial Ue nÍarinha
pódo-~e av:•linr em dinheiro :1lé. certo ponto,,nws
o que possnmos bT nn nosstt o1Iici<·lidade ele ])rio,
de vnlor, de intelligt•nc!n, 1li~ _,:-studo~ persev:e-

('~1 dluheiro'; si fosse :ts~illl~ ain1la que tire~;~m~s

gasto não unas centena..; de milharl's de contos,
m:1s muito mais, 11ara crcar :1 o!Iir:-inlidacle C]l:e
temos, ningtlcm viria aqni impngn:1r ess:1 dcsJlflZ::t; mas eu, :;cnlwres, referi-me unicamente
ás nossas constmcc:ões lHl\·acs.
Si o nobre deriutado dej~ols drt guerra do
Paraguay teni Yislo !l:1Yios que n:; 'í·eprcscmcm,
cu o felicito; quanto. a milll não.~" conheço.

.

..

em dinheiro; o Ja.vary'e o Solimües quO esiiio por
sua vez convertidos em IJaterias Jluctuantes e
.ametlÇlldO.-i !JU<lSi UC imprestabilidade, COlllO 0
'nobre deputndo lJela B:1hia vciu connnn:d-o,de, pois do qu~ eu tinha suggerido :10 nobre miuistro
<lu marinha.
O Sn. FE!mEmA DE 'Mo'ünA (rnini.~tro da ma1"inha) :-Como?
O Sn. JoAQUDl :::ABUCO :- Dizem que a conservacão dos navios não ô feita nns conditões que
fôra 1Í:1ra desejar, por insu1Iiciencia c. economia
do serviço.
O S'n.- 'FEtmElliA DE io.Iomü (vtinislro drt mctrinlta) :- G:1rauto a Y. Ex. que é.
O Sn. JO.\QUnr N.mur.o :- Ui!'sc isto como ncl ....
.vertencia ao govemo, 11ws 1;ão insistirei neste
ponto.
, Mas pcrgun to onde estão. os 11:1vios que com·pensem essas despezns?

:~

.

.

.}

-~

tencão de nwté~ial c ue serviÇos. A H.ussia gasta
62 õ;o; a Allcuwnba, que é a primeira de todas
a Allemanha c ue aeordou com a necessidade de
construir unu1 esquadra, gasta 66 "fo, elo seu orcamen to da mnrinhn unie:tmcntc com constmctõcs navaes ; a Italia gasta muito em muito menor proporç~o, e toJ.a\'itl a Itnlia que na tu~ali
dade do seu orcamento naval gasta relativan;ente muito merÍC•s do que nó~, e ahsolutnmcnle
.

r

• •

'
"' Assim terinha de primeira ordem
que pos~ue.

mos que a Alli:m:mha, a Hussit1, ::~ .Austl'ia, cujas
m:•rinhas eslüo se desenhando ainda nos seus
arsem.es, gastam muito rn:,is do que nós. A Inglaterra tambem gasta mais, ainda que a peopor(~ão, no seu orçamento ela marinha entre as
dcspczas de construcção e ns outras, seja muito
menor do que entre aquellns rwtencias, mas
a Inglaterra tem o domínio dos müre!>, tem
possessões coloniaes que· defender, um materi::tl enorme que rcpar!1r, as tradições n:.va:'S
mais gloriosas do mundo que lhe impõe cles.Jezns sem ·nuniero de toda a ordem [tlém do
colllmercio que fazelll os seus navios que precisnm em todos os mares que se respeite opavilhão vermelho.
·
,e

· ·, •

" i

:

!i

"'

d:1 marinbn só se tornar:i vei·Lladeiramente ulil,
só pouerá ser um meio de :~perfeiçoar o nosso
material d~1 armada, quando a 1n·oporrão não fõr
-a qne é hoje.
·
l\Ias,todavia, tomnndo a proporção de 4.000:000~
c ue se n-astmn em construecões naYaes
ar[t
12.000:000~ que se gasttlm com a totalidade dos
serviços da marinha lia uma relaçiio de 33 o;., :
é a rclacão da Itali:1.
:Mas, pergunto eu, desses 4,000: 000~ que o
,·p:1iz gasta em construcções nnvaes todos o~
annos, e ha muitos annos, ha alguma cousa no::
nossos estaleiros, nos nossos- arsenaes, que os
rcpn·scnte? Xiio hn nada aiJsofutnmentc.
O Sn. lluAnQuE DE MACEDO :-Não apoiado.
Sn. MA.ncOLINO l\Ioun.\ :-Note que o pessoal
da :1rmada italinna n:io vence metade do ordenado que vence o nosso pessoal.
O Sn. JoAQüm NAnuco :,-Não estou agora ullndindo a totalidade do orç::nnento, o que poderia
levar-me mais -longe;. estou ::~lludindo ii despez:l de construcrõ2s navaes.
· O nobre depnt::~do dizia-me outro uia em :1pàrte:
• Na Italia tnuo custa mais barato. • l\Ias sabe
o nobre dermtndo que esses imlllensos navios que
se estão construindo nos immensos estaleiros de
. Castellmar~ e Sp.e~zia na I~alia, são construid_os
livres de direito~, custaria _mais só mente o frete:
Senhores, eu vou ao ponto fundamental da
resposta uo noiJre deputado 110r Pernambuco.
S. E\. fez ao governo o favor de achar-lhe .um
pl:mo.
0 Sn-:. llUAUQl.iE DE MACEDO: .:_ Est::Í no relataria.
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· · O Sn. JOAQUJ)I NA.nuco :-E' isso mesmo. Mas I · O Sn. FEn~EIIü. DE :MounA (ministro da mat~nde foi o nobre deputado. descobrir esse plano? \ ?'inha) :-Para um plano mais elevado e de naFoi descol.lril-o nos relntorios dos ministros da vios de combnte é preciso outro orçamento.
nw~·inha. A descoberta niio devia ter-lh~ Cl;lStad.o
o Sn. ALi\IEIDA Couro:- Apoiado.
.
.,
. :r
•
_
•
mmto ; o caso do ovo de Colombo nao e ma1s
sim les. Eri tinha lido esses relntorios e foi 'us0"?R· JOAQU~I N_ADUCO :-A mrnhaquestao e a

l

o

.

entre o serviço da contrucção ou acquisição _de
1\-I.-I.cEDO :-Não apoindo; o novo ma_lerial flnctuantc e os outros ser\'icos
tran~crcverei no meu discurso, ·nrado do re·
I da marinha?
latorio.
I O Stt. FERUEIRA DE Moun..\ (ministto dá maO Sr.. JoAQtmr NAnuco :-Vejmnos o plano do i 1·inlta):- A válJa i! e construccões só tem
n,obrc ministro ela marinha, si Y. Ex. me per- 850:000-"000.
•
mi
O Sn. JoAQUDI NAnuco :-Para o mnterial.
O Sn. FERnEri:u DE :MouuA (ministro dn ?Wt1"iO Sn. FEnnEmA DE l\Iomu (ministro da manha):-E' um piano mlti~o do ajudtmte g-eneral,
> •
que es ú sen o pos o em execuç5o.
O Sn. JO.\QUm NAnuco : - Mas eu tomo .a
·O Sn. 'BuAnQt.:E ElE 1\IACEno:-S. Ex.. tem gerido
verba antiga- .Arsenaes- de wais de .1,.000
a su~ pasta com muito criterio.
contos.
O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Por ora eu nada disse
O Sr1'. FEnrmm,\ DE MotJRA {ministro dct maem desabono do crilerio do nobre ministro.
Vejamos o p;ano do nobre ministro d"u mari- ?"int'ta) : - Pouco nos llca [l::n-a constrncr·ües.
nha, como está no seu relatorio.
.
O Sn. JOAQUU<I NAllUco:-l\fas é e~n~tamente
O Sn. FEnREIHA DE :Moun..'.. (min;:stro da mari- para isto quu clev'l chamar u attenc5o do nobre
min!stro-.; é preciso snhirmos :1lgmi1 dia dei'tas
nha) :-Não é plano meu; não tenho pluno.
O Sn. BuÚQUE

DE

o

.-

•

•

-

~.'

O Sn. JoAQUIM K\lit:co:-1\'ão, o plano é hoj~ de
V. Ex. e, si não é, deve ser, porque V. Ex. é
quem toma a responsnbilidade e manda executar.
OSn. F:EtummA DE l\IounA (mim"st1·o dtr nwJ·inha) :-E' um l)lnno que jú exislia ; já o achei
estabelecido; não tenho ahi o dom da inventiva ..
O Sn. JnAQUBI N,\nuco :-E' a esse plano que
me vou referir.
Em :1871 lemos isto no relatorio do ministro
da marinha; porque no reh1torio do nobre exO S!1. Jo.\QUii.\1 N.\BUco:- O nobre depu tudo
ministro da marinha ~> nobre àepn lado não pódt~
achar 12atla q_ne scrnsse de bnse 31 este phmo, por PernamiHlco·taml>em sustentou aqui a neen~ :181:1 ? aJuuante·g-~ncral propoz :12 cnnho- cP.ssidade da construcç5o de navios dc madrira.
ne_u·as ·c otto embarc::roes ma10res, do systema
Devo dizer quanto ú construcção de navios
.
·
. \ qne, manifestando-me no sentido de serem nenuxto.
.
Fornm constrmdns duas ~orveta_s e dons naVIOS cessa rios outros 11avios por estarmos nctualmcnte'
. , dc~armados, niio dis:;e toàavin uma palnv-ra ·soln·e
pequenos ,!lOS nossos estr~lmros. .
A quest<to, portanto, e1fr:1-se, d1z o nobre nn- i a construcr:iio dentro ou fór<l do p-1iz
'nistre lê : «em fazer nc uisirão 1lc mais alrruns I , '
c·
1·1 ,.
•
•
. >: ' ..
;navi?s (caphon~iràs. o. sys!cma mix.to) apropt:ia- me at:ho habilitado pura emiÚir uma opinião. Si
ào_S_<IS ex.1gencws o~~u~anas do noss? serVIÇO cu pudesse emittir um voto seria para que nós
nnlttar. E esta acqms1ç:w lw de se1·_ feita rlentro lcvantassemos os nossos arsennes :\ :lltura-de podo prazo ele tempo que melhor convter, para _que derem construir navios de primeira ordem.
as <tespczas nuncn excednm os recursos ordma·
·
.
. .
na rios rlo on~nmenío em cada exercício finnnceiro.
OS~. AtliElD:\. CoUTo:- Apowdo. E' t1rar-se o
Em seis mnios os nossos arsen11es poderão aprom- yroveJto de accurdp com o que se despende.
O Sn. Jo.\QUBI NAnt:co:- Si ·eu pudesse emittir·
ptar peio .menos tres dos seis navios que são necessarias para substituir outros tontos da es- um voto seriu para que nos tornnssemos de facto
quadra. •
·
. .
indepe.ndcntes em materia de construcçüo naval
• . De maneira que o plnno do nobre mm1stro da dos p:uzes europeus.~
·
marinlw nestes seis rmnos que S. Ex. vê dhmte
u r. osso principal fornecedor de navios é a Inde si, com . referencin ús necessid~des da nossa glaterrn;
ma~ tcdos sabem que durante uma
..
- . . ...
.

-

~

deit:a, ~lgun~ dos qua,~s hão ele ser pequenos
para substituírem outros que estão se pE-rdendo.
:Mns o nobre ministro ha de permittir que diga
que não é isto um plano para a reconstrucção da_
nossa, marinha de guerrr1, (])le n3o é isto um
plano para lev:mtar a no::sa marinha de guerra
ao grilo de efficienci:1 que deve ter.

o

11.

...

'

"'

•

...

'·

....

em construcç~o podcrium ser re~irados pelo governo inglez, que pelas suas leis temo dir:êito de.
apropriar-se dos n:1vios e~1. construcção ·cni seus
arsenaes em tempo· de guerra; como ·também' com
:1s g-randes exigencitls da ·marinha irigleza~que
muitos vaz'•S occupa não só toaos os arsemit~s do
Estado como os estaleiros -particulares; não po-.:
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deriamos provavelmente fazer construir alli madeira que o governo .se an~ecipou a comprar..
mais navio:.. Nestas conuições acl10 que seria pa- essas construcções eraín·.at~ n,:resm.o:imperiosas.
triotico habilitar os nossos arsenaes a fazer con- Por outra, o nobre dcputaâo. entende que para
strucçõe;; desta ordem.
se tirar proveito 'das despeias feitas ·coni ós ma:Kão :;ei si o problema é soluvel dentro dos li- teriaes existentes, deve-se mandar consti·uir, até
mites· do nos~o orcamentõ actual.
.os acabar, navios
de madeim. Peço 1icença para
l~ •
.U :sn. _J.<É_nREI!lA np l\lotnu tnuntst~·o aa man- ~·c~~1ô'jávd~-se:·n~~t;~ll~v~~·him:o solJre a connha ):-Crero LJUC rwo.
. . _ .
I strucrão de navio;; fór<~ ou dentro do paiz ; mas
O Sn. JOAQum N.Anuco : - Ja nao drgo que se tenho se(l·un1mente uma oninião..111Ul1.o. il ·~iclida ·
•

,... o

(!a marm11a se cnamem t..OLegtpe, :sarMva, .:\.U?nso
Celso, Andrade Pinto, Moura, o chefe da mt:rmlla
como o p::~pa, não mudas~e; que o pens<,mento
de um fosse o de todos; que twuvcsse uma tradição m1 marinh<~.
.
.
· Por. outra, senhores, eu deseJava que as d~vergeneias que existem cp.lre os I!ossos olliciaes desapp;1recessem e se ~omlJmasse um
plano uniforme ptn·a o desenvolnmento da nossa
marinha dentro dos nossos recmsos, plano que
puuesse ser moolllcauo conwrme as CtrcunJswncias. mas que fósse cX:ecutaúo pelo chefe da ar·
macia nacion:ll, quem quer que este fo::;se. Niio
-
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O Sn. -DUAR~UE

,

.
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•

:MACEDO --~r~s det> .. re1 que
estava de accurdo quanto aos nttvws cui.ilbatentes.
O Sn. JoAQunr NAnuco :-A questão não era
essa. A minha proposição foi que os·navios de
madeira estão hoje absolutamente conuemnadosQ Sn. BuARQUE nE :MACEDO dá um aparte.
0 Sn. JOAQUm NABUCO :-Veja O nobre depu-~~v .:..""". <:>::.tuu. " •
· ~~"-"
o seu
DE

••

'

O nobre ministro dos negocias estrangeiros
fallou-nos hc">je aqui em umt1 recorda~ão historica
solJre os cnminhos de ferro, e di!>se-nos que
Thiers foi um dia desfa\oravel aos caminhos de
ferro. Mas eu, vendo o nobre deputado sustentar
t1 utilidnde dos nados de madeira, n5o me admi-.
rtlria mui to si S. Ex. viesse ainda sustentar a
utilidtlde dos ntlYios dr,.rod:·ls. Os n11viosde rodas,
c0mo t1S ])<ll'Ct'IS Ferry estilo demonstrando, tambem s~o excellent-cs Pt1ra o servieo dc.JlQrtos,
O ~n. BuAnQUE DE MACEDO dá um.aparte.
O Sn. JoAQunr N'Anuco: ...:.... Nesse exccllente
,.,,]..;tm•ir. ......

'

..!'v.-'• _:•

S. Ex. dmfnr as suas nstas pnra este fim; nao
quero propôr o augmcnto da verba de i~ mil
cuntos que i:lcho_relaüvamente ás nossas forç:1s,
tributaYeis ás nossas de~pez:1s forçadas grande,
- quasi ext:essiva ; quero sómente que dentro
. destes :1.2 mil contos achemos os meios necessanos para as oespezas,ream1enle ute1s e moaernas
sobrepujal·em as despezas trudicionaes. E' um
problema que deixo entregao ao nobre ministro
da-m11rinha e ao nobre deputado pelo Amazonas,
o almirnnte desta camara.
0 nobre deputado por Pernambuco manifestou-se muito fuvoravel á construcção de navios
de madeir:1. ·
.f.~
O Sn. BuAnQUE DEM'AcEDO :-Não apoiado. mostreiJltn aue casos
·
•
O Sn . .TOAQUm NAnuco:- V. Ex. justificou a
co::::.struc·rão dos navios de que f;dla o relatorio.

•• •

•

'
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.

v•o~w~,

creiO cu, a questuo dus naviOs encoura· çados; e é ahi que elle diz que as duas
corvel:1s construídas em :187~ para a marinha
ing-ll'Z<l, a que me referi no meu discurso,_ são
prüvavelmente as ulti!~ws <JCquisições de navios
úe m:1deira dessa fn11rinha, quer dizer: a InglaLerra llãu _.~:JI"üLenuc mats consLrmr twvws (!C madeira, e realmente supp-rimiu todas as compras
U.e madeiras de construcção para os arsenaes
inglezes.
O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- Mas a Italia tamhem rez navios de madcim em attencão ás circumstancias especiaes em que se acháva.
O Sn. JoAQUm N'Anuco:- Hoje, porém, a !!alia
está construinuo navios de ferro; e pol'tal modo

1

=·
•

vw~

..n -onn.· ,7
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uv •vuv t'~:•

v~•

_
. . u.

de mad~tra, como drz o mesq10 relator!o, e
mawr na Italta do que em todos os outros patzes,
excepto ~ Inglal~rra. A marinha d~ guerra italiana esta-se hoJe armando tle navtos de ferro,
não só encour3 çaàos, mas tambem uma classe
muito .iniportante de navios de ferro, que o
nol.Jre deput<ldo pareceu não querer contemplar
no seu discurso, os navios de ferro cruzadores.
A marinha de guerra, hoje, senhores, não
recorm ~ú no ferro ; está recorrendo ao aço; a
madeira j:i se peJ•llcu de vista.
0 Sn. BUAIIQU~ Dlt MACEDO: -Mas O ar.o está
i fl.OJC t:IO uat·:no como o ICI'J'O, .

1
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aco. Os navios.Úuzadores·qué S. Ex. 'disse que
O SR. JOAQUIM NAlluco :-Não é só isto. ·O
deviam s::>r-feitos de madeira são exactamente os Sr. King traz o custo da reparação d.os navios de
que se estão constru1ildo de- aço, porque é assi~n madeil;a na armada americana, e o custo é tal
que alcançam maior agilidade para se approxt- que elle diz que o congresso não deve mais auto·
•
da. rizar semelhantes construcgões:
marem
-. .
.rapidamente
. . da presa e para fugirem
..
)

~

l

-

...

o

.

.

.

- .

.

.
~

isto de uma velocidade extrnordmarw, e so a
podem obter hoje com a construcção de aço.
·ni"'O isto de_ 1nssa"'em 1nra mostrar ao nobre
deputado que já n:io se discute a superwridade
- dos nnvios de açQ sobre os de madc_irtt ou ~e
ferro .. Um homem not:~vel entt·c os mars notavets
do seu _tempo nn mnrinlw, o a\mi~nntc Fnrragut,
era partid;n·io dos navios de madetra, tinha combatido ~om estes navi~~:

tnclo niiÓ póde cÔnsiderar a t;talidade dos nossos
interesses mn•aes com referencia :10 período de
um anno, dentro do qual o nobre deputádo
quer limitttr as snas vist11s ; eu quero dar alento
·ú marinha nacional ; procurar os meios de
augmental-a c- engT1lndece'l-a ainda . que de

e o i11errimak, c quando Jllerrimak lnnçoa tão
'Os ~avio:; de feno além de poderem· resistir
grande ·panir:o entre os partidarios. do norte, o aos temporaes, como os navios de madeira não
almirnnte Fart·n,.nt não tinha n<~vios sinão de
.
- ·
, , ··

mas um Devastatinn ou um Infiexiúle?
Hoje os navios de madeir:t,. para um navio da
ordem dos grandes encoura~ado'> do oceáno, não
'
. ·. e ·
ss~Ye ; só _em sa yaçao na ug9,
que asstm mesmo n~:o po_derao realizar ~om facrhdade, porque estes navtos, ~pezar de unmens_o
volume, com~_ o !ndependencm, tem uma velocrdadre extram:ctmana. .
.
No meu dtscurso sahm um eno. Al~uut~do
ao combate do S!Ullt com- o Jluascar n:.t dtsse
que o Slwh é um mvio de madeira, mas que é
um navio sem cour~1ça, aindn que de ferro, c isso
pot· fúrma diminue o que ~ent.ci pôr em relc,·o,
o comb:\fe de um enconraoado com um navio que
não o é.
0 Jerro, senhores, não é o matl~rial de qne sjo
constrnidos os navios de guerra só mente; é
delle qne se fabricam os grandes vapores que
atravessam o oceano.
Não sei a este res Jeito u:~l a verdadcir:J o inii'ío, c <~PJ)Cllo para o nobre deputado pelo Ama.zonas, pnra que nos diga a opiniuo scientiflca.
Tenho :risto St1Stantar, t!Jas muitos p~eteni!_em o
contrarro, que os na.vtos de -madeira nao se
prestam a ter compm·ttmentos estanque:::.
O Sn. CosTA .AzEVEDO:- E' muito difficil.
o SR. JoAQUll\I NAnuco :-E' muito diffi_cil; é
preciso que a construcção seja admiravel para
que elles pos~am ter essa garantia c.ontra os tord
ru . . h
:pe os,_ a ar I wna e o c oque .. .O _Sn-. Bu.-\.nQuE DE :à'L\CEDO da um parte.
O SR.. JoAQUDI NAnuco :-A economia é por
_
orma llll{lort:mtt>. n111'! eu pe erw am a a
opinião do nobre deput-.uu pelo Amazonas, sobre
a cori.strucção de naYios de madeira, em nossos
. arsenaes, mesmo aproveitando as madeiras q~e
:possui mos alli, comparativamente· ao que serta
a construcção-de navios de ferro, mesmo importando-se os matcriac5 da Europa.
0-S~. CosTA AZEVEDO dá um aparte:

de ferro duram mais do que :1s de madeira.
o Sn.. JoAQUBI N.\nuco :- Senhores. · eu sinto
; ... - ,
·
sideração o meu discurso, tivesse vis to ne!Je que
cu e;:perava a npparicão de g-randes escruadras.
Eu creio que todos nós exa·~eramos um pooco
nesta cnsa; soa :ís yezcs accusado de fazel-o, mas
creio que podcrin devolver essa accusaçiio a to_dos
0 , que m'a fazen1.
·
c.
l
•"
"'
tro dia exng·erou, e cu laniento não ter tido a
palavra logo depois do nobre ministro de estrangeiros para referir-me a e~sa impressão de S. ~x.,
quando disse que, ao onvu·-sc-m_e, todos cuHlavam qu~' estava-se nrmando nqm nlgnma expedit'ão de um Cortcz ou de um Pizzarro para conoÚist;n· 0 Xingü e acrescentar css:~ pedra -preêiosaá corôa uo Bt•ttzil. O no!Jre deputado por
Pernambuco exagerou tambem por sua: vez
T

·

:

.

·

fra:,_utas encouraçadas, a nov;s In;lependencias
con~ a bandeira nac10nal arvorada nos mastros,
ntt barra do· Rio de Janeiro. Senhores, eu não
quero sem~lhaute cousa.
·
.
Quando disse que o I!ulep_e1_1dencia era- um na\ vio que-não devia ter stdo 1etLo, e que tambe}ll
não devia se~ vendi elo, o po~re. deputad_? vm
nessas pala~ras un:a sensma ~- conslrll;cçao do
Independencw, censura que mwto bem.mterpre·
tou.
Realmente o Inrlependencia, parece--me, teria
sido muito bem substituido por· :2 ou 3, ou. 4,
nvi s me ores nu Jor monitores· como o Solirw:-es e Javary, mas, por monitores capazes de
se fazerem-co)lsU\ntemente ao_ largo, ao oceano,
capazes de :lifrontar todas as oorrascas e tempestades, e que _fizessem do mar largo o s~u
verdadeiro elemento , porque , .como mutte
bem disse IIobart-Pasha, em um artigo impresso na North Amel'ican Review, os E::;tadosUnidos,__ que ·.Po1em ser ameaçados .pelas es-
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f]"twt1ras de paizes muito .nwis fracos do qne
ellcs, porém mnis preFJ:~rados em matcri:~ de
construcç~o n:nr:d, tendo alguns pequeno:; monitores em ~ew- York, em Bo~ton, e nós principa:~;;
portos da União;ajndado.s de alguns navios tor. edos )Oderiam 1erfeitamente defender-se c
dormir dcs~:ansado~.
E' por isso que digo no nobre deput;1clo que
os ~o~~os .encouraçados não dc'i:em ser como o
t

~

J. '

:;

das agn:.ls trancruill"s dest<• IJalda, ma:; pelo contrario navios, se posso tissim exprimir-me, que
tenham a paixão do mar alto, flUe e\.perimentem
o sentimento dr.ssas aves 11uc vro~.:ut·aJu na tem-·
pe:;tade a solit.liio do oceano.
Eut um blo ucio. scn,lo o )Ol'to do Rio de Jancir8 ~.n} pcc!:(la por fr::g~::~:; ;:~1 :;1lg[ls, 'l !.!~I !:üo
seria vantngem, para rererir-mu ao eon::;elho
d:-.do aos allJQriranos, pelo almil'ante turco, des,

::. .1 t.

e

a ·

.

•' · ~

(

1.:

armamen~o,

foi dispensado desse serviço, o nós

em lll(lterw de torpedos ntío temos nada.

A respeito de torpedos quero, let· :í camara
nm:'s p<tlavrns oue escreveu Roberto Fulton que
foi o inventor do :vapor.
'
Como totlos os "rande~ homens c ue se cnganam sobre o V<llor das suas descobertas, Roberto Fnlton suppunha que a invenrao do vapor
~ra um_ facto muito menos importante do qne :1
rpe o.
Ellc referia-se a viagem do pequeno vapor
que primeiro sulcou as agnas do.Hudson (lê):

l )

•

(

•

'

"""',;,t

crue poderiam niío dcixnr um momeuto de re- Agosto de I807 Torpedo War{a1·e, artigo do Almit·ante Portí~r, na North ..:1-mm·ican Revirw.)
pouso aus gnmtlcs nnvio.:; i;itÍ<~ates.
Era jú no tempo em que o. vttpor ainda por
Por is::o, ~enhores, a coR,;trncçiío do IndepPndenciu foi, nn miah:1 opin'tío, mnl <lconsclhada. :tssim dizer começava a sua earreirn, que tinha
Uma gT;Hldc na~~o tloderus:mwnte armnda para de ser tão gloriosa, que Hoberto Fultou escrevia
a ofT,msiva póde ter navio:; como o !Itdependen- ess:~s pahwrns a respeito dos torpedos.
Hoje não ha paiz alg·um que não se arme podecia.; mas uma nação que principia a armar-se
ros;•mente com torpedos; e nós par:i nossa den~o pt'lde come(::.r por :thi. O Jllnno das construcções navaes da Alletnanlw~ da Russia; que fesa, si nüo temos Cll!- -y:ista o nt<HJUe, n~o coml •
...
5
[
~
(.
e
grcssão COtJ,J.O _a da Italia, consiste, em :trHJUl'·Se nossos navios:, quando não fazemps·
· ·
primeiro de navios proprios par:. a defesa, como ncquisição de torpedos.
.
.
. - ...
.
..... 1.,
.
..
"
s 'lf 1 I ..,.
··a s
1a ··
Lido occasiiio de poclercm· rcc(liar-s.; destas mapara depois Vire~l GS ·grandes encouraÇados
chinas explo~ivas, postas debaixo das· aguns, e; '
oc~.::mo.
O nobre deputado por Pcrmm1buco, não alludiu cu pazes de fazerem- em pedaços em um momento
.Lambem <lO que en aconselhei quanto á <lequisi- utu navio das proporções do Indepe1_zdencia. ou
-ção de torpedos e de navios torpedos; parece-me do f11{lexi{)le; sabem quo terror se npodcra da
de todos o~ que se ach~1m dentro dos.
ue S. E.x. não prestou attenç~o a esse ponto con•gem
-·
1
• .
•
l.

•

to•

J

<"';

do

~

I

O Sn. lluAn.QtrE DE MACEDO:- N~o tratei disso

por esquecimento; tinha tomado até nota~ muito
importantes a esse respeito.
O Sn. JnAQUDI NAHY;co:- ~o r::-lntorio do meu
illustre :.migô, o nobre ex-ministro da marinha,
vem um pedido urgente tlo governo para a
acquisiç;ão de torpedos ; n~o sei si o: conselho
apenas,
navnl,... ou algum dos .. . . seus membros
"i •
~

que é o inventor do torpedo-peixe,' e a compr~
de navios Thornycrofit, proprios para Innçar
esses torpedos.
-Pois IJem, eu fiz um appello ao nobre ministro
da m:.rinh:., dizendo qne si S. Ex. queria prepat·[~r a nossa defesa, fizesse a acquisição desses
llêl''IOS.
Os argentinos, eu o disse, não se arnwram
como nós. tivermu em vist:• que em nosso tempo
n arm:1 formidavel de tlefes:1 das costas e dos
portos, são os torpedos.
Foram os tf.\rpedos que, durante a guerra
franco-allemã
uando n Fr:mf:a era esnw,.,.ada
em todos os campos de batalha, impediram os
navios francezes de ·aproximar-se mesmo á vista
-das costas :~llemãs.
· Pergunto ao nobre ministro, o que se tem feito·
ã este respeito?
_
Um official muito habil, como já referi á camara, que estava encarreg.~do deste genero de

~ •

;

~

•

J ..

'

minas sulmwrinas.
A guerra hoje é esta; nós perdcti'!OS um encouraç:odo; e não comprehendo que depois do
appello feito pelo nobre ex-ministro da mal'inha,
niío fos~e rlle renovado desta Vl'Z pelo or!"ão dó
nobre ministro da marinha, que dispõe"' nesta
casa de qu:.si· todos os yotos.
.
O Sn. FF:nnEn:A DE 1\ioun.l. (ministro da ma,·inha) dá um aparte.
.
·
O Sn. Jo.AQUD.I NAnuco:-Folgo que·o nobre
ministro esteja t.ranquillo a esse respeito.
Tamhcm senti .que o nobre deputado qne eucarreg-ou-se de dar-me uma respost::~ tão cnbal,
não alludisse · n uma proposta que fiz relativamente :í abolição do castigo da chibatu na ar-mada.
H:. dous modos de eomprehencer a responsabilidade dos homens. A educução antiga podia
suppôt' que, desde que a disciplina ntío estivesse
armJ•un lle meios de tornnr-se effectiva,,como
eram os e~stigos harharos,_que a antiguidad,e levou
a um extremo desconhecido dos: nossos tem os,
os nuv,:o~ teavam m e esos, e que a seg:ur:mça
_dos ofticwes era nenhuma , mus a educação moder_na ::1Pt1ella para outros moveis ; não q.uer
mm~ o recr?-tan~cnto para o nosso corpo de 1m- .
perwes marmhe1ros, por exemplo: do que possa
haver de perdido, de ahandonado, nas nossas
ruas e nas nossas populações, mas,unicamente de
homens que tomem a peito a honra da bandeira
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que servem. Nestas condições como appellar-se
pnrn e:;ses homens pelo castigo barharo da chibnta
inflingido sem limite pelos commandantes de navios, sem re!:ponsabilidade nenhuma? Não se deverá <lntcs appellar para uma, educa(ião que
desenv lva s;; h meus instinctos m<lis atrioticos e t levados ?
U~r Sn. DEPUTADO :-O regulamento limita os
CUSttn-o
·
· .
_
O SR. JoAQUilii NAncco :-0 regulamento só
limita_ o castigo no dia, mas não impede que o
CQmmandante do navio inllinju todos os dias o
mesmo castigo. Ora isto é peior do que a morte.
(Ha wn apart~ .J

E' verâade que na Inglaterra ha· pouco foi
. rrjeitada a abolição desse casti~o, mas foi uma
questiio de partido ; .todavia esta é uwa questão
que a c ser ISCULI a nas proxnnas ~ etçoes
perante o paiz. Os conservadores jü dizem que
esse é um grilo eleitoral, que os lihernes est;io
explornndo; mns de facto nüo é, é um passo
dado uo caminho da humanidade em favor das
tripolações dos navios. A -humanidade está penetrando na Inghtterra neste:; ultimos tempos.
n:. legislação m.aritima por modo que niio pódé
deixar de satisfazer o coração de nós todos.
ant
Sr. Plimsoll )Or exem lo abriu
cont1;a os i-nteresses de muitos. armadore5, essa
luta. em que parecia dever ser vencido, c_onLra os
navios arruinados, imprestaveis, que todàvia
eram aprovet a os, como 1) ia s r en re nó;;
Leopoldina,_pat·a longas,- viagens senrlo o resultado o naufrag-io do navio e a perda da equipagem, clle era um só ; havia contra elle todos os
-interesses, interes5es considcraveis. dos arma·aores, tão g-randes como os dos véndedo1·es de
·:..bebidas ue no fim da administraciio do Sr .
. ~. Glaclstone levantar:illl contt·a elle céos e terra ;
e, entretanto a opiniiio ing-leza apoder·ou-M desse
_grrto. de humanidade, que elle levantou nn cnmara dos communs, t'êl·o seu, e a lei foi promulgada.
Eu não tenho duvida que proximamrntc tmnbem o castigo da chibata de;;apparecerú da esquadra ingleza. E porque não desappnrecerá da
nossa?

O Sn. FERREIRA DE ~lOURA (1ninistro da. madá nm aparte.
O Sn. JoAQUDI NAnuco: - O nobre ministro
pensa nesta questão com os conservadores, pensa
mesmo
. .com grande
. p:wte-. da.. nossa. officialidadc

1'inl!a)

-

pe~sa~se c~m ?s ~enti~nentos humanitnrios, quê ·

antmanYa quast todos, certo de que nem a se~
n-uran:a ~- s officiaes nem a di i lina.
·
.nem as qualidnd::!s necessarias aos marinheiros
da armada nacion;tl, llcal"i:nn enfraquecidas com
a suppressüo da chib,·tta.
.
Senhores, sú me re:>ta conclnir estas observá~
çõ·es fjue sem esperar fiz em resposta ao nobre
de~uta~o por Perna_mbuco.
.·.
·

rinha, mas Ull1<1 marinha para a páz e não para a
guerra.
.
mente para a guet·ra e para ~ conquista·.
O Srr. JoAQUm NAnuco.: -A este I:e~peilo.des
culpe-me V. Ex:. voltar cu um po!!CO atrás.
Q!lan~o se fallou do Iudepmulencia, quando de
ordmnr10 se f;dla dos encomac;1dos eu oueo
mui~ó~ dos nobres deputados diz~rtJm. ~ pat·a que
servma o Indl!petidencict "! Ficaria inerte e inutil
na bahüt do Rio de Janeiro. Para que estes encouraçado~?

~

.

.

que. esses nt~vios I~unca teriam que cÕmbaler.
S1 eu tive~se certeza de que todo e'se ornamento era ~imples ostentação pacifica, de que os
nossos officwcs nunca teriam occasiito de sacri·
!ic:J:.a sua :Vida, de qu~ o templo de Jnno não se
almrta mat:>, e_u votana essa despeza c muitas
1 z
pa1· es.
. Infelizn~entc, senhores, niío posso imaginar
para que strva um CIH:ourno~~do sinãu como meio
de guerra. O Ind1'pendenâa na paz não serviria
pa_ra_ nada, a met~os que não quize~seru os nobres
nulll:'tros no~ dtas de gnla mandar dar as salvas
por elle 'COm risco de quebrar todos os vidros
desta canl3ra (Risadas).
·
Não sei ·pal'a que senTirin o lndepeudencia em
..

(Ha um apai-te.)

· Já expliquei que a.réjeiÇão foi devida aos conservadores, quando a ·propo-;ta foi feita por liberaE>s: foi um voto político. Por dn·ersas· vezes
tenho visto aproveitat··se nesta cas'l o precedente
d:J Inglaterra, em materias que tiver:tm 1wr si 0
voto unanime dos Iibernes, ainda que ros~em rcjeitadas pelo voto unanime·dos conservadores.
Em respo: ta ao meu nobre amigo, deputad'O pela
Bahia, o Sr. Ro_dolpho D:mtas. já expliquei como
a extensão da~ franquezas eleltoraes dos btirgos
aos condados teve por si a opinião quasi que
·
·
· .
amigo argumentava com a 'rejeição dessa medida
pelo partido; a rejeição_ tinha resultado do voto
dos.conserv~dores. Asstm succede11 com a abolição. da chibata : foi rejeitada pelos conservadores, que dizem que ·os Iiliernes querem armar
à populari~ade e ir. ás. proximas eleições ~om
esta_.bandelfa; que e naturalmente sympathrca.
-A. !L-TOMO IV.

81

"o

o

•

serviria_em témpo de _guerra. :àfas cu julg·ava,
senlwres, que o exermto e a marinha só serviam
para a guerra. Gastaram-se ti.OOO:OOO!') no lnde·
pendencia-, cu preferiria gastar esses 6.000:000$ e
muito mais co.•! a· construcção de uma grande
.q_p~ra, .d~ uma Pina~othec~ ou ele alguma Expostçao t ,nrversal ; se na mmto melhor o dinheiro
seria muito mais aproveititdo, mas.não é disto que
se trata; quando se prepara uma marinha de
gf!erra, navios _que tenhãm outro destino que nãoseja esperar a ordem da-_batalha, que possam ser
:tprovCitudos para pas~ws, para hospit:ll, para ·
S:tlvas ara escola ou lUlO sei ue m;ds · não sei
I que devam set os typos de encouraçados de que·
prec~samos: E' da ~a.~ur-t;:a ·à~sses n~vios, senh01es, Jeltzn}ente p.ua 110:,, nao servirem para
nnda em te!l}po de paz, porque a nos~a marinha
de guerra no§ a queremos vara a guerra.
O Sn. FERREIR.~ DE. :MounA (ministro tla' niarinha) :-Sem duvtda.
. ·
.
·
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O Sn. BuAnQUE DE MACEDO:- Xing-uem con- eu a paz então"! Porque ach:wa que devíamos
testa isto. O que não quero é que sej:1 exclusi- ter a coragem de cumprir todas as pr·omessas da
vamente para a guerra.
alliança, custasse o que custasse, em vista das
O Sn. JoAQUIM NAnuco :;.- l\Ias o lllllcpendencia ob1·ig:t~ões creadas pelas clausula~ do tratado da
é exclusiva meu te para a guerra, e não podia ser nlliança nós queriam os hom~;~.e a n{)S~a assi.
:.'
gi1atura.
o governo, depois de missões cspceiaes c de
alguns di.::sabores, resolv-eu pacificamente o conflicto, aceitando o arbitra111ento dos Esta~1os
n1 os, entre a con e eraçao • rgcntma e o araguay.
Néts entendíamos que esse arbitramento era a
melhor das soluções desde o principio, e não
cabia ao Brazil, qne tinha sujeitado a arbitram_ent_o uma '<Jl~esttio em qne_cstava em·oh_-ida a
o
re.,olver o coníliclo territorial ent:·c o seu inimigo e o seu alli:ido da vcspera.
lt<llLÇa
,
,
u er nn u ;cr ura ·o rs uno e ncz, nn mviolabilidadc da propriedade printda, qualquer ucsfavor:wel profcriua pe.!o presidente dns Es'
que seja o paYiliüio que a· cubra, seja o paviihiio tados· Unidos, dando rnzão tiO Pt1raguny; clles não
neutro ou o 11avilhiio inimigo. QHiz renovar têm direito de queixar-se sinão da sua caus'l.
a mo~ão de M.ancini no parlamento ituiiano, porque a sentcn<;a St~guramente foi inspiradú
de Richard no pnrlamento inglez, de Sumnez pelos m:lis elevados sentimentos de ju,tiça que
no congrcs,;o amcrkano para que o nrbitramcnlo podem. actnar no e:;pirito de um uriJitro. desde
substituísse o uireito da gut~rrn sempre que que esse roi o chefe de uma grande n:u;üó. como
·
fos~c possível. Acabei por fim o u1eu diseurso os Estndos- Um dos.
diz~~ndo qL1e tinha falindo em nome c1o direito
Não tive 1or conse; uencia o menor sentimento
ca. paz, que s r~ ú canso ic atH o no sccu.o ele descon!lan(la lJat·n com os nossos vizirihos. O
XIX, e que é a mnior dns sua~ c·onnuistns que :·rs~umbra de todo o meu discurso, d~ todos
(Apoiados).
•
os :~ppellos que ~iz nesta enmara, é que cu desejo
I.~.
'
•
i ::; c
or isso nem' o no )J'e uepu a o nem nm!!·úem
fúrma de governo. ta li'CZ. pel3 diversidade da
r:1çn qne o- constituiu, foi ontr'... rn visto com
olhos de desconl1anç:t pelus poVos que o roL!~ iam
possa inspirnr-!hes hoje toda a conliançu que cllé
mer·ece; e re:tlmente, senhore:', qqat•squer que
!'f'·am os erro;; dn nossa 101iticn internu. esL:'t
relatão a este~ pnize.s hoje empenhudos na fórn de ques~tio que o desinteresse rl~l no:;;sn ·
' guerrn cu sú ti\• e um pensamento; foi que o pttlitica externa n~o é excedido por nenhum paiz
governo offetec~sse _os seus IJons offieios, pcns:t- da Amc:rica (.!tpoiados).
mento q te dcpols Yt expt·csso em um distUI'SO do
F:1llei com ~nthusia:;;mo da nossa mnrinha t'
Sr_. Castellar no pal'lamento hespnnhol, ncssu não me nrrependo. Espel'o que n:io tenhamos tiio
Hesp~mlw tiio suspeita :i,s re1mblicas da Amcricu cedo necessidade do exercilo. O exerci to é hoje
·latina.
occupado por assim dizer em functões policiaes.
Qua~to ú ·c::mferlcr.1ç:lo .Argentin:-~, e:inmei a Ni.io faz grnndc honra a uma capital como esta
nttentao do goYerno
para os .seus armamentos.. que a sua policia n~io possa ser feita sem o
........
~·

d

.

como um exemplo.·
Di~~ c qne em. muteria de .~orpedos os arg-entinos tmham obttdo os set·vt~os de um inventor
c-elebre, que estava. educando os seus officiaes
no uso e manejo daquclln arma. que cxi.re uma
d~licadeza extr:lOrdinm:ia não só-para a preparaçao como para o uso.
Quando houYe a pendencia entre o n-overno
brazileiro e·o argentino que determinou"'<:~ construr·ção dos · nossos monitores, o meu nobre
an~igo_ o Sr ..L o secretario dcve.-se recordar que o
prunetro nrttgo que apparcceu na Re{01·ma, jomal
e ~u~ • x .. era re actor, n? m?mento. em que
pa1ecra que todos estavamos mclmados u·guerra
em favor da paz, foi meu.
O Sn. CESARIO ALYI:\I:- E' verdade.
O Sn. JO.A.Qunr ~Anrco:- Foi um artigo chamado a Paz, :.:rtigo qp.e.foi transeripto em muitos
dos periogicos do Rio da Pratu. E ])Orqne IJUeria

l

I

• "t

•

t.•'

'1.,.•._

\

&l..i,

• -

._ ....

-

'

• •

•

suillciencia, de ~erdndeira 'utilidade publica:
mas eu n~o creio que o exercito fosse feito pnrti
a pulicia das runs e prisão dos criminosos. O
exercito, depositaria da bandeil'a nacional, o que
tem a peito é defender a honra dessa })andeit•n
(Apoiados).

O nobre deputndo pela Bahia a esse respeito
observou que eu tiril1a d-ito que o espírito do
nosso paiz er:t excessiva11íente civil. Pelo contra, rio, o que fiz foi pôr em relevo a resolução firme
em que estú o paiz de ser civil e de ser léigo,
r~ndendo homenage~ ao. espirito do nosso exer-

Defendt:ndo, nós limites das minhas forças, os
interesses da marinha, querendo tornar os soldados em marinheiros, obedeço, senhores, ao mesmoJlens:tmento que inspirou um- dia um homem
notavel, inquieto pelo futuro da sua patria, .c
que elle deixou assignalado em uma das mais
tellas p~ginas da higtoria.
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Themistocles, senhoJ'P.S, quando Athena::. es- j Sessão en1 J.~ de Agosto de "'1.§~'9.
tava ameaçada, qtiando 'elle niio via salvação
para a cidade grega dinnte das legiões sem nuPRESIDENcL\. DO SR. VISCONDE DE PTIADOS.
mero dos persas, sinão no mar, inspirou o oracuJo celebre:- Athenas ,;ó terú defes!l atraz de SU~UIAR!O . - ExPEDIEXTE.- Projcctos.- Obscr\"acõcs jos
Srs. SO?ZU Car\":J.Iho, Jos6 ~iarianno c Fclicio dos s'antos.mur:lllws de madeira. Accns:ll'am-no de <::Ub•
ti, •PRUIElnA PARTE DA 011.D€ll DO DIA. -~><IJsstiLuir o soldado athcniense pelo m~rinheiro, de
CUSSaO d:ts forças de mar. Encca-ramenlõ o yotaç;io.-c1a distirnr-lhe o escudo-··e a ei'pada, para dar-lhe ·o
cuss[o _do pr~JCCto n. ~i'•·-2" discussiio tlo prt)jccto n. 253.
-la dl·CllSSa~ <lo prOJCCIO n. 2[0.- 3a diSCUS>iiO do prO•
banco e o remo; mas Salamina vciu provar que,
iP.cto n. "''~ u·s~Ú<n- (, •·•
·
,]·n ::.r ~
·~. •;,· •
sl:)m que o excrciw p!'lrsa uvessc enLrnuoení comxólo. Discursos dos Srs. Buarquc de 1\lac;do e Ga\"ião
Pci,.oto -Bi~cnssão elo projccto sobt·c o Yallc tio Xin;;ú.
IJate.Athenns tinha .sahro a Gtt~cia at.rai'dessa:; muDISCUJ'SOs dos S1·s. Joaquim Nabuco c Americo.-DíscusrallÚts-de madeira, que niio ennn sinão as su;•s, são
so!Jre o auxilio 5. la.roura. Discursos tios Srs.-Tangaleras. Depois os destinos de Alhenns. foram
rcs Jlclfort c Lourenço úc .-\l!Juqucr(ptc.
outros, ella não pôde rP.sistir <.'is forças-que a sobrepujarnm; mas o-pensamento do g-ran.ue homem
As 11 her;1s da manlüi, fcitn a clwmada, aclwmJlc()u em letras de oul'O n:l historia como uma se presentes os Srs. Visconde de Prndos. Cesar-io
lição para todos aquellcs paizes que a natm·cza Alvtl~1. Beltt·ão.- :Mello e :1\.IYim, IIo_rtn de Araujq,
livrou felizmente de seren1 milita-res, mas que 1 Redrt~mes Jun10!', Mart1m Frnnctsco, Barão ua
obri!!·ou
al!:mm:1
vez na sua hi~torh a serem JlO- Estancin,
l\lello• Franco,
Manod
Eustaquio, An"
•.
•
, •
~;:: •
:,·
-..r. ' •
•
1

t~ue:< !S

ll<ll'dt.:::>, (.;UlllU

v t.:ilt.:Zil. n llUilUUU:.Í, a

i[l-

g-laLerra c,sr.g-undfl penw,no limite das suas forças
· - o Braz1·1 .
e da sua mtss:to,
Este é o·pen.<:amento que me inspira, e que
_me h a de i aspirar no futuro.
Si se podesse transformar 110ssos solâ.a:los _em
marinheiros, ~m vez de qnarteis construir navio~, 11ôr n nb:·ign das mur·nllws, não de madeira,
como_ quer o nobre deputado por Peruan1 buco,
lll'lO

rl.:>

'lM\

<\

.-lnl',., rlt\ nnoof\ t, ,,,.;

,;A

•

1•A"

••

dn Iio~s:i' t•ancleirn, csto{l~ certo que et~ nnnc~
teria occ:1~ião de ter _rcmor~os pot' haver trat~do
ncst~1 tribunn ue desenvolver o esnirito nav:il no
1)aiz, n!Jrindo novos e grandes horizontes á marinha n:1cional.
( 1!~lito bem; muito úem. O orador é compl"imen-

tado.)

'

A discussão ficn adi:lda vela ltorn.
O Sn.

PnEsioE;>;TE
. a

•

dú pnra ordem do dia 1~:
:

•• "

•

•

L pm te (olt. a.~ - llot as)·
1 a ,. ..:- 1
·
l LI r
. IIJSC.~b~·'o. ~~1 yroJecto conceL eu o ICença
<10 Dt·. C:t!St!O c ~Jha.
2.a ui la. do de n. 2~3 rclnlivo ú prcscript:ro
referente a imwndadc do Snntbsimo-Sacrnm.;nto
da <~ntiga Sé.
:J..a dita do prejecto a. 210 relativo ú tt·nusfcrene ia do 1. o 'tenente Perdi n-ão ?!Itllheiros.
.
··
o _
.
_3.~ cl1t~ elo projecto n. 2M,, abrindo credito ao
m1m 5 teno da a"Ticultura.
.
~ "
.
_ ·,
·'
Contmnaoao da 1.• dtscussao uo pro.1ecto relativo ao valle do rio Xiugú.
Continuação da :3.0 discm·são_ do projecto de
limites eutre Santa Catharina e Paraná.
3.' discussão do projecto n. 213 sobre herva
mate.
2." pa 1·te (âs 2 horas ou. antes).

LV•

tV

UI;>...,

B:n·bo~n,

:\uç

<'

111•

LV Uv

lli\::Ut:llU~,

-'!..liUt:_lU<l.

Theophilo Ottoni, FreiL:ls Cnutinho
Jo~o Brig-itlo,
~
_ Bar.~_,o
_ de Vil la Del in, Frcder·,·co de'
Almeida, José Bonif:1cio, :Manoel Cnrlos, Cnstã
Azevedo. Gaviilo Pc•ixoto, Stlltlanha ~Itlrinbo.
Luiz Felippc, Moreim Brnndiio, Souto, Aznmbujá
~leirellcs, Marianno da Silva, Prisw Paraiso
Ribdro êle Menezes, José Basson, Sinv:Jl, Freitas:
Franldm Dori:J, l'heodoreto Souto, José l\Indnnno~ Bul6in, Bunrnnc de :M::wedo, I3aotist:l Perei.<, '1'",, v. _..._.._,,._._.,
,
",
.
"' ,,'
:..: -,,
.-utu• '''-'-"' .L< " ' "" D~lfurlJ, Fcncir:t de ~Ionru. O!eg-ario, Hdefonso do
At·~mjo, Dariio Hnme:.n de l\Iel!o, Affonso Penna,
Soares Bl"nnt1iio Siln~ir:1 1\T:-~J·Iin~ Lihr>l"'t" n ... ,.~
ro.;o, Cnrlos All"onso, Pompeu, FaiJio Reis, Fi,delis, ~otclb.o, Lima Dunrtl), Ser;lpluco, Mnnoel
ele ~I;1gnllüie~, Amcrico, Felicio do:,; Santos, Espcl·idiiio, Seg-ismunrlo, CosLn Hibeiro, Danin,
Abreu e Silra, l\Itdheiros. Souza C~n'~l!lo a
l\Ic-ir•l de Vasabnccllos.
.
Gompnrecet·a~n acpo1s na c.1nmar.a os Srs.
?,[onte, Jo:lqnim Serra, Sergio de c~IStl'O, LouI l'Cll(;O de AlbncruerquP, Zamn, COI'!'~a Rabello,
!lodo! pho Dantas, Fernando Osorio, -Espitld•lla,
de Dnrros, Aimeitla Ctluto, Diana, CanI :Mo~dl'a
<lido de OJi,·eil':l, Bezerra Cav:1ll·anti. Ep:lminond<lS de :Mello, l\lanoel Pedro, Pedro Luiz,
Jeron ymo j3ndré, Camargo, Lal'ayctLe, Ignacio
Martins, Florcncio de :\breu. l3dfort Dunrte,
Fredcri~o nego. Silvdra de Souza, Joáquim Naoueo,_;:,ouz<~ dn,::, l.T<Hoino, .'\Ul'eJJano_ln<lg",?IDaes,
i\lnccdo , Marcolwo l\Ioura: .AntoniO Carlos ,
Franca Cnrva! ho c 'rheodonuro.
~ ...,
.. · ,..
.
n·
Fal tai .. m com p<~rt!trpaçao o~; S~s. Au"'us~o
I Frdnça, Alves de AraUJO, Andrade Pmto, Aragao
e Mello Barros .Piment1'I Francn de S:í Fnmco
dê All~1eida, Flores, l~uy Barboza, ~Int-tinho
C<lmpos ·e Joaquim Tavares ; c sem ella os
Srs. Bezcrr<l de Ueuczes, Carrão, Couto Magalhiies, Hygino Silvn, Joaqmm Breves, Leoncio
de Carvalho e ~rado PimenteL
Ao meio dia abre-se a sessão.

.

-
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Continu:rÇão da 3.a discussão do. projeeto do ·dente":_ '"' "'J:'e
·~"
lei de forças~ de ma~.
0
0 SR. L SECRETARIO dá conta do segÚÍnte
1."- discussão do projecto C!:e auxilios á lavoura.
I

Levanta-se a sessão ás 4 horas.

-

-

EXPEDIENTE.

Officios: do ministerio da f<1ZeúdtJ, de .:1.4:-de
Agosto correntc,transmittinç!o o autographo sane-
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cionado do decreto da :~ssembléa geral, que
abre ao governo, pelo minbterio dn fazenda,
um credito supplementar e extraordin:trio de
~- ::!92: 13iJ6í6 pura ser npplicado a differcntcs
verbas.- A' archivar, officiando-se ao senado.
corrente. remettendo" o officio ~la camara ní'unicipal de Souzel, no allo Xingú, representação e
documento r ue abaixo se seo·uem o Ut\ tudo
vai remettido á commissão de commercio.
ilustria e artes.
·
Paço 1l:t camara _municipal de Sousel, no alto
Xingü, :li ele Julho de i8i9.
Senhor.- A' camara municipal de Sousel, no
alto Xino·ú, da rovincia do Pará ·roi ~resente
a representar-ão mclu::w, a~signada pelos sons
municipes, ro~ando que, com [t .informaç;ão ·da
munic.ipnlid:1de, fo.ssc levttdn it presenga do go-

...

o

....

o-

(.

o

(.

'

•

·zendo o intuito dos seus municipcs, pela justiÇa
que lhes assiste, n-c:lmara municipal de Sousel
u-nindo sem votos faz-se solidaria em pensamento ao que fica exposto na representação e
exposição a que se refere, si:.miÍJC[Illdo ao govemo imperi:Jl, que os sígnatarios da re)lresentacão dos vinte e ~etc .moradores da villa de
PÓrto de Moz, nvo· são domicili:trios neste municipio, c nem têm interesse 'de qualquer esper:ie

uma populaç;iio numerosa e sympathica ao privilegiO, sendo que desses vinte· sete signatarios
da representação apenas quatro são commerciantes e os de nwis prepostos destes e devedores
seus.
Esta ualidade de Jr ci m
prcsentnção alludida, e fal-afil ha de paixões pri- ·
vadas postas em acção para satisfazer dissenções
Ioc:tes, que as mais das vezes cobre -interesses
m; i i :; u on rari<t os, seu 1mentos estes
que menos s6 coadunam com o bem publico.
Sobre serem apocrY.phas algumas das assigna-turas da representuçiio ele que se occupam os
abaixo assignudos, não exprimem a opinião public:t, ou ao menos u parte mais judicios;t do.
Joo·ar ue é em favor da em reza )rivil· o·i
sendo que esta pensa e enuncia o seu pensamento como- se vê do escripto junto, offerecendo os abaixo assignados essas ligeiras consi• , !J
ia:ã
o governo c
Vo:-sa 1\Iagestade Imperial, tendo em vista os
abuixo assignados destruir qu:Jltjuer impressão
menos favoravel que· pudesse ter causado
no ani1110 do governo de V. l\L Imperial ao ler
a representação dos 27 moradores da Villa- de
Porto -de Moz, qae não são, de certo, moradores
no município de Sousel, a quo pertence o alto
Xingú ·e onde tem sua séde a em preza privilegi<tda encarregada da exploração desLa região
·
,"
,,
·
· ; ccre cendo ao que fiea exposto que esses signatarios
são :.!rn"sua maxima parte cortadores ou antes
•

• ··· rr

• ..

' ·•

r

des•lg'Ua no Am•tzonas' pela margem esq~erda,
tendo sua nascente na Goyana Franccza.
Tendo o documento que offcrecem os ubaixo
assign:~dos ao govern() de V. l\I. Imperial tratado ainda que perfunctoriamente do ussumpto
. de modo a nul!ific:tr ns falsas p~oposições da t·epresen a1;no c a a a a '1 a e orto e 1\Ioz, atal\Ingestuue Imperial.
.
cando o privilegio concedido parii a exploração
Deus Guarde a Vossa 1\Iageslade Imperial.- do alto Xingü., confiam que o governo de V. 1\I.
Joaquim Alves da Si!t•a, presidente. - Procopio Imperi:1l farú a costumada justiça não conll· Jose da G~aça.. - .Toiio-Baptisla Tenol'io.- IIel·- ando demais nos planos suggeridos pelo despeito
.
menegildo José de ~~Iftgalfúies.-· Joiio _4.ntonio dct c interesses menos justos.
Costa e Souza.
Villa de Sou~el, no alto Xingü, proviBcia do
Senhor.- Constando aos abaixo assigna_do:; te- Pari1, comarca de Gurup:í, 30 de Junho de i8i9.
rem alguns cidadãos residentes na villa <I~ Porto -Souza, Filho & .l\Itdtta, João Baptista Tenorio,
'
· ·
de l\Ioz re lrescntado cont'ra o 1rivile"'iO con- Pedro Lo11es Brazil ·
ccdid0 pelo governo de Vossa :Magcst:Jde Impe. José Duarte Hodrigues Santos, José Gomes Torres,
riar·aos emprezarios obrigados ú explora~ão do Victor Joaquim do Hego Barros, Antonio Lopes
alto Xingú, vem os ·,aiJ:lixo assignados signiJicar . de Bai'J'os, Vicente Massai Italiano, Antonio Lopes
ao governo de Vossa Mage~tade Imp~rinl, que Bt·azil, Gil Pereira Lopes,Mathias Antonio Nunes, essa manifestnç;ão symbolisa, não o _direito, :1 Antonio da Silva Simões. Padte Theodozio Caverd:1de. <> interesse do bem publieo c commum. _novas Nogu01r:1, Virg:ilio éle Jesus Ferreira, An:1 felicidáde e prosperidade uos habitantes qué tonio Pedro Canovns, José Joaquim Dias; Luiz
de Souzel, quer do Po1·to de l\loz, m:ts sim a Ferreira Alves da Silva, Pedro Alexandrino Fróes,
estt·t.legia poliLica'i os interesses inconfessaveis l\Ianoel Teixeirn Bento, Manoel Alves Silva,
postos em jog·o para surtir eifeilo, v isto como- a João Baptista Silva, José Thomaz Pinto. Theodoro
empreza exploradora do alto XinA'ü, pelo pri- Marques.de Oliveira, Perueclli Aehille, a rôgo
vili.•gio que oiJLeve do governo de Vossa 1\Iages-. de C:1ndido Baptista de Oliveira-Theodoro 1\Iartaue Imperi<tl veiu frustrar a obra de de.stmição ques de Oliv-eira, Au~usto de Souza Pereira,
.J. ;
(.
c.
0·... é
. . ·
·
z,,
i
e ouza e- _
das c:1cboeiras, como jú o haviam feito em todo réira, Manoel Bento Calçado_. Victor Antonio
o baixo Xingú, hoje completamente esterili~ado. · Pereira, Francisco Semiüo-Pereira Feio,Procopio
Só o intere:;se contrariado teria forra para con-- dos Santos Barboza, Joaquim José . da Graça,
g-reg:n· os·vinte sete subscriptores da represen- Virgo1ino Polic:1rpo da Costa, Fortunato Pereira
taç-ão enviuda ao governo de Vossa l\fagestade da Graça, Manoel Baptista dos Passos, HermeneImperial contra o privilegio concedido para a frildo Cardoso; :l\Ianoel Pereira Leal, Marcelino
_exploração do alto Xirigú, separados de entre- .José da F.mseca, Joªo Regis Alves, Diogenes
t'"".

(.

-·
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Bento Calçac1o, Frederir.o Xavier Leal, Luiz Au~ tins c Tapajós, indica com maior certeza do
gusto Xavier 1\l;lgnllüies,Lucio Mendes de Moraes, que a maravilhosa rocha (~Iina dos Martvrios) a
l\fanoel Praxedes de Sôuza, Manoel Teixeira Pinto, presonÇn real de ouro nestas regiões. • · ·
Bazilio Xavier· Leal, Paulino Manoel da V era ·Façamos, porém, como o autor do ·111emm·ial,
Cruz, Manoel Pereira L_?bo, F;ancisce M~reira pon~o em qua_!entena toda~ essas probabí!idadés
(. s,

'

'

-

'

rubis, esmcrald:<s e turquezas. Deixemos o prov~vel e duvidoso c fallemos só do certo e c::>nheO verdadeiro thesouro do Xingú está no reino
vegetal, queremos dizer, nas madeiras para constmcções, · parn mobilias e para a mais _çlelicada
mnrclletaria; na salsa superior (smilax salsaparrilla), no oleo de copaiJJa (copaifera oflicinalis);
no sueco I~itoso d~ maçar~nt!ubeira (mimusops
EXPLOUAÇÃO INDUSTniAL DO XLNGÜ •.

bem cbamnr dinheiro vegetal e que é~conhecido
pelos nomes de
Calwchú dos velhos Ç)maguas
Xi1·iuga dos siringueiros
Bormdta de commercio
.
I -· Gommá
elastica das pautas officiaes ·
Irulia-rflbúa dos fabricantes no:ct'americanos
Estamos de inteil'o accôrdo · 'lom as considerações emittidas no llfemorial que hontem pub!i- e ing-lezes.
Não há, talvez, em todns as-re!l.'iões productocúmos, e não podemos deixar de notar que, lónge
ue actualmente se·a mais
,
a a
· '·
·
•·
· ·a I
·n •
bac_ia do Xingií, o autor desse documento, des- abundante deste genero do que a do Xingú. Pópresando todn n sorte de exagerações, diz apenas de-se ter uma idéa desta no racto bem conhecido
ue é muito IJrovavel que se encontre alli mi- que só no grupo das ilhas situadas i2 milhas
a atxo a 1·an e urva en c 1 ira a, accu nctaes e va or.
'
Não ha effectivaniente certeza alguma de pedras mula-se dúrnnte o verão uma população de 3 ·a á.
e metaes preciosos naquella região , e nem tal mil pessoas qne se empregam exclusivnmente-e
certeza póde haver del'de que o paiz, além de com vantagem no preparo da borracha, não obsdeseonhecido, é só Iwbit:1do e exclusivamente tante dizer o povo que as siringuairas alli ·estão
domi:aado por tribus selvagens, que nãt~ apre- já mttito tmballtadas.
•
• :•
c; ., ••
·i a i~far.ã da
vida humana, e desconh1·ccm o vnlor do que nós trabalhadOs, ou cançados, segp.ndo a expressão
chnmalíllOS dinheiro, riqüezas, etc.
-é ger;~l nesta província e tembem na do AmaE"ntretunto, si attcndermos a certos indícios zonas; mas na região media do Xingú toda éomque poucas vezes se desmentem, deve-se convir prellcudida no privilegio dos emprezarios, sueque, mnis dias menos clins, se cbegarit n desco- cede o contrario. Os siringaes alli estão ninda
brir riquezas minernes, desde que, facilitadas us qual'i virgrms ou intncto;. por cansa da falta abcommunicaçõe~, se possa penctrnr nnquelle mun- soluta de livre accesso u uella parte da províndo desconheQiclo e myl'terioso. Não alludimos de -cia : c é muito pára n0ta1; que nas nu1ttas desde
modo algum a ignota llfina dos lllarty,·ios, des- a pnrte inferior da Grande Curva até o_ ponto
•
••
O"
!'; •
.
··
· · n ·th lo e 1 1en
c em prn:te por ellc aproveitada, segundo resa o nns que cobrem as suas infinitas ilhns, as arvoseú 1:oteiro; essa mina clescançn, ha q<l3si dons res que mais gernlmenté se encontra são as siseculos, no vasto reino dos possíveis.· Deixemol-a ringueir:ls, as qunes ordinariamente apresendormir em paz, como até hoje.
..
tam-se em dimensões ·collossaes relativamente ás
·A_ existencia, ou antes, a probalnltdnde de ·ctns outras loca!idndes da província.
existencia de miner11cs preciosos no Xingú é
Todo o niundo sabe que a borracha é um
indicnda peio-aspecto do terreno, mesmo já nas genero
de prin~eira o~dem e sem rival no com_proximidades de suas cachoeiras inl'eriores, por mt!rcio .do
Para; c, st houvera algumas provialgumas <Hnostras litllologicas e sobretudo pelas dencias rcacs
que viessem em soccorro. das nrlinhas omgraphicns, auríferas e aclamantiferas, vares_ que a ~ornecen~
pre_serval-as _dosesque. partindo ·dos plana !tos dos Parecys,_ prolon- t,·agos que tem soffr1do,par;:
pt:ldcna
ella hoJe comga ui-se _com. pouca interrupção para E' e SE,- ~et~r com os J?lüiS importantes artigos
da ex~oratravessam por seus ramos o 'alto Xingú e vão
tgnr-se· m:u~ ou menos com a c r i
A despeito, porém, da impor~ancia de ~o vade 1\linas-Geraes. E' lambem sobre iguaes fundamentos de conhecida importancin que o prín- lioso producto, F)ada se tem feito no sent1d~ ~e
cipe prussiano Adnlberto, dt·pois de ter visitado cconomisal -o, ou, o que é o mesmo, de prevmu·
·
uma parte· do alto Xingú, c~creveu estas pala- 11 sua futura ruina.
v:_ras: .
Seja-nos perniittido, antes de terminar o nosso artigo, fazer a propósito algumas considerações
« A natureza dos campos, na.s proximidades do
alto Xingú e os seus dons rios vizinhos, Tocan- que, esperamos, não serão se~ interesse.
Inccrtczu c prohabiliuatles sohrc a cxistcnéia de mincracs
preciosos na bacia do Xingú. -O vcr<l:tdl!iro thcsouro tlo
Xingú.-Estragos nas sirin!!tlciras.- A lei de terras c sua
cxccuc<io.- Os invasores das t~rras do Estado. c os damnos
que c:Íusam.-Providencias urgentes.- Provitlcncias ch pres:Jencia <lo Pará.-l\Icdidas ncccssarias.- Dados estatisticos.-Cousitlct·a~õcs linacs.
•
· .
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Temos na nossa lcgisl3~ão uma lei de terras rida desde a infancia, nn cscoln ,dos m<ios baque já contn a id<1de de qunsi 30 annos e o .. re- , bitos. Arrnstados pela avidez do lucro, desgul:1mento de 1851 que nãn cOJ~tn menos de _25 presam leis e antoridatl~s e niio obedecem
an-nos. Mns, na parte relativa ns tPrras nacw- sín;io aos dict:nnes da_ sua cubit;a brutal.·
naes, publicas, devolutns ou dÇl Estai!~, a_ exeInternando-se nas terras IW.cionaes em que ha
eurão dessn lei e regulamento nn provmc1n do siring-aes~ são incapaz~s ~ · descortinar o-trilho
j:',,;.~

v

p•v

-enr-unrÍ'.,rS--uun-<&;:> .;

u

o que valeu-lhe prompta dcmi::.são do cargo.
· · Da faltn de execUI·ão da lei tem resultado o
que naturalmente se· devia cspernr: :1 invasiío,
ou :~ntes, a animação da invn~ilo, em magna
-·escala, das terras n:H.:ionacs por milhar~"S de intlividuos.quc dellns se tt•m apossado ou se npos'"'"

Juuu'-'

.1

qu<•uuu

--ut;ru---n:;rrmu-qu:v

l'''_: vuu:

U4U

1JvlU tllv·

j

-pu-:,~

<

'

-uv

J:iiL.I:;!'

O.V;:>v<.t

UIU<l

!J~lHt:

uma chouJxma, não phmtnm uma ~~rvere, um
pé de mandioca, uma flôr, porque tudo i~so repugnn aos seus co~tumes; mns anniquillanrou estcrilisam as sirin!!ueiras comprimind_o os troncos
por meio de wTôcho c dando-lhes milha-res de
golpes desde a b::sc nté n maxima :1ltnra a que
'"~··

".

,,:

•

0

.

'

• _,

-

V1:7UT--uun "•''-'<lU<, IJ'.

•

<

uu

••

;:,<11"<.1~

pàrdee. ' -· '- . ' •
• •
• a verterem todo o leite, todo o seu suceo vital.
Quando se lhes avisa em termos de amizade
O mais estupido dos nossos selvagens, inventa
nue a sua llosse n:to ~ lr.r>·itima e one a lei ou: de meios enn·enhosos ele co!hcr os -friletos nne llw
obrigar a dei-xnl-:.1, 11:-ío responde o inva:>o.r co~1o nppeteca comer,pnra n~o dr;n:ub<lr_ns ar:•o:es,qtle
o cnmponcz do sul da Hussia:-« Deus esta ~lml!o os pro_duzem ; mns esses SJ_n.ng-neu·os CIVIl!sados
allo c o imperador muito long-e • -mas, tltscor·j :-~nJqullam, m:ttam ou cstenl!sam ns q.n~ lhes _ofrcndo com a lop:icn do pPdanlc, diz que. as terras ~erecem abunduntcs rcc:ursos de SUDSistencw e
publica::; são do publico c por conscgumle per- lortnna.
tenccm ao povo.
·
Deste modo l;rutal de extrahir a borracha tem
_ Convém notar que-ha invasores utei:::, lolern- resu!Lado o [;1cto de se acharem Jwje.quasi es"·oYeis c malfeitores .. !-"allemos de c:~da um delles: tndos os mais ricos sit·ingaes, táes como cranl' os
Os da l.a el:lssc n:1o se npossi1111 das terras pu- dó Tocnntins, T~tpajós, 'Jarv. e -em ~cral os do
lJJiCaS SilltlO dCDOiS ele CS<rOtadOS OS 111t'i0S lerraeS ~tn~ •in ~" A.: .. :.~n~~" "n'o 1,-,,. ~1',t••! ,,,.,, ::i
' d~ aclqniril-ns, isto é, depois de trabalha~em em Breves; e esta~i:nn lloJe extinctos, si ~o· trai;:~ lho
vao pura comprnt-:1s c de tocarem ao ulltmo de- da extincção a nwio;·ü1 dos siriu<rneiros não ti·
gr:ío da escada da l?rovineia e já can~mlo~, f::ti- vesscm cuntimwdo a emiJren·ar ~·m bem do o;;rn
gauo:s ue e:swrços mute1s, rnz:·m enLao JUsuça proprio in,leresse. o prot:esso economico elos vepor suns proprias mãos, apodernndo-se do terreno l!Jos Cambcnas. fnventores desta inJU:stria. :
que. pretendiam comprar. cnltiv:mrlO<l, con-~ 1N0 .• ,
- c1
li
· ·
·
struindo nelle uma casa c a'rm:rn'itando os fructos
me::.n.o cas~ '1 ~_ue. es stm:~;H'S esln~n n~ms
1
do·scn tr:~bnlho e os q_ac lhes oiTercce a natureza ou menos os do -'I.~9t·~;a fJ.ne, h< -0 an,~to~,_ e1 .nn
"'encrosa.
.
o El!Jqrarlo dos snm,.,ue1I1~S, c _os do, trr~s que
"' Na vcrd::rlc desde one 0 f1sco o·mõo. como <!ue .1<~ o::xhau~to~ no cur~o t_nrerwr deste 1:1o, a{damos testemunho, toda a sorte de e1~baraços á ~u~,L~I~t-.w caua vez ~~~ra 1~11 ~ 1 s 10~13'c, ~1 a~·:-~ rcg~ao
~~per.at·ão da venda a titulo de formalidades !e- • npcrJOr, tornando .. e a~ sim m.us c:uu o Pl oJ:racs, "não sabemo~' decidir si. o pretendente que dueto pelo augn·,ento do Ire te·_
desiste d:1 cotllpra e indt~pcndcnte dclla, tnmn o
Com cs\a cxtenuat;.:io qu;.~si gcrnl dos melhores
ter.rcn·o c o beneficia,· é mais clin·no d.e !onvor siring~cs ning-ucm é mnis prejudicado do que o
que de censuras·.
o
Estado, porque é na::; terr3s publicas fJue ós siNiio temos censur~r.; seri:-ts n fazer nos inva- ring}leiros malfeitores a cxe1:cern. E, desde que
soros da 2. 3 classe, aos sirin"'uciros do origr.m :;e da semelhante mal que :tllecta t:.mbcm notaindígena, que se conhec..: com r:..vrãe improi)rio velmente aos !ntere~ses do c~n1mercio, é urgente
de tapuyos. Destes homen:' inteir::fmente alheios que o governo tome as DrOYidencit:s auc eni <:n~
a iO.•a de riqueza e de cobiça~ nem um darú và- snbedori:.(julgar mnis at:ertadas.
I~n}ar:i?me1~te ••um pa~~o. c~m o r:~l de g·anhm:
No ~ome(;o do n9sso artigo fn~bmos _da or~lém
tlm.l~uo. 'I~-da a sua a;n.htç.to COibiSte ent obter que 0 I !lustre prr.srdente do Para cx:pedm u!t 1maJio dta que e, o n~cessarw para: o s~sten Lo seu c mente ús autoridades do Xingú. Cornquanto não
a:1 sua m~llrer e filhos, e com este l!~to trabalha tenhamos a pretençiío de ser interpretes das ins~m te:mer-sc do tempo, da~ molestws, dos pe- I tenções e resoluções da .administração, não p•tdengos~ e de toda :1 sol'te de d1fficuldndes que clle I mos deixar d~ crêr que a ordem citada e já antenem guer,- nem sabe calcular, porque, a menos riormente recommendada pelo governo imperial,
. qu~ nao venha <liguem ret:ommendar-lhe pressa, não :oi dietada só com o fim·decl:Jrado de "'aranesta ce:to de que as. ha de vencer com seu tra- tir aos emprezarios.do Xingú os direitos q~e ad1Jalho tmperturbavelmcnte moroso, mas con- quirir·am:ix vi do seu. privileg-io, mns que ella
stante.
significa tambcm que o governo est<i disposto a
Si este não beneficia ba~tanle o canto de terra fazer exccut:tr a nossa len·islar·ão sobre terr:tc::
I}Ue ot;eupa, c-ertamente n;1o a preJUdica ; c :1
publteas, -tanto quanto fõr compatível ·com as
arvore que lhe dit meios de obter o nccessario condições· :1ctuaes do in~erior e com os it1teres:>t\s
ao seu sustento, Lem todas as garantias de vida commt~rciaes, m:-~ndando fazer eífectivas as penas
: emqunnto fôr elle o unico a dispôr della.
em que incorrem ~s que invadem e arruínam as
A 3." classe comnõe-se de' siringneiros de mesmas ·t~rras.
,
todas as tintas etbnfcas e matize" etholo(l'icos
Si tal é, como cremos, o pensamento do govcrsão civilisados, m~s de uma civilisação adqui~ no, render-lhe-hemos muitos louvores por cssn

o
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resolução salutar que ba muitos annos devêra
Suppondo-se que cada um dos habitantes, toter sido tomada.
·_
mados em globo, tenha SQ.b seu domínio uma área
Assim, pois, parecendo estar proxima a decre- de 2 k. qdr. 08J-o que é já muito exageradqtação de provide:·ci11s no sentido a que alludi- r-char-se-ha que só nas. tres referidas provinci:.~~
mo~, n~o se nus levará a m:.~l que, com a expel.ta 3.1:i70.6i5 kilom. quadrados de terras devo•
riencia c pratica do que se p~ss~ no i_~terior da lu~s ou do domínio do Es:ado!
..
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corno mais necessarias as duas seguintes meâldas: quanhuade de terras ?
L a Prohibir a extracçào da borracha nas
A resposta está nesta palavra : Nada.
terras devolutas ou publicasJ aos que empregam
Não ha dnas opiniões a este respeito, essas terme1os ou syslemas prcjudict:les a conservaçao ras tem ficado completamente incultas. estereis
dns arvot·es, impondo-se aos infra.ctores, além para n industria real, improductivéis para D soo
de outras pena.s, a de confisco de todos Qs genc- ciedade, inuteis para o Estado.
Claro está, portnnto, que as eousa.s não podem.
ros tJ.Ue nellas tiverem colhido.
·· ·
2.a F<lcilitat· o mnis possivd a venda das terras não devem continuar assnn.
devolutas,tanto D pnrticulares,como a quaesquer • E' necessario faze;· dns terras nacionncs uma
tnnlo>rlP t•innw~nnhlil'~, rlt>T'r>nrl•\o
·
• ,
~c:<:nl'i~.·iíl>" """"''''"' nnP <:P m•<T• ·
nlll":t
colonisúl~as e cultivál~us, mandando o governo p:1ra. se cllcg·ar a ~stc fim o primeiro passo a darfazer á cu;;Ln do Estado as medil:ües e demarca- se é simplificar o mnis possivel o actual processo
ções dos terrenos retjueridos e marcando-se aus de sua ~dien~ç·üo. E é ucccs~ario que isso se fara
com praaores p1·azos. rasoave1s para saustazerem j(t, 1sto e, sem ?'efli'Ct tr llonnmcto, como era pr;•xe,
as despeza::: feitDs com esses trnb<dhos.
_ ou sem ueix:>1r tudo para o perpetuo c sempre
A La medida. uina vez quo a sun: cx:ecuçüo inaccessivel amanltã.
não sr.jn,como
vezes se tem visto, uma ficção,
E' necessario ab:.~ndonar para sempre a praou não fique a arbítrio da autoridade local, "· o tica tradiciancLl de subtrahir á circulacão c ús e3unico con·cctivo contra a cobi~a dos m:~lfeitores pecularües Iíon_estas da industria e:;se· capital de
que estão no habito de esterelisarem r.s arvores tanlo valor p;~r~ ella como irnproductivo para o
uteis das t0rrns do Estado. Com esta prqvidencia sou possuidor,-o ilominio das terras devplutas.
não s\1 se conseg-uirá que o domínio do Esta.-do
Em. outros tcrmos,-L\ nece~sario que, nas
seja. respeitado e·c·onserYndo, Sillf.O t<:llllbern que scenas do nosso mundo administrativo c indus:unangtrra extractrva emre uwmcnte na orut::m ~r1~1, o .t.srauo nuo ta(;:l, nao usurpe o papeL uo
cbs outras. trazendo dobrad<l importancia para o avarento qut~ possue um thesouro em que põe
co~n;e~ció esp~cial_da p~·uvincia..
. • :- -'ln sempre uso olhos c nunc·a as miios, preferi!ldo
~o~

•• ,
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proce..;so de alie1wç1io dos terrenos devolutos,
ÜlciliLa-se a sua :1cquisiQ~O e CLlltura; porquanto,
si a mnioria dos pretendeu Les desistem ela compra por cau::a dos mil embaraços que o fisco
lhe~ oppüe a ti tu lo (le formalitladcs lcgaes,outros
muitos recuam diante das av11ltadas despczas
qne cxl,!~em as meuu;ues e que cites tem ue aosembolsar antes de realizaria a compra, despeza~
q~c ~c ord·nario se duplicam com as de commtssao a procurador~s e a~cntes encarregados de
Stlpportm·cm todas as fadir~as c tédios rcsultan tes
tio pJ·eent~himento daqucllns formalidades tão
superfluas como incommodas.
A necessidade desta medida é t5o reconheci lia
por todo o mundo que dispensa qualquer cemonstraçilo, e é com esta convic,Ção que limitamo-nos
itl~t:li:J:s a ciwr o segumte tacw que coJllcmos aa
nossa estatística.
.o Br.. zil tem uma superficie de 8.515.818
ktlomctros quadrados. 1\:Iais de metade desta úrea
esta incluída só nas _duas provin_cias centraes de
IIIatto Grosso c do Amazonus e na marítima do
Par:'l, como s.e vfl da estatística que aqui resumi-.
mos:
Proyincias

Superficie em Habitantes Kilro. qdr.os para
- kilm. qdr.os·

em i8i2

Amazonas.. 1.897.020 57.616
Mato-Grosso 1.379.651 60.417Pará....... LU9.712 259.821

cada l1abitantc

32.93
22.83
~.~2

Somma .._. 4.6:26.383 ,377.851
H.7
Deste quadro se ve que si fosse distribui do todo
o territorio das tres provincias pelos seus habitantes sem disLin.ceão de idade-nem de condições,
caberia cada um· delles uma área· de H kilo·,
metros quadrados,_ ~
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souro inntil pâra seu dono que o não aproveita
nem d, ixa quo outros o aproveitem. .
.
Das consideratüesque te111os feito n1io se segue
que sejalnos advogados da industria cxtractiva· ·
da borracha ; não. todos os nossos votos lhe são
relativamente desl'<lVoravcis, n:io porq·no a reprovemos em aJJ:;oiULO, sinão por~ue no scn cstauo actnal c com a pessima· inllucnt:ia qnc
exerce, é e lia o maiot· obsLaculo ao desem•oh•imento da industria ;sgric:ola. Não, não pugnamos, nem pugnnremos jámais cn~ prol da bem
conhecitla ini111ig-a da agl'icullnra : da agricullura, que é a base natural e a mais 5egut::~ da
prospericlade geral e da futura grandeza c ma·
gestade do Brazil ; da agricultura, que e a ma.is
atil das artes c urna dn,s .mai~ nopres pro!!ssões
11umunas, e~ue,
·, e.~Llllli.IUi.l~ _
dada c pratic<1da por estadistas emmentes, por
príncipes c grandes reis, mereceu do maior
ministro que tem tido a França estas me~nora
veis. palavras:
« Os bens que a terra dá silo as unicas riquezas inesgotaveis ; e tudo Iloresce onde floresce a agricultura. •
Entretanto, desde que o producto d~quella
industria extractiva se constituiu o n1a1s forte
cabedal e principal elemento do. ~ommer~io ~lo
·.Pará, tem ella, a este titulo, ndqumdo o dir~tto
de ser indiroctamente protegida, mas protegida
no sen1iuo ue regutarbar-sc"
·
a extriicção do producto e de conservarem-se
as arvores que o f01:necem, guardando-as da co·
biça e da sanha dos malfeitores.
E' neste sentido e com o fim especial de promover e conciliar os iiíteresses da agricultura . com
os provenientes da extraeção regul~r dos produ-
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ctos natur:!cs, que os em preza rios do Xing~ vão.
encetar ja os seus trabalhos, conforme as mformações que temos de fonte segura, e segundo se
con1~lue do texto do .11femorial que os leitores já
conhecem.

tal rapidez e vehemencia, que não as ouvi bem,
e muito menos entendi a sua signiflcavão.
l>rocurando lei-as no Dia1·io do Parlamento de
hoje, verifiquei que -o nobre deputado disse o
seguinte:

dade 'da empreza, não só pelas sympathias que queremos, que nunca ntacámos a intervenção do
merece do pubhco, eomo principal_ll1ente porque nobre deputado em muitos uegocios que, pela
. à
.
.
do bom- resultado c ue g-cr:llmente 1lella se estlera
é que depen_dem a esco erta _aque. a ~~an .e parlamento. •
term incognzta, cbamadn nlto e med10 Xmgu,
O ~entido natural destas palavras é que elle,
da cultura, prosperidadê e civilisação dess_a região nominalmente brazileira e que se tem nté ou a opposição, não atacava. a minha interven.. hoje conservado como um paiz mystcrioso, es- ção em muitos negocias do p<lrlamento, porque
mio queria lrvantar poeira., e por conseguinte só
tranho, inutil ao Brazil e aos brazileiros.
poderia fa?:el-o levantando ·poeira.
ra, sen o es e o senti o natura ns suas paDe Sizenando Barreto Nabucp de Araujo, pe- lavras, P.U dt!veria até agradecer-lhe o reconhecer
que
p:mt
dindo i'f. subvenção de seis loterias pnra fundação
·,
' '
. atacar meus actos,
.. o meuprecedimento,
(.

(.

.-

.

.

~

...

E-me inteirnmente indilferente·, Sr. presidente,
sões de instrucçiio publica e de fazenda.
que
o nobre deputado,ou qunlquer outro da oppoDe Antonio Pedro Nery, pedindo a gTal.iflcaataque, ou não, a minlla intervenção em
eão de 300$ a que tem-direito eomo-voluntario siciio,
negocio desta c:,mara ; de nenhum modo
da patria.- A' cornmissão de m:>.rinba e gu~rra. qualquer
posso nem quero tolher-lhes onmplo dit·eito.
São lidos, 'julgados objecto de deliberiçii~ e
Si o fim do nobre deputado com essas expresmnndndos imprimir os seguintes .
sões fosse simplesmente. injuriar-me, o que não
devo act·editar, eu nad~- lhe responderia, ·porque
Pl10JECTOS: -não costumo combater no terreno d:1s injurins,
-

.o

.

.

.

(.

.

A' commissão de ·instrucrão publica foi pre- que todos 0s homens políticos silo ordinariamente
sente o requerimento do eslud~nle Benigno· Al- assaltados por adversarios apaixonados.
.,
fredo de A~sis lediudo ermi~silo nra em Marco
o
do anuo v!ndouro prestar éxame das materias do jurindo.
4:. 0 anno na Faéuldnde de Medicin~ do Rio de
O Sn. SouzA CARVALHO: -Si, porém, o seu fim
Janeiro, cujns aulas frequénta como ouvinte.
A com missão não vê inconveniente em- deferir fosse dirigir-me uma arguição séria, lembraria
a ]_)retençi'to du supplicante, pois que prova com que t;1es arguiçõcs só poâem ~er feitas com factos
aftestados
lentes:"' frequentar
com eX[JOS!os e provados, e ji1mnis com insinuações
,..•
. dos respectivos
.
..
no·

3.~ nano em que está matri_culado como tambem
as .do (1.. 0 que assiste como ouvinte, pelo que é

de parecer que·seadopte o seguinte projecto:
-A assembléa geral resolve :
Artigo unico. O governo é autorizado a mandar
::ulmitt1r, em Mnrço do anno ·vindouro o estud:mie .13enig-no' Alfredo de As~js, a exame das
ma terias· do 4.0 anno da faculdade de medicina
db Rio de Janeiro de ois ue Jôr a )l'Ovado nas
do 3. • em que está matriculado; revogadas as
disposições.-em contrario.
·
Sala das commissões em 1.2 de Agosto de
1.819.-Jfalheiros.-Frttnklin Doria.

A assembléa geral resolve:
. ·Art L o Fica o governo autorizado a con'ceder
a isençiio de direitos sobre o material de con.:
str~rção e serviços dos engenhos centrnes para
fabricação de assucar de canna, que forem estabelecidos na província do Espírito- Santo.
Art. 2. o :são revogadas as disposições em
contrario.
·

' I

~

. palavras .de um discurso do nobre deputado por
Pernambuco o Sr. Nabuco de Araujo, hontem
11roferido, foram tão vagas e _pronunciadas com

.

.

· O Sr. José Marianno (pela Ol'dem) :Sr. presidente; a resposta que hontem deume o nobre collega por'Peruarnbuco em rcfercncia ao discurso, que proferi sobre neg-ocios
dnquella província, obriga-me 11 voltar :.í tribuna
por um uevet· de lealdade c de sinceridade para
c m meu rti
· · ·
·
tambem por um dever de franqueza e de si~ce
ridade para com esta camara, afim de que não
pareça que articulo factos aeriamente, que faço
uc~us~çoes sem fundamento, sem. base e· sem ·
cnteno.
Assim, pois, a inda que abusando da bond:l'de,
qne a camara sempre se tem dignado dispensar- ·
me, ouso pedir uma urgeneia por meia hora,
paru no primeiro dia de sessão cum-prir o meu. .
dever respondendo âo discurso do nobre deputado por Pernambuco.
Posto a votos o requerimento é approvado.,..

O Sr. Souza Carvalho (tendo pedido
a palavra em· tentpo) :-Sr. presidente, as ultimas

.

.Não me tendo sido feita nenhuma accusacão
artieutada e demonstrada, nada tenho que refutar.

e

ICJO

os

antos pe a m· e1n :

-Sr. pre;;idente, quero fazer um pe ido por intermedio de V. Ex. ao nobre ministro 'do imperio ou á commissão de instrueção publi~a.
Não sei si o decreto, que reformou a instrucção
publica· do Imperio já está na pasta da re;;pectiva
\:ommissão ; si ainda não, pedirei a quem de direito, que lhe seja pr~scnte com urgcncia, e .si
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Sessão em -1 li- de Agosto de -1879.
j;.i se acha na pasta des~a comEJis~ão, pedirei aos

O Stl. CESARIO AJ.vm requer c obtem dispeilsr•
d? interstício para que o projccto entre em. 2." .
dtscussiío.,
·
·
E' approvado o requerimento e bem tlssim o
projecto.

nobres iuembros, que a compue que apresentem
um parecer a respeito o mais depressa possiveL
··V. Ex.. attenda a que estamos qnasi no t1m da
:;cs,;ão, c parece-me que não tica liem it esta

.

• • ,_c:

• ..

-

~

89

.

~~xecuçno por partes am a omou mats no ave a . E· approvado ó requerimento.
.
<lllarcllia nesta !na teria. ·
.
I Entt'tl em 2. a tliscússão e · é <lpprO.rado sem
Os prot'essores ~las faculdades quel~am-se com \Llcbate o pl'ojecto n. 253. sobre a irmandade do
t.o da razão, que mw Lemos systema a[g·um de e_n- \ Santissiiuo Sacra men!o da ..S.é.
·
,
•
•
sino in_aug~rado; aclw-se Lutlo em suspens<Jo,
-:., ..
n
.... c
7
9
por ass 1m dtzer.
Ln,rl em.-: dt:scu,.,.to e e a11pro1 a(lo sem
~
.
·
. debaL~ o no eeto n. 210. sobre o Sr. tcncntt~
- . :
• ~ .. ' .
, P•:rdi.'··~o Àlalheiros.
pedtr mforma~ocs ao governo; o mew e fazer
."
um requerimento, porque a mesa não pó de pedir 1 Entra em 3. a tlisctissão o proj ecto n. 24L
•

•

#

-

~

•

..

'

..

§•··

O
Gavião Peixoto pensou que, ·
depois da tlh;cu~são havid:1, c quando ~ ili usll'•.l
relatl)r tia commiss5o de fazenda confessou indirednmcnLc a illcgalidadc das despczas, cujo pag-amento se pretende legitimnr tnmbem por meio
illegal, o governo se apressasse a explicar o seu
octo, maximc em relação a scn'i~os de elevada
impo1·tancia que entendem com a. snnde pn"
!Jlica tlc uma numerosa popul:H;iio ús portas do pa-

O Sn. BAPTIST.~ PEREIRA :- O governo ainda
não mandou o decreto.
o Sn. FELicio nos SANTos :-Ve V. Ex. .. que,
e••undo me informa o nobre deputado, ha toda
- urgencia em que o decreto seja l'emettido <Í commissão, allm de que quando o noiJre minist1:o ~o
impcrio vier dis•.;ulir esta materia, a comm1ssao
j;í tenha.della eonhedmento. \)'ou, pois, uwudar
;í mesa o meu re uel'illli!Jlto.
Vem~ mes:1, ó liuo c :-~pprovndo o seguinte

. .. . . .

.·

.,

.·

~ ..,

Pensou, porrr .e atém do mais leu no Diatio
Ojjir;ial de 11, que o Sr. pi·csidentc do conselho,
' hont'atlllO·a C-deiru em nc se senta cxin·is:;e inller. llCI'Íillt'll to.
.
, form;wües Jo engenheiro fi~c:~l da con1panhia
H.equeiro flUi! se solicite con~ urgcncia 110 mi- ; Riu de Janeiro City Imp1·ov~ments a respeito da
nisterio do imperio, nrcmcssn li cst;~ cnn~am do cnnnlisução do rio Banana Podre, nã? s~11do
decreto fJUe t•eot·ganizou o ensino pnbl1eo . - I crivei CfUC ~c csquecrssc. de tudo mms que o
Pelicio dos Smttos.
~ orador.. <lpoutou a (ll'OJHI:':ito do serviço _de cs1

: g'O~ú5~.

O Sa•. (~c~a~·io .\.h'iau (reln rll'llt'1n) : Hcf)ucit·n a V. Ex. IJUC cousulle n en~a se consente
•lUO .se im'el'la a ordem tlo dia, alim d~ quo
mltrc j:i em uiscu:;~~.o a propostn de lixaçao ele
forças de. mar.
o reqnerinwnto ú n{ltJrovauo.
,
Continún a :3." di~enssiio· da lei de forças Llc

mar.
-

.

·

' ulé deshumauidallo, qu:llülo o veriio- niio t~rdt;,

; entregar a sorte Li os lwlJitantas do I.Ho de Ja-

: neiru aos eri'05 c caprichos injustillcaveis de uma
: a:':"Ocitu;üo [10dcro$a.
: ,\\'ida humana uiio é objceto tle commcrcio,
. não [11itlc entrar eolllo elclllento dos lucro~ mai.;
· on wcnos elevados dos felizes accionistas eles~:'
cmpr.~za.
: Por i,:so, g·mmlandv ;1 deferenci<l que derc ao

· . ,. ,, .
·
·
·
' p:}itO :i maioria· da camara.-(lUC, reconhecendo\

O S•·. · Buarque de ~~~ced~ (pela · administração a necessidade de irifonnar aos teordem) requer o encel'ramento da dt~cussao.
. pregentantes do paiz, não será mais mini~terin
. o Sn. CosT.\. AzEYEDO :- Jú esperava por estn, li~ta do_que o min~~Lerio, requer_o ?diamento ~<1
v. Ex. não queria que lhe dessem re::;po~t:~.
· d1seussao, que ahas fica ao arbttno do proprw
governo.
E' encerrada a discussão.
E já que falia solJre a materia dos credito~,
O Sn. CosTA AzEYEDo:-E' um '.iJrdudeit·o es-. aprü\'citaaoccnsiãopara solicitardeS.·Ex. novas
candalo (Pausa):.
_
..
~ 1nf·ormações sobt·c um facto que lhe dizem ser
~ão lla quem responda a pllrase tuo posJLIVa,
verdad01ro.. _
.
.
tüme-se nota.
Os eontratadorcs do rio Bnnana Podre obngaProcede·-se :i YOLar.~ão do [1l'Ojeclo e das emen- ; rnnh;ll. -<i conserva~·ão por um mmo, S<llvo ·!"i
: n li'O\"Clltlssem as an-uas ara os csn-otos. Cen•
.
•.
! stnun o as ohras.ja tem o logar propno par~
_E' _approvatlo: o projr.cto .:l o add1tn:o da. eom· · tnlll[)ar a g<llet·ia; ast:im como fizeram as canalim~ss~o de mann ~a c gnerra e remeltulos.." com- ; saçüt:s lateraes para o serdço das aguas ._ Nesta
nnssao de ;:eda~ç!Jes. A emenda du Sr. -Costa. , hYtlothese a consel'vação corre por. ~onta dacomAzevedo fo1 reJettaun.
,
·
.. · pauhi<l. E no em tanto constn-I11e. que csL:i e!Ia
- Entra eni 1."- discussão e ·é approvado st>m : pedindo desde já a· ~n.trega- provisoria das ob:r:as.
debate o proj<!clo n. 2i4: concedetHlo nm anno • Cu_mpra o ~r. mmistro o cont1:ato:..ou unJe licepça a .Augnsto José de Castro ·ooSilva.
. pt>ra o aproveitamento das aguas, mutthsanclo ~ ·
1

1

1

.\ •. :1:2.-Tü:\!0 IY •.
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que ,-,e rez para. esse.thn,) ·que até-se.p~Mp~es .síonar profundamente a opíniüo · publica ; mas
tar a· uso.dandestino; ou.fw5:e."a corúpanhia, o governo pão soffrerú o menor abalo.
Temos disto uma vrova recente na discussão
servindo-se del1as, ··a .tomar. a, si a éonservação
nos termo~ t.lo que estipulou. . - ...... .
que corre nesta cilsa. sobre a celebre concessão
O ~redíltl pe~e 120:000"~ para ·a referida cai}a- do X~ngú.
lS ...

o

Hi:500~.; o relatorío de :18i8 d('
agritultur:~ diz que .o ministro

Sr. ministro da
autorizou o UJ+~ ~..
..~'
n· lisaçào n tubos de ferro, além da rampa de Botafogo não contemplada no ,phu!.Ü.
·
O contr<1to não falia du rampn algunw, e desde
que o fim era desaguar no mnr e não despejar as
imrnundicias na praia. mnnifef::tamentc os tubos
deviaut it· até tis marés mais baixas. O_;ugmento
a

~

!I

......~,

'

(.

'

(.

•

..

.:

para augmentar o preço do eontrato.
Porém o que esvauta ainda mai,; é um plano
· , ' =1
nde um aGcrescimo
indispensavel, e, o que é mais, uma autorização
de i:0001) c1ue depois se reduz ú metade ..
Passemos agora 3 outro credito, diz o orador,
augmentnndo ns desppza~ com 3 estrada de ferro
D. Pedro U, que figura tambcm no peuiuo do
ministerio 'da agricultura, nüo será estranho que
em face de tnntos des<tstrcs e ainda hontem
mortos c feridos, não julgue qúesWo de confinnça
P?litica o pedido de infornu,~ões aos Srs. ruir

·

,

o ministro gue lavrou o_' decreto não se move,
parece que não se importa, nem. ao menos vem
, d

o

t •

Ainda temo:; a prova nesta mesma discusf::ão dos
creditas pedidos ~~elo ministerio da ngTicultura.
O Sn. MonEmA DE BAnnos (ministro de estrángeiros) :--:-Não bn:::ta ·a expliCa\,'ãO dada por um
membro do ministerio?
·
s
diz o nobre

O Sn. GAVI.:\o PEIXOTO diz que o nobre ministro
fallou, poderia até ter falhtdo muito· bem; mas
niiQ é S. Ex. o mais competente para dnr estas
explicarões.
·
O Sn. l\IonErn.~ DE Rumos (?lünistro de útran~
geil·os) :-Porque?
0 _SI_l. GAVIÃO PEIXOTO:- Porque não é V. Ex •.

.A. anciedade publica é natut·al, c o orador n5o

llws f<IZ a inj nstiça de acreditar que ensurdecem
- diante da dl'~grat·a alltcia.
luan o as ( cspezas crescem ex raor j ' i · mente, embora a renda augmente lambem, e o
clamor do commercio é geral qunnto its tarifas;
quando estns 11ela sua elcvnda cifra n~o tem
comp:n'tiÇ:IU com as de nenhum paiz do 111undo :
uilo é lllllilO .cxigit' que pelo llll!llil~ parte uessc
•
~· • • •
1 ·o · amenle Clll ll'C"ttuo em rrartmtir a vida dos Yiajanlt~~A rcpMit,:5o dos factos não é natural e accusa
forço~atllentc um vicio na administrat~iío d:H[Ucl!a
e.,Lrada. t:om lfto largo di::ipl'ndio no material c
!JCs~aal da estrada, é uifficil explicar de outro
modo o que mccede to<lo~ os tli3s.
·
Não se ·rl'fére a esta ou aquclla tulmiuislt'ação;
refere-se <lO me:::mo serviço, q~lC parec~ n5o
estar organiZ<ldo conyenienternente.
, ., ·
i\· I ( ue tuuo continue eomo vai
·e que todos os annos votemos creditas sobre
creditas para enterrar mortos e curar feridos.
. A missão do governo n5o é, nem póde ·ser, a
rniss:ío dolorosa ~o historiador, que registra os
males, a:S!'ignalando-lhes as causas tristes, que
refere a decadenda das sociedades c das insti.tuições, e que só tem para os erros c as desgraças
do passado anathemas ou l:nnentos.
Govema r é prever ; e prever é irn pedir os
males, ou pelo menos limita l-os._
Est;ll1los cansaüos de assignal:~r um dos vicias
mais _funestos, a que deve o paiz o estado de :ttrazo
e 1i a rmen o em que se ac 1a :.quer n ar a mdifferençn .com que c.uvem os go"Yernos os clamores ·da· O!Jitiião public~, o pouco, ou .antes o
·nenhum caso que f:~z dos reclamos da tribuna
-parlamentar.
: . Tomc-.s~ o facto mais grave, o escandalo mãis
vergonhGso, úJostre-se e demonstre-se, prove-se
e comprov.e-se o facto ; conseguil'-se-ha impres-

O Sn. GAYrlo PEIXOTO diz que o responsavelé
princi]Jalmente o ministro da agricultura, po'rque foi pelo nlinisll'rio 3.. seu cargo que o ?egocio
se cffcctuou.
,
Ntt 2.• discussão dos crcditos pedidos fizeramse "T:~vcs censuras assin·nalaram-se viola ·ões de
contratos, pediram-se• esclarecimentos, e o ministro nada diz e precipitn as votações.
· .
Enrouqueceu na grita contra os abusos: o gov:.•rno oppõe unicameutQ o silencio.
E dá-st~ entre nós.estc facto triste-triste sim
-é a qualilica~.:ãe; o ministro "n5o dú explicnções
n5o se defende, c esse sil~ncio que em "tod<t. a
parte é uma prova de que o accusaclo se reconhece réo, eu tre nús passa-sabeis porque? Por
bem entendiuo. e nobre or..,.ulho.
'l\Ias seria horrível que .em uma sociedade moralisada, que em uma sociedade .onde impera,
onde dominn a justiçn, em que goverua aopini5o, o abuso tivesse mais força do que a lei, pudesse mais o esc::indalo do que a opinüto, e
nunca triumphasse a verdade.
..
Ah! é assim? O abuso faz-se systematicamente
mudo e astuciosamente retrahido- torna-se u
indignaçiTo puiJlica Yirtuosam:ente importuna,
importumnnente implacuvel.
Um distincto escriptor fr:mcez escreveu um
dw em nma de suns obras: •si nestes vi-nte anno::
cn
J •
• , o ·
o
•. ,
~.
devo-o :."t minha persevcr:mçu em atacnl-os. Os
uiJusos tem a pelle dura: não empregueis contra
elles a nnvalha, mas a serra. •
O escriptor atacava vicios de costume, nós
combrttemos infracções de leis: uns e outros
s5o abusos que não se cortam á navalha, mas
á serra.
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Sessão em 14 de Ag9sto de 1879.
Apresenta o seu requerimento, a .camara_ far*
o que entender, · o governo prestara ou de1xa~a
de prestar as informações, e o paiz a todos nos
julgará.
V oi* mesa, é li~o, apoiado e entra em discussão

9l

oi:Ç ~i onobre deputado entende que isto é
u:m_mal,'como vem com. a sua palavra autorizada
pedif·:ã~c-amàr:hfú.e faça perdurar esse mal? .
· sr~~p'í'esidi:mte; não ba absolutamente necessidadeo:em.·:v.ôtar-se desd~ já o credi!o, pelo ~.acto

mandado essses:esclarecimentos, que ·em parte,
repito;jâJóram por mim d11dos ~o nobre depu-.
ditos do ministerio
da agricultura
..
. até que .o res- ta do.
::;::;
·
u:mto as censuras que ez o no re · eput;t o,
mações~ que pediu, á re~pei~o das censuras feitas I êm seu discurso de. hoje Lambem sãó. improao scrv1ço da companhia C1ty Improvements of_ cedentes.
.
Rio de .Janeiro, e por sua parte dG completo esclaDeclarou S. Ex. que, achando-se a comparMinH~nto sobre a ma teria dos· mes~1os c1:editos, nhia que _construa :t canolizaç::io do 1:i~ Banana
dizendo ao mesmo tempo qne prov1denc1as tem Po,íre obrigada a conservar 2s obra~ teltas ness::~
dado em relação ao icrviço da estrada de ferro can liza - ,~ · inforr
· ·
. e ro , on c os csastres est:~o se succe en o requerer o recebimento dessas mesmas obras.
Sr. presidente, em virtude de um artigo do
constantemente, e ainda hontem teve Jogar um
com muitos e graTes ferimentos e perdas de ViLla. contrato a que se referiu o nobre deputado, a
· ··
eompan 11a 1 y mprovemen s es a OH'Iga n a
·
conservar as obr11s que construiu durante um
·~Sr. Buarque de Ma~e;Io:-Sr .. anno, si porventúra .não se utilizar das aguas
pres1dente, o nobre d~putado por ~;. l anJo quei I desse rio, e indeterminadnmentc se empregar.
. :que se votem os cred1tos .em dev1do tempo_; o essas mesmas aguas.
onde está a irre•"ularidade da companhia
nobre deputado por S. Paulo quer que se ~d1e 11
. : . discuss~o e a_ votao~o d~ss~s mesmos crctl~tos. , requ 0 rel' actu:Jlrnentg o recebimento dns obras'!
~
Não llav.erw contrad!Cç~o nest~ mane1ra de
Si 0 nobre dcputatlo dissesse que a compa. proceder s1 _Porventura S. Ex. tivesse dado o nhin não· se utilh:a dns ag-ua~, que o prno de
~sta casa razoes que nos convencessem; mas, pelo um anno não estü decorrido, ii'regular seria o
·
·
· '
, .. · recc 1men o t e~sas o r<'s; eu i1·ia qne :s. x.
~Requeiro que se adie a discussão dos cre-

menLo dos seus deveres?
Como, poi~, ceusuTnl-o porque de:;prezou ns
observ:tções do nobre deputad0?
·
Em primeiro logar, o nobre dcput:tdn snbe flue
o Sr. ministro da :1gricultura 1üio tinhn obrig-:1çã.o de se achar nesta casa para nssistir :i. :3. n
discussão destes creditas; depois, o nobre deputa do comprebende que não era possível em
dons, tt·es ?U qnatr~ dias mesn~o, poder colher
mi;istro viesse ' ~atisfazer .complet~~cnte ao
nobre deputado,· que, pelo que vejo, não se
contentou com a resp.osta, que aqui lhe dei.
Senhores, que inconveniente haverá em que ·
esses esclarecimentos que, em parte, Já foram
por mim. dado~ nesta mu;a, venham. el!l outra
occasião? Nenhum por certo ; tanto mms (}U~ o
nobre deputa,do' sabe que .dent,ro em mmto
poucos dias teremos 'que d1scut1r nesta casa o
orçamento da ·a 0 Ticu1Lura; e por· essa occasião .o
honrado ministro, que é membro da ontra camara,
se achará ne'5ta casa e ministrará outros esclare'!)

'

obn s indetermmauamente, nao se pode e~1m1r
dessa obrig-:.H.:iio, como se eximiri:J, si porveu- .
turn cssu conscrv:~ção ::;ó deve~sc tc1· logar por
nm anno; porque nesta hypothese a compnnhi:J
não teria de :;e utilisar das nguas do rio.
Mas, si o nobre deputado é o pr!meiro a dizer
que a. con~panhia v:ti ntilisar-s~ ~css:1s ag!las, e
si egta·olmgada a uma c:om:ervnç::~o mdetcrmmnda,
qual é o incon~enientc em receber essas obras,
si
e 13H n aso e serem ecebídas?
A censura nesta parte, perroilt..'l-me o nobre
deputaclo que I ha diga, se esborõa ; co In ns suas
proprias pahlvras eu a combato.
Senhores, fez-se um contrato, disse o· nobre
deputado. p4'.lla ·somma rle :1.17:000$, e mais tnrde,
refere mÍl dos relutorios anteriores do ministerio
da ·agricultur:l que se pre~ndia f~z~r uma ob~a
<•ddicional de 7:000$. ·pelo que o numstro dever1:t
pedir 12(1.:600$, entrétanto que pede i20:000;5000.
. Qual é .a eonclusão fJUe se deve tirar d'ahi,
"

. '
•

.;,A.

1

. ·..

v

.

-

...

do que aquell~ que deve. pttgar ~Não ~ crivei. A
de exigir c 'S. E~.
Si, entretanto, fossemos adiar a votação destes conclusão log1ca, a umca poss1vcl, e que _essas
foram modificadas na sua excCU\aO ou
creditos parn qmmdo viessem esses esclareci- obras
mentos. perduraria ess:1 irregularidade, que foi que J'ez-se 11ellas uma 'economi:~, de. fôrma que
censuráda pel~ nobre detmtad9, isto é, o_ honrado custar:nn hGje :1.20:000~ e não i2'1::000~000.
O Su. GAYIÃO PEIXOTO :-lias qual é rt obr:J
.ministro da agricultura ter1a necess1dade de
nova que se fez?
fàzer despezas para as quaes uão tem credito.

,,
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O Sn. Bu.\nQUE DE·MACF.DO:-Fez-se um 1n·o-~ D. Pedro H, o pessoãl que ahi :;c acbn, um e outrojecto adtlicional, para substituir um encnnamento, s::ío zelosos, sãó dignos de grandes louvores .. _.
•1ue devi:\ ser- de~ mnl_!ilhns_ ou tubos de barro, ' o Sn. VmrATO DE 1\IED~mos :-Apoiadissimo ·
·
..
. ·.
por tubos de ferro ; nao sei de outros detalhe:::_. .
não ~stnva preparado para esta objeeçiio ;:m:is o
P Sn; BuAuQuE DE !11.\cED_ü =-:-· ·.· .. e d1ffic1!- .
.melhoramento é este que acabo . de. indiC:ar. mente o governo encoJ~t~arw :nd!Vlduos mat~
i: ez-se essn o rn ou parte n o ra que se tm 1a •
:s '
· ' ,;a
eq en u de fnzrr; n5o ·amrino que fosse sút-nente essa. les que alli se acham.
~!v. ~X. me tivesse wevenido, eu terin thto Sn. Vmrúo DE }IEDEIUOS: -E' exacto ...
O Sn. BuAnQUE DE MACEDO: -Agorn, quanto á
~ras, em fim, adn;Út:mws que fosse ess_a obru oti.
outra qualquer. Nn execução dessa obra veri- pro,•a da irregularidade dn estr:1da de ferro,.
fiea-se uma economia de fJ::OOO;~- Ominist1·o diz: qotnto aos.accidente'5 :1 que se referill o nobre
dcputauo, sinto, senhore~, não ter neste mo~ Não lH"eciso de 12~:0006, como estava no orramento uma cslatistica parn mostrae a S. Ex. ;
mento, mas .<;im· de :1.20:000~000. , r'·
_
deputado.
Agor:1 acrescenta. o nobre deputndo : " ~ão se ma~ aqui....estú o meu distincto
/
. . .,•collegn,
..
. :1éZ a o ra. • 1 11<1o se cz tt o ra ou st JWf• se
v~rdnde.
Rar:ts
Yezcs.
senhor~s.'se
ha
de
cneonfez totalmente, é claro tambcm que não foi ella
pnga. Si a dilferença àe 4:000;) cort·esponde <I Lrar, já não digo no J3razil, mris na propria Euro 1a uma estmtla de ferro ue tenha menor
numero de accidenles do que :1 de D. Pedro H.
que esta não éra neccssaria. _
O Sn. Vmr.\-ro- DE 1\fEoÉmos:- E' exacto.·
Em tollo o caso quet·o chegar it sc~uintc coilO Sn. BuAnQuE DE MACEDO :-O que prova isto
clusão : que o honr:Hio Sr. ministro da iigricnliura pediu um credito pnra pag·ar nquillo fJUe é sinão o zelo. o cuidado da administrae5o?
effecli\"amente deviuo; si este ceedito 6 inferior · Agora, Sr. presidetúe, qual-foi :1 c·ausa desses:
na sot'nm:l de 4:000~ ao orç_oamento primitivo, é ::ccidentes a que se refere o nobre deputado? Foi
que não' havi<t necessid:tde de despendee a qmm- imperícia da administração? Os jornaes annunciar;lm como esses factos se deram. Quem poderi~~
t_ia orçad<l (Apoiados).
evitar ue uma maneira completa semclhanteacontecm1en to
c~nsur:1 ainda o .governo por vir pedir um eredito
Si o nobre deputado mostrns:;e qne tinha sitlü·
para a estrada. de ferro D. Pedro Il, quando na.
sua opiniiio o servir.o dessa estrada não tem me- falta qe conseryação da via_p~rmancnte_, CJlle. ti10ra o; e a-nos como prova disto os dons tH:cidentes que tiveram Jogar nas ultimas seman3s.
Sr.· presidente, 1! umn grave injust:e~ que o
ll_Obre deputado fnz, quando diz t}llC O St'lTi('O ua.
estrada de ferro D. PctlrÇl li não tem melho:)

"

I

.I

-

•

•

..

~

\

•

O Sn. YmL\TO DE :\I~<:oEuws:-A.poia.do.
O Su. Bu.mQUE DE l\ÍAcEno:-Permitta Y. E:-:.
<~'JUe o diga: dificilmente :1clwrá nm pro!hsional,
diillcilmente encontrarit pessoa insuspeita ..••
O Sn. GwrÃo Pmxo-ro :-X5o trato lle pc~soas,
trato de serviços. '
,
1
0 Sn.' BUARQUE DE MACJWI.l:-Pcrdue-me:
t.lci..-·Mas quem .~ que jul~a do.; ::;et•viç:os ' ! São o~
nrofissiorfaes. s::ío os indivit;lnos. que o:: eonhe.
- ê-em. V. Ex. nem me deixa :1c:tba1· o n16:-

O Sn. llU.\llQUE DE l\IActwo : - Dirit o nobre
deputado, e ne:>ta parte vou até em seu <iuxilio,
que a estt·ada: d13 ferro devin te1· cercas bast:~ntc
fortes para evitar a. inY<lsào d•J gado.
Primeirame11te est.'l. é nma condição qne estir
hoje qunsi que abandon:~cla. Pouc;~s ~ão as estraclu::; de ferro fJDe são ccrcall:ls·; V. Ex. comprehende, Sr. presiiLcnte, o dispenuio immenso
que isto ~xigiria; <I c.:Htscrva~ão dispendiosa qm~

Em segundo log-a.r-, nqtú

na estrada de ferro.
esta idéa não esl:í" .abandonada: ti:ata-se de cercAI-a, c co:-11 eerca muito furte, de. r:mw.
\ ~1:ilhoF .;lhos_; mas não é possi vel esten ~ler desde ·
OSn. GAn.Ão P~; 1 xoTo :-Pois acaiJe 0 !'C·n J'a-~ Ja essa c~rca ao longo da-estt·ada. E ~nmtas veze:-:
ciocinio.
mesmo _estando a estt·ada cercada, pode_ ~ccoi1"~r
,
.
um accidentc- desse::,. sem qne a admmtslraçao
O Sn_. B~AnQUE DE M.\cEoo.: -Estou ~l1z~·ntlo se:a culpada pela entrad:t tle um boi. na linba. _
q1:1e dtffictlmente cnc_ontrara um proflsswnnl
.I ~
·T
, ,
•
,
•• •(
{JUalquer.pessoa mesmo que. tendo conhecimento
O :-;~. \miATO DE l\fJ~DEmos .-E .um ,wctrlentc(la~admil!is_tl:ação da cstr~da· de feno D. Peàro n, que da-se em toda·~ pa~te.
;
.
..
tendo-a VISitado, exammndo as suas olm:1s. as
O Sn. BuAnQUE: DE ~L\cEDO :-D1z rnu1to bem :
suas officinns; o seu mat~rial, confirme a 'n·o- d<\-se em t~da a parte; é um :JCcidentc pe_rfeita-

- '/

<

I D. Petlro II
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Sessão em 14 de Agosto de 1879.
' O Sn. G.WIÃo PEIXOTO :-Isto é bondnde de
V. Ex.~
O Sn. Bu.mQUEDEMAcEoo:-... nãotem razão.
S. Ex. não produziu argumentos que nos con- vencessem de que este credite devia ser adiado.
Quanto á solidariedade ministerial, eu diYirjo
completamente do nobre deputado. Desde que
o h1;lnrado Sr. ministro de estrangeiros sustentou
hont~m o pi_ojecto, a que se referiu o nobre de" " ,,.,..
,
~·,;
:,.
•
,1'
•
-_,
•
•••~·-, ~·- ~·•·
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. Por isso dizia que estas informações são preCisns, e·tanto .assim que o nobre minislro·as solicitou.· ·
O Sn. BUA.RQlJE DR MACEDO : - Solicitou para
o caso de .serem verd_adeiros os f(lctps que _v.
Ex. referm_
·· - -·
· - · -- o Su. GAviio PErxÔio pergunta ainda si, na
hYJ30tll9se de serem verdadeiras as censuras articuladas, os que têm de votar o credito não llÓ.uem. moau;car o seu JUIZO'!
De certo a esses são ID!).is precisas essas infor-mações do que ~o nobre ministro; e o orador
d:we acreditar q11;e pel3:_ mesma razão que S. Ex.
entendeu eon v-e mente mandar que.o engenheiro
~se~ I da companhia pr~~t.asse esclarecimentos,

dizer a esta casa que o governo não defendeu o
seu projecto, que o nobri3 presideutc elo conselho era obrigado a vir aqui sustentai-o. O nobre
presidente do conselho podia ter motivos muito
pon<lm·osos para não ~e achar nesta casa nos dias
em que se tem discutido o projecto relativamente rll-''lrin
· tPr·.;,." ""~'"'"
ao --~ingu; mas tanto Jmporta a palavra do hon- inforQlações pedidas em relação a outros serrado Sr. presidente do conselho como a do nobre ricos.
ministro ele estrnngei t·os (Apoiados).
O nobre deputado pretendeu achar o oradot
(\ trnt•no•n.-.. '""'";, '"'"h•
,1. ,;, •
•
O
, •v
l'u ':-'
uvv«•v' v ..,v ''-'' "''
em contrtlatcçao,pedmao o aawmento e desejando
- c1efendeu-se. Como, ilOts, faze!' ainda uma cen- a rotação dos creditas. Si hoje é preciso correr
surit por este lado.?
'
.
na votoção, u culp:1 não é do orador, é ·só do
Eu, portanto. concluo declarando <Í carnara governo, que gn~rda justnmente _p:~ra a nlr.ima
que :1 vista da ií:nproccdencia do que disse o meu -hora um assumpto tão importante, quc. . deveria
honrado collega por S. Paulo, voto contra· o ter mn ior discussão.·
·
adiamento.
_
'
Essas despezas para as quaes h~je se solicitam
O Sri.. JoAQum NAnuco pede a pal:rn-a paro uma credilos estão feitas desde o anno p:tssado ; porexplicação.
.
·
·
que pois ha mais tempo não veiu o nohrc ·nü0 Sn Pnr.'~lTll""'l'r.' dr.clara nilo ll::lrlr.r dm· :lll"OJ':l nistro da agricultura -com os se as creditas para
:1 palavra no nobre deputado, 11 orquanlo 0 que
ooter ua camara, com a prectsa utscu.ssao, um
cstú em discmsão é 0 requerimento ee ndia~ voto (:on::.ciencioso e justo? Porque . os guardou
pa~a a ~pima !Jor<l?
,. _
. ~. ·
mento: dül-a-lw em tempo opportuno.
~·

.

,

V

VLUUVL

'fll'-'L

\!UI;;
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.

;)':;JiUIL Ul:OlJllLl•

O Sa~. Ga.vii"to Peixot.Ó diz que o no- dos e votados, porque assim o manda a lei, ma:bre deputnào por Pernambuco, relator da com- que o sejam com pleno conllecimonto de causa.
missão de fazenda, obriga-lhe n dizer mais aiE' por isso que hoje é preciso correr, mns corr:t~nmas pnla"Yt'as it camarn ; podendo ser disto o nobre ministt·o e não a caínara; . corr~ elle.
dispensado, si S. Ex. ainda ·destn vez us:tsse quo teve a culpa, solicite com.urgencia as infor_
pam com o orador da bcllcvolencia com- que· mnl)õcs e venha depressa com ellas.
. sempre·o tem trntado; mas S. Ex., combatendo
l'Ortamo, nao ua cont-rnaiCtao entre o uese.1o dl'
o requerimento ele adiamento que o orador apre- YOlar os creditos e o desejo de vm· esclarecid<l
sentou, foi um pouco seyero nos argumentoJs de convenientemente a materia.
que serviu-se.
·
Occupando·se de uma violação do contrato solJr(·
S. Ex. principiou dizen<lo que o orador fez o a qu;1l tambem o orador pediu esclarecimentos.
elogio do nobre min.i~tro da ogricultura reconhe- disse o nobre <lepntado: o orçamento primitívó.
eendo que S. Ex. h:t'T-i:l so!idtaclo inform:tções do l1essas obras teve depois um additamento. . ·
Mas porque esse additnmento? Pois esse orcaengenheiro fisc:d lia poderosa compnnhia Hio de
Janeiro City Improvements, demonstrando por mento w·imitiro-não foi feito por pessoa compe~.
estn fórmn a boa di:;posição em que se ncha rela- tente on que ao menos comprehendesse a necesswaae ae tevar as Jfllmunmces.para o mar enao
tivamentc <tS provideacias pedidas.
O nobre dcpnt:rdo, diz o orador, deve nttender deixai -as na prnia? Quem é esse engenheiro que
a que essas informnções poderão e~clnrecer o fazendq um or~amento trn pará a praia de Bo."
animo do Sr. ministro da ngricultura, nas pro- tafogo as immundices,que se deviam expellir parn
videncias que Jlorvcntm·a tenha de tomar em o alto mrir? ·
'
·
rclaçf,o a e~tc sen-igo ;.mns o que é dito a S. Ex..
Por isso diz que o additaniento que apparece ao
. e fi<:a no silencio que costuma guardar. niió orçamento' primitivo vem. denunciar um vicio
pó de esclarecer o juizo á camara, nem babilita!-a deste. E porventura estão feitas estas- obras ?
a. dar, como desejn, um voto com pleno conhe- Não consta que estejam; por isso venha o nobre
cimento de-causa.
·
ministro cscl1.1recer a camara, mas .em todo o
o Srr. Bu"~:Qm DE !L\cEno: _Mas eu disse-· caso fa~a cumprir o côntrato. . _ - ·_ ·- · _
que :.til}il:t nes~a hypoLhese Y. -Ex. podia ter as
O Sn. BüARQUE DE 1\L<\CED~-:- E' o que -~s~
informações quando se discutisse o orçamento. fazendo.
·
..
~ _-, .,
-O·Sn. G... n:\o PEIXoTo pergunta pnra que mais
.o Sn. GAvi.Ao PEIXOrQdiz que o nobre depu~informacões. !lepoi:: de votado o credito'!'
' tado pretendeu até tirar d'alli ~logio_ para S: .E~.; ,
· Si porventura cllas fossem taes que démoves- porque, eleTando-se a quantia a 1~4:5008, v.em·o- -·
sem n camara do proposito de reatar os creditas, nobre ministro P.edir apenas- 120:000~000. -- ·
a que proposito vêm ell:-.s, depois ().c votados
A um :tpartc do Sr. Buarque de Mnceds~
estes.~
pergunta si S. Ex. acredita 'que :neste paiz:os' or~mnentos de seus collcgas seJaril:_reduzidos. n•~Podorá a eamnra voltar all·az? Não. ,
:.:~

'é·_-;:--.
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· ferro D. Pédro II.
:..Entre outros inconvenientes Gu erros da administraçüo, informam-lhe que foi reduzido o numero dos vigi~s.
.
·
O SR. Bu.mQUE DE_l\fACEDO :-E' porque natu-

Jêi~~-)é.redita-_q_.u_e aquellu s~mma não é verda- tem~nha e deve dizer< isto l:iara pt'o~ar que o
·

I serviço é mai feito-: ·

.

.

.ui~.nto não é verdadeiro.: ·ou não se orÇaram as

quei:ito ha de revelar.
O Sn. GAVIÃO PÉIXOTO diz que depois do· inquerito o governo n5o remedeia o mal, vem
apenas contar uma hisloria. O que é certo é que
em estrada nenhuma os acciclentes são tão frequentes. Na província de S. Paulo ha estrada
inglezn, ha dez annos entregue <tO trufego, e lá
houve apenas um desastre ha cerca de sete
annos no ual nüo houve ferimento ulo-um.
o Sn. BuA.nQUE DE MAcEno:-b superintendente
da estrutla inglezà de S. Paulo :1dmirtt-se daren-ularidade do movilinento da de Pedro li.
O Sn. GAVIÃo PEIXOTO diz que 'a relação entre a
receita e 0 custeio da estrada ingleza em s. Paulo
é de pouco m~lis de 28 °/o, ao p<~sso que na de
Pedro II esta relatão é de cerca de 60 o;o, sendo
noto rio que o ·custeio dos planos inclinutlos na- ·
que !la estrada é extrenwmente disp~ndioso:- ~-

devia,:antes tece1/ elogios á~ udmi.Úistr;ções do
_que occupar-se-d,o facto ·censur_ado.
·
•
•. .Á-~ aparte do Sr. Buurque de l\Iucedo diz o
:orador que não se referiu u esta ou aquellu udmi~ nistraçi\o, refere_-se ao serviço tal como está
feito~· ..e diz quena estrada de. fer·ro D. Pedro II,
jinfélizmente ,··os a.cci~entcs dão.-,se ·frequente:~ruen~e, e es~a,'frequencm denunciu vicio. o nobre
~~·:~eputado ':S~be.· que 110 ~spaço de trcs dias deram·:;~e:._ ou_Si e~carn amcp.tos, e o . timo acompa;~nado d~:·mór~s ,e Jenmentos graves.
.o:lf~>d síf~ ~LÓURENço:nE: .ALBUQUERQUE :-Isso acon;)~G~::e_ní tpda'a parte~ ·
.
.
·
··"'· ,. · - · ... ·'·· ·.·
'
·.,;~~·. O;;SR.~GAVIÃO PEIXOTO não contesta, e confessa
:.até;'que'não ~eà>odem absolútaménte eYitar, mas
>a·rgqtienciá delles denuncia vicio na adminis·:Jraª'o·óuj:ío':sérviço....· .
_:::~o;:sR;..:Bu.Á:~QUE DE M..\cEno : _os accidP.ntes
~ãô~~ei:npye·::·segU:idos.de um inqu~rito, que é re/:lll~ttlilQ'aotgoverno, 0 qual a_prccia as eausas que
.. ,~~determinaram.'
.
~sn:·ó~V:íxo ~PEIXoTo.~c:Onv~m, e diz que depois

recimcntós,. esta é que ~a verdade. Tem u camara de votur fundos para estes serviços, deve
conhecer como clles siio feitos, e Sl mérecem ou
nãó os sacrificios que siio solicitados.
E' por i~so que insiste no adiamento que
propõz.
Posto a votos o req uerimei::.lo, é regeitado.

obras: ou quem as orçou-não tinha competencia
para Isso·. ·.,
, - .
.
.
s. . Ex.fallou: uilida_ J"!O prazo a. que está abrigàdá a:companhia para. a conserv'aç;io das obras,
. e . di~se .que estu se. utilisaria posteriormente
;das·aguas::.ao rio comoresa. o contrato. Mas
eniãoJ)àfa que este recebimento provisorio? Por-.
::que" não se espera para o recebimento definiti ·? ·. .-: •,
.
·.
· :O':queé verdadé é, que si e nobre deputado
foss~ :ex~min~r as obras· huvia d-e verificar que
e1las estao_ fmtas de·modo u se desencaminhar as
agu~s :, e:sen o assim eve o gov:el'no etermmar
) companliia que as conserve, e é isso o que manda
0
'
contrato. ·
~ .~''bccP,}iando-se o !!Obre depuU1do. o Sr. Buarque
·de :M~ce.do do. outro rumo do serv1ço para o tjual
q Sr.ministró ·~a agrrcultur;l pede cre~ito, a es-

),·;·

Continúa a discussão do projecto.
Não havep.do quem peça a pt~lavra,t! encerrada
a discussuo·e· approvado 0 projecto. ,
.
Conlin"Ó.a a l. n diseussão. do projecto acerc:~ do
vali e do- Xingú.
'
·
· o Sr. Joaquim Nabuco (pela ·Ot:dem):- Sr. presidente, foi n~:;sta discussão que
eu hontem pedi a palavra, para dar uma~expli- '
cação com referencia ao que tinha dito:.o nobre
ministro dos ilegocios estrangeiros, e·:,tcr.minei'
<IS minhas observações com umar(!fereji~ia.,.ao
nobre _deputado P?~ Pe_r!wmb"!ICO; · ,qu;(}}~~l1b~·-·
t;~·~vamos de Jeya~tu~ po~ira, e arr(ls~~ri,t;iáem~:
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eja .rauou.;....·. .

paixão da justiÇa.
. ... . . . .
o ~u. AMERrco:-: •.-. pr~ferir propci~içÕis _que
plicação; eu niio estava prc•sente quando fallou o destoam da sua capaetdade mtellectual; e estão em
nobre deputado }lOr-Pernambur.o; é um facto desharmonia com a lucidez de seu esnirito ·que
todos nós estamos-acostumados a·admirai: ' ·
pessoal.
' .
.
,R. n
·;:.;: · :- .
alto
grão
da
exageração,
C01l)p:íran:do a coneessão
lavra em outra occasião.
. do Xingú á do va:lle'· do·Paratiyba~ com todas as
·.o Sn.. Jo.~~urM NAnuco:-NãÕ ~e.i si a·digni- .fazendas nelle. existentes:·····~ -' :
·
a :..
m r: es a 3
," " • assim que o no re eputn o nao · uv1 ou
dad:1, n3o pernúttiudo o regimento que·se tenha negar o direito do Estado solire as terras m:Ia palavra para uma explicar-ão pessoal, quando blicas, advogando falsos priilcipfos da proprieelies a julgam precisa... •
dade dos índios.
Os Sns. JoAQUil\r N.\nuco E GAiDL\O DAs. NEv:Es
O Sr. Amerieo: - Tinha feito o pro- d~o apartes .. ·
·
·
it '
si r
n r
t n ta
i~cu,.;~ão c conservar-me na ininlla modesta
arras.ta~ pel.os. s~ntimentos que·á~
posição de taciturno,limitando-me ~ d:1r um voto deix?rem-se
d.ommam
e
prefenrem
a logiCn-calma e fria a
........
symbolico contra o projecto offereddo pefa il·
us re connms~ao e commercw em us na.
entllusiasil1a, mas·não·converJ.Ce" .· .. ·. · ,:,·(:_.
Actmtvam no meu espirito para assim pro·
ceder, além aa consciencia de minha incapaéi- ·Si, aprecio o procedimén\o do nob-re ·aeputíido
dade If<lra as lutas parlamentares, razões de or- por Pernambuco, de um modo que p:irece-demadem elevada que entendem com a minha digni- siadamente severo aos membros da opposiçâó ..
dade pessoal. Não quizera que a maledicencia;. não ha nas minhas pàlavras a minima.intençji~
sempre prompta a calumniar as mais puras in- de magoàl~o. · · ·
.
:·
- ; ·
tenções, . tomasse como um desforço pessoal 0 · Vejo ·do outro lado- o nobre ministro:fi:los .n·e~;·
meu zelo pelos interesses da província que tenho gocios estrangeiros envOlvendo-se no debate, não .
a honra de representH.
.
para vir, e:ternar !. s~a opinião indiv'idU.al•-·; m?._~~

' 0 SR.

JOAQUIM NABUCO:-Mns

é p:ira

ümh ex-

O Sn. GosTA AzEVEDO:- Era preciso que não
conhecessem a V. Ex.
.
·-i<' 1 u il n i er ai d
mais justitit.:ado pela certeza que tinha de que o
projecto havia ele ser discutido por oradores distinctos,que dispensam de.boa vontacle:o fraco anxilio qne lhes possam trazer ns minhas palavrns
(não apoiados), sem o prestigio que cerca os parJamentares d:1 orqe~. do nobr_e deputado por

nunções maievolas, qu~ ningu.em .fez,: q~e nin·~
guem podw fazer, a probidade-,: do :Illustre ·
resiã.ente do éonselho, que .pela integrjdade".do ·
seu caracter,._ por um passa o g 7onoso~. esta
acima de quaesquer · suspeitas d.e favoritismo·

Entretanto, depois da· provocação formal e positiva, feita do alto da tribuua ii~ deputac~ões do Pará
e Mato-Grosso;como que para dispert:ir os nossos
sentimentos de patriotismo, insinuando-se de certo
modo, que esquecíamos o cumprimento de um
clever· sogrado, entendi que não podia mais
- copservdar·mena mesma posiç:'to;de,collocando-me
Mimn e quaesquer nggressões a mnlevolencia
venho justificar o meu vo~o, exp~n~_o com toda á
Amig~ dedicado do governo, me ·é desagra.
davel. contrariar as suas vistas administrativas.
mas. n'uma questão, que n5o tem car:1cter po:
litico, _nem póde ser elevada a questão de
confiança, s&mpre foi licito aGs amigos expen.derêm com JraJ).queza 0 seu parecer, porque os
governos.-patrioticos c não tem, não podem ter
, ou~::f·ambição sinüo sorvir os interesses do paiz;
e nao :lhes fica· dezar em reconhecer um erro 'de
'administraÇão. . .
.·
.
:-_.~~~Nãl.·.
ªô~'~escónhcço, Sr. -~residente, os_embara~os
:.:::::. .- ~·m.:~·cercam, .tanto mms quanto esta 1mporta~te
~·· . . . _ ;
.
.
.
_

afilhadagem (Apàiados). ·- _ . .• ·. ···. . ' ·• .:
Coi:cbatendo o projecto,. ·Sr. presiJcn:te',' pro-curarei entrar na discussão, com toda calma,
sem apaixonar o debate ; porque destes debates
calorosos e irritantes nada, pode provir de van~.
l,agcm para o paiz. '. ) ''
.f_; ,..o sn. GA.YI.;kPErxo-f{::: ~y:: Ex::.~ co1no .:..ibsa;i:
tem ~spinbos-e perfumes ; os;e.spjJihos p:i~a~~~,;
opposH,;ao, os perfumespara o :oyerno •. _.:, ,..,.~:-:.<
O SR. A)IEmco :- rtgã o;"'~ ~~;;.~.:, :,:.:~~~:· }~'-~:,~
O projecto apresentado pela·.H~ustre-;,cóniill:i$~:
são de commercio e iudustri~,:aQpró:v;ando.,9<de::.
ereto n. 6954 de 28 de Jlilllío de::fS79.,~: q~e·.con;;·;•
cede privilegio por 20 annos :a'.V'arios, ·~idádãoS
residentes no Pará para êxplofarem::os~'pFoductós
naturaes do valle do Xingú,'~desde;'âs'~r):ID.eiras,
cachoeiras at~ a sua.·n~scente:,>Iia~i.:prpVinéfá~,d.o.:
Mato-Grosso, offerece .•. mais de -~um.flitdõ ;vmne~·
ravel.
. ·. ·
· ~::;;:;~~~;;: : :~~:;~7~ ;: ;
·Entretanto; é preciso fazerjtiS_t~§3.
àçí~Ji.i~~itos:
do govcmo que, · induzi.Eo · -P0t~'}P!0!>.l!t~C$5.~.s'
inex~ct~s, fez .u~a conces~~o _de que~f!l!l?}P.O.,_~~:JJlt

(Apoiados).

·

· .

·. :·.. ,::.. ·,·, .

A cam:mt inteira rende preito ao zelo e pa~ ·
triotismo do nobre ministro, qüe}lode ter.commetLi~o úm erro de ·ãpr~ciaçãO/pl~S nunca um

c •. •

•·
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..
'rios...:.., offerecendo-se para abriL· estradas e estabelecer uma navegação regular sem nenhum onus
..para- o Estado, pedindo em troea um .privilegio
para a ext>lot·ação dos productos naturaes daquelle valle. A informnção de um dos ex-presidentes
· i}a provincia
. do Pará, o Sr. ..-Dr. Bandeira.. de
êom eiln, o governo n'ão hesitoü em con~cder o
privilegio. Eis como se justifica o procedimento
~

ser concedida :íquelles que se obrigarem a fnzer
uma partilha ou divisão do produc_to das colheitos ..
Cada trabalhador terit de dur no fim do mez ou
da safra ·tantôs kilogrannnas de borrachu, tantas
arrobas de cacáu,- ou· do salsapurrilhu, tantos
potes de ol~o de copàhyba e asJim por diante.

o
~las, um momento de refle:\ão farit ver que,
O Sn. A~tERJco:- E para que sento diga que _
sob ialsas apparencias de vantagens reacs pm"a
o vaiz, o bem I)ublico foi sacrificado ao interesse estou phantasianilo, lembro que jú temos o facto
particular, creando-~e por ~O annos um mo-no- denunciado pela imprensa e trazidoaõ conheci-.
palio, que si fôr ai1prondo por esta c:amarn, ha mento desta câmara Jlor uma representação de
de ser um' precedente mai~ de~uma vez invo- diversos moradores· da villa de .Porto de Móz;

0 SR. GALDJXO DAS NEVES : - .t\POiado.

O Sn.

A~mméo:-

Eu sei como se fazem estas

O Sn. JoAQUm NAnt:co:- Mas t\ bom lei-a.
O Sn. A•mtuco':-um dos concessienarios residente em Porto tle jft)z é pessoa influente na
política co_nservadora ....
O Sn. GALDINO DAS NEYES:-Vão ourindo isto.
O Sn. A)IERrco: - .... c 1wdn mnis facil do que
obte.r uma representaofio da camara mtmicipal,
de Sousel que é con~etTadora.
- ·
ontmuo a sustentar, r. prcs1 ente, que ó
que ha pouco disse ha de súcceder in:evjtavclmcnte. Ao~ conccssio_narios· nfi~ púde CO!lvir a
•. _

,..,

'

a catechese dos índios

.

_

L

0 ... c

selv~gens,.

1""'

~

que impedem
que- estran~os pize!ll -no territario de que se
nchám de posse: parece que são. meios ue attra·
hir.. nucleos de população.
E o nobre deputado .pelo Rio de Janeiro, relator
l1ã commissão de commercio e industria, referm o-se as vantagens que as provmcias do Parú
·e Amazonas têm tir:tdo, depois que o Ui o ::\lar e
os seus tributarias foram i'ul_cados pelo vnpor,
par~eu enxergar n'um futuro proxL110 iguul
prosperidade para o X,ingú.
.
~ OSn.)osÉ.C.o\ETANo dit um aparte. ..
"'O:nobre deputadó está perfeitamente enganado.
.-\razão o diz,-o::; factos ahi estão para conlirmar
o que pr~vejo. O Xing~i,_ dcpois·dos~2S ~ninos ~a

.

~(.

"

inhabitado como hoje.
· O Sn. JoAQüÜl ~Anuco:-Apoindo.
: UM .Sn. DBPGTAOO:- Os factos- provam contra
isto; a naycgação. regular tende sempre a attra.
. hir a populaç:ão.
. O: SR.~ :A.,'\lEUICO :-Te!Hle sempre à attrnhh· a
·população, quando o monopolio não exclue a 'Pre~
seuça de habitantes.
.
.c
.
.
Í.Õgó: qU:e fôr approvada a concessão feita pelo
~ov:eriloimperial, .ninguet!l pod~rá penetrar nas
n9restas doXin_gú sem licença dos concessio'na· "G;-.rSn. DEPUTADO :-~~Está.no interesse delles·
<<fUe, -llenetrcm>:· · · ' .... :.~ ·
. ..
~--~:.o:sn. GAi.nrNo·(nis NEvEs:~ Está no intúesse
;.dclles: q:ue penetrem pora çlar-lhes arrobas de'
}J~rrach;~. ..•..
·
'
'

nobres dep~tados, q~w pciÕ coiltrario n cón:
currencia lhes é v~ntajosa.
Mas, si elles n:io a temem, si~ CJttcrem que o
valle do Xingú esteja aberto, para touos, poi'quc petlinnu privilegio por vinte annos'? .····· ·
· O privilegio nfio tem outró fin\ sinão nionopo 1sar 3 co 1c1ta os prodtrctos natnr<tes, estancar pnra o pobre a. foiite de sua subsistcucia,
e ai~ rir to~los os mnnanciaes para os privilegiados.
O Su. ~Iommu m: Jhnnos (ministro tle esttwt!leiros) :- São bens do Estada rJUll sti potlem set·
~dqLtiridos por compra. .
O Sn. A:\llmrco :-O nobre ministro de estrmrgeiros que me honra Com o seu apnrtc, não faz
mais do que repetir o crue ainda hontc·m disse em
·, ã ,
.
c.
..~c~
u~
lecidos nc-;ses terrenos do Estado.
Foram estas as suas palavras :
• Dis::e-se ainda que o presidente da província tirou a posse des~es indivíduos, que esta_yam
explorando os productos natur<1CS das ·margens
do ~ingú, no intúito de proteger os éoncession~rios.
.
-;:.:.
.
• :Não COllhecc essa providencia, nl:lS. Si-elJa
referia-se ú occupação e exploraçã!Jdos ·terrenos
dévolutos, o presidente não fez :;inão-cumprir o
seu dever, pJis corno mostra ·pela leitura do·
art. -2. 0 d::~ lei dt~ 18 de Setembro Ué 185 esses
actos são criniinosos; e. a seu respeito tem todo o~-_
cabimento a provitlencia allndido, sem ter eti1·.
vista proteger ninguem, mas ·resguardar a pro·. ~ ··
·
priedade do Estauo. • . ..
Si. o nÔbre'níinistrO dos negoéfos: cstt·an{!:eiro:::
conhecesstl as ,ProvJncias de :Pnr:.'i. e ~o Amazona~,
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· si soubesse que as fontes das suas rendns existem
.n~s terr~s nacionaes deve! utas, donde são tit·ados geiros):-Niio sou_eu, é a lei
os productos natmaes, não viria. pe1·ante esta
O Sn. A11mmco:- ... c dignos de punição, porr.amara. pedir a applicacão rigorosa da lei.
que estão em contravcnç:to com a lei.
O SR. MoREIRA DE BARROS (ministro de estra.nO Sn. MonEIJ\A nÉ·B.umos (?ninistro de estrangeirns): -Não tenh~ direito de dispensar un lei,_ geiJ·os):-Leia..a lei de 1850, e vehi.
i .i
'
O SR-. A:\IERico:-Esses explorndores teth in·
O SR. AMEmco :-O governo, senhort~s, em contestavelmente.um certo direito n ser conser:attenção ao engra~d~cimento e prospel'itl:1dc ua'- vados no tcrritorio por elles preparado. Os nobres.,
eputn os s:, em que para o uonco a JOrrac 1a,
vão colher u~s terras do Estado os prod uctos, priucipulmcnte nas 1lot·est:ts \'irgens, é preciso
que ficariam desnproveiLauos. E' tlest<t colheita da parte dos siringuciro~ um trabalho preliminar;
que principalmente tem vindo :1 prosperidade clles tem de roçar, abrir cstradtiS, cortar os ardas duas províncias.
·
bustos, que lhes impedem a mnrclw ou cercam os
Si se quer fazér oma npplicnc;ão rig-orosa da siringaes; fazer o que elles chamam caminhos
• ••
cr
:-,
•
d>' il'inrr; R
i ~f it t dO cSl·. Vi!'
pensar n" lei dev.:J f~zel-a exer;ntnt· strictamen- que é a t'if{ucza do pobre, donde elle espera tir:tr
te, entiio, Sr. presidente, desdejú pcn~o vaticinar os meios de subsistencia por muitos a unos para si
a decadeacia prematura do Para c do Amazonas, e para sua família, é cruel, Sr. presi•l•~nte, que
ven 1am on ros, arma os a pro eeçao co goyerno
dentro em muito pouco tempo.
. intimar-lhes que alwndonem esses
- O SR. MonEIRA DE-BARROS (ministro de estmn- (apoiados),
loga.res
...
geimç) dá um aparte.
O Sn. CA:IIARGO :-Aonde cst5o gnt·:mtidas :Jté
o. 3R.'A1IEUICO :-Si essa lei tem sitlo letra pela
lei~ pela 11osse.
morta iws provindas do Pará e Amazonas, como
O Sn. A:>rEmco :-... e, si hesitarem, si, conhoje a illVocam para manter o priYilegio '!
fi<1dos no que él.es chamam se-u direito de pro(Trocam- se vm·ios apartes.)
priedacJe, não obeclecerem promptnmente ti' intiSr. presidente, não posso deix~r cle fazt>.r uma mação, ajustiça da roça, Sr. pr_e~i~ente, ha de
distmccao -entre concessao o ~overnn e prmlegio. O governo póde concede~· a est'ls exploradol·es gue se rcun:tm em. soc!edade.ou .em
(.

J(.

'

,,

.:

•

explarac;ão'; mas nã~ dev~ru p'rohilfirqtw oulros
o fa~am em identicas circumslancins, e possam
conconer ao mesmo fim.
Por que razão se ba de concccbr a alguns o que
a liberdade de commercio reclama p:n·a. LQdos?
,.

6

!I

..

•

griros) : - Não póde conceder isso.

O Sn. AliEm co :-Não pó de conceder a explo-

ração?
O SR. MoREIRA DE BAnnos (ministro ele cstl'angeiros) : - N~o pó de.
(Ha outros a]Jal'te.s.)

E' certo.Sr.presidente quenos tempos colonines

meio de povoar a; terras do Brazil era dividil-ns
entre don:tt:~rios a quPm fazia la1·ga~ conees);ões,
mas nenn'\ssc exemplo póde ser invocndo, porque outros são os tempos, outros os costnmcs,
·outrn a nossa fórma de governo. No rcgimen da
liberdade não podem vigorar as praticas obsoletas do absolutismo.
·
0 SR. JOAQUIM NABUCO:- Vejo que V. Ex.
está com a mesma paixão, que eu tenho {Riso).
O SR. Al\mmco :-Es.ta concessão, Sr. presidente, além de ser prejudici-al á provincia do
Pnrá, porque, como me parece ter demonstr~do,
c . a nao ara senao a ugen r o com erci
os exploradores das margens do Xingú, vai alé
certo ponto. prejudicar os interesses de milhares
de indivíduos, que se acham estnbeler.idos naquellas localidades, muito. embora o nobre ministro de estrangeiros'. os qualifique de criminosos...
·
A. !3.-TOMO IV.

populosos Jogares desha]?itados.
·
AJ)pello para o te~temunho de dous elos nossos
dfg{tos collegas, que -presidi1·nm a província do
AIII3ZOllaS; elles que nos aigam o ,que eram ha
:12 aunos atraz o Madeira e o Purús'.
Eram des~rtos, ol'lde :1s ti'ibtisselv'ngens dominavaril.; mas, depois que .as primeiras explorações
fizeram de"cobrir as preciosidad~s contidas na;.
quellas tlore::;tas, veiu primeiro o ousado regatão,
epoi
· i .. · , , ·
., ·
,
apõs outros,reunindo-se e attrahindo outros, concorreram para que naquelles rios. import<lntes,
que são hoje os dons emporios do commercio _da
província do Amazonas, se ag-glomerasscuma popula~:ão importante, formando grandes povoados.
E' assim, 3r. presidente, que :e lw de povoar
o Xingú. Si :tté hoje, pela:: difficuJaades inherentes ao terreno e pela f<tcilidade que os exploradores encontram na.colheita dos productos naturaes em outras p:-tragen·s~ não !'C tem feito mais
largas explor;1ções, não. - será , para :.1dmirnr que em pouco tempo . ~~ncorram para

nunci,;m~nto me~m~ que na provi.Dcia se tem
levantado,a discussão que se ;1gita nesta camara,
tud0 isto ha de conconer para que, inais conhe·
cidas as riquezas do · Xingú, maior:-·seja o
impulso dado ao commercio e a industria daquelle v~Jle.
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·Feitas estas consideracões, .Sr. presidente,
entro na aprech1ção do contrato, dispens:mdome de outras considerações,. porque a hora está
quasi a terminar. .
·
As v~ntagcns que resli.ltam para o Estado,(~on
stantes do c;ontrato são as seguintes (lê):
. L" Uma estrada de· rotlagem na região cnca-·
cboeirada, que de\'e comeÇar pelo menos dous
annos depois da appeovação do contrato, c ser .
cone u1 a no 1m e cmco.
2. 0 Navegação :i vela regular, c uepois de
concluída a estrada uma linha de navegatão a
vapor.
3. o Auxilio pecuniario para a ca techese dos
indios até a quantia de :lO: 000~000.

co~currencia quanto ao serviço dos indios, i!-i:nn
arrebatar-lhe os braços de quo elles pre~1sam

(Apoiados).

··

Sr. presidente, si todas estas consideraçiíes
não são sutlicientes para demonstrar que esta
concessão não traz vantagem nenhuma para o
•lO: a o, cu accrescentaret que ao a o os avores
concedidos não ha Ym~só onus pa1·a os privilegiados.
·
_
R. FFONSO ENNA-E OUTROS RS: DEPUTADOS:
-Apoiàdo.
O Sn. Al'.IEruco:-Elles obrigam._se, éverdade,
a abrir uma estrada no prazo de dous annos,
a estabelecer a navegação a vapor· depois· de
concluída
. a estrada, mas si o não lizerem em .que.
~

r.. :\IEnrco:-r as JStG nao esta prenso
no contrato (Apoiados).
Entre as vantagens apregoadas para a concessão. do privil~gio fallon-se na facilidade de
comnmnicaçõcs entre a provincia do Pará e de
Mato Grosso.
Isto não J:a:>sa, Sr. presidente de uma promessa ·
i1l usorin, porque os concessionarios apenas se
obrigam a abrir a estrada na região encac:hoeirad•l, a n:1da mais estão obrigádos .. ·
1 o g-overno qmzcr que a commumcaçao se
faça ha de abrir a cstrad~ á sua custa; porque si
f~rmos a esperar que elln se csta~eleça quando
.. •

- ticular~s. O nobre dep~tado nos disse em· ~u~
dos seus disêursos que o Xingú esta vã deshabitado·, que não havia um só habitante nas suas
florestas... ..
O Sn. JosÉ r.AET.L'<O:-'Çivilisado, não lta.
,.,
, : -·
. estradas?
c o sa·. JosÉ CAETANO :-E' para que ahi haja
-habitantes civilisados..
·
.
O Sn. A~mmco :-São para os indius ~
. OSn. JasÉ CA~T.L"í() d:i uni apnrtc.
. O Sn. AilrnnrcG:;..;.. I\Ias, como espera o ·nobre
~ep-ç.tado :que ..se for:mem populacões, si os con _
cessiOE-:Jnos .1a o dizem claramente . que elles

..

.•

o'

•

'<'

#

..

..

ploraÇão até as cabeceiras do Xingú, entãó não
será- a presente geração que ha de ver realizado esse melhoramento.
Sr. presidente, está passada a hora marcadn
para a 1. a parte da ordem do dia, e eu não quero
por mais tempo abusar da benevolencia com que
a caRlara me ouvm, e . x.. e1xou-me
da palavra (bltiitos não apoiados).
VozEs :-Tem fallado muito bem.
O Sn. b;ERico :-Terminando, Sr. presidente,
sento-me satisfeito. por ter adyogado os interesses ·da província que represento, e que vejo
ameacada nos interesses do seu eommercio, ·não só
, pela 1iresente concessão como por outra!;:, que de
futuro possam apparecer prevalecendo-se de se-

<

seus ter1·enos medit~nte contracto @U <irrenila. meP;tO?. Com taes condiçP._es ninguem procurarit
o Xmgu, porque na Jegmo amnzonica ha muita
terra devoluta, onde qualquer póde ir colher o
que a 11atureza com prodigalidaàc olferece sem
estes onus, se~ ~stas_liceBças, sem estes embaraços ? Quep1 tra pots- estabelecer-se no nlle
privilegiado ? Ninguem.
· Tratemos agora, Sr. presidente, de uma outra
vantagem que se tem figurado corno beneficio para
o Estado, o serY,iço da catechese.
~ Mas ~ste ~1esmo serviço é em proveito dos
concesswnanos or ue r i
· ·
os trabalbos da exploração ; e clles mesmos j:i
dizell! que hão. de ,~ontrata!-os por preços ra·zoavet~,sendo os contratos fettos de accôrdo com
·os· mi :;sionarios.
.
·
· _E3 ma i~. uma razão para. que os privilegiados
nao queiram estranl1os ou intrusos no valle do
· Xingú, porque esse? intr_nsos ·ii"iam crcar uma

O Sn. GALDINÓ DAS NE\'ES :...,.Mais 5 ou 6 como
esta c lá se vai o Pará (Risadas). Esta anda por
200 c tantas leguas..
· .
O Sn. CosTA AzEmoo :-Mas podem não ter
tantos protectores poderosos.
O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-Não se dê tudo.
dê.-sc só quanto elles pedirem (Hila1·idade). - ·
. O Sn. k'IIEnrco : -A camara ha de desculpat·-me o ter-lhe roubado por tanto tempo a sua
att~D;ção (rnuit~~ não apoiados), porque assim o
ex1~m o cRmprimcnto de um dever .. (Muito bem!

(o orador

putados.)

é comprhneiltado

·

j.'()l"

muitos s".r$. de-

A discussão. (ãdiada pela hora.
Entra ém- discussão o projecto · que concede
·· a.ux.ilios ~• la\ourá~
· ··
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· _O S1.·. Tava_res Belf"ort (.4.ttenção):-j effeito os melhoramentos, de que mais carece o
Quando, Sr. prestdente, o nobre deputado pela 1 Brazil. »
Bahia, o Sr. Pris~o Paraíso, requereu que fosse
~I
b
. .
.,
dado -com urgencra para a ordem do dia o pro- ,. · as tam. em c c~~~~ que ante~ dts::;o_ o 1~1esmo
jecto de lei sobre auxilios á lavoura, additando ,ove:no tmh~'" opm1ao contrana c a JUStificava:
esse re erimento, fiz um outro em que pedia por factos e arournentos.
_
_
fossem conv1 a os a assistirem a essa rscussao
~
,
os nebres ministros da agricultura e da fazenda. , no!m~ .. ~eputado por Sergipe, o Sr. Monte, no
Creio que a mesa attendeu no meu· requeri- pt·n~cipLO ~este anno, então em opposição ao act!laL__
-

:"'I

~

O'

,...·

I consclh_o_ e ~ninistro

··--

os nob're~ Srs. ministr~s recebem coní_a ilrecisã
antecedencia a ordem do dia dos nossos tt·nba.lfios
e poi~ sabia~l que hoje entrava em discussão o
refendo projecto. .
.
,. ·
:Não· ha aqui vgora, apezar dessa lei ·ser
uma promessa _do governo . na Jalla t.lo tbrono,
um so os rs. mmrs ros presen e.
Consigno o facto da ausencia absoluta do ministerio 110r occasião do nctual debate, como

da agricultura a"propo~ito
. de au:ulws a lavoura, S. Ex., o.Sr. presiuent.e
d9. CO.!_lselho, c~m .a franqueza, simplicida~e,
dJflus~o e cxperiCncw, o que tudo transpira dó!seu dtscurso, aqui proferido em iO de Janeiro do
corrente anuo, disse o segQinte :
• _ a a rnzao porrrue no nor e
1 zada a layoura da c~mna '?
/
. • ·será por falta Jde braços'?

a lavoura do paiz (.4.IJOiados). "
"'
. .4-ntc~ de entrar na a.pr~ciação do projeclo em
dtswssao, devq_, Sr .. presidente, de~larar fran~amente que nao creiO o goyerno smceramente
·mteressa~o e~ attcnder aos mte~esses da :r;tossa
deca~~mte agncultura por medr~a.s proprras e
precisas, que lhe venham em aux1lro:
As minhas ~pprehcus~es e suspeitas seriam in.fundadas, nao p~ssar!am,_ externando-as, fl~

do Sul; logo não ha falta de bracos .
• -Ha. falta de capitaes, dizem: contimí.a· S. Ex.
• Mas, senhores, é insignificánte o capital. que
se emprega na lavoura da c~nna.
·
I • O que falta são conhecimentos p:cofissionaes
desta. industria, que os exige em grande abun;1 uuncta.
· • Queixam -se, repito, diz ainda S. Ex.,da falta
de capitaes.

1

1

o

. .

"

'

•

r,.' "

•

..

'

T:"'

-. -

•

..

o

•

•

•

•

•

grante contrndicção, especialmente quando ne• " as, sen 1ores, a
i ar i
:- · á •
nhum motivo, ou circumstancia determina uma I' creação destes bancos (bancos dé credito réalj;
mudanç:a de opinião; e pois, j~ que vamos trntar para resolver a crisr da laroura '?
Ele um projecto de lei, que cura de auxilias ú
,, A!1i é que está a duvida ; ahi a grande
lavoura, entendo necessario fazer ao goremo as qucstao._ .
·
seguintes perguntas :
• Um industrial pode achar dinheiro êom ·
facilidade. mas ode tnmbcm a.Yn-ravnr sna oc w o gov r .
, :;::; , , ·
Gisa com effeito de capitaes.e·JJraços?
sição economica. Para muitos a facilidade de
levantnr capitaes scr{t tamhem o meio de :mgAcha ·o governo que é po:'sivel c conveniente mentar suas dividas.»
beneficiar officialmeute, directa, ou indircctamente a nossa :~n-ricultura com capitacs e .. Não aprecio as opiniõ_es. de S. Ex.._, o Sr. prebra.ços' '?
"'
.
~tdente do consel!J.o ~mm1st_ro da agncult~ra, euAceita 0 governo. 0 projecto- snbstitutivo em treg~ndo-as ao cr1teno ~ubltco; torno pot_:_em bem.
discussão'?
-.
. ~enstvel o facto de que :s. E~. acha que nao t~mos
Pretende emendai-o .. aduital-o: e. ne 5te l"aso. I !alta lle braços, nem d~ capJta~s para a a~n~uluaes as vistas do ov~rno?
' ·
. : t':!l'a c de que a. creaçao de bancos temtoriflOS
Ou entende que so· se ev.e procurar ex.ecu ar ·
·
a lei de 6 de Novembro de :l87õ '?
O nobre presidente do Mnselho e mini::;tro da - ·
. ·As minhas perguntas não devem flc~t· sem agricultura, não contente em declarar o· _que
respostn. . _
. -acabo de ler, diz todavia que os capitae~ para· ó~
V. Ex., Sr. presidente, e a camara, vão vêr si nossos estabelecimentos de credito "real só devem
tenho, ou nãq, razão para duvidar da pal_avra do nos vir dos· mercados monetarios estri1ng·eiros,
governo sobre auxilias á lavoura e quaes elles pois o capital não é tão abundánte entre nós para
sejam ; e, portanto, si devo, ori não, exigir do . collocar-se em emprestimos á lavoura ; e quy
mesmo governo dcclara~ões explicitas a respeito. ne:,se sentido roi que caoperou S. Ex... decidida
E' certo que a falia. dÓ throno da presente e ded~~~damente para a lei de 6 de Novembr_o
sessão diz o seguinte:
•
de 18'"·
·
-~
.
s d
· ·n
No seu relatorio, ~pi·esentado na 1. a sessão da
• en o ur~ent?· VIVI 1_car o mais poderoso presente legishltura, diz s. Ex. 0 seguinte:
• Convencido collaborador, como m a 1e1
elarecida attenção para o estado da lavoura.
-• A creação de estabeleciJ:Uentos de credito, n... :2687 de 6 de Novembro de 1875, penso ainda
que lhe facilitem .capitaes e a acquisição de· agora que é no seu vasto plano, mais ou meno~
braços são necessidades indeclinaveis. - .
modific,tdo, que passiyel é encontrar a solução
• .Ha de ser principalmente pelo accrescimo do problema do Gredito agrícola territorial.- Não
da producção que conseguiremos restaurar .as 11resumo cjua a· reforma da nossa· legi:-lação
nossas finanças e adquirir os meios de levar :i. h.ypothecaria e algum systema · d_c anxilios a
1

::·
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p ropr·ios pela confiança que inspira. Não falta,
nem falt::mi credito ~i lnvoura, que inspire confiança; e os meios de inspir;ll-a j<i os indicou
aqu.í e em ~rande parte e com muita proficiencia
Q nobre presidente do conselho.
~ Senhores, nada mais póde fc1zer o governo
~
:t..t.
io""i'. ;·
o qrre prometteu o ~r. JWest en e o conse 1 .
• Ponto é para mim :.1 st~h'o de co~ltcstaçiio quê
• Execute-se a lei de 1875 e j:1 ü um pesa·
niío ha no pai :r. capitne=- com que se àe,·a eon tH
lüio
de* prop:1ra este mistér·. · Ora, si o temos de pedir a di:.:.sitlio sacrificio;• do qual os f:1ctos
• •
•
./
r 1 · ,
estran lOS, me wr ~em q nc, em r z
'·
tt•utatívas e opera~:ões succes:;iras para 3 crençiío lavoura.
• E' qtH', Sr. pi·esidcnte, o credito, o dinheiro
de pequenos b:mco~, emprehendmuos a Jundn~ão
de um grande estabelecimento, que, cstl~ndendo regen1-sc por lei e;:peciaes,. que niío estão na
os beneficios do credito territorial 3 todo o Im- alçada de nenhum governo. Querer por meios
perio, fomente a prospe!'idnr!e. g-er::~l e não sú- arLitíciaes proporcionnr á lavoura emprestimos
.a long·o prnzo e juro mndico é uma utopia, igual . ·
t
aJ~·umas circnmscri )('Ões.
<~ ( a esco cr o a pe( ra p i
_N? r~tatorio ar>resentt\do na pr0sente sessão,
• Níio é desse modo qae se fomenta e protege •
diZ ~. ]~X:. ;
a lavoura.

instituições dessa nntnrez~1, que sir·vam a circumscrÍ!l(;Ões Jimitnrlas, resolvam n qnest~o.
• Taes institniçõe:; não poderão acudir :1lleeessidàde da just:;! repnrtiçiío do credito ten·ito:rial por todns :1s zonas e <1 soluc~o seria nind:~
!1

1

•

o

...

"

'

1

(_o,;

..

~

nfi~nra-sc-me deplorav6l et·ro ent1·egar inieira-·

o

J

.... ,

e

diminunm-se os fretes e os impostos e ter-se- ha
mente es~a principal d;1s nosst1s industrias M pt·ottJgido a laYotml suffici.entemente.
• Aquelle que com tnes medidas não prospera L'
curso na.tur:Jldos acontec-imentos. assistindo com
indiffereiHJtl ú desorganização po'r qne ella terà é pontue n:io dispõe de elemento algum de
inevi1<1vel mente de P<Jssaz·, nlwndonad:1 que s0ja vida.
· • Quanto á credito, elln o tq.rá no dia em que
it si me;;ma. .
·
•Neste intuito, que é certamente o -vossó, o go- inspirar confianc.;a. •
vel'\10 imperial tem rliligenciaào dar exr)CUçfio ú
A' -ris ta dt1s Ot)ll1 iões, que ac.1bo de lür do
lei de 6 de Novembro de 18i5 e não cess:1rá de nobre e. honrado ministro da fazenda, creio que-

leg-ishltivo.•
.
0 que pensa pois o governo agora, repito, sohre o caso?
Tem, on nã'o, a agricultura falla de braços'?
Prcl'isll. ella, ou nilo, de. capitnes ?,
.
.Só acha o govGt'no conveniente a creaçiio de
um )Unco, ou quer am em a
·
cumscripção lim itnda ?
Admitte que sú deva haver um b::~nco, .nu
mes:mo bancos de circnmsctip!;fio limitacht, mas
COm e:mi"-SnO de let\•a:; hypothccnrías no e~tr:mgeiro, ou concorda em que haja e.Sses h:mcos
·de ·circnmscripr5o limitada com emissão de
letras hypothecnrias no paiz~ como quer o projecto substitttlivo, embora se Y<í nesta ultima hypotuesc priY3r as outras industrias, como diz o
}WOprlO ~Bv.erno, fi rar i a ·
Além da opinWo do gov-erno ser ncces3arin. pela
razão de que pelo qn~ acabo de mostrat· <~cha-se
elle em coiltradieç~o, oceorre ainda que hoje J'az
}larte do g~b\n.ete, gerindo a pasta dos negocios
da f:ncnda, o meu distincto amigo o Sr. conseihciro Atronso Celso, que aqni proferiu na sessão
de 2{J. de Janeiro do corrente anno as seguintes
palavras :
cr Ouco fa11nr em fomentar o credito ag-ricola,
credito· re.:1l, territorial, ou que melhor nome·
tenha.
; Ett comeoo por per1ir que me exp1lquem o
.
.·
. .
• .
com~!ercial. Acaso

um

n~ittém o prompto estabelecimento e a prosperirid<1de d:Js instiluicões de credito rea I.
As legislaçõeg estr:mgeiras se e~i1penllam porfiadnmcnte em est<1belecer disposições de accordo·
com n indo! e e o mecanismo d:1s institnil_.ões
de crcclito real, sendo alteradas, quer ns dL.pos1çues p1
i,
·
· · ·,
rclativns á forma e march~~ uo processo,no sentido
de garantirem o prompto reembolso dos creditos hypothe.c:wios e por ahi a e:s.istencia e
prospcritlade dos bnllCOS territori<leS.
No emtanlo 0 nobre sr. miüistro da Justiça,
quanclo aqui se discuLin.om segunda discus~ão
um int.~ressnn'tc projecto relativo ás execu1;ões
f!Gl' dividns da ê\gricnltur;l., onde se cuidava
tamiJem elos creclitos dos bancos territoriaes,
apresentou um substitutivo, muntcn o a Jsposit;:ão do ~ 2. o do a 1·t. -14. da lei n. j.237 de .2~_de
Sciemhro de 1861: pnra a exccuçao por drV'ldas
-gnrantidas por hypothecas 0 não <H:eitaudo a
disposicão do par<1grapho unico do referido pro~
jecto, que cónsngT<lVLl os. seguintes princípios,
aconsei!Jados pela' experi~ncia e recbmado;; como
necessat·ios pat·a 3 .existencia das instituições de
·
credito reul :
'
• Em caso algum s~riio adjudicados os bens
a sociedades de credito real, sem que estas
aceitem.
«E. uiio convinQ.o ellas, serão levadas de novo:

diífere do outt·o ?
ú praça í'obrc nova a'l'a 1.3Çll.Ocem O praz m.
• ~iío Jw.senão uni éreüito, dizia Dupin,e com até definitiva excussão.~
· _
todn n razão, porque o credito não muda de naO proeedimeut.o do· nobre ministro da justiça a
tureza, c_onforrne a prot1ssão de qq_em delle que aUuilo, rcgeitando assim. uma providencia
precis<I e soc.corre-se. •
precisa, necessaria, para ~ encorporação' e exis• O credito é sempre~~ facilitl:Jde, que encontra tencia das instiLuições de credito re;.l, prova
~ individuo de augmentar os seus recursos ainda que o gover:po não está de certo decidido~
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encarar e a resolver o prolJlema dos bancos .ter- ,.taes empatados fóra do seu destino á espera dé enritoriaes como g assumgto merece.
.
co~tr~r boavenda !?ara os_ bens, que lhes forem
O projecto a que me refiro, n. 125 de 1877, se adJUdicado,:; eonvmdo amda notar que, ~i o
dispõe a garantir o prh·ilegio de integridade valot da bypotheca é na razão da meta le do
dos estabelecimentos ag-rícolas, baseando-se em valor do bem, ainda, salva.::~ dfiTerença d.~ quota
consiuer<1Ções de ordem e intere~se pal)Jico e do abate para a adjudicação, t~m a soc!~dade de
bra(;ão na"' execu\)~to traz a ct'esorganização e ;
ruil'!a de t:1es estabel~cimentos; obvia aos !nconjá pela lei de 30 tle Agosto de i8:33, art. 3. o é
jit mais lntameGte pelas leis n. :1.737 de 2t1 ele Setembro de ·18õ<1, art. 14, § 2.o e 1695 de :1.5 de
· Seteml.Jro de 1869.

ciedad~ pan.1. o valor do bem: deduzido o abat~
legal pela adjudit:nção e portanto au(l'men'ta o

cr, it

I

· ·

·

·1

"'

Por outro lado, pó de uma sociedade de credito
real administrar estabelecimentos ruraes?
Um crcdor.adjudicutario é só, tem o zelo de
unico interes~ndo, póde ·pôr-se á testa doesSi o substutivo do nobre ministro da justi(;a t::~belecimento, explora_l-o por si, ou vendei-o com
tende> como o projecto, a g-arantir o privilegio tal ou crua! demo,·a; o mesmo porém .não acon- , ..
0

:..

0

o

-

-.

~

•

•,.,

do-o, p'Or o'Utro lado· peni1itt~, comg jú dlsse, ;
desmembraL·ilo ·:no caso de execuÇão por hypo·
·
'
.. d c
em vi gol' o § 2. o do art.· H: da lei n. 1737 de 24.
de Setembro de 186~.
·
.A.s r;1zües r!m que se fnndou o nobre ministro
da \usH:·a em sustentarão do seu substitutivo e
reieit:mdo o parng-raplio unico do projecto ·n.
:1.25, como se vê do re~peclivo discurso aqui proferido em 20 de Dezembro do anue passado, são
improcedentes.
Os argumentos, que jllslificam, si é que o cono·
m
ud".udicaeão coucta )ara c uul uer
cl'edor, não podem ser invocados, quand0 se
trata de credores, que sejam sociedades de cl'edito real.
·
1sse . .-x. que a ei
-'.1: e e e
186~, derog-ando o priyilegio de integridade nas
execuoões, sacritlcou a razão jur:dica á economica; no entanto S. Ex. no seu substitutivo
mantém esse sacrificio.
Por outro lado, niio aceitando S. Ex. a provi. · .;tnbelcdda no Jal'il'"I'a l !10 uni co ·do rojecto n. 1:25 de :1.877, providencia tJUC, não ~ó
garante a integridade dos estabelecimentos ru· raes, como estabelece um meio facil de pernlittir que ~s socied<~des de credito real, onde preclominam as razões economicas,não sejnm emlJaraçadas quanto á cobrança de· seus créditos,
quer qnc p"ra taes socieJt1des continue nas
exeeuções a adjndica<:iio co:teta, a qual, embora
srjn por menos dGl vnlor do bem hypothecndo,
di fie rene:: ue se diz. é verdade ue sem )lausivel
' fundamento, ser uma compensação a coacçiio,
não convem a essas socíe~lades, salyo quantlo a
queiram.
Continuando o nobre miaistro a sua impugn:wão ao parngrapho unico do citado projecto
n. 125, diz que o faclo de ser um predio <ldjudi:ado ú uma sociedade de credito real não lhe
muda a natureza.
« A sociecla<.le de credito real, di~ S. Ex., a
todo o tempo, na oct~asião mais opportuna, e
mais conveniente, poderá vender esse predio e
convertel-o em àinhein;, como fazem outrcs estabeleciillentos de credito e os proprios particuares, que na co nu~ça JU. 1c1aria e s~s ivi ,
recebem bens por adjúdicaç?:íes. ,
Basta ponderar; Sr _ presidente, que as sociedades de credito real têm por missão dar dinheiro por emprcstimo e reembolsar-se lenta-:
mente para continuar a empréstár, para se comprehender que ellas não pódem ter grandes capi ~
'

.

•

I

.,.

,

t

-.

0

dit~ real, põrque_, aiém do ~1ais, pódem possuít:
muztos estabelecJmentos, que lhes tenham sido
:ld.udicados.
Diz ainda o nobre ministro que a avalia cão· é
feHa por louvDdos da confiança das partes e "deve ·
representar o valor da- occasião ; e. si este não
apparece, é por motivos accidentáes, como por
exemplo, as. pessoas, que pódem concorrer á
praça, não dispõem na occasião de ca.pilaes.
Sr. presidente, a avalíaciio não é o preço da
occasWo, é urna simples uáse para a arrematação
é fundada em regras estabeleciclas pela juris:
rudencia civil e em antecL·dentes · dado mesmo
que a avaliaçilo ·seja exacta. em um momento
qualquer, ou por circumstancia de estragos sup~rvenient~s no inu:ilovel ~ seus acc~ssorios e
micas, o bem pode não v:1ler o preço da avaliação por occasião da arr~matação.
Só a praça corrige os defeitos da ~vali~>ção,
pois.o preço corrente 6 o que se acha em lerlão
publico, onde comparecrm licit:mtes e compradores.
:MuiLns avaliaçoes o em portanto evcrão
ser feitas até que se eiTectue a ,·enda, porque só
então o bem terá o seu preço corrente.
A circumstancia ~11lrgada pelo nobre ministro
da justiça de não ter Jogar a venda do immovel
em praça publicn porque as pessoas, que, podem
á ella ir, não disponhum de e:1pHaes, 6 irrisoria.
Con1o quer o nobre ministro que Il.5o baixem
os preoos, quando lla menos moeda ; ou que os
.: ,
'
' '
·
licitantes ; ou CIUC haja preço, quando não ha licitantes?
As éondições occ:isionn'es do mercado devem
ser iguaes para o devedor e credor; ellas-nnica.s
devem dominar a expropriação contenciosa do
immovel hypothecado ; si o bem vale muito, é
vendido além do preço da avaliação e o devedor tem o reembolso do. excedente do ~eu debi• .· ·
to; si vale menos do que foi avalüído, Ii5o se sahendo qu:mto·, porque ·não teve licitantes, não
e justo que as sociedades de credito real te'nb~ni prejuízo, recebendo o beJ?l- por um valor
o ..

devedor a diiTerença, que vai da metade do. 'V~lor
do bem, preço este da hypotheca, para o resto,
salva a deducção da quota. da adjudicação.
Finalmente o nobre ministro ·da justiça diz que
a lei sobre credito real teve mais em mente o
interesse dos mutuarios ~ue o dos mutuall:tes ~ é, .
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embora~ de ~ma maneira gentl e-rapida, porqu~ J
esta a sua primeira discussão.
·
Concordo com a critica, que o parecer da commissão faz do projccto do distincto Sr. Barão
Homem do Mello. Salyas as alterar,;ües, que indicarei e que desejo se façam no substitutivo da
B seu ere 1 o sem sa ri wio, ou emorn.
i us re comuussao, su $ Lu LVO G_ué se ac 1a em
. O nobre ministro, da justi{'a descoühece os discussão, eu o aceito.
A lei· de 6 dr: Novembro de 18i5, como V. Ex ..
princípios,_ que regem us socieda~es ~e ~!edito
devem ser regidas por leis especiàes ê g-oz<lr dé
gfandes f<1vores, que são sempre no interesse dos
·mutuantes.
E_, 8r .. presidente, não é 11ovo o que peço para
:~s ·sociedudes de credito renl de irem á pra0a os
bens para pagamento de creditas por m<lis de

-

r.ão fore;da.

.

'

.i . -

· Ni.u; "execuções dos credores, que são aqui.

O"

:.

...

~-

tilhas de um casal. ou heranc:~ do devcd01~, não
ha adjudicaÇão forçada, os bens vão á prnço, fazendo-se tantas e nov1ls avnliaçües, até que sejam
etfectiv1lmente arremat1dos.
Neste caso o. producto da arremataoão não
chegando para o integral pagamento, o~ herdei. ros, que têm ãddido a herança, respondem r)ara
com os credores pela differença.
E, convem ·notar, Lrata-so apenas dJ creuitos

letras hypoÍbecarias no estrangeiro r,,z modificações it lei de i8i5, dando mais concessões; e,
como possa dar-se o caso de ninda assim não ser
possível- 3 en.corporar;ão desse banco, autoriza_ a
creação de banc_os de circumscripçãó limitada
com emissão de letras mesmo dentro do nosso
paiz.
·
".Applando a idéa de· não serem fundados. taes
b~ncos p~lo Est~do; ~ si.;_? 7arantia,~u~~ O..Ji:~ta.d~

u
LL
in ',.,ri a c os )CUS nhias, os bens hypothecndo& na rnzão da metade
nas execuções promovidns pelas sociedades de do seu valor,o fundo de reserv11 e a import11ncia
credito real, para que fique por ahi mantida a com que o banco entrará para o thesonro cor-.
perm:mencia dos estabelecimenlos ruraes e assim resporrdente a :1.0 "lo do valor das emissões, que
· garantidas as _rendas do Estado, provenientes· da fizer atG completar o banco o seu fundo soc_iul,
producçiio de taes estabelecimentos; detcrminauo melhor será, para eritor abusos c a intervenção
c ue não se·am coactamente ad"udicados -ás socit:· ·• ·
·
• ..
· ·
·
dades de credito real. no ·caso de execur,ão. os gestão~ pois a respons:11Jilidade . do Estado apabens, que llles esfejaLÍl ·hypothecndos, tenios ·que _ drinhm·á a falta de 'zelo, e de cuidado e contr.atos
com a vunt11gem pat·a o p:liz da conservação sem base real, ou por mais do valor do. lJeni dadõ
_integral dos estabelecimentos ruxaes,as sociedades em hypotheca em favor de protegidos, que raçade credito real facilmente entiio se instnllnrão, mos consistir u inter\'enção do Estado apenas em
reembolsarão precisa e promptamente o capital medidas legaes, que permiltam uma prompla
e juros do emprestimo, não ter~o embaraços na cncorpora~ão das i:Jstituições.de credito real e que
sua vida e prosperidade; e os bens.:ll'ypothecados, tenham ell11s r ida longa e prospera (lipoiados). _
ainda que arrematados engll)badamente, mas
Uma vez- por todas·: acabemos com o Estado
tantas-vezes avaliados, até ue se"nm effectiva· ·,_
·
·
mente compra os em hasta publica, o serão por
Onde já houve neste paiz companhia com
seu preço real, pois este é e.\actamente o preço subvenção,. ou garantia do governo, que não
da venda. .
·
offerecesst~ um grande quadro de abusos e incun. Já a lei detriieNovembro del875 deciara cxpres- venientes? (Apoiados).
,..
sam~nte que possa haver nos estatutos das comAcaso temos moralidade na gestão dôs bens
panhias de credito real um prcro pre\'isto para a alheios e quando sobretudo ha por essa gestão 11
adjudicação, e, só no caso de não haver este, é responsabilidade otlicial 'r (-4poiados).
que será a adjudicação regulada p::.lo valor do
A opinião publica impede entre ·nós os esimmovel, que servir de base ao cmprestimo ·com eanda!os?
.. _
_ .
o abatimento dà 5. 3 parte; c bem assim, que não
haja a. adjudicação senão depois de sujeito um
Os .lribunaes punem os m~ndatnrios in fieis,
-~u outro preço á hasta putlica e não havendo desidiosos e dolosos?
.
.
lançador;. ou não seD;do remida a execu ,iio na
Um bom s 'Stem:l de· dis osi õe I. "'1
orma o ar .
o,regu. amento n. ,; · e -5 e regra para a encorporaçi.io e vida das sociedades ..
. · .
de credito real, é tudo quanto devemos fazer
· Novembro de:1850·~
'Porqlle niío dar UID llaSSO mais adiante, como (-4poiados) •
.convem, acabando, com a adjudicação coacta no
O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- Direi á y. Ex.
caso de exe~ução por creditos ·das sociedades, em porque preferi o systema consagrado no projecto
bmcqs terr1toriaes? ·
!_substitutivo da com missão.
. ·
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O Sn. TAVAREs BELFORT:- Vejamos, porém,
quaes as alterações que o projecto substitutivo
faz ·na lei de 1875 e si são sufficientes.
A lei estabelece o limite maximo dos juros do·
emprestimo sobre a garantia de propriedadPs rtl·
•
7 o • ao asso· ue o r · to s
tit tivo em 8 "/o.
A lei estabelece os limites minimo e maximo
da amor~ização entre 5 e 30 annos ; o projecto
en re e a n s.
A lei impõe a obrigação rigorosa de estabelecer caixa~ filiaes ; o projccto torna esse estabelccimento fncultativo.
A lei estabelece que do·producto liquido da
receita annual do banco, depois de pago o di-v-i<lendo de 9 °/ do cn ital· re:~lizado, se deduzirãe
20 Ofo para o fundo de reserya; e, si houver ninda
excedente naquelle producto, poderá o dividendo
ser elevado a 12, revertendo o re~to para o mesmo
4

•

(

c.

~L<

jccto sub~fitutivo dá e que lembro nesta occasião
. c para tal fim acho que deve o projecto em disi
~ussão mnrcar .um prazo, como faz; mas estou
convencido tnmbem de que_o unico recurso. possiv-el e exequivel é de facto a ·creação de bnncos
de circumseri ciio limi d c 1
• :.letras hypothecarias entre nós e em condicões
taes que possam attrahir para a sua encorpJráção
e existencia capitaes estrang-eiros.
~::. =>
'
r , que o projec o su s ItutiYo-concede a um banco unico com emissão de
letras hypotheC3rias . no estrangeiro e 05 que
peço, devem ser apphcado.; aos hancos de eircumscriprão limitada com emissão de leti·as hypothecarias entre nós; e então estes buncos
rom lamente se installart.o mórmente como
se faz preciso, si _for decretado o seguinte :
Desde que a lei conceder aos bancos territoriaes
de circumscripçüo limitada,que cmittirem letras
(.

reserva, como a dos dividendos, ficnm pelo substitutivo para serem fixadas nos estatutos.
_ A lei dá ao banco uma duração de ~O annos ;
ao pa:::so flUe o projecto 99.
A lei só permitte emprestimos -sobre a gnrantia de hypotheeas de propriedades ruracs e ta mbem, e então a curto pr:tzo, aos mesmos prõi:Jrietarios sobre o penhor d~ instrumentos nratorios, !ructos pendentes ; o. projecto p~rmitte

·103

•

~ ... ,

(.

c.

.., -

mi ir

taes letras,não em moeda corrente do paiz,-como
quer o projccto sub5titutivo,sendo tambem pagas
as annuidades e juros na mes_nía. moeda; mas em
libra:; ester!inas, 10 por exempjo,. visto _as !etras
hypothecarms serem pela nossa legislação de
1.00~ cada uma, no minimo, c ao cambio de 27dinheiros por l~ c p:~gos as <~nnuidades e juros
tamberú em ouro, teremos então a certeza da
encorporaÇão e prospcr!dade de ta_es estabeleci-

g-arantia de juro!', que é concedida as dos empresProcura de letras hypothecarias, porque não
timos ruraes.
ha oscillação no \alor da let1·a e na taxa de
.
·
Si com esses favores ainda não se conseg-uir a juro. .
Possibilidade de serem negociadas 1aes letras
enctirporação de um banco,_ que emitta letras
hypothecarias no estrangeiro, o ·projecto substi- no estrangeiro.
tutivo determina gue n~a o governO" autorizado a
Imn~igraç~o de ca~itae~ estrangeiros _para a
:::'

c.

o (.

~

(

de 6 de Novembro de 1.875~
As annuidades c a garnntiu de juros pagar-se
hão em moeda corrente do paiz. Os emprestimos
serão feitos nest!l especie, ou em letras hypothecnrias, conforme prescreye a legislação vigente.
Sem embargo, Sr. presidente, da maiorsomma
de favores, qoe o projecto substitutivo concede
ao banco unice, que possil encorporai·-se com
cmissi.io de letras hypothecarias no estrangeiro,
il cujos favores se deYc addicionar a revognção
da adjudicação
coacta, mas 'delles
retirar
a ga-_
•
C'r
•
.•

Possivel c natural concurrencia das letras hvpóthccarias com os títulos dos emprestimos ptlblicos.
·
(Trocam-se -muitos apa1·tes.)
0 Sn. TA\"ARES BELFOUT : ' - :Xão se diga que a
J~youru- sofft·e com o que lembro.
·
Segundo n· -lei de 6 de. Noíembro· de !875 e
segundo o projecto Sl;lbstitutiío em discussão, n:t
bv othese da crea ão de um banco unico com
emissão · e ctras hypothccari~s no estrangeiro, o primeiro, o melhot· de todQs os recursos,
conforme a dita lei e projecto, os emprestimos,
assim com.o as annuidade:;. serão fei~s a·o cambio
de 27 dinheiros -por i~; e pois o que já está na lei
em relação a um banco unico póde-se e deve-se
mesmo fazer em relação aos b:mcos de circtúnscripção limitada com emissão de letras hypothecarias entre nõs. - ·
·_
Além disso, como é sabido~ si o lavrador pagar
maior annuidnde, o seu- genero pela baixa do:
cambio tambem valerá niais: tudo é proporcional;
o preço ~o genero fluctua conforme a oscillação

letras hypothecarins, -porque estas estão .perf~i
tamente garantidas com o capital social, fundo
de reserva, valor dos immoveis, que só:_são byllOthec~dos narl!zão·dametade desse mesmo.nlor,
Mhº'que não se: realizar:r_esse desiderntum. ·
Entendo que convém tentar ainda- essa encor-.
poração éom 3:5 garantiàs e· fav~res, qúe o pro-

os' empresti~os portanto dos bancos- de cir~
cumscripção limitada com emissão de letras hypothecarias entre riús, as annuidades e juros'
pagos pelos mutuarios e os juros recebidos pelos
portndores de letras hypothccariàs, tudo. deTe ser
effectuado, embor:i·em moeda corrente, màs ao
cambio do dia (T1·o~am-se muitos apartes).·

amortizaçãe ._de letras hypothecarias, que se
emittirem no Imperio, as companhias, que se
pro.ponham fundar bancos de credito real com
circumscripção limitada, sendo o total do c;~pitnl
social por cujas emissões o Estado assumir a responsalJilidade, não de (1,0 mil contos, .como é pela
lei de ü de Nov.embro de 1875, mais _de 50 mil
contos para todos os bancos.
.
A ~sses pancos de ~ircu~1scrip~ã~ lim!t~da serã~
'

'
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O governo faz emprestimos, cujo pa!("amento é, preferin(qualquer titulo de divida chyrographaria
em ouro para assim obtér de prompto tomadores ou privilegiada; mas outros f:tvoreg ainda são pre.
para SCJ.l-5 titulo~, para poder realizai-os pelo nomi- ci~os pnra. a prompta encurporação e vida prosnal~ ou pouco abaixo dr!ste e para te l-os por menor p_cra de taes sociedades.
.
taxa de jut·o; é preciso collocar as lett·ns hypoAs letras h)'pothecarias e seus juros não devem
r···~·

~

f\

e . fr

·'

:-

;-

•

•

-

:

serão ellas procuradas, serã' tomadas com
As letras líypothecari:1s, como as_ ::policcs,
grande abate; ao passo que com a providencia podem ser dadas em penhor aos b<mcos, bem
que Iem!Jro, estou certo, serão tomadas com agio como em gar1mtia, ou cau(;ãÇl, que devem ser
pe as ~rarantws, que o erecern
ao apota os e presta os p:>. os 1 t·~rentes agentes a a mtmsapartfs}.
.
..
tração pul.Jlka á is~o obrigados e pelos eontraA lavoura não póde deixar rle ter credito, poe- tantes com o ~rovemo,
que tr.m. valot·es: quem tem 100, tem credito
Os difierentes patrimonios, que por lei devem
para 50; e .a garantia, que e !la offerece, é real e ser· conslilnidos em apolices da divida publica,
deY_em poder ~el-o tambem em letras hypotheportnnt" vi~i vel .
vém > lr
lavonra co:-~dições Iegaes apropr·iadas, afim, de
As letras hypothccarias devem ser sempre ao
que com a enc01·poração de bnncos de credito portador e transferíveis por simples trmli1;iio.
r'lal possa ella ter capilaes com amortização lenta
Niio Yejo p1zão para que <lS letras llypothee ajuro mo tCQ.
r.nr1as, que nao sao acçues c companma,_ sejam
Com :'! emissão de letras hypotllccarias, cuja nominativas e que tenh:tm transferencta. por.
amortizat;ão e juros sejam pag·os em ouro,o credor endo::;so com eff~ito apen:1s de cessão civil, pois
estú tranquillo,não muda de emprego ::le r.npital, esta fMma de cessão dispen~a c• endosso, que i1ào
nem procura outro, prefere-o até; e então essas tem então mais razão de ser: letras hypotheletras podem entrar em concurrencia com . os carias. como valores que süo, devem ter a
títulos publicns fl 3 estes pt·cferir, qunndo não m:1ior· fncilidade pnra a sua prompta circula~ão.
forem pngaveis em ouro, ou vencerem mesmo
As letras hypotllecarias têm :uua numen1çãc1
nesta especie menor juro.
de ordem e isto basta ·para o pagamento dos
Não vejo; Sr __ presidente, inconveniente em juros e de sua amortização.
·
que nas capi aes as provmcws o~ Jancos seJa:-11
1 ao peço que seJam empre~ac os em
etras
mixtos. rendo duas carteiras distincta::, não res- hy_pothecari;ls os capitacs das c<Jixas economiCas,
pon.~en.~o uma pela outra, isto é, sejan~ bancos os dos orphãos, que entram para o .thesou1·o e
.
.
. .
....
Desde que os fundos capitaes e os de reserva.
sejam (Jistinctos e que a connex.iio exista apenas
nas acções e nos dividendos, não ha inconveniente nlgum, ao contrario uma cnrteira auxilia·a outra.
·
Na minha província ha um b1mco mixto, tendo
.
1 ir, s, tt a
mmet·cia e ou ra ypot tecaria; e_graças:í conliança,que in:-:pir:t a gestão de
tal estabelecimento e ao bom pé em que por esse
motivo clle se aclut, sem que esse banco na
parte hypothecarin tenha circumsf•,ripç1io limitada, garantin rlejU:ros e de amo~·tizaÇiio d:ts letras
hypotheenria~ pelo g-overno, em fim qmlquer privil~.~gio, a não ser o dtreito de emittir~--letras hypothecnt"ias até o decuplo do seu cnpital, ·suas
l~tra,; hypotht-carias são t1io proeurad<Js que até
, ,., .
Imng-ine-se agora f!Uaes ser1io os resultndo5,
quando á uma mornlisada e escrupulosa gest.5o
se reunirem a fixidez do valor dos cmprcstimos
da letra hypothecaria e do s:~ü juro, ·a facilidade no reembolso d:.;s annuidades vencidas e 110
valor do emprcstimo por um:1 fórma de processo.
mais exp0dita ; finnlmente não ha enrlo para os
llancos territori~es a adjudicaçiio coacta.
Como V. g~c· sabe, Sr. presidente, as institui~,:;;es de credito real para poderem se inl-ltall:lr
e viver devem goz3r de favores e g-artmtias ~c{u~ll~s _servem ilara nttrahir capitaes p:~ra .taes

dJS são exigíveis á vonia.,e dos credores, 'ou pela
maiorid'lde dos orph~os e porlnnto n5o podem
ser empregados em letras hypothecarias, que
não têm época fixa de pagamento, s5o pagns por
via de sorteio.
,
.
.
Finalmente, acho que d~ve ser revogada a 2.a
parte o ~
o ar . · .0 a . e1 c
e 1 ovembro de 1875, que estabelece ::t. obrigação para o
banco dt! credito real de razer entrar p<1ra o thesouro ent apolices da divida publica com uma
quantia. correspondente a iO 0 /n do V;llor das
emis:;õeg, qne fizer, até completar a importancia do seu capit~tl soci;tl, revertidos em seu
ravor o::; jnros deste deposito, qu~ s~rit COlh~ide
rado como gar:mtin da emissão; c de, dada a
eventualidnde de qualquer adi:mtamento por
par e o 1esou1·o·, p·1 er e e ven er estas :lpoli!'es as que forem necessarias- para seu reembolso.
As garantias , que as letras hypothccarias
têm nos imrnoveis hypotheeados e com um;~ margem da metade d·l se11 vnlor, no cnpitat social,
embora por se realizar no fundo d.e reserva,respon·dem àem pela emissão das letras l!ypotb.ecarias
e dis-pensam a pmvidcncia acima ·dita, que faz
timr da enrteira do banco para serem convertidos
em apolices da divida J.lUblica valores,que devem
só ser destinados a empresLimos bypothecarios.
Quanto ás ~arnntias. que pela lei devem offe-

que tem t1_mado as letras hypothecarias.
Além dos favores €3 garantia!", que já pedi para
os bancos da credito real, outros favores e garantias são_ precisos para facilitarem entre nós a
sua encorporação, vida .e prosperidade.
Já a nGssa lei hypothecaria positiva e expressamente estabelece que a letra hypothecaria deva

V,. Ex. sabe, Sr. presidente, ou são materines,

~

~

::,.;,

.

ou moraes.
Das primeiras, salvas as alterações para mais,
que propuz, a no~sa legislação já cuidou, pois
exige, a 1ém do capital sochtl, a obrign(.'ão do fundo de reserva, a condição de que os bens hypothecados sejam na razão da metade do seu valor,
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.tendo os portadores de letras hypothecarias direito, não sobre os bens hypothecados directa e
individualmente, porque o foram á sociedade,
'mas soiJre a mesma sociedade por todos_. os bens
indeterminadamente á esta hypothecados; finalmente c ue os em r·estimos nos uaes se devem
funuar as letras hypoLhecnrias não possam t~r
logar senão sobre primeira hypotllcca, constttu ida, cedida, ou subrogada, ficando assim a so·
i i,
u
.credito.
Das seg-undas, além -do banco, ou bancos,
aq~elle geralmente, ~?Sles na sua respcctira circumscripçi.io, terem o monopolio, que a meu ver
não tem mu1ta raziio de ser, pois só actuará sobre
.a commissão bancaria c uc será mais elnvada
porque a taxa f o juro seguirá a lei geral da ofJerta e da. p1·ocura dos ·capitaes e o interesse do
hanéo está exactamente em baixar o juro do di,
·
e,,ds a.çii.o conferir outras,oa reformae ns existentes, de
modo que sejam <1doptadas medidas, que se possam rcsumir,ou caracterizar na celeridade e economin.
A celeridade deYe consistir em uma fúrma de
processo summarissima·no caso de desapropriação
por execuçüo para pag-amento do credito hypothMario das sociedades de credito real e não,
como _s~ acha es~~b~l.ecid~ nos regjllan~~n tos de ~6

. -··

_·,

'

·

105

tudo deve ser feito por escriptura pablica e
Lambem das cessões, que podem ser feitas
por esta fóTma, ou por tern}o judici.al nos
autos; não rec~liindo imposto ::llgum provincial ou geral, que1· sobre o dividendo dos
accionistas das · i
.. , · · · · ·.
dendo coh1posto da commiss~o bancnri:t e dos
jui·os do capital soc~aJ, empregado cni apolices
ou em letras hypothecarias, qtwr ·sobre os jums,.
- •
<lS c ras ypo tec:11·ws-; na!mente que nos cases de-transmis~iio por :;uccessilo lH:reditariu, já legitima em todos os gr<íos c
linhas, já testmnenturia, lwja isenção de ,dirdtos
de taxa de hQrança quanto ao valor das acções
de companhias de credito real e das suas letras
h' )Otllecarias.
Uma ultima obeservação. Na Europa, onde a propriedtHlo territorial garanl
· ·
·,
. ·.
emprestimo póde ser muito longo; mas aqui os
semoventes t"<lzcm parte da gnnmti<1 e nquelles
em breve desappareccrão na sua parte mais im·portante-os escravos.
.
p
d ·
ortanto eixemos que as proprias sociedades
estipulem com os mutuarios os prazos, que Fnelhor e mais convmiicnte fúrem a ambos e dentro
dos quacs as garantias offerecidas possam servir:
si houver precisão de -mais tempo, as condiç1iics
do devedor for m
. n· .. •·
•

' . j ' ngTicolu,

de modo que possa o penhor s::r con-

~etn~ws y~upnr a .~a,:oura ~1.~ no'·~~ uupos~~s o ~fitnit~u sem se destacar o objecto. dado em penhor

ate teduzn os I?lllLOs, que J<t sobre ella pe:sam
(Numt!!'Osos apowdos) ·
·
Em~ora o emprestimo hypothecar~o só posst1
recnlur sob!·e a metade do ynlor do anmovel e
- porL<mto e$LC, rendendo no seu todo; deva ofl'erccer recursos para pag:nnento desse emprcstimo ;
como a annuidade é lixa c comprchendc a amortiza<,;~o, que é na razão inversa do prazo e nwior
1
i 1 anno que no lH"Imetro, o .JUro, que é
maior no primeiro annoque no ultimo e a commissão bancaria, 'não devemos fazer recahir tantos impostos geracs, provinciaes e municip~es
sohrr:, a a~ricultnra, pois ent:io ella nüo poderá
.com a renda, embora de todo o immovel rural,
pagar impostos e annuidades dos cmprestimos
bypothecarios. .
.
·
Sei bem que pelo art. i3 § :12 do decreto n.
4237 de 24 de Setembro de 186~ c decreto n.
;J(I,7i de ::1 d_e Junho de 1865, o capit;~l das sóeiedades de credito real e as letras hypothec;1rias,
QU a sua transferencia, si.io isentas do srllo pro•.

'

•

•

cariri.~.arrcm:,tação

. . . ê.

~

•

l -

e a adjudica~i.io de in~moveis
para pagamento das sociedades de credit0 re<ll são
isentas. de siza; convem completar esses favores no tocante:a impostos as sociedades de cre:
dito real, não. se exigindo o ~ello porporcional
dos contratos . hypothecarios com as companhias, dos distratos e subrogações,. o que
. ·A. H."'-TOlfO IV.

uas nu1os do devedor; e hem assim que commerciulisomos a agricultura, pois as inslitui1·ues de
credito real, co.mo se vê d:9 seu respectivo i·eg-ulamcnto, mundano executar pelo decrch de ::1 dl.l
Junho tle :1865 c ·da lei llypothec:n·ia c do ~cure
gulamcnto, são de naturt.:za civil.
Com as medidas, crue indico, creio que as insli·tui<:ões de credito real lcd·• ·1
• ·, ,.
promptamente se estabelecer entre nós.
A agriéultura,como]Jem olJserva um judicioso
cscriptor, intervém nos trabalhos das artes de
uma maneira muito· essencial ; é ella c1uem mes
fornece a parte talvez. a mais c.onsideravel das
muterias sobre as quaes se exerce a sun acrão;
é ella quem entrega {t industr_ia de transporte
essa enorme quantidade de substancias animaes
e vegetaes e que essa industria leva a t::>dos os
pontos do gl~bo e sem_ as quaes u~ out:as indns~
trias se <~charmm quas1 que reduz1d~s; e ella quem
provê a:> Ol~tras artes e seus propr10.-s a~e!lles de
motores ammaclos de que fazem um bo tmporE en;quunto. procura para uma -multidão de
industrias os rri&teriaes sobre os. quues estas ope-rum seu .trabalho e uma ·parte dtts. forças motrizes po1· meio das quaes essas industrias se effe-ctuam. dá úquelles, que a praticam e ·em geral a
todas ás classes da sociedade, substancias ·alimenticias sem as quaes ninguem poderh subsis~ir. •
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QSn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Portanto,
As relações tla agricultura com a i)olitica são
pouco apparentes, n1<1s profundas :-boa poli· grande beneficio far5o ao paiz as letras hypothect<rins, si ccnst'guirem, me1Jiantu ll eleração
tica, boa agricultura é um ap horismo.
S:)mos, Sr. pre~illente, um pa!z especialmente do juro, d·esviar para :1 lavoura, nnJe sen1 duagrícola : o a:!glllento, d:1 riquez~ publica; o ne- vida serão tle mais proveito ú riqueza mcional,
C•.;ssnrio a~.:c:-est.imo dos recm·sos do Estaqo, já a maior p;~rte desses capitaes, que actua!~1eute
...

.. e

. .,

!"o

~

..._

~,

. de dia em dia nwio:·es, jú para melhoramentos
materiaes de que carecemo<>. tudo ha de provir
• o· .. •

E' nec.r:ssario, portanto, que tratemos da n1ais • E !las vers:1m sobre dons pontos : :l." limitação
importante, da vital quest5o do nosso paiz - a do prazo dos emprestimos a H annos; 2. 0 auquestão da lavoura, com todo o zelo, cuidado e gmento dos juros dos mesmos emprestimos e das
letrns h ypotltecarias.
p:1triot!smo.
A' pl"imeira objecção respondo que, elll virtude
YozEs:-::\luito bem I Muito bem!
do decr~to de 3 de Junho de }865, ·o prazo dos

presentes.)
O

de Albuquercn j u i 1 a
'

S11~.

de :lO nem mator de 3ó annos. Ora, o projecto
fixou o de H annos, que está comprellcndido
"'

•

•

•

•

:':'

,.

•

o

~o

-

que : . p ~H
,
em separado <JUe assignei, e ex pender os motivos·
porque.não pos::;o acompanhar o::; meus illustrados
·
collegas de eontntissão.
Este :,s:;umJ..ttu de auxiiio:; ú bvonra cumpre
que ::;eja tratndo ex.perimentalmetlte, á vista da
sitm:çjo. real dn nossa industritt agrícola, e não :'t
luz de principio:;: rt!J5olutos, que muitas vezes
não ::.ão ap).Jlknvcis em todo o seu rigor.
Desta regra núo me apartarei.

men!e, mas de nccôrdo com n praxe estnbelecida
pelo Bnnco do Brazil.
' O Sn. !3ur.cio:-Mas que niTo era o,verdadeiro
typo do credito hypothecario, que é o prnzo longo;
t'Ste é o dr:sideratum.
O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE : -Quanto
:.ís desY~mtagcns desta re:;tricção, notarei que os
hl\Tadores pensam de Jltodo muito diYer~o, ainda
ue mnis cori1modo lhes fosse um prazo ninior
:
• ·
(
U • d
tJ
• ..
0
pura a a 'l :Orltzação e suas t IVt as. ão mstslirei
ffcH 0 nccôrdn uc 2!1 de Dezembro de i8i3, afim na juslilkaç5o do augmento até 8 "/o dos j tLros dos
de que o Banco do- Brazil eleve os empre::;timus empre~timos~ porque ·a wesn~a t~xa é o max.imo
; .
,
.
.
. ,I
~-

e

p.::rfazer Otola] de 25.000:000~, possa DOS noVOS contratos l'Olll os lavr~1dores a taxa do juro
ser de 8 o;... vencendo as letra5 llypothecarias o
·
- juro annunl de ti a 7 °/0 •
Srrns outras disposições estlio contidas nos termos da lei hypothecaria e do decreto de_3 de Jul
:J.
Apparenle:nente modesto, este _projeclo é de
grantle utilidade, porque elera no duplo a
sc.nuna qu1) o t::mco do Brazil, em ·virtude do
citado ttccurdo, é ol.ll'ig-aclo a fornecer ú lavoura.
O au:,:-mento llo juro dos noYos cmpre::;timos,
que it primdt·a vista parecerá uw!s um
onus i11:posto aos lavr~1dores, é na re:üidade
perreitallleutc com1'en:;allu pel<l elev:tção ,do j ur()
das letras hY!?Olher~urias, q~e, sendo u~el~10r co(.

'

j(.

(.

t.

~

~

:::,

~~ltantes düs de::;contos, a que ainda estão su-

to(.

c.

..

•

Combinando o augn1:ento da taxa dos emprestimos com a rcstrit:ç.i.io do prazo fixndo p:~ra o
p:~gamenio, o:> meus illustrados collegas dizem :
• Neuhuma l:tvom·a pó r màis prospera que seja,
pode ter rendimentos líquidos de 13 °/0 durante
:l~ amws succe.~sivos. »
Esta o!Jjec(;ãO srria procedente, si esses 13 °/0
fnsscm destinados exclusi"\C.'ltnente, <:OI:lo por engano pretendem, ao pagamento de] uros; observo,
porém, que dessn quota 5 "/o, i::;to é, mni~ da
ter•.::1 part•~. s:io ucstinadüs á nmortiwção da
divitla. Assim, basta que a bvourn no primeiro
:mno prod nz:1 U "/n líquidos, visto qne d:illi por
di:mto n totalidade dos juros c da quotn da
amortiz:u.:~o irá diminuindo.
)

'

rr

•

rr
•

hypothecarias o~ meus illustres collegas dizem:
Jeitn:; na praçn.
• Para :. letra hypothecaria o credito é tudo;
• · do.
o. facto
OS n.· F•Amo REr:;:-.:~poia
d' de não vencer juros superiores ni.io a preJU ICa.
0 Sn. LounExç? DE .t!LBt;Ql!EHQ~E:-Portanto,
• Não obstante, isto·póàe acontecer 1w caso de
os novos em}~r~s11mos ~ao sen1o fe!tos aos lana- desbaTatos financeiros do Est::~do, etc ..• A primeira proposição é verdadeira; e só peço
dores em comllçoe;; mais desvantaJosas.
_ Pen~am aiguns ·c!ne, si forem co.tadas. ao pa~, para as letras _llypothecari~s juros ~up~riores,
entrarao essas letras em compl'tencw com os LL·l !JOrquc o cre:hto dellns nao podera tao cedo
tulos da divida. pu!Jiic~ interna, e deste modo equiparar-se ao dos títulos da divida .publica
serão fataes ao thesouro.
· _ interna.
··
Não julgo nec~ssario tlemor[tr-r~le na refutação_ \ A ~~:g_unda pr~po~ição, porém, afig-ura-se-me
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, para o f_uturo como mesmo para o presente do
nosso pmz. ·
Emquanto não tivermos substituído o elemento servil pelo trabalho livre, e modificado
convenientemente a lei hypothecaria, acredito
que serú impossivel a fundação do credito ru-

do e com grande vantagem para ella, a sommã
de 25.0:10:000$, está no caso de 111e1 eccr a approvação dest:i camara.
Agor:t e~~porei os motivos por que não posso
acompanhar os . meus illustrados collegas da
commis~ão quanto ao projecto substituLivo que
apresentaram.
O pemamento principal desse projt:cto ,é :1
crenção
da execução da
. . do credito real por meio
....

.

.

"':

elles quando assegurnm quo essa gnrantia será
puramente no:11imal.
A prova do contrario. nos fornece a observacão
dos factos. O Banco dó Brazil, quê rleve ter sido
muito cauteloso nos seus empreslilnos, por não
con_tar com a g~ranti? · d~ Esta~o, fez. 5 !~wonra
...

•

J

""'

receber em 1~agamento
deu com pre]uizo.
•

...

.-::,

""

~'

.. t. ... ,· ..... "•J..

fazentl::~s,

que depois ven:-I

•

Sr. presidente; o credito rural só é possivel 'credito commerciul : lll<lS actmlmente '·as t:ondionde a terra tem valor ccnhecfdo e mais ou çües tem melhor::~do muito, a carit·ira llypolhemenos firme; o que depende de uma infinidade cnria salvou o Bnmo do Brnil, póde-:;:e dizel', c
de circumslanc.ia~.
eu heide provai-o.
O cnpital é muito' cauteloso c desconfiado ...
O SR. LounENço DE ALBUQFERQLE:- ~r.o du0 SR. Pm~co PARAISO:- Não ha duvidü.
vido, antes creio que o credito commércial é
o sn·. LounEi'iÇO DE ALBUQUERQUE :-... fJUaúdo funesto á lavoura.
abalnnr.n-so a emprcza~ lJCrigosas, é que visa
O Sn. BuLcÃo:-Funesti&simo. E~~e f?i o que
· · · · ~· .
; a tmam-lhe
com vantagens modestas, torna-se exigente
quanto às seguranças.
Ora rião colivém 5 lavoura senão dinheiro a
longo prazo e .i uro mo 1CO ..•
sempre feliz em seus cmprestimos.
o sn: BULCÃO:- Apoiado.
O Sn: Pmsco PARAISO: - ;\Iniores prejuizos
O Sn. LnrmENço· DE ALBUQUEHQUE :- ... Jogo é o B:mco do Brazil ha de tel' tido com o com~
indi~pensaYel, para olHei-o, que el!a oifercça me rei o do que eom a lavoura.
tod:1s as garantias de pontual reembolso.
O Sn. BAnÃo Ho~IE~I DE l\IELLO: - Tem tamOnde buscai-as"! Nas suns terras"! Não, Sr. prcst en e, porqu .·
ú!j •
•
·.
~
exagerar;ão que a 'terra quasi não tem vnlor proO Sn. Pmsco PAn,üso: -Niio lia duvidn, mas.
prio e determinavel.
menores.
E cõmo tel-o em um 11niz vastis~imo e desO Sit. LouRENÇO DE Ar.uuQUEHQt"E :--:.Diz- me e ri1
povondo "! E como tel-o omle ha aindn um mundo :~parte
o nobre deputado pela B:1ilia que o Banc:o
de terrenos devolutas "!
do
Brazil
c outros têm tido m:liores tn·ejuizos com
Não ::tcrctlito pois qne a Javourn po:;sa attrn hir o cenicrcio
do C(llC com a Javourn ;·
capilaes co:n ~~ garantia sómente do v~tlot· proO Sn. Pmsco PA~\lso :-Sim senhor.
blematico de :;uas tcrrns.
Exaltem muito embora a uberdade e riqueza
O Sn. LommNÇO DE ALBl:Qt:EnOt:E :-Si :issim é,
o n s~ ,I ;
_
,
•
•
estimaria muito que o no re epu a o me- IS·
- os. thesouro~. que elle encena em seu seio; tudo sesse porque os bancos preferem cniprestar ao
. isso será tr:tbalho, perdido: o capital, como o in- commercio (apartes) ; quando C'llcs, como todo
glez, é cakulistn e pratico, não se :1paixona do commerciante, só têm um· movei-o interesse.
bello, m:'s do util; procura o seu interesse, que
O Sn. BuLcÃo :---: A razão é porque no comnão é de certo emprestar á lavoura, confiado
merr.io a cobrança se raz mais facilmente.
apenr.s no valor indetcrminavel das terras.
O SR. LounENÇO DE ~\.LBUQUERQUE:- Si essa é
Mostr<1-no~ a experiencia de todos os dins que
. acham COlll pradores CGlll mais OU menos difficnl- a razão do facto, o que se segue ê que não predadc as propriedaues agricolas que se vendem cisamos de garantias uo Estado para a fundação
com escravos; ao pas5o que <lS outras ahi ficam do credito real, mas unicam~ne de alterações em
abandonadas ; ninguem as quer.
nossa legislação (Apoiados).
·•
Esta é 'a <:onseq_uencia do que disse o noLre
Si precisasse dar exemplos, citaria muitos e,
m . Pnulo
não obst::mte estar sitúada l'.m um dos municipios · Passo a ler algum<~s'pal:rvras qtiéLe B.oy Beaumais rico:; daquella província. Isto prov:t que o lieu escreveu este: a:nno -no Economista F·rancez::
valor das terras, ainda us melhores, depende
• Un~ facto é cert~,: 3 ~ropiicd&de agricola. sen .:·
principal e essencialmente de outro eleníentote-se desde algum tempo . cheia de 'inquietações
obro~.
·
- Ora, a questão do Lrab:1lho ninda não está re- em todos os paizes: Ellá sótfr.e difficuldades e
solvida, é um problema gravilisimo uão somente provanças de differep~es .. naturezas, pre~ente-as
,

·

(J"

•
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ma!ores aip.da no futu~o, e prontv.elmente. exa- 1 direc.tor do Credit Fqncifr deFrança,_e de congera-as. Uma dess:~s d1tliculdadese apropna de- fornudade com as razoes expandidas em um:
prcciaçào que attinae o valm· du sólo. Desde mui- i·elatorio do Sr. Josscau, que nesta materia é autos anuos temos incessantemente chamado a at- tõridade muito competente. ·· .
·
Parece pois, Cfne a honrada commissão esperatenção sobr.J umn grande mudanta que se opera
nos costumes e gostos do:;; capittJ.list::~s. Outr'ora que n lei de 1865, assim modificada, enc:>ntrnrá
e a a n :s : p "' . t _ i~
·
!.
i s
c s ·i p·
para os seu,; cnp1taes; hoje nao, ao menos em çuo do banco de credito real.
O Sn. BuAnQlJE DE MACEDO :-Em Franca ou em.
Fr:mçn. ~')á chegado o. te~o em que ! 5 ~·endas
caminhos ele ferro srio caPitaÍisadas com mnis van- 1
r pniz.
•
tagem do que n renda liquida das terras.
O ~n. LounENço DE ALBUQUERQUE :.,-Declaro·
• Dond.e vem este descredito da propriedade tn·~ que uao tenho esta esperança.
O Credit Foncie1· de Fnmça não esl~ em condi1·itorial? De muitas causas: n mohilidade das
ex:istencias e sitU!-1!(\ies; o gosto dn riquezn facil- ç~es de f.undar no Brazil o Banco .,CJUC teve em
mente transportay~l e renli~avel·; a suppressã_o v1sta u le1 de 6 de Novembro do i86tJ.

°

..

: n....

~

:..

l

...

~

(

...

-

toral que a terra dava antigamente; os emlla- raços da gestão dos immoveis ; os enormes direi""~

.

-.

.

.

começa a propagar-se de que a terra é uma l)ropriedade de valor movel; que um flngello natural, uma descoberta da industria, a concurrencia estrangeira, púde determinar a baixa de
sua 1·enda e do sen. valor. • . . Quando se diz isto da propriedade rural em
França e outros p:~ize~ da Europa pnrcce que não
exagero afftrmando que por ora o Yalor de nossas
fazendas agricolns, muita~ das qtwcs até perma,,:s
e· ii:'ã,.
·
n
btlse a es~a. nwg-nifica instituiç1io crne
credito real.
..
. :~

~

bvourn·não póde ge~ar de credito, sem a garantia do Estado, acrescentando porém qnc tal
garantia ~er:í pm·nmcnte noininal, salvo o caso de
um caraclysmo.
Entendo qu~ nas circmnstaueins em que se·
acha o aiz, essa garantia seria uma perigosi~sima expericncin capaz e comprometter por nnutos annos o crcuilo publico.
O Sn. Pmsc:o PM\Atso:- Não pensaram assim
os-estadistas mais distinctos tle5ta unção.
_
O Sr.. LoUiiE;>;ço DE ALnt.:Qt:EUQUE :. - A lei c1e
i8G:J é um dos productos mais engenhosos de
nosso poder legislativo ; mas niío encontrarit tão
cedo governo bastante temera rio para executai-a.
·
o Sr.. Pmsco PAUA!SO :-- Y. Ex. nos tmz,um
discurso de desillusão: nós, lanadores, aceitamos.
·
O Sn. Lor.;RExçn DE Ar.auQuEnQuE :-Neste assumpto, nwnifesto minha opini:io com a mesma
liberdade com que V. Ex. terá de manifestar a
sua (Apoiados).
.
Si_ o go vemo, tão sincera e profunda é a minh:~
con\ricçüo, nas condições actnaes do thesouro,
ousasse fazer do Estado o fiador da lav-ourn, apartar- me- hia muito pesaroso dos meus amigos para
defender contra elles .os interesses da nação,
neste caso seriamente compromettidos (Não·
apoiados .
,. .
" OSn. PRzscoP.-I.RAiso:-E' preciso não esquecer
·
. ·que somos um paiz agricola;
" O Sn. Loum;;-NÇo DE AL"BUQUEI\Ql.i"E :- O honrado
relator da commissão modificou no projecto substutivo a lei de 6 de ,Novembro de :l865, de
· accôrdo com uma proposta cio Sr. Frcmy, então

O Sn. DuAnQuE DE M.\CEDO: -Na Austria ê
instituição do Estado·
O Su-. LouRENÇO DE ALBUQUEllQUE:-Não; é um
cstnbelecimento particular como o de França.
. Cqm?,_pois, podemos esperar que noB~azil esta

su'itados quev d~:;ej.ar~ws ?
,
Kão conheco muito JJem a lavoura do sul do.
Imperio; mas conhei)O, mais ou menos, a de. alg-umas províncias do norte. AlJi é COUS::t muitodilllcil a venda de uma propí·ieuadc agricola, deum engenho, de uma f:1brica de assucar; e
quando se realiza é a baixo preço c prazo longo,
sem pagamento de juros. ·
·
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- ·Em Pernàmbuco
não é assim; ua zona o 1ttora a ven a e ac1 .
O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE : - Só si é i:ia..
zona do littoral e em Pernambuco.
O SR. J\J."'TONIO DE SrQuEmA:- Em Pernambtlco os arrendamentos augmentam todos. os.
annos.
·
O Sn. LouRENÇO DE AinUQUEP.QUE:- Si isso é
verdade, si na provincin de Pcrnnmbuco os arrendamentos sobem tot.los os annos c as propriedades t~lll facil c.e vantnjosa venda, não ha motivo para que a lavoura reclamo ban::os territoriaes. llodia }llUito bem-dispensai-os, sobretud(}

o

o•

SrQumu:- Precisa ll3l'n.
melhorar ·os seus produclos. ·
0 Sn: PRISCO PARAISO: -E· pàra mandar a 1!1)
chuva·de ouro para o thesouro.
O Sn. LounENÇO nr;: ALBUQUERQUE: -Ao menos
na minha pro)vincln as co11sas se passam comoSR. ANToNIO DE
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diss~. E' muito difficil vender uma-propriedade pensando~se-lhe para esse fim a idade exigida
agricoln; e quando se vende ~ nas condições CJUe por lei; revogadas as disposições em contrario. ·
declarei. Si o la,·rador precisa de algum cap1t~l
Sala das commissões. cnd3 dé Agosto de 1879.
difficilmente o encontra; é quasi sempre obn- -Rodolpho E. de Souza Dantas. -...T.ltl. de1Ya-Jjado ·n tornai-o ao seu correspondente a juro de cedo.
:12 e 18 • o ao anuo firmando letras ue se reformam de seis em seis meze~. Pois bem, apezar e.
alheiros ao projecto n. 2-í8,
viverein desde tantos annos sob este regim·en que
de 1879:
denominarei da usura, os la'!:radores. ~o norte,

. '

.

bitos de economia.
·
·
Sei tambem que nas provineias do sul, on~e
a lnvoura é mriis prC'SJ)era, grande porte dos agncullores estão individados. Parque? Será que a
terra nao ptoduza bastante? Será q!J.O os rendimentos não correspondam ao cap1tal por elles

Artigo unico."O governo é autorizado a mandar
-admittir o estudante Ignacio 'de Arruda Beltrão,
em l\Iarço do anno vindouro, a exame das materias do 3. 0 anno da faculdade de medicina do
Rio de Janeiro, depois de approvado nas do 2.o,
em ue está matriculado· revo"'adas as dis osições em contrario.
~ala das com missões, em 13 de Agosto de 1879.
-Rodolpho E. de Souza Dantas.-J.ltl. ltlacedo.

novas ::olheitas sejam mais abundantes, e ven- Da emenda do Sr. 1lfalheiros ao proJecto n. 248,
de 1879.
didas a melhor preço. '
Voto contra o projccto substitutivo, porque
A assembléa geral resolve : ·
aindaui.io está resolvido o grande problcn~a do
trabalho; porque o valor das no~sas terras e por
Artigo unico. O gonrno é autorizado a manorn demasiadamente variavel e mcerto; porque, dar admittir a exame das materias do 3. 0 unno
além disso, com os habitas de imprevidencia e da faéuldade de medicina. do Rio .de Janeiro,
dispeJ'dicio da maior parte dos _I:tvradores, a ga· cujas aulas frequenta como ouvinte, o estudante
ranti~. do Estado. nã~ seria nonunal, como se d1z, ··Antonio de Souza Soar.es, si _obtiver approv.ação
a; disp~;icões em contrario.
Sala dascommissões, en113 de Agosto del879.
desejo -·é que os governos a trntem com menos
rigoe em seus orçamentos, e a~tendam que ella
já está sobrecarregadissima de Impostos.
Recusando meu voto ao projeclo substitutivo
pensar-se-ha talvez que SO!J._ho~til á cla~sc da
lavoura; far-me-hiam grave m.)nstJçn (Apo~~~~os);

cedo.
Da emenda do Sr. li'Ialheiros do ]JI'OJecto n. 248,
de 1879.

A·assembléa geral i·csolve :
r 1go um co. governo é au oriza o a man ar
por alguns annos lavrador. e na l~voura ainda admittir o estudante Aristides de Araujo Maia a
tenho os meus haveres. S1 me de1xasse levar exame das materias do (1,, o anuo da faculdade de
sómente por considerações de interesse, vot~ria dit·cilo de S. Iobaulo, depois de approvado nas do
~ favor desse projecto ; mas entendo que ac1ma 3. o, em que estú. matriculado; revogadas as dis·
do interesse de uma classe estú o interesse geral; posições em contrario.
e que não é justo que os impostos pagos por toda
Sala das r.ommissões, em 13 de Agosto de 1879.
a nação sejam em gJ;"andc parte destmaclos a -Rodolp/10
E. de Souzct Dantas.-J . .ill. de :Wia·
favorec·er, e sem vantngam alguma, a sorte de
uma só indu~t~ia .. Não posso concordar- com cedo.
,

.

(.

'

•

·o

•

•

L

~

;

l

A' v·ista dest:.1s consideraoões, declaro que voto
pelo projecto dos honrados deputados por S. Paulo
e Maranhtio, aceitand0 as modificações que a
camara entender convenientes (Muito bem;
mUtto bem).
A discussão fica ádiada pela hora.
·São lidas e mandadas imprimir as seguintes
REDACÇÕES:

1:o"ecto
A assembléa ger~l resolve :
.Artigo unico. O governo é autorizado a

A assembléa geral resolve:
Arti"'O uni co. O governo é autorizado a mandar _
admittlr o pbarmaceutico Sebastião Cntão Callado
á matricula do 3. o anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, depois de approvado
em miatomia e physiologia do 2. o anuo ; revogadas as disposições em contrario. _
Sala das commissões,em 12 de Agosto de 1879.
-Rodolph9E. de Souza Da?Jtas.-J. 1Jf. de .ilfacedo.

Da emenda do Sr. li'Ialheiros ao projecto n. ·
·2á:8, àe 1879.

m~n
A assemb!éa geral resolve :
dar admittir á matricula no curso pharmaceJ?.tlCO
.
Artigo uníco. O governo é a~torizado a m~n
da faculdade de medicina do Rio de Jan01ro o
cstn:lnntc Horacio José Ferreira Guticrres, dis- dar a.dmittir a exame das. matonas do 6." anns
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· da faculdade de medicina da Bahia o estudante
Siziilio Ribeiro Pontes, depois de approvado nas
do=5. 0 , em qne está matriculado ; revogadas as
disposicões em contrario.
Sala ibs commisstles, em H de Agosto de 1879.
-Rodolpho E. de SotLza Dantas.-J. M. de llface o.

Do pmjecto n. 2U, ~ i879
A assembléa geral resolve :·Art. :1. 0 O·governo é autorizado a conceder
aposentadoriu a Manoel Rodrigues da Silva, como
a· udante do director dos tra l1alhos
arm, ·
ticos, e conservador do gabinete de ph~ririàcia
da faculdade de medicina da Bahia. com os· venDa emenda do Sr. 11-Ialhei":,.os ao projecto n. 24:8, cimentos
ann uaes de :l:::l00$000. ·
: . •. ·
revogn as ns ( rsposiÇoes em
contrario.
- A assembléa geral resolve:
Sala J.as con1mis.-;ões, em :13 de Agosto de 1879.
Artigo uni<~o. O governo é autorizado a mandar
- Rodolpho E. de Souza Dantas.- J. 1l'I. de
admittir· o estudante Gaslão Adolpho Haonx 11facedo
.
. Bri~gs á matricula do i. o anuo da fnculdade de
menicina (lO Rio de Janeiro, devendo antes do
Do
,
.1
• •
. rap r vado _no Jlreparatorio que lhe falta ; revogadas
as dis-posições em contrario.
o

-

.

'

'>

o

.•

- Rodolpho_ E. de Souza Dantas.- J. llf. de
Jfacedo.
Da emenda do St. Jialheiros ao pi'Ojecto n. 24:8,
de :1879.
A assemhléa geral resolve :
Artig·o unico. O governo é autoriz:tdo a mandar admittir o pharmaceutico
Grcgorio ~Iauricio
o
:

o

•

-medicina da Bahia ; depois de approvado em
latim, anatomia e physiologia do 2. 0 anno; re, voO'adns as di5posições em contrario.
Sa a as commissões, em i3 de Agosto de 1879.
-Rodolpho E. ele Souza Dantas.-J. 1lf. de llfacedo..:-

Da emenda do Sr. J. M, de Freitas e outro ao
' p 1·ojec!o n. i66, de 1879.

Art. i. 0 E: concedido ao ministerio da -marinha o credito cxtraordinario de 4:00:000$, para
de~pez:-~ com a collocn~iio de pharóeS"'la costa do
Imperio.
Art. 2. o Bevogam-se as disposições em con· ·
_,
trario.
Snla das com missões em H de Agosto de 1879.
-Rodolpho E. de Souza Dantas.-J. M. de Ma~
cedo.

Do projecto n. 162 A, de 1879.
Emendas· do senado.
A assembléa geral decreta :
Art. i. c Fica concedido ao ministerio dos negocias estrangeiros um credito supplementar de
1:076;5679, para ser applicado ao pagamento da
despeza
com empregados
em
no.
..
..
. ài:;poni!Jilidade,
.
.
~

. assem l ea g-era reso v e:
Art. 2. o Ficam revogadas as disposi~ões em
_. _. . Àrt. 1. o O governo é nuto!'izndo a conceder contrario.
.
.
O~- fsensão de direitos de importarão pelo espaço de
Sala das commi~sões em :14 de Agosto de 1879 .
.JO' arinos, a todo o material, como barcos, machinas, utensiliüs e ferros, ainda não isento por -Rodolpho F. de Souza Dantas. -J. JI. de,
lei, e que se destinar ü empreza,.ou companl1ia !tfacedo.
· de_ naveg-açuo fluvial.da província do Piauhy.
Do projecto n. :14:6 A, de :18;9,
Art. 2. o Ficam revogadas 2s disposições em
contrario.
Emendas do senado.
Sala das comm·<::<::1
·
~
....:..Rollolpho E. óe Souza Dantas. -J. M. de .ilfacedo.
A <1ssembléa g~ral decreta·:
Art. :1. o Ficam concedidos ao . ruini.sterio- dos:
Do projecto n. 2!~.1, de 1879, emendas app1·ovadas pela tamata dos deputados á p1·oposta ne~ocios do Irnperio, por conta. do exerci cio de.·
do poder executivo que ab1·e ar, minzsterio dos 1878-1879, os seguintes creditas suppleinenl
·
·
negocias da agncultu1·a , commercio e ob~;a.s ta.res:
publicas u1n credito wpplementa1· e extraorrJ.iDe 288:580$6(!5 á Yerba-Camnra dos senanario da q11antüt de 6.910:109$909.
do re&"-para pag;nnnnto do subsidio de· seus
membros e da~ despezas corn a pulJlicaçiio dos,
Accrescente-se no logat· compe_tcnte:
debntes. a contm· de 3 de Maio até :30 de Junho·
A assem!Jl,~a geral decreta :
vindouro.
.. ·
De 392::l92;$5ft,8 á verba-Canwr:1 dos detmta-,
Art. L•-(como está na vroposta). ·
dos-tambem para _Pa.g~mento do subsidio e ~us
Art. 2.• substitua-se elo seO'uinte:
. O ministro e secretario de Estado dos negocias período.
·da fazenda é autorizado. na deficiencia dos reArt. 2.° Ficam revogad3S as disposições em
cursos ord~narios, a realizar as necessarias ope: . _
rações de credito para executão da presente lei. contrario.
Art. :3. 0 -(comó está na proposta).
Sala das commissões em H: de Agosto de 1S'79~.
.Sala da eommissão, H: de A~osL6 de :1879.- -Rodolpho E. de Souza Dantas.-J.·llf. de~Ma~~-,
~~.
J .. Jl!. de J~Iacedo.-Rodolpho Danta.s.
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. D_().projecto n. :1.27 A, dé1879.
En1endns do senado, ·

- i~-f.

N?buco, -José Bonifacio, Leoncio de Carvalho;
Ltberato Barroso, Luiz Felippe, Loureneo de Al-'
buquerqne, :Manoel Eustaquió, ~fonte; 1\Iacedo,
M?rc_olino Moura, Prado Pimentel, Prisco Paraíso,
Ribeiro de Menezes. Sergio de Castro. Soutà Lima ·~
Souza Aadradc Silveira Martii · O"
'·
'eruphico, Soares Brandão, Theodoreto Souto c·.
Zamn.
Sendo meio dia e não estando )r se t ·
egal, o Sr. presidente declara não h~1ver sessão. ·
0 Sn. 1. 0 SECRETARIO lê O seguinte
EXPEDIENTE.

Seis officios do 1. o secretàrio do senado. da ia dosde 14. do corrente, participando ter dirigidiJ ·á··
Aprcsentaciio de requerimentos, projectos e snnc\_'ão as resoluções relativas: á pensiio con:ce- ·
indiCtlÇÜCS. •
dida ao pndre Manoel Corrêa de Figueiredo, ás
·
,
· ::~ , •
·
é · 1 e · nDisms~ão de requerimentos adiados na ortoniú
Gow:alves
Pir:1giba,
c
:ís
prelenções dos
dem de suas apresentações.
estudantes· Eduardo Augusto Nogueirn, .Joaquim
Leyan ta -se a scssfío ás ~ horas.
Israel de Cimeiros e Olympio Tllofl.lpson.- Inteirada.
·
Yai a imprimir a seguinte retificação
RECTIFICAÇÃO.
PI\ESJDENCIA DO SI\. VISCllNDE DE PUADOS.

A's H horns da manhã • feita a chamncln,
(.

(_ 1

~

•

•

t.

.......

fc..

S.

Ce:;nrio Alvim, AI vcs de Arnujo, l\Icllo· e A! vim:
Saldanha Marinho, Costa Azevedo, Oleg-ario, .Toa·
: qúim Serra, Costa Ribeiro, n-Ieira de Vasconcellos, Tavares Belfort, Felicio uos S:mtos. João
Brigido, Lima Duarte, Aureliano de Magtdhães,
Joa uim Breves, lldcfonso de Arau·o B.odrio-ues
. unior, n-Innoel Pedro, 1\Iartim Francisco, Ignacio
)\Iartins, Buarque de Macedo, Silveira do Souza,
Viriuto de Medeiro:-:, Barão Homem de Mello,
Moreira Brandiio, Franklin Doria, Affonso Penna,
Frederico de Almeidn, José. Caetano, MarinnM
da SilYa, Baptii;ta Pereira, Alves de Araujo.
Mello Franco, Barão de Villa Bella, Sinval,
.Freij.as, .Tosü. Basson, Antonio de Siqueira, 1\'Ia.uge~ Carlos, Souza Ctu·valho e Moreira de Barros.
Álmeida C•)uto, Bezerra Cavalcanti; Pompeu:
Esphidola," Gav-ião Peixoto, Abreu e Silva, MalheírOs; Americo, Jeronymo Sodré, JoséMarianno,
e Florencio
de Abreu. .
.Beltrão
..
.
_Faltará com participação os Srs. Almeida Barboza, Augusto França, Andrade Pinto, Aragão e
Mello, ·Barros Pimentel, Espcridifío, Ferreim de
Móurn, F<lhio Reis, Franco de S:í, Franco de
Almeida, Fl'ancisco Sodré, Flores, Bnrão da Es. taric.ia, Galdino, Horta de Araujo, Joaquim Tava. res·; J,.afayette, Manoel de Magalhães, :ti·Iartinho
Campos, Pedro Luiz, B.uy Barboza,RodolphoDan.;

jl

..

•

3'

..

ell<:1 o:5 Srs. Azambuja Meirelles, Antonio "Carlos,
aelfort Duarte, Bulcão,_ Bezerra d~ 1\lenezes,
Camargo~ 'Carh:Js Affonso, Candido de Oliveira,
. Corrêa .· Rabello , Carrão , Couto Magalhães ,
,Dianna,''Epaminondas de Mello, Frederico Rego,
·Frei.tas .. Continho,· França Carvalho,· Fidelis Bot~IE:o, Fer~an~o Osorio, Hygino Silva, Joaquim

ós credi tos pedidos para o ministerio da ágricultura aonde se diz ... não~?- absol~t::ment~ Jie- • não ha absolutamente Becessidade ue adiarse a vota(:ão do credito•.-Cama1·a, iô de Agos.to;..
-Btut~·que de 11facedo:
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 18:
1. a patte (até 2 !toras).

.-

Continuação da discussão do requerimentõ doSr. José Marianno.
.. : . ··,,,
:L a discussão do projccto. n. 27ft, de 1879 sobre'
a licença concediun a A. J ~ de Castro Silva. .
3.• dita do de n. 25g, de i879 ·sobre· a santa
casa da n1isericordia da cidade de Ca.tnpi~as .. : :. ·-;
3." dita do de n. 24.2 de i8i9, reliltivo aos
v~cimento~ do thesoureiro d~ recebedbria do
.3." dita do den.165 dei879"sobre a petição de
D. Maria Luiza de Brito Sanches.
·
3." ditn do de n. 25:~ de :1.879 _sobre a irm:mdade do SS. Sacramento da Antiga Sé.
L" dita dõ de 11. 267 de 1879 sobre as irmãs
solteiras dos officia.es da armada.
:!.." di.ta do.de u.-268 de 1879 sobre os vencimentos do pagador da pagadoria da cidade do R}o
de J:meiro .
3_. a dita do de n. 257 de :1.8i9 sobre os conIhos de o·uerrn .
2." dit3 de de n. 261 de. :1.87!:1 sobre meio soldo
a D. Lauriana R. C. R. Duarte de Drnm mond. ·
:f.. a dita do de n.. :1.74: de i879 sobre o pri- .
viJegio concedido a J. D. Bruton.
·
a.a ditado de n. 213 de 1879"sobre a herva
mate.
'
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_S~ssão 'e•~
PMSIDENCIA

ID ele_ ~~o~:to

~o -sn.~

d~

1.87·9;

''IscONDE DE Pil.-\nos, _

Ccimp:.~recernm depois dn cbamni:Ia, os·srs~;)Ü_~ _
-beiro de Menezes~ Mello e ~1\.lvim', Souza Andrade, .
Azmi1bujn Meirelles, Liberato Barroso, Fi:mklit(~ ·
Do riu, Americo, Corrêa R:.~ helio, Li)nn Duarte;•. _._ -• :PriscoPnraiso, Affonso Penna;. Rodolpho _ ·
Joaquim Senã, José _l\Iarianno, Moreil::a
M-eir.:t de· Vasconcellos, Seraplíic_o, Manoel'_._.", ...,.,, ..
Thcoliore.to Souto, Monte Abreu e
<~,-•.•·t!J·wg<~u--

Faltaram com particip:ição os: sfs ..-A!in
Barboza, ·Andrade Pinto, .Barão da Esfaric1a,-Franco de &'l. Franco .de Almeida~ Fraiíciscó
Sodré, Flores, Galdino das Nev~s·, José.Bqn:ift.cio- .
Martinho. Cámpos;;~Ruy Barboza, Souto• e~:-~e!ll _ ;
eUa os. Srs. Antonio Carles, Bel rort Duarte;~)3_e~ '-. "'"
zérra: .de~ Menezes: Carrão .• Conto de:Magalliães~ _ '::- "•
Fiaelis- -Botelha, ·,ífygino::·silvtl;:.llelle .-EI'~rico;- > ;:
-Silveira de Souza é Tavares Belfort. · -· ::'·-~::}:• ____ ., ·

_' :-t~:oi_êJp dia:apre~~é'-_ a:~~ss~~: ': ·: _. -.~ ;:~ {}~~;L-t·:'i~
lídas :e :~pproyaila,s as actas das_ ~~~sõ~;;.:~n_.;.:· _- .>
..
-

-

:1. 0
•. ·

"'!•

·- .· ,:_·.

.

'"".

SECI.Ü::T..UUO
."'"'

•

·-- - - '

-~-

.

:

'

'~::

:.--:·_ . -

.

'
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Sessão em 19 de Agosto de 1879.

H.3

verbas, e a 229:709$297 para a segunda, as quaes
são distribuídas pela seguinte forma:

Forfa naval. Reformados.

Tlzesow·o nacional:
<

•

<

(

quidação......... 59:361S753
Delegacia do tltesouro em Londres:
es _tlcza .paga ..... .
·Dita provr.vel em liquidação.........
8:8ü~;58SO
Rio da Prata.
Despeza paga. . . . . . 67: 058;$í70
Ditn provavel em liqm açao ........ .
Flotilha da Utuguay :

Silva, aiim de que sejam prestados os esclarecimentos pedidos de ordem aa c;~mara dos Srs. deputados.-A quem fez n requisição.
Requerimento do plwrm:wen tiCo Sebastião
Augusto Loureiro, 2. 0 anni::.ta do curso medico
da faculdade de medicina do Rio de Janeiro
pedindo autoriza~ão afim de que possa prestar
exames das materias do 3. 0 anuo medico, depois
da apl_)rovfldo nas do 2." do mesmo cm·so.. :·
.J
i a.
Dita provavel em liSão lidos, julgados objecto de deliberação e
qui dação.. . . . . . . . 4:5:720 1$575
vão a imprimir os seguintes projeclos precedidos Flotilha de Mato Grosso:
de pareceres.
Despeza paga...... 120: 748~538
Dita provavel em li1879-N. 277.
quidação......... 85: 19~$826
A assembléa geral resolve:
Pagadoria. da .1.llarinha. :
Ar~ . 1. o Fic~m perteD;ce~do á pr~_vi ncia do D~speza paga .. ·..... 505: 77:l;S~61
pendencit~, extremando com a provincia do
Piauhy por uma linha que, partindo da cumiada
da Serra-Grande no 1oo·nr· Gr;l\'atá alcance o
0queiriio do Pnty, e seguindo por este, chegue Dita provavel em
á conlluencia do rio Macambint, e continue por
liquidação......
307:8Bü;}0;)2
este nos limites rcconhecillos até agora.
Art. 2. o Fica pet·tencenJo ú província do
. 2.60:1.:4Bl~~:t5
Piauhy a fregueziu du Amarração com os limites Despeza a annular.
64:299;$119
que estabeleceu a lei pmvincial do Ge:tr:i n. 13GO
"

~·

\

r

~3:156bí83

216~000

:3ipú00

::25$000
90~-JOO
17:510~358
2::l.2i~727

3:3:4:%~5/U
229:769;~:2ü7

t;

,..

do rio Ternonin, rio de S. JÓiio da Praia a cima,
até a barra do riacho, q uc seg-ue p:u·a su~ ta
Rosa; e dnhi em rumo direito á serm de Santa
lUta, ate o pico da Serru Coc:tl, termo do Pi~uhy.
Art. ::!. o A di visiTo esta!Jelecida I3Cla 1)resente
!ei se refere á todas as jurisdic,~ões c campotendas, iuclusive a ecc:esi:1stica. •
·
Saladns sessões, 19 de Agosto ue 18í9.-José
Ba.~son.-F. Doria.-João Erigido_ dos Sf!-ntos.
Ba1Toso.-José Vi1·iato de J.lfedei1;s."-J.
So~~za A ndmde.
:1.879-N. 278.

Foi prosente á commissão de orçamento a proposta do poder executivo , p3ra a concessiío
ao ministerio d:t marinha de um credito de
2:1.0: Oi (l;$ü77, destinado a occorrer ;.ls de:>pezas
indispensaveis ás verbas- for~:a naval- e - reformados-do art. 5. o du lei de orçamento n. 2792
de 20 de Outubro de :1.877.
et•edito ntado n sta lei ):Ira- for .a navalfoi de 2:354:6,85~250, e para os- reformadosde 202:69:1.~726.
Das demonstrações que n commissão examinou
verifica-se, que a despezn feita e a que se t.em de
liquiuar por conta do exercício de :1.8í8 a :1.879,
ascendem a 2.537::1.82~306 para a primeira destas
A.. !5.-TOMO IVo

A di!l't!rença entre esles algarismos c os <los
credilos da citntla lei corresponde it somma llc
182:\lUi-~0::16, para a parte do noro crct1ito pcàido
que se "ter:i de applicnr ao serviço dn J'OF0~
navnl, c a 27:077;557 1 para a r1ue se destma :t
rubrica-Reformados.
Nos docmneutos juntos estú a demonstração
do estatlo das verbas nssignadas pela lei do orçamento de 1878-1879 ; donde se ve,i que das
emms rn ricas resu ,
·
·
total de :1..093:4.74~!183.
.
Si essas sobras fossem estornadas para supri~
mento U.as verbas cuja dotação foi insufiiciente,
resultaria. ainda um salão de 883:3996806 em
relação ~o votado para o ministerio da marinha.
A esta- circumstancia deve -a com missão
indicar a supprcssão do <lrt. 2." da prOllOsta.
Desde que no orçaJLento do mesmo mini~terio ha
sobras, que não têm nenhum destino nntorizado
llOr lei, resulta annullação de despeza~ e conse-:
guiutemente augmen_to de recur~os. _1ambem_ e
•

,

"'

l'

at··

o estorno dns sobras para satisfação das despezas
que se pr9jecta decret~r; pois,existi}ldO o. recurso
lJCla rerertda 3nnullaçao, toda proviueuCla neste
sentido é supertlua~
.
Do que tem expendido, a commiss5o conclue
que a proposta seja convertida no seguinto
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Sessão em 19 de Aggsto::·de 1879.

Ht

projecto de lei, com a emcndu que ucompa-.. (27:077;5591) para as da verba-rcformudos-do
.
nha:
exercício de 1878 a 1879.
. Art. 2. o E' autoJ"izudo o ministro e secretario
de. estndo dos negocias da fazenda a fazer as
A assembléa ger~ll resolve:
Art. 1. 0 (como cstú na proposta).
op?rações de credito que forem precisas para a
redização
•!\ r t . '>~. o (\1
1 em ) •
. de!'tas despezas
0

trario.
Paco
em 28 de Julho de 1879.-Jotlo Fen·eim~
.. ' ..

Emenda.
·suppl'ima-::;c o art. 2. 0 da propostu.
O art. 3. o passa a ser art. 2°.
Sala da commissão, 19 dr. Agosto de i8i9.Buarque de J.tfacedo.-C. Affonso dt?;;issi.s Fig·ueiredo. -Liberato Bar1·oso.- Prado Pimentel.Fabio Reis.

:1879.-N. 279.

PROPOSTA.

~=> ~
·o ·~ ·n ~
:;. re .,c
• admiss:lo do quadro do exercito.
,
da nac.·ão.
Antes, porém, d e dar o seu parecer, que vem
Os creditas concedidos pela lei n. 2792 de 20 a ser-não pedir que se mande contar ao supdc Outul•ro de i877 para ns dcspews dns.v:erbas!· plicunte como antig.:tidade de posto e de- praça o
-força nnval-e-reformudos-do exercww de tempo que medeou cn;ro suu reforma c readiS78 a 1879 são insufficientes, como vereis das missão no quadro do exercito, m:ts o tempo
demonstruçõcs juntas apresentadas pela conta- decorrido de sua promoção de :18 de Juneiro de
doria da marinha.
:1878 a :l7,.de Julho do mesmo anno, data do de·
As cuusus determinativas dessú insufficiencia ereto de sua reforma, contra o qual mais tarde
SãO. uanto ft lrimeira da UClhiS Verb<lS a ele·J
i õl
rr',
va:,;to do;: !Jreros dos gcncros 3limenticios, dn tivo, que o mundou readmittir do qu3dro effectivo
qunl resultou" impossibilidade de manter-se::~. do exercito, pela lei n. 2295 de 18 de Junho de
ba~e de 400 réis que fUra tomadu no orçamento 1873,-a commissão passa a expor :!S razões que
•- , ,
: c,;
, a evaram a e enr em par e a preten(;ao o
as reformas; concedidas Ilil fôrma du lei a oJli- supplicante.
ciacs e praças, e que não podiam ser previstas
O supplicanle assentou praça como voluutnrio
no mesmo orç:1mento.
do exercito em :1855. Depois de relevuntes serA q.1untia necessuria para cobrir as dc:spezas v:ços prestados na paz e em com missões mais ou
dn verbu-força mwal- é de cento c oitenta e menos 'in1portnntcs, marchou para c:unpunhu do
dous contos novecentos e noventa e sete mil e oi- Pa acru ' istirwuindo-se
c· .r u"
Lenta e ::ets rets (18 ... :997;;'J086), precisando-se de uque asslstit·<t, senuo al1nul ferido levemente no
··vinte sete contos setenta e sete mil quinhentos c atac1ue de 3 Novembro de 18G7. Elevallo ao posto
noventn e um réis (::!7 :077;5591)) pura-refor- de tenente, a 18 de Janeiro de :1878, foi sem haver
mudo:;.
pedido, inspeccionado, e pelu junta milftar jul·
Entrei.ar to, como vereis do quadro demons- gado inc:q1uz do serviço activo, que n1ío consta
trativo elo estado dos creditas vot~,dos para us houvera interrompido nLé aquella data, sendo
despezus do ministerio a meu ·_curgo, ex_istem reformado por decreto de 18 de Junho do mesmo
sobr11s nas outrns verba;;:, ·na 1mportnncJa de anuo, acto contra o qual sempre proLestou, e
mil e noventa e trcs cuntos quatrocentos e setenta ultimamente perante o corpo legislativo, que,
·
e quatro mil quatrocentos e oitenta e tres réis. attentlendo a tão ·usta reclama ão, det: ri
•
: lllf>
•
·
. ravclmente a sua petição, mandando pela lei
Ass·m, cont:t•didos oscreditos :.>Iludidos de que n. 2295 de 1873 readmittil-o no quadro efi'ectivlil
carecem as duas verbns supracitadas, na impor- do exercito.
tancia tGtal de duzentos e dez contos setenta
Voltado ao quadro do exercito foi o supplicante
e quatro mil seiscentos e setenta e sete réis considerudo o mais moderno dos tenentes da
(2!0:074.$677), n~:ar(l um saldo de oitocentos armu de infantaria então existentes, perdendo
oitentu e trcs contos trezentos e noventu c nove assim o tempo de antiguidade que jit gozava ate
mil oitocentos c se;s réis (88:3:399$806) sobre a á cpocha de sua reforma, j J.lgada injusta por
totalidnde llo credito concedido pelo art. 5. 0 d:l uma repar,ação do ·poder legislativo. E'- esse dilei já mencionada n. 2992.
· reito que a commi:>são julga assistir ao peticioNestes te1·mos c de ordem de Sua Mngestade o I nario, isto é, que se lhe mande contar em sua
fmperador, apresento-vos a seguinte proposta: 1 an~iguid11de de posto e pra~:a o tempo decorrido
Art. L o Fir:a cõncedido a? ministerio dos ne- de :18 de .Janeiro de ~878 a :17 de Julho do mesmo

I

A

I

I

1

o,;

•

contos scteuta e qu:1 to mil seiscentos e setenta. e
sete réis (2:10:074$677), sendo cento oitenta e
· dous contos novecentos noventa e sete mil e
oitenta e seis réis (182:9'97;5086) para as despezas
da verba-força naval-e vinte sete contos setentn e sete mil ·(Juinhentos noventa e um réis

•

o

l

::""!

te.llpG de gue elle já gozava, como um direito seu,
vá ferir dtreitos adquiridos de seus camaradas
que não podem pretender direitos, destruindo
direitos mais antigos.
.
Nem se creia que u presença de um official distincto, cheio de serviços ao puiz, restituído ao
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exercito e á posição que então gozava possa ·prejudicar a direitos de terceiros, pertubando a
disciplina e a ordem das promoções; ao contrario,
e reparação de uma injustiça e o reconheci'mento de um direito é e será sempre uma garantia de ordem e disci lina.-Assim, pois, a
commissão é e parecer que se a opte o seguinte prejecto.
·
A assembléa o-eral resolve :
Art. Lo O tempo decorrido de :18 de Janeiro
de :1877, datn da promoçno do tenente do 2. 0 batalhão ae infantaria, José Ignacio Ribeiro Homa,
a :17 de Julho do mesmo anno, data da suareforma, seja contado em sua antiguidade de posto
e·de praça .

. ....

trario.
Sala das

com.~issões,

1!1

~e

Ago~to

de 1879.

H.5

-nada menos do que responder ao que se disse
no senado em relação ao vice-l}residente do alto
Amazonas, concernente á ultima eleição approvada por esta augusta camara.
Ha um aviso do St. ministro do imperio que
e~tá sendo entendido nn uella outra casn do
.:
amento e um modo geitoso aos interesses do
g~·upo politico que tomou esse aviso a si.
O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- A oiado.
O Sn. SALDANHA MARINHO : -Tenho de pedir
cópia da d~:;pronnncia pl'io supr~mo tribunal
de justiça do vice-presidente do Amuzonns e dos
documentos, para apresentai-os opportunamente
ú camnra, e provar que não só esta augusta camara como aquelle vice-presidente cumpri_ram

O Sn. BAPTisTA PEREIRA:-V. Ex.
Agosto de 1879- serviço suscitanuo esta discussão.

pre~ta

um

R. ·ALDANHA MARINHO:-Não pOSSO ]JOje
demorar-me nessa justificação, e peço a Y. Ex.
que consulte a casa si me uá amnnbã alguns
A' commissão de instrucção pnblicn foi pre- momentos para eu poder satisfazer este comprosente o rcqum·imento do estudante Theophilo misso.
Dias de Mesquita, pedindo set· admittido a exnme
O SR. BAPTISTA PEnEnu.:-E' pt·edso que na
das materins do 4. o e 5. o annos da faculdade camnra
tambem se abra uma discuss~o geral
de direito de S. Paulo.
sobre
esta
materia.
A commissão não vê inconveniente em defeConsultada a camara, COJ!-Ced~ a ui'gencia perir-se a pretenção do supplicante, uma vez q_ue
e se o H'igu a aze xa
g
'
dos referidos annos, e mesmo por ser o principio
Sr. Buarque de Macedo:d:>: liberdade nestas materias consagrado já em Sr.O presidente,
as ulttmas noticins recebidas da
mm 1a provmcta ao como ten o mva 1 o a
pelo que é de parecer que se adapte o
lavoura da canna uma molestia, que me parece
projecto :
ser a mesma ou identica á que afl'ectou a igual
A assembléa geral resol 're :
lavoura na província da Bahia.
Não preciso encarecer neste momento o alArLigo unico. O governo é autorizado a mancance que pOde resultar degtc clevloravel ncondar
admittir
a
exame
vago
das
materias
do
4:.''
e
• o
•
•
i 1 nto .
estudante Theophilo Dias de Mesquitt;, depois
O Sn. BuLcÃo :-Ser{t uma cal<lmidade.
que se mostrar approvado nas do anuo anterior ;
O SR. BuARQUE DE 1\IAc&oo:-A c:muwa se .hn
revogadas as disposições em contrario.
dé recordar de qnc, na província d<1 Bahia, quanSala das com missões, em :1.6: de Agosto de 1879. do esta invasão se den, as safras licnram perdidas
-llfallteiros.-Franlclin Daria.
por tres ou quaLro annos ...
Entra em discussão e é approvado sem d6:)ate
O SR. Br:rLcÃo:..;. Foi uma verdadeira calamio seguinte
dade (Apoiados da dcptttaçclo da Bahia.)
PARECER
O Sn. BuARQUE DE MACEDO: - . . . resultando

1879-N. 28L

(

A cornmissão de marinha e guerrn, a que foi
presente o requerimento do 2. o tenente r~for
mado do exercito Joaquim Luiz Manoel de Jesus,
pedindo que sua reforma seja proporcional ás
que obtêm outros por invalidez adquirida em
campanh:~, é de parecet· que a tal respeito se
peça .informações ao governo.
,Sala das com missões em :16 de Agosto de :1.879.
-

Marcolino Jioura.-llfello e Alvim.

Entram em discussão e são sem debate approvadas as redacções publicadas na acta da sessão
A

o Sr. Sai.tanl:ia Marinho:-:-Sr. presidente pedi a palavra para rogar a V. Ex. que
consulte a camara si me concede amanhã algnm
tempo para justific~r um requerimento, q_!le
tenho de mandar a me5a, contendo materw,
quanto a mim importantíssima, inclusivamente

<

'

'

quer para as rendas publicas.
Tambcm sabe a camara que, não obstante e~
tudos feitos ·por pessoas muito competentes, -nenhum resultado se colheu das providencias
desse ge!lero, .que foram tomadas pelo governo,
e só mente a substituição complettl,OU quasi completa,da semente que alli era empregada (apoiados)
foi o unico remedio salvador:
Nestns condic.~ões, eu, em nome dos meus ~oi:
legas de derutacão, tenho a honra de propor a
casa o seguinte ·projecto, que está assignado por
todos esses collegas.
.
Em nome da de utação da minha província,
espero que o governo tomara em to ;:r a consideração a proposta que acabo de fazer.
A lavoura da província de Pernambuco é,_como
quasi t~da a la:vourJ do ~orte, um~ das ?-lais_ desfavorectd:ls, e portanto o governo nao deixara que
se aniquille a lavoura da canna naquella proYincia
que é tão rica, e que é essenchlmente o me:o de
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subsistencia de uma grande po.rtc da populução \ tantes em geral e fornecer a quautidndc a que tem
da provincia (Apoiados).
direito os que pagnni. oimposto respectiyo para o.
O SR. JosÉ llfAIUANxo:-A principal riqueza da su!~P!'imento a domicilio.
província.
. .
..o1s bem, nestes termos, todos ~s annos o
governo concede n~vas pennns ~'agua as çentenas

~

'

o

.

racão e remcttido ás commissões de
ag'i·icnltura o seguinte

f<~zenda

c

PROJECTO.
i879- N. 280.

commercial que não podendo supprir a todos os
seus freguezcs, conforme o compromisso tomad()
com elles .•.
O Sn. PnEsrDBNTE: -Devo lembrarao nobre.
Lleputndo que não está nada em discussão.

·-

mittido n qualque1· deputado trntar de maieria
urgente ...
sição e remessa de novas sementes, si forem
necessarh1s, !)ara a substituiçno da que alli é em·
pregada.
Art. 2. o Pa l'<l cxecuçJo dest~ medida, o ministerio da fazenda [loderâ, na falta dos recursos
ordinarios, realizar as necessnrins operarõcs de
credito.
Al't. ?.o Ficam revogarlns as disposi~õcs em
contrariO.
... l:'

....

•

•

, ..

cedo. -Bc!l'lio de Villa Bella.- Epami uondas.Costa Ribeiro.- Luiz FeUppc.- J. Tavares.Bel reto -José Jlal'ianno.- A. de Si ueii'Ct Soares Bmndiw.- Seraphlco .- Nabuco .-Souza
CmTalltO.

O Sl·. Fell.ieio tios Suntos (pela oJ·tlcm) : - St·. l'residente, venho reque1·cr a
nomca~·ão

intel'ina de um membro da
de ::muue mblicn lorc nanto <'ICh:mdo-se gTavcmcute do~nte um do~ meus r:ollog:ls,
aeon teci} por ve;:co: não se poder dm· expcdil!nte
aos pnpcis, qnc existem na pasta da mesma com-

V. E-=. :t

'commls~ã'-1

miss~o.
E nproveit~nt1o o
peço permi~são a Y.

nchar-mr. com a p:llavr:1,
reclam~tr JH'(I\'idencins urgentes tlo g-overno, a respeito de nm
serrioo da maior import:mcin publica: refiro-me
ao scl'Yiço da distribuiçiio de agua potavel aos
habitant•!S do Rio de Janeiro A oiados .
Na estacão de sêcca, que agora atravessam,
tem es~àsscado con:;idenwelmente a ag·un.
O soffrimento de toda a população por tal falta,
si fosse igualmente distribuiào, não causaria o
vexame, a irrita~ão du injustiça que se nota a
esse respeito.
Como toda a C:}mura e toda a população do
Uio de Janeiro sabem, a mú distl"ibuioão do sei'·
viço relativo é de tnl ordem que constitue verdadeirus exce)Jções ás leis ele hyclrostatica. :\ão
sei como, mas o certo é, que lia ruas inteiras
onde algumas casas são bastnntemente providas
ue agu~ ~ outl'as !em complet:~ f<llta deila, dttEx. pm·a

Não ha servi~o algum talvez em que a nefasta
do gorerno se observe mais gr;\VO~a c sill·
gulnrmente inepta do que neste. Com c1Teiio. ha
muitos aunos. na talvez iO annos se tem deClarado que as águas canalisadas pnra o alJta:>cl'imento do Rio de Janeiro sã~ insutficientes. isto é.
que as aguas niio bt~siam para supprir os h:~IJi~
m~o

ni'io está presente.
O SR. FELICIO nos SANTOS: - Devia estar.
O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Devia, mas nãoestú.
O SR. FELICIO nos SANTOS : -O governo deve
snppôr-se sempre presente ; quando não está
faz-se de conta que est(t. E' uma ficção muito
na indole do systema.
nhin nii1; pode~llo sut;[ll'ir:. \ódos os seus fr~~
gnezes conforme contr<Jto com elles firmado, em:
vez d r ' . .
1
s
cada dia, como ·se qualilicaria esse neto? Seria
uma verdndeirn improbidade. Pois hem, si o
governo n:io tem agua para 5 OLl 6 mil habitantes, que p;1gam imposto para tel-a sempre, como
concede todos os annos, touos os dias, novas pennas d'<lg'Ua?
. •x. sa )C nm em como es e serv1ço se az.
Todos os annos aug-menta a edificação do Rio de
Jnneiro. Os possuidores de predios novos requerem conce!'>são de penna d'agua; vai-se. declar~ndo que não ha ngu&; c qne os requerimentos
n_ao podem ser aLLendidos por ora. Os peticionarws espe1·tos não desanimam, e.~peram. Um dia
app~rece requerendo tarnbem um amig-o ou patroemado de um desses individuas que sabem
arranjar estus. cousas ~ ob.tem a concessão para
~
sar, la
.
·
uma certa cqnidndc na distribuição da injustiça.
ldH'e-se o jubileu; 300 ·ou 400 <lproveitam-se:
e nessa biw passa a concessão de novas Jlenn:li;
d'agu::-. Qual é o resultado disto ? Cada um dos
proprietarios que jú pos~me a sua panna rl'an-ua
soffre uma diminuição relativa no supprirnento
a que tinha direito. Si a co usa se limitasse a
isto, ainda não seria tão gT;lnde o mal· mas
a privação n~o se faz co~1 distribui0ão .igu3I pot·
todos os antigos concesswn~rios. Como acabo
de dizer, alguns fic~tm abs:.;lutamcnte !'>en!an-ua
o outros continuam a tel-a em grande ab~n
dancia.
Eu desejaria bem conhe()cr qual é o sco-redo
(Y

''

da IH'eferencia. Desejar:a bem conhecer con10 se

pódc obter agua const:mtcmcntc em cusa. Mas
o que posso affirmar a Y. Ex. é que sem pré
se observa isto nas occnsiões de penúria.
Hn ruas, ha bairros inteiros em que a agua é
abundunte em certas chaearas, chegando para
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alimentar repuxos, CilSCatas e lagos; entretanto
que falta absolutamente ao vizinho ao pé.
Porque n:io direi claramente tudo que sei a
este respeito ? De ordinario o concessionario
de pennas d'agua no Rio de Janeiro paga ao thesouro · f) por mez para er tret o a er agua ;
mas para Ler agua de facto paga 5~ ao guardapara abrir a torneira do registro ! Eis o que

..
...
··... .symptoma
'
"' no:;sos costumes.
dos
-

Agora pergunto a V. Ex.: como se qualifica
Vem~á 'mesa,
este outro procedimento do governo?
Cada lw!Jitante do Rio de Ja:Q.eiro, que é con- seguinte· cessionario de penna d'agua, tem direito a essa
agua durante todo anuo ; mas durante 3, 4. e 5
z s, ll l i
' .
gotta, entretanto o governo fa<:-lhe pagat· os i2
Foi presente
mezes,• como se gozasse desse beneficio
ininter•
r· ..
Uffi!!

deutemente o ~onc~ssionario exigiria o desconto
dos mezes em que não recebe o fornecimento
mas com o governo é obrigado a pagar sob
penas vexa to rias e processo summario ou nullo.
E visto que trnto desta matcria, vejamos uinda
a mnneir:~ porque o governo se faz pagar. Não
só em relação no imposto de penna d'agua, como
a todos os outros que paga o município neuteo,
o thcsouro, sem intimação algmna a~ proprie,.
, ·
, ·
1nhectmento do
imposto ao juizo dos feitos da fazend:1 ; t'az-se
um proce~so em que não é ouvido nem intiillndo
o collecindo e IJela primeir.t vez tem este nolicta e ttl negociO rece cn o um in i , .:-: ,
sob pena de penhora para pagnr em 25: horus não
s6 o imposto, como custas enorme~~ :.~ccrescidns,
isto se dá não só com o imposto de pemw cl'ugua
como a respeito do imposto d·~ industria, escrip·
torio, impo~to de profissiio, etc.
li'' n· t··n·ida nssim uma cl<l5St) )aras i lar ia col·
locndn entre o fisco e o contt•ibuiutc.
Não sei cümo se :•cha autorizado o fisco para
procedet· dt~sta maneii'<t, não sei mesmo si se
basca em algum ni·tigo de lei. Parece-me que
no projecto de orr.nmento vot:Hlo por est:1 c:-~mnra
e pcntleuLe ua upprovaçiio do senado ha algt1mn
JWOvit.lrncia a respeito. Em loilo o cnso aproveito
a cccasião pam clwnun· a atlenr.ão do senado,
para que nc seu zelo de cortar autoriz~çõlls ao
n-overno e mutilar o orr·amcnto não p:1sse arasonra na util disposição lembm a pe a camara
sobre <1S execuções fiscnes.
Eu sei que a respeito do serviço da distribuição d'agua costumam nppellar pHa a escussez da
presente estação, mas _meu. fim, tomando ~ pa,Juvra nesle momento, e ped1r uma exacta distribuiç1ío da privaç1ío por todos os habitantes do
Rio de Jnneiro; porque, Sr. presidente, quando
o soffrimento é eqnitativamen te distribuido, torna-semuito menos sensivel (Apoiados). O que
mais incommoda é a injusta desig1wldade de
tratamento para contribuintes p:1ra terem ig~al
direito. Foi _para fazer estas reflexões que pedi a

PARECER.

.,

nesta capiLul, ~1aéi?naes é. estrangeiros, pedindo
ao corpo legislativo medidtlS correctivas contra
ab_usos praticados pelas merétrizes nas mais pu!ll~cas ruas, com e~ensa (da moralidade c proJUIZO dos commercwntes estabelecidos, que se
vêm o~rigados a !lludar de _casa pela alta dos
alugueis dos predws, produzida por maior demanda dos que traficam com a exploraeão de
pro~titntas importadas da Europa.
·
Sao exactos e c. raves sem du \'ida s fact
allcgauos pelos peticion~rio~: ha tres ou quatro
annos tem-se desenvolVIdo Infelizmente no Rio
d~ J~neiro essa ~orpe iudustria. Nüo julga a com•:s '
, 1es a a respeito: basta notar q uc de dia em dia avulta {t
ex.h~bição das mais abjectas scenns de prostitu1çao, transbordando d:~s Yiellas c quarteirões
onuc outr'o,ra se escondia o hediondo vicio para
a~ rua~ mais frequcntadns c para bairros, onde
so lwbitavam o trnb:1lho e as familias honest:1s.
~
c ma10r convcnwncia pur cobro a lantn
desordem.
Não só a prostituição cheia de n-nlas que
nlfl'onta os b1ms costumes e a scverid:~dc do lar
q_uc cot'l'ompc a mocidaue pela seducçiio e Iiher:
tuwg~m, mas !amuem a que exerce-se como indnslrw lucrativa com :1s solicitações mcrc:mtis,
descendo il ru:1 par:1 provocar os tr:mscuntes, a
que, perdido todo o pudor e respeito ti sociedade,
expõe-se semi-núa ntlS portas e janellas, profenn o o s.c~m a es, pertur · an o a tranq UI Idade da VIzmhanr.a, a que afinal no ultimo gi·úo
da abjecção, não raras vezes infectndn ue embriaguez, serve de instrumento á alliciacão de
outr:.1s victhnas~ ft cultura damr>inha da paixão
do jogo e á machinatão de crimes diversos,
todos esses generos e outros do triste abatimento
e perversão da mulher são felizmente exoticos
no nosso paiz, onde ainda se não sente o máo
estar, :1 falta de recursos para o trabalhudor, a
miseria emfim d:1s velhas sociedades da Europa.
Não ha aqui, portanto, um vicio de nutrição
~ausanà.o uma retrog_rndação yital, uma diathese

-

"'
Em geral os agentes
do mal .vêm de fóra, é u
nr,meia para occupar in- espuma
fermentação putrida das grandes citerinamente o lognr de um membro impedido da dndes doda velho
mundo que a especulação atira
comn?issão de saude publicn, o Sr. Lima Duarte. ás
nossas praias.
H:1 verdadeira importação de secreções mor·
O §r. Mello e Alvim :-(pela ordem.)
Pedi a pnl:.wra para rogar a V. Ex. que se digne bidas de uma civilisação aberrad3, de miusmas
considerar na ot'dem do dia o projccto n. 87 contra os qunes seria licito estabelecer quaren •
O Sn.

PnESIDENTE
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tena ricrorosa para que o contngio se não dissemine, quand~ mesmo .iá por si não fos~e repulsivo o quadro exhibido e altamente mconveniente, a exploração do paiz por semelhante
industria.
Alrruns
crovernos
cone
.o.
. . da Europa,
. impotentes
.

Assim como com razão se permittem certas
infracrões de liberdade individual, medidas de
exeepÇão qua!1do é urge~te attender-.se a "!P-anifestas e imperwsas necess1dades·de ~:mzficaçao nos
casos ele epidemias e contas-ios,_ tambem é lic~o
emprcg::~r meios _extraordm:1.r•os de repressao

labora na populaÇão' das. grandes cidades e ~o
proletarismo, conseque~cw .d,s erros econom1-

decoro publico.
Tei'minando é a commissão de parecer :
Que se remettam cópias da r~p_reseutac::ão _d~ste
pnrf'cer ú I!lm:>. cnnwra muniCipal c por m_,ermedio do Sr. ministro d<l justiça ao Sr. chefe de
policia da corte para providencia.rent.
Sala das commissões, 19 de Agosto de 1879.Felicio dos Snntos .--Lima Duarte.

• "'

..

o.

prostituiç~o .como

3

'

transudaç~o in~vitavel,
canal1sal-a por ass1111 dizer, 1'<3-

m;na

·têm p1ocu.-ado
"'Ulamentando-a tolerando-<! com medidas de
policia geral e sÍmitaria, determinando as c~ndi
ções com que ella se possa exer_cer sem mmores
i-nconvenientes pa_ra a populaç?o .. : H_a mesmo
(

(t:l

1

.•••

PRI~!EIHA

A commissão rejeita t•ssa doutrina de u1,:n
positivismo gros~eiro. Pel~ menos em ~osso pmz
~
i ~ d ,., v n nuo devem VJ or r.

Cont~nuaç.ão

1'.\RTE DA

OHDE~l

1>0 DIA.

da discussão do requerimento do

progresso, o desenvolvimento de de- harr~s, atwoveitanllo ~ ~pporLm{i~l:tde, e
. . julgando desempenhar u~1 ~ever _Il:n·a _com o
A ninguem se _deve pern11tttr o exerc1çto arlido liberal de sua 1rovmctn· u1z rettrar a

individuo,

ú

su:-~s f<~culdades c aptidõ•~s par:1 ~ ~em.

,.,ueJT:• aque e VICIO LCIJ'll:l-Se, portanto, um
neto de legitima defesa da ~ociedade, é o exerci·
cio do instilll'to ele conservação.
Entende, porém, a commissiio que não lw necessid:1dc de providencias t!speciacs do poder
legislativo geral legent ltabemus.
.
O objci to é de policia mu.aicipal competindo
cxclusivumentc ás c:1marns municipaes (Art. 66
da lei de i." de Outubro de :1.828).
A;; provi•lencias contrtt as vozerias nas ruas
e si encio, injurias, o seem a es,
m _1or
offensas á mor~ I. publica devem ser tomadas em
posturas mumCJpaes por serem tan~bem deat0
tribuição munic!pal (Ci~. lei.. art. Cit. 4. •• ).
O a.ssumpto l1ga-se ~mda a saude p_u~l!ca, ~
commodidadc dos hab1tnntes do mumc1p10 e a
edilidade p~rtence p~ovêr_(.~rt. 71).
.
">
Temos amda provtdencia:; geraes ~o-art .•80
do cod_igo crimi!lal, que pune com pnsao por· ~O
a 40 d1as •a pratica de qunlque1· :~cto que p.a optnião publica seja con::iderado como ev1dentemente offensiv? da moral c bons costumes, sendo
em lugar pubheo •.

*

• '

• ·

..

·

b~

de rernovcr os males indicados na petição.
_Nl•sta materia deve-se mesmo permittir :tlgi!-m
arbítrio r;1zoavel, rerrulundo-se o executor pelo mtcrfssc "era!. Taes 'Vicios e taesviciosos acbam-se
fóra da"' Jei quê não póde tolerar actos e industrias ilccilas.

pa.rtido li!JÔ~al· em sua prorind~t, .e te\·e cqmo
resposta, que l'i'fH!t":l~~e um ponc·o,pois as queixas
seri:1m a ttendidas. c q uc o Sr. Adol pho de Barros
seria retir:uJo rln provincia; até este mo!nento
:lincln n:to foi publica·la a demissão do presidente
de Pernambuco.
A verdade de todos sabida é que toda a deputaçiio de sua proviilcia não era solidaria com a
administração do Sr. Adolpho de B~rros, que e~.
. ·
,
.
,
Jerritimo;; in te 1·esses de:; te em Pernambuco.
I Quando salüu de sua provincia, ::tss~miu o
orador perante seus amigos o compromisso de
I solicitar do governo a exoneração do Sr. Adolpho
de Barros.
Não nccusou a um homem que cahisse s,;m
1
farças e ~lesprestigiado P?r aquellcs a quem
tinba serv 1do: pelo contrariO. accusou a um administrador, ·a um funccionário, que cr:1 remu1 ner·1do pot· servir·os relavantes prestados na admin\stweão.
·
Preferé presidentes como ChichCI_'I'O da Gama,
elevando-se acima ela:; lut<lS dos partidos, fazendo
•

·

a o~ c

.. · ~,

e ess :s .. - ..

burlrscos, que n pre_t•'xto de eumpril·em instr_ucçó~~' divide~ o parti~O em que se dcvcll'! ~p01ar.
. Iodos os ltber;~es 1 ecl~mam, a uma so • ~z, a
i retirada do Sr. Adolpho. de ~nr~·os _drc presJdencia de Pernnmbuco, pms, nao e cnvel que. es~a
situação tenha mandado para nquella provmcia

!
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I do

vadora.
O orador quer mostt·ar 30 seu partido que não
deixou de cumprir o seu dever, e que entre o
governo fJUe galurdôa e o p3rtido liber3l g-emendo debaixo das injustiças commettidas p~lo
ex.-presidente, não hesita no caminho 3 segUir.
ue pre ençoes, so rct açoes ou concessoes
podia um partido moralisado, como é o partido
liberal de Pern3mbt,co, exigir do presidente da
o

o

H9

.:

'

l

partido sacrificaram até sua fortuna; cita
I aclos do e~~·pt·esidente em relnt;iio :i nome3ção
de empregados para a thesouraria da provincia,
aonde aindn foram feridos os direi~os dos liberaes, c p:1ra dar arrha:; de suu toleranciu, con1
serv!lu o Sr. Adolpho no corpo de policia alguns
ctncs conserva ores, que a r tm wm ca o
depois do dia 5 de Janeiro.
Cita o orador os nQmes de varios o!Iiciaes, todos
1

..

•

•

,.

.l

•

...

•

Por q~e razão 'llão se levanta r::in queixas con· tidos;· é verdade que ultimamente foram algun;
tra a administração policial que em Pernam- reintegr<Hlos.
lmco fez o noiJre deputado por Goy<1Z? E' porque
Censura Q Sr. Adolpho de Barros, por ter chaS. Ex. governou como homem sincero, deixando nwdo pat·a exercer o !og,<r l1e chefe de policia iná r~spons~iJilidadil do pres!d~nte, a que l~1e ~o!n- terin:unente a um UHlgistrad~ c~n?ervador, que,
pet.a; pots o d1efe de poltcta tem attnb:llÇoes apenas empossado do ::argo,prmcrpwn a fnzertudo
•

...

.·c

...

(. •

•

•

~-

••

_

.J

i.

·..

•

...

O Sr. Dr. Segrsmundo fez apenas JUstiça, nao I e narA·a o que tem .e1to r>a

transigiu com os adversario.s,
•

~ão

r

fez

bar~etada~

cha~ado

~::~;_ tt
c:~pttal

~

.

~r ..i

o;

um mdtYiduo
M:mod l\Iajó, cujos precedentes são

•

~

o· ..

pedia decisão, energia e justiça e a tudo isto dalos na ca,) i tal de Pernambuco.
faltou 'a ndministrnção do Sr. Adolpho .de Barros;
'l'ambcm no falso sentimento rie imparcialidade
ella ficou repellida e detest3da pelo pnrtido li- do Sr. At.iolpllo de Barros fui sacri!lcado o admi])eral de todn a nrovincia.
nistrador d:~ casa de dctenvão, liberal disti!lctisDetcsta·!'e mnis a um amigo, que trnhe, do simo e cheio de serviços a seu partido.
quG a um advcrsario, qne persegue e opprime.
O presidente fez ultimamênte algumas nomea0 orador declara que tudo quanto diz e faz é ções, preteriu liberaes. de muitos servi~os, pnra
nomear um Cavalcanti de Lucerd:.~, que não é
por sua conta e risco.
A n(Jmeação do Sr. Adolpho de Barros niío foi parente delle; nenhum dos nomeados r\ lilJe:al ·
• · ·1
<::•t · fa ,ão Jela rovincm de Per- ainda h a ou.: o;; di·
·
1a
· .. rr'
n3mbuco : via-se em S. Ex. um bom caracter, V:italicio) crn P~r~ambuco, . um individuo que
um homeril rle IJem, moderado, cavnlheiro dis- tmha stdo tlemttliClo de nWJOr do corpo policial
tine to e de fina educ~1ção ; lll<1S o parti tio l.ibcrnl pelo_:; t.:onservadores ..
nao po ta con wr ne e, p ca sa :s
wt :<~
~~
c lll[ re um e, como em uma SJttwçao 1muito esireit:1s a que estava ligado com o par- kral, tendo de nomear-se membros de uma comtido adverso, e porque, quando sahiu da pro- missão de conlianç3, como é a junta medicn, se
vinciu, era .conservador, ~ conservadOl'3S eram r nomeam a eonservadores, ~c prefercncin ~ lib~
as suas amtzatles c relaçoes.
raes, sabenda-se que qunst todos os medtcos da
As t~pprehensões despertadas peln nomeaçiío 1 cnpit3l stio lil.Jeraes.
do Sr. Adol 1110 de Barros só foram dissi l<HI:ts
A ll't1reita a Jresenr~a do honrado mini·· ·
pela cont1ança •1ue ruspirava nos libernes o noi.Jre justi~:a e ch:nna a nltent·iío de S. Ex. pnra um .
ex-ministro de estrangeiros. Acredita que o nobre grnude ui.Juso praticmlo em Pernambuco. tle
ex~ ministro niio aceita a responsal.Jiliuade de todos cuj:t casa de detcnçiío foi retirndo um preso; que
os netos tlo Sr. Adolpho de Barros, que, go\'er- nlli estnvn cumprintlo sentença tle prisi:1o simples,
nnndo pOi' con tu propria, compromettcu e enft·a- c Cti!Hl uzirlo <~L é o poriío do nnvio Gnu!e d'Eu
qucceu o partido liberal; é o que censura ao ex- aonde foi J;mçndo :t ;erros c mundndo para Fer~
pt·esidente.
n:mdo de Noronlw: tudo porque suppúz-se que
A adminb;traçiio do Sr. Adolpho de Barros aqucllc iufdiz er:t o promotor da nwnifcstaçiio
comer:ou logo a des3gradar, pela dubiedude e eseript3 dirigida :10 ex-administrador da! casa de
frr Ueza diante de exirrencias lerritilllaS, recla- deten iio.
'
madns pelos ver a eiros mteresses o partt o
escan a osa a nomeação, sem concurso, do
liberal ; o procedimento havido com o resvei- padre Jo3quim Cnvalcante para uma cad.:ira do
tavel Deão Faria, nomeado regedor do Gymnasio Gymuasio : 113 occasiiío em que o pr .:~;i dente
no dia immediato á sua exclusão da chapa de nomeava esse seu parente, deixava d~ ~anccio
deputados é u:na prova de fraqueza do ex-pre- nar um3 lei daassemblén provincial dispensando
sidente.
o concurso para o preenchimento dos cargos de
Levou o Sr. Adolpho de Bui·ros a sua preten- profesi>ures ils pessoas munidas. de titules da
dida tolcruncia par3 c:om os conserv3dores a esculn normal ; ao passo que isso fazic1, não ..
ponto de l'et·ir aos sens co-religion3rios c que- reintegrava o professor Antonio Carlos Ferreira, que foi despojado injustamente de sua cabrar compromissos do partido.
Cita o or3dor o que deu-se com o administrador deira pelos conservl\dores.
·
do Lheatt·o de Santa lzabel e na 2.n seccão do conComo prova da tão fallada toler:mcia do presulado,nOIH1e m~íus empregados e até' criminosos sidente de Pernartli.Juco, cila o on1dor -reno1

~Ü

CODSel .'a

,

Ad~1lpho pr~m<?Yeu

e

• C

'

i. •

.

C

i. i

·l

U O.

a ~!l1pr~gados co~se~vadores,
Em vari<lS comarcas de sua proYincia as autofermdo os .dtrettos e a JUstu;n que :~sstslta.m a em- ridades tem sido rcsponsabili~adas e demittidas,
pregados hberaes.
porque niío se tem prestado a vontade e aos caCensura tambem a nome:wiio do Sr. José prichos dns autoridades j udiciarias ; · e este prcP:mlino :Marques para a c:tpala.zia da alf3ndega, sidentc n5o é Ctt!J3Z de escl3reccr ao governo com
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documentos e provas capazes de habilitai-o :1 dar l e a desviai-os da ociosidade. O presidente nlio
providencias.
j mostrou plano nem s ystcmn algum na pratica
Cita outro facto que affirma a parci<1lidade do dêsse sen'iço. Foi tudo ao aea:>o, ao Deus dará.
presidente pelos consenra~01:es. Tendo sido o I Teve occasião _de examfnar as obras feit~s nos
orador encarregado de admmrstrar a casa de de- arredores da caprtal, e amauça ·que ellas nao reten(}flo, procedeu _a um iJ?.qu~_rito, pel~ qual fi~ou 1 commendam a administração de S. Ex., pol'quc
prova
- ,l :3 G)... 0;>.
"
.
"dente demrttm.
. . o
Os enger '.1os ccntL'aes que tam bem 10rnm
"
portancia
de
O. presi
ciculpado, mas não ?~1andou processar como dev1a, j ta dos, l~roc.edem _de ~ma. lei de 1~51:, ~.o Ptesi:
1

,

~ata~oil;ro.

conservadores.
O ex-presidente contrariou o projecto de locaempregos e :vingus aos :.umgos- u Sr. narao de ção Jo serviço dos retir:mtes nos engenhos, im}lesquita, por um seu preposto, arrematou a possibilitando-os de tal sorte que nenhum senhor
construcção de um m::tadonr·;l -~ l_ogradour_o da de engenho pude fazer contratos.
camara municipal, no lo~nr-l)c~xlllho .. ~e1to o . . A reforma das repartições publicas provo_a
Hegtabelecerá o facto relütivo ao

No tempo em que _os conseryad~.es, dtstrtb2-1mm

os emprezarios que n"~nca havia.m prclendi~Ó d0 cx-presidente.Nomeou c~;nmi~sões, que pouco
f:..zcr nquelle matadour·o consegumun do prest- resultado dertlm. O celebre inquerito feito no
, ,
· · i eu Hlra contratar corn consulado · ,· ··
•
· ·
a camara municipal a exp-loração do matadouro um coelhinho, os outros ficamm mais ganmtidos,
da Cabau<ra mediante a realiz::~ção de certas havendo aposenl:~dorias indecentes. As outras
obras na in~portrmcia de 8: 000~. Isso não só l reí'orm~s C?~Sistiram, apenasem nova dislribuiçüo
foi cousen lido, com0 ainda mand~u-se co_brar d~ attniJmc.;oes, augmentundo a confusão do sero imposto que só devia ser pcrcebulo depois de , VIÇo.
.
concluido o matadouro do Peixinho.
O ex-presidente, que reconheceu ser pequeno
Os concessionarios cons~guit·am, entretanto, a o pessoal da guarda civica pnra o serviço de
innovacão desse contrato, c findo o novo pr<IZ9, policia, no a.nno segufutc pediu a diminuição
requcrcr:un outra, sendo então soei o o Sr .. ~uiz desse !llesmo pessoal túm_o excessivo. As conse, • :1 • nh?l
:. minoria li "·al a
ara mumc1 ai
uencias desse eiT
a , · ·· .
..,
oppôz-sc ú innO\'<lção no interesse do mrmicipio, ruas do Recife, em pleno dh1, oram asS<llt~dos e
mas o IH"esidentc da província declarou qa.~ o roubados os transeuntes.
coronel Luiz l\Iaranhão tinha direito ao que pedw,
O subdelegado da Varzea, liberal distincto
e nesse scn ir o ez-se novo con ra .
<tzer a p~ tcra com iHIISanos pagos do
passou-se com protestos dos liheraes.
seu bolso, e por Isso, ou por não ter aceitado
O me~mo se deu quanto no levantamento da a ?oucordata, foi demittido. Ainda mais, o subquantia que rlcvi:l caber ao coronell\laranhi.to c a stituto que lhe nomearam foi um conservador.
ti:mça por clle requisitada. Houve approvação da
Nus su~s reformas não procurou o ex.-presicamara e ordens expressas do presidente.
dente reall.zar n~nhum dos principias aprc"·onuos
Ex )O~ tos estes f:1ctos )Cl'!!'Unta i o H" ,.,·elo )artrdo lrberal
· ·
' . co
dente fez on nãu f:wor, dispensando aquillo quo 1 peuiam m~ü$ vida para as camaras muuicipacs.
a lei ordenava.
! Elh~s contm uan~ s~IJ a n!esma prcssilo ndminisi\proveita o ensejo para rest)onder ao seu co!- ! tr:a~rva, a provmera esta obcrnda d:ts mesmas
lega de dep:1t:1~ão que estranhou a censura feita ~- dJíl!cu_ld_!tdes, ~o HJCsmo runccionalismo, c as
:líl p!'csidente pol' tet· rcl:lçues com os conscrv:trepart1çues estno da mesma fórnw oro·anizndns
cloros. A censura não foi feita no sentido que quunto :10 seu pc~sottl.
"'
S. Ex. lhe tleu, mas nns preferencias JIHJteriaes
i\. reforma ~'! _mstruc(?ilél fui tedn ceutntlisaque o ex-presidente da província de Pernam- / dora. O munrc1pro, a família, o ensino, tudo
lmco mostrava pelos mais tlCerrimos adversar·ios q~utl cancretado nas miios do presidente. A caruo pal'tido libet·al. Cont:t a vüwem de S. Ex. :i L1:eira do lll:.l"'lstcrio · · <rn· •
~
comarca e Pao Alho e a sun hospeda;1:em em r:on~r~ensa~:io. Esta reforma flOL' si stereotypa o
casa de um chefe tonservador enjos antecedeu- e~p1rtto pm:co, mesquinliO atrazado do e:(·pretes n::ts lutas políticas não permiltiam a S. .Ex.. Sidente de Pernambuco. '
concedm·-lhr. semelhante distinccão. Eta ella
Lambem na assembléa, por indicação
tanto mais singular quanto Tesidiam na locali- doIniciou-se
cx.-prc!iidentt~ uma lei incompatibiliznndo o
dade liberaes muito distinctos.
de cargos pro;rinciaes, com os cargo:;
Esse comportjmento do p1·esidente afug-entou exercicio
gr.raes ou municipaes. E:;sa lei t!·ouxe uma elesdelle o~ seus co-religionarios, vivendo S. Ex. organização
geral, impossibilitando os colledo,·es
quasi isolado no seu partido.
provinciaes de accumularem o setl emprego
O presidente atraiçoou o parti1lo liberal da com as collectoria.:; geracs, o que o fnziam sem
província e o impediu de satisfazer os compro- prejuízo do serviço. Ainda mais o ex-presidente
missos de honra que contrahira na opposiçuo. deu á lei effeito retroactivo,~"-applicou-a com tal
rigor que não uiz aceitar os servicos nTatnit ·
Passa a tratar da sua adwinistracã:o e )ro
como e a foi esteril e prejudicial á provincia. As e um Istmcto cida ão na bibliotheca proobras attribuidas ao ex-presidente· pelo nobre vincial.
deputado }lOr sua ·província, não foram feitas por
Referir-se-ha em poucas palovras ao ,modo de
iniciativa de S. Ex., mas pe:os esforços das com- tributar do ex:- presidente. Aquelles impostos de
missões . locaes dé> ·soccórros e com dinheiros consumo votados pelos conservadores e contra os
destinados aos mesmos. Essas obras. aliás exclu- quaes os liberaes tão energicamente reclamaram,
sivamente destinadfls a dar trabalho :.\os retirantes foram conservados por insistencia. do presidente
1

1
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pela :1~semlJléa liberal. Por esse systema ha elesigualdade no tributo, crue recnhe qua:;;i todo
sobre o pobre.
o ex·pt·esideate de Pernambuco não manúou
. aeputados cons~rvado,_rcs it cam~ra, por9ue
em outra sessão, c o repete.
Não houve compt·essão do voto no ultimo plcit•)
deitoral. O n·esidente snhia ue o m·tido liberal
para vencer a eleição niio p1·ecisava d:~ prôtecção
do governo, e com elfeito os conservadores balidos nos ulLimos reductos solicitarnm tre.~uas,
tt·ocando as mesas que tinham [!ela concessiio do
·terço. Os liberaes não aceitaram, apezar da intervenção favoravel do presidente. Em algumas
rr

r. · •

••

,.

,

121

A di,;cussão fica atliaua pela hora.
Vêm a mesa. são lidas e mandadas imprimir
as seguintes ·
·
nEMCÇÕES.

Accresceute-se no logar compw~n te:
A nsseml.Jiéa geral decreta:

·
Arts. L", 2.", 3. o e !í:. o (como na PI'Oposta).
Art. ~· o
IV
1
, a promf1{l~o dos officiaes da arnwda, de que trata
o ~ :3. o do nrt. L o da lei n. 2296 de iS de Junho
de :1873, !leu desde já reduzido a dous annos.
. Art. 6.• (é o 11rt. 5.o da proposta).
I S:1la das commissões em 18 de An·o~to de 1879

S. .Tos<', a íudig-naçüo do partido manifcstoll-se
energicamente.
Quan.do se tratou de fazer a apun1ção g-el'al, a
acta que a~pareceu a ::n ct1 a ?UI o commen_sa
do e~- presidente, a (lo 1J~nel1c 13 do, do protcg·Jdo
doPao d'.\.lho. O~x.-prcsldent~~ tet~tou.corrom- 1- Roílolpho E. de s~uza Da.ntat.::....J. itf. ék
per a_camara mtmtetpa~, e como o nao podo cou- !Maceclo.
segmr a suspendeu. S1 prevalecessem os planos
do presidente e os da sua camara apurndora, não I Redacâio da emenda do S1·. 1l!ctllteiros ao JII'Ojt!Cto
seriam deputados dous membrus distlnctos da I
•
n. 248, de 1879.
camara actual.
I
8omo Yerearlor, o oradol' envidon todos os esforços para evitar o fraccionamento da chapa li- 1
c a , pa a u a 1a m vie.::;
1p e ,1, m
lia de vir, quer o g-ovcrao queira, quer níio
l{lteira,
. porccue
. o partido liiJeml da provinein não
A' ultima l{orà o~ ex.-presidente, tendo perdido o
fund:mumto pnra snspender a eamarillegalmcnte,
fnlminou-n mt1is tarde quanrlo ella se achava no
.exercício de um ttcto legal. Entretanto motivos
legaes não lhe lw.viam faltade para essa suspensão.
o

t

:':'!

'

t

irreeusaveis, que oex-pres:idente de Pel'll:ltnbuco
;ltraiçoou o partido liberal na província, c que a
:ma tolemnci~' p(!los adversarios feria os lcgilimos direitos dos liberacs.
Concluinrlo, diz que completam·•nte descrente
do que se ehama politic:1 geral, vi~to que as sitna<;:ões não $C fazem pela vontade nacional, por
ser c.alcn!:) do Imperador inutilizar as eleições e
os partidos c a resbteneia do povo, voltar-se-ia
para nqui o qne n re minis ro a azen a
clwmou a pequena política. Esperava que os ministros cuidassem do pnrtido que haviam militado
na opposição, habilitando os seus co-rc!igionarios
na administrnção, e praticando as mediclas da r:-ua
crença que a occasiiio lhes permitisse. Mas com
pezar e com magna vê que o actual gabinete,
talvez embara0ado pelos negocias geraes, tem inteiramente e.;qucc.ido as pobres províncias. Vê a
su:-. província gemendo solJ o latego de um presidente mais oppressor que o aclversario,e depois
das reclamações de quasi tod:J n deputação, man·
ter-se esse mesmo funcci.n!lario,q!le a adminis,

O Sn. Ptmsmr:N1'E d:í para a ord0m do clia 20:

L• pctl'te (att: cí

i :1./2).

Urgrncia votada :1 requerimento do Sr. Sal<lan!la ~Inrinho.
.
As m:~terias designadas para o di:~ t9 c mais
a 1." discussão do projecto u. 8~, de 1879, sobre
o montepio de D. Rita C. V. ue Lima.
.2. a parte.

. I:'CUSS<tO O pl'OjeCtO ll • ., ;), SOíJl'e Ó CUStO
das obras do novo mat::~douro.
Continuação da· :J..n discussão do projecto que
concede auxilias á lavoura.
Levantou-se a scssiio ás 3 3/~ da tarde.

Ac.ta de ~O de
PRBSIDENCI.A

DO i'R.

Ag~sto

de 18,..9.

VISCONDE DE PRADOS~

>

rando bem merecer os altos conselhos imperiacs.
A's 11 lJOras da manl1il, feita a chamada_,
A sua ultima supplica ser:í peJít· ao g-overno, nch:un-se presentes os Srs. Visconde de Pratlos,
em nome dos s~ns co-religionat·ios te Pcr1wm· Cesario Alvim, Mello c Alvim. Sald:mha l\Ial'ibuco, que o goYerno nomde p:wa alli um presi- nho, Abt•cu c Silva, Viriato de Medeiros, Tadente que por sua política tlcm0nstre querer ·,nrt•s Dclfort, Sinval, Costa· Azevedo, Olegario,
govemar com o parti!lo liberal, ou que dí$pema Dassoa, José Mari:mno, Fal1io Reis, Mello Franco.
a sua coail.iuvação .
Freitas Cottlinho, Bm·ros Pimentt'l, lltu:rque l.!é
.A..

16.- TO.MC

I\'" •
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.Macedo, Bnpti;;tn Pcrcirn, Mari:11lllO da Silva,
GaviãE> Peixoto;Barão Homem de Mello, Frederico "de Almeida; Esperidião, Rodrigues Junior, Theod~reto Souto, Antonio de Siqueira,
Hil~eiro de ~rmrezrs, Sonzn A!lrlt•ndr•, Azamb1~j:l

Joaquin1- Breves, Joaquilil Nalmco, .José Caetano, Barboza, Andr.ade Pint~, ~ariio da Ê~t:mcia, Es~
Leoncio de Carvalho, Luiz Felippe, Mnnoel Carlo::, peridiiio, Franco ele .Almzida, Flúres, TltcodoManoel Pedro. Ueira de v~ISCOncellos. i\fartim miro c Visconde de Prados : e sem c!la os Srs.
Francisc~o, Pr~do Pimentel, Sergio dé C<'lstro, Carriio, Couto :Magalhães, Iiranra Carvalho, FiSouza Lima. Souza Cnrva.lho. Silveira Martins. delis Botelho, Hygino Silva, i\Iello Fr:mco, 1\IaSigismundo·,
Serapllico, Silveíra de Souza.. Soa: cedo, Silveira Martins c Silveira de Souza.
... .....
:Ao meio dia abre-se a scsslío.
Tendo daJu a. hora. o Sr. presidente deci:lra
São lidns e approvudas us actus dos dias 19 c 20.
não lwver sessão, por. não haYer numero legal.
O Sn. 1.'' SECUETAmo"dá contn do seguinte
Não houve expediente.
~ O Su. PnESIDEXTE uú pa:·a a ort.lem do din 21
EXPEDIENTE.
a mesma do dia 20, tnuto na primeira como 11:1
seg-unda pat·te.
Officios:
Do Clinsclheiro José nonifn.do de .Andt':lda e
Silva, communic::mdo que no dia. :19 do corrente
tomou :1ssento no scna o como reprcscn an e
da pro,•incia de S. Paulo.-Jnteir<~êla, officiandoSessão em 2i. de Agosto de 187'9,
se ao governo.
l'RESlDE::\CIA DO SR. PTIEOERH;O DE A.L:I!EIDA,i. 0 VICE
Do ministerio da justiça, de :1.9 de Agosto cor.
PRESIDENTE.
.
rente, remeltendo o àutogr:l!JllO sanccionado da
resolução de 30 do mez findo, abrindo ao goSG?.DlARIO.-ExPcot-e:sTE.-Appro,·ar.ão de redaccões.-Proverno, pelo seu ministerio, um credito suppiejectos.-Obser•ações c r~<(uerimentt' do Sr. Sl;:i.;mundo.
mentar da quantia de 180:000,5 pnra as despezns
-·ORDEM no DIA..-3.:-t chscus~rro ~o projeclo ·n. 2i4 tle
com o presidia de Fermmdo de Noronlla.-A ari8i9. EmcnJas.-:~.a discus~5o do pmjecto n. 2G:i de
i8í9.-l.a discussão do JH"oiccto n. 183 de 1Si9 concechivar, officiando-se ..ao senado.
dendo auxilias á Ja,·oura. Discurso .do Sr. Bulcüv.
Do ministerio da ngriculturu, de 20 de Agosto
corrente, remettendo o decreto n. 7.!~26 de :16
do rorrente ue concede rivile"io n Henri ne
meida, Cesario Alvim, Alves de Araujo, Monte Hantenfeld pnra est:1belecer cnsas de hanllos
Gavião Peixoto, Fabio Reis;:toão Brígida, Marco: denomim~dos- turco-russos- nesta capital c
lino Moura, Sergio de Castro, Lourenço de Al- na província do Rio de Janeiro. - A' commissão
buquerque; :Manoel Eustaquio, Barão de Villa de indnstria e artes.
Be.lla; Prado Ptmentel, Buarque de Macedo, l\IoRequerimento de Francisco Ferreira de lllaceretra de Barros, Prisco Paraíso, Barão Homem de do, pedindo prestat· exame das materias do /1. 0
Mello, Barros Pimentel, Olegario, Ignacio Mar- :mno da faculdade de medicina da corte, depois
,.-
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1.23

de approvado no 3.0 - A' conunissão de instrucTirar da subvenção premios pecuniarios para
ção publica.
as producções originaes; que um jury competente
Foram lidas e approvadas sem debate as re- julgar dignas dessa recompensa;
Pagar direitos de autor por orig:inaes ·e traducdacções publicadas no Diario do Padarnento de ções;
··
c.
20 do c01-ren~e sobre. a matricula do _estudante
thea:ro normal;
de nx.açãu de forças navâes.
~ar annualmenie. um numero certo d~ hene-,
São lidos_, julgndos ohjecto de d~liber.aç~o, e fic10s
para estabclecnnentos de educ ·~
once
en o-se·llle vara esse fim, coiuo subvenseguintes
l ção annual e auxiii_o ~os enca:gos q!le sobre si ··"'>
tom.n, o prodnr.to lHJUido de sei<: lo~erw' ilnr:>nte ·PUOJECTOS
o prazo de sete annos do respectivo contrato·
'
revogadas as disposições em contrario.
1879-N. 282.
S:;la
das
corn.missões
em
20
de
Agosto
de
i879.
1

I

~

•

'

•

•

1.

blica e faz•.~nda foi presente o requerimento do rençtJ de Albuquerque.- Praukliu
,
bacl_wrel Sizenan~o Barreto Nnbuco. de Araujo, Sodré -Ban-os Pi1nerttel. ·
tratai· com o supplicante a fundação e custeio de
um theatro normal, sendo-lhe para esse firil concedidas seis loterias annuacs, cujo producto liquido) como subvenção, será applicudo aos encargos que o supplicante se impõe.
As commissõeg reunidas de instrucção publica
e de fazenda, attendendo a que é um reclamo
geral da opinião publica restnurat a arte dramatica em dec:,d!}nc:ia, e que é de grande neccssi'a

7

·1

•

r

"talentos que abundam em nosso paiz possam
encontrtH' uma escola da lingua, do gosto litterario e de sãos princípios de moralidade ;
en en o a que o supp 1cnn c se propoe
-contratar com o governo impcr.ial a fundação e
custeio de um Lheat1·o normal, sem onus algum
pura o Estado, visto que com o producto
liquido de seis loterias annuaes, que pede como
subvenrão e auxilio, terá de prover os seguintes
encar.,.os:
OI'ganizal' uma comp:mhia dramatiea com os
melhores artistas da lingua nacional ;
Fundar aulas especiucs para o estudo elementar e pratico da arte thcatt·al ;
Fazer representar unnualmente um numero
certo de peças origin,tes brazileiras;
Tirar da subvenção premios pecuniarins para
as producçües originaes, queum.jurycompetente
julgar dig-nas dessa recompensa ;
)

rr

• .. ),·

·rr·

1879-N. 277

A~

Limites da p1·ovincia do Pütuhy com a do Ceco·á.
A ccmmissão de· estatistic.:n, tendo l'Xrtminado
com a attenção que reclama a ma teria dos .limites
entre as províncias do Pinuhy e Ceaní, de qlie
truta o projecto apresentado em sessão de i9 do
corrente mez de Agosto, nssignndo pela quasi tototalidade dos depatados das duns mencion11das

. .·

~·

.

sobre o assumpto ;
Considerando que a mnteria j:l f•Ji submcttida
á considernt;ão dn eamara e h.,rgamente discutida
nas sessões 1le Agosto e Setembro do referido
ann.J de 1875;
povos da povoação da Amarrat:ilo e d<t villn do
Príncipe Imperial, aquelles pedindo a annexação d!l reSlJC<.:tivu territorio á p!·uria::ia do Piauhy
e estes a :1unexaoüo á. província do Ce<<râ;
Considerando, finalmente, e mais que tudo,"que,
em vi~ta de documentos irrecusa1rei:; e estudos
sobre as respectil'ns cartas ~er.g-raphic:1s, é Q limite natural c con renicnte ás dur.s prol'incias
os especil1cad.os no projecto apresent:tdo actual-

ducçõcs;
Fundat· um monte-pio dramatico exclusivo
do theatt·o not·mal ;
Dar annualmente um numero certo de bene-·
ficios para estabelecimentos de educação :
As commissões reunidas são de parecer que se
defira a pretenção do supplica.nte e apresentam ú
consideração da camara o seguinte project0 :
A assembléa geral reselve:
Artigo unico. O governo é autorizado a contratar com o bacharel Sizenando Bnrreto Nabuco
de Araujo a fundação e. custeio de um tb.eatro

A commissão tem a honra de offerecer :í consideração da éamar;1 o seguinte projecto :
A assembléa geral resolve :
Art. 1. • Fica pertencendo á provincia do
Cearú as comarcas do Príncipe Imperial e Independencia, extrem:mdo com a província do
Piauhy por umn linha que, p3rtindo da cumiada
da Serr~ Grande, no logar Gravntá, alcance o
boqueirão do Puty e, seguindo pot· este ri6, cllegue á confluencia do rio .Macambir:1, e continue
por este nos limites reconhecidos até agora.

A organizar uma companhia dramatica com
os melhores artistas dn lingun nacional ;
Fundar aulas especiaes para o estudo elementar
.
.
e pratico da arte theatral ;
Fazer representar annuahnente um numero
certo de peças originaes brazilciras ;

Piauhy a fre.!ruezia da. Amarraçiio com os limites
que e~tahcíeceu a lei provincial tlo Ceará n. 1360
de 5 de Novetnbro de -1870, a saber : da harra do
ria Timonin, l'io de S. Joiio da Praia acima, até
á barra do riacho que segue para Santa nosu, e
dahi em rumo direito :i serra de -s:mta Rita. at1'.
ao pico 1lo Cocal, termo do _Piauhy.
·

...

.

-·

(
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A:·t. 3. 0 .A. divisão cstabclccid:í pela presente
Art. 2. o Para execução destn · medid3, o rnilei se refere a tndasas jurisdicções e competencias, niste;·io da fazenda poderá, n<l falta dos recursosinclusive a ecclesia~tica.
ot·dinnrios, realizar as. necessarias operarões de·
Art. -i:. o Ficam revogad:1s as di~posiçues em credito.
contrario.
Art. 3. o Ficam re\rogndas as disposições em
•
' C)
contrario.
Em :19 de·Agosto de 1879.-Buarque de -MaceJoEJt! de Ara1tjo Rosa Danin.-Jo.~é Basson.

1879-N. 277,

A assembléa geral resolve :
Art. 1." Ficam pertencendo it província do
Ceará as comarcas do Principe Im.perial c Independencia, extremando com n provincia do
Piauhy por uma linha qu~, pa~tindo. da eumiadn
c.

o'

'

.

do.- Ba1-rlo de Villa Bella.- Epaminondas.Costa Ribeito.- Luiz Fclippe.-J. Tavares.·c mo.- ose ctl'tanno.- .
1quetra.-: oares Brandão.- S!:raphico.- Joaquim Nabuco.So1tZ((. üuvalho.

i879.-N. 56 A.
· CoDIGO cr.DJIXAL.
,.

,, '-

boqueirão do Puty e, seguinllo por este, chegue á
eontluencia do rio i\Iac:JmiJira, e coutinue por
!;; '

•

• ~·

Da11m'> e sini§tro.

••

teneias, inclusive a ecclesinstiea.
sua commissão de jnstiç~ c~iminal em desernpe~
Snl:l das sessões, :19 de Agosto de :1.879.-José nho da incumbencia que recebera de estuda1·
Basson.- Fmnklin D01·ia.- João B1·irido tlos
uatro ro·ectos em sessões anteriores a resenSantos.- Thomaz PC'mpeu de Souza Brazil.- tados por diversos Sr::. deputados, tres especi:JP.s
Liberato BaJ·rozo.- Viriato de Jlfedeiros.-J. B. sobre incendio•.e: um destes occupando-se do
de Souza .4ndrade.
damno simplesJ ·além de outras matcrias, sendo
o mai:; antigo, o que iniciou o de;:ejado addita·
mento ao codig-o, o de n. 2üô em :l<::ií3 apresent~u~ pelo então deputado o Sr. Dr. Moraes e-

com

quantia de :20Õ:ooo,s
o estudo da. molestia d~
cauua de assucar, na me~ma província, e remessa
tle sementes para substituir a que alli é empregaâa.
.
As commi:;sues considerando que se tt·at<l de
uma providencia' urgente, que evile a devastação das plantarües de canna em uma l'ica provincia assuc<ll'eira;
,
Considerando que da medida proposta resul. -

.. \.\

•

(;

o

•\

..

(.

•

~

\'

\ ,,

pela moles tia que se manifestou nus plantações de
canna dn provincia de Pernumbuco, cstit amearada de grandes prejuízos :
São de parecct· que o projeclo entre em discussão e seja 3doptado.
Sala das commissões, 2:1 de Agosto de :1879.Bttal'qtte de Jlacedo.-Joiio Briyiilo dos Santos.Low·enfO de A.lbuqu.erque, de accôrdo quanto it necessidade da remessa de novas semente:;.-Corrêa
Rabello, idem.-Bm·ros Pimentel, vencido.
1879-N. 280.

Art. f. o O governo fica autorizado

:t

dcspen-

d~;r atl! á qu:mtia de 200:000;$ com o estudo ua

·molestia que affecta actualmente a t'anna de assncar na provinciu de Pcrnl!mhuco e com a acquisição e remc~sa de .novas' sementes, si forem
necessarias, para substitui~ão dn que u!Ji é empregada.

o s"egundo é o de n. 56 deste anno, ofl'erccido.
J?elo Sr. ministro da j usti~a como substitutivo
aqnelle ·
As rommissõesjulg·am-~e dispcnsad<lS de. entr:u·
em um longo dc!;enyolvrmento da nwtena p~r:t
j de_m~nstrar a .n~ccssrdmlc. de ser o nosso cochgo.
1 cmmnal c~:ng:1~lo e nrtlplwdo ness~ part~. ~Ionu
. !nento l!lgl:;latno, que hon,ra o h~erallsmo e n
IIIlustraçao de seus a~torcs, c to_duv~a forçoso reI

·-

,..

•

em que se acha concebido o art. 26lj relativo ao
damno. Claramente estabelecidas nesse artigo a
existcncia ue urn c1amno simples e a de outro
aggravauo, cada um sujeito á sua penalidade U.e mínimo, médio c m~1ximo, difficil é entretanto encontrar no co digo regTas pelas quaes
se discriminem as aggra-vantes qut! sirvam para
determinar a seçunda cspecic tias qne 3penas
tinham o elfcito ae fixar em cada uma o grão da
pen:llidade.
·
Difficuldades na intelligencia de uma lei qualquer podem conduzir a arbítrio em sua applic~cão, cousa funesta tratando-se de uma ··lei
I penaL
.
T.~udo-se de definir l10je com maior clareza e
,, preci:;ão do que o fez o codigo o damno simples
\ c o damno aggravado, justo se torna attender
aos novos horizonte' que por ventura se tenha
! abf'rto o direito criminal em um periodo de qu:~si:
I mais de meio seculo c a nova ordem de f3ctos
1
\
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que possam cahir sob a acção da lei penal, resul-,
tado do progresso material do paiz nesse período
de tempq.
.
E' assim que alguns dos diversos m()dos por
que o damno póde dar-~e, aggrava~do·o, ..,assim

125

suppõem bastaJHe para satisfazer as actuaes exigencias no assumpto de que se trata.
·
. E' o subs!itutivo mais restricto e claro, o projecto genenco e vago em mais de um ponto ·
defeito d~ subida imp_oEtanci~ em uma lei penal:
linido o delicto. Ha além disto no projecto d;
:1.8i7 ponto de doutrina, que ás commissões não
arece a mais sã
I
:·
da pena o dnmno simples senão quando o seu
autor não tem meios de o indemnizar. Ha tambem
desproporção Ra penalida~e.
As commissões assim pronunciando-se pelo
dev~r 9ue !hes corre de emitt}t com franqueza
seu Jlllzo acP.rca.. dos dons projectos
submettidos
.
..

to~ado em considerarão. Felizmente a disposigão para hypothese· não é reclamada por
factos que se tenham dado e qu_c em ~u~ ausencia tenham deixado de ser pumdos; e Sim p_ela
nece~sidade de supprir lacun~ em ql!-e.no codtgo
se acham interesses supen•ementes a opoca em
que OI e e ro
., .
._
O envenenam0nto de fontes, a destrmçao de
plantações e colheitas, são lambem outros modos
por quo se opéra o. damno, CO!J.siderados nos dons
projectos como crimes espeCiaes.
.
Outra especie é a destrui~ão de escr1~Luras,
titulas e documentos que sen·em para fundamentar ou provar direitos, sem haver o qu~ tal
destruição pratica vantagem _ou !nc_ro para SI o.u
para outro. Esta cl[tusula d1scnmma a espeCie

é
'
.
. .
codigo; entretanto a ause_n~ia da vantag~m ou
lucro, como fim da destruu;ao daquelles obJectos,
não lhe tira o car:1cter de punível, desde que
aquelles objectos têm pelo seu mister um valor
moral e a sua destruição é filha de um proposito
malevolo.
Assim, os projectos punem o damno simples
que é a destruição ou damnilicação ·da co usa
alheia de qualquer valor, c quanto ao damno
aggravado, hoje difficil de precisar e defini!· ante
o art. 266 do codigo criminal, cllc é punido como
crime. especial,_ em cada um dos modos por que
:

"

o

a aggravação do mal feito, attenta a sua natureza ou os seus effeitos c resultados.
Comparando um e outro projectos e estudadas
as suas respectivas disposições, as commissões
não duvidam pronunciar,-se pelo substitutivo.
O qne este di!'põe .est;i con1prehendido no projecto de 1877, mas é o quanto as commissões

,
Damno e siuistto.
I.

O nosso codigo criminal,promulgado em :1.830,
é um monumento legislativo, que nos honra,
porque attesta a illustração de seus autores, e o
espirito liberal das nossas }lrimeil·as assembléas.
Mas nos quarenta e sete annos decorridos o
nsit erave1 esenvo vr, · :
· ·
mento. Seus principias fundam.cntaes, como 3
sua classificação, receberam da scicncia profunda
modificação.
Tambem as multiplas relações civis fomentadas pelo r:tpido progresso material engendraram novos factos, e avultaram outros que não
tinham naquella época o car:1cter definido de
uma especialidade penal.
O cap. 3. 0 dú tit. 3. 0 , parte3.", do codig-o criminal relativo ao damno é um dos pontos que
mais têm provocado os reclamos dos nossos criminr:listas.. com~ de classes importantes da socie.o

.. (

o

c.

•

Nesta augusta camara foram iniciados quatro·
projectos, fructo da expericncia c estudo de advogados distinctos: I. O de n. 286 de :1.873, assignado pelo Sr. Dr. Moraes e Silva; especial
sobre incendios; II. O de n. 3 de :1875, assignado
pelo Sr. desembargador Borges :Monteiro, especial sobre, incendio ; UI. Ode n. 55 de :l875, as-
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signado pelo Sr. Dr. Alcoforado, tambem espe- ·'\
cial sobre incendio ; IV. O de n. H2 de 1875,
assignndo pelos Srs. conselheiro Duarte de Azevedo, D1·. Gomes de Castro, Dr. H. Graça, conselheiro Pereira da Silva, Dr. Agesiláo e Dr. Alves
dos Santos. Este, que abr:mge outras m:1terias,
'!"\

1

•

•

•

Delibe;ou esta aug'Ustà. c'in{lara, em sessão de
21 de Fevereiro, que a sua commisstio de justiça
criminal studass
mat i
~
t )!' jectos; pelo qoe vem ella suiJmetter á vossa ilInstrada consideração a summa de seu trabalho.·

O codigo da Baviera aproxima-se mais da
verdadeira doutrina quando exclue o damno
privado inferior a 50 florins (art. 38:3).
O projecto n. H2 de l!:s75 no art. 2. 0 tambem
reduz á metade as penas do damno quem do o
valor deste não exceder a cem mil réis.
•

•

-

"

•

adaptado ~~lo .'iwsso legislador pal'~ gradu"ação
da penalidade. Pelo codigo o valor pecuniario
;-

o·

o

o

'

•

unicamente na multa fJUe é provorcional ao
damno.
Uutra anomnlia do codigo é a extrema nggra11.
vnção clns penas do damno privndo, pelo cou·das circumstancias aggrnvant<•s do nrt. 16,
Um dos mais arduos problemas un jurispru- curso
que
sendo
. ge1~aes p. to.das ·as. cl_a:;~es de crime,
dencia é trn ar o verdadeiro limite do direito
crnnnw com o direito civil.
Si a v;olação dn lei é mero facle civil, a sociednde não_ tem di_reito sen~o. parn obrig-ar o in(.

t

(.

::,

•

ciso que a violaç:io seja um facto criminal para

que se torne legitima a imposição ue uma pena
pessoal
E' justamente no damno simples que esta demarcação torna-se indispeusavel, c que a sun
preterição leva o legislador <l deploravei~ <momalias.
Assin,, o·nosso codigo no art. 266 pune com as
penas de 10 n 40 dias de prisão e multa de 25 Ofo
•

't

•

•

ILI.
Tentlo emittido sua opinião sobre o texto vi"'
·., , , ·
::nnno,
longos :JilllOS não commette furto. ·
n commissão passa a indicar as lncun:::g que ahi
Estas inC'on~rnencias resultnm da confusão se notam, e que devem ser com urgencia preénen1re as duas 1egislagões.
dlidas.
Si o simples damno privado, quando produz
·Prescindindo de uma controversia tloutrin<1ria
acerca destr. ponto, e sem discutir as opiniões de um mal puramente individual niío constitue
Bentham, r:armignnni, Ortolan e outros crimi- crime, ha comtudo circumstanci<ls que podem
attri!mir-lhe esse caracter; cqmo sejam a má fé,
nalistas, a com missão enunciará n su~.
e certo estimulo de perversidade, que, nuo repriQuando a violação
dà lei ;-produz um. mal. ex- mido,_torna_-se -~~na nmea~a para a so~iedade.
. .
que um fal'to civil, que obriga á indcmnização. para indemnizar o prejuizo causado, não obstnnte
Q~nndo 110rém da violação resulta UD;lmal pu- destroe ou dc:teriot·a a propriedade alhei<l; problico, o fncto cn tra no dominio do direito crimi- cede com má fé, e deve soffl·er a repressuo penal
nal; e corresponde-lhe umn pena.
para a seg-ur<mça não de um, mns de todos os
Um proprietario possue uma arvore, dn qual proprietarios.
Do mesillo modo o individuo que por vingança
epe tem o direito ~e usar e aiJ}!Sar. E' clat·o que
ou por causa de 1·ixas de vizinhança, praticares1 outro ;1 destruir ou deteriOrar como podia
fazer o. dono, não causa seniio um prejuizo in- petidos d;1mnos contra a mesma pes:;oa, mosdi_vid~Dl, !fUe se nnnulla pela cjUsta indem- trando assim espírito malfeitor e vingntivo.
lllZ<lÇtlO.
Cumpre que a lei cohiba essns repres,dias, que
trazer perturbação da ordem e outros
Si porém essa arvore fôr do domínio publico podem
crimes de ma:or gravidade.
~u J?UDicinal~ c estiver em uma rua! pra0a ou
A conscrvacão de títulos d ro 1ri 'd d
~
.....
c: . .r,
o
'
llo contrato, e quaesquer actos civis,
a sua destruição ou deterior<u:ão traz damno á criptnn1s
carecem da especial protec0iio ila lei, porque
. população, c ;)Ortanto carece de repressão.
sobre elles repousam as relações indivitluaes, e
Apartando-se desta racionul distincçiio, o muitas ve~es a segurança dos mais caros in~
art. ;;66 do nosso codigo criminnl contém uma resses socwes.
<lL1e:raoJo que se encontra na g~>neralidade dos
Quantlo a destruição ou deterioração de taes
cod1gos estrangeiros.
documentos niio é feita com a mira do lucro ;
.._

~-

'"-'-'

c.

•

,.

'

'

'

t
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mas só por malfcitoria, não constitue a falsidade aggrava, n.a mediua da pen•ersiuade que mostra
punida pelo art. iti7, e não póde ser confun- o delinquente, pondo em perigo tantas vidas.. .
Novos factos criminacs vãn nascendo dos . rc.did;t com <:: suppressão de que alli se trata.
Estes· tres casos de damno privado simples são cent.es descobrimentos; aquelles, porém, que já se
os que no juizo d:.t commissão uev-cm fi::;nntr nos enco:1tram nos codigos mais a::Eanta~os, e que
reclamam a atlenção do legislador brazileiro são
arts. 2tií.i e :W7 do co di o·o.
Ha porém outra espec1e e amuo que, em ora os seguiu cs :
~eja tamiJem privado, todavia pela natureza do
i. 0 O inccndio, compre:1endida a queima dos
logar, elo objecLo, da, occasião
se realiza, campos e mttttas.
. em que ·.....
1
l.
'
i
~. • .1: in n ação,
a a )C r ura e comdiiltó ou remoto a pes:-oas e até a populações portas, ou pelo ro!!tpimento de represas, aqueinteiras.
ductos, aç;udes, etc.
Esta e:specie que abrange uma serie de factos
3." A explosão, não só de minas, como de caldesde o simples risco até á morte. de um ou mui- deiras, e qualquer substa:J.C<ia fulminante.
tos individuas, pensa a commi~süo que não cabe
q,_o O naufragio, entendendo-se por tal a inano capitulo do damno onuc geralmente preten- veO'nbiliclade de embarcaeão occu atla 01' o·ente.
em rnc UI -a.
5. 0 O descarrilhamento de carros ou comboios
O seulognr no systema do nosso codigo crimi- da estrada de ferro, a obstrucção de tunneis, dcnal é no tiL. 4,. 0 que se inscreve-Dos crimes str~ição de pon~es, ele.
_ ·
o

•

o

·

o

l

(.o' .. c..

~

'

formar o segundo capitulo deste titulo, de que o epizootia pelo gaclo e criação, c de qualquer
?"Oltbo ficarit sendo o primeiro, em vez de uni co.
praga pelas plantas de lavoura.
Com ex.ccprão das duas disposições a que allu7." O envenenamento de Yiveres e da agua de
dimos, os quatro projectos snjeitos ao exame da tanques, fontes e qualquer manancial.
commissiio referem-se a. essa especie de damno
8. 0 A desf.ruiçiio das colheitas e abastecimento
privado com risco de pessoas; mas restringindo-a de vivercs,do que result~ penuria e carestia.
ao uni co faet'J do inccndio. .
No codigo da Prussia, de Franca, de ltalia,
Entretunlo muitos e complicados são os casos etc.,
esta ma teria é trata da com lÜrgos desen ~
c~mpreh•mdido_s ne~ta clas_sc ; c/i o; de inc~ndio volvimentos, especillc<mdo-se até os diversos
ogares o mcen 10.
comm1ssau, porem, enne.;;tas consequenci~s do que· outros damnos tam- tendeu
confornwt·-sc colll a primitiva
ben! produzidos por meio do fogo, c aquellel' que reo:::·ç:roquedo devia
codigo, notav,·l po•· sua concis~o c
Se CulllúlC~ctlli )Ui' meio ue [l"'U<lS. Jo Cutltci"·io e
outros poderosos agentes da destr;uiçüo.
Entendeu a commissão, que para corresponder
ao pensamento que dictou a deliberação destt~ augusta cam:1ra, que devia abranger no seu cstud0 a
especie criminal de que se trata,. e não limitar-se
a. uma só de suns causalidades.
-IV.

ser <llteradÕ em reformas parciaes, a commissiío
por lJase de seu projecto as penas estaTodos os factos de clamno com risco de pessoas tomou
belecidas para os crimes que maior analogia tem
que se ag-rupam sob a denominação legal de si- com as nov-as especies, agora. definidas.
nistro. T:t mbem podiam set' designados com o
nome de desa:;tre;mas o pl"imeiro já está conv.
sagrado nn leg-i:ol:tç5o Cl)mmercial para indicnr
Afa:-tando-se do estylo:admittido, a commissão,
nas apo! ic:'s de seguro justamente alguns dos
movida p8r considerações mui valiosas, deu ao
damnos de que nos occupamos.
Definida a materia, occorre desde logo uma projecto. um n _re~acçã@ propria a i~corporal-o
._ i ·~:;
o
d e le1s.
H a desdstres causados por um damno de menor de5se corpo
A codilicação é a fórma mais perfeita da legisconsequencin, como o que se pratica. em uma
carruagem, rstra~·ando- lhe os arreios, ou par- la~~o, Em um paiz novo, onde não está diffuntindo alguma peça, o que provém de deri'i- dida a instrucç~o popular, a codificação torna-se
har-se uma :tn·orc, deixando-a. ca.hir sobre Jogar uma importnnte garantia da liberdade e da jusonde se a.cha alguem; e outros identicos.
tiea.
"No Brazil ha dous grupos de lds que não poNestes incidentes, como o risco ameaça uma
ou poucas pessoas, e não é susceptível de crescer dem sob:·c todos presdndir dessa. fórma concree propag-ar-se, a pcnnlidade deve sem duvida ser ta; é o das leis constitucionacs, e o das leis crimenor, e g-radmda pelo que o codigo estabelece minaes. Si a constituiQãO é a carta dos direitos popara as ameaças, pois o effeito moral do crime liticos, o codigo criminal é a carta da segurança
assemelha-se.
individual.
:{
.
.
ind ndent de ardua:; in' "s \
um mal pbysico á victima, o delinquente, além vestig-ações, sem .concurso de advogado, sein
do crime de sinistro,responderá pelo outro crime equivocas e sem despezas, o cidadão conheça os
justos limites de sua liberdade, e possa exercei-a
concomitante.
Ha, porém, desastres que, pela natureza do com plena confiança.
De gr;,';:!ile vantagem publica seria a revisão do
tlamno, ameaça.m grande numero de pessoas, e
podem ser de consequenci<)S funestíssimas para nosso codig:> criminal, incorporando-lhe as leis
uma população inteira. Nestes a penalidade se criminacs extravagantes ou avulsas, que já não
o

o
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Art. 27~. (h). Quando o sinistro fôr causado por alguns dos meios seguintes: inceudio,
inundatão , uaufragio, explosão, desastre em
c:~minho de ferro, envenenamento de aguas e
-viveres :
Penas. - De pris~o com trabalho po: um
U !HU.,_ .:;:>:>'J Ui:i ~·><vu•
, GUII:SI::l- illllliJ <f
•
a oito nnnos, e multa de 20 %do ohJecto dedo codigo criminal, mais. tarde o salutar_ effeito teriorado, si for alheio :
deste novo estylo que tem~ autorida~e de l~~n
Sendo o sinistro praticado com o fim de haver
n~i:r. Gín ~..
-""""' " I<'P!lnfl!l .;:p r~rin ~ ~nti1·
algum 1uero illictto, e realizando-se eslc :
em relação a outros codigos. ·
O methodo actual annulla todos os beneficios
Penas.-As mesmas do roubo.
da codific~u;ão. Desde que existem leis avulsas,
Não se realizando o Iucro illicito, o sinistro será
e divergentes da compilação, desapparece o co- punido
como tmtativa de roubo.
digo, que não é senão o coniplexo de um. ramo
Art. 274 (c). Si do sinistro resultar mal physico
da. legislação
rednzido
a
systema,
para
mawr
lu. . . <--::.
. .ás pessoa:;, accumular-fe-ha ás oenas do mesmo
oas penas uo respectivo crime ele feriO trabalho da commissão esta bem longe de metacle
mento ; e no caso de morte será punido o sinisc01·responder á importancia do assumpto; mas tro
com,::,I~~nas}o m·~. ~9(1,.
desemoenhando o sim. ~levcr como lhe foi nossivel
_.,__.,, .:i~ '.lo _l~/. ll<J. V l'l ', ll:>vU J:'<lltJ p<>;>:>~"." :>l;lllf!L-(j
espera tei· fornecido a esta augusta camara que o snustro se der em Jogar e obJecto que
uma base ampla para a discussão, e o esh~ço sirva
para habitação, aJuntamento, conducçiío,
de uma lei (rue o paiz reclama de seus legis- assistcncin,
posto e trabalho de quaesquer indiladores.
viduas ; ou quando se dér na vizinhança desses
Paço da camara, 3 de Abl'il ~e 1877 .-José de Jogares e objectos, de modo que clles s~jam
A.lenca1·.-Iziclro Bo1·aes J.)fontetro.
amea{.'ados.
Art. 27!1 (e). A desLrni~ão de colheitas~ manPP.OIECTO
timentos de que resulte pcnuria ou cm·estia ; a
de molestia
dos animaes ou plantas;
A assembléa geral resolve a seguinte re- propagaciio
,i. ' .. • - ,,_
,,
v
U"Lvl•
U<
pu•u <..'
:-I,
torma uo comgo crnmmu :
provenha escassez :i população, serão punidos
cotno o crime do art. 27q, (b),mas _!!Olll metade das
ARTIGOS E)l SUBSTITUIÇÃO
nenas J de Alencar. Izidm t501'nf!s ~fnnt<>;J·n
- Domingues Silva.
266 c 267.

são raras, e adaptando-as ao mesmo systema, em
quanto não se cogita de uma classificação mais
conforme aos princípios da sciencia.
Com essa medida, c a adopção do methodo
proposto pela commissãa ~ seg_uido no projec~o
que formulou, O pode_r legislatiVO :lCOD1Jlan~.ana

UI;; ó>UU"~•

l,;lUI>t. l j

~

U.V~

Axt. 2ê6. Destruir ou detl•riorar uma eousa
:1lhein de qualquci' v2Ior, nãJ tendo meios para
indemnizar o prejuízo:
Penas.-Prisão por fO dias a dons mezes c
"'" J tn- ~"' C)/\

lV U

HU~••V

U;:,U.<'-

WJ

:1.879-x. 56.

Stwstittltivo ao Jli'Ojecto n. 62 de :1.877. em
2. a discussct:o.

O

A assembléa gernl legislntiva decreta a reSendo o- dam;10 entr'ü vizinhos, Otl conti·a um
mesmo individuo mais de uma yez, ~el'<i consi- forma seguinte do ccdigo criminal:
derada aggravante esta circnmstancia.
O art. 266 do codigo criminal será substiA!:t. 267. Destruir on deteri•H'ar títulos de tuído lJCIO Stlguinte:
propriednde, documentos, qmiesquer escriptu266. Destruir ou damnificar causa nlhcia
ras e actos civis sem o fim de haver p::trn si al- deArt.
qualquer valor:
gum lucro ou vaniagem :
Pen:1s-Dc pris:io de vinte dias n ti·es mczcs,
Penas.-De prisão com trabalho por dous mczes
e mulln de 5 a 25 •lo do valor do oiJjccto
.a um ~~nno c multa de 25 Ofo.
destrnirln nn ~1.
·
·•

ARTIGOS
PAUTE

3."-

A I~CLUIR.
TITGLO IV.

Capitulo I.

Do roubo.
(O texto dos al'ts. 269, 270, 271, 272, 273,
271,.)

o

Ca.pit1Jlo Il.

Do sinistro.
.
D
.
.1
•
, ..\r~: '"-:.!f. a): , e~tru~r ~u ~ete1:1~t·ar um.o 1J~~c~Q \hOi}HO _?U ,\\,\mo, c.m<>:mdo rbCO a pesso.J:;,
:unda que nao lhes resulte mal:
Pcnas.-De prisão com Lrabalho por quatro
mczes a urn anuo, e multa de 20 %, si o objecto
deteriorado l"ôr alheio.
;)'"'' (

I

Acrescentem-se, dC[10is do art. 267, os artigos que se seguem:
Art. 267 (a). Snppr.fmir ou destruir de qualquer maneira livros de notns, de registro, de
ussentamentos, cJe actas c termos, escriptui·a
publica ou e:;criptos p:1rticularcs que servem
para fundamentar ou provar dii·eitcs, sem haver
pnra si ou para outrem vantagem ou lucro:
Penas-De prisão com trabalho ele dous mezes
a um anno, c multa de 25 "lo do prejuízo
-:
causado.
~rt. 267 (IJ):
. .
:5. 1. 1ncenuwr cmucws uu conslrncçoes <1e
qualquer gcnero, navio~, embarcações, lojas,
officinas e armnens habitados ou que sirvam
para lJabitação, pertencentes a terceiro ou no
proprio autor do incen<lio:
Penns....:. De prisão com trabalho de seis a doze
311110S.
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Si do incendio resultar morte de alguma
O SR. JosÉ l\!AnrA.xNo:- Com côrcs verdadeipessoa.
ras.
Penas- As do art. :1.93 do codigo criminal.
O Sn. SrGIS?tiUNDO:- Tendo o facto deixado
§ 2. o I. Si os edificios e constrncções de que impressão na camara, desejo fazer um requerim;;nto pedindo informa ões sobre eU e ao Sr. mi·
ti·ata o ara "ra )h nt
t' ã s1
·
s;
ueni servem para lla!Jitação, c n:io pertencem ao mstro a JUSti~a, c como não frequento a tribuna, e não tenho abusado da paciencia da
:autor do inccndio.
camara, vou invocar-lhe a graça de me conceder
Penas- De risã con
annos.
diente, este requeriment~. ''
Si do incendio result:1r a morte de algmna
Consultada a camara, concede a urgenein pepessoa.
dida.
Penas- Po art. 191 do codigo criminn"l.
O Sn. PnESIDE=->m:- Tem a palaVTa o Sr. SiH. Si os ditos edificios e construcçõcs perten- g-ismnnclo.
o

,

•

•

o

•

•

•

••

•

<

resultar prejuízo a terceiro.
Pem.1s- De prisão com trabalho de um a tres
annos.
Sido incendio resuftar a morte de alguem.
Penns- As do art. :19(1, do codigo cl'iminal.
§ 3. o Pôr_fogo ern quaesqner objectos, pertencentes a terceiros ou ao autor do crime, e colloca·
dos em logar d'ondc seja facil a communicação.
.aos edificios e construcções, de que tratnm os
§~ L• r. 2. 0 deste artigo, ~eguindo-se a propa·
gação do incendio nos ditos cdificios ou con-·
-struc ·ões.
Penas-As mêsmas estabelecidas para os casos
-em que o incendio é directamente posto (§§ :l. • e
2. o deste ar ti "O .
Art. 267 (c.). Incendiar Yehiculos de c::tradns
d~ ferro, dê pa~sageiros ou de cargas, em movimento ou de mnneira que o fogo se mnnifeste
quando em movimento, ou causar MS dilos ve·
hiculos arcidente por qtlalqucr nwncira.
Pen s- e 1 ·isã
;annos.
Si do inccndio ou accidente rcsnltar a morte de
.alg-ucm.
Penas-As do art. :l9:3 do codigo criminnl.
Art. 267 (d). Envencn:n· fontes publicas ou
particulares ;
Envenenar agua potavel ou viveres destinados
ao consumo de pessoa certn ou incerta.
Penas-As de tentativas do aet. 192 do c dirr
criminal.
Art. 267 (e). Incendiar ou destruir de qual·
quer maneira plantarões c colheitas }lertcnccntes
a terceiro.
. Penas-De prisão com trnbalho de um n tres
.annos.
Paço da camara dos deputad.os em li de Fevereiro de 1879.-La{ayette.

O §r. Sigi~11nundo :-Sr. presidente,
sou muito l'l)conhecido ú beneyolencia· com que

Uecoubec;o que, mais do q_ue a mim, n qualquer
dos illnstres deputados da p~:ovincb de Pernambuco caberia a defesa que vou fazer do Exm. Sr.
Dr. Adolpho de Barros.
Cada um dos nobres deputados a deseiwol'"eria com muito melhores fundamentos, com
muito mais procede·ncia e com muitó brilhnntisrno.
O Sn. Bu.\RQUE DE M.>..cEno:-·Não mais do qne

O Sn. SrGrs:~mNuo:-Assim, cu mr. considero .
justilicat1o pcr:mte a eamara para achar-me :1gora
com a palavra.
Sr·. presidc11 te, não farei ao nobre dcputailo
uma increpnção pela orcasWo em que S. Ex.
veiu desenvolver· uma nccusnc~o tão dura ao
illustre 11re,;idente tle Pcrn:J.mbtlCO.
o Sn. JosÉ l\1.-\.UUNNO :...:.;Quanto merecida.

inspiraÇão do seu patriotismo a opportnnidade e
o terreno pnra emprcgnr os sens conhecidos !:llentos c a sua vig-orosa actividadc.
Mas, Sr. presidente, parece-me que não farei
um reparo descabido em dizer que talYez tivesse
melhor opportuniàade a provocação deste debate
ha seis ou sete mezes,quando o nobre deputado
tomou assento n.esta casa (.4.poüulos).
O sn: JosÉ MAnrANso:-Apoiado; mas en ja
O S1·. Sigistnundo ( em tempo) : - Sr. justifiquei-me plenamente, .suppúnho.
presidente, na ultima sessão o meu nobre amigo
OSr:. SIGISliUNDO :-Eu disse que não lhe e~lou
deJ?_utauo ~or Pernambuco fez graves . acc~- fazendo increpação ..•
P.. OSE ! ARIANNO :- Isto e uma tgura.
sidentc daq~1ell:; província, e tamb~m ao ex· de rethorica:
vai fazendo.
chefe de policia interino.
· ·
O Sn. SIGIS~ttmno-:o nobre deputado pareceEntre as accusações feitas ao chefe de policia
interins o facto mais grave foi o da remessa de . me teve por lim, accusando o Sr. Dr. Adolpho,
um preso d:~ casn de detenção para Fern:~ndo de in!ligir-lhc um castigo por seus suppostos erros.
Noronha, rderiõo com côres carregadas pelo
O Sn. Jos~ l\LmiANNo:~Não apoiado; justificar
nobre deputado: .
os chunorcs do meu partido na província.
A.

l7. - TO:UO

IV~
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O Sn. SrGr5~Il':>no:- Or:~, Sr. presidente, a
;;en:J funda-se no direito de fazer sentir ao delin•!Uentc o~ mab; de seu crime, e tem por lins
principa;,;~ des1lfTrontar o o!Tenuido e a socieuade
.lo dmmw rccelJ1do, e corrigir o culpado. Quanto
<l mim, não ha o!Tensas a punir ; e este ultimo
...
..
. .
•

produz a

p~·na

Ç> Sn. Jo~É

f..'

l

SlGl~~IUND::i :-

O Sn.

-

f..

falhn intL•iramcn!e ...
:\rAmANNO :-~ão apoiado_;

~on~igo

.:

(

.....

~

•

l

. I

'-'

t1

'

l

t..-

bom administrador e é agraciado. B.ealmcnte ful
•),,. modelo de um perfeito proconsul dt~s proviu{lla outros apartes.)
O Sn. SIGIS)IUXno:- Sr. presidente, a longD
accusa~ão ll·~duzida. pelo nobre deputado fundou~e princir•almente na di~trilmiçflo dos empregos
.publicas. <lCCU><mdo o actual presidente (ha mn
'

a

-1

•

:-

~:;

•

:-

•

•

"

publict~~5o

otnciul ...
O Sn. JosÉ ?tL\mAxxo :-Já vê que o espanto
n:io é s:'1 mC't1 : não sabemos si ~~ presidente ou

ex- presid·~nte.

O Sn. SIGIS:.Ir:\"D::l: - ... mas consta qua~i
como dizi;:, n ncct!S<lf;ã'' feita pelo
nobre deputade, fundou-s:~ principalmente na
tolerancia coa1 que o Sr .. Dr. Adolpho de Barros administrou a provincü: cli1 · rela ão no
par i o consrev:~uor.
A tol.:.rancia, senhores, ntl!Wa foi um dtlfeito :
pelo contrario, é uma virtude admiravel, quf'
denota um coraçiio perl'eilamente formado, inclinado ao hem ; c o llello principio de moral política que a desenvolve est;"; felizmente transrornwdo em preceito posHh·o da nossa cart<1 fundamental, que no % E elo seu art. ií9 declara qu,.~
não h::~ distincção entre os brazileiros para os
empregos publicas senão a dos talentos e virtudes.
O Sn. JosÉ M.uuANNo:...:..E serviços publicos,
ortanto.
·
O Sn. SIGlS:II\iNDO :- Ora, Sr. presidênte, ~i
á um principio de moral política a tolerancia.
si é um preceito constitucional, não sei como sé
possa accusar o presidente por ser tolerante :
eu entendo que isso só dá motivo para se ó
:>.pplandir.
ú!Iicialm~nte;

O Sn. JosÉ ?!hRIANxo:- E a que eu sou grato.
O SR. SIGis:.mxno: - . . . a quem sou reconhe·

Estão retiradas a:; armas

O Sn .' Jili'É ).Lo~.mANxo :- Kão apoiado; estü gaJnrdoado e e!c\'ado.
O Sn. SrGis:.lG:\DO :-... elle não as pód;} mais
empreg3r e1:: tlamno do partido. Portanto,~~ um
!entamen !.Jal:lado querer quebrar essas armas,
que já não existem em suas mãos, que já foram
tomadus.
O Sr.. Jo~É ~Lo\.T\1.\N~o :-Si ha superiorid:-~de de
'

Além disto, eu que não posso ser suspeito
ao nobre deputado, a· quem muito estimo ... O Sn. JosÉ ~!ARIA:Nso:- Muito obrigado.
O Sn. SrGtSMUNno:- ... a quem dei na provincLl quantas manifestações de consider<lção

tado que s.J paw o campo em que nos achamos
chova o mannú celeste e corra a ambrosia divina,
e que no outro se de vin:.1gre a beber e arda o
fogo de inferno.
O Sn. JosÉ MAnL\NKO dá um aparte.
O Su. SIGis:.mxno :-Preguemos e exaltemos a
toleruucia e a jusliÇ<l, só assim poderemos ter vantagens sobre os advct·sarios (.Apoitulo.s).
~r. presidente, diversas ordens de accusações
es a )C eccu o no re cepu a o. _ prmwrra 01 em
relaçi"io aos etilpregos; S. Ex:. citou uma longa
serie de empregos nos quaes o pre5ide?-t~ de ~e:-

..

'

Occupou-se do thesouro proYincial, da secretaria
do governo, da iúspectoria da instrucçào publica,
do gymnasio, da :1dministr::~ção do t11catro do
commando e da officialidade do corpo de policia,
e de diversos outros empregos .
Na inspcctoria do thesouro provincial é con, • ,,
c ·i n, rio que jú servia qu::m o
tomou posse da presidencia o Sr. .Adol pilo de
Barros. Eu não tenho com esse fnnecionario
nenhumas relações; mal o conheço de vista.
Mas estou infurmado e já o sauia na província
que o Sr. Dt. Vitruvio entrou para o tllesouro
provincial como praticmltc; percorreu toda u
escala de empregos naquella repartição, sendo,
por isso, um funceiouario antigo. Ora Sr. presidente, quando se tem consumido clezen:1s de
0

i

' • ·

u~

•

motivo muito imperioso por ser-se despedido.
O Sn. JosÉ ~IARIANNo dá um aparte.
O Sn. SJGIS:.\IUNDO:-Aceito o aparte do nobre
derutado como a destruir.;ão Lla accusaçiío ({Ue eu
snppnnha tives:;e sido ft1ita. Mas ::i só agora está
o nobre deputado indicando o motivo por que deYia ser exonerado o Sr. VitrtlVio, cu direi que
contrn a arguida ignorancia,protesta a Jolig:a pratica do Sr. Vitruvio naquella repari.i:;ão . .Mas eu
não me incumbo da defesa daquelle funccionario;
digo apenas que elle fez o seu caminho desde o
ponto mais lJaixo da repartirlio :1té o mais alto
·
·
o.
ais,
r. i ruvi o, si é politico, não é ·militante, e até me consta
que tem estado em ambos os partidos, vivendo
hoje completamente retirado da política.
Quanto ao inspector da instrucção publica, esse
é de certo um político decidido ; mas o nobre
presi-dente de Pernambuco foi para a previncia
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observar· as i nstrucções do gabinete e devia estar quelle importante estabelecimento o illustradn
com os olhos fixos nos exemplos que este lhe for- Sr. Dr. Deão Faria.
necesse paru, ou seguil-os, ou retirar-se.
O Sn. JosÉ MAIUANNO :-Tarde e a más horas.
V. Ex. sabe que na Côrte o inspector da insLrucção publica é um conservador de todos os tempos.
O Sn. JMÉ MAUIANNO d:\ um aparte.
SiGBliH:JNDO ·- o ro tam em · nod rado, assim como o Sr. José Bento, que é como
elle decidido. Eu não faco uin crime das idéas do
Sr. José Bento, apenas me refiro a elhlS.
O Sn. JusÉ:\IAmANNO :-0 Sr. Jo~é Bento é simplesmente s;;nador; pertence á· Siberia.
O Sn. SIGIS:.\lU.i'i"DO :-Então está em conserva
de gelo.
O Sn. JosÉ ~l\RI.\Nl'W : -E por isto é que vive.

Pern~~buco o director dn facuÚl.ade rle direito é Faria si o tivesse aceitado.

o chefe militante do partido conservador, o illusO Sr... Jo~É 'MART.\NNO dá um aparte.
trado Sr. conselheiro .Jo3o Alfredo.
O SR. SIGISlllUNDO :-Niio disse que tenha sidü
O Sn . .Tos É :MARIAN~o:- Quirl inde? Nilo exerce ju~ta a ~emissão.;_ a considerei como uma penosc.
a mesma innucncia na provincia ; niio é um extgencm da pohttca.. . .
·
cargo da mesma importancia do outro.
O Sn. JosÉ ~IARIANNO :-Foi tnlvez ela:; mai~
O Sn. SIGis:o.mNno : - A este respeito lembro injustas.
·
. o aparte que á V. Ex. deu o nobre deputado, meu
O
Sn.
SrGrs::.mxno
:-A
respeito
do
t!Jeatro
...
·
' · () •
1
· rr
OSn. JosÉ l\IA.RIANNO :-0 administrador percebianté o rendimento do botequim annexo, e tinhlt
escravos tr<1bnlhando dentro do estabelecimento.
i p
o co
ocumen,os. • prec1sé
tiro argumento desse aparte: si na farmlrlacle de notnr tudo
isso.
direito se fnz poli tira por exercer o carg-o de diO Sn. SrGIS:.\IUNDO:- Eu vou semprt~ dizend<!
rector um chefe de partido, qunnto mais na instrucr:i'io publica onde n inlluencia é mais extensa que não sou suspeito. Não sei si o Sr. eommendador João l)into de Lemos desempenha bem o sel!
e as relações são de outra ordem.
O Sn. SIGrsr.wNno : -Eu não advogo a conser- earg·o.
R. OSE l ARIANNO 1.ronzcamen e : 10·
vaçao o r .. ar a o ava cante, mas comparo-a
com as do inspeclor da instrucção publica da n1em muito conhecido na provincia pela sua mocôrte e rlo dircctor da faculdade de direito do realidade e sua honestidade.
Recift!.
O SR. SIGISliiUNDO :- l\fas a g-rave accusacão
O Sn. JnsÉ l\IAnrANNo:-Não hn naridarle. e feita ao commendador João Pinto de Lemos cõnambos d~vinm ser dcmiltidos, na mhiha opinião. siste na. percepç5o dos reditos do (··stabelecimcntc·
no empreg-o desses reditos. O systema, que eu
. O Sn. SIGIS)IUNDO:-Quanto ao director da es- econdemno,
do tl1eatro consisti<;
cola normal, não teTtho noticia do modo por que em receberdoondministrador
aluguel do boteq:1im anuexo ao
este funccionario desempenha :;eu eargo.
mesmo ther:tro e em re ..·m· o )J'Oducto desse aluguel no asseio do edificio, pag~nnento de serventes, ligeiros concertos de moveis, etc.
O Sn. JosÉ MAnr.A.l\"Nn:- Fazia até exigencia~
pecuniar~as aos emprezarios que lá iam trabalhar,
e quando algum se recusav:1 a :1('Ceder a es~a~
O Sn. SrGISl\lUNno:- Eu tenho aqui o extracto ex.igencias, provocava questões iguaes a do pamu'
do discurso do nobre deputado e a re~posta do sobe de que o nobre deputado de,•e lembrar-se.
Sr. Buarque de Macedo, e nelles vejo tratar-se
O SR~ Sxms~ruNno:-V. Ex. vc que ne~te pt~Ilt•·
destes Jogares.
a_accusaçüo é de pouca importanckl.
-O SR. JosÉ ?IL\.RIANNO:- O adminbtrador uã;_.
0 Sn. JosÉ MARIANNO :-No nC'sso partido o presidente podia encontrar gente com iguaes, senão tinha :JUt()riza.çüo·•para receber n importancia do
melhores habilitações.
aluguel do botequim.
O Sn. PRESIDEl'l'TE :-Quem tem a pnlavra é o
O Srr. SIGIS::IIUl'mO :-O systemado administra·
Sr. Segismundo.
dor ...
O Sn. SrGrsr.ro:rn)o:- Quanto ao gymnasio pr'oo Sn. JosÉ l\1.-I.RIAN:.\'O:- A desp::-za pagava·~·~
vincial, estava á frenta daquelle importante pelos cofres provincíaes
estabelecimento um funccionario muito illustrado
e dirrno, o Sr. Dr. Adolpho de Barros entendeu j O SR. SrGIS:.\tcxno:-0 system:.1 d(\ administr:.que" era de justiça restituir á administração da- dor ....
1

·-

•

-.
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O Sn. JosÉ lLo\.RIANO:-:A ~onserva_rão dos thea- 1 O_Sn. SmrsMuNoo:-Mas S. Ex. ~levou a nccusatros, como outros cdi.ficJOs pubheos, corre por 1 snçuo da demor3 da aposenta dona do commanconla da repartição das obras publicas.
dante do corpo de policia e da sun substituição.,
O Sn. Srms:.ruxoo :-:~Ia;; do que eu pollso dnr que foi muito digna.··
.
testemunho é de que o theatro era conservndo com
O Sü. JosÉ MARL\N:L<IO dá um aparte.
~ •
•
•
asseio: e as des ezus c 1
concertos ligeiros dos n1oveis devcrian1, n1e pa..

tido .. :·

rcce, absorver o pequeno product\l do aluguel
O .Sn. JosÉ MARIANO: .- DGs
do botequim.
'
~
-..
O Sn. JosÉ MARIANxo :-Mas o administrador ou não faz-se;
si se faz faça-se, si nüo se fnz, nãonunca prestou eontns.
se f:1ça.
O Sn. SrGrs:.IUNDO :-0 nobre presidente de
O Sn. SrGrs:.IUNDO :-Ora, senhores, eu agora>
Pernambuco, entendendo com todaa razão que o peço palavras ao nobre deputado para responsystema não era- conveniente, que o adminis- der-lhe. S. Ex. disse, ha pouco, que eu estava
trador devia prestar contas da receita e provas
, n, e ermmou que ::~ssm1 se rzcsse,
não sei si assim se fez quanto ao passado, mns,
ao menos fic?}l determina1lo qunnto ao futuro.
IT

d~vin c· o qU:e podia fazer, qua'nto a esta arguiçao ....
O Sn. JosÉ MARIANNO :-Conservando o empregado que abusava do cargo.
O Sn. SrGr~liiUNDO :- V. Ex. dê-me licenra
para concluir. Neste ponto já declarei que não
diria nada, porque, como V. Ex. disse, e eu mo
honro de confessar, l'i bem que tolerante e
j_usto.. sou )Oiitico decidido.
Ma; V. Ex. interrompeu-me, e preciso ago!"a
proseguir no que dizia.
O resident
ácerca do recebimento dos reditos do lheatro
Iz::tbel, determinando quo o arlministrador déssc
conta da receita e provasse a de~peza, c assim :;c
está procedendo; não sei si as contas slio on não
exactss ....
O Sn . .ToslHIAmANNO: -l\Ias é nesie ponto que
·
:>t, orque oram pu rca os ocumentos provando as immornlidades c extorcües praticadas ~o r es~e funccionnrio. E' qué elle per-

~

.

•

no ex-~omma~d~nte é mui!o dign~·; credÕr dos.
favores do p~rtido; um amigo dedicado de muitos
annos; c eu tambem sentia que o presidente nã()
o pudesse attencler immediatamente.
O Sn. Bm.RQUE DE MAcRDO: -Eu fui dos quepediram a sua nomeação, e entretanto não fui
attendido logo.
O Sn. SrGrs:...ruxno : -Mas, sei?-hot:es, o nobre

ment(\, muito a contento do nobre 1." vice-presidente da provincin, de qtlem recebeu a ndministração o Sr. DI'. Adolpho de nnrros, e foi um
tenç_~ a 1mmcn~a coelltada.
dos meus melhores nuxiliares na ndmini5tracão
O Sn. SrGrs:.xuxno : - Mas cu não o estou de- polk.ial daquella provinci:t.
·
fendendo.
Assim, senhores, me parece que era de rigorosa
O SR. Josri: l\lARIANNo:- Sei disso ; estimo até ju:;t.iça c~perar-se que este runccionnrio complct:lssc o llCll ternpo,o que succ<!rlcu em fins de Julho
muito que não o possa defender.
o sn:. Srr.rs:.\lliNDO:- v. Ex. talvez thresse ob- onT j:í em Agosto, sendo nposentado• em Outubro ou
·
· , i
nim epen esse, a cxonerarao dia .~m qde completou o tempo p~ra o em que
desse ftmccionario. . .
.
•
foi aposentado.
·
~ S~_. JosÉ l\1.-\.RIANNO :-Aceito essa declaração;
V. Ex. _vê flUe com toda n vantttgcm eu poSS(}
,
.
serra JUsto.
repetir ao nobre deputado que o descs pero do parO Sn. SIGIS:>.ruxno:- Porque naturulmente tido de que nos fallou não é mais que unJa bolha
e5taria inclinado a attender a V. Ex. como de sabão, ou uma figura de rhetorica, na cxpress~o de S. Ex.
sempre fiz.
Quanto aos o!Iiciaes do corpo de policia o nobre
O Sn. JosÉ l\IAnrANNo:-Aceito essa declararão. deputada
disse que o presidente demittiu nlguns
O SR .. SIGIS::IIUNDO:-Quanto ao corpo de~·policia liber~es distinctos. Tem toda a razão S. Ex. no
fe~ o nobre de}mtado mesmo quem declnrou á ca- apreço que disponsa a esses dignos officiaes, mas
mara que o ex-commandantc· era liberal c de bons S. Ex. destru~u com uma mão o que tinha feito.
serviços.
-:
com a outra e creio ue a destruicão foi feita
a mãe. direita, que é muito mais destra, porque.
SR. Jos1~ l\f.o\.mANNO : - Apoiado.
depois de ter feito os mniores elogios ao capitão
O Sn. SrGrsliiUNDO:-S. Ex. fez justiça ao ex- Carlos de Siqueira, ao tenente Valença e ao tecommandantc.
.
nente Cabelleira, de>cendcnte de amigo muit()
O SR. Jo.'É l\LmL\NNO:-Nem elle foi demiftido, prestimoso na província e por si mesmo já estifoi aposentado; niío foi por castigo, foi em recom- mavel, S. Ex. disse que o presidente de Pernambuco os reintegrou assim que teve logar.
pensa de bons serviços publicas.
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Portanto, a demissão desses funccionarios não
foi feita em odio a elles. .
O Sn ..JosÉ :MAnrANNO - Em odio ao. partido.
O Sn. SJGISMUNDo:- E a reintegração?
. "' , ._

que é elle um homem de um temperamento ardentíssimo, que teve com o Sr. Dr. Adolpho de Barros
a conferencia a que se referiu o nobre deputado,
na qual se portou com alguma inronveniencia, e
por isso nessa conferencia não se tinbarecommendado muito as boas o-ra as do Sr. Dr. doi ho

zillo por lei provincial, e depois houve uma reformu dessa lei, restabelecendo não todas as
companhias ue tinham sido supprimidas, mas
a gumas.
Não et'<1, pois, possível reintegrar todos os offi~iaes,porque n~o for~m res!abelecidos todos os looarf_S que _haviam SidO extm9tOS.
.
. .Nao sr~hw de n~nhum oflicwl conservador que
ttvesse stdo mantido, mas o nobre deputado acaba
de referir-se a um Geraldo de Lima que não conhero
- ·
O Sn. JosÉ 1\IAniANNo:- E outros.

Il!esmo modo contra-i.ndica o para as remtcgraçoes.
Sinto muito, Sr. presidente, que este digno
corre tgwnarw esteJa so ren o ; mas suppon o
I que os seus soffrimentos não poderão durar niuito
li porque elle é credor da gratidão do partido.
oSn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Mas é pre·
ciso que:seja mais 'Tloderado.
_ . .
O Sn. SrGISlii,UNeo: ·-Mas Je .certo na o se pode
1 accusa-r o presidente de o ter dispensado, por11ue
o fez em virtude da lei, que·o forçava a dispe:usar
·
a1guns.

.

'
licia nãt) foi feita !'Ónão em pequena parte pelo vores que clle distribuiu aos que foram
victimas
nobre actu.1l administrador da província de Per- da lei executada pelo presidente da província.
nambuco ...
O Sn. Jo~É l\IARJANNO :-Com parcialidade, dísO Sn. JosÉnlAniANso:-Ex-administrador.
criminanda ; nem ao menos supprimiu as ultimas
O Sn. SIGis:-.ruNoo :-S. Ex. ainda lá est:i; mas companhias, andou catando entre a ofilcialid:~de.
•

O Sn. Jo~É 1\IAmA:s-No dá um aparte.
O Sn. Sicrs~IUNDO :-Havia sido feita em gt·:mde
parte JlClo illustrado St. Dr. J\dclino, corrcligio·
uario distincto, nosso amigo, o quo administt·oua
província, 8upponho que a contento de todos. com
moderaçiio c jU8Li~;a ...
O Sn. Josf: MA.niA.NNO: - Administ1·ou-u como
in ter i no IJUC crn."

com os cscrui)ulos de administrador interino, que
era.
O Sn. JosÉ l\lARIANNO:- Fez meia administravão, deixando de fazer o resto por pensar que era
cllc o presidente.
·O Sn. S!Gtslr .!JO : - l\Ias. senhores, entre os
demittidos e os niio reintegrados se inclue um distincto official, o Sr _ cnpitão João Carolina dos
S:>ntos, qae foi uma victima da política conservavadora.
Dur:tnle a administração consenradora, este
muito brioso officinl e. prestimoso amigo, inleir~-

l

•

•

'

empregos na secretaria do governo, disse o nobre
deputado que o Sr. Dr. Adolpho de Barros aproveitou conservadores em detrimento dos liIJcraes .•.
O Sn. JosÉ MARIANNO: -E citei.
O Sn. SrmsMUNDO :-.... e em prová da sua
nllegm;ão informou-nos o nobre deputndo que na
v~gn do L • oillcial Dr . .A.ccioly, que falleceu, foi
·roveitndo um liberal o Sr. VieO'as mas ue
para a vaga deste nomeou o Sr. Dr~ Adolpho de
Barros um conservador,_ ni.io sei quem.
O Sn. JosÉ MAniANNO ::-0 Sr. Corrêa de .Araujo.
O Sn. SwxsMuNno :-Ah! O Sr. Corrêa de Araujo,
irmão de um ex-deputado por Pernambuco.
Sr. presidente, não sei quem é essa pessoa,
senão pelo laço que o prende a esse ex- deputado,
a quem conheço e presto consideração ; mas si
esse funccionario pertencia ao quadrg da secre~
taria, si elle tem habilitações, o que não sei. ..
O Sn. JosÉ !IIARIANNO:- Mas ha outros terceiros

mecaniêo para sua subsi~tencia, re:;istindo á tenO Sn. Swxs:~ruNoo:- . . . não ·vejo que motivo
tações dos couselrvadores.
para accusação forneça o facto .••
Isto era sem duvida um titulo á maior gratidão
O Sn. JosÉ MARIANNO:- Assim não ha mo!ivo
do partido, e este official foi immediatamente nenhum.
aproveitado na medida de seus merecimentos.
O SR. SIGIS?tWl';"DO : - ... da sua nomeação, que
1\l<is, Sr. presidente, si é assim distincto, si é
as&im virtuoso este cidadão, eu devo dizer aY. Ex. foium simples accesso de empregado do quadi'o.
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O Sn. JosÉ MARIANNO:- Ha muita razão, porque o acc.3sso devia ser dado de preferencia a
outros, que têm, além de merecimentos, mJiores
serviços.
O Sn. Srpr~ruxoo :-Eu estima~·ia que o Sr .. Dr.
u~ nan~:~:; uv~s:;e a.J}ruvt:Hwuu um amigo;
mas elle apenas deu um :1ccesso a um conservador
cuja vaga D<lturalmente foi preenchida por um
lib.ernl · r, ~P.n WP.<:: p~t<~r., incti,.,
indagar si elle fez justiç::~ ou não.
-• ·.- '
o Sn. JosE 1\L\.RIANNO dá um aparte.
O Sn. '7 TGT~lm'--nO:-Rem; V. F.v. nfflrma is"o á
camara, e ellà de certo acreditar{! na. sua afirmação, que ~·· autorizada ; mas cu reduzo o facto ás
Sll:J<; rlt.~virl<>c nrnn.>N•Õac

Ainda na secretaria do Q'OVerno disse o nobre
deputndo que aproveitou o Sr. Dt. Adolpho dous
conservadores: um Sr. Cavalcanti de Lacerda que
nao ser quem e, mas que o nobre deputado sem
q?.wrel' disse que era parente do ex-presidente, e
o Sr. Breke:nfeld.
Quanto a Cavalcanti de Lacerdn, eu nada posso
informar, porque não sei quem é, romo já rleclarei ; mas elle foi nomeado para um dos ultimas
Jogares da repartição.
O Sn. JosÉ ~L-\.IUANNO :-Aquelles quo foram
crendos.
v ;:~R. ;:,IGISlm"'-no : -::;:10 empregos pequeninos.
O f:n. JosÉ ~fA.RIANNO :-Pequeninos~ ! E quanta gente temos no partido que _Qrecisam desses
empregos pcquenmos "!
O Sn. SIGrs~ruxno : - Não contesto, e até o sei
pratic~mente ; e eu, quanto pude, dei aos nMsos
co-í·eligionarios de5fnvorecidos esses pequeninos
empregos.
lUas n~o sei si esse Cavalcanti de Lacerda é ou

...n1i'tl

(.IU.V "• • •

O Sn. Lurz FELIPI'E:-0 Sr. Adolpho aproveitou
os praticnntes que hn muito icmpo estavam servilulo gratuitamente.
:0 Sn. SrGJs:.mxoo: - .. ;mas o pessoal que proeura esses pequenos Jogares, Sr. presidente,quasi
todo é muito pouco pronunciado,e n:io merece cas. tigo pelas snas inclinnções innocentes (Apoiados).
Quanto ao outro. o Sr. Brekenreld, o meu dis..1inclo. !lm •·-rrn ... ·
·
O SR. JosÉ MAR!Al\~o: - Qunnto a e~sc não
contesto: trabalhaYa Ia.

.

.

.

~w•:v
• O.sn . .JosE MARIANNO : -Nem eu àzgo o con-

no seu gab-inete. Já tinha o seu official de gabinete, e pediu-lhe este um auxiliar. O indicado
pelo seu oillcwl de gubinete, para auxiliai-o, foi
esse collabor3dor gratuito, Brekenfeld. Eu muitas
vezes o encontrei no- gabinete do presidente des-•-

r!.

,~_,,_

~v•

"·

Uf.101U<lV U

'

• '·

-

LvlV U.:> •'U""

,

gratuitas.
Ora, Sr. presiueute, para com uma pes:;ôa que

...!IJ:ci.m.~ •••

O Sn. JosÉ MARIANNO :-Mas 0 collega nem se
cance em justific<lr isso, que não comb~lo.
O Sn. SIGIS!IruNno:-... que pre;;ta sm·v1ços relevantes, p<li'ece-me que se tem ccntr:1hirto uma
divid~ de graticlão, que seria sobremodo censurav• .. ~v

~v

.t'~cu•

•

O SB. Jos1~ l\IAIUANNo:-Eu aceito este principio,
para :1pp!ical-o :íquelles que foram preteridos,
t.o.n..d..-....n.

•

.

- · · - - v-

;v~.

O Sn. SIGisliiUNDO :-Assim, pois, a accusação

feita pelo nobre deputado deve ser transformada
em louvor.
O Sn. JosÉ 1\L\J:J.\NNO:-Apoi:ldo,emmuito bom
louvor.
o Sn. SEGIS::\IUNDO:- QLwn to a seeretnria, não
me lembro si o nobre deputado indic~u mais al·
guns fnncciunarios.
u· Sn. PREsiDE~TÉ: -A hora esta extincta.
O Sn. SwrsMUNno:-Sr. presidente, eu subo tão
poucns vezes a esta tribun~, que peco a V. Ex.
tenh!l um pouco de paciencia para commigo. E depois V. Ex. dr.Ye descontar-me o tempo tomado
pelo nobro deputado (apoictdos), não só com. 05
apartes, como com as respostas, a que me obriga.
Não tenlJO culpa disto.
O Sn. PnESIDE:-;TE:- Pela minha vontade não
•
·~·~••v·~J:'v•><

..

v .UUIJl?

...1.

.•.

•

,

wu;:, ;:oc•u

VIJU-

gadO a executar o regrmento.
O Sn. SJGIS:IIUNDO :- Depois creio que o papel
que estou desempenhando é sympathico á cam::~r8
(A.poiados).

O Su. PnESJDENTI<: :-Entretanto o nobre deputado póde requerer prorogaoã.o de hora.
O Sn. Srcas:~ruNoo :-Sim, senhor; requeiJ'O
mais meia hora <lu prorog-ação .
VozEs: Não ha numero.

fanuega, !ogar muito rendoso, e, dada a vaga da
cap:üizia foi aproveitado para ella.
-lran'
·
'
.
u.
..
O nobre deputado pelo 1\Iar:mb;:o, •) Sr. Dr.
O Sn. SrGISlm"'-no:- O Sr. Adolpho de Barros, Fnbio Reis, informou-me aqui e en devo pedir a
em c~rta ~poca de sua adiministl'nçiio, em que as. benevolencia de S. Ex. para o declarai' á cama- _
pr9v1dencias so~re a sêcca eram reclnmadas a todo r~, que er:1 um _bom empregndo fSlgntll aJfil·ma·
o mst:mte, precisou de collocar dons empregados 1 tívo do 81·. Fabw Reis).
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O SR. JosÉ ThL~mANNO:- Entretanio não foi quem tive praticus ::cientificas· pelas· quac.s fórmo
:1quelle que o nobre deputado p~lo Maranhiio dcll e devud issimo conceito quanto ú sua capuci·
·
~presentou para substitui-lo. Ahi estú a resposta dadc Jit teraria.
dadn.
O Su. JosÉ !\l:.lllAKNo :-Era melhor que tirasse

.

peito o juizo· de S. Ex.
O Sn. JosÉ MA!UANNO:-Nüo admitto)1estas couO Su. SIGIS?t!UNDO :-Nós á=- vezes propomos
duns op. tres pessoas para um mesmo Jogar, com
iguaes merecimentos, ou preferimo3 logo nma,
Sf:'m deixar de reconhecer as hnbilitacõeg das outras.
· ·
Em todo o cnso era um bom empregado, como
a camara nca.)a e sa er pc a con mnaçao o nolJre depntado pelo Maranhão, este funccionnrio ..
· OSn. Joo;É liL-\nrAKNO :-Assim justifica-se tudo
e por an o era me .10r c1ue o pnrtL o t era nunca
subisse.
·
O SH. SIGIS:IIUNoo:- Não estou em desaccôrdo
com V. Ex., pois teria mais prnzer em ver na capatazia da alfandega um liberal; porém aceitemos os outros com as suas virtudes e defeitos:
altenuemos os defeitos, si as virtudes são superio·
res (Apoiados).
Acho ndmir;1vei n virtude da tolerancia: e, não

... ·

..

.

-

;\ maior expa~são todos o~ actos de .i ustiça .
.q Sn. JosÉ 1\L\UIANNO:-Todos os extremos são
O Sn. SrGISMUNDO :-Porém, Sr. presidente, a
nomenr,ão deste funccionario para o log-ar de
chefe da C<1patazin, :tbL·iu vaga no lociar dll porteiro d~1 alfandcga, que é como disse, um Jogar,
rendoso, e o nobre p1·esidente de Pernambuco
nomeou n ·
··
•
·
cmcia da rreguezia de maiorelcilorndo d:lcapital;
portanto, ainda aqui si o nobre deputaüo accusou
o pre;;ideutc por ter dado um :;;imples accesso a
um funccionario consen :~dor, deve louvai-o por
ter nproveitadoem liber:ll estranho ú reparti~ão
p:m o logar rendoso, que elle deixou.
Tinha-mo esquecido de fallm· de um lente do
gymnnsio.
O nobre deputado arguiu o Sr. Dr. Adolpho de
u.
,
... u p <
ce ·ie 1 s
naturaes o Sr. padre Arco-Verde Albuquerque ...
O Su. JosÉ MA1\B.NNO :-Apoiado ; que era melllOr que en::inassc tbeologia.
O SR. StGISMUNno :- ... o q'J.al, ~egumlo disse
· S. Ex., é parente do presidente.
O SR. JosÉ MARIANNo:--Isso não soffre duvida.
O Sn. SIG!SMUNoo:-Não sei si é parente do presidente: mas o que posso affirmar é que não eram
amig-os nem conhecidos; nunca o vi em palacio
aonde nf:o só por amizade aa Sr. Dr. Adolpho de
Barros, como por conveniencias publicas eu ia
• :;' iari< eu .
O Sr. JosÉ MARI..U..'NO : - Basta\'a que fosse lá o
padrinho de!le. E quem tem p~drinho não morre
pagão.
o SR. SIGISMUl\"DO :-Sei que não eram conheddos porque a mim o nobre presidente de Pernambuco pediu informações sobre este sacerdote,
a quem tambem não conheço muito, mas c.om

.

('.

1

caddrn dependia de concUrso, e nem si o provimento foi dellnitivo ou temporario.
O Sn. JosÉ MA1UANNO :-Foi definitivo.
O Sn. SrGrS:IIUNno:-Nãocon!Jeçohem o regul::lm_cnto d~ instrucção publica de Pern3n~lmco, e
alterou; o que sei é que pelo regulamento ha •
conuiçües de inve~tidura nos cargos de proféssor:
ha concursos, exige-se o decurso de certo tempo
para a v1ta iCic a e~ e c.
Na deficiencia de informaç~ões devo suppôr que
tenham sido observadas ns condições 1egaes, a
menJs que o nobre deputado afiirme quo ellas
for<~m d::satten:lidas ..
O nobre deputado fallou na nfto reintegração do
professor de nllemão o digno Dr. Antonio Carlos
Fareira da Silva, que reune as condições intellectuae5 exigidas para o desempenho do carg•) de
ue conheca )erfeitamente a mnteria (•uc leccio-

por extincção do Jogar, ou porque o Sr. Antonio
Carlos n5o tinha :~inda as condicões da vita!iciedade, ou mesmo com injustiçv: não sei, foi o
Sr. Antonio Cnrlos ex<merado desse cargo.
Depois restabeleceu-se a cadeira, e o ultimo
administrado_r ~onseEvud.or de Pernambuco,. que
•·

I

nos seus ultimas dias, porque o poder ia passar a
outros, proveu o lagar com um liuei·al distincto
e cap<\Z: ncstus condições era preciso que o direito do Sr. Antonio Carlos fosse inteiramente liquido, incontest:.wel11ara o nobre presidente de
Pernmnlmco exonerar este funccionario liberal de
muitos an:Jo~ ~muito dig-no em preveito dnquelle;
e eu não sei sr o direito dó Sr. Antonio Carlos é
ou niio perfeitamente claro, incontcst:n·el.
:SII. RESIDENTE:- U em1lrO ao no re epU•
tildo que já passou a hora e desejo !leclinar de
mim a responsai.Jilidade de ser excedida a nrgencia que a cmnara votou.
O Sn. 'SIGIS11IUNDO:-Eu sou sempre obedieue ás
determinações de V. Ex., mas eu ha pouco fiz um
appello á bondade da camara e agora fa1;o-o :i de
V. Ex. Demais, o nobre deputado, a quem respondo, !'aliou toda n sessão ultima, e eu agor:1
que trato da despeza me supponho com direito a
tomar em consideração quanto elle disse. O nobre
dcputa:1o arguiu o presidente de Pernambuco pel:.l
nomeação de uma junta medi~<l;' desth)~da a exa·
1
c;;
•
mmar os empreg& os
aposentadori:l, por ter nclla inclui do dous conservadores e um liberal. Eu devo declarar a Y. Ex..
que o ser\riço desta junta é gratuito, é um onus
pesado, e, portanto, não é um beneficio que o pre·
si dente tenha feito aos conservadores.
Quanio ao que disse o nobre deputado em reltt·
ção ao Dr. l\Ioscoso, eu não me incumbo de des·
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truir essa accusação; S. Ex. provará, ou não, o
que disse, e a camara fará o seu juizo.
Chego agora a um facto gravíssimo de que se
occu_pou o nobre d~pu~ado. S. Ex. disse que o
presidente da provmcia, tendo de substituir o
~hel'e de polici~, nomeou un1_màgistr<~do .conser-

mos feito á Goyan_a, onde vimos o agrado rreral
com que era recolhido o Sr. Costa Ribeiro·, onde
o vimos em festas liberaes, feitas na occasião em
que lá cstiyemos e onde eram proclamadas a Hlustração e reetidão do Sr. Costa Ribeiro. o
Sr. Adolpho tle Barr.os ~onhecia melhor pessoal-;-

muito digno, muitorecto e muito illustrado.
creio que a preferencia de S. Ex. está petfeita0 Sn. JosÉ ~Lo\.RIANNO:- Não é parente do Sr. mente explicada. Qu:mto a mim, si ine tives~e inDr.Costa B.ibeiro.
.
I cumbido da indicação, me teria decidido pelo
o Sn. SrGISYUNDO:- Não é, e a assseverarão I Dr. Anil ré Cavalcanti. jusla!fiente_pelas rnões
é séria. Mas eu creio mesmo que clle é liberal· que estou dando e que ~nduZiram ~ sr. Allolpho
pelo menos não é conservador militante. E 0 de Barros a _escol.her o Sr. Co?ta Rtbetro, em vez
1

de policia pari.o log;1rde inspector do thesouro
proYincial, não só pelos seus merecimentos como
tambcm pela divilla r1ue o partido liberal tinha
para com o nomeado, e ainda porjconsideração
ao Sr. Dr. Costa Ribeiro, que era tido como
liberal.
Creio que o nobre deputado est;.í. ep.ganado em
dizer que o Sr _ Costa Ribeiro é con~crvador.
e si não é conservador e sim liberal não :mdoÚ
·
'
:
qualidarles pol_iticas· do chet'e de policia interino;
e eu afiirmo a c~mara que com certeza·acertou
na escollla da pessoa e na 8 rcciacão das suas
qua 1 a1les.
Eu devo desta tribuna render um tributo solemne da minba gratidão ::o Dr. Adolpho de
Barros, pelo apreço que sempre me diS!Jensuu
cmquanto com elle servi; e dedurarei a v. Ex.
queo::;r. Dr. Adolpho de Barros collocou em mi.:: ~:,
· .·
tivo, a mim cumpria indicar o meu substituto
o qu3l elle aceitaria sem cliscussão. ItespondÍ
con,t reconhecimento a s. Ex., pela contiança
que em mim depositava eximindo-me ela responsauipdade da. indicação porque entendi que
quem trn~a de vtver ~om o chcre de 11cilicia era
·quem devta ter c:onhanr·a pessoal nelle c n~o
quem ~e retirava e tinha.jil solicitado a sJla cxoern fio e:1tendendo-s ·
·
·

I cargo.

.
.
Mas, Sr. pre~Idente, o nobre ~ep?tado argnm
I com v~l~e~renc~a ao Dr- Costa Rtbctro, ex-chefe
d~ polrcta mtermo de ~e~·nnmbuc?, p~la exone~a
I ç~o do delegado de poltcia.da capitnl, pela demrsj ~ao de algum• empregados da casa de detenção e
, pela rcmess~ de um preso pnr.1 o presidi.o de Pernando de Noronha. O delegado dêi capital, que,
com tanto desprazcr do nobre deputado, foi
exonetado o foi ,)r um acto revoltante e crimino_s?..: qt~e cleYia até levtil-o á d~tençiío, e!u s?bsti. tmçao t.e um preso que dalh elle havta ttrado,
co~ um pro?edrmenlo repugnante_. .
. '
e~
fórma, porque, induzido rpor um amigo muito
digno, gloria liberal de :1.8~8, um elos symliolos
de fidelidnde poliLica de Pernambuco, chefe popular estimadissimo, Yicc-presidentc do dircctorio, onde sullstitue ao digno chefe dopartido o
illustre Sr. Barão de Villa llella apoiados o corone mz esar10 o Hego apoiados), foi elle
quem fil"OllOZ a nomeação dp Sr. Odilon Lima para
, o cargg de dclegndo d? capt~al de Pernambuco, o
1 que fiz, vencendo a_te desejos pcssoaes meus em
favur de outro candidato.
O Sit. JosÉ ?!hnrANNo:- V. Ex. é sevcrt> no
juizo que faz a respeito do ex-delegado da capital.
. :-vou
. v ~xplrcar-me.
. ·
0 sn. sIG.ISliUNDO
O Dr. Odilon ~crvm comn11go, e, em abono da
J

I

vares (aparte do Sr. Joaqui1n Tava1·es) que llSlá dava-lhe <"•mpl:t ltberdaúe p:m1 volwr pela madruco!llirmando, com maior extensão, 0 que. tinha g~da. Não~ este p~o~e~cr re;~olt:mte e crin_1inoso?
· dtto 0. uobre deputado o Sr. Buarque.
Nao au~onza a lJfiS<tO mnnechata do funcciOnario,
O :Sr. Dr. Costa Ribeiro não era amirro anti n-o que a~s1m procede?
d~ Sr- Dr. Ad~lpbo de Ba_rros ; só se coi~hecer-J~n
OSn. JosÉ ~IARIAi\NO :-Entretanto,o presidente
numa e.xeursao que havia pouco tempo, tinha- não o mandou responsabilisar.
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O Sn. SrGISl\lU:I'-.'1>0 :-Eu, portanto; applaudo o
Dr. Costa Bibeiro pelo procedimento que teve; e
devo declarar que me t~onsta que o digno Dr. Lis·
boa··roi nomeado p:1ra succedet· ao delegado, por
indic::tção do me~ mo amigo que se tinha interessa·
do · elo Dt'. Odtlon.
uanto <i demissiio o administrador e mais empregados da detenção, tenho de confessar á camara que r~cebi tal notic_ia com muito desg9sto.

Agosto de 18i9.

1.37

Agradeç;o ao nóbre deputado o Sr. Costn Ribeiro o aparte que me deu de que o detido não
tinha sido solLo ...
O Sn. Costa RIBEIRO :-V. Ex. disse-soltura
do detento-.
n. IGLS:'IlUNDo:~l\Ias, pet·miita-me V. Ex. que
eu o supponha eng-ana :lo; o detento foi solto mais
de unw vez. Era a noite ti!·ado da casa de deten-

'
{certa distanc~a, entregue( a si em picna lib~ramigo. estimavel, victima do 'partido conservador
dade, tonwva a direcção que lhe parecia ; andava
(Apoiados).
por onde bem. qaerill, c recolhia-se pela madruO Sn. JosÉ MARIANNO: - E agora victima do gada.
·
partido liberal.
O SR. JoAQUm NABuco:-Uma excellente con.o Sn. _Smrsl\m~no.:- E' homem de m_uita QrO- dicão
)ara m •
O
Sn.
SIGis~mNno : - Isto foi publicado nos
portanto e sempre fiel ao IJartido. (AJIOi~dos dn
jorn:~os da província, e o proprio delegado da caáeputa!;lio pernambucana.)
)ital o declara
· :A 'm ã
·
·· •
rr
sua demissão, mas o facto da soltura do detido é
O Sn. CosTA RmEmo :-Eu não defendo o
tãu revoltante gue, eu creio, apaixonotl o chefe de facto ...
policia e o p~sidente da província.
O Sn. SIGisl\IUNDO: -O delegado tirou da deO Sn. CosTA RmEmo:-Esteabuso nuo foi esta- t~nção _o detento, trouxe~o á rua, e em :1lguma
belecidD [}elo Dr. Odilon.
d1st:mcw afastou-se delle, deixando-o entregue
O Sn. Srars~mxno :- Perdoe-me o noLre de- a si; pergunto: como estava eU e-preso ou sol to?
O Sn. CosTA BIBEIRO :-Voltou á pt·isão.
putado: o que todos os chefes de policia fazem e eu
fiz, e que me parece da maiorequidacl.c,é permitiir
O Sn. SmmLUNDO (ao Sr. Costa Ribeiro) :-Respor escripto que saia este ou :1quelle preso,devidan e esco a o, para tratar este ou aquelle negocio para elle importante. para visitar a este ou
:.íquelle. parente
. ..moribundo ou
. gravemente en. STA IBEinO:-l aO e en O O ].•rOCe inão mé constu que 31g~eui júmais o tenha rcito monto do delegaào, mas o preso voltou it prisão
antes do Dr. Ouilon. Ma~, quanto ao major Ca- posteriormente.
mara Lima todos sentiram a sua demissão, comeO Sn. JosÉ :LIIAIUANNO :-O primeiro adminisçando pelo ill ustre Sr. Barão de Villa Bella, de trador
da casa de correcrão, o Sr. Florencio,
quem cu vi manifest<1ções de pezar por esse acon- tirava presos
até para as suas obras particulares...
tecimento; mas o facto praticado pelo Dr. Odilon,
n. IGIS:.LUNDO :- azm mmto ma ; pratiCava
· ,
inis ra or e ou ros
empregados dn detenção, era de tnl natureza qae uma condemna vcl prevttricat~ão, si assim procedia.
apaixonou as autol'idndes superiores que ,alinal
O Sn. JosÉ ?IL\m.\NNO :-... e até ein uma occade contas, ~ão homens e estão sujeitos ás contin- sião fugiu um preso, m:mdou os outros procugeneias du natureza humanu.
J'arem-no.
O Sn. Jo~É ~Lmuxxo :-Então estmnos d~ accàrO Sn. StGISltuxno:-!Ias, afinal, estara ou não
do: si fossem conservadores, ficariam impunes. solto o homem?
O Sn. Sigismundo :-Não se limit!lram o presio Sn. JosÉ lfAnt\NNo:..:...Podet·ia demittit' .o dedente e o chefe de policin a castigar o verd11deiro leg-ado,
provocar aquell:• scena esc:mculpado. Sinto dizer ::í cama1·a < ue cu nüo • · a , mas não
ri
i u a mascara a em que ornou
,
ten o que o Sr. Camara Lim:~ e os emprega!los que
com eiie foram compromellidos pelo SI'. Odilon, parte um capanga.
O Sn. CosTA RIBE!no dá um aparte.
estejam inteiramente isentos de culpa, mas eram
subordinados, c posto que n ordem fosse escandaO Sn. SrGISMUNDO:- V. Ex. diz que não foi
losa, era preciso exigir nelles qualidades heroicas mais de uma vez; eu penso que foi; mas isto não
para resistirem ás ordens de superior de quem a!Lera a culpa; não questionemos sobre o numero
dependiam, e estas resistencias são excepcionaes. ãe vezes.
O Sn. JosÉMARIANNO :-Lembro a V. Ex. qnc,
l\fas foi o homem solto em uma noite, e depois
na nssembléa provincial apresentou-se umn nuto- de se ter afastado delle o delegado de policia, foi
rizaçiio do punho do proprio chefe de policia.
que o apercebeu o espião a que V. Ex. se referiu
O Sn. SwrsMU:II"DO:- Sim, senhor, mas para sa- c, dando-lhe Ol'dem de prisão_. o conduziu á sehir algum preso devidamente escoltado, e não cret::tria de policia.
pm·a sei' entregue :1 si na rua. ~Ias como dizia os
rou -o por acaso .
ompro~a os a casa e etenção incorreram em
o Sn. StGIS:'IIUNDO :-Não sei si foi por acaso, ou
falta, porém m·a uma falta leve, (JUO, me parec~,
niio t'eclamnva o castigo severo que sofi'rcram. si foi plano preconcebido, como V. Ex. disse •..
Assim mo mnnifest11i ao proprio Sr. Cnmara Lima,
O Sn. JosÉ MARIANNO :-Calculada e friamente.
o oslou IICJUi rderindo o IJUO dis~e ao proprio exoO Sn. SrarsMuxno :-... mas, ainda que tenha
ucrndu quundo lhe I'Cspomli uma carta em que se
havido P.lano preconcebido, digo que sú louvor
me queixou do IJUI\ llw havia succedido.
-

.~

A.

!8.- Tli:IIO

IV.

l

,.
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.merece o St'. Dr. Costa Ribeiro por ter tido para 1 O Sn. PRESIDENTE:- Si o nobredeputadoconticom o delegado o proceder que teve.
nút~, dar-se-ha a inversão da ordem do dia;
o Sn . .Tosf; IlíARIANNO :-São modos de vê!". V. Ex. está no seu direito requerendo á C[lmara
essa inver~ão, mas o regimento não permitte que
O Sn. CosTA RmEmo (aooradot):-Niio apoiado; eu po1· mim o faça.
:sn. ~GISMF~Do : - eço rcen~_;a apenus por
dimento do dele!!ado é ceu~umvel. mas o do chefe
tambem o é. N~o se manda espio'nar um delega- alguns m1nutos.
O Sn. PRESIDENTE :-Niío póde continuar o nodo por um policio secreta:. dcmittissc-o logo.
re epu a o: pe m . •x. urgenc1a por me1a
O Sn. JosÉ lllARrAxxo :- Apoi~do.
hora e .i á. faltou mais de hora e meia.
O Sn. SrmsllUNDO :-0 chefe d0 policia não se
O Su. SrGis::.ruxoo :-Neste caso eu peço mais
póde occup<II" e~clusivaniente em andar atr<is
dos crimino.,;os; tem os seus subalternos, as meia hora para fundamentar o meu requeriautoridndes que lhe são inferiores, a força poli- mento.
cial, apolicin secreta ....
(Consultada, a casa concede a urgencía pedida.)
O Sn. CroSTA Rnmmo :-0 espião de policia não é
O Sn. SIGrs~ruxno : - Rendt\ndo solemne tributo de respeito a V. Ex. pelo modo por que~ com
agente de autol'id<lde.
toda a sabedoria, executa o regimento, renovo a
mm 1a gra ll•ao a camara cos rs. epu a· os pe a
fazer prisues _
.
nova prova de benevolenc.ia que acalJa de me disO Sn. PRESIDESTE :- Attenção!
pensar.
O Su. SIGIS:\IUNDO :-Eu niio chamei o espião
Sr. IJresidente, o facto que cu disse que causou
de agente da autoridade, mas llú-lbe informações impressão desagradnvel á camara, c sobre o qual
dos fnctos criminosos, e fornccc-l!Je provas delles. vou fazer um requerimento, é o da remessa de
O Sn. PnESIDE~TE :-Peço ao nobre deputadu um preso, l\fnnocl de Carvalho Teixeira Raláu,
para Fernando de Noronha.
que ponha termo üs suas olJ~erva;ues.
Disse o nohre deputado que este preso foi posto
o·sn. SIGlS:IIUXDO:- .Vou me
. sentar. Eu já ia.
.
'
o

:-

•

o

..

-

)

deputauos que n3o me dee;11 dui~os,porque o illustrado Sr. presidente, com toda a razão, ni.e advere ( '1
·a c:;til
I .:;
"'
tlilmpo e f.:U nãu posso ueixar de tomal-os em
consideração.
O Sn. PuE~IDE~rm :-Si o nobre deputado continuar. haver~1 uma inversão completa da ordem
do dia.
O Sn 1 IS::.JUN
.
rante, tenha paciencia commigo, que tão poucas
vezes tenho tomado o tempo á camara. (,4.pat·tes.)
Demais. V. E:(. v(~ uue a camara está me daudo
força pará continuar.
Mas, eu j:i ia responder ao aparte do nolJre rlcpntado, quanrlo me lembrou o illustrc deputmlo
pelo Rio de .Ia Peiro que :•ssim como q lll.llquer l'id::~dão pódc p:·e .. dcr em flagr.1ntc, conf:;rmc o
preceito legal, pódc c deve tamlJem Inzel-o quem
tem funccões Jo!lcines embora secretas e mais ou
menos conuemnavcis, ou pouco dign:1s como as
de espião.
O Sn . .rosÉ ~L\nrANKO :-Não apoiado.
O Sn. SIGIS:\lUNDO :- E convem notar que, na
hypothese, o delicto era um flagrante permanente, ."}Ue consistia em achnr-se o culpado forn
da casa de deten~~iio; e si o espiiío o pr·enden, foi
p:•r:rue o encontrou só, jil se tendo delle afastado
o r1elegado.
l\fas, Sr. presidente, pnra obedecer a V. Ex
vcu 'terminttr, resumindo o que me restava
dize1

com destino a Fernando, em punição de ter promovido uma rnanifestndio ue !!l"atiàiio ~o ndministrador ua detenção, quando elle t'oi exonerado.
Eu n5'o Lenho nada a oppõr a S. Ex., não conheço o facto e por isso não posso contestai-o·
mas, Sr. presidente, a cas:l de detcnçSo de Per~
namb~c.o n::ío é uma ~enitenciaria~ é um simples
deposito; h:1 um movimento coustnnte de presos
da casa de dewnção do Recife para Fernando.
e a eo:;a e (. etenç<~o o. ec1 e passam presos
de todo o Imperw com Jestmo a Fernando.
Não sahe do Recife para Fernando um só vapor que nih v~ cheio de p1·esos. A remessu dos
presos não 1! llctermin:Hla pelo chefe de policia e
sim pelo juiz de direito do districto em que está a
deten~,;ão.

O Sn . .TosÉ
trario?

l\IA.mANNO

:-E quem disse o con-

.
R. ,IGIS)fUl\"DO:- '. 01 ~O~lSSO Ql!-e p~rg·unlet ao noore deputado st era JUIZ do d1slncto da.
freguezia de Santo Antonio, onde estLÍ a casa de
detençiio, o f,ligno Dr.Felinto Henriqucs de Al·
rneida.
·
0 SR .. .losli. MARIANNO dá um apule,
O Sn. SwrsMUNDO :-Mas seja o Sr. Dr. Felinto
o juiz desse districto, ou não, si é o juiz quem
determina n· remess<~ c.los presos. si o chefe de
policia apenas fornece as gnran ti:l!i de sel:'urança
P?-rn o embarque, corno se :tccusa o chefe ue 110licm de t !r umndado para Fernnndo um preso si
ni'io é attrilmkiio sua, si não o lódc fazer si ' 1
o
faz é o juiz"!
"
Como
accusilr o chefe de policia de ter mettido
0 Sn. SIGISMU.to."DO :-A V. Ex. qm. é o re~i
preso a fer.ros no porão do vapor, qu:llldo o
mento, que é sempre tolerante, sempre obser- ochefe
de policia não faz mais .do que fornecer a
vadC'r zeloso da lei.
escolta para acompanhnr o preso e entregai-o ao
1!Ias não posso doL'"\.ar de occup~r-me do facto, commandante do vapor o é a for~a militar que o
sobre o qual desejo requerer informações ....
acompanha a bordo?
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O .SR. JosÉ MARIANNO:- Foi .conduzido pelo
command:mte da guarda civica, acompanhado
de dez soldados.
O Sn. SIGISMUNDo:-A guarda civica é policia;
e muitas vezes é necessario incumbil-a deste
sen;.iço, que, aliás, niio é propriamente da · sua
competencia.
O Sn. JosÉ MARIANNO:-Acho melhor ue o nobre deputado sobre islo não aventure proposições,
antes de outras informações.
O SR. SIGr3MUNDO:-Já disse que ni'io contestava o facto, pol'qúe o não conheço, mas quero destruir um pouco, ao menos, a impressão desa~ra
davel que á camara causou a narração feita pelo
O SR. JosÉ ~iARIANNO:-Facto igual só se ·deu
no tempo de Luiz do Rego.
'
Sn. SIGmruxno: -Mas si o chefe de policia,
em regra, só fornece a escolta até ao vapor, como
dizer-se que metteu o pre>o a ferros no porão?
O SR.. JosÉ MARIANNO:- Foi mettido a ferros
no porão do vapor Conde d'Ett.
O Sn. SIGIS::IIUl'I'DO :-Portanto, vou requrrer ao
nobre ministro' da justiça informnções sobre isto.
O Si~. JosÉ .MAmANNO:-Isso sim, e depois dellas
virem, ae<11Jaremos de a·ustar ns contas.
O SR. SIGIS~lUNDO :-Disse o nobre deputado
que o caso tinha feito impressão no Sr. ministro
da justiça.
O SR. JosÉ MARIANNO :-Espanto e admiração.
O Sn. SrGISMUNDO :-... espanto e admiração.
A palavra do nobre deputado tem para mim todo
·o valor, não duvido absolutamente do espanto e
da admiração do nobre ministro; mas, Sr. presidente, este espanto e admiração devi:un ter determma o ao r. mmrstro a .JUstrça o pe 1 o unmediato rle informações.
O Sn.. .TosÉ iliARB.NNO :- Isso é com o Sr. ministro da justiça.
O Sn. SrGrs:\IUNoo :-E si já decorreu algum
tempo, o que eu não sei, talvez S. Ex. esteja habilitado a fornecer immediat:m1ente essas informações.
O R. JosÉ lAR
litado.
O SR. StGISMUNDO :-Eu referi o processo seguido para a remessa dos presos para Fernando;
quem determina a remessa é o juiz de direito e
não e chefe de policia; quem toma conta dos presos é a força militar.
O Sn. JosÉ tiiAll.IANNO:-Quem o conduziu foi o
capitão l\Iadeira, quo é conun:mdante da guarda
civica.
·

O Sn. SlGISlWNoct:- Portanto direi ao nobre
que elle foi quem commetteu ul!.la te-

dep~tado

as provas dos factos.
O Sn.. JosÉ MARIA:t-1NO :- Sem os factos ?I
O Sn. SIGISliiUNDO :-Sem <idduzir immediatamente as provas dos factos. O·processo ordinario
nãc autoriza o chefe de policia a mandar presos ;
tal competencia é do juiz de direito.

Creio, poi~, que é uma injustiça qae o nobre
deputado esta fazendo ao Dr. Costa Ribeiro.
. Q Sn. Jo~É MARI..\NNO :-V. Ex. falia por supposu;ao.

doeu~

O SR. SIGISliiUNoo:-A rcmess~, repito devia
ter sido d~t~rminad_a_pdo juiz de direito. opreso
eutregue a torça militar, etc.
Sr. presidente, j:í que a cam:Jra é tão bencvo la
para commigo_, e eu estou ngora muito regimentalmentena tribuna ou c•uq ·- " ·o-·
•
te das ar:::-u!rões.sobrc as eleições, o r1ue ia deix:mdo em stlencw para obedecer ;.•o regimento e
a V. Ex.
,
e
que o r. r.
op o
de Bar:os não mandou para esta casa deputados
conservadores porque não pôde ...
0 SR . .16SÉ MARIANNO :-Apoiado.
O SR: SrGtSl\IGNDO :-... e adduziu como prova
as c.?ncor~atas entre os partidos nas freguezias
de S. Jose e Afogados ...
O Sn . .JosÉ ~L-I.RIAI.~No :-E em muitos outros Jogares, que o partido não aceitou. Si o partido fusse
·
, · ir
ucçues e e, es a\"a

,,
muitos outros logares.
Sr. presidente, é uma accusação por demais
grave: deverht ter sido provada de um n1odo irre-:
t:_9.savel_, e não o foi; não passou de uma allegaçao pengosa, ousada ...
o

O SR.

SxGis~wxoo

:-Perdão: ousada no sentido de ser impossível provai-a. Eu, em aparte,
resvondi immedint;1mente a S. Ex. que contestava por neg:tção: renovo a minha contestação.
A. intervenção do prGsidente da pi·ovincin nas •
eleições de S . .Tosé dos Afogndos ê uma prova
(disse o nobre deputado, dando-a como realizada)
do desejo que teve o mesmo presidente de mandar
ara a ui conservadores.
O SR. JosÉ MAnrANNO :-Quando nada, da sua
interferenci~ em materia~ em qne, segundo as
instrucçües do governo, não devia absolnt~mente
interferir.
O SR. SxGIS:'tiUNno :-Sr. presidente, o eleito·
rado da província de Pernambuco é de 207~ elei~
tores. A freguezia de S. .José ten~ um eleitorado
numeroso: são M ; a de Afogados 28 ; e ·a iotali •
dade dos eleitores da Varzca é de iG. O terco
destas tres freguezias é 27. Pois 27 votos podiain
influir para virem aqui dcput:Hlos conservadores? l\Io parece que srí isto destrõe
. . n nccusação
.. ·
to uma inten('iío tão condemnavel contra o seu
partido sem provai-a (Apoiados).
}las, Sr. presidente, o nobre deputado quiz
prova r a intervenção do Sr. Adol [lllo de BarrO$
na eleição de S. José por uma conferencia que
teve S. Ex. com o capitão João Carolino dos
Santos.
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Aecommodou-::e tudo, os partidos mantiveram
a sua combinação, Cnrolino nada. fez, foi até,
por indicação minlw, aproveitado nessa occasiã()
para uma eommissão honrosa. Carolina foi dispensado quusi um anno depois, quando; por forçade lei, se teve de reduzir o corpo de policia.
or an o, a prova apres n :1 a pe o no re
putado é tão tcnue que não resiste á menol."
analyse. .
.
.
.
maria bem que tiv~sse s·ido considerádo quantl}
devia ser o Sr ..Francisco Gonçalves Torres, político prestimoso e energico, que é alli o chefe dCY
partido liberal. Este co-religiomtrio intentou
combinações com os conservadores da localidade.mas não concluir:~m n.enhuma. No dia ~:1 elei~ão-

que estavam no seu direito., mas, quanto ao Sr.
presidente da provinda, que não.
Porém., c1ual foi a violencia praticadn por S. Ex.
para retirur os liber:tes da igreja? Nenhuma ;.
a()enns lhes fez constar por um officio que a elei·
ção tinha sido suspcnsn, segundo lhe havia comrnuuicado o juiz ue paz que a presidia, mandandolhes copia de tal communicação. A mesa liberal
entendeu que a decisão do presidente não era a
mais lecral fez-lhe observa ües e .S. Ex. não raticou mais um só acto que os contrariasse na sua
eleição.
qs liberaes fizeram a sua eleição; dahi a :15 dius

estranhei o procedimento que ellzs quizeram ter,
porque me supponho capaz delle, quando estiver
fóra das minhas mãos os instrumentos do poder ;
ao pt·esidente, digo, constou que, n despeito do
• accôrdo dos })artidos, cr cnl)itão João Cnrolino e
outros queriam ir por diante, lutar c qunsi que
servir-se dos seus poderes officiacs, para• se vin·
garem do que tinham soffrido.
O presidente da pro;íncia,. ~uit~ pm~ef!.tCa quem aconselhou que desistis.-;ede semelhanté
prejudicial intento, que não lhe ficava bem como
officia1 que ern.
·
O capitão João Caralino insistiu e retirGu-se,
resistindo ao conselho de moderação que lhe deu
o presidente, que não lhe disse que procedesse
. desta ou daquella forma, mas que lhe manifestou
o mais convenientemente possível o seu desagrado em v~l-o insistir em intentos que poderi::~m pertu1·bar a paz publica.
Espalhou-se que Carolinoscria àemittido. Não
s&i si o presidente chegaria n isso~ mas o que 6
certo,; que immediatomcnte desfez-se semelhante
<
, porque a mim e ao m
i us ro ami.,o q
senta-se na bancada da deputnção pernambucana,
declarou o presidente que Carolino nada sofl'l·eria.
Nvo foi provad:~ a intenção do presidente ie punir
Carolino; não sei si elle a teve, não digo que sim
nem· que niio. porque elle não me a communicou,
nem eu podia conb.ecel·a..
·

~
'
sua, aterrados
ou, ao meno~, fazendo-se atcrrudos,
porque pediram ú presidencia providencia em
bem da sua segurança. O nobre presidente entendeu que convinha tranquilliznl-os, e determinou-me que fosse para a Varzea, para onde fui
muito contrariado ...
O Sn. Bu,\.nQUE DE MAcEno:-Apoiado.
O Sn. SrGISliU~no :-.•. tendo dito na presença
do meu illusLt·e amigo, que me apoia e de outras
pessoas uo p;ahiaete ao presidente, que ia para a
Varzea Ycrda.dcirametlte contrariado ...
\ · O Sn. BuARQUE DE l\IACEDO : - Apoindo.
O Sn. SIGISMUNoo:-.. porque ententlia que
não ~avia pr.ecJsão de gatant~s, por me parecel~

Mas, Sr. presidente, póde-se accusar o presidente de ter dado garantias á paz publica embora
não houvesse motivos que as reclamassem?
Fui para lá só com duas ordenanças, o meu
secretario e um distincto amigo, que tam.bem
tem ::~ssenlo na bancada da deputação pernambucana ; lit estin?- no meio do povo conservador,.
em paz com elles, conver5<mdo, assistindo á elei·
{%), e; quando entendi que ei·a demais, retirei- c
me para o engenho de um cidadão respeitavel
da localidade, que me fez o delicado obsequio de
me convidar para ir descançar em sua casa.
E' isto o que ha sobre a Varzea.
onservet como su J e ega o .
;
discutimos, o presidente e eu.. ácerca da conservação desta autoridade, que era atrozmente accusada. de violenta pela opp::>sição.
O presidente, que tinha motivos fortes para darpeso ás accusações da opposição, porque eram
feitas por pessoas que lhe mereciam. toda a estima.

I
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direi para não exceder de novo o tempo que me
foi concedido.
.
A respeito do contrato com Luiz Maranhão e
~!e~quit!l nada ~oderei acrescentar á cabal exposiçao fe1ta pelo 11IusLre Sr. Buarque. A dispensa
da especialisação da hypotbeca, de que rallou o
, ã i i
onus con ratante ...
0 SR. JosÉ MARIANNO dá um aparte.
'
.
O SR. SIGIS:.\IUNDO : - . • . o contratante fica
Quanto a Pau d' Alho disse o nobre deputado ou
pelo menos deu a entender que o presidente tinha obrigado por todos os seus bens para com a faentrado em um plano para prejudicar a elei~ão do zenda publica quando faz o contrato. (Contestação do Sr. José Marianno.)
nobre deputado o Sr. Joaquim Tavares.
Eu peço a benevolencia de V. Ex. A especialiEu exporei os factos.
sação ~m relação ú fazenda gera~ é obrigatoria e

e conceito, inclinava-se pela demissão, e eu pela
conservação; e S. Ex. ficou de accõrdo commigo,
tendo sido conservado o subdelegado ea1 quanto
eu lá estive, e por muito tempo depois de minha
retiraf.la, até. que, sentindo-se elle mais ou menos
offendido nos seus brios pela administração, escreveu um arttgo pouco convemen e em re açao
ao presidente,. e a resposta, o nobre deputado o
rec~nhcccu na ul!ima sessão, não podia ser outra

dos, inclusive o orgão conservador, publicaram
a distribuição dos votos; o honrado Sr. Joaquim
Tavares recebeu naquelle collegio, como em
gera na provmcw, a mames açao o apreço ern
que era tido, e obteve M votos; na vespera da apuração da eleição ,constou que a acta de Pau d'Alho
não contemplava o nome do Sr. Dr. Tav::.res com
os votos que o haviam su!Iragado, mas disto só
teve conhecimento o presidente por communicação minha, tendo-o etl sabido por informação de

V.Ex.

.

0 SR. JosÉ MARIA.l'!NO:-Apoiado.

.

.

me int'ormou, e eu communiquei o facto ao presidente, S. Ex. mandou buscar a acta que havia
s a cretaria a ual effectivam nte ã i
o nome do Sr. Dr. Joaquim Tavares. Eu c um
amigo fizemos a contados votos nella distribuídos
e veria!;ámos que na som·ma faltavam os~~ votos
que, segundo todos os jornae;;, tinha tido o Sr.
Joaquim Tavares.
O Sn. Jos~ MARIANNO :-Exac~amente, porque
e1
ara 0 1 , n :s
o.
O SR. Srcrsl\IUNDO:- Póde ser que tenha sido
um descuido, mas eu não o sei absolutamente,
nem defendo disto o Sr. Maranhão e os outros;
mas porqtte faltavam os votos na somma, o presidente immediatamente dil·igiu um soldado de cavallaria a Páu d'Alho para trazer duas actas, uma
pedida ao juiz de direito, que determinou ao escrivão que fornecesse uma no\ra nutbentica, e
outra crdo ú camara munici al.
Isto demonstra, senhores, que o presidente não
entrou em semelhante conluio, si elle existiu.
O Sn. JosÉ l\IARIANNO dá um aparte.
O SR. StGISl\IUNDO:- E melhor resposta do
que esta deu ao nobre deputado o candidato que
seria prejudicado dizendo que si houve trama,
o Sr. Dr. Adolpho de Barros não tinha entrado
nella.
0 SR. JOAQUil\1 TAVARES : -Apoiado. Julgo-o
incapaz de uma vileza.
·
O Sn. ~OSÉ MAlUANNO :-Não_s~i si o julgarià
prometteu os interesses do partido liberal.
O SR. SrGIS:!tlUNDO :-:-Isto é um juizo temerario
do nobre deputado contra o honrado presidente.
Quanto ás arguições de e3terilidadc da administração, e sobre as reforma:; das repartições fiscaes
e da instrucção publica, Sr. pt·esidente, nada

seja uma reducção das garantias da obrigação,
tem em todo o caso a vantagem de facilitar a cobrança, porque faz-se a cobrança immediatamente so re o 1mmove espeCJa xsa o.
O Sn. JosÉ MARIANNO :-E' uma garantia que
não podia offerecer o concessionario.
O Sn. SIGISMUNDO :- Mas si a obrigação se
mantinha, si o direito do Sr. Maranhão era
certo ...
O Sn. JosÉ MARIANNO :- Não ha tal, era contestado
nhão ficavam sujeitos á restituição que, porventura, elle tivesse de fazer ...
·- a
estavam ou não hypothecados, si tinham ou não
o valor real.
O Sn. SlGIS~IUNoo:- . . . além dr. que a lei
municipal, de que nos fallou o dig-no Sr. Buarque, dispensou a especialisação. Ainda o Sr. Dr.
Adelino exonerou o ultimo administrador da casa
e e ençao, a versnrw, su s 1 um o-o o ma1s
dignamente que era possível. ,
O distincto successor do ex-administrador encontrou um desfaque de um conto trezentos e
tantos mil réis, proveniente de imposições sobre o
tratamento de escravos e communicou-me o facto,
documentando-o perfeitamente. Eu fiz identica
communica~ão as presidente, pass:mdo-lhc os
documentos. O presidente remetteu os papeis ao
thesouro para se proce~er á cobran~a; e o insêputado estt·a~hou: informou ao presidente que
o desfalque estava provado, apezar da opinião
contraria de outros funcciouarios; e, em consequenci:~, o presidente determinou que se fizesse o
reembolso.
Não se podia saber si o facto era perfeita·
mente criminoso, porque o ex-2dmi.uistrador
explicava-o, mas em todo o caso determinou-se
o reembolso. O nobre deputado accusou o presidente por não ter providenciado sobre o processo. Esta providencia poderia ter sido tomada
pelo nobre deputado, remettendo ao juiz os paeis ara roceder · e devia ter sido tomada elo
juiz e pelo promotor.
O SR. JosÉ MA.RIA.NNO dá um aparte.
O SR. SIGISMUNDO: -1\ias vamos adiante. O
nobre deputado accusou o presidente da província por não ter remettido ao governo as
informações que.obteve contra magistrados con-
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servadores, violentos e apaixonados, que distribuem justiça naquella provincia.
O SR.. JosÉ ?riARIANNO :-Justiça não; injustiça.
O SR. SIGIS11UNDO : - Affirmo que o Sr. Dr.

• O SR. SIGISl\IU~Do :-Em ·relação ao Sr. presidente do conselho o nobre deputado foi de
uma crueldade sem nome. S. Ex:. chegou a
levantar nesta casa a accusação de xingús, como
synonymo de patotas. Ora, nem a maior opposiçiio chamou ~nnca ao Sr. presidente do con-
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:.,elho as inform:~~õcs que teve sobre taes juizes.
O SR. JosÉ 1\hRrAN:-;o dá um aparte.
O n·~bre deputado lembrou que o presidente
devern ter ~uggerido á :1ssembléa pro\'"incial
O Sn. SIGISMUNoo:- Eu não tomo o encnr:zo
suppress~o das comarcas, onde servem taes juide defender o Sr. presidente do conseillo, cujas
zo~, r~;a- ~o~ V~l'U10!' liv~r:::' e:-11 Pernambuco rcb"Õe~ e:1 n:-;o tcn ~JCl c honra de cuJtõ·:ar. ~a da
de semelhantes pragas judiciarias.
devo a S. Ex. e nada pretendo dever-lhe; não
O SR. JosÉ :MA.RL\NNO :-Eu disse que em ul- preciso de favor ne.;hum de S. Ex., pois não
prett>udo sahir da. minha independencia c da
timo caso, violencia por violencia.
minha obscuridade; mas, Sr. presidente, é foeO Sn. SrGISl\Hil\1>0: · Pois eu esraria hoje Iev::.n- ,n•ul ·•·' · nnA n nnhl'A"' • .:1 fni inin·,1n
tando n nun_ha voz contra o presidente. ~e _Per· para com S. Ex: que, em todo o caso, é tuÚ conambuco, si elle tivrsse tido a infelicidade de religionario dístincto, superior á argniçiio sofse •lemiJrm· de praticar
um• •tal attentado,• que
rida. Sr. presidente, n despeito de nlgnns
• ·'
'.:I
''""'~
'<VA~AHV
erros graves commettw.os na aamm1straçao pupoder judicíario. E, dn mnis, ns duas comarcns blica, o meu Jogar é nos bancos da maioria, pordo Bom-Conselho c Escadn, :~. que se referiu o que entendo necessario que o gabinete, q ne t'~m
nobre deputado, não podi:•m ser snpprimidas prestado relevantes serviços, encontre força nesta
sem grande damno da justiça; e n ilssembléa camara para lutar com a oppo~íçiio do:; advet·proí'inci<tl, consultando bem os interesses da sarios e para prosegnir na tarefa que tomou a
jus! i~a, em un•a dessas comarcas creou oulra.
si e que tem s:•tisfeito, não obstante erros, que
Fez a :-~ssembléa provincial uma lei de incom· en niio venho desenvolver, porque tenho ainda
patibilidaJ.e:> quanto a mim muito mal pensada, êm maior consideração os serviços prestados ao
e, em loJ.o o caso, eu partilho a opinião do nobre paiz pelo ministerio, e por isso conserro-lhe o
uepuwuo ue que o pres1uem~ nao uevw exe- meu apoio.
Quanto ao Sr. ministro da fazenda, referi:-eutarretroactivamente esta lei; e sinto muito
que o tenha feito, retirando do lugar de bi· me- hei de outro modo. Cultivo a amizade de
~
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lmcto, meu respe1tave am1go, a quem a )Jtueime de nmitos annos a estimar, e que tinha
quasi creado o estal)elecimento, e o elevado it
grande altura, sent.lo incan~~avel em promover
o seu progTesso e desenvolver a sua riqueza.
Ma:-. emllm, quem fez a lei foi a a:;sembléa
provinci2l e a culpn do presidente, si existe. reduz-se a entender que ella probib.ia qunlquer
accumuhçi"io existente e não cogitava apenas do
futu~9, como parece ao nobrt' deputado e a mim.
Alem destes f<lctos, fali ou- nos aindu o nobre deputado nos abJ'3t~os, nos geslo~, nos chm·ut•.ls,
nos hons modos, nas boas p:1lavras, em tríplices
baterias de :1pertos de miio do presidente, como
si fo,;sem e~·imes I En entendo que tudo isto
constitue dotes ; e Pernambuco, que tem glorias
militare:;, glorws scJentllicas, glorias patriotic:ts,
sempre se distinguiu tambem pela sua civili:;aç~o
adiantatla, que me parece não repelle, pelo contrario reclama o fino trato, a ddicadezn, que lhe
são essetlciaes. ·
De en \·olta eom o nobre presidente de Pernambuco, o illustrc deputado accusou o Imper:ldor, o Sr. presidente do l!onsP.Iho, o distiueto
Sr. ministro da fazenda., o Sr. ministro da justiÇ~I e todo o ministerio, declarando mesmo que,
entre o partido que gemia e o governo, elle não
hesitaria em segair o 11artido. Certamente en seguiria tambem o nobre de[lutado, desde o momenw em que eu ouvisse os gemiuos <to pantuo.
Não me referirei .ao Imperador, porque .:l sua
pessoa é superior á apreciação, sendo que en o
-considero o primeiro patríotu brazileiro.
O SR. JosÉ l\iARIAI'i'NO .:-Não apoiado ; em patriotismo -é ~penas um. charlatão.

.

.

"~'" ,.,.,;"' ,
· ,1,.,.,.,..., ,
. ll'v. ""m n-o .,.a.,'"'"'"
.
.....
Ex. favores relevantes; bastaria a confianra que
tenho em S. Ex. ))ara me collocar nos JJancos da
maioria, ainda quando de todos os outros ministros eu ti vesse, queixas, que não tenho, aliás,
de nenhum ; e declararei bem alto desta tribuna
que~ o brilho da administracão financüira de

Q

3•

.;) • L,\._.

IJiiU_il Ulél

•

0

·•••

•

il UUllUil

t;UlllliLUÇ~- t;

a minha admiração pelos seus notaveis e provadissi:nos taler.tos de grande homP.m politico
e grande homem de Estado.
Exprimindo-me por esta fórma, é claro quo
penso que fri injusto o nobre deputado quando
accusou o illus<r·~ ministro da fazentla de se ter
esquecido das promessns feitas de attender :i pequena política harmonisando-a com a gr;mde ; o
honrado
;,
.ministr·o.. dentro dos
. limites
. .. do possh·el e
W

JUUJ OUUUU'-': • '"':_",'

U.J.''-'lJ (UH<JU ''-' '-'

-''-'-«

promessa e satJ:;fetto completamente as esper:mças qne o p;n·tido e o paiz nelle depositavam.
O Sn. JosÉ MARIANNO dá um aparte.
O Sn. SIGISMUNDO : -Houve grande injustiça
da parte do nobre deputado actJusando o governo,
ou o illustre Sr. ministro da justiça, por não ter
rei to a remo~ão i mmediata de certos magistrados \la província de Pern:1mhu,·o ; mas é preciso
a~tender que tal medida depende de condições
leg"aes, depende de vagas; exige que os magistriiâ.os tenham~~ :mtip;uitladc precisa par<1 pnssarem a outras entruncias, e que se abram claros
no quauro, e Laes conutçues nem sempre cuucur·
re!n, ou são sempre díffieeis (Apartes).
Mas, Sr. presidente, de toda a sua aecusnçiio concluiu o illustre deputado que o l1onrado Sr. Adolpho de Barros trahiu o governo,
trahiu e esphacelou o partido, e lamentou que
em Pernambuco não tivessemos tido um admi-
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nistraricr da tempera de Paraná, Chichorro ou ministerio da agricultura, commercio e obras
publicas, Augusto José de Castro e Silv:1. com as
Homem de l\fello.
Quanto a mim, penso que o Sr. Adolpho de seguintes
Barros é digno de figurar na galeria em que
El\IENDAS
qur~qucr Plutarcho collocar aquelles conspícuos
O governo~ que no pensar do nobre deputado
foi trahido, .não sentiu tal traição, tanto que se
diz c •
•.
ue remunerou condi(]'nnmente os serviços do ex-pre~idente.
Quanto ú accusação de ter trahido e esphacelado
o pnrtido na provincia só o ouvi dn nobre depntado, que nos disse que a deputa(;ão pernambucana
estaV<1 descontente e tinha pediu o a C:emissão do
presidente. A deputacão
- .. em .sua. maiot·ia protes.

CarvalÍw funcêiÕna·s·ú pãra elle (Riso).
O Sn. SrGrs~ruNno:- Mas, Sr. presidente, si hu
qualquer di visiTo no partido, o que não me consta,
eu que sou mnigo d<t deputação pernambucana, e
que me interesso por ella _tunto quanto por mim
proprio, direi ao nobre deputado que é preciso
ncnbar com tal desintelligencia.
O Sn. JoAQUIM N_\Buco :-Mt!ito bem.

licença com o resjJectivo ordenado ao desembargador Henrique Jorge Rabello, da l{eladio da
Bahia, para trutar de sua saude onde lhe- convier.
Sala dus sess@es, 1.3 de Agosto de 18i9.Rodolpho E. de Souza Dantas.-llfarcolino Monm.
-Barros Pimentel.

O projecto e as emendas são remettidos á commisstlo de redacção.
Prosegue a discussfto do·projecto n. 265.
Encerrudo o debate e posto a votos, é o projecto
·0

r

.. _

ir'"

· ,

· ~=-

... - :.:--

Entra em 1. a discussão o projecto n. :183 (auxilias á Iavour~).

Vem á mesa, é lido e upprovado sem
seguinte

deb~te

o

1\EQUEUDIENTO.

"' Requeiro que o Sr. ministro da justiva inforule, ouvintlo ns. autoridades competentes, sobre
os fundamentos da remessa do preso Francisco
e arva 10 etxmra a ao u casa e etenção do Recife para o presidia de Fernando de
Noronha, declarando qual a autoridade que determinou a r.:-messa, e si foi o preso conduzido
sob, ferros.- Sigismuhdo. •
ORDE:.\l

no

DIA.

Entra em discussão o projecto n. 265 (credito
para as obr:1s do novo matadouro).
_
O Sr. J~rónymo Sodré (pela ordem)
pede que se mverta a ordem do dia afim de que
·.
;- . ·
~'
-,
· ~ ··
. Consultada, a camara resolve pela affirmatrva.
Entra, portanto, em discussão e é sem debate
approvado com as emendas offerecidas, e que
abaixo se seguem, o projecto n. 27~, concedendo
licença ao chefe da directoria da agricultura no

!

O Sr. Bulcão (Silencio): -Sr. presidente, venho Muda uma vez a esta tribuna tratar
da ma(l'na _questão dos auxilios á lavoura, tão
mgcntemente rec ama os pe o pa1z mteJro_ Ja
tive occasião de discutir largamente este assumpto no orçamento da agricull.ura ; mas
f<1ÇO-o uinda agora. e fal-o-hei sempre, porque,
declaro a esta cam:~ra e-uo lJaiz, que nuo deixflrei
de envidar todos os meus e~forços para que se
funde no Brazil o credito territorial, que considero o primeiro passo dado para redem;)q.i\o da
nossa de;;adi.!nte lavoura, ve!'g-ada ao terrível
peso da usura. (llfuitos apoiados . ) _
::,r. pres1 en e, ã
i us t' eputado pelo Mamnhão, que me precedeu, que o
actual gubinete n:Jda fará em relação a este magno
assumpto. Estou ainc1a convencido, meus senhores, de que elle~ compenetrando-se perfeita·
mente da gravidade da situação financeira em
que nos achamos, e ainda dos solemnes compromissos contrahidos perante o paiz, já nas
falias do th_rono,_j<'1 nos congressos :1g1·icolas, jú
nos relato no~, nao ha_de faltar a taes promessa_s;
e quando, ~:>r. prestdente, porventura, asstm
ven~a _acontecer,.. hypothese que eu não posso
adnutttr, desde Ja declm'<) alto e bom som desta
·
;-<
ri h r i d tão no me
responsabilidade. (Muitos apoiados.)
Sr _ presidente, antes de entrar no assumpto
que trouxe-me a este debate, farei algumas reflexões ainda que perfunctoriamente a respeito
de alguns topicos de dous discursos aqui proferidos pelos nobres deputa008 do ~ranhão e
Alagôas.
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O illustre deputado pelo 11faranhiio, que fallou
aliás tão profichmtemente sobre a materia, não
nos deu a palavra do deseng-ano, ao contrario
deu-nos toda a esperança, dizendo-nos que o
credito territorial se podia fundar· no paiz,
porquanto a propriedade rur~l, a sua verdadeira
e umca Jase, m w um va or rea e-e ec IVO, e
esta situação excluía a necessidDde do auxilio
directo do Estado.
.

o

'

~

Si ainda formos á França, veremos ~·lli que o
Credit Foncier, que é hoje um vasto e solido
estabelecimento de credito, foi fundado no meio
dos m;liores obs~aculos com a interveurão directa do Estado, isto é, adoptou-se dous modos
de auxilio: um credito aberto no orçamento
para ser app 1ca o n compra e c ras ypo ecarias, e uma subvençuo de dez milhões de francos.

nos o mais formal desengano; fez prophecias
sinistras, declarou emfim que o credito territorial se não podia fundar, porquanto a propried:lde rural entre nós não representava um
valor real e effectivo, f>Orque estando elle dep~ndente. do braço escr!l~o, este elemento entre

propi·ia Inglaterra, e suas colonias.'
Na Ing-laterra é verdade que não se tem estabelecido, nem houve necessidade do credito
territorial, visto que o regimen bypo1hecario
alli é muito }louco desenvolvido, e, como sabeis,
basea-se
o credito territorial
.
. .essenci:1lmente .na

pouco tempo. '
Sr. presidente,

agrícola que não !'e basêa senão na capacidade
moral do. agri~ullor , ~1as alli por estas cir-

T

ritorial, isto é,depois que fallaram os inqueritos,
depois que fallaram os diversos projectos do governo, depois que fallaram os congressos agrícolas, depois que fnllaram os nwetings, depois
que fallou a imprensa, depois que fallaram os
relatorios, não se pode mais, senhores, vir aqui
discutir e unvidar da necessidade izp.prescindivel
do auxilio dírecto do Estado para organização do
credito territorinl: tanto mais quanto elle teve a
sua consaar2 iio solemnissima na lei de · •:r vembro de i875, que é'lei do paiz, lei, que como
vós perfeitamente sabeis, consi~nou francamente
o principio da intervenção directa do Estado
J
· :o
•
ti s a.poia os.
No pé, portanto, em que se acha esta questão
· que só 1·eclama solução urgente, eu reputo intd·
ramente escusada, e inutil pa1·a o parlamento e
o paiz, a necessidade desta discussão, entendendo
que todos nós só devemos tomnr por ponto de
:Jrtida a auxilio direeto do Estado consaaraclo
expressamente na 101 t c 6 e Novembro de i875.
Sr. preside.nte, os que contestam n necessidade
do auxilio direc.to do Estado em relnr,ão a este
assumpto,p<areoe-me, que nem podem f<tllar com
·a sciencia, nem com a experiencia.
Si fizerem tun ligeiro retrospecto sobre as divers~ phascs por que passou o credito territorial
na Europa, verão que na maximt~ parte dos pai. zes que g-ozam de tão benefica instituicfio o Estad i • ·
·
•
ções, ora por meio de emprestimo sem juro,
ora po1· meio de emissões com curso forçado,
e por di versas outras formas que não é preciso
enumerar.
Os exemplos ahi estão. Na Ptussia e Allemanha
grande parte dos estabelecimentos de credito
territorial que alli se fundúram ha um seculo,
e tem prosperado e produzido os mais fecundos
resultados, foram fundados com o auxilio directo
do Estado.
Si passarmos da Allemanha pat·a a Belgica.paiz
cnjo lib_erali~mo é modelo, -yeremos o ill\lstre éhefe
('f'

•

~

~ •

comllarecer dinnte do pttrlamento apresentando
um projecto de banco de credito territorbl fundado pelo proprio Estado.
E::te banco alli existe desde 1850, fundado e
g-erido pelo proprio Estado sob a base da emissão
de letras hypothecarias.

'
'
persuadidos de que wmelhante
melhoramento,
que é um ardente desideratum para a la\'oura do
lmpcrio, e especialmente para a l:tvoura do norte
até hoje tão cruelmente abandonada, sem a mi •
nimoamparo, póde ser crendo sem o auxilio directo do Estado. (Apoiados.)
Sr. presidente, si passarmos destes eloquontes
factos para os occorriuos entre nós, ainda vemos
o que? Desde :l8?6 ou :1.86i em que m~i~ seria_o
'"
nisterio""' algum cuidou
em crear bancos' hypothecarios senão por meio do auxilio directo do Estado. (Apoiados.)
Para demonstrar esta minha asserção; por isso
que não desejo alongar-me muit;:; neste ponto
que considero j{1 julgado pelo })arlamento e pelo
paiz, vou fazer uma ligeira resenha dos diversos
projectos que têm apparecido a respeito deste
assumpto.
_
·
Tom:mdo pnra ponto d~, p::~rtida o anno de 1866
a :l86i, nós vimos que o patriotico e illustrado
gabinete 3 de Agosto, de que fez parte o actual
ministro da fazenda, collaborou um-- tr11balho
mm o Impor nn e a respe1 o e ancos · 1ypot1ecarios; o illustrado ministro da agricultuw da·
quella época, o nosso re!:peitave1 e dislincto amigo
o Sr. conselheiro Danta!;, autor daquelle curioso-trab:dho, submetteu á apreciação do conselho de Estado um projecto para a ct·cação de um
baneo, tendo por hase uma associ::tção de capi-
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pela lei de 6 de Novembro.
Depois deste projccto, vimos que postei'iOr·
mente o gabinete de 7 de Março, representado .
pelo seu illustrado chefe, o Sr. Visconde do Rio
Branco, ordenou um vasto inquerito no paiz so·
hrc o assun?pto.

!lar entre nós senão mediante o auxilio directo iniciativa individual; mas, desde que a. longa
uo Estado.
experiencia nos~a ~ e de outros paizes mais
No tocante á minha província, Lendo feito parte adiantados tem provado o contrario, é s~:rmos
de uma commissão encarregada de promover esse utopistas, querer sacrillcar um melhoramento
inquerito o i!lustrado senador pela mesma pro- urgente, reclamndo pelo paiz por amor de um
vincin, o Barão de Cotegipe, alli collaborou-se o exagerado e falso liberalismo (Apoiados).
projer.to de um banco, tendo por bnse um capi ·
Sr. presidente, nntes de entrar na pnrte cssental ~cial, creio que de 6 a :10.000:000$, pre- cial L! o meu discurso, tomarei em consideração,
scindindo-se da base a letra bypot~~aria, que ainda que pect'unctoriamente, como já disse,
, t·
~
·
m · t • <~lO' umas rolO i õ - d ii ;;tr
•
··
menlo inutil sem a g-nrantia do Estado; mas, do :t\Iaranhão e Alngúns, começando pelo priadoptnndo-se a base de uma emissão com curso meiro c depois passando ao segundo.
forçndo·na razão do dobro do mesmo capital, e a·
o n. ~L c uxo : 0u
orma e um anco reg10na , ec arnn o-se >-CO'undo
neste valioso documento que. sem o :lllxilio di· • o
•
_
.
.
.
recto do Estado por aquella ·rórma manif'cstndo,
O Sn · DuLCAO: - S1m, a phzlo~oplua do se~~ra impossível a crcnçiio do crcdilo lcrritori:tl 1 gundo.
_
nas condicues <k beneficiar a nossa lavour:r.
O nol?rc dcJ;ut~d? pelo M~1:anh~10 declarou que
Além deste luminoso trabalho, logo em segui- combntrno prm_c1p1o. de m~xi!zo clzrecto do Es~ndo
tia o illustrado St·. Visconde do Hio Branco a.cloptaclo na lcz ~~ Gde _:Novembro e no ~ubst1tuleu, pcr:mtc esta camnra, uma proposta do po- 1 J, _
' •1 :s,
. 1a · c a 1
zzcnçue~,
der executivo, na ~unl comignarn :1 illt:·:t de 1~ela razao de ql?-~ C?nszderaY~ semelhante _nu:uuma subYcnção nnuunl de 2 o;o pant os cnpitncs lu:~, ~uc,, ~o~1o Ja.dz:;s~,. c_oi~SISL? na _gnr~ntw 1:0·
que procur:tssem cmprcgnr-sc na Javour:1, n!J:m· n~m,ll uc .J.mos e. amo I ttzaç,IO ,],\I e LI a hHJOthe~a
donando nessa Jlroposta o typo vcrdadeiz·o do na, como zllusor10 ...
credito territoz·ial, que é a lctz·a hypothecaz·ia,
O Sn. TAVAnEs BELFORT: - As g-arantia5 tio
~cloptando os bancos mixtos, com duas carteiras immovel hypothec:•Jo nn rnzão da mt:tnde de seu
- commcrcial e hypothccm·ia e por circum- valot·, do capital socütl e do fundo de reserva
dispensam a g<~rantia otncinl, que só com·ida a
scripção linlitada..
De ois desta • o tn
e abusos · elo menos estes são os factos.
rcputoq ainda insntficiente, a~resentou a camnra
O SR. BuLCÃo :-.Mas V. Ex., afinal, combate
dos deputados um trabalho collaborado por di· ou não o principio do auxilio directo do Estado?
versas commissões reunidas, em que formulou·
o.sn. TAVAREs BELFOnT:- Combato,sim.
se um outro projecto com um auxilio muito
maior. Este projecto nada menos pedia do que
O Sn. BuLc.Io : -O nobre deputado disse
um capital auxiliar até 50.000:000;$ emprestado pouco mais ou ~enos o seguinte (lê):
pelo Estado sem juro, igual ao capital socinl; e
• Aceito o substitutivo, mas combato o auxiem outra hypothese uma subvenção de ~% de lio directo do Estado por considerai-o inutil ou
juro addicional so1Jre os c.,pitaes que se empre- illusorio, desde que o banco com se a fundo so- ..
gassem na lavoura, isto é, consi~·naya-se franca cial, o duplo dos immoveis hypothecados, o fundo
e expressamente o IJrincijJio do auxili13 directo de reserva, e a importancia de :10% da emissão
do Estado.
certa com que o banco entrará para o thcsouro,
Este p1·ojecto passou nesta camara,. foi ao se- garan_te bem a.s letras hypothecarias. •
na o, e a su s 1 mt o pe a cz e G e r ovem Jro
O nobre deputado acha, portanto, q~e é desde :1875. O senado, éomquanto desprezasse a base
deste projecto, todavia decretou a 'lei de 6 de No- necessario e inutil o auxilio directo do Estado.
vembro, o~Jra de liberaes e conservadores, ad~
O Sn. TAVAREs- BELFonT:- Eifectivamentc
ptando clara c expressaU1cnte o auxilio dirccto do dada uma boa gestão, gestão honesta e moralisada
Estado por meio da garantia de jtuo e amorti- e :i vista das garantias, que a lei pódc e deve es- ·
znção das letras hypothccarias.
tabelecer ainda, alem das que já exige.
A, !9.-TO:MO IV •
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O Sn. Buv::iÃo:- Combatent1o este principio o
nobre deput:-~ão seria nwis log.ico preferind.o ·o
projecto primitivo apresentado 11elo meu illu~
trado amigo o Sr. Barão Homem t.!e :Mello ...
O Sn. TAVAnEs BELFORT : -Sim, senhot·.

Já clecl:trci a V. Ex. que admittia o nuxilio
directo do Estado como necessi:lade (apoiados),
necessidade imperiosa nas circumstancins especiaes em que estü o paiz.
.
q nobr:_e_ ·deputado disse-nos niuda o se• Acredito ailida que o uni co recurso ·possivel

e exequi\·el para a fundação dos bancos é a cren.ã d ·t
.. · •.
letras hypothecarias emittidas .entre nós e em
cow.lic;ões tacs, que pussam attrahir tambem os
capiLae:; estrangeiros: estas são, os juros e nmortiz;tçllo das leLras aqui emittitlas serem pagos ao
cambio de 2í pelo banco e n unnuidade do empt·cstinw do n:csll?o modo. •
o

'

..

•

•

:-

o

1.

S:

o

o

"

~

de perfeito aecÔrdo com
Ex.' •
Eu tumbem confio principalmente nus ietras
h v JOt!Jecarias emittidus no laiz e na luralidade
bancaria, não quero porém, que em uma circumscripl:ão dadn, haja mais de um banco, porque
é pnssivel que se possa dar urna l"ivalidade pre,ludicjal na emissão d~s letras hypothecarias;
mas entendo como o nobre deputado, quo o mónopolio regional é a idéa a mais exequivel para
a rundação destes bancos em nosso paiz.
Rejeito a idéa de bunco centr~tl com filiaes,
isto é, a unidade bancarin, que na minha opinião só póde trazer dilliculdades para a soluç~o
este l)ro ema.
l\Jas, Sr. prcsillente, si me acho de pleno accõrdo co.m. o. 11ohre u~pulvdo pel~ Maranhão nesta

.

...

...

(.

eslr:mgciros; mas eu não vou por alli, e acreditando print:ipnliuente nos capitaes do paiz, não
julgo ncce~~nria esta clausula, do p~gnmento em
ou rn, que applicada aos b:mco~ póue-se converter
em um jogo :1leatorio prejudicialíssimo, o que
n5o e~enpnr:í it perspicacin do illustre deputado.
O Bn. TAVARES BELFORT dit um 3parLe.
O $u. Bu~cÃo:- O nob_re deput!JdO traz o exe_m-

O Sn. BULcÃo:- Sinto achtll'-mc em divcrgencia com V. Ex. Si V. Ex. jü viu que com a
garanti:~ do Estado, ubsolutamente indispcnsavcl
l)ara~os t::tpitacs eslnmgeiros nnda se eonsegniu,
appnr·eceiam uinda todos estes cmharn1;o" como
se póde :mppc'n· r1uc sem elb ~o execntas"c a referida lei ?
•
,
O Sn. TAVARES BELFOnT:-0 nosso mal 'Cst:i em
só -se confiar no Estado: um bom S\'stem:: de favores e ganm ws egnes pernn t1ra cn re nos a
incorporaçilo das institui~õc:s de cre.lito l'Cal.
O Sn. BuwÃo:-:Não é tudo confiat· no Estado,
é exigir porém do Estado aqnillo que todo o
mundo civi.li.sado não tem dispensado, e que a
simples iniciativa individual não pôde resolver
(apoiados) ; maxime entre nós onde V. Ex. observa que nada se orgauizn, a mais modesta vssociação para qualquer commctlimento sem a
intervenção immediata do Estado e na propria
Eçropa, como já disse e V. Ex. sabe, ha até industrias exercidas directamente pelo Estado,
cm;no por ~xcmplo a do tab~co em França e outros

pelo governo, mas as hypotheses não são identil"as, porque este ainda póde exercer sempre uma
certu iniluencia sobre a taxa do cambio, de modo
a attenuar o prejuízo na época dos pagamentos.
Dllmais nas nossas circums tancias. eu não
posso ~tdoptnr este systema de paga-mento em
ouro, que considero até o descredito lançado
sobre a moeda corrente do paiz.
O Sn. TAVARES .BELFORT:- O cmp.bio que o
;liga.
.o Sn. BULcÃo:-0 cambio não é nm regulador
infítllivel.. do valor da moeda. entre
. nós-: tanto

O Sn. TAVARES BELFon-r:-Isto é puro socialismo.
.O SR. BuLCÃo .: -Socialismo admittído pela
F.r,-ança, Belgica, Inglaterra, e por quasi todos os
paizes mais eivilisados (Apoiados,. e apm·tes do
Sr. Tavm·es Bel{ort).

ciaria corresponde um cambio mais alto e viceversa. Si o nobre deputado, pois, confia nos
l>anco~ regionaes e acha que elles se podem
fundar com capitaes do paiz , ~'fio deve pedir a
clausula rio pagamento em ouro, clausula, que
em minha opinião, é até um dos inconvenientes
da lei de 6 de Novembro.
. -

.

.
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O motuario pó de tomar todo emprestimo por 1 O Sn. TAVARES BELFORT:-E' o devedor o mais
e!_emplo com um cambi_o elevado,_ e nas occa- I competente para estabelecer como lhe convier o.
swes de pagar as annurdades fazel-o com um \·prazo do emprestimo.
cambio mais baixo, o que tornará muito mais
o s· B - . 0 b d
d
·
R. ULCA~.- no re eputa o ~sta _engaoneroso o pagamento. Niio ha duvida de que
- em rela 5o aos ca itaes stran ... ir os não -o- nado. No regimen do credzto terntonal ; o
deremos nos afastar do pagamento em ouro ; n5Ô haverá vantagem alguma· na creacão destes
mas só mente pela lei da necessidade.
bancos (Apo_iados e apal'tes).
•
O Sn. TA.v.illEs BELFORT dá um a arte.
O -SR. BuLcÃo: -Tudo isso é hypotlletico. A's prazo maximo de :l4 annos ou em annuidades
vezes o cambio sobe e os geueros sobem ta miJem. fixas de 8 "lo dejut·o e 5 °/0 de amortização, ou
E' uma f:1lsa persuaçiio em que andamos de que 13 o/0 , para o Nol'te especialmente não ha o mia taxa do cambio entre 11ós é o regulador iufal- .nimo favor, porque quasi debaixo desta~ mesmas
livel de tudo, quando nem regula o valor da cir- condições o commercio alli tem muitas vezes
culação fidu9iaria, nem o valor das mercadorias. emprestado_ -á lavourD, e ella n_ão tem podido

bio subiu além de 27, quando a cirrufação fiduciaria augmen!ava; ao passo que quando se começou <l recolher o papel. o CMnbio baixou.
Já v9 o nobre deputado que a c!mpensação
offerecida ao luvrador, de que qut~ndo houvesse
de pagar Hl<lior tmnuidade, e!I e teria eleva~ão
dos preços pela differença no cambio, pócle ser
- perfeit:nnente il!usoria.
O SR. TAVAREs BELFOnT llá um aparte.
::;u. ULCAO :- erc oe-me o no )re eputa o.
..Só aceito o pagamento em ouro por necessidade_._ ha. porém cont~a_!:Os em que não se póde
o.;

(.

'.1

•

~

O nobre deputado fallou aindn na conveniencia
de bancos mixtos com duas carteiras, commercial e hypotheearin, indepenuentes uma dn
outra. Esta icléa não é scniio umn clcgeneraçiío
do verdaueiro typo do banco bypotllecario, e tenl~o serias apprehensões á respeito uestcs bancos

As duns carteiri1s podem dar log-at· a largos
·abusos pelo antagonismo de interesses entre o
credito mercantil, e :~gricofa, com dett·imento da
nos5a lavuur:~.
O Su. T. W.\REs Dt,LFMT dá um apnrte.
O S11. BulcÃo:- Ollnneo tlo Brnzil adopton a
carteira IJypothccnria por uccessidilde; é um
banco /omm.ercial, nflo tratnva-se de uma nova
Mas lle;de que queiramos r-t·ea1· novos "bancos,
não devemos admilLir a icléa das duas carteiras.
O Su. TAVARES BELFORT dá arn aparte.
UM Su. DEPlJTAÍ>o:-0 Banco elo Brazil tem
prestado importantes serviços ú lavoura.
O Sn. BuLcÃo:-Eu não nego qu. -.~ Bancô ~lo
Brazi! tenha presttldo serviç:os á .lavoura; mas
não tlceito o principio dos bancos mix.tos, rejeitado pelos paizes mais :tdiantados 1tesLe <íssum •
pto. Sustentou ainda o nobre deputado que o
prazo dos emprestimos devia !lca.r ao arbitrio
dos bancos, por conven:;ão com o lt1vradar. Sr.
presz ente, 1sto e ain a outra egeneraçao o
credito territorial.
O credito territorial em loda a parte tem por
mola principal a annuidade modicn, o que significa prazo longo e juro IJarato. Como póde o nobre deputado afástar-se d'esta regra, que é
essencial?

O Sn. 1'AYAims D&r.FOUT :-O prazo conuner·
cial é de !1 a 6 mczes.
O Stl. BUI.c1o:-Pur 4 e 6 111ezes refot·mnoH;l~ g-e·
ralmento os titulos,mas ["lat·a extinerão do capital
o pt·azo commercial muitas Vt'zes é dl! LO c W
auuos St!lll esl'ot·çu nlg-um.
Occupar-me-hei agom lle :dguns poatosdo discurso do nobre deputado pelas Alagllas, S. Ex.
o 11 ate 1 enern·i amAnt
) inci li da · , venção directa do E:>tatlo, dizendo que er:~. até perigoso ecompromettedor do credito publico,desde
que o braço escravo não offerece base segura
para o credito territorial, que só se poderia fúndar
quando fõr introduzido no paiz o trabalho livre.
Sr. presidente, todas estas. duvidas já tem sido
reproduzidas por innumeras vezes {~:ipoiados) •
.Mas referindo-se á lei de 6 de Novembro, eu
direi que S. Ex. não reparou RO mecanismo d'3sta
lei que bem estudado reconlwce-se ilflo offerecer
este perigo todo imaginnrio para o credito publico. Devia ainda S. Ex. por outro lado fazer
mais justiçn ü pmdencia dos eolbboradore:; desta
er, que, sem uvr a, n:1o quererwm cnvo ver 0
paiz em uma em preza tão arriscada (.:tpoiados).
Nesta parte peço licença á camara para ler um
to pico do diseurso do illusLrado Sr·. Visconde de
Inhornerim, autor da lei, que sustentou cabal e
eyidentemente que nenhum perigo poderia haver par~ o Estado com semelhante. gar-,mtia.

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:14 - PÃ¡gina 27 de 30

Sessão em 21 de Agosto de 1879.

'l·í-8

A lei de 6 de Novombro foi discutida largamente 110 senado, e, nesta occasião, levantaram-se duvidas e apprehensues a respeito da garantia do Esbdo. O illu~trado Sr. Visconde de
Inhomerim, ás prophecias sinistras que entfio
appareceram, respondeu do seguinte modo (lê):
•
1 ust.rc senac or 1gurou uma
IVIC a na o
paga de 100.000 çontos na fortuna adversa. Eu
quero ir mais long·e ; quero .figurDr que um terço
o

o

0

'

.

•

~I

;""

n!1ia conjuraria o perigo do desfalfjue do seu capital desue o começo de suas operações. Si os immoveis não encontrassem compradores senão pela
6:." p~rte de sua nvali<1ção, é cl:~ro·que.a companhia faria de duas cousas uma: ou reformaria ·
logo S_?bre essa ba~e d_os 25 •;., as avaliações das

.,/

•

"

t)

'

os immo:vcis que garantem este terço não produz:nn na venda mais que 40 °/o do seu preço Je
aváliação feita.pelos peritos do lJ~nco. Pois bem,
. neste caso. em ser de 100.000 contos. teríamos
H2.000 cóntos : comprellenuendo os 'juros em
móra no período decorrido da execução que será
um anuo. si s
·
,
· , s,
som ma o· banco disponí de 108.880 contos, e
mnis 48.000 contos: capital de reseiTa, o qnc
...

•

• r.

G)C)••

•

'

ve'-sc que Ôcnpital social1iem é anieaçado nest:Í
hypothcsc, c que muito menos o .é a ~·esponsabi
lidade do governo. Pode1·-se-l1a obJCttar-me :
Vó3 snppondes cousa facil vender-se em praça
uma massa tão consideravel de 1)ropriedades rnraes, mesmo com abatimento de 60 o;.,, qu:mdo
em nosso paiz a experiencia tem mostrado abatimentos ainda maiores. Respondo qLle a introduc!;ão do novo system? hypothecari?, com seus

apoiados).

Ulr Sn.
divel.

DEPUTADO:

-Esta parte é irrespon-

O Sn.. BuLclo:- Sr. presidente, o nobre deputado pelas AlagOas ...
U~I Sn. DEPUTADO :-Foi poeta.
O Sr:. MAnCOLINO l\IounA:- Foi philosoplw
· a1Jenas.
rr
1 .. ,... "'
••
O Sn.. Bur.cÃo: - ... sustentou ainda a nccesordem de consas, e. elcvarú o valor transn1iss:-tl
sid~Ide do prazo de 1q, annos.
·da propriedade, facililandü sua acquisição.
Neste ponto o no!Jre deputado navegou nas
• ' · i o não raciocinar a este res eito. sómente tendo em visla o passado, e sem pôí· em mesm:1s ngun~ que i s re c cpu ~lo pc o 11 alinha de conta a poderosa influencia que esta ranhflo. Jtí. ex pendi n minha opiniiio. Eu absolufecunda instituição exercerá sebre a constituição tamente não conr:ordo com o pra1.o de :FI, :mnos.
economica da propriedade. Porque, não con- pot· i~so que, emprcstimo n curto Jlrazo é n de~
correm licitantes ás pra(~as? Porque, são baixos :;enernrão do crelli to tcrritori~1L que só tem por
tim o pra.1.o longo c o j nro moll ico.
os. preços
das vendas ? Ha para
';"'
. isso uma. só ex-..
St·. residentf', o nobre de ut:ulo lCins Alun-i'l:ls
...
.:
'
'
ainda
disse o seguinte : • O augmeuto d:1 tnxn de
enormes onzenas do credito, c a cxig-uidade dos
prazo~ dos contr~tos. Mas, supponha-se agora juro das letrns hypothC\cnria~ de ti o;. alé i o;o,
que na vizinhança dos propriet?.rios existe um como dispõe o projccto primitivo, púdc produzir
hanco ou uma succnrs(ll, em que o lan~ador possa hom resultado. »
Sr. presidente, cu não posso acreditar que s,·,
immedialamente, por meio de uma hypothcca.
achar dous terços do capital da compra. ·Desde o simple~- .augmento do juro de 6 "lo até i 0 /o
entiio, aplanam-se as difficuldades, a situação pos~a dar grande desenvolvimento, e circula·
muda, c a carreira da industria agrícola será ção sem desconto aos titulos hypothccnrios ·
abertn a grande numero daquellcs, que presen- não pssso levar- me por mais esta verdadeira il:
~

.. o

o

00

{To

0

0

o,

•

piraçües.
« Niio é isto assim? :VIas, a bem da argumentação irei mais longe, acompanhanuo, o nobre
senador ·por Goyaz na senda das previsõeg sinistras. Imaginarei que o preço do immovel hypothecado- pos~a descer ú tal grão de depreciação que não represente mais que 25 "'o da sun
;)Valiação. Então nos termos da llypothese assim
figurada o vnlor liquidado dos immoveis desceria á 66,666 contos, os quae$_ reunidos ao fundo
de reserva d<~riam desta vez contra a companhia
uma differença dl3 27,967 contos. Mas, para cobrir semelhante perda ahi estaria o seu capital de
1 ,
contos epos1 a o no le:;omo sem q uc
a responsabilidade do Estado fosse affectada, ainda
neste caso extremo que para sei· admissiv.el,
seria necess~rio phantasiar cataclysmas que ataeassem todas as foJ.des de· riqueza_ publica!
• Além disso, a hypothese que acabo de ima-g-inar nunca teria realidade, porque a compa-

~=-

O c~pital não procura sómente o maior interesse mesmo entre nós, procura antes de tudo :1
segurança. Esta é a verdade incontestavel. A
segurança é a primeira condição do seu empre,.o.
E" a prova evidente ahi tendes neste enorme
algarismo, que entre 11ós fuge de todas as emprezns, par:a se Molhcr no tllesouro. Serão levados. pelo vantajoso juro que lhes o:fferece o Estado ? Seriam agora mesmo pela taxa desse
emprestimo metallico ultimamente contrahido?
Não, senhores ; ainda mesmo com o cambio o
mais desfavoravel, o portador do titulo ter{t
uc
.
o. .
• ã
esse juro de 5, e G Ofo.
E' verdade, porém,Sr. presidente, que o Banco
do Brazil tem emittido letras hypothecarias de
5 "lo, soffrivclmente cotadas nesta praça, mas
em somma muito limitada; os demais bancos,
maxime nas praças do Norte, inclusive a de
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minha província, por exemplo, nada fartío absolutamente com estas letras, que pouc.a procura
terão. Demais o Banco do Brazil acha-se em condições muito especiaes, dispõe ainda de largos
favores do governo, o que não se verifica com
osdcmais an s
m eri .
Sr. presidente, eu não quero abusar da paciencia da camara (muitos não apoiados), e, portanto, vou "á entrar na )arte essencial do meu
IScurso.
Voltar-me-hei, Sr. presidente, pai·a os dous
projectos que se acham em discussão; mas desde
já declaro á camara que só darei o meu voto ao
projeclo substitutivo com algumas modificações,
que, 7provnvelmente lembrarei em segunda dis-

substitutivo, declarnndo, pela segunda vez, que
o aceito com ligeiras modificações quanto á
fórma.
Este projecto, Sr. presidente, compõe-se de
duas partes; a primeira consiste em algumas
•

-

•

I

'

:r

:""'

feitas de accôrdo com as exigencias de ca pitalistas europeus manifestadas pelo Sr. Jusseau em
uma proposta que rcmctteu ao governo.
Estas modificações, Sr. presidente, foram as
mais rnzoaveis possíveis, desde que os capitalistas as exigiram e nós não 110demos impôr-lhes
neste assumpto.
o Sn, BuAnQUE DE MACEDO :-Apoiado e a com·
missão tirou tudo que havia de desarrazoado.
O Sn. BULCÃO :-Quanto ao § f.o do art. f.o o
illustrado .relator da com missão diz o seguinte (lê):
sem res im
dndes ruraes effectqar-se- hão a juro que não
excedu de 7 o;o até 8 °/, e com amortiznção sobre
o prazo couvcncionado da divida entre 5 e 60
annos. •
Sr. presldente, eu comprehendo o pensamento
do illnstrado relator da commissão; S. Ex. foi
obrigado a augmentar a taxa de juros até 8 o;.
pela exigencia dos capitalistas.

Sr. presidente, não posso adoptar o projccto do
meu ill ustre amigo, deputado por S. Paulo, por
ue excluindo o auxilio dire to do Estado nada
absolutnmente conseguirá nas circumstancias especiaes em que nos achamos.
Além disso~ o }lrojecto para as praças do Norte
nenhum banco poderá fundar simplesmente com
o augmento da taxa das letns hypoLhecarias ;
ellas nlli ou não serão procuradas, ou si o forem,
terão desconto notavel, de modo que não poder•i
convir ao lavrador.
E, depois, Sr. presidente, locando ainda na
(lia diversos apartes).
outra mola do creúito real ne 'é n annuidade
o mutuario, a estabelecida neste projecto é oneO limite, porém, foi muito bem estabelecido,
rosisslmn, desproporcional á rcnd<t provavel da e até a annuidade dos emprestimos ficará menos
nossa propriedade ag-rícola (11ftli~o~ apoiados)._ onerosa do que a da lei de 6 de NoTembro, que
o c.
·
·
•
o,
a ava
póde pagar essa annuidade.
um prazo de 30 anuas ; ao Passo que o projecto
substitutivo Tai até os 8 %, - mas dá um prazo
(Apoiados).
annos, de que não podemos prescindir.
E' preciso toda a franqueza. O estado de la- deA60lavoura
poderá fazer algumas concessões
voura da canua alli é muito critico pelns divcr- gu:mto ao juro, mas o prazo deve ser o mais
sns ~ausas que. todos nós sabe.m.os (Apoiados~. largo possíveL
O§ 2. 0 diz o seguinte (lê):
quida de toda a propriedade agrícola no Norte,
• O estabelecimento de caix:ns filiaes do banco,
11as circumst:mci~s actuaes não é superior
que abranjam os pontos priucipaes do territorio
aiio;o.
Já !'e vê que nestas condições é impossível ella do Imperio, será facultativo; precedendo em topoder liberar-se da annuidade constante de do casõ, qunnto á escolha do local e mais condições, accôrdo com o goTerno. •
6 :1.12 °[o do projecto.
. O lavrador nesse caso empregaria toda a sua
Sr. presidente, ainda neste ponto eu sei que o
renda liquida e não chegaria para satisfazer íl illustrado relator da cemmissão quiz proporcioannuidade!
nar. facilidades aos capitali~tas europeus, que
.
l

(.

...

(

(

'
tmnente a quest~o o illustrado autor do substitutivo consider@do esta annuidade onerosa para
.
qualquer lavourn do·paiz.
A alinuidade de H o;o do Banco do Brazil já é
pesada, elevai-a a :1.3 n/0 sem motivo é retroceder,
além de que a propria lavoura do Sul me parece
já não se nchar nas mesmas circumstancias de
alguns anno~ passados; a diminuição dos braços
é cada vez mais sensível, e o cnfé não tem gozado
do mesmo valor nos mercados europeus. .,
Portanto é esse projecto no seu ar·t. :1..n inteiramente inefficaz para a Iavour:1 do Norte.
Em reJa ão ao art. 2. 0 acho ue só oderá-ser
aproveitado pelo Bnnco do BI'azil, quo já emittindo letras eom a taxa de 5 o;., c uma cotnç:io
razO<lVel, é possível quo gozando de credito, e
podendo elevar a taxa até 7 o1n consiga que sejam
aceitas vantajos:lmcnte.
Agora, Sr. presidente, vou dar com a necessaria franqueza minha opiniiío sobre o projccto

.

~

pela lei de 6 de Novembro.
Mas, senhores, os capitnlistas europeus não
comprehenderam i:>em o que eram estas succursaes; elles, pelas objecçõeslevantadas, suppozeram
que estas succursaes eram independentes, não
subordinadas ao centro, nem debaixo da sua immediata direcção, e isso despertou app'rehensões.
Estou certo de que· si elles tivessem uma noção clara do que têm sido no Brazil as caixas
filiaes, concordariam com ellas, porque são inteiramente subordinadas ao banco central e ás
directorias de sua livre nomeação.
~

'

.

relator, cujas opiniões muito respeito, quiz resolver a questão, não me parece cauteloso. O
illustr~ rel:~tor tornou -racultativa a creação destas filiaes, quando ellas são de necessidade indeclinavcl, para os p(mtos principaes dQ Imperio.
Sendo facultatiYa a sua creação, póde e1la não
effectuar-se, e isso é um grave perjgo.
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O SR. Bu.A.RQUE DE MACEDO : - l\Ia.s não Sd exclue a creação das agencias.
O Sn. BuLcÃo :....:-Bem; em todo o caso nunca se deve tornar facult:Jtiva e sim imperativa a
creação das filiaes.
·
. 0 SR. CEsARIO ALYm: - Elle quer substitui!·
as 1 1acs pe as ngencw.s.
O SR. Bur.c:\o: - De accõrdo, e já disse ha
pouco que as duvidas levanjadas na Europa só
oram origma as c nao ercm com~re en 1 o
bem o que eram as filiacs, suppuzeram ser bancos com gerencia independente.
0 SR. FABIO Rms: - Elles são nossos mestres
nesta materia; não podi:1m suppôr tal cou~a.
O SR. Bur.c~o:- ~erdôe-me V. Ex. ; não

Entretanto, opportunamentc farei uma modificação <1 este§ 5. 0 na parte .em que mand3 empregar nesses emprestimos o quinto do capital
realizado.
Sr. presidente, o nosso fim é ·facilitar capitaés
á lavoura. A propriedade urbana goza de credito
· . • I. an s ~ i · 1
a on~;essi:ío, e pois entendo que devemos restringir
este _115 ~e capital realizado, que parece-nos ex:ao 2.u art. e

de Estndo e verá que niio comp,rel,l~nderam bem
a natureza dãs filiaes, e dahi as duvidas levantaPortanto, em' relação a este paragrapho quero
uma disposiçlío imperativa.
Quanto ao § 3. o, diz clie o seguinte (lê):
• Do producto liquido da receita ~,nnual do
banco, rlepois de pago o dividendo sobre o capital realizado, deduzir-se-ha uma quota para o
fundo d0 reserva obrigatorio.
• Ta;;to r~b qnot:~ eomo o mrtximo dos r1ividendos ser-i fixado nos estatutos. •
•

'!

A

dispÕsir;iío deste hnragrapho. Nada m:lis rnnavel
do que o que está ahi exarado. O Estado só deve
ter o interesse de ncautelar o mai::; tJossi\·el o

o (.

c.

(

..o(

(•

carias que se emitlirem no Imperio :ís companhias que se proponham fundar bancos de credito real com circumscripção limitad3 sob a5
seguintes clausulus:
.
• § 1.0 O total do capital ~ocial por cujns emis·
sões o Estrtdo :'tssumir a responsabilidade não
cxcederà de aO. 000 contos para todos os bancos.
• § 2. • Os iJaucos :serão funuados :
o

•

20. 000 contos.
10.000
iO.OOO
5.000
. 5.000

autorizadas, ':;oz:Jriio da garantia de juros con- os .avores a e1 e ü c • ovemJ)ro :10s cap1tacs
cedida ;j dos ~mprestimos ruraes. Findo 0 prazo rlo paiz, concedendo-se a gnrantia de m:tis i "/o
de cinco unnos~ aqui estipulado . cessarã.o os em- á t:txa da lett·a hvpothccaria, l'!t!Íttida entre
·
·
prr::stimos hypothccarios
sobre a propriedade ur- nós.
bana; salvo si,a juizo de governo, fôr necessario
Sr. presidente, eu acredito que, garantido
prorogar este pi'3ZO. Neste caso a prorogáçào pelo Estado o juro de 6 °/o, e a amorliZ31.:i'io da
concedida, qnc terá logar por decreto e não ex- let.ra hypothecaria cmittida no paiz, provavelcederá de m;;is de cinco annos, ficará dctJendeute mente fundnr-sr:-ha entre nós o credito ten·itode opernçãc) legislativa. •
.
rial, por que esta eogenhos:1 combi.ti.ação )13l'ecc
Acho-me de accõrdo com u ide<l capital deste satisfazer perfeita meu te a todas as e:xig·encias do~
Jl<lragrapho que ainda procurou atlender a uma c:1pitaes nacion;::es (Apoiados).
reclamat:ão dos capitalistas uuropeus,sobre o emO interesse é satisfeito; e a confiança e seguprestimo i1 ptopt·iedade urbana,allegando a neces- rnnça repousarão sob a dupla.. garantia do immo•·
1J e
s e ogo,por 1sso que vc ypo 1eca o, e. o 'sta o.
.
os emprcstimos sobre as propricdaes mraes
Este titulo rodeado ~tssim de todas as vantagens vai offerecer concurrencin ás apolices O.a
seriam nwis lentos.
E, Sr. presidente, éS la it1éa não é nova. No divida publiC<l, e neste caso, circularão nas di!tlr~nw· projecto, que servill de base á lei de G ~ versas praçns do Impcria sem desconto, que é
d.e Noye·mbro. destn camar;! admittia empres- a coó.diçào indispensavcl para solução do protmlús a propnedade urbana.
blema (Apoiados).
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ctoria de [1gricullura da secretarin ·da ag-ricultura, conunercio e obras publicas, um.anno c1e
liccni_;a, com seus vencimentos, at1m ele tratar de
sua saude onde lhe convier.
Art. 2. o Ficam revogadas 3S disposições em
con 1·ariO.
Sala das commissões em 2:1. de Agosto de :1.879.
- Rodolpho E. de Souza Dantas.- Ruy Ba1·monopolio . regional; que só vem f<1Cilitar
c::e::;ção d:::stes b:mcos na mai:w parte do paiz.
O principio do monopolio regional afasta todos
os perigos dn concurreucia, porque, afinal,' é o
mesmo monopolio, mas, dividido, funccionando
em diversos logares, consultando as necessidades
·
a escen .r is da cenlr<tlü;acào.
Farei, porém, uma
•

)

•

4

"

...

cial, por enJas emissões o Estado assumir a responsabilidade não excederá de 50.000 contos para
todos o::; h::ncos. •
Divirjo á respeito do qMntum do capital social
de 50.000. 000$, que me parece exagerado
como já o declarei na primeira vez que tive
occasião de fallar. E a razão é a seguinte:
Estes bancos vão operar não sobre o capital
social, ma~, com o producto da emissão das le'

.

.

r' . '"

.

:

Redr1cção da. ern.endn rlo S1·. Rodol['ho Dantas 11
out1·os ao projecto n. 274 de 1879.
.A assembléa ger·ll resol\'e:
Art. .1. o O governo é :ni.torizado a conceder
ao dcsembar"'ador da r 1 -o da ahi · ·
.To~·gt? R:.:bel!o nrn :mno de lirenr,a co:n o J"cspectivo ordenado, para tratar de súa saude onde
lhe convier.
• r . -.
tcam
es em
contrario.
S:ila das commi~sõcs em 2:L de Agosto de :1.879.
Rodolpho E. de Souza Dantas .-r.uy Barboza.
RedacçfTo da emenda do St. Jfalheiros ao p1·ojecto
n. 2.í8 de :1.879.
·

Q.t\

decuplada, o que· é· uma somma avultadissima.
Pelo que toca á minha província o calculo da
commtssao l c mquen o a 1 ot que um an o
coma base cle6.000 a :1.0.000:000~ de fundo social, e com a emissão de notas de curso forçado,
elevada ao duplo, o que prefaz :30.000:000~, podia
satisfazer perfeitamente as necessidades da lavoura dnquella circumscripçi.io.
~·
t mnndo esta bast: 1arece-me ( ue é
exagerado o algarismo do capital social; que sem
in~onvenienle algum púde ~nlvez ser reduzido á
20. 000:000~, que se elevara á 200.000:000b em
letras hypothecnrias, o maior typo que eneontramos em todos os projectos apresentados nesta
casa . .
Sr. presidente, eu não quero fatigar por mais
len1po á c:nnara. Vou concluir.
VozEs : -Tem fallado muito bem.

A assembléa geral resolve :
Artigo unico. O governo é autorizado para
mandar admittir a exame vago da materia em
que olJtcve approvação simples o 2. o cadete do
2.~ regimento dci nrti!haria a cavallo Hodolpho
Cardoso P:.ío-Brazil; revogadus as disposições em
contrario.
·

eu estou aindã con~~ncido que o illustrado e
patriotico gabinete de 5 de Janeiro, compenetrando-se da temerosa crise economica e financeira em
que se acha o paiz, e dos solemnes compromissos
contrahidos, não faltarú á sua palavra; mas, si o
fizer não será com a minha responsabilidade
(muito bem); de novo voltarei á tribuna para lavrar o meu terceiro protesto pelo abandono da
nossa decadente agricultura.
(Muito bem; muito bent. O orador é ·'felicitado
por todos os Srs. deputados presentes.)
A discussão fica adiada pela hora.
São lidas e mandadas imprimir as seguintes
redacções :
.
.
Redacção do ptojeeto n. 27~ de i879.
A assembléa geral resolve:
Art. :f.. o E' autorizado o governo a conceder
a Augusto José de Castro Silva, chefe da dire-

-Rodolpho E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza.
Redaccr.To da emenda do Sr. Malhef1·os ao p1·ojecto
•
n. 2&:8 de :1.879.
A assembléa geral resolve :
Artigo · unico. O governo é autorizado para
mandar admittir a exame vago da materia em
que obteve approvação simples o soldado do 3.•
regimento de artilharia a cavallo _José. ~ntonio_
da Silv:t Gordo; revogadas as d1spostçoes em
conttPrio.
Sala cbs commissões em 20 de Agosto de :1.879.
-Rodolplw E. d~ Souza Dantas.- uy ar oza.
.Redacção da emenda do Sr. M.alheiros ao pr<Jjecto
·
n. 2!18 de :1.879..
A assembléa geral resolve:
Artigo uni co. O governo é autorizndo a man·.
dar admittir á matricula na escola de infantarin e

...

... et

•
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cavallaria da província do Rio Grande do Sul o
alferes do i. o regimento de cavallaria li~eira Antonio Pinto Dias de Almeida, dispens:moo-se-lhe
para esse fim o excesso da idade determinada
em lei; revogadas as disposições em contrario.
Sala das commissões em 20 de Agosto de
il:lll:!.
li.oarnpno ~- ae -.s-!luZc~ -v-antas. Huy

bello, }fanoel Carlos, Ruy Barboza, Diana, Candido de Oliveira, Tavares Belfort, :Manoel Pedro,
Souza Carvalho, Bczemi Caya!canti, Frederico
Rego, Camargo, Frai1ça Cat·valho, Theodomiro,
Augusto França, Freitas Coutinho, Theophilo
de Mello,
Ottoni, Moreira
Brandão,
Epaminondas
i.
·-:,..;
..
·' "
- .
~UJvlu

--uur=, = m = u o "'""

1.

• ,

,, •

Couto, Baptistn Pereira, Buarque de :Macedo,
.Barboza.
•
Jeronymo
Sodré, P~dro Luiz, ,Ça,r,~os ~çnso,
0 SR. PRESIDENTE d{l para ordem'do diu 22:
Fernando Osorio Ararrào e llieuo. uatnino:
Belfort Duarte, Ign acio liartins, Ferreira de
1. a parte (até 1 :l/2 ltor&).
Mour8, .Martinho Campos e Zama.
Apresentação elo requerimento do Sr. Saldanha
Faltaram com partic.ipaçi'&o os Srs. Almeida
)furinho, segundo a urgencia vencida.
Barboza, Andrade Pinto, Esperidião, Franco de
Continu:H,:ão da L a discussão do projecto re- Almeida, Francisco Sodré e Flores ; e sem ella
os Srs. Antonio Carlos, Bezerra de ~renezcs,
lativo ao valle elo rio Xingú.
uanãu, --çuuw lrw,;a"';:;"'"' t' eticio um; ;:,tunu:s,
Continuação da :3.• discussão· do projecto n. Fidelis
Botelho, Hygino Silva, Levncio de Car87 A. relatiÍ'o n limites entre Santa Catharina e valho, Silveira de Souza e Theodoreto Souto.
Paraná.
O resto das materi:ts designadns para o dia
21.

2. a parte (á :1. :1;2 hora 011 antes).
Continuacão da i. • discussão do projecto n.
:183 A, relativo a auxilias á lavoura.
Levanta· se a sessão <is 1: horas.

Sessão em~~ de Agost.o de J.87'D.
,;

~"

~,

.

.

'"'"""'"~~
,~
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:J.f ..

..

,

umaJJn~·:st:a

-

:st:::;:sall.

E' lida e ap15rovada a acta da segsão :mteccdentc.
O Sn. :J..o SECUETAmo cU conta do seguinte
EXPEDIENTE.

Offi.cio do secretario do sent~do de 21 de Agosto
cor.rente, }larticipando que cons.ti'JU :lQ .scna~o
ter sido sanccionada · a resoluçã1) da :1ssem~h:a
gerat que autonza o governo a manuar aumtmr
o estudante Olympio Thompson a exame d:1s
materias ensinadas na primei!·a cadE!_ira do 2.0

=·

nn • n"~

=~-

UU.J.J.V U<.l vó:>\0\.ll<l Uv

smnHRIO.-cXPl:OI&XTE.- Parecercs.-Pl'ojecto.- ObscrYações dos Sr.;. José ;\!arianno, :\Ieira. de Vasconcellos,
Dezerra C:n·alcanti, :.\fa.noel Pedro e Joaquim 1\'a!Juco-i,n
PARTE DA OODE.IC DO DIA.- Aprcsontação UO requerimento do Sr. Saldauha :\larinho.- 2.a !'.AnTE DA onnE:.t DO
DIA.- Coutinu:1r.ão da tliscrt~são do proiccto concedendo
~~lxilios .~'L l:wó_ura. Discurso do Sr. 'Darão Homem de
...

Av

'•

T, I· r. • ,

,J,...

<

Requerimentos de Manoel ~onçalvas de _Abreu
pedindo que seja cassado o d1ploma de ~lettor da
parochia,dc S. João B;,lp~ista de ~lacah_e 9oncedido ao cidadão Antomo Joaqmm Ribeiro da
~~!~eca.-A' commissão de constituição e po·

••o~u~~vc>.

A's H hor::s da manhã, feita a chamada,
acham-se presentes os Srs. Vi~conde de Prvdos,
Ce5ario Alvim, Alves ue Araujo, Monte, Meira
-de Yasconcdlos, Barão Homem de Mello. Lourento de Albuquerque, l\larcolino 1\Ioura, Viriato de Medeiros, Abi·eu e Silva, Sinval, Ser~io
de Cnstro, Prisco Paraíso, Ildefonso de At·aujo,
~arão da Est:mcia, Mello Franco, Freitas, Luiz
l<'oli""t.l
~,., .. .:.1.
',,.,,J., ""u:.,,.,~í.,l - n., .. '~ -1-í·
_.'
' •·'
. ....
meutd, Ole~ario, Manoel Eustaquio, Costa Azevedo. José Caetano, Martim Fr:mcisco, Frederico
de Almeida, José_ Basson, Affonso Penna, Bulcão,
Mello e Alvim e Franklim Doria.
Comparecel'mn depois dn chamada os Srs.
Rlbci~o de Menezei:, Danin, Horta de Araujo,
Jeaqu1m Nabuco, Franco de Sá, Sigismundo
:Mariauno da Silva, Barão de Villa Bella Es:
pindol:~, Rodolpho Dant8s, Costn Ribeiro, i~abio
.Keis, ~oão Brígido, Azambuja ~feirelles, Lafayctte,
JoaqUJm Breves, Souto, Lima Duarte, GaYião
Peixoto, . Malheil:?~· A~wrieo. José llfarianno,

..

A.urcli:~no

\f~O'~IIl;;-,~

-o"'""";, .;:,..., .. .,

.

Silveira 1lf:1rtins, Ser:1phicÕ~ Souza Lima. Soares
Brandão e Fl!!rencio de Al.Jrcu.
·
Comp~1receram depois de aberta a sessão os
. Srs. llodl'i;.p~es Junior, . Antonio de Siqueira,
Saldanha Mannl10. ?tl.ore1ra de B:trros Beltriio
Joaqui1i1 Serra, Jóaquim Tavares, Correia na:

Do bacharel Francisco Clementino de V:Jsconcellos Cha\'es, juiz de dit·eito do Jardim, no Rio
Gronde do Noi.·te. neuindo um anuo de licença
com ordenado .-A' êommissão d~·pcnsues c ordenados.
O Sr. presidente nomeia par:~ a deput:1çiio qnc
tem de npre~cntar a Sun Magestade o Imperador
os decrêtos da assemblén gernl que al.Jrcm c~e
dilos supplementarcs aos ministerios do imperw,
,
esLrangetros c manuna, os ~rs. ue 1~.....
Prado Pimentel, Barão Homem de .Mello, Costa
Azeveuo, Bulcão, Viria to úe .1\Ierleiros, Sergio de·
Castro e ~[anoel Eustaquio.
Foram lid::1s c approvadas sem debate vs reàacções publicadas no Diario do Padamento
de 21 do corrente, sobre a licença de AUg:}ISto
José de Castro c Silva, desembargador Henrique
Jorge Rabello e estudantes Boaventura.Magge~si
de Castro Pereira, Rodolpho Cardoso Pao Br~zll,
Jesé Antonio da Silva Gordo e Antonio Pmto
Dias de Almeida.
São lidos e mandados imnrimir os SC"'uintes
PATIECEUES.
1879.-N. 139 .

A' commitsão de saude publica foi presente
um requerimento do Dr. Yaximiano Marques de
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E' lido, julgailo olJjccto de delibcra~iio 1:' manCarvalho, pedindo que a assembléa geral vote a
•
·
<ruantia necessaria p:~ra que se ponha em ex•l- dado im1Jrimir o seguinte
·cução nas cidades do Rio de Janeiro, Bahia e
PROJECTO.
Pernambuco un~ systema de apparelhos para
purific;~ção do ar atmospherico, que diz o
!879.-N. 255 A.
eticionario ter inventado. A co11~missão nenhum esclarecimento tem nesse respetto, a em a l\iOi'iTE-P!O GERAL PARA O PESSOAL DA P..l.f:TE EM
allegação de ter sido o referido systema apre:;enTRAFEGO DA ESTRADA DE FERRO D. I'EDUO H.
tado a . uma commissão sanitari<J, que deu pareo..

Não só por essa raziio, eomo tambem porque
as actuacs circumstanci<Js !1naneeiras do paiz não
comportam despezas extraordinarias, é a commiss:io de parecer que fiqve adiada a solução
deste negocio.
·1
1 21 1. Arrosto de 1879.
-Felicio clos·Santos, Lima Duarte.
:1879-N. HO.

O Dr. :Maximiano Marques de· Carvalho, em
officio remettido á commissiio de saudc publica,
pede que a ;:~ssembléa get·al, a exemplo do parlamento inglez, decrete medidas sanitari~1s obrigatorias par<t a ext.incção da febre amare !la. E,
auxiliando o governo nesse empenho, offerece a
receita de um desinfectante para os navios em
que se desenvolva a epide.min. Opina u commis~iio que se publique a referida receita com
.este parecer e se rcmeLta a JUnta e ty~tene pu~Jliea o officio do Dr. Marques de Carvalho, porquanto, úquclla repartição compete organiznr o
6

..

•

... •

...

•

:

l

f.

o

camarn, a commissão de fnenda foi convidada a
emittir o seu parecer sobre o projecto n. 255
deste anno. ·
O projecto, que é assignado pelo Sr. deputailo
c~~sar Zama, tem 110r fim crear um denominado
• Monte-pio Geral Economico e Benefiecnte.
p~!·:.~ o pessoa
a parte (·m traf~go da estrada
de ferro ú. ::)edro li.
A instituit;ão d·c sociedndes cooperativas, que
me or
~o
~; , , · <
~ e
pregados .das estradas de ferro, tem ~ido objccto
dos cuidados dos governos, quando estas pertencem ao dominio do Estado, ou ilas respectivas
cornpanllias, quando as mesmas estradas são de
sua propriedade.
E' obvia a utilidade de semelhante proceder.
Além das vantagen:; que, para todo o individuo
que vive do traiJalho jornaleiro, resulta do auxilio das sociedades. c~Joperativas, ~s agentes das

•

demius.
Eis a receita :
Cal yirgem............ i5 partes
Carvão aninwl......... 25
Pnrn pulverisar JlO cotwcz dos navios ao numos
:1 G os, avan ·o-se ia ria . r ~; :
Sal;\ das commissões em 2:1 de Agosto de l8i9.
-Felicio dos Santos.-Lima !Juarte.

A propriu administrnção ou empreza tem, por
sua parte, empenho, intr~resse em que o pessoal
das estradt:s de ferro se renove no mais longo
prazo possivel, pois 1!e sua permanencin resultam
a seg:unmç:~, pericia e economia do serviro.
TtHlo . is::o,
ou com
. ... porém,
....
. só se consegue
..
~

'os

]1ar;t
casos de enft;l'~1idade c-eom a gat·untia
ilo ruturo para a velhice, para os dias em que a:;
1 rorças se percle~1 Jlelos acciden~es, pnra a viu va
e orphãos que so tmham por arruno o trabalho do
1879-N. lH.
tla ram ilia.
I1 chel'e
•
• .
•
Além destes auxilias, outros são tambem auo0 Sr. Francisco Jo~c 11~ Carvalho .T!!lliOL' apre- \ ptndos, embora menos importantes c o llicazes;
sent~u ao cot·po leg1~lattvo m~ projecto dese.n- taes são o fornecimento de viveres c vestuario
volvtrlo de snncamento da captlal do Impcrw, j a modico preço, o alojamento, os empr·estirnos de
·o J sta Jara enc:nTe•
,
· · • · ' · .,. tigar-se desse. serviço, con.forme.o s~u P!·ojecto, CJ ue licaçõcs temporarias nas épocas de penuria.
abrange a lunpeza Jlltblrca _e u·ng-~çao uas ruas, \ Siio da primeira especie os recursos cooperaalerr~s d~ pautanos, remoçao cl~ .ltxo uas casas~ , tivos consignndos no projecto n. 255, e destes
arbortsaçao de pr<~ç<~s, etc., extgmdo a subven- st'nnentc passa a commi~são a tratat·.
tão aunual de 2.000 contos pelo vr<Jzo. de :.lO ·o art. 1.o do projecto decl<Jra, que a instituianu~s, sendo gra~dc parte da quantta ohttda por ção tem por fim :
.
..
um Imposto predml ad hoc.
. _
I. Abrigar de necesstdades as fumtltm: dos em.Comquanto re~onhecn a con~n~tssao_, a quem preg-ados e operarios que fallecerem;
fo1 pt·csente o Jll'O.JCClo, que o pettCI~marw mostra
n: Soccorrer a elles proprios em, vida, si adoet~r estudado cst~_ :oss!lmpto e exhtbe um pl~no cerem ou forem victimas de accidentes.
dtgno de allençao, e ?e parecer que naua pode
Como se ve, este artigo não dá siqucr uma·
se resolver a t:.1l respCJto, por estarem esses scl'- i1hín da fôrma porque a instiLuição deve funcviços a, cargo t1a empreza com quem o g-over~o cionm·. Dir-st:l·ha porventurn, que é ist.o mis-

•

:;:,

po~sa

- ...

...

'- o

~

1
\

.

ser feita na pratica até aqui se.:;uid~t, tlc- a~sim não pensa a commissão, pois o systema,
ver-se-ha simplesmente devolver a execnçüo de meios e limite dos soccorros influem essencialtaes' serviços á mnnicipalidauc, a quem com- mente no exilo da instituição, que interessa no
&stado, jii por intender com um est:~belec.imento
petem.
Sala das eommissõcs em 21 de Agosto de 1879. publico, já por ter o thesouro de contribuir com
avultada annuidade.
-=-Felicio dtJs Santos.-Uma Duarte.
.A. 20.-TOMO IV.

.

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:14 - PÃ¡gina 3 de 28

Sessão em 22 de --oAGosto de ·1879..

i 54

Procuranrlo e:;;t.ndar n institnicão em seu desenvolvimentó, tal qunl se proje.cta applical-a na
estrada de fetro D.Pedro Il, a com missão chegou
ao seguinte result~do:
O monte-pio proposto cumpor-se-ha de duas
classes de contribuinte,. A rimeira -dos empreg-ados deuominndos de nomcnç:io; a sec;·unda,
dos auxiliare::, praticantes, operarias e outros.
Com os recursos de_que adiante se tratará for-

modic:1 pensão para as suas famílias nos casos de
fallecimento.
·
São esses contribuintes que concorrem principalmente :Par:• as caixas de soccorros ou de saude
que .se organisam n:1 maior parte das emprez~.

.

..

...

...

'

.

.

cinns,. fabricas, c~c., ca!x~~ que' são mais generalisudas, pda Impossibllidade em que taes
cmprezas se acham de formar sem crescid
t-se-tiàu u.ui.~ ...;a~.\..u~ :u~u~il~(jLll . . ~ . ll!it. ihet c~ntrilmições, monte-pios ou caixas de pena qual só cou\ribuirão os agentes ela :ta élasse, sues.
destinada cxcius:ntmeüLC á:: pensõrs que a e~tes
E' l)l'incipalmen te na Allemanha onde as caixas
e ás suns familas forem distriuuiuas; outra, fordE soccorros dos operarios tem melhor or!!·anizamada eom o concurso de amLas as cl:Jsses, que ~ao,
y
fo:~ne;"er~ 0~ ~,\,~ft0~.. ,.~:- :.·~~~~,~~i'1nr..~

~':'-::5o~e~. rt1mG

-~·

t n ia de facultativos. sul rimenlo de medicamentos ele., c a .pensão ql.le se distrii:T.:!~· ~is
famili<ls dos contribumtcs du !u &bsse.
O art. 2° do projectQ tl'itta dos recursos da inst1tmçao, os quacs timst:.!m :
·
L o Da juia percelJilla sobre o total do vencimento ammal de c:~da empregado ou operario ;
2. o Da quota vitalícia descontada mens:~lmente
dos venciuwntos uo rcspccti\'O mcz;
3. 0 Da quantia com que apropria estrada concot-rer, proveniente das nmll:1.s impo~t:lS no St>.n
pessoal, e do meio por cento da sua renda liquida;
o
"' •
aceumulados lelo dinheiro depositndo em h:mco acreditado, e do empregado
em apolices ou quaesquer outros títulos que offereçam garantia c prov-eito para a insti~uição;
•o
a porccn agem que se co r ·a t ·,
herdeiro elos contribuintes e dos proprios contribuintes.

Alli a ow
uanclo não é fixa ã
do sala rio de um anno, pngo em prestações ; c a contrilnli~ão mensal é geralmente de
i 2;3 °/o.
O que parece se adaptar melhor á estra<la de
ferro D. P~dro II, conforme os dados que a commissão colligiu, é uma joia de 6. "/o, nos mesmos
tcrmos da que se prescrever para os contrilmintcs da :1.. 3 classe; c uma contribuição mensal
e vitalícia de :l 0 /o.
D'entre os recursos que compõem o capital da
instituição, destnca-se o i/2 o;o à a receita liquida
da. estrada,.além.. das multas.. impost:-~s
ao seu pes.
..

da receita liquida da estrada que se reclama do
E:-tado. S~10 questões c:tpiL~tes, que cle\'Cm ser
melhor rcg;uladas do (jtlc o fcrmn no projecto.
- A lei deve dch.·rminar o maximo (1<'. join c.da
éontrilmiçrio mensul; assim como d(lixar a fnculdade de diminuir-se J 11orceatagcm da renda liquida da estrada,<IUC deve ser tle.;:.titi:Jda ao monte
pio. Nisto vai uma garantia 'pa1·a o thesouro
nacional
. e. pnr:1
. os... proprios contribuintes.
.

çõcs semelhantes tem demonstrado. que é impossível erear a caixa de pensões é aposentadorias sem a contribuição do Estado ou das emprezas, destinando p:-~ra esse fim umn quota parte
'
embora mínima, das receitas liquidas.
Pot·.outro h~tio, renunci:1r á instituiçiío projectaJ:-~, é continuar o slatlt quo, isto é: os agentes
da estl'3dn dc fl'rro sem estimulo, sem futuro
para si nem ;:;·aranlias para as suas famílias ; e o
Estado gohrccarre(l'ado com o encar(l'o d
decentemente não se poderia eximir, do pagamento de todas as dcspezas dos soccorros de occasião, trntamento dns victimas, enterros etc.,
despez:.~s q.ue pert-::ncem õxdusivamentc ú administração d.~s estrndas de ferro.
A fundnção do monte-pio, com o :1uxilio do
Estado, resolve o duplo problema da distribuição
das pensões e soccorros pesso:~es e concessão das
aposentadorias_
Entrando no meio pratico porque deve funcciemar a instituição, a commissão tem de cingir-se aos algarismos, que traduzem a execução do projecto tal qual a adminis~ração da

úe 3 o/o

da mesma estrada.
Actualmente aquclla porcentagem corresponde
ú uma contribuição excedente de 20:000;" an-:
nuaés. esta, porem, sa ler s1 e poss1vel dispensar semelhante auxilio por parte do Estado·
c no caso negativo, si não é preferível abandon:rr
a idéa da fundação do monte-pio projectado.
A primeira questão é respondida- com uma demonstração
arithmetica,
da
qual se conclue
o
• ..
• •
fl .. •
•
•
o

-

~

se estabeleceram c::m França e na Belgica, a joia
imposta ao contribuinte é, para o empregado de
nomeação, em gernl de ti %, que corresponde á
retençiio decretada n:~ lei fran~eza de 5 de .Junho
de i853, que regula as pensões dos agentes da
administração publica.
Essa joia Jl<lrcce á corumissão poder ser computada em 8 °/o para a estrada de ferro de
D. Pedro H, quer sobre o vencimento total de
um anno, quer sobre as gratificações extraordinarias, augmentu de vencimentos ou quaesquer
propinas, que não se applicarem a despezas de
viagem e ajudas de custo ..- con ri lmçao vi a i
ris · o
e
3 °/o. Parece com effeito dever ser este o maximo. ·
além do qual se transformaria a quota em en~
cargo vexatorio.
E' manifesto,que taes porcentagens não sel'iam
cabíveis aos contribuintes da 2. a classe, que
apenas têm as vantagens dos soccorros pessoaes
de occ~sião, por molcstia e accidentes, e á uma

:,

(

.

,

.. -

applical-o.
·
Como todos os empregados e operarias participam das vantagens da caixa de soccorros,
para esta devem todos contribuir. Assim é que
além do fundo que lhe é proprio.,a este se reune
ViO das joias c .contribuições da caixa de peu~
sões.
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·Discriminando-se os recúrsos de cada uma das numerosas, nem se poder:i contar com probal:ilidade qual o seu numero em c;u:ln anuo.
caixas, eis o rt'sultado a que se chega:
Em todo o caso para a demonstração dos enCaia:a de pensões.- Ha actualmente 353 empregados de nomeação na estrada de ferro cargos mihimos a attender basta considerar srK ) .~1;.,. TT h~ ~.,n;,~
n
nensões.
,"!
A primeira crue5t:io a discutir é a do quanto
total de 7~0:000~000.
Calcula-se a mortalidade·média, conforme a na- dessas pensões. Em regra estas correspondem
tureza do serviço da estrada, em 12 empreg-ados em vida a 1!2 dos vencimentos. E' o que se
por anno, média esta um terço mms e1evaaa ua adopta como max1mo para a estrada <!e !erro
que dariam a~ taboas de mortalidade, por se tratar D. Pedro li; devendo-se, porém, em quanto a
caixa de pensões não attingir a 9/iO d.o total dos
de profissão arriscada.
Com estes dados o capital desta caixa será, con- vencimentos pagos, distribuir apenas 3/10 sobre
forme os recursos que o projccto consignn, o se- um certo salario inferior a média coRsiderada em
relação ao numero e ao total dos vencimentos, e
guinte:
VI o· rlP. todo o A~r.P.dentP..
0
:1.. anno.
A pensiio distribuída :is famílias dos fallecidos é
·
d
8o0 d
ordinariamente de 1/3 da que percebiam ou ti- .
lom_, correspo~ ~nt~~a ~h~~ .,;,~~ven- .....
,
nlw.m direito a perceber os enirJI•egndos· na estraMenos 1;10'~~~eu;e d~stiná;,.it ca(xá v • . ~
da de ferro D. Pedro li póde-se exceder esta nase.
de benel1cencia................ 5:760$000
Para maior clareza do que se. pretende adaptar,
- - - - exe npiifique:;mos com os proprios dados forne5i: 84:0$000 cidos á commissno.
}lensnlidade de 3 °/,,
'l'o nndo a moralidnde c::~lculada de i2 emsobre os 720:000$... 2i: 600$000
pregados por anuo ou a média de ld famílias
:Menos i/tO da caixa de
subvencwu:or, tempo que- dividindo o total
I 720:000~ pelos 353 empregados de nomeação,
benelicencia....... 2::160$000
- - - - - - i9;M0$000 cada um rle~tes vence 2:050:5.
~o

A

V

.. U )

Dn.-.

Capital do L o anuo .......... , .. :. 71 :280;500Q
Juro de 4: 0 /c..................... 2:851$200
----.
74:: 1S:l;$200
:1;2 of o da renda liquida da cstr<lda
.
de ferro....................... 22:000;$000
l\Iédia das multas do pessonl . . .. . . 2:4:00;$000
-----Total............... 98:531$200
Convindo estabelecer, que nenhum pagamento
de pensão se faça durante os dous primeiros
annos, teremos que no segundo anuo, dever-scha acrescentar:
2. 0 anno.
:l9:420$0CO
9/10 das mensalidades do anuo ..
6:88!1$000
Ju_ros capitali~ad?~· .... ·:. ·:·· ..
.1u1a uc lllm:s :l-li
,
que provavelmente su!Jstituirão aos 12 f:1llecidos no 1. o
:
anuo, a 14:6$855 cada um ..... .
1 7626760
l!Iensalidade dos mesmos ....... .
660$840
Juros de 6% das entradas do i. o
161)$:380
anuo ....................... .
Joia e mensalidade de 12 contri2:423$100
buiu tes novos do 2. o anno ....
i/2% da renda liquida da estrada
e producto das multas impostas
24,: 4:00;'$000
ao pessoal ................... .

rlo r.:mital110 fim rlo CJ 0 ::~nnn .
E como é do segundo anno em diante, que se
começa a pagar pensões, vejnmos n que ('ncarg-os
fica sujeita nesse anuo a respectiva cnixa.
São de duàs naturezas os :mxilios que e~ta
caixa tem de prestar-as aposentadorias t\ as
pensões ás familias dos emp:·e"':~dos fallecidcs.
Quanto ás primeiras~ serão pro;'avclmente pouco

Tot::~l

1..

"'" ;,.,., n ...,,..,,.,t;.., rl.., •

"

o

•

• ~

n

'

ente esiau~iecut re~tric.,;ucs mt fúnua e quantum
das pensões ; medida esta que a commissão
tratará de iustificar no corpo deste narecer cada
vez que tiver de applical-a.
! E' assim que lhe parece recommendavel a idéa
de n::ío pagar desde logo pensões nos dous primeiros annos, afim de deixar que se accumulem os
recursos da caixa de pensões. E eomo seria iníquo
deixar as ramilias do~.cont~ibuint~s sem meios,
il~>vAr-<:.>-h"'

l'lhnn~r.lnA<:

rlr.mnk rfn CJ o !'lnnn

:1

importancia de dous terços das pensões a que tinhnm dirflilo nesse anuo.
O algarismo sobre que se presume poder
contnr para começDr a distribuição das pensões,
sem o compromettimento da respcctivu caixa, e
I sobre elle c::llcular os 3;10, é de 1:4:00$ annuaes.
I Ver-se- ha assim, p~ra a hypothese figurada,
que é a do estndo nctual d~ ~strad~ de f~rro
~~ns~~~ro II, que cada fam!IJa tera a segmnte
2;:10 de 1: 4,00~0 O•.•••.•••••••••••
1/10 de 650;$00 •.............•...
!

I

280;5000
65;5000

Para ,.·a da familia ....... .
34:5~000
Para as 12 fnmilias uo i. o anno .... . 4:H:O;SOOO
E como os empreg-ados bllecidos têm
de ser substituídos por outros, no
2.o am10 ter-se-ha mais ......... .

8:2806000
As pensões
devem estar .·,
snjeitas
igualmente
á
• .,
"'o
uma contrlliuH_;au, .!! u~ :stl vul!o; cvt~Cuo<~t 10111 - ,o.
Deduzidos estes, ve-se, que desde o momento em
que a caixa _de pensõ~ fnncci~tun-, b_to é, dous
annos depo1s da sua mstallaçao, tera logo um
encargo mil~imo de 8:H.í~Tt00, adaptando-se o
I systema aqm ex.r.osto. Abatendo-se esta somma
do total de 156,: ..!27 $586, restn no fim do 2. o anuo
o capit:1l de 146:U3;Si8o.
.

I
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3. 0 anno.

Procedendo semelhantemente, teremos neste
anno:
Capital elo 2. 0 anno ............ .
"

..

.

.

Juros ~apitai i~;dos semesLraimente
neste anno .................. .
:l 2 " da r n li ida a ~trada
e producto dns multas ........ .
Joia, mcnsnlidade e juros correspond•3ntes aos :l2 empregados
que substitnirem aos rallecidos

9:7806930
26::6:00~000

202:137 ;$216
pensões dos 2~ pensionistas
e mais as tlC 12, qnc
T"\

·7

G)!.

•

:13:8186000

.i. 0 aiiiW.

...

..

~

•

..

o

.

'

...

:s

·.

.

de 6: "lo sobre 2.600:000;') ...
Mensalidnde de i % sobre esta
quantia .................... .
Juro médio de 4: 0 /o .•.........
:l/:lO,como acima foi proposto, das
contribuições da caixa de pensões, inclusive o juro de 4 "lo
,

Neste nnno teremos:
Capital do nnno nnterior ....... .
ns mensa u a es, Jllros, etc.
/'
Juros c:~pitalisados ............. .
:1.12 °/0 da renda da estrada, etc .. .
join c juro tlos :12 empregndos
110YOS ...............•........

5. 0 anno.

l

Joi~

188:319~2:1.6

As pensõ~s a pagm· elevar-sehtio :1 1:8, sendo 21: existentes no
3. 0 anno c m~is 12 que accrescem
- ao todo ~8, ealcuhtdas como
acimn ficou dito ............... .

·[

em futuro proximo dispensar a contribuição d(}
Estado ou ao menos d.iminuil-a consideravelmente o u a c m · • =·
·
Caixa tlr: Socc01·ros.- Para a caixa de socéorros.
contri!Juem os empregados de sa!ario. O seu numero é indeterminado, pois vnria quasi quo tidi:mamente. Nüo obstunte, a administraçf10 dn·
c•slr::da de rcrro D. l)edro II calcula em
2. 600:000~ o total dos vencimentos annuacs
Tom;mdo por b:1se ns porcentagens que a
commissiio acima indicou, eis os recursos com
ue deve contar :1 cnixa de ~occorros u .
pelo Jim :.1 que se destina, deverá funccionar
d~::scle o principio do 2. 0 anuo de sua fundação.

C>xistt~Illt'S
'I

~

:

cs e anno er-se- 1a c pagar as

ah~ c l:! n !18:.;,-; (neste :mno,
con1o ficou tlito;' comera o c:1!cu lo soht"e :v to de i :6:00;5 c
:l/10 do p<o;ccdentc} ou 13:818,5
eom n 1ledtwçiiu lltlS 2 "/o de
rontl'ibni~~u ................ .

de mortalidade, como acima ficou dito; que no
cnlculo não se contou com o:; commissos e mortedos pensionistas, cujas pensões se extinguem por
este f<~cto; circumstancias eslns quo fazem elevar
ainda mais o capital.

:;

l

0

3

"

104:000~00()

26:000$000

5:200;$00~
8:236~801}

...-.·

classe correspondentes a esta
cnixn ...................... .

8:600$000

Total do :l. o anuo ............. .

:152:036$800

E' este o mínimo 'ela quantia com qne m>ta caixa
conta para satisfazet· as dcspezas de soccorros
pessoaes, tnes como rncrlicos,enfermarias,enlerros
etc.

mas parece á conunissãÓ q~e, ~ltendend~-se,já ao~
recursos permane:1tes da C<lixa, já ao f:1cto dopessoal vari:n· em muito mnior escala, e pol'tanto
:1ccrescerem as joias de cada anno, póde-sc contar
:19~52:1.-;?GOO .que esta caixn fica dotada com os nccessarios
meios para prm"er aos.seus encargos. ·
2~d:3916994:
A commis~ão não toma por termo de comparnção a clespeza média llUe o Estado faz
com tne;s soccorros, porque é tt1garismo inaceio·

trarhi de ferro são medicados actua!'n:ienle á su:~
Cnpilal antcrir·r ............... . 227:3915996: proprin
custa e em seus domicilias.
9 11:1.0 dt1s mensalidades ........ . 19:6:20~000
De tudó quanto tem exposto, a commissão de
Juros capilalisados ............ .
H:730;)8:1.0 fazenda conclue, que a idéa do projecto n. 25o
1;2 •;,. rln renda lirJnida da estrada
deve ser a1;cita; sendo, porém, desenvolvida
e pt·odncto das multas ....... .
2~:.l0ú;$000
nos termos do projecto substitt1tivo que a mesma
Join e mensaiitlades elos :1.2 subcommissão propõe, c cujns disposi<;ões ou fic:1m
stitutos ..................... .
2:.123;$000 justificadas como está exr~oslo, ou, por sua ela. rezn e utilidade manifesta, dispensam que con288: 3651S80~ sidcr:v;ões se adduiam em seu ::~poio.
Importancia das pensões neste
anno ....................... .
25:225~200
A assembléa geral resolve:
Esta serie de operações é sutnciente para demonstrar a segurança das combinaçíJes propostas.
Accresce aintla, que os casos de fallecimentos potlcm descer de 12, visto como, por se
. tratar de uma estrada ue ferro. este algnrismo
foi elcy:1dO de 1/3 m:lis do que dariam as tahoas

de urna sociednde counerativa de soccrrros.l c
beneficencia, que se fÔrmará entre os empreg-:Jdos da parte em trafego da estrada de ferro
D. Pedro li, e soh a:; seguintes condições:
§ :1. o A sociedade terú por fim :
L Garantir o futuro dos empregados da estr:1da
e o de suas f;tmilias ;
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li. Proporcionar . aos mesmos empregados
pensões pt~ra os casos de molestia, velhice, ou
em que fiquem temperaria ou permanenlemeute
inutilisados para o servir.o da estrada por motivo de accidentes.
·
§ 2. 0 Os auxílios serão_ distrilmidos QOr du~s

pensões, e outra aos soccorros pessoaes de occasião.

1

157

proporcionalmente, sem prejuízo dos demais interessados, até perfazer :1/2 Ofo dos vencimentos a
que as mesmas pensões corresponderem.
Semelhantemente, si os recursos da caixa de
pensões diminuirem, estas serão reduzidas.
. § ~- purante _os dous primeiros annos da
0

'-'

.,•H

0

'

pensões terá Jogar. Findo este prazo, as !'amilias
O!J hcruriros do_s empregados que th"erem ralleId

'

7

'•

•

•

sómenle os empregados de nomeação ; para a c cont<muo-se o segundo auno, dons tcr1·os da
dos soccorros pessoaes contt·ibuirào estes, na pensão calculada pela fórma aqui prescripta.
proporção fixada no art. 2. 0 , _c os empregados de
§ ã. o As familias ou herdeiros dos ernpreo·ados
salario, taes como operarias, ::mxiliares, etc.
de ~alario, terão direito, nas ~ondições dos deArt. 2. o O capital da sociedade compõr-se-ha m;:us beneficiados, it uma pensão nüo excedente
das seguintes c~ntri_buições: __
de 2 °/o do salario annual dos mosmos eniprerr
o

I. De 4;10 da joia, não excedente de 8 °/o

deduzida por uma só vez, integralmente ou em
-

o

"

o

1iações c:itraordinarias on outras retribuições,
de cada empregado de nomeação;
li. De 4;10 da quota vitalícia, não excedente
de 3 "/o. descontada mensalmente dos vencimentos cio me~mo empregado;
lU. Do producto das multas impostas aos empregados, e das que resultarem de infracções
ou irregularidades ;
. IV:. De uma conlribui(:ão, tleduzi'la da renda

.

..

,.,..
.. ,

.. :--

c.

•

dos soccorros, só poderão ser distribuídas sem
prejuízo da somma calculada para os soccorros
essoaes a ue estiver obrio-ada
ma ·
em cada anuo.
Art. 4. o O governo expedirá o nccessario regulamento para a orgunizt~ção dos serviços a que
se refere a pre~ente lei, impondo o desconto correspondente ás contribuições devidas nas folhas
de pngamento dos empregados da estrada de
ferro D. Pedro li.
Os estatutos da sociedade cooperatiV<l que se
organizar, terão em vista as disposições desse
regulamento.
Paragrupho unico. Em caso algum o Estado
será respons<lVel pelos compromissos que tomar
a so~ie§ade, ne.~ contribuirá com outros favores

derá de 112 "lo; n qual serli l1xada no começo
de cada anuo, tendo por base a receita do anuo.
anterior, e que ccssarit logo CJUC, a juizo do
:S.
governo, os recursos a soc1e a e pu crem IS·
Art. 5. 0 A presente lei é applicavel ás demais
pensal-a;
V. Dos juros accnmnlados pelas sommas arre- estradas de ferro que o Estado administrar por
cadadas, as quaes serão empregadas em títulos sua propria conta; podendo-se, pnra estas, elevar
até-~ %da receita liquida da estrada a contribuide divida publica;
VI. Da contribuição de 2 "/o, deduzida das pen- ção a que se refere o n. IV do § :1." do art. 2. o
Art. 6.° Ficam revoo-adas as dis lOSi(~ões em
- ><;
contrariO.
~ 2. 0 Qnnnto ú caixa dos socc-orros :
I. Da j oi a não excedente de q, %, cleduzitla por
Sala das commi~sões, 22 de Agosto de 1.879.uma só vez, integralmente ou por prestações, Buarque de ll'Iacedo.-Barros Pi1nentel.-Lou.do sala rio de um anuo do operario, auxiliar, etc.
renf:O de Albuquerque.
li. Da quota Yitnlieia, ni'to excedente a i 0 /o,
1.879.-N. 255
descontada do salario mensal ;
lll. De 1110 das contribuições doslempregados
de nomeação;
A assembléa geral resolve :
IV. Dos j nros accumuludos pelas sonunas arreArt. :1." Fica creado um • ~lon te Pio Geral
d'1 · n·
e serão de lositadas em um estaconomico e ene cente • e o o o pessoa a
lleleeimento b;mcario, ou empregadas em titules
estrada de ferro D. Pedro II, (parte em trafego)
da divida publica;
V. Das multas impostr.s aos empregados de tendo pot· fim:
salario.
1. 0 Abrigar de necessidades as familias dos
Art. 3. o As pensões, sejam estas concedidas empregados e Gperarios que fall'ecerem ;
aos empregados e suus familins ou herdeiros, ou
2. 0 Socr;orrer a elles mesmos em vida, si adoeprovenham de aposentadoriM, Bão excederão de cerem ou forem victimas de accidentes ;
:1;2 o;., dos vendmentt·S dos mesmos empregados.
Art. 2. o O capital da instituioão compôr-seO maxm10 das pensões será de 2.(1,00~ annuaes. ha:
§ L• As aposentadorias só serão concedidas
1.0 Da joia percebida sobre o total do vencipor mo! estia prolongada ou avanrada idade.
mento· annnal de cada empregado ou operario;
§ 2. 0 Emquanto o capital da caixa de pensões
2.0 Da quota vitalicia descontada mensalmente
não altingir a 9;10 do t<!tal dos VCJ!Cimen~os dos dos venciment~s do respectivo m~z ;
o

~(,

;

culadus conforme os recursos da mesma caixa,
tomando-se 3/10 de uma somma fixa para todos
os empregados augmentada de 11:1.0 do excedente
que teria de perfazer o vencimento médio.
§ 3.0 A proporção que o estado da caixa de
pensões o permittir.. estas ser-ão augmentadas

cor~el', provenientes das mult11s i~postas ao seu

pessoal, e do meio . por cento (1!2 °/o) da sua
renda liquida ;
·
~-o Dos juros accumulados pelo dinheiro de·
positado em banco ac.reditado, e do empregado
em apolices ou qu~esquer outros titulos que
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offereçam garantia e proveito para a instituição.
5. 0 Da porcentagem que se cobrará de cada
herdeiro dos contribui:ates e dos proprios contribuintes.

do compromisso que tomara em outra occasfão,
-vem apresentar á cDmara os documentos comprobatorios das faltas commettidas pelo Sr. Dr.
E' um facto importante-que se refere ú admiLobo llost:oso, no exercicio do cargo de inspector
nistração da justi~a e que envolve accusada saude do l)Orto de Pernambuco.
Por esses documentos, que ~1io cartas de sau4e ções e insinuações iÍ reputação de amigos aut

•

)

•

•

•••

embarcatões que s~hem do porto aqueÚa'" ·pr~
-vincia, se verifica que a letra do texto é diversa
a' as si n·na turas
'
ndo
uma dellas completamente em bmnco e apenas senador pela Bahia, cujo cnractor respeito,
assignada pelo inspector da saude.
declnrou que esse assassinato podia ser nttriApt·oveita tambem a occasião para denunciar, buido á política.
á cnmarn que esse funccionario exerce nnda
pois, que este negocio seja esclarecido
menos de quatro empregos na província, inteira- e Convém,
por isso peç1) n V. Ex. que consulte a casa
mente incompatíveis entre si. Debalde tem a im- si me
concede urgencia para no primeiro dia de
prensa, não só a do partido, c0mo a neutra, elamado contra isso : a cousa all!'uma se move o sessão tratar deste objecto.
Consultada, a casa resolve pela affirmativa.
presidente da província que, àiém de conservai-o
no" em rrrro,:. ainda se lembrn clP nn eni-o ra
commissõ_es impor_tantes.
I de c~st.ro. '
Pede Jreença arnda para fazer um pedido e
uma reclnmação :no primeiro 11ede o orador ao
r. prest en e que se rgne co oca r na or em -Não querendo ·retardar por mais tempo a disdo dia o requerimento que fez sobre negocios da cussão do requerimento do nobre deputado pelo
ultimação da eleição da Varzea; versa o segundo AmazGmas, peço a V. Ex. que me mantenha a pasobre a attitude que lhe quer attribuir o nobre lavra para o primeiro dia de sessão.
deputado _por Goyaz, em relaçiio ao g-abinete,
a !JUal e_sta 9 orador pro_mpto a assumir logo que
O Sr. Buarque de Macedo ( pel~
ISSO O 1m IlJ
" •
. .
.
Como liberal, p:lrém, e desejando a consolida- consente quo seja dado para segund:t parte da
ção da situação quo j:í tem atravessado tantos ord~m do dia de amanhã o projecto de auxílios
ob~taculos e que ainda te lU muitas difficuldades á lavoura.
a,. vencer, ten~ 'talvez sopit~do certos resentiE' approvado.
mento~ e conttdo a nntural impaciencia_daquelles
que nuo podem ver retardada a realrzacão de
O Sr. Bezerra Cavalcanti (pela
tantas reformas reclamadas pelo paiz.
·
Quiz, pot·ém, o nobre deputado tornar saliente ordern) :-Sinto a mesma necessidade que manique o orador havia aggredido a pessoa do Impe- festou o nobre deputado pela Parahyha. Urge que
ex li ue factos de ue se occu lOU tambem o
dor e dos mi i L
•
•
•
honrada do Sr. ministro da fazenda.
, mesmo illustre senador a que o nobre deputado
Qunnto ao Imperador,declara que nunca atacou alludiu; factos que fortJm por S. Ex. desnatu-a pessoa inviolavel e sagrada pela constituição· rados, transfigurados, C'Ompromettcndo a reputatem_-se sempre referido ao individuo que não ção de autoridades, muito dignns, e a moralidade
reconlwce como o· primeiro patriota e o mais do partido liberal, nssacando-Ihe vistas e faltas
que pertencem propriamente aos co-religionarios
sahio brazileiro.
.
Quanto ás pessoas dQS ministros e á entidade e instrumentos do nobre senador, armados nado governo, declara que sentar-se- ha nos bancos quelln provincin, desde a sua celebre eleição,. de
da maioria emq:u~nto tiver esperança nas pro-· posições e meios amplos para exercerem persemessas do .Sr. mmrstro da fazenda, quanto ú sa- guições atrozes,. das qunes eu tenho sido o prit~sfaçii~ das legitimas aspirações das provincius; meiro alvo, desde 1876. como esl:í no conheci.
sr, porem, desprezando o concur:;o do partido li. mento do paiz (Apoiados).
E aléi:t do interc_sse ~eral da cal!-sa publica e
beral dns províncias, governar o ministerio sú
. _
1
a a coroa, o seu ogar sera na
opposrçao.
Norte, que me cumpre zelar, tenho tambem necessidade pessoal de explicar esses factos e disO Sr.ltleira de Va~concellos (pela cutir os negocias daquella proviricitJ, sob o ponto
ordem) : - Preciso recorrer á benerolencia da de vista relativo ao nobre senador, e ao que lhe
camarn. para obter urgencia. para materia impor- tiprouvc diz(:r no senado.
PO!'wnto recorro igualmente á benevolencia da
tante, mas sem prejuízo da primeira parte da
ordem uo dia de hoje.
camara, pedindo-lhe urgencia para tratar desse
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assumpto no primeiro dia de s0ssão, depois da cam~rn para um acto do governo, o qual, en.
que já foi votada.
tend1do no senado de um modo, quanto a mim,
inconveniente, e, permittam-me diz el-o - susA camara resolveu allirmativamente.
peito, põe em riscv altos direitos políticos de
representados do Amazonas, e mesmo
O Sr: ~lanoel Pedt•o (pam ttma ex- nossos
1
•

-

"?

-

•.

~

rr·

p

•

1'

,

•

~

prolÍÍbia 'explicar o meu voto sobre um requerimento npresentado, quando elle mesmo fosse
de ur(l'cncia. Tendo votado contm o requerimento o ;üe:l <tmigo e co";;ga :::..0c..Jpnt::tç;;.o, i)i'0·
ciso explicnx o m~u voto.
.
O SR. PRESIDEXTE:- o voto nuo se_ex:p1ICa.
O SR. ~L\.NOEL PEDI\0 :-:-Pelo menos preciso
dizer alguma causa qnc manife~te o meu pensan1ento. São aJenas luatru palavrati.
Eu associo-me á mtcnção o meu no re uougo
para defender essas pessoas que se ach<lm compromettidas nesses factos. ~ão li ainda o. dis-

prcfessadas em. uma posição de grande vaatagern sem duvfda para .elle, mas innegavelmente perigosíssima it verdade da eleição.
"~p~;:r.s .cr:1os, ca e o meu no re co ega c
honrado Sr. Costa Azevedo, deputado pelo Amazonas, o aviso tle 4, do corrente mez, expedido
pelo nobre m:nistro do imperio :::o presidente do
.i?ar<', entendemos de rigoroso dever nosso pro. vocar nn trihuna u111a qunlquer explicação de
::;. i~x. ue Jelo u1euus !lOS tr:m uidisc.
Não tememos a inten~ão de S. Ex.: tememos sim
a doutrínu que esse seu aviso estubeleceu em
absoluto.
!:;
<.
<.
)
....
L
i
mas~~ minha questão é de fôrma. Votei contra o deruyel depois ê.o que se disse e se passou no
requerimento, porque entendo que na posiçi.ío senado, quando esse acto de S. Ex. foi alli apreem que se acham as duús camaras, tudo quanto 1 ciado.
.
!~!' !o::vantar uma discussão entre ellas é inconOs chefes conservadores do senado compreveniente. Votarei por consequencia contra tLldo hender:l.m perfeitamente o alcance do valiosisque possa compro!p-Clter ou tornar mais. aguda a sif9.0 presente que lhes era feito. com aquelle
posição em qutJ astao as duas c~sas do varlàmento. avtso. Trataram de o entender ngoi·o;:;unwnle,
Foi este o sentido do meu voto.
para que pudessem firmar a doutrina que tanto
convem a seus interes;es partidarios, nesta siã .
-V. Ex. tomou a si o requisitar do governo uma
D"esde o uobre Sr. Visconde do Rio Branco até
celebre e mvsteriosa aeta do conselho ele Estado, o nobre senador o Sr. Candido Mendes, tod~s
tira á elei ão directa. Ouatro vezes me
levantei para reclamar esta acta depois que a cid:~de. Disseram que esse aviso foi escripto com
camara votou o meu pedido. O governo entende~ penna de ouro, pela sabedoria que encerra ! E
que devia m:mdnr a acta ao senado. Eu pondere1 para bem destacar a nova doutrina do nobre
que se convocasse uma sessão do conselho de Sr. ministro do imperio da que até o presente
Estado p8ra approvar essa acta. Esta lembran~a tem sido aceita c professada pelo governo, caupareceu original á grande maioria dos que me telosamente acrescentara~ que esse ~c~o de
.
•
....
cr
..
esse ;xpediente. Quando o senado fez depender
o seu voto sobre a eleição dirccta, dessa acta, o
governo, qu~ tem o maior empenho em fazer
passar essa le1, apressou-se a convocar o conselho
de Estndo parn approvar a acta.
Nestas condições, tendo sido mamlada ~o senado a neta do conselho de Estado e nao tendo
sido enviada a esta casa, vejo nisto o que_jü q1;1a:
lifiquei
de desprezo
.
. . pelo pnrlamento... Nao se1 ~~..
cão· mas desde que a camara fez seu o mesmo
pedldo, o governo, que tanto se lisongeia com o
apoio da camara dos Srs. deputados quando f<tlln
no senado, não devel'ia ser tão precipitado em
reunir o conselho de Estado para mandar aquella
acta ao senado, deixaudo de mandai-a a esta camara como por mais de uma vez tenho requisitad~. Y. Ex. póde mandar _Pedir cópi~ da ac~a
á secretaria do senado para v1r com ma1s brevidade (Mttito bem da opposição).
OSR. PnESIDENTE declara que a reclamaçãe·· do
nobre dep11tado será tomada em consideração.
PRIMEIR.~

PARTE DA

ORDE1{ DO

DIA.

Apresentação do requerimento do Sr. Saldanha
Marinho.
O Sr. Saldanha.Marinho:-Sr.
presidente, sou forçado a vir á tribuna com o
fim especial de chamar a attenção desta augusta

.

.

~'

pensamento. e pratica de seus c~mpanheiros. de
ministerio. E para firmarem mais este conceito,
di:;seram ainda que admiravam-se vendo que
S. Ex., assim em contrudicção com seus collegas, se conservava por mais tempo na cadeira
de miRistro.
UMA voz :-O Sr. ministro explicou satisfa •
ctoriamente.
.ões
que o aviso não contém.
(Diversos apartes.)
· O Sn. SALDANIL~ MAmNH0:-0 aviso está c~u
cebido em termos geraes e absolutos, não ~dm1tte
excepção. E' por isso que se torna perigoso e
inaceitavel.
(Mtütos apartes.)
Tratemos com toda a calma, com toda a circumspecçfio, desta. mate:i.a, que .eu rept;LtO de
summ~ importanCla poht1ca (Muztos ap~tados).
Pe~'o a meus nubres collegas, aos am1gos do
~
· ·
·
·
uem tambem
me prezo de ser amigo, que atten<1;am ao que
vou dizer. Não perturbem o, se~mmenlo da~
observações que tenho de expor a camara. So
assim apreciarão melh~r o que penso sobre esse
aviso (Apoiados).· Cre1am os m.eus nobr~s ~oi
legas que, calmo sempre1 ~eflect1do, e atlell~IOso
só me dirijo pelos prmcipiOs, e nunca serei ar-
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rastado pelo máo desejo de offender a quem quer
que seja. Sustento ou combato doutrinas, cón·
ferme boas, ou más me parecem.
U:.\1 Sn. DEPUTAno:-A doutrina do aviso, bem
entendido, é j uridiea.

em resultado o absul'do.
O SR. Cosn AzEVEoo:-Apoiado.
UM Sn. DEPUTADO : -A doutrina~pcrante a lei é
verdadeit·a.
O SR. Bu.ARQUE DE )!ACEoo:-Apoindo.
n. ?\Ltncor.rxo l\Iouru:- Mas oucamos o
or<ldor.
·
ome~emos lendo a decisão dada pelo no!Jre Sr.
mini$tro do impcrio ;ís duvidas que lhe propoz o
Sr. presidente do Parú; conheçamos a doutrina
estt1l>elccida no aviso de 4: ele Agosto (lê) :
• L o Que, segundo o novo reg-imen eleitoral,
sendo da exclusiva. competencia. do poderj~ulicial
o julgamento das elei\iões de juizes de Jlaz e de
vere<1Üores, nem o governo póde intervir neste
jnl!ramcnto,
nem O'.<;:,
pódeembar<1çal-o
qualquer de• :"
• ..
•

o partido libernl, c os crue professam itlt~as mais
adiantadas, devem estar em guarda, dcv(•m acautelar-se contra as insiuias que os chefes d~ politiea no poder, em q:wlquer occasiiio, lhes podem
arma1· sob a egicle dessa mesma lei.
Convenco-me. Sr. Jresidente de ue si o m·nisterio fosse conservndor outl'as seriam ns apl'ecinções dos nobres chefes conservadores do senado.
::, ,
i<;ão, com Ja e-se no
governo.
I Os parLidos neste p:~iz quando llú ostracismo,
a primcir::~ cousa que esquecem é o seu ru.turo.
Os princ.ipios, as dout.rinas que devinm sempre
para a seu tempo poderem governar
I manter,
com coherencia deixam de serres citadas em
o io ao adversa rio. E' o que fizeram os nobres
chefes conserv:~dores.
Tenho, Sr. presidente, me referido no absoluto,
, ,
· •
i a aviso em
questão. Vou antecipa L" sobre isso uma explic<tção,
para que no correr de meu discurso, possa melhor
ser com prehen di do.
Entendo que as decisões proferidas pelas ~mto"
ridades, á q uc ora são sujeitas, no processo
eleitoral,· devem nos devidos termos ser acatadas. Mas essas decisões, que júmais constituem julgados, em tudo quanto póde c deve
ser submettido a. qualquer das camaras legisla.
~
,
m cr o cara c ~~r c
irrevogabilidade. De::dc qLlC n coroara dos depu·
tndos, na veri11caçã.o de poderes de seus me_!D.1

que tiver por efreito a anuullnt-ão de alguma
eleicão primaria, por vícios de or~:mizacão de
mc~"i1 parochhll, pcraute a qual se lw·a eJfccluado
~
:: < ;
a e CJÇõiO e J1.llzes e paz e e vereadores. Nesta desa.pparecc rruanto decidiram tod<~s as autoridanwtcria é inteiramnete independente a alpcda dos des espech1es porquanto, como mesmo todos
clous poderes legislativa e judicial.
.
os poderes, devem curvar-se 110s decretos desta
• 2. o Qne, ·si h a incompetcncia no juizo que cnmara em n,atcria de saa cornpetencia; ma teria
tiver conhecido de Ulllõ.l eleição de juizes de paz, na qual só clla póde constituir julgado (1lfttitos
ou de vereadore~, não é o governo q nem púdc de- apoiados).
clarai-o n ;1.:: 1 ·i
·
· · ·=•
(Trocam-se apattes.)
tima i nstaucia para as der:isões dest:1 oi·uem. Deus
guarde a V. Ex.-Francisco 1lfaria Sodl"é. •
Este prindpio que a doutrina do aviso parece
Na verdade o modo por que e~ lá lançndo o aviso rcpellir, a não ser que as dachmu:;ões de nobre
illudc. A quem não apreci~tr, COIJJ a indispensnvd Sr. niinistro do imperio, nos veuil;:m convencer
reflexão. e criterio a ma teria de:;se ayiso, parecerá do contrario, devia sobretudo actunr no ani1no
que a duutrintl que elle encerra o!' cot·t·ente/e a de S. Ex.., o que nto aconteceu. Encontro porém
mais natm·al ;.aquelles, porém, que g-uiados pebs a nlzão llc:>se descuido não na intenção de :3. Ex.,
rc~ras de rigo)rosa herroencnlica j ut·idica, procu ·
mas em outra causa, da qual nenhum nJinislro
rando o valor tias leis ordinal"ias seu1pre na sua escapa.
· ·7
•
indeclinavel :::ubord!na.e- :
ti c~, comprchendcrão nicilrnente qne o"absoluto
da. doutrina contida. nesse aviso, é o:;senciulmeo Le
.,
. informac:;ües
defeituosa, g(•ndo que 0 defeito provém do em- que chegat·am a. ::s. _Ex,. sem duv1da prest11das
prego indevido, ou da applica~.ão fort;uda da ex.· pela SUCI s~ere.,t;~rw nao tor:11n completas, como
pressão-pode1· judiciario.
o acto de~· Ex. o demonstra:
· .~ dout!·m·t qu~ res:1 o ay!so ~c 4, <le Agosto
Sr. presidente a lei que chnmarei fatal...
'
.
. . .
\ serm mu1to mod1ficaJn, c Jam:ns lançada em
UM SR. DEPüT.uo:-.:~po1ado; latalrssLmn.
nbsoluto como se acha. si examinada devidaO SR. SALDA1,HA nLuuNno: - .. que J'C:.!e aettt:•l. mnnte a questão c leva.ndo-fe ao conhecimento
mente o processo eleiloi·ar, foi prcpnrat.la co1' ... 1 i de S. Ex. o procedimento do g-abinete u qu(~
artificio, que conduz (JUasi insensivelmente no~ pertellCC, relativamenlo ;1 S. Paulo, C:~ará e
conflictus, <ÍS duvidas, c di,;to a cl1icann, que jú Puni, c mais aindn <1 sitnar:ão des~a mesma quesconhccemos. Suns disposições admittcm hypo- tiio no Anwzonas, e sobre a qual esta camara, na
C::

~

..

~

..

•

•

•

'

•

• c.

,.

._

c.

•

•

c. ..

• (. • c.·,

•

t

._

c.

j

(.1

com as quaes .os partidos têm jog-atlo, cada um a.o c definitiva decisão, fo:;se S. Ex. de tudo minnpaladnr de seus interesses. Aquelle que :lesprcvi- ciosamente informado.
nidn, confiaut!o na hon fé qnc sempre deve pre- 1 E desilc que S. Ex. comprehendessc que as
sidir um aéto legislativo, n~10 comerar por aua- decisões proferidas por i'unccionarios embora do
lysar severamente as di~posições, para dar-lhes poder judiciario designados por essa lei, n5o
o rigoroso valor na applicação, arriscu-se a tornar tinham outro car:lcter que não o de simples
agentes administrativos, niio daria jámais aos
a nuvem por Juno.
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actos de=-~_es commis~ionados inte~ventor~s no pl'o- : para ali i lhe cunmria nrolideucia•· rnrovando 0
des:::o cl~ttor~l, o cm·~te~· _re~pettavel fi) elevado I procedimento do "respn'ctivo vice- 1;resldente, que
e funcçoes 110 poder .J~dlCtarw.
. •· .
ousou executar uma decisão desta e;amara. des re~retendo dcmonstun esta verdade JUIIdtca em za_ndo um ePle!.Jre acúrdão da reiM<1o· do
looar competente.
·
que a desmoralisnva.
•
'
_o Sn . .TEnoxnr<i ~o-onÉ: Issoven_1 de um acór- M~s S. Ex._, foi ~ão_ longe no seu plano, que não
d_:to do suprem~ tnbu~al_ dt~ _justiça, qu~ dis- "'';1'''-'""U vlU
v l,dlilvlCl Ull:S:íl:f Íc~;;·tllt:hngue as funcçot·s admmtslrattvas do mag-tstt·ndo stdente.
gn:mdo jul_ga-em eleições. W de no\a~speciea _,_O_Sn. MEIRA_DE VAscoxcE:Ltos: Cidaüão muito

/ará

uu<>• p1 ~::

t-

a~au.

O Su. SALDANHA MAniNHO :-E' a unic'a interO Sn. SALDA~mA MARINHO :-Sem duvida. o ilprctnç:io con~titucional i)vssivel, meu collega, eu o lu_st_re Sr. Guilherme José :Morr~ira e· un1 ct'd"·d"o
demonstrarei.
.
d tstmcto a todos os r'~spe1tos, muito dignll, muito
O S~--JEnoNY~ro SoonÉ :-Não compt·ehe-;;do que honrado, e de um_ c1.1r~cter superior it qual•;ner.
as
Seus servt(;OS
<~quelln
s;;o co
t!VO.elmçoes estejam dt.!lJatxo do poder administra- ~~ce1~~:'o.
.~.,
.. · ......
·•n ·~provinda
.-,]".·.;~.. , ••
~
.
• com touo o zelo e o maior -desinteresse
O Sn. :S.\LD.\NHA ThiARINno :-V. Ex. IllusLJ'ado
.
·
con~o- é ?e convenc~t'á ••fin~l de que a miulw proO Sn. CosTA AzEVEDO:- Apoiado.
Eo~~ç~~ c a verdadetra; ch,•garcmos a accõrdo, eu 1 .O Sn. B_APTISTA ~E~EI!:A: o procedimento desse
·P . ·
. ·
.
!\ vtce-prestdcnte fot JUI~ado pelo sul)rcmo tribuTc~ei o prazer de ver que todos o_s dtscordn~tes nnl de justiça, que 0 declarou tsento de ci.msura.
ou h"o de cnnfes~ar a verdade da mmha dontnna
..
•
ou üão pod(w;io su:>tentar a sua.
' t O :sn. S_ALDANHA 1\L\m.Nno: -O nobre l>enador .o
Vamo~ por partes.
.
'I·S~· · Cand~d? Men,~e~ dts5c em relaçi!o ao AmazoE:-.:atnmemos o que se dtz no Sí\nndo sobre este nas, o seéumte (~e).
~\:i~o' C??~(;nrei po~· c~ ta~:. as p:da':r.as ~rofcrid.us \ • O_n!}bre mi~âst1·o a_inrla nrTo disse que talm· tel!t
I-e I~ n<:ble ~en~dor o SI. C"nchdo 1\lcndes.
a dectsao do vtct• prcszdr'ute do .Amrrzonas. que deOí7. S. Ex IWl:
clarou que aunullava o acórdrio da 1'1'/acrio tio Pará.
o: s.·.Ex. tr;1çOu o adso de 4 do corrente, não
• J.~ra granac sattst<lÇ't0 o oi·aaor st vw "· t:JX.
com nqud);; pcnna ·de ouro oiTerecid;: ao :::eu an- rep1:ova1· esse acto, em (ace dq aviso de 4, de .4:yostu;
teeessor que nad:t havia feito, mas com n penua assm~ como gmnile p1·aze1· .çz vir. o nob1·e mini.~tro
d~ 0111:0 dO ~stndiSl<l in~ellig-entn <! reSJ,Jeitndor 11<1
."' ·.,v ..,,..,vu,·~ · . ·
. ~:· ~:
' :·A ..n-te
lCI. Ntsto nao ha dUVId<l ; a duvida eslâ em conw do Anwzonas di~:;e em sua portnri<l que annullava
póde o nobre mini..~tro continuar nv miuisterio r'm o referido ncúrd~o. npoi;mdo-sc no aviso n. 504 de
· desaccô··d9 _sobl't' _tal assumJtto co!!" o sr.tt collt'ga chan- 18 de Abri I de 18Hl.
·
cheller do m~pe1·zo, que pmsa tatJ dit·crsamentl? e (e::
• D~\·c o ~obre ministro comprehcmleJ' que este
n _·defesa do act-o tlo pi·esidt'11.te do Crarâ 1w1• [o 1·ma faeto c grave porque aqnelle fn11Cciona:-io d··clina
trri ""' tm·nrm-.~" n
-' rl.t!'f:;_ Rm
p:u·::t o g'O\'Crno :1 responsabilidade dü ~na nrbitr.a1e. Pl'f'VIU'cena'l-se ae wna I1'1c1v 1.:Í~tt, pu•
•~O nobre ministro d:1 justiça sustt•nlou que 0 t:it•ua
acto do pl't'-~ldente daquella p1·ovincüt ju.~tificava.-se 1-SSO que s:·mel!t.ctntt• avisn 1l(t0 existe.
·· ·
porque elle t·stava diante de dtuts d1•cisões do podm·
• E' pt·eci~o, portanto, nm act.•) do govemo que
_jtulicia,·io e tinlut de e.~col!tfl' uma dl'llas. Mas isto ve_n~t3 dccl<~l'3t' c5sc aeto valido ou insubsistente,
. c c rsto o que espera o orador do nobre lllinist,·o
é 1lrn S''i'lú.mu~.
• O prc::;idmtle d:1 pro\'incin ni'10 tinlln d i:mb~ tle q1w ~ouco se den:orará no_ min i.stel'io -~i marchar pel~ .
si sc!ÜIO. uuw s~ntença, bto é. o a:·úrtli1o da !'ela- canun!LO ?'ecto do sc1t -anso r/e!~ de Agosto.»
·
ção. Não lhe cuúia invesliaar .~i tiulia sido wofeVc-se a ncrimoni:t, o odio p:1rtidario. que S.
~-i~o I'!!! f~mpo, o!'T -nãJ, e si pl'evaleci~t i!- .~entt·nra do Ex. niio. pode oreultm·, c"m que se dit•igiu ao
ini."' rw d1:1·eito rwm a sentcnca uo iutz de direito honr·[tdo
viee-presulcntc
ào •Amazon:ts. •
..
• •
co
vai ao prcsiclente da provincia; lll<lS ú cawara mu"-U •'1 c~"""'
'" ' "'"
" ... I·'"'"""'" '1"V .....
nicip<11.
.
·
Ex. se refere, e cujo fundamento é tanto· in ais iu• O presidente dn provincir~, como executor ntio •·ontestavel, qunnto se firma em deci,·ão da ~a
tinha diante de si, portanto, senão uma sente ;ça : mura dos deputados, e em materi:1 de sua uuic.a .e
o arónlão, e n:to podia, por simples alh•(Taçtio :~bsolut:1 cornpetencia; cu •'X porei o qu · .ba ~obre
p<Jrticulnr destruir uma cleirão fc1ta e 001111~1cLa. dou~ aeórdãos cont adictorios da ri'l[·~~ão do Pnr.á
l' unca seria clle com petrnte p;~ra declarar umn e ainda Q.le r nu parei de um outro arr:m~a.do -À
nullidadc: só ao poder judicia.rio podi, isto caber.• mesma reL••:ão, por inst::mcias c solicit.arões
Devia o nob ·e ~inistro do impeno comprehcn- indecentes da presiucncia. do Amnonas, déssa
·
der, desde que assun vm apreciado o S<'U aviso a época·
A histeria para a obtenção d ·sse accó:·diio, pr{)dilliculd:Jde fllll que o collocava 0 nobre senador,
para poder harnronisar em seu acto um outro do ferido, prJS!eriormente á decis1o da c:lmara. é
Inç~mo_governo de que faz parte c com 0 qual é curiosis:::m1.1 e manifesta per eitamente a úóa fi
com aue lwie se clu•via- o Sr. ministro do imperíG
Aproveitou, porém, o nobre senador a monção por c~msa de.;;se aviso: que sem restricções. acei.tam
que por tal modo lhe era offerecida para levar a üa gencr:1lid;~de em QU<~ está eonc1·1bido; mas oom
felici.clu~e aos s~us correligionarios de diversas o fim partida rio dt• dar~m ganho ele causa ás mais
provmcl3s.
estnpend:~s pretenções OCt;asion8Cs.
·
Não esqueceu S. Ex. a _d~ Amaz~nas, ~ procuO Sn..-·CosTA AzEvEno:-Esse acln·dão é filho .da
rou convencer ao nobre mmtstro do1mpcr10 de que I immoralidade do então presidente da provincia
A.. 2i.-TOMO lV.
•
v
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O Stt. Aum;s1-o Fl.V..NÇA.:- O aviso é perfeitaEm vista deste doeumen to se conhecerá com
mente le~al e de accôrdo com os bons princípios quanta injnstiçn o nobre senador procedeu para
com o vice-presidente do Amazonas.
(.<tpoiados).
Sr. pre~idenio, ninguem pó de ser Iwvido como
O S11. MEIRA DE VAsccNCELLos:- Legal é.
mentiro.ço. pelo simples facto <lc se lhe attribtlir
O Sn. SALnAxru MARINHO: -O nobre seuauor o um~ mentira : aquelle que fals~mente n <lttribue n
Sl~_candi:io Mendes levou a s1w má Yont;ldc contra
,
. 0:
c.
o- honrado cidadão, o St·. Guilt1erme Jo~é ~foreirn, injuria dessa ordem, e quando este, como no caso
e· no proposito de prejudicar os liberaes do Ama- presente, se acba munido de documento authentico
ZI>D:lS ••••
di ·se a v e da c e
e com etent(~ ara rovar
SR. JERoxnro D.DRE : - 1 ao a n11ra ; Isso esta q_ue IJiio :altou á decencia e lealdade official, aquelle
-direito.
·
stm e merecedor de um tal e:vitheto (Apoiados).
O Sn. CosTA AzEVEDO:- E' paixão. pal'tidaria
O Sn. Cos'l'A AzEVEDo: - Estou convencido de
apenas (Apoiados).
que foi mal informado. E' impossível qu~ um seOSn. SALDANHA. :l!L&.mNHO : - ••• que não trepi- nador procedesse dessa maneira sem ser mal indou em attribuit' a es~e dig-no cidadiio, uma des- formado.
bracra a men zra,o ci, . 1,
~ • •
Sn. SALDANHA l\IARINHO : - Nào sei si foi hem
o-aVl>'O de 1877 em que elle firmou a sua portaria! ouO mal
informado. Respondo ao que el!e disse
Antes
de
tomar
o
Sr.
Moreira
a
admi.nistr:,~ão da
. .
. .. .
..
.
-:sob Súa re, 1onsabilidaclc. e sem referir-se a nem
decahida
5 de Jnneiro' de 1878, o presirlentê o quer que seja ..
O nobre senador disse qtw o vice-presidente do
Sr. Ag.;silúo, procurando mariter os i nlet·esscs dP:
seu parLido, mais sem cora~em para afrontar a Amnonns p1·evaleceu-se de uma 1nentim. A!Iit·mou
opinião publica annullando a eleição de vere~dores o que não podia :dfirmnr; allirmon uma f::dsi.tlade.
e-juizes de paz. e que reg-ulnl'!J-1t:nte se h:wia proO Sn. BAPTTSTA PEnETRA :-Attl'ibuir :1 u~1 funccedido, mas CUJO rcmltado fot em favor do~ hbe- cionario JlU hlico, uma frautlc dessa ordem é irro·
raes. submetteu o negocio ao goveruo, c pediu rrue gar-llw uma injuria.
o resolvesse.
o Sr. Costa Pinto, então ministro do imperio, que . O Sn. SAtnA~n:\ MAnlXli<i :-0. uviso qúc ncabei
de ler, c ue f01 ctlar1o nn Jortarta do nobre vicepre~idente do Amazonas cr11 nm acto official de 1111
muito c~nhecido. O ~x-presidente o Sr. Agesiláo
o _menc~onou por dtvers:1s vezes. Esse me~mo

em

-

•

•

:.

••

o

.. )

:.

3

!"·

l

t.

justit·a, qnnnrlo teve de resolver sobre a responsabilidade do vice- pl'esidente.
Não era, pois, uma cousu desconnecidn. Convenr.o-mo de que si o nobre senat.lor tive:::se estudndo n questãr,, com o seu conhccit.lo espírito indarrarlor, não ditb o ue :1ffirmou no senado não
nrri~carin ns!'im urna injuria.
Vê n cam~ra que n:io se t1·ata de umn pe~a olllcinl fJUC ni'to existiss·~. Yô a camat·a que o vicepresidente (lo Amazonas nüo esct·cvctl uma men'tirn na porlnria que expediu.
O Sn. ·J~:rroNnto SoonÉ :-Apoiado.
O Sn. S.\LDANITA MAnJNno:-Um out"o nobre
senador o Sr. J:tg-mll·iLe a l!undou nns mcsmns consitleraçõ_rs c t·equer~u que S~\ fizesse eiTeetiv_a em
.o

:-

.

m~nte na idé:1 de incornpatibili<lade do nobree mi6 Sn. SALDANHA. l1L\R1NIIO :-O aviso cuja exis- nistro do imperio com os som companheiros do
.
tencia, foi tão facilmente negnda pelo nobre se- minist11rio.
E, Sr. presidente, referindo-me ao discurso desse
nador o Sr. Ca.ndido Mendes, acha-se na snptemo
tribunal de. j 11sLiça, donde o pude obter. .Eu o nobre Retwdor permitta V. Ex. um ligeiro reparo.
O nobre sonndor, referindo-se no nobte ex-miexhibo. E' o seguinte (lê):
nistro
do imperio o Sr. Leoncio <le Carvalho, dei~ Primeira directoria do ministcrio dos ugocios
escapar v ,:ua <~dmir:1cão, por vel-o chamado
do-Imperio n. 50!í:- Rio de Janeírq, :18 de Abril xou
aos con ~elhos da corôa. •
de- 1.877 ..
Pareceu ao nobre sen::~dor que em tal nomeacão
« Illm. e Ex.m. Sr.-Com o officio dessa presi· se deu demasiad~' facilidade.
·
·
deneia de 28 de Fevereiro prox.imo finc1o, devolvo
(Oh!)
a V. Ex.. os papeis relativo:> ás decisões proferidas
pe o.an ecessor
. •. . :>
• _'
municipio da cidade de :Uianáos, afim de guiJ Y. Ex. do nobre senador.
tendo â vista os ?'e(eridos papeis e a legislação eleiE' necessario que S. Ex.. lenha esquecido-toda
_toral vigentes· resolva sobre a 1·ecla1itaçào constante a historia das nos::as composições ministcri:tes, é
do ojficio do j1tiz de direito dessa cidade.
necessario, que S. Ex. tenha esquecido a_ propria
« Deus guarde a V. Ex..-Antonio da Costa Pinto. historia. (apoiados) para· mostrar-se assim sorprehencli::lc com u escolha do Sr. Leoncio de Car-sr~ presidente da prorin.dn do Am:u:onüs. •

mente iguai a0

dê Santos.
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valho pnra o Jogar de ministro de estado, e quando
tinha este em seu favor, além de conceito litterario, a ptesumpção de habilitações, qu:mdo menos,
pelo l·onroso cargo que exercia no magisterio de
uma faruldade de direito (Apoiados).

certo que ne:;te paiz, c em nossa vida pol!tica
ning-oem se lembra nem de bontem, nem de
amanhã, imper~m apenas as conveniencias do dia
de hoje.
O nobre senador o Sr. Jaguaribe, pondo em jogo
a doutl'inu do aviso de 4 de Atrosto com outro
actos do g·overno sobre o mesmo ohjecto, col!oc.ou
o Sr. ministro em séria difficuldade, dizendo (lê):
• As~ im, quan,do o nobre ministro tem acccntunc o que o po er jttdiciario e l'Ómente o pod·ér
j udiciario é o competente para conhecer das questões rel:üivas ::ís elei[:ões de juizes de pnz e vereadores; qtwudo faz ver que nem as decisõP.s do governo, nem as da JWoprict camara dos drputados
não destroem as decisÕt'S do poder jurliciario, ncha
S. Ex. quo póde sustentar que a deci~ão do nobre
ministro da justiça' declarando que foi legal a intervcnçiio do pre::;idente da provinci!l que ann ullou
um acórdão da relaç;ão, não está em desaccôrdo
mam es o com o seu avrso ao presr ente o
Pará •
O noiJre mtnlstro do imperio começou desde
,.,
,
e onstituia o seu acto pelo absoluto da doutrina que
encerra. Foi pois forçado a dizer (lê)~
• O aviso diz-salvo as excep[Ões.- O acórdão da
Fo1·taleza rJ a excepção, •
Observou-se-lhe com razão que o nviso não diz

.

-:.

..

:-

.ce~tur Oi'eU apar"te COm O. seguinte {lrJ):
• O meu aviso firma a regra mas ha ex,;epçõc:s. •

Mas todo esse jogo no senado, o desde que os
conserv:.doi·cs se julgar:m1 armados com o que
esse aviso contém, o para preparnr terreno para as
futuras clei«;õos. Nesse prcsupostn, niio lhPs esqueceu, mm poll.ia esquecer desmanchar o quo
está le!.ralmente feito no Amazonas. E' nesse 'intuito que o nobre senador o Sr. Jag-nari!Jc come
sa
i n c o animo o no re
ministro do imperio se npressou em dizer-lhe o
seguinte (te):
• Entendo que não é possível que o g-overno
approve o acto do vice-presidente .do Amazonas,
que tPYe a andnr.ia de declarar annullado por injuridico, o acórdão da relação do Pará, <~córdão
proferido por uma corporação de homens provectos na pratica de julgar; porquanto approvar
um tal procedimento é dizer o governo aos seus
delegados :-servi aos nmigos e contai com a nossa
approvação.
.
•, Espera o orador que o nobre ministro resolva
es es casos, para o que mvoca os rws e . x.,
embora reconheça o orador que S. Ex. acha-se
embaraÇado diante de seus. amigos. •
Em Jogar competente demonstrarei que o vicepresidente do Amazonas, longe de ser uuwudacioso
prevaricado1·, cumpriu severamente os seus deveres, e man,teve-se na indispensavel dignidade.

'

•

(.

:0

(

pressão p ode1· Jttdicim·io; por não se ter feito· a
distinc~·iio indeclinavel entre os actos propriam nt·
s
~
·
·
.meramente administrativas, como s~o as que intervem no processo eleitoral, e em Jogar competente o demonstrarei.
0 Sn. l\IEIRA DE YASCOXCELLOS dú um apar-te.
O Sn. SALDANHA MAmxno:-Havemos de chrgat~

.·

.

dendo :í a;·g-umentuçiio.qne opportun~meú'te o:ffereccrei aa critcrio desta augusta ca~narn .. modificará a sua opinião, o que me será summamente
lisongeiro.
Nessa lei que fatalmente rege o processo eleitoraL não se alteram as attribuiçõcs dos poderes
do Estado·; seria tiio irrisorio admittil-o, quanto
essa lei é ordinarin, entretanto que u matcrja
é es~encialmente
eonstit ucionnl,
c só alteravel
.
.. .
.. ..
eão (Apoiados. Diversos apa1·tes).

... ·
· A redarção do aviso que se apartou do verdr1deiro terreno em que a questão deve ser <:o !locada,
creou todos esses embaraços em que aquclles nohr~s
senadores procuraram envolver o nobre ministro
do imperio, e aos quaes S. Ex. se deixou .insensivelmente arrastar, a ponto de ficar em ddfic~l
dades, espedalmente relativas a outros ·actos ~o
mesmo gabinete a que S. Ex. p~rtence e com.o
qual indisp1,1t;~velmente é solidar10.
_
Si a secretaria do ünperio tivesse com a dev1c;la
cautela e com sciencia exocta.do direito .que regula a ma teria ex osto o cáso como elle é· si tivesse.
por exemplo, no que concerne ás oceurrencias
na província do Amazop.as,. levado. ain~a ~o,oo-_
nhecimento de .S. Ex. na o soa fiel h1stona. dessas
mesmas occurrencias·. como as deci:.;õe.-3 desta ·.
camara e o ultimo ~córd.âo do supremo tribunal
de justiça, que firmol?- o procedimento do vicellresidenle, com a legalidade de seu acto, o nobr~
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mini~tro, com o critei'io, e ci!·cumspeeção, com
que se occupa dos negocias a seu cnrgo, c illustr;-do I'Omo é, niio firmaria a doutrina gencrica e
ab:;o!uta cou!iLia nesse aviso de f!: de Agosto, do
qual habil:>ente se aprov,~itaram os nobrr•s senadores que delle se o;·cu )ar:un e c ne nes<e acto
e cumpre ('(:nfes~ar, que muito habilmente )
tlch:~r::~m !e'!:itima incomp:1tiLilidatle cnt:·e S. Ex.,
~.seu~ rolle;ms, att_,,ntns. todas as decisões ante-

« At'órdiio em relnção, etc. Que visto::, relutados
os autos, feito o sorteio na fórma d:1 lei, ncgnm
provimrnto UO l'CCUrso ·para confirmai' como c:m11rmam a ~cnt~nçn reco·Tida, menos n:i parte em
que exclue OS '17 cidadãos inclUi1lOs, que a junta
·· '
•
·
munici ml incluiu e a uc
sua seg-unda parte. ·
•
• Belóm, :10 de Outubro de 1876.- Jansen Fel'reira, presidente.-Uchoa.-Bua1·r.tü: de L-ima.e tno avalcante. "
.
:N"a verdade:- comp:1re~se. Oque deeidiu- O P:'O·
Aincla se reproduziram os mesnios recur::os,
verno parn o P:.mL c~·aril e S. Paulo, á que tudo· qu:~r
quanto aos tr:1ball:os da junta p<~rochial, quer
:.lliág j:i foi gujcito á ·:1preciaçiío desta c:1111ar:1 e por quanto
aos ela junta municipal, e a me~ma reel!a appro,:ado m1 veriflc:wão <los poderes de Eens lilção. aindn
conhecimento delles, e nrn H
memlJros, com os teri110S absolutos, e sem cx.- de Novembrotomoa
do
mesmo
nnno resolveu t)elo acúrCeP'~íio,com qne está C0\1Cebiuo cs•e nviso, no qual
:.
..
se- arvorc1m em J u :;a os HTeYog:lVers o po er j udieiario, as de1~isões· :1dministraüvas dos commissionailos pela lei eleitoral, no processo ela eleiç~o,
,'

r"

•

(

•

-

Qnizera ver o .p:overno melhor colloc11do nesta :,o, não pelas razões coniidas no de~pncho recorrido. m~s j)orque ~e acha P'''•judif'arlo peln r1ccique~tão. e não na contin~encia pouco agradavel
de snphi~ma:· su:~s proprins det~isõ:>s, para ::p(m- siio proferida em :JCórdão de :1.0 de Outubro ultimo
reutar uma nnid;lde de vistas, uma soliuariedade quani:lo julp;on v:1lida a qualificação da junta
municipal ele No~S<l Senhora dn Concei:,:~o de
que não v-m.
Póue ser que o nobre ministro do imperio nos 1\Innúos, n qne tambem comprehende o dito redt1- ex.pliet1ÇÕ::s que nos satbfaçam, e nos tranquil- curso.-Belém. 14. de Novembro de i87G.--Jansen
Ferl'eim, pre~icl!·ntc.-Delflno Cat•alcante.-Rilizem.
bei1'o Folfla.-Uchon. »
Desejo-~ sinceramente:
-

'

~

...

~..

...,

(:"

•• '

'

t

(

..

(.

"

•

'h

cados pelo Yice'-prr'Sidentc rio ~<\lilôl7.0n:l~,' l;ara n_io do5 cons:~rvadol:es, qunndo se procedeu á cldcuja defesa plena basta n histeria fiel elos fútos. ~·ão geral :;nr:' a cnmara que devia funccionnr em
· ~Havin-so Jrocedi<lo á nnalil1c;wão de ~876 e .T:mcir
com ella se ft:7. a eleição .de v~re<ldo~·es e juizes de
n,\~~a mes111a qu<~liO.c~ç;iio de 18i6 se sel'virtlm os
i)l'!Z da cripit::l do Amnzonas, os q n:.Jcs de8de logo
mesmos con-.:ervr!dor:.:s para essa eleiç<io, c <~pp;:rc
deviam entrnr em r~xercicio. Presidia a província ccndo no cõlleg-io da capital um protesto, <dlco Sr. Dr. J;lcw :Monteiro.
gnntlo-sc n~Jiidade de,:sa qualilica~.:;io, foi o proContr;l essa 'qtwlilie::ç~o haYÜlm os con~crvado testo repell1do.
res interrosto
recurso~ para a relaçüo do districto
1Jes!:1e modo vciu a elciçi'ío da cnpital do-Am::.
'). ,.·
~\

rel:1ção proferin, em um mesmo di::J (10 ele
Outubro) os dons neórdãos, um annullnndo ns
trabalho!' da Junta pn rochi:.:!, c ontro j ~: lg;mdo
valid~l a. mesma qnalilka•~ão concluída na. junta
municipal.
Eis _l)s dom acóri]iios (lê):
• At·órdão Cllll"da·:ão, ele. Qu,• ft\íto o sorteio
relatados e rli<CHtidos c~tcs autos ntl ftirma d:~ !ui,
dão provimento ao I'ecnrso interposto ex ofli.cio,
• ,,
:1
.
1 •1
~ ra w 10s ta j un a
parochhd. da fre~ue~ia de Manáos; porqu::Jnto o
_ presid,·nte ur. província n:io tem pela novissilUa
lei eleitoral o mesmo nrhitrio para :mnullar trab~lhos da junt:~ pnrochiul, ~cndo mal fundado o
officio do mesmo lJl'~sidcntc em o :~rt. 157 das instrucções n. 6fJ()7 de 2 de .f:meiro deste anno, como
consta-do.ediL::d a fls. 5, nceres,·endo ·que a fnlta de
publicidade pela impren~a tia Ii,.:ta geral consLitue
. a nullidaJe, visto sei' impernLiYO pelo art. 1:J4.,
s~unda parte _d:~s citadas in~tru,·ções, e a~sim
pois, sem n menção de outr.as nullid:Jdes a!leg-adas,
nc-J. revog-ado o despa•·ho .a que st: deu provimento.
-

'

' I

.~

i,.l- •

.....:..

. ·:
....
..
.
~ resp<~cti\ra c~mmi:;sãn; a despcit~ elo~ c~forço~, ~

\"O to em separado tio Sr. co neg-o Siqw~ir~ .Mcnues,
que não pode som·et que o clistincto l:heral o Sr.
Dr. Antonio José l1loreira tivesse sido eleito, como
rcgulnrm,mto foi ; voto em sepa1·aclo cujo lim
~~ra nnntlll:.ll" a elciç~o c sob o uni co fundanwnÚ; dt; te1·
sido nquulificarãl annullada pela 1·elru·il·• (e pelo
1. • dos acónlilos que acabe-i de lê r) d cu seguinte
parecer:
Collegio da Capital.

o

« Nn paroehia de :t\Ian;íos o processo C'leitornl
correu regulnrmente. Quanto, . porém,. 'ao processo da qu.?li11,·ação, foram apresent;:dos {t commis~ão dous ac.órdüo:'õ d:1 relaei.io da mesma d<lta
(:10 de Outubt•o), um awmlla?iclo-os trabalhos da
j-unta pa.rocnial de 1lfanáos. Otttru julgando vátido os
trabctllws da .1.unla municipal, em sua primeira
retinii10, quantu [I mesma parochia de l\lallÚOS.
« A relação proferiu ainda um tt-rceiro acórdão
em data de :f.!k de Novembro> sobre úrn recurso de
nullid<Jde dos ~~abalho~ ~a junta mu;licip<li em sua

•

presideJ:tte.-Buarque de 'Lima.-Paulo Pessoa.- nhecimento do ;ecurso, nüo pelas ra:.ões do júiz
de direito, mas porque estaY:.t prejudicado pt·!a de.Delfimo Cat'qlcaute, vencido. •
No. m.·smo dia iO de OuLubro de 1876, essa cisão· proferida em acórdiio de 1.0 de Outubro,
mesma relnçiio ~e pronunciou negando provimento julgando válida a qualificarão d.n junta municipal
··
·
ao- recurso ex oflicio do juiz de direito que consi- de liJauáos .• A commbsiio, d?pois de considerada a .mn.teria
.. derava v::Iida a· mesma qualilica~ão ultimada pela
conveiu em que os· acórdãos e1·a1n contradictor'ios,
jWlta munici1ml. Eis o acórduo (lê):
·
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e q~e as rleci.~õr:s que julgavani;válida a qualificação
àevt(lln 'JWPvnlecet sobte a que annullava o mesma
quulificaçã·l í'Í bem que os seus membros varinssem
nas r:,zões de decidir.
• A commiss5o não considerou procedente a ar~:rui<.·ã') de niio estar concbida a qnalil1caç:,o· no
município de MantlOS ao tempo aa eletçiio, pot·que
patentêa-se o contr<trio do::. recursos interpostos e
julgatlos pelos acórdãos referidos. •
E conc~um uo segumtt\ mo1o:
• Que sejam ap(Jrovadas as eldções de ?lfanáos. •
Esse parecer foi assignado pór distiilctos ronservadon·s, os Sr•. A. Figueira:~A. J. Iien- riques.-P. A{fonso.-João Mendes.-Cot·riJa dt
Olireim (com restric(.'ão), Dr. A. Teixeira da Rocha ..
""Ksse parccet· fOI SUJeito a ap1·eetayao aesta augústa cagwra em ::!3 de .Janeiro ue J877, como se
veri11ca dos :mnaes, e foi :tpprovarlo sendo re• •

,r•

.i

•

v

r.

~

,-

rl~- ' •

.~ V~ ~VjNH

h

o

J

oa ,•.., ~.'
O

,...,·.,.

~Hj ~'

o<

:Menrles.
A q unli ficaçiío de 187ô, em Manáos, ficou. !lrmnda
e pelo juizo. n:lo s6 o mais eompetente, como ú
unico que, na materia, tem o voto definitivo e
irreYogavel A camara dos deputados, no u~o
de sua ·soberania, JW verilica(!iio dos poderes
de seus nwmbros, conunnara eqH·essamente ess;,
q!J·a!ifica\:ão: nenhuma outra outoridaile uodia de
qtwlquet· modo iuvnlidal-o (.Apoiados). 1\'n.• •

1'1'\llflil'0·.o Ot> •·"""~'

'"' '""' •• ,~

..

EnÚet;mto G cntio presidente d~t iH·ovincia Sr.
Dr. Agrsilúo, que snccedetl no ::>r. Jacy i\Ionteiro nrucurav:·l Ji01' todos os modos privar os liberaes eleitos vereadores e juizes de paz de toma
rem posse de seus cargos ..Para isso mandou ainda
intclltar um novo recur.so para o juiz ele direito, contando q nc este o satisllzesse, pois em bom
extemp(lraneo fosse tnl recurso,o despncho sempre
lhe scnriria par;l cohonestar o prot:edimeuto n
tinh:l rÚ!>nfl!>tO
.
..,_ . V juiz de direito, porém, n~o corre~pondentiG a

nnt> <of\

taes es[Jertt 11\;::s do presidente, o sorprendeu com
uma dedsãu fayoravcl á eleig:lo <:oncluindo, depois
da lvngos constdcrandos, elo seguinte modo (li!):
• Pot· todo o cxpendtdo julgo impro<:edente o
recurso, e approv~ulus .as elcirões de juize~ d:l paz
e YereiHlores tia cam:1J'~l mu,nicipal tlesla cirlarle.lHaiiÚOs, 19 de .lnullo de !87i,-Francisco dePaulrt
Lins dos GuinWI'lti'S Peixoto. ,
·
u ::;r. ur. -''-gcsitáu, p•1rém, não p~;;n:cu uc 1uno

O Sn. S.u.nANH.\. MAnr;:mo :-Não duvido reconhecei-o. O Sr. Agesiláo procurou um empenho·
para essa relnção, e o encontro a no seu colle(l'a
{}residente do P<~rá. A e~te diriO'iu umn c.elei~re
c~trta, qua já tem sido publirar!a"na impren•a. mas
que eu ngora votl ler, para aue flaue estampado nos an_naes do parlamento, esse monumento
~e d~caclencta mo:al, essn pario estupenrlo da mais
. mfchz das covardias. Attenda a camara (lê):
• l~Wnaos, ~a.ae mnno ue u;1 1. ·E.xm. colJeO'a
e_am,go Or. Bmdeira.-0 St·. ministro do impe~I?, devolvendo ~m 18 ele :\.l~ril os p:1p~is relativos
a ft~mosa que~L:to das .eleiçue:> mun1ctpaes desta
capttal, autt)rtZ''tt-me por avi~o da rrwsma data a
re.~olvel-a como me parecet mais de accôrdo com a lerrislacão em vicror. ~
Note n .camara que,~ esse o aviso que o nobre
S_r. Cand1do M.endes a!>:se no scnarlo que n~o existia, c que o vtce-prestdente do Amazonas citando-o, menti ra ! (Contifl úa a· leitura:) ·
• Não teu ho até ao presente cumprido e5ta .ordem
do g-overno geral, porq!te atfectnado r'ssa questifo
cqmo deve 7m:vet,.os i_uteresses mais vilaes ·cto par~
tldo COlts~J·vactor da província, já· sacrtlkados em
s~a fJUa,.;t ~otaltdade pela perda da" ultim<J;; eleiçues ge1·aes. pareceu-me que·ern de lJO'l politica e
de bom con~elho agua1·d·n· que se apresentas.~1· a oc, c0s~io mais opporttwa· para pro{eri1: minlut dectsao.
·
• _E neste propo~ito e~tava, consetvando em silencw todos. os papeis i'elativos ü mes111a questão,
quando vem soq~rend~r-me um acto irreflet:tiuo ~ ex~er r[Juraneo uojuiz ae nireito il:i comarca
que eu nao po~so deix:n· de attribuir mnis á ml
fé do mesmo juiz do qne á ignol"Jncia. apeza r de
saber que esta é grande, pois de l1a muito o co-:
nhet;o de perto.
·
• Este acto do juiz de direito com ser ille(l'al e
nullo, ~cg·undo pen~o. n1io rleixa de vi;· crea/' -'e1·ios entbarçtJ:o.ç ao 11ze1t proct!llimento ftttw·o, i:m
~OIW'Iflt~nc'a d~ envolver de novo na ·quf!stào um ?JOdel·d~..~twcto e wdewndente, quejri se 'ti'nltlt arl'edado
tlelht com n posifXVJ assumida pela administrar:cl:o no
tempo do meu anteccs.çGr.
•.
• O juiz t!e direit6 nada mais, nndn. menos fez
do que det:!aJ';Jr \·alid:1s por sentencrJ e<s:1s eleiçõ;•s que~tionarlns decidinuo nssini nm negocio
que, Sl'gundo o aviso de que lhe ü1llei, tinha de
ser resolvido por mim.
·
• Comquanto tenha as.çentado i1npedi1· po1· todos
os nl!'ios os etfeitos des8a sentenca imperlinente e
tola do Dt•. Guimarães PeLx.oto: b
Tnl é a douttina ·seguida pelos consE~rvadores.
As~im é que deveriam falhlr, e com a nece,.saria ·
franqueza os Srs. Rio Branco; Candido 1\ferides e· ·
o~ ou_tros, os quaes, entretanto, por convenieucias
occas1onaes, exaltam ~gora c11m enthusiasmo o
aviso de 4: deste mez, fazendo .pompoS'Os elogios ao·
nobre ministro do imperio, i•~tra ·melhor o enredarem no plano de conveniencias. politicas de seu
pnrlido.
n

aos amigos politkos : tratava-se de interesses de
comervndores, e era f:.~ci! d!! obter della aind~l o
mais ·iníquo despacho politico cuntra liberaes.
O Sn. CosTA AzEVEDO: _:Apoindo.
O SR. MEIRA· DE VAscoNcELLOs·:- Ha excepções
honrosas na relaç~ão.:
·. ·
·

165

JJ'.,) •
J

•

« Desejo evitar, sendo possível, uma serie de
difficuldades e eomplic.<tções que já prevejo, mas
cujo alcance confesso que· não posso calwlú.
• Pórle o meu collega auxilla~·-me muito neste
propostto, e e!t passo a lhe dize'r de que 11wdo. ·
• Antes, porém, permitta-n1e que lhe t'a~.a um
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me autonza n pro el'l -a pe o avzso citado: o que '
. '
VIso. que o no rc se na or o r.
seria de grande inconveniencia, :~lém do outros Ca.n~tdo l\'Iend~~. qualifico.u mentira, mas lJUC era
motivos
C?m a leitura
.· por." que ,-entregaria estes. cargos.aos
. FJ.dve1·- ~ e I eal, co~o
. p o ~rovet
.
. . que fiz
~

crear-lhe mil einbaruços todos os dia3.
• Por outro lado, a relacào póde dar provimento
a essa appellação, julgando logo null<1 a eleição
questionada, e nullos todos os netos que a ella se
tem seg~ddo, e de que lhe tenho falia do, ordenando ao mesmo tempo que se proceda á .nova eldcão.
« Nesta hypothesc, tal decisão Iong·e de pl'éjudicar, favorecw. ext1·emamente o rroverno, alli:
viando-o
de um
acto que certame~ te provocara
•
• •
.
-

a mnis cynica das audacias, essa rela~ào 'não trepidou em :~utorizat· !
•
E emquant?. durou a sitnação cnnscrvadora
foram os leg-Itnn:uuente eleitos juizes de paz e
vere<ldorcs esbulhados dos currros pura os quues a
esf·olha popular os designara. e
Imperou, portanto, a immoralidade, ficnnuo conculcado o direito!
A elei!;ão
dos eleitores
para a• legisluturn .que
colll •
.
.
.
.
. • .)~

que o justifi.q~e{n, pelos interesses politicos que , Ess:1 elPição foi sujeita a julgamento, e o ~1ais
com elle certnmente se malograriam. ·
compete~ te, do ~a 1:1am dos. deputados, a fJUal, em
« Estando ·o coll~ a no l l d
·
sua quast unammHlade couservadorã. a a J rovou
vendo na maiw intimidade e harmonia com os seus appr?van _o exp tc1ta e terminantemente a mesma
m.e1Jwros, bem· podia, querendo, sonda l-os a tal 1·es- q U< 1 llqc: 1 ~<~0 de i87G, e consideranuo sem cfidto
peito para o fim de saber si será, otbnào confiYnwdo os acordaos encontrado~, que existiam, de :1.0 de
o acto do juiz de direito e communica1·-'me resert•a- Outuhro ~ :1.4 de Noveif!.bro.
damente, para mc·u governo e direccão o 1·esultado
_Quem firmou a doutnna no parecer que nssim
de suas investigacões.
• '
fo1 appi·ovatlo foram os insuspeitos e illustrados
.,,
: ·
·
rs . :\
·· · ·
·
.• . · de!ega_clo do me~mo gaiJinete, co~fiando que ~elo Pe~ro .Affonso, .lo:·lo l\fendes, Dr. Antonio Tei~
primeiro vapor me escreva dizendo-me com scgu- xc1ra da Hncha .e ,Çorrcia de t:livcira, que assignou com restncçues, sem as declarar. como viu
rança o que pos~o esperar da rela1·ão.
«Nilo é prec1so enc<•reccr-lhc ·a gravitlade do n r::unara d~sse mesmo parecer que ha. ·pouco li.
assumpto [Jara. convencei-o da necessidade que ha
E;;tes ~leitores fontm reconhecidos pela camara
de fazer o collegn todos os esfortos ao seu :dcuncc dos -sr~. deputados em :1.877: o parecer foi dado e
para ~bter-sc ubi o melh~r result<hlo vossi\reJ.
approvado em Janeiro do mesmo :mno.
• Fico, portanto, aqui, lembrunuo-lhe uuica- . P:.u·a qne o ell'itor seja app1·ov:1do c reconhecido
mente q_?.e não ha t mpo a perder pois para c~sas e mtslel' que Lodo:; os elementos ua elei1:iio qne o
. ,
. .
.
coustitLtin - •
·
..,.
.' ..l:llei~or envolv~ portanto e implicil<linNltc a ,;pprona lei.
_ « Manifesto-ll~e os votos que faço pela continua- vaçuo da QU<1lificação, e. até a .da eleição de juizes
de paz, e camaras que mtervem no prúces~o eleiçao de sua preciOsa saude, e reitero-lhe· as serru- tor<ll.
De elementos nullos não potleri:f' resultar
ranças da estima e consideração com que sou e
u_m_a e~I~ida_de-l~!!al: o que é. nullo em seu prin• Seu collego, amigo ol!rigado e criado attencioso. cipiO Jatnats pode ser consider~do vülido e de
-_4gesilâo Pereira da Silva. » ·
efr'eito.
E o _q~e a C~J:?ara dos Srs. deputados declara, no
-E o Sr. Agesiláo foi feliz nessa sua em preza!
qncoenta e set~ dias após essa solicitação inqua- exerci ciO legtttmo de sua sobe1·ania rerrular eválido
lwcnvcl, o presidente do Amazonas viu coroados não póde júmais por outra· autorid~de ser conside~s seus esforços. A relação do Pará prestou-se á rado null0.
T~.l era o es_tado das c...ousas no Amazonas, quando
mdecente redamar:ão de seu partido. E:;quecida
do seu Jro rio. acórdão ue 'ulrrara valid
- em <> de Janeiro de !818 a actnal situa~ão recebeu
lificação. de f876 (em 14: de Novembro· desse mesmo
No!llead? o nobFe cidadão o Sr. Guilherme José
anno), annullou a eleição de juizes de paz e de
verendores, com um )mico fun·damehto- ti mtlli- More1ra vice-presidente daquella província, e entrando desde Jogo em exercício d:. administração
. dade dessa mesmà qualificação '
teve de . solver gravíssima; questões que desde
. Ess~ relação, obedecendo ao pedido do Sr. Agesi- logo subiram a seu conhecimento. Entre cllas
lao, IDII)loseou-o com o seguinte (lê):
·
· avultou a da representaçãó dos legalmente eleitos
0
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JUizes de paz e vereadores de Man:íos, que exi.,.iam dos- poderes publicas cessação do esbulho
de que eram victimas, e effcctividade de seus inconcussos direitos.
S. Ex. conhecia de pert~ a questão, linha _acom-

.Janeiro d:J ·1858, dê incóntinente posse aos vereadores e juize.; de paz novamente eleitos .
· • Communique-se.
• Palacio da presidencia do Amazonas .2 de
Março de 1878.-Guilfwrme José j}foreim. ;

uma deliberação desta c0mara dada, e~ acto da
sua indisputavel soberama e esse acordao poste-

immediatamente conhecimento de seu acto ao
governo, o qual até o.
nada respondeu !
I deu
Em boa regra admtmstratiVa, e tratando-se de
I!rese~te

fez caso do im moral acórdão. Compn~henc1eu que
a m_esma qualificação não podia ao mt·sli~o_tempo t~r
vahdade o ser nulla: valida. parn a elCiçao de eletores, e nu :a para a c Jutzes ft paz e rea ores:
comprohendeu que et·a mistot· espancar a cot'rupção :1té entiio ostontau;~,p~ra dar victoria á justiça
e ao direito. Esse illustre e digno vice·p~esidente
expediu por1anto a portaria que vou lêr (lê) :

rém, Sr. presidente, uma observaçiio : é estranhade ~~to.ria tão grave, e que
devw mffutr em un:a ele1çao geral, visto ter sido
isso! vir a a carnara os eputa os. o governo
assim se conservasse silencioso, e cjuem sahe se
niio· para decidir-se pró ou contra, conforme a
marcha dos negocios, lhe parecesse de interesse
occasional.
Entretanto a boa estrella desse nobre vice-presidente, ou antes a propria moralidade de seu
procedimento, lho proporcionou o mais os1-:lendido
triumpho.
Uma denuncia, elos chefes conservadores d
muzonas foi levada contra elle ao supremo tribunal de justiça. Acrmsaram:o por prevaricaçcTo
e excesso c aúus? de pode1·, f~nda_dos nessa porta ria,
,
..
~
'
efeita pela junta municipal desta cnpital foi appro- nuncia,
que aqui tenho presente e que deixo de
V::tda pelos :.córdiios rta relnção do districto, de iO ler por longa que é. ella, consistia em attentado
de Outubro e :1.4 de Novembro de i876 ; conside- contra um poder independente (note bem a ca mara)
rando que, em virtude dos ditos acMdüos n ca· e o attentado era o de não ter tomndo em consimara dos Srs. deputades julg-ou válida a eleição deração os acórdãos da relação do Pará, que já li.
dos eleitores feita. pela mesma qualil1cação e rec~- A denuncia se reduz ao facto de ter o nolJre viceprest enle man ac o empossar os verea ores _e
tos · considerando •1ue a qualil1cação, peln qual se juizes de pnz, considcran<lo válida a qu;..lificaciio
fez ; eloicão de vereadores e juizes de paz foi a de :1876, julgada regular pela camara dos depumesma pé la qual se· fez a de eleitores ; conside- tados, e nu !la por decisão posterior daquel! a
rando que a decisão ào poder legislnt_ivo. ~ão_póde relação. O j .• go do podei' judiciario independente,
ser nulliftcada por actos do poder J udiCiat'IO lle para nssim dar força Lle,julgado a ÚCJUe!Ies acórdata posterior c contradictorios comsigo mesmos, dãos, foi habilmente empregado.
·
sem cahir-se no absurdo de considernr-se validn
A
questüo,
portanto,
foi
levada
nos
mais
a qualificnção para a eleição do eleitores, e nulla citas termos ao mais compeiento .dos poderesoxplipara
para a do juizes.. de:"" paz e vercndoi·cs
. o ' ; consido,.. . "ul.,.al-a .
c
(.
...
.
injuridico, não só por achar-se em flagrante conO vice-presidente foi ouvido; e defendeu-se catradicção com os de :10 de Outubro e i4: de No- balments,mostrando o nenhum valor de taes acórvembro de t-;76, como tambem )Jor contrario ao dãos, .e a nenhuma obri~ação dellc como presidisposto no art. :14,6 das inst:ruc~~ões citadas, que dente de província para respeital-os. Collocou o
apenas permittem sejam declaradas nullas as elol- ne~ocio em l'em devidas termos-tud.o er~1 admi-~
ções de vereadores ou juizes de paz, quando ve- nis-trativo e n~tda havia rigorosamente de judirificar-se alg-um dos motivos expressamente men- eiario.
cionados no art. 86, § Lo das instrucções, quo
O venerando tribunal, dando o devido valor tis
tenham applicacão a essas eleições ou <JUando hou- funcçêies que a lei eleitordi commette nalg-uns ag-enver prov:1 plena de fraude, que prejudique o re- tes do pode1· judiciario, e não ao pode1·}udiciario;
sultado da eleição, bypothescs CJu~> se não deram, considerando, e bem, que os direitos politicos do
nem constnm no mencionndo :~cót•clão de 21 de cirlndão não devem ficar expostos aos caprichos
A,.osto · considerando uo os vereadores e "uizes Jartidarios de uem uer ue tenha de decidir as
de p:lZ uhim:tmentc ehHtos cstiio na posse legal duvidas administrativas occurrentes em processo
do sous diplomns; o que vodar-liii'S o o:-:crcicio dos \ eleitoral, resolveu com sabedorin, e com os mais
cnrgos populares é um uttcntado contra os seus solidos fund:1mentos jurídicos, do modo que a·
direitos políticos, de ortlem mais olnV:11la que os cnmara vai ouvir pela leitura do venerando acivis : determina que a cnmm·u mtmidpnl desta cürdão do mais alto dos nossos tribunaes d~ juscapital do quatriennio findo, de cont'ilr•mldadc com tion, o qual certamente não malbarataria as Jegia lei de ! de Outubro de t8~8 e avi~o de 7 do tinw::; flHWt:ik's do poder que representa, como não
vel_q~e, tr~taodo-se

~

!
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a nnttrrw,como n~o a mil tin, acu a es que con- , e mnpplicavQ ao que occorrcu naquella província.
stitucionalmente não lhe c;~bem.
Apezat• de meu estadü de sande, e da quasi im_ Eis o ncórdão do supremo tr·ibunal, attenda·o a
- camara ; porque ataca de frente a questão prin- possibilidade em que me ad10 de continuar a
fallat·, ~ou forçado por deferencia a alguns oliscipal (lê):
• Vi:'tos~ e Telatados estes autos de denuncia tinctos, I e noiJres collegas a me "oecup<~r • :linda de
• I lS.
•
(',
I
Í
,.é
tenho occ.upado.
reira Guimariies e outro;;, e denunci<•do Guilherme meEu
QUP esta c:~mnra, sobernnn na YeriJosé l\Ioreira, 2. 0 vice~presidentr da pruvincia do ficaçãodisse
de porleres rle seus membros, tinh~1 plo~na
, . ... . .
. . ..
..
...
. .
e
.
mnp a acu :1c e e reso ver como em stUL s~.IJe ..
quanto os fac.tos at·guido:' ao denunciado, como • edoria
ns questões eleiioraes. que lhe
infrací·ões de lei e nbuso rlr. podel' são acto.~ pra- -fosso.•mentendnssc
i;ujeitas. e sem subordinação <1 quuiquer
ticados no legitimo exercício de suns attribuições,
juizo, ou autorirh1de : .
{Únrlados em nwtivos de ordem e interesse publico,
Eu disse que os ;1ctos praticndos, no p1·oces~o
como compridanH>:nte delllonstrou o uito dénnn- eleitor:1l
embora por ãg-entes do ]Joder judkinrio,
ciado em sua res~osta á_ 11. e provou eom o~ do- não são DC!Il ódem ser elevndos á cat rrGria
aetos ou funcções de~se poder, p'nrqnanío todos
condemnam nas cust:Js.
.
esses actos são propriamente administrativos.
0
·Rio de ~·meir·o, 1. de Março de 1.879.- Vascon~-

()"

:~

.

:...

.,

(.

ta·ro.-Cootct Pinto.-Silva Guimarães. »
Vê, Sr. presidente, que sobre esta questão está
dadn a ultima e mnis ~·ompelent~: p:ilavra.
·
Entretanto o acto do nt:bre. vice-presidente do
Amazonas ~inda mereceu nova ;1pprovação.
Esta rtugusta camarn, nn 11ltima veriticação de
poderes dos deputad(JS dnquella prnvinci:•, n1nnteve
::t mesma qualit1c"ção de 1~7ô, e recouhec<'U lrõgiti~
mos o~ juiZes de paz e vereadores que o nobre

administruliva.
f\ sn-. SALDANIH_ MAmNno: -'Conforme o modo
tle aprccwr. Creio que júridicamente não quali-

das encontrndas e repug·nantes decisões d:~ r.;lac:i:ío do Pará. O reconhecitnento dos diploma:::

terna, org:mizadn, rcvogaila, ou ~dter;.da sómeutc
pela mes111a camara. Verilicar é fiscaliznr (como

..

e.....

..

(

• O'

·..

• . ' (

a

~(I'

~

.

'

Azevedo, se traduz em fran•·:1 e positiva approvação do procedimento d;~quelle nobre vice- presi·
·
dente.
O Sn.-CosTA AZEVEDO: -Apoindo.
O Sn. ?,~LDANH,\ ~~~mNHO: -Os juizes
e. nos 'ma l!d~ram. dipJOIIWS;/ a
<IUaliticat·iio que :'erviu á nos~n elei~·ão, é tudo originado da portaria don11bre vice-presidente, :1 qual
entretanto no '5enado foi qtwliticada de:mdaciosa,
qu;~ndo utio é senão muito legitimn, e nns faculdadl'S adminislr;otíY<JS da presidPneia d~• província,
como àem disse o supremo tribunal de justiça.
Expostos, portanto, os fados co:uci eu acal>o
de expôr, em vist:1 de 4uas decisões ~a canwra
ti eram

ã. :11;t~l':l(,'ÜU

nco

m~ll.

Comecemos pelos actos destn canwra na vcrifica(::,o ele poderes de seus membros. -·
Na fórma do :1rL. 21 da constituiçiio, a c:mwra
na verificação de poderes de seus membros subordin::t:se. apenas qu:ínto no processo, só mente Uú seu
0

,

•

.l.

•

..

,

il

•

~

•

)"

•

.

·

c i i ..

•

.

•

,.

eree autoridade plena e .exclusiva. E' por esse
meio que a enmat·a cl1egn a eondemnnr as violencias, n pronunciar a~ nnllidndes commettidus e
a pureza da clei~·ão. Esse direito é ·exercido sem.
c_otreciivo: ha no· Ih~ exerdcio ile sober~1nia plena.
Umn VI'Z prGnunci:tdo o juizo da_ c.:•nwt·a sobre
t.

(.

,...

t1 utoridade
tr:.~rio.

!

.u ...

(.

.;(.

'

J

l

vóde alterar ou decidir em eon-

E' a~~im que desde que n camnra, na vef'iflc:1çiío
1le poderes, e na. bmca e livre compn~hens~o de
sua attribuição, dú comn vúlidn, por exempln, uma
qunli!it·ação, o qLte a mesma cama1·a faz sem embargo de qualquer juizo :mterior, nenhunw a:tturidade pode postei·iormente pr01mncbr null:dade
contra e~sa mesma q~alilicaçilo. O contrJrio st.oria

~ que re;ta ao u-overno
uM sR. DEPUTADO:- sClll d UV!·d a. A & l'ü1acues
Premo tr1b una'i' de J·u~ti,~:~,
'
~
fazer em rebtção ao Atnn.onas'?
nad:l podem fazer de~IOis que a camura teni-se
Nada absooJutalllente.
Póde o neto do vice- presidente do Amazonas ser pronunciado.
O Sn. Pn"EsiDENTE:- De,•o ponde .. nr ao nobre
estran!wdo-ou reprovado ainda pelo governo ?
Não absolutamente.
.
deput:~do que o tempo m<~rcndo para a primeira
·si o nobre mmistro do iinperio tivesse de sua p;~rte da ordem du di:~ está e:;g.;tado.
secretaria as nec.·~sari;,s illformnções do que ha
O 8n. SALOANIJA l\L\RINIIO : -Deix:trei de conti- soccorrido relo tivamente' á,; qtiestões que se pren- nunr, ~i V. Ex. ord1ma ; ~abe o- qn:mto llw sou
dem ao seu uviso de 4 deste mez, s_ ·Ex. não hc- obediente ; lll:lS quem, como eu, hn Lres uiw;,
sitària em declarar ::to senado que a que~tiio es- i soffre com resign:~çiio que sejn prt'leriuo,emqo:lllto
. tav~ finda, e. que a decisão do vic,e·-prcsiuenle, I se co~some o tl·lllJJO ·~m relerencin n JH'esidentes
exequivel.
- Parece-nJe., Sr. presidente, que tenho satisfeito
o encarg-o que tomei quanto no nobre vice-presi·dente do Amazonas; pnrece-me que tenho demonstrad(ij que a doutrin:1 conti_da do refendo
aviso, apezar de generica como se acll3_ concebida

'

.,

voleucia; mas ou pedirei a V. bx. qu1~ con~ulte a
C:Jsa si me permitte continuar ;11ão.quero c1ei:-.nl-o
sob o peso de uma Iespon:<abilidade tiio gr:~ve.
O SR.· PRESIDENT.Il: : --Para o nobre deputado
term:nar o seu discurso 1·reio que não. é neccssario
consultar a cas<.~ (Apoiados).
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constituem a eleição, se desgarr~m e fiquem sujeitos a outro juizo, chegarú ao ubsurdo. Teremos
o SR. SALDANHA MAlliNIIO :-E cu terei muito por c~em_vlo r!ualificaçues v~l~~a~_para eleição. de
prazer em satisfazel-o, como puder ; e até nutro ~e~u~udo: e. as ~e.sm~s .rr~althca!tues nullas para a
a velleidade de suppor que che(l'aremos
aaccôrdo. cletçao de c,mmas. e_Jutzes de l~az.JApartes).
0
.
a opmtao. contraria ior. escavar
. Em quanto
..
. . : theoO Su. AuGusTo FRANÇA :--:.0 que quero é ouvir

j

a opinião do nobre deputado sobre a doutrina.

\

:;eguir sem receio.
·
I ca1~a~·a n.a verificaç~o (:e poderes, ílca sujeito. á
sr. presidente, si v. Ex. me permitte que con- decisao d,l mesma c.~mma, tjualquer que clla seJa~
tinúe, eu ~arei por abreviar o mais Ilossivei o que
O SR. BELFORT DUAUTE :-Não podem julgar
tenho a dtzer, mesmo porque .o meu estado de contra a lei. A qualifica cão adoptada, e reconhe:>aude não me permitte alongar- me.
cida pela cama rã,. vale coriw lei.

nobre deputado.
O SR. SALDANHA MARINHO : - Proseguindo,
Sr. presidente, pergunto eu : pó de a relaçuo
annullar a qualificação que está reconhecilla valida
pel::t camara dos Srs. deputados? Supponho que
ninguem deixa de concordar commigo na resposta
pela negativa (Muitos apoiados).
Os poderes que a constituição política do Impcrio
·dá a esta au()'usta camara na verific ã
J.os seus membros não têm Limites traçados em lei
(Apoiados).
O . AuG

'T

•

palavra.
O Sn. SALDANHA M..-\RINHO:- E' ponto e~"encial,
e em que discordamos, o que sinto muito.
Nem a cons.;ituivão, nem lei alguma tra~a
limites á acção da camara quando, com soberanla
<tmpla, verilica os poderes de seus membros.
0 Sn. AUGUSTO FUAli<ÇA:- Não apoiado.
O SR. BuARQUE DF: :MACEDO:- A vel'illcncão de
poderes não tem nada com ns qualifica\;ues. •
O Sn. SALDAXHA 1\t\numo : - Comil é-quo V. Ex.
púde abstrahir das qml!iflca~ões quando trata da
validade da eleição ? !
O Sn. BuARQUE DE l\IAcEDO : - Certamente.
O SR. BuAnQUE DE 1\h.cEno:-Está expre~so na
lei.
_O Su. SALDANHA. l\IAnrNno:-Qual expresso em
lei? I Entendam a lei como ella deve ser cntcn<lida.
E S. Ex. tem um bom exemplo em contrario da
sua actual proposição ; S. Ex. a!Iegou em parecer
em separntlo contra nós todas as leis que entendeu
ucccssarins a seu 11m, c a camarn niio fez caso
'lisso, c reconheceu-nos, a mim e ao meu nobre
eollega, legitimas deputados pelo Amazonas.
~inctas.

O Su. SALDA.:.-;HA ~IAnrNno :-Nüo são distinctas,
são semelhantes. Quem quizer limitar n acciio da
camara unicamente ao ~reconhecimento dé seus
membros, deixando que os-diversos elementos que
A. 22.-TO:UO 1\".
.

uma pratica nova e aliás perigosa, de encarregar-se ellc mesmo de organizar a lista que tem de
ser submettida á corôa para a escolhn.
0 SR. BUARQUE DE I,!A.CEDO dá um aparte.
O Sn. SALDANHA MARINHO :- Comprehendo-o
perfeitamente. V. Ex. nada mais pretende do que
não divergir hoje do que jú sustentou contra nós
na eleição do Amazonas. Mesmo por isso não estranllo ue V. Ex. a(l'ora tenha o inião dive;.·sa da
minha.
O Su. BuAnQUE DE l'.IACEDO :-Quanto á verificaão de lOd, s a camara é inteiramente soberana·
mas não vai até ao ponto de intervir nas quulillcnçues.
O Sn. SALDA~IL\ l\IARINHO :-Entendamo-nos.
A camara dos deputados não intervem em acto
algum do processo eleitoral, mas tem o direito e
amplo de conhecer de tàdos c uantos concorrem
para a e mçao os eputudos. E desde que a base
desta eleição é a qualificação, é indispensav:el o
direito da c:unara ue uecidir si s~o ellas ou não
validas, para conhecer c verificar si o deputado
estú ou não regularmente eleito.
E depois de ser esse acto preparatorio essencial,
a qualiíicação:;anccionnda como valida pela camara,
qual o juizo ou autoridnde, que púde julgar-se
competente para derogar essa sancçãp?
No processo eleitoral, todo indubitavelmente
,
• ·
• , u si
iversas e1s cons 1tuidos diversos apreciadores e reguladores, em certa
gradação até á camara dos deputados. Emquanto
as decisões de qualquér dos subalternos podem
-~er modificadas, alteradas ou revogadas, o que a
camara resolve, na materia de que nos óccupamos
é irrevogavel. Sustento portanto que em materia
eleitoral só ha um julgado definitivo e de effectivo
mel'ito, é o juizo da camara. :
Quanto aos limile3 que agora vejo que se pretende descobrir no exercício da soberania da cam:m.t na verificação dos poderes de seus membros,
ndmirn-me tanto isto, quant6 si percorrermos os_
J!';'
nn
··1
tasv
·
mert~ s vezes a camarn tem feito do preto branco edo
quadrado redondo, e ainda não lembrou a nen]lum
dos nossos homens de Estado, on simples homens
politicos, um meio qualquer de corrigir a camara.
E por que? Sem ~vida porque ninguem con]lece
o eorrectivo, nem tal existe.

--
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Não é, portanto, uma proposição aventurosa, a I Para que na Belgica as contestações sobro direitos
de que a camara. exerce plena soberania e sem politicos tivessem alçada nos tribu:t<acs de jus.iça,
limites, na verificação de poderes de seus membros. foi reis ter erue a constituição belga o estal:1decesse.
Tratarei agora da minlHl ultima proposição, que fazendo-o, porém, de um modo muito singular:
vem a ser : que os actos praticados por agentes, como se vê de seus arts. 9:2 c 93, onde se en:
OU _funct~Onarios <!_o p~der judicia~~O, . no pro- COntra !Sta disp~sição (lê): .
.
. .

censuras e correcçoes que . es 1mpnmam os poderes constituídos do Estado.
o poder J'udicial foi.- Ile_la constiiaic.ão, creado
com a missão singularíssima de julgar no crime e
no cível, de con rormidade com o que fosse prescripto nos respectivos codigos. A isso se limitam
" u::~s attrib i õ . E' uanto se deduz do nrtirro

ex.cepções est<~belecidas pela lei. •
Não · ha discordancia portnnto na apreciação do
que seja,do que valha, e do que pó de comprehender
o que na-jurisprudencia política geral se denomina-poder judicial.
Quando o _art... 1.5:1.. da constitui~'ãO estabelece

aL i i õ
.:
:s
i i -_,
stitPcional n~o póde ser alterado, restringido ou
ampliado senão por constituinte e conforme se acha
preceitundo nos nrts. :l7q e lii da.mesma constitu~~~~es princípios se deduz necessnriamente um
coroll<1 rio jurídico, e incontestavel, isto é-nenhuma lei ordinaria póde dar ou crear attribuiçõe"
ao poder judiciario, cuja missão se acha prescripta,
e cuj_:::s . a!tríbuições se acham traçadas na mesma

E' ahi só que ba julgados propriamente ditos-.
Nesses limites as sentençns judiciaes fazem do
preto br:nico, e do quadrndo redondo, só nesses
limites é esse poder sôberano e goza da vantagem
de que nenhum outro possa intervir em seus
actos.
I
Sl uma lei ordinnria designa funccionarios
desse poder para exercerem aLtribuições e.;tranbas
das constitucionaes, e esses funccionarios as nceitam e exercem nem nesse caso crozam da ind -

O Sr. Pimenta Bueno (Direito Publico B1·azilei-

elles subordinados ao que na jerarchia respectiva
estiver estabelecido. E' assim que a camara dos
deputados na veri11cação de poderes de seus mem·
bras póde resolver contra o que as relações, em
materia de processo eleitoral, tiverem accordado e
decidido, e sem que contra isso se ossa achar
ncn mm correct1vo, porqunnto a acção a camara
é soberana.
A camara sabe que é preceito de hermeneutica
juridica que nenhuma lei ordinaria se póde entender de modo a alter.:.r preceitos constitucionaes.
c menos a·inda a ampliar ou restringir as funccões
constitucionaes dos poderes políticos; sabe "qre
não é licito entender a lei de modo a dar uma contradicção, ou um absurdo.
·
Nesta conformidade, Sr. presidente, é de rigorosa g-ica .JU!'Í rca con essa qu
er e er ora,
que não podia ::~Iterar a constituição na sua p:::rte
essencialmente cons.i~ucional, não podia tambem
elevar a car"cter do poder jadiciario com a precisa independencia, e regalias de que a lei ;undamental cerca o da sua creação e nos limites do
citado art. UH, as autoridades que creou, para
intervirem e decidirem nns questões políticas
eleitoraes .
Dizer-se, por~tanto, que os actos dos juizes de
direito, e dns relações, praticados para solver duvidas no processo eleitoral, são actos do poder
judiciari9, .é um. ~rro palmar, _é uma otrensa. ao

1·o), assim se exprime (lê) :

• O poder judicíario deduz seu nome de sua
propria missão; é elle quem examina a natureza
e circumstancías dos factos, ou questões de inte''esse ?·ivado e ~s dís osi ·ões dns leis. ou direito
respectivo, e determina, julga, declara quaes as
relações que vigoram entre essas questões e o direito.- Sua attribuição ou missão consiste, pois,
em conhecer das contestaç;ões dos direitos ou:
interesae;;, que se suscitam entre os particulm·es, c
em punir os factos criminosos pela applicação das
leis civis e penaes. ,
.
.
O Sr. Rodrigues dfl Souza, na sua hem elaborada
analyse dn constituição, exprime em breves termos o que é o nosso poder judi.~ ial; qualifica-o, e
mag1stra men e- c orgao a vr a e or em pr1vada da sociedade. ,
E esta, Sr. presidii::!te, é a índole, 0 caracte· d" 1 d
d j d ·1
d
ristico imprescm Ive o po er u icw em to os
os paizes~
· O''illustrado Sr. Dr. Dub-s, no seu Direito publico
da Con{edPração S'ui.<:sa, diz:
« O poder juoicial tem por missão :
.c Decidir os pontos de liligio no domínio do
direito privado (jurisdic~:ão civil). ..
• Proteger o direito contr::~ os attentados criminosos, e punir os crimes (jurisdicção penal). •
•

..

•

~

.;:::

6

bsphera., a unica do poder judicial, que tudo político senão n:1 sua esphera de acção constitu.
quanto é jurisdicção voluntaria, qualifi.ca-func- cio: tal.
E' esta a doutrina que se deduz do acórdão do
tiies'accidentaes.
. .As ques~ões sobre direitos políticos, e o exercicio supremo tribunal de justiça que ha pouco li.
E si bem que o nobre Sr. ministro da justiça:
destes não se acham de certo sob a direcção ou
no crue disse no senado sobre a materia, se referisse
jurisdicção do poder judiciaL
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O .s~. Au~usTo Fn.u'iç.\:-íS"ão podem ser agentes
admmistrativos.
O Sn. SALDANHA 1\l\RINHO:-... administra ti vos
estão subordinados aos superiores que nessa jerarchia se acham estabelec'dos .
. ·. ·.
p. ica . jus i ca quan o no ac ua
attribuição, que só por lei expressa e ar.ificial- mm1ster1~
se
t~m p~atrcado, e sempre que se têm
mente lhe poderia competir. »
E toda essa argu.nentação foi estabelecida para dado desmtelllgencias entre os presidentes e as
provar qu os prest e'l es e provmc1a, coiTo auO Sn. ·GALDINO DAS NEVEs:-Foi essa a doutrina
toridades superiores admiriistrativas, têm o direito
de apreciar as decisões eleitoraes proferidas em que o nobre ministro da justiça sustentou no seacórdãGs das relações, e deixar de cumprir as que nado.
reputarem illegaes e nullas.
.
O Sn. SALDANHA MARINHO:-E como têm proceE' a demonstração a mais cabal de que rão se dido
relações do Pará, de Pernambuco, do Ceará
trata de acto de poder judicial, o qual, na sua es- e de as
S.
Paulo?
phera, e unica em que é revestido de indepénNas
condiçõe~
em que nos achamos, e quando o
dencia, é o habilitado para conhecer das decisões
se 9b:st!na em manter tal qual está a
judiciarias, annullal·as, rescindil-as ou confir- governo
.
.
~

~enLir ainda que se mantenha a intelligeneia erro·
nea que o proprio aviso de 4 de Agosto autoriza e
com a ual os direitos loliticos do cidadão brazicompetencia. do poder a que é elie. sujeito. Essa leiro ficam desguarnecidos de garantias e entreíndole, essa natureza não variam.Niio é a qualidade g·ues á discrição e aos caprichos partidarios de
.do agente a que o neto é sujeito, que determina autoridades que tanto têm alm~ado~
o v:1lor legal, a classificação jurídica, a natureza
O SR. CoSTA AzEVEno:-Apoiado.
especial do mesmo acto.
. A mesma. t>c_ção q~e a. no!a lei eleitoral deu ?Os p Sn. ~ALD;\NHA MARINHO:- Hav~mos de firmar
'
.:
' . .
pelos presidentes nas províncias e pelo governo combato, e quando a experienci3 j<t nos tem sena côrte. A essas autoridades competia o conhe- veramente ensinado que leva até á morte do dicimento das qualificaçõe~,e das eleições de-verea- reito ? Cumpre estar :Jcautelado.
Sabem os meus collegas que não me enuncio
dores e de juizes de paz. Ninguem se lembrou
então de dar :is dec:isões dessas autorid~des o deste modo por interesse proprio; não o tenho.
caracter de actos judiciarios, ou do poder judicial. Nem mesmo advogo um interesse partidario; proO mesmo qae raziam os presidentes e o governo pugno, como sempre, por uma idén de legitimo
pvssou a ser feito pelos juizes de direito, e relatões. interesse geral. Pronuncio-me por convicção.
A lei.. ordinaria
O SR. AuGUSTo FRANÇA: -De certo, é materia
. que estabeleceu essa passagem
. . não
.
que é materia essencialmente constitucional ; e cons 1 ucwna .
O Sn. SALDANHA. l\1.\RINHo:- ,Ante o procediportanto o que fazem hóje esses juizes e relações,
está nas mesmas condições simplesmente adminis- mento do governo relativamente ao Pará, ao Ceará
trativas, em que anteriormente eram considerados e S. Paulo, o aviso do nobre ministro do imperio
póde sem reparo ser observado, dando-c;e-lhe a
esses mesmos actos.
Sabe-se que a qualificação dos jurados é presi- extensão que os conservadores do senDdo ·susdida pelos juizes de ªireito, e entretanto nem por tentam, e exigem ?
Esse aviso de 4. de Agosto deve ·ser reconsideisso é considerado acto · do poder judiciario, e
tanto que delle se dá recurso para os presidentes rado : abstraia o nobre ministro do. imperio da
expressão- poder judicim·io ; isto o collocará em
de província e para o governo.
Não é pois a qualidade do funcciouario o que se:rios embaraços.
A política aciual, subordinada como está á vondetermina a competencia, e sim a qualidade do
tade _do nob_r~ presidente do conselho, o Sr. Canacto.
u o qua.n o nao or con i o no r i
~
' ..., '
.'
stitucion.al em materia de attr~buições, que nin- do gabinete, ser unif01·me. Para isso cumpre que
guem póde ampliar, tudo quanto não estiver nos S. Ex. ao menos cornmunique a qualquer ~va
limites do preceito constitucional que marcou a lheiro, que entre para o gabinete, o seu plano, a
acção e extensão do poder judicial, não póde ser sua vontade ou os seus principias.
Parece-me que se tem dado: nisso um notavel
attribuido a esse poder.
E por que será hoje judicial o que hontem foi
pura. e simplesn;ente admini_stratiyo?

(

(...

~

-
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se acha escripto. Não é só a contra dicção em que
se aeba com repetidos actos autorizados pelo gabinete, o que deve determiní1r a sua modificação,
•
e mr a o a sur o a que se c e0 art1,
mesmo aviso no rigor d~ sua redacção. Teremos
naC:a menos do qu.e vermos que, umn e a mesma
qualificaçüo, por exemplo, seja nnlla e vaiida <lO
mesmo tempo: julgada valida pela camara na
Yerificação dos poderes dos deputados, e nulla
)elos ·uizcs e reJa ões relt:ltivamente á eleição de
.
.
vereadores e juizes de pnz,
O aviso quer que os acórdãos das relações sejam resp~itados pelo_ poder executivo, mas. o go-

apezar de termos visto ministros de todos os partidos resolverem e mandarem resolver pelos seus
presidentes, questões desta ordem, vemos agora
nos na o, o empen 10 c n qu
·s
vadores, elogiando o aviso de ~~ de Agosto, que
tanto os contentou, sustentam totis vh·ibus a irrevogabilidade dos actos que chamam do poder judicial, c a impossibilidade da administração pub!ica de ccrrigil-os. Elles têm razão os interesses
de sua oliL'ca não soffrem com a sua laradoxal
doutrina.
Como se crearam as relações do Imperio ? como
foram ellas or.gan~zadas quanto _ao seu pessoal?

'-

-

~

(.

deJlcs, apreciai-os c lançai-os á margem man- servadores eitrenuos partidarios:: exemplo, a redando preceder cGntra o que clles decidiram_
[lr.ção do P:mí. A maior parte dos juizes de direito
. Quem se pôcle entender em tal confusão admi· foram de escolha conservadora, mesmo uctualnistrativa?
mente o nobre ministro ela justiça tem resz1eitado o
Ul\I Sn. DEPUTADO :-O,governo não tuma conhedireito dos conservadores e os tem despachado.
cido de acordãos.
O Sn. :MEIRA DE VAscoNCELLOs:- Para a minhn
o Sn. SALDANHA 1\fARINHO :-Perdoe-me 0 nobre província jú despachou dous, bavem1o tres vagas.
O Sn. SALD:<\.NHA l\fArtmHo :-Portanto, a sc;r obcollega: tç>ma.
da relação é nullo sem apreciai-o? Ao passo que
se appellida do poder judiciario esse acto, o goa..
• tor ue
annulla a sentença!
Para que elevar a tão alto grtío o arbítrio, e
quand9 dellc se pôde fugir condemnando a absoluta doutrina do aviso e estabelecendo n constitucional, e unica racionnl inteliigencia da lei eleitoral?
diz~r

t}uê o acórdão é- nullo~

çado, armado assim um dos partidos, com juizes e
relações, que garantia resta do direito político do::.
demais cidadãos ! uem a não ser do rem!o JOcle
dizer que tem vida política neste Imperio?
Senhores, é preciso que tenhamos bem em memoria que se trata de direito politico, e quando se
trata de di:·eito político cumpre estudar accuradamente as condições do paiz e provcl-o de meios de
acçi'io, que, em geral a todos possam garantir. Por
•

r

rr

.. ,._

partidos militantes . .Não se trata do beneficio geral
do paiz ; o egoísmo impera, e o egoísmo é sempre
O Sn. SALDANHA 'MARINHO: -:!\·Ias tem dito: vc- de uma. perve•:sidade inaudita.
ja-se, para. prova, o que se praticou para S. Paulo.
Ainda me permittirá a camara que eu faça aiFoi l'eputado nullo um acórdão, e a decisão elo go- gumas considerações sobre os negocias peculiares
nrno é que está subsistindo allida província . do Amazona.,;, pois que cumpre
Ul\I Sn. DEPUTADo :-0 g-overno o que faz é nãó deixar consignado o menospreço com que o godar ctunprimeuto ao acórdão.
verno a tem trat.~do.
o Sn.. SALDANHA :MARlNHO :-E' um modo subtil 1 O ~ice:presid~nte o honrado Sr. Guilhet:me Jo~é
de: sahtr a l 1 cul a e, mas nao sat1s az.
constanta de sua portarla de 2 de Março, commuUl\I Sn. DEPUTADO :-Não annulla porque não é nico~-a ao gover~o imperial e pediu urgente sopoder superior, mas deixa de cumprir o acórdão lucçao. Por mms que nos esforçassemos P.ara
para~ cumprir a lei
obter do governo, ao menos, resposta ao vice.~
· ·
presidente nada conseguimos. O governo guardou
· O ~n. SAL~A~HA, IIL~rt~!\H~: -Logo_ o gove~no profnndo silencio!
const1~ue-se JUlZ uo ~cordao, ~Oll}O e que }lode
Emquanto se occupava de S. Paulo, do Pará, do
pr?fern· a con~emnaçao do ac~r?.ao? _sob'/ o pre- Ceará, etc., o Amazonns ficou esquecido •.
texto de que vem tarde sem pro,enr JUIZO·
Os juizes de paz mandados servir por aquella
( T1·ocam-se apa1·tes.)
portaria entraram em exercício. Não houve nem
Si os nobres deputados consiueram o acórdão pro~e~to dos conseHadores. Só na ultima eleição
como decisão do poder judiciario, devem convir os JUizes do quatriennio ~ndo apl)arec~ram _para
nte · r feridn não óde ser revo(l'aela perturl1al-a; e o fizernm ammudos pelo S1lenc1o do
senão llOr outra sentençn e por meio de recurso governo •
.Pa.ra o mesmo poder.
. ·..
Esses juizes, já sem exercicio, amparados pela
. Aclo do poder judiciario, só póde ser annullado relação do Pará~ reapparecendo na epoca da eleição
por acto do ·mesmo poder judiciario?
apparenturam uma continuação de exercício, e ficou
O principio da independencia o exige. Compre- o Amazonas com duplicata dessas autoridades. E,.o
llendem os nobres de1mtaclos os emhara~.:os em governo conserva-se silencioso !
·
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V. Ex. s:~be que as causas judiciaes dependem
para sua validade do preparo previo eonciliatorio,
Y. Ex. sabe que a nullidade da conciliação traz a
nul!idade completa do processo contencioso. Conhece a camara a disposição em que se acha arelação do Par1~. Cl}-.ÍO ~ist":~to ~~~r:mge o ~mazoras

ciario eleitoral em o qual tantos se embaraeam,não
serei demovido de minha convicção.
·
Eu, e o meu nobre companheiro de deputação
te_mo_s cumprido o nosso dever para com a provmcJa que nos elegeu.
·
O Sn. CosTA AzEVEDO:
· _,
IJ. ·
< . <A •
U . ~'-'"· bV<>U ';'lll
que se acham os hab1tantes da comarca de Manaos
O SR. SALDANHA 1\'L-\.RINHO:-Não temos interesses.
cujos direitos civis· e commercines se acham :í nossos particulares a defender ; não temos causit
mercê de um
·-' nolitico·.
nossa a sustcntnr · occunamo-nos só d() ane é d·•
interesse publico.
O Sr... CosTA AzEVEDo:- ApoiDdO.
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Apoiado ; nãl) temos
O SR. SAwAl'.'HA MARINHO : - O nobre Sr. mi- interesses
particulares.
nistro do imperio, armado como está do douto
acórdão do mpremo tribunal· de justiça, r~m
O Sn. SALDANHA :MARINHO:-Vou concluir, e o
p:trado ainda por duas decisões da camar;t farei rnanifestando, a minha satisfação por ter en_!<l!;)<A

-:.:t,..

.'1.-.,._,t.,rlr.~

., nn'ló ;,lcrr.n ..,...,l,.'lr.~ "'nm

J
·o
d
· ·
' .,
d e exermc10 os actuaes ·verea ores

rl;,..,;tr.

' ... d
c .1 mzes
e
paz de :lvlanáo~, o nobre ministro, digo, deve
pronunciar-se, pondo termo á anarcllia .indiciaria
que alli reina.
O supremo tribunal de justicn, jú resolveu, e
com a compete11_cia que ningueni oustmí negar-lhe,
que o vice-p1·esjdente procedeu nos tormos legaes.
O que pois cumpre ao nobre ministro do imperio ? Sustentar o acto do vice-presidente, mas
sustentai- o explicita e terminantemente, e de modo
a produzir alli a força mor1.1l indispensavel. Lembre-se S. Ex.. de que não deve r1bandonar com
um silencio inqualificavel, os direitos civis que
a1u se acuam sem garnmws. 1sto aeve merecer
seria attenção de S. Ex ..
0 SR. COSTA AZEVEDO : - Apoiado.
O Sn. S.u.DANHA ~IARINHO : -Si a situação do
Amazonas era má antes do ayiso de q, de Agosto,
com este, e lançado como esta elle, em termos tão
inconvenientemente g-enericos, peiorou.
. Não pode portanto, S. Ex. deixar de providenci~_pesle negocio para aquclla p_rovincia.
~v_Hl UV;:o::Oi:J , (,lill Lv ll:llUU;:,
U nOSSQ uever
c si hem conheçamos que pouco ou nada merecemos. pela independcncia com qnc nos temos conduzido nest..'l. camara, nem por isso deixaremos de
requerer o que julgarmos convenientt' em bem do
serviço publico, e em defesa daquel' ~s IJ.UC temos
<' llonrn de re}Jresentar.
O Sn. CosTA AzEVEDO:- A~oiado.
O Sn. SALDANHA MARINHO:- Poderia a proposito
.r.
.1

,""'-"

•

O

-

•

_....

,

<1VU• '-' " " '

~ ~'

·,

•

'

-

l::;ll•

contradas do governo; o que parece que está no
mesmo plana dos nossos tribunaes de justiça de
não assentnrem jámais em uma jurisprudencia,
aliás tão indispensavel á firmeza e segurança dos
direitos civis e políticos, não cansarei, porém, mais
a camara, que já está fatigada de ouvir-me. (Não
apoiados.)

·

Tenho por demais abusado da attenção da casa_

fNão apoiados.)
•
·
' O meu estado de saudc mesmo não me per-

•

mitte continuar; fiz esforços paru cumprit· este
dever. Si acaso algum de meus collegas se dignar
illustrar-me combatendo a doutrina que tenho
sustentado,eu o attenderei, como devo,promettendo
desde já que, si chegar a ser conYencido, serei o
primeiro a confessai-o.
!
Affirmo, porém, que, si não puderem llarmoniznr
a constituição do lmperio com e~sa fatal lei de
eleições, para d~r vida a um supposto poder judi-

"

na~t-

"",...,"""

• ·-

•

•

•

.'la

magistrados provectos e conhecidos e de illustração incontestavel, que pelo menos com os seu~
acenos me animaram na sustentação das doutrina~
CLe que me tenho hoje occupado.
·
Tenho cumprido o meu dever e peço desculpn
á cama1·a pelo tempo por que abusei da sua bondade. (NeTo apoiados.) Satisfiz um nobre eneargo, e
nnda mais. (Muito bem; muito bem)
· Vem a mesa, é lido, apoiado e fica adiado por
ter pedido a palavra o Sr. Augusto França, o
seguinte
REQUERil\IEl'I"TO.
Requeremos que esta camara por intermedio
do geverno solicite do supremo tribunal de justica-cónia de. todo o nrocesso a aue foi suieito o·2. n
vfce~presidente do Amazonas, Sr.SGuilherméJose
1\!oreira, por queixa dada pelos Srs. tenentecoronel Clementino Pereira Guimarâes e eutros.
S. R.-Sala da camara dos deputados, 22 de
Agosto de 1879.-Saldanha Marinho.-Costa Aze·veâo.
SEGUI'l"DA PARTE DA ORDt:l\1 DO DIA.
Continúa a discussão do projecto concedendo
auxilias á lavoura.
O Sr. Bar·ão Homem de.Mello:Sr. presidente, a primeira vez que tive a honra
de fallar sobre este assumpto ante esta·augusta
camara, cxpendi e procurei justificar as· opiniões
que tenho sobre o importante assumpto do_ auxmo a wvoura . .l:'ermnneço nas ·mes1aas 1ueas
que então emitti, e exarei no projecto que submetti á illustrada attenção desta camara.
O acatamento que tributo ás luzes dn llonr::da
commissão de fazenda, que divergiu do projecto
por mlm apresentado, e bem assim a consideração
em que tenho a competencia do nobre deputado
pela Bahia, meu illustre amigo, que hontem tanto
illustrou este debate, não me demoveram da~
idéas, que sustentei neste assumpto.
Esta questão,senhores, tem sido debatida longamente em nosso paiz, e ainda presentemente
tem sido agitada em outros paiz~ igualmente
,
rl~"ls •
• aruictivas de sua
âgricaltura. .
. .
. E a solução_ que a que~tão tem nelles reçe_bido,
não o tem s1do no sent1do da. responsab1hdadc
directa do Estado em favor dá lavoura.
·
Na Italia, ainda este ·anno se moveu e:;sa in~·
portante questão. Em vez do. ~stado tJssunu;·
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sobre si re.>ponsabilidade directa, o meio preferido
foi a suppressão do imposto de moagem.
Em Portugal, neste an.no de :1.879, o parlamento
teve de occupar-se com a crise agrícola produzida pelos estragos dos vinhedos pelo philoxera

anno ella não tiver execução, então a commissão
propõe um outro systema de medidas.
Entendo que o leg-islador deve ter conheci~
mento perfeito das circumstancias do paiz, para
só decretar uma medida, de cuja exequibilidade
vastatrix.
tenha inteira segurança : não devendo de maneira
.
. .,
· s an agomcos, oppos os
lha das safr:~s com au.xilios directos, mas queimar entre si, appeUando para o tempo, a ver qual
os vinhedos atacados, votando-se fundos para in- delles póde ter execução.
7
demnizar os ro rietari s
Na França, estão presentemente em elabor.• ção tada, e com outra de sobresalente 1;ara s~bsti
duas leis destinadas a melhorar a sorte da lavoura; tui!·a, não a julgo digna das luzes do parla"
uma delbs refere-se á mais equitativa distribui- mento. (Apoiados.)
ção do imposto territorial; a oui.ra é a revisão
Declarei :r primeira vez ~m que tive de manicadastral, descriminando-se o valor das terras festar-me neste assumQto, que não podia admittir
d~ dos predios" ruraes, en3·enhos, fabricas, offi.- a respo~sabi!idade. dire.cta do Estado. ~credito
•

..

,l,

...

Os males que afiligem a lavoura são muito
v;riados e _comple~os. Nã_o .é de hoje que a attenverno teria de interferir immediatameute, vfsto
que uma ·vez empenhada a responsabilidade do
thesouro em um estabelecimento de credito, não
podia deixar de caber ao governo a nomeação,
ou do pessoal administrativo, ou peio menos a de
um fiscal, sem· cuja co-participação não póde
ter lugar nenhuma das operações do banco.
Consideremos o alcance, que poderia ter a outo :ga da garar tia directa do Estado.
Disse nob d u
·
do Estado será nominal.
cer-se,' que cumpria, ~ntes de tudo, tratar do ponsabilidade
A commissão de fazendu, ern seu luminoso
beneficiamento da plan'La e do solo, afim de res- parecer,
emittiu a mesma opinião, declarando
tituir ao cafeeiro o seu a Li"' ·
as i
avera sacrt cto para o sta o, sa vo
salvar de uma ruína certa as safras futuras.
unicamente o caso de um cataclysma.
c
E o facto~ que, de então em diante, a lavoura
ElJ.tretanto, a nobre commissão diz: não ha lado café melhorou r.onsideravelmente, tratando-se voura alguma, por mais rica que seja, que dê
com muito mais cuidado de beneficiar tanto a successivamente 6 i/2 °/0 , isto é, o maximo dos
planta como o solo.
encargos que, pelo meu projecto, pesaria sobre
Recentemente sabemos
a lavoura
uando e!la.
c:. •
., mas provmc1as o nor e e em ampos, tem contrahisse, Iev~tsse o seu pedhlo ao maximo perapresentado a mesma molestia, isto é, o enfrD- mittido na lei: metade do valor dos bens.
quecimento da planta. ~ão ha senão a mesma
O nobre deputudo pela Bahia disse: a lavoura
causa que em 1.860 produziu tanta preoccupação, da Bahia não dá 5 %.
isto é, o exhaurimento do solo e a conscquente
Si a lavoura não dá 5 %, si não dá 6 :1./2 %
debili-tação do arbusto; e, portanto, é por meio da sendo entretanto o juro taxado no projecto subrenovação da especie, empregando constantemente. stitutivo da commissão em 8 "/o, o Est&do teria,
o processo de uma se1ecciio inlelligeaie, que se forçosa~ente de supprir o que faltasse para o
conseguirá restituir, qúer ao cafeeiro, quer á integral pagamento dos juros e da amortização,
canna de assucar, os seus elementos de vitalidade. que a Javourtt não udesse a o-ar.
:Mas, senhores, eu não julgo que a nossa laeste sentido ha muita cousa por fazer ; e é
c~rto que esforços bem dirigidos muito podem voura se ache nesse estado de ruina; e depois,
conseguir.
· não é real que a lavoura tenha invariavelmente
A illustrada' commissão de fazenda julgou, que de ir ao maximo dos emprestimos, isto é, que
neste assumpto podia ainda fazer uma tentativa tenha de pedir ne(·essariamente metade do valor
no·i;entido de ensah1r-se a lei de 6 de Novembro de da tot;:llidade dos bens.
:1.875. Eu já declarei que não deposito esperança
Ha ainda considerar um facto : não é toda a
alguma nessa lei. Quatro annos s::o já passados lavoura que é devedora. Em materia de facto,
depois que ella se promulgou ; e não tendo tido como é esta, não podemos fallar de um~ nianeira
nem se quer começo de execução, o1ferece ella vaga, que .iil1o cor·responde ao estado real das
contra si o terdvel argumento de não ser exe- COL~;Sas, p::>recendo que toda a lavoura do paiz
quivel. E desde que em tão largoespaço de tempo esta empenhada. Ha uma grande parte que se
a lei não foi executada, podemos prever que . acha em condições rosoeras ue I!.ão deve um
.·
· appe o que se queira azer rea ; 1a outra parte que deve alguma cousa,
mas de modo leve; e haverá outra parte que
á sua effi.cacia e aos sem result11dos.
Não posso concordar -com·a illustrada commis-: não e5teja em cond1c;ões tão favoraveis. Mas essa
são üe fazenda no alvitr:e, que adoptou, de fazer que aceite a sua posição, valendo-se do trabalho e
uma lei á ventura ; isto é, ella dá o prazo de um . do credito,visto que o Estado não póde de maneira
ànno :{>ara se verificar si a lei, até aqui tão infeliz, . alguma ser uma companhia de seguros dos negopodera ou não ser realizada : si no prazo de um· cios arruinados de quem quer que seja.

tanta importancia. Lembrar-se-ha esta augusta
camara de que em :1.860 uma crise cru~l aftligiu
sobretudo a cultura do café, a mais importante
do sul do Imp'erio. O enfraquecimento da pl11nta
cheg-ou a tomar proporções taes que produziu
as maiores preoccupações a respeito da sorl~
futura desse importante ramó da nossa lavoura.
Foi nomeada uma com missão, da qual fez parte
o illustrado conselheiro Capanema, pa!a estudar
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Em França, quando se tratou da questão do Estado affirmar a sua confiança na sorte da la·-.estado tomar a si a responsabilidade direcla de voura, honrando o titulo representativo do valor
auxílios á lavoura, foi ella discutida á luz dos da propriedade territorial.
yerdadeiros principias; e sabe a casa que não foi
Mas, desde que noss.a sit~ação não nos permitte
admittida nlli a responsabilidade directa do estaL.o, o emprego desse. meil•; nao temos mais que copor tres motivos:
o-itar de semelhante hv othese.
nmetro., por ser oetosa essa responsa 1 1 a e :
Çll;_Dlpre-nos antes aproveitar, pôr em contrio emprestimo ·á lavoura deve repousar nas ga- bmçao
o re:mltado de no.sssa propria experiencia.
rantias que eff~ctivamente el~a offerece, e desde
As letras hypotrecartas têm sido ostas em
circ açao no paiZ com mats ou menos successo
outra.
No Maranhão> têm tido o melhor exito, sendÕ
Em segundo lugar, declarou-se: é iníqua. E que, segundo o testemunho do nobre deputado
esta razão alli invocada não tem resposta. Effe- por aquella província, que tanto illustrou o deetiv~mente, não se comprehende que se tribute b~te ~om as suas luzes, estas letras têm alli agio.
uma classe de contribuintes em favor de outra, SI no sul as letras hypothecarias emittidas pelo
ou uma classe do pai2 em fa Vl'lr de uma outra. Banco ·do Brazil e elo Pr i
- ~
•
Entendo que não se póde de modo ulgum exi- gll;ido igual result~do, é preciso estudar quaes
g-ir que a purte mais laboriosa da lnvoura tra- seJam as causas e removei-as.
ha~he ell! fay0_r daquella que não fôr, ou tão
. ~ nosso maior empenilo. deve ser firmar a po. _
,
,porque a sua ranca
acella~ao no m~:r:cad~ de capitaes vem a ser justamente ~ m~bihzaçao do valor da nossa propried~de temtor~al, faze~do o papel de moeda, inspirando a todo~ perfeita conilanca. No momento
em que as letras hypotl1ecarias ·puderem entrar
ne:;sa phrase de prosperidade, os estabelecimentos
q_!le as emitt_irem ficarão habilit~dos a proporCI_?nar os p:1a1s ai?plos r~cursos a lavoura, pois
!!ao estarao mais adstnctos ao numerario . que

governo, .não foi aceita no conselho de Estado. . A h~nrada co~missão julgou que no Brazil
O ministro da agricultura Dumas reviveu a idéa e possivel. amphar o prazo dos emprestimos
ante o parlamentoJ e ahi foi ella igualmente re- hypothecarws a 60 annos.
E' preciso, senàores, que nos convençamos de
jeitada. Prevaleceu afinal um alvitre, que eu
estaria prompto a aceitar entre nós, si não o que. o legislador nãodú a lei ao capital; pelo con~r~no, recebe delle a lei. (4poiados.) E~ uma
vedasse~1 as nossas circumstancias p~culiures.
tado a si comprar por sua conta lettras hypothecarias. Para este fim destinaram-se os bens confiscados á familia Orleans, e ulteriormente o produeto da venda d~ algumas florestas do domínio
do Estado.
:Mas entre nós aonde está a dotação que possamos fazer para que o Estado compre letras hypothecarias?
Por outr_o la~o, em F~:mça, foi is~o possível,

determJnar ao. éapital 9ue Siga esta OU aquella
evoluçao. A le1 o que pode fazer é estudar a situação ~C~I?-omica dos capitaes, observar-lhes as
susceptibilidades, a raziio do sua esqui:vanca
deste ou daquelle emprego: e então, removendo
essas causas, crear a estes capitacs uma situação
de desa~s?mbro ~ perfeita segurança. Só então
consegmra o legislador que elles se invertam
expontaneamente no empr~go que fõr. seu in:

sabe perfeitamente que houve duas pbases na
questão da fundação do credito real em França :
a primeira foi a da pluralidade bancaria> existindo a principio tres instituições de credito real :
a de Pariz, a de Marseille e a de Nev.ers; mas depois, r.elas condições peculiares em que alli está
o valor da propriedade territorial em toda a extl)nsão do territorio, pôde-se chegar ao desidemtum da unidade bancarin, . fundindo-se aquelles
tres bancos no Crédit Foncier da França.
Neste ponto, porém, o nobre deputado pela Bahia
mostrou-se perfeitamente conhecedor das circumstanciàs do nosso paiz, provando que isto não
nos po e servir, que n s nao po emos er senao a
pluralidade bancaria, os bancos regionaes. Senda
assim,não .havendo um banco unico, cujas letras
hypothecarias pudessem, por sua perfeita solidez,
ser adquiridas por conta ·do Estado·: como adaptar .essa medida ? Certamente, si tal alvitre fosse
possivel, seria o meio pratico, e unico efficaz, do

maior somma de utilidade pUblica, como seja a
lavoura.
·
Incorreu na censura da commissão o projecto
que tive a honra de offerecer a esta augusta camara, por vir nelle indicado o prazo de H. annos.
Desde já declaro que este prazo não póde ser
taxativo. Não duvido exarar no projecto o mesmo
· pr;;.zo que já está na lei de 24 de Setembro de
1846, admittindo o prazo facultativo de 10 a 30
annos.
..Mas cumpre não perder de vista, que não é ar: bitraria a fixação :desse prazo.
E.}la é indicada, e f~iisto. que tive em con~i~eespeciaes,' da organização di:> trab~lho ~gr-icola em
.~
nosso palZ.
Depois que se promulgou a lei de 2g, de Setembro de 186~, lei que é· um monumento da.
· sciencia jurídica do eminente jurisconsulto o fi~
. nado senador Nabuco, de saudosa memoria, ap-
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Peço licença :\ camara para aqui reproduzir
pareceu a immortal lei de 28 de Setembro de
187:1.. Esta lei mudou inteit·amentc a perspe- textualmente essas rnzõe.s, que dão a medida da
ctiva para o capital que se queira fixar ua la- alta capacidade do illustre estadista.
voura. Logo que supprimiu-se a instituiç5o qac
O Sn. FABIO HEIS : -E foi o principal autor
man~inha a renovação do braço escravo entre da lei.
·
.
.
.
dian.te si uma· situação nova, situa~ão que só
hade desapparecer com a tran.sformação completa
uo trabalho escravo ara o trabalho livre.

O Sn. BuLCÃo:- Não apoiado.
O Sn. BARÃo Ho)IE~r DE MELLO:-E' uma conse-

uencia natural da indole cautelosa dos ca itiies.
Disse muito bem o honrado deputado pelo Maranhão, que é essa uma questüo, que se tem de
ueixar para, dentro de certo limite, ser regulada
entre os esta e ec1men os e cre 1 o rea c o muLuario, certos, como estamos, de que ninguem pcdera obrigar o capital.
O nobre deputado pela Bahia, sustentando igualmente que esse prazo devia ser de 60 annos,
apoiou-se
no• exemplo
de paizes,
em que ;a pro••
•
•
•
• ::l

c

onde o solo tem V<llor nxo, e o c:~pital que nelle
se emprega acha-se em perfeito desassombro.
Entre nós, porém, nf1o se póde til·nr de diante
tlo 'capital essa plwse que fllle antevê no futuro.
Não sou terrorista. Acredito antes que essa
transformação se ha de operar sem abalo e sem
ruínas (.tlpoiados).
O Sn. CEsAmo ALYDI :-E a transformacão vai
se o erando..
·
O Sn. BuLcÃo:- Neste caso, não devia marcar
no projecto o prazo de i~ annos.
·
0 SR. BAR.:\0 HO?tiEM DE ~iELLO:-Já declarei que
aceito como limite o prazo da lei de 2q, de Setem1Jro de 1.86~.
Não desejo na discussão senão chegar ao resultado de mais acerto e proficuidade.
Considerando que a lei se acredita tanto mais,
quanto melhor consulta as circumst:mcias reaes
elo paiz e mais exequivel se mostra, entendo por
isso que não se póde ·taxar prazo que não tenha
re:Jlidáde.
...
tanto, ficarei naquillo•que· tão sabiamente dispôz

a lei de 2q, de Setembro de

i8~.

· Sobre a questão do prazo, a illustrada commissão não <lceitou as .:razões, com tanta lucidez
produzidas no seio do~conselho de Estado pelo
eminente economista Visconde de Inhomenm.
A commissão declarou sybillinas essas razões.

'
ticas e cuja solução depende da apreciaç:io
dos
factos e das particularidades industriaes de cada
rr ·:
rr
"'·
.
Llmttar-nos-hemos,
portanto, a observar que,
quanüo as camaras hrazileiras marcaram o prazo
que Mr. Josseau reprova, fundado em dados puramente arithmcticos de amortiza!)ão, tiveram
presenteslconsiderações de outra ordem, que lhes
sugg_eria a situação da _industria ~1gncola do
)

c..

'

"

•

podem conhecer os estrangeiros. •
. 0 SR. DUA!lQUE DE biACED0:-0 fJUC )tner dizer
lSSO?

O Sn. lhnXo Ho~IE~I DE l\IELr.o:-Ouer dizer
que o legislad.or brazileiro guiou-se pulo estudo
rcflectido uas circum!llancias do paiz.
0 Sn. DUAHQUC DE MACEDO:- Qne circum•
tancias?

O Sn. BuAnQUE DE MAcEoo:-Isso niio estú dito
ahi. Entretanto, eu assim o interpretei.
O Sn. BARÃO HoMEM DE ~[ELL0:-0 pensamento
está ahi bem manifesto; e sobre este ponto não
posso senáo referir-me á apreciaçüo que a respeito restas palavras fez o illustrado Sr. Visconde úO Rio Branco, avaliando com justeza a
curial reserva que se impuzera o relator dà secção. E<:te documento era de natureza a ser com•
• cr·mti
havia de" redigir essas considerações com tanta.
nudez? Assim, o relator da secção de fazenda
do conselho de Estado accentuou o seu pensa·
mento com toda a clareza, sem, entretanto, proferir uma palavra sobre o estado servil.
A nobre commissão não aceitou a idéa que
préoccupou-me, de crear para a emissão das letras
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hypothecm·ias uma situa()ão mais prospera, que
ns tornasse perfeitamente acceiLa veis no mercado
de capitaes. Eu disse que a n1ziio unica peln qunl
as letr;ts h)'pothecat·ins, por exemplo, do banco do
Brazil, esta!Jelec:imento em perfeitas condioões de
S'Jlidez, não tlnhar:n co~ação _vantajosa, não podia

i77

resgatfl em cada anuo, e não a de 2 i/2 %, que se quer prorogar. •
Ot·a, seilhorl.ls, não existe no projecto nem nus
palavras com que tive a honra d6 ruudnmental-o
pet·ante esta augusta camara idéa nlguma de
dir~inuir a quota do resg<.~te da emissão lnmO Sn. Louru:Nço DE ALBUQUERQUE:-Apoiado.
O Sn. BAn.Ão HOME~I DE MELL : trario, julguei-me--nessa occasião obrigado a dar
a razão pela qual eu entendia que não se podia
por maneira alguma adaptar o alvitre de ,lJonificat· o resgate du papelllancnrio.
Peço hcenç~ para reproduzir as proprias p:Jlavr::ts que entilo ·proferi, e que serão a minha de~

:l

I

(f

I:)

o

'

,

, •

v

~

._

.

o

.,

o

o

no projecto~ contra a inunereciúa censura que
nos foi feita.
. Eis como discorri sobre este assum lto wrantc -.,
es1a 1 ustra a assemiJtéa, na sessão ·de ~ de 1\Itli;.)
do corrente anno :
· • De certo, nenhum governo, neste pniz, lembrar-se- hia de ttmpliar a bonil1cação já fettn no
resgate do papel-ban~;at·io, vindo assim a demorar a completa extincção deste.
• Uma das nH:diàas emanudas de no'>sas camaras, e.que mais encom:os merecem de nossa parte, é. justamente n disposição legislativa, que
r·ovidenciou em ordem a · · • -'
·
1;ão de papel incouvertive[ dos ba11cos: sendo que "'.
desappare~:eu já do mercado toda a emissão do
\
antigo banco commcrcial e agrícola, a do b:inco
:-o
· t g •· •
•
.I
c:1 rio ; e a cmr~s:to o a nco o
acções nprcsenta~.n t1gio con~iderilvel ?
Brazil, q ll•3 em Novembro de i8o6 excedia. de
(,)s titulos dn nossa divida pÍIIJiica, interna e
está hoje felizmente relluzida a. r
· extema, VtJillO!-os eotados diversamente, entre- 1:!6.000:000;$,
26.220:000t5GOO.
/
tanto que a seg-Ul':tnç:t ào titulo é :.1 mesma.
E em pl'<tzo p1'oximo estar(t integ-ralmente
Em Fr:mça, ns let,·ns hy(wthecarins do Crédit amortizada.
Fouci.f!l', do ~nlor de ~00 franc?.s c jur·os d~. 5 %, · • Neste assum Ho não é Jermittido -volta!' a.t1·az.
egurremo;; sempre pam diante no rccto camipnr ou !ju:;sí' an pm·: ao pas~o que ns Jdtras nho
traçado. »
hypothet:Ul'ta~ UO nlt!SIUO estabelecimento, ue
Com prnzer~ as:;ig-nalo que essa emisstío, IJclo
iguuf valor, mns. de juro de 4 "/o, ernm na mesma
resgate realiza,Jo atú 2!S de lunhQ findo, estú preoccasi:to 110tadas de ~26 a 485.
Na Allemunha, vemos o mesmo resultarlo: as sentemente relluúda a 25.080:000~000.
Vê, pois, a C<tmara que sou scctario fervoro:So
p[and-bri,•fe (letras hypothecarias) do valor de
·
· :100 frallt~Os, colad:Is na bolsa de Berlim, as dA da extincvão do papd'bancario. _
O que a lei de :1.7 de SetemlJ_ro de 1873 dispõe.
31/2% do 85 á 88. e as de juro de 4 %de
é que o lnmco do Brazil tenha sempre :25,000:000S
90 á 9J.
tamente aeeito no llld'Cado de capitaes: um, e· é
condição es~encial, é ;1 seguran()a delle; o outro é
a maior vantag·em. o melhor. · uro . ue e!le olfereça. <tos c<t pitnlh-:Úls, visto que esses, títulos terão
de ser procur<.~dos como mdo de renda.. .
.
O Sn. LounENço DE ALBUQUERQUE:- Apoiado.
Sn. 13An-'\o HoME!II DE MELLO : - .•. e, dadn
sempre a condição de solidez do titulo, a renda
maior ou mcnol' não é indilferente, sob1·etutlo
para aquelles que não dispõem de gt·a:ndes cavila.e::.
·
Eu já tive occasião ·de dizer que a preoccu•!:i
(. • '
ú
tnxnda po1· uma. lei uniforme. Como se explica
que as Jetrn:; hypothecarias do , anco do Brnzil
-

L

•

•

'-

'

pectivo j;1ro é maior ou m~'nor,. assim a letra
hypothecnria, emittida alias pelo mesmo estabelecimento de CI;edito, apr esenla uma cotaçi:io differente, d•~terminada pela maior ou menor renda
que ofi'erece o titulo.
A nobre commissiio fez aos autores do projecto uma. gr·nve censura, a qual de t•ldo não merecemos; nem eu nern o meu .distincto collega
qu~ honrou o projecto com a auLQridade da sua
assignttLura.
.
Diz à com missão (lê):
·
• Conrrange á· conu~issã~ vêt• rue
bt 'i/

ti

rr

•

•

~

.

fner o resgàtc de suas notas. Não sabe a eommissão porque se abre semJJre m:io de tiio g-rande
vantagem (o resg-ate do papel bancario), p:rra
ainda se ace1w1· Cflffi o ndiamento ou eliminação
do art. 2. 0 da lei de :1.7 de Setembro de f.873 in
fine~ que prescreve a quota maxima de 8 "lo de
A. 23.-TOMO IV •

fft~

fizes::e, o resgate de sua emissão t.eria de· ser, não
Ua r3Zà0 de ~ f./2· 0 /o, lll~IS na de 8 °/o.
Mas o hflnco aceitou esta coniiição, c excedeu-a, send11 que actualmente· tem a som ma de_
28.279:000~, empregallos em emprestimos á lavoura.
· Ha contrato solemne ·ce::lebrado, em cumprimento da referida ·lei, entre o banco e o govnrno, regul:mdo de modo ddlnitivo esta matllria~
que não poderia mais ser alterada sem accôrdo
de ambas as partes contratnnteil. _Não propuz:.
nem é possiv~l innova~:~o a_lguma neste ponto.
No intuito de tornar exequ1vel a iei de· 6 de
Novembro dt> !875, concedendo-lhe ainda o J)r:tzo
de um anno de espera;· a commissão julga dever
:mtorizar o emprestimp hypothecario em favor da
propriedade urbana.
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Ora, senhr.res, nós n5'o tl'atamos de legislar
sobre este assumpto senão pela necessidade d('.
proporcionar auxílios á lavoura, mas niio para
tratar da propriedade urbana, que, como muito
bem ponderou o finado visconde de Inhomerim,
na qua 1 a
er
,
,
con.;elho de Estndo, niio p1·ecisa de q ualcruer auxilio,.. nem.lucta com a falta de capitul. Port<mto,
,·
.ú

Por que razão lla"\'Ülm estes, tendo de inverter-se em titulos brnileiros, de preferir necessariamente as letrns hyp8thecarias ás apolices
da nossa ilivida publica ?
Dissentindo do projecto que tive a lwnr-a de
:

•

commi~são

-

'

"- S ..

.

.Sl·

entende que aos baucós jú existení.es
que se propuzerem a fazer empresthnos hypon

••

'

•

:"'

r

11

para levar soc;;o;·ro a quem delle não precisa? stituil' parte .. do respectivo capital em tiLulos da
A raz~o ilwocada para que parte do capital. do lavoura, que jú existirem em suas cartt-iras. ·
Foi esse, entretanto, o systema adop1ado com
banco que se fundasse fosse empregada em emprestimos urbanos era para o fim do estabeleci- o ntelhor exito pela lei n. :1.36,9 de i2 de Semento poder irnmediatamente encetar as suns tembro de :1.865.
.~ão ha rnão parn ex c· uir do berieíHo da lei a
operações . Não existe este obstaculo, de:;de

.·

.

ou aos act~at's que jú fazen; Ol;erações~dostnnat~
reza, seja permittido empregar parte do dinneiro
· n ~;; fundo emittir as le· ;;
tras hypothecarias. E assim se póde praticnr, por
que as apolices da divida publica entre nós são
equipar:-td11s a bens de rniz.
Para os emprestiu10s urbanos, quando permittidt fosse a distnu:ção do cnpital com os mesmos, niio comprehendo que se lhes désse a
garantia do Estndo. A cousliluiçiio diz terminantemente que nenhuma lei sení estabelecida
sem utilidade pulilica; c não ha motiro algum
de utilidade, mhlka ue reclame a g.wantia do
Estaúo para edifica~·ões urb11n3s.
A commissüo propoz a elimim1çi:io 1wlci do que
e!la póue ter ~e mai5 awi.taYel; is.to _é, uma tax:1

.

"

i8i5 marcou a taxa lixa de í o: o par a esses emprestirnos á lavoma. A commissão não duvidou
elevnr essa taxa a 8 '/o.
Não é possivel envolrer o lavrador em um

systema de osci!lação com o qual elle não poderit
haver-se; é o qQ.C se daria, sujeitando-o ús a!nzen e1ro nunca saterna 1\'<IS o c;Hn 10.
berú quanto deve pngar. Por exemplo, si o emprestimo fo~se feito nos te1·ínos da lei de 6 de Novembro. -islo é, 7 °/o, o ht\'ratlor, pelo cambio
acluul IÍU~aria, não 7 o;,,, porém mais de 9 . /o.
Si :1 COllliJliS5i'IO :dnda clc\'Oll 3 taxn :t 8 °/o, o l:!vrndor pag-nrú n~o sim[llesmcnte mais de 9 "/o,
})l:ll'ém uwis de 10 "/0 , e assim por diante.
Dar-se· hi:t assim pnr~ o fazendeiro a j}eior das
ntir•enrias: a ueniíos~bcr ( uanto havia de ng11r. A nlla e a baixa do cambio seriiio para elle
um tormento.
Parn mim, um dos principaes defeitos da lei
de 6 de No,·embro de i8i5 é a base sobre que
e la repousa : a hypotheca de nossa pro11ricdade
territorial ao estrangéiro.
Si viesse a funccionar o banco prometlido por
essa lei, c chegnsse a t0c:n· o max.imo de suas
operações no avulladn ah:wi.:>mo de l.~:{)i} .000:001)~
teríamos a nossa propriedade rural hypothecada
por e.-:se ·debito fór::: do p:liz, em um valor de
800.000:000~. Desejo n·ui•o a realidade tlos auxi•

..

ili

.•

•

....

intuito é ju~tamente desoj)primir a esta.
Consideremos a situação actual da divida da
nossa lavoura. Esta dividn si actut~lment
sa
com tnnto vexame sobre o lavrador, é justamente
pelo facío de não figurar como divida (la lavoura, no caracter proprio desta, acbondo-se, pe.o
contrario, representada por letras comm_crciJes.
O fazendeit;o, ou o senhor de engcnl10, que
precis11 de- contrahir emprestimos para a sua lavoura Ye-se obrigndo, na ausencia de e::tabelecimentos de credito real, a aceitar letras, que
s~o endossadas pelo negociante, seu correspondente, que lhe recebe os rrencros. Essas letr3S,
sendo, como sao, Ct~mmcrci~1es, estão sUJeitas ao
estylo da praça: têm o prazo fatalde 3 a 6 mezes
no maxirno. ~~' i_mpos~ível que· a lavoura possa

n'est~ modo temos um mesÚlO titulo representando duas responsabilidlldes, não só distinctas, como antag-onicas entre. si: a divida da
lavout;a que pede pr<~zo longo, e a divida commcrchll., que ha de ser resgat:1da no tlia do vencimento, porqne cs~a é a lei do credito comme rcw .
O intuito da citada lei de :1.866, b::m como o do
meu ... JH'Ojecto. é justamente desu:;regnr essas
duas dividas : de modo que a divida da lavoura
não tique represen ttlda pela letra commcrcial, mas sim pela escriptura de hypothoca, com
o competente prazo e com prestações para pagamento de juros e amortização gradua!.
Sobt·e a lei de 6 de Novembro os c~pitalistas
e~11:opcus não formalar1tnl uma protJosta dellO Sn. LounExço DE Ar.nUQUEUQUE
simplesmente uma consulta.

Fizeram

: -

o sn: BAHÃO HOME:\[ DE MELLO:- •••• declarando-se prompto um repr~sentante dos mesmos ú vir ao Rio de Janeiro tr~ttar com o
_governo imperial sobre as mod;ficações que
conviria fner no plano e clausUlas da lei de
i875.
. ..
A situacão de nossa lavoura urge por medidas promptas, que não podem ficar em simpli,~es
promess~s. Um anuo de espera, ai mla ! No fim
uesse ann~, a lei não estará ex;ecutoda. N_em po-

. prefiro p3ra isso uma combinação mais airosa ao em }krspcctiva, ~udessem p<tra esse lim vir lo· credit9 nacional.
calisar-se no Brazil.
.
Pnrtilho inteiramente a opinião uo illustrado
A consul<a foi feita em 92 de Dezembro de
Sr. Mat·quez de S. Vicente, mani.festntla no seio i8i5; são passaclos jit quJtl'o annos. Poder-se-I1a
do eonselho de Estauo, ponderando a diillcul- suppõr que esses capitaes ficaram indefinidamente
dado c incerteza do exilo da lei de 6 de Novem- sem emprego á espera de uma :olução, que não
bro :mtc os rnpitacs e3lr:mgeiros.
. foi cl:tdn?
.
.
.
(

l

:::;

t.

""'

'

f..- ...
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O que se deprehende é que a prGpos~a ~-stá
O Sn. BARÃO HoliiEM DE lVIELto:-Reproduzirei
virtualmcn.e rejeitada pelo governo brazlle1ro. as proprias palavras do illul>trado Sr. ministro
.CollOCJdos afinal nr. conjunctura de no.; ser- da fazenda.
virmos de nossos proprios recursos p·ra meNa sessão de 2~ de Janeiro deste unno, disse
lhorar a situação economica de _no~s:t)avoura, S. Ex. nesta casa:
,
I
• Nas actuaes circumstancias finnnceiras do
deput<Jd.P l)elo Mar~nllii?, que encct?u este debate ImpE)rio, impossível é, pelo menos nestes proxieom t~ntailln:::traçao
eJu~teza de VIstas, podemos mos annos, onerar os nossos orçamentog com as
.
..
, o'
· ·- .
· ::. p;<ra rna e f.umpro um dever, _agradecendo ao. nosso ctivos o~ auxiEos que os nobres deputados parei~lustrade collega o servtço que pres,ou a causa cem reclamar em prol da lavoura.
das verdadeiras idéns neste assumpto e o valioso
• Rasguem-se estradas, naveguem-se os _rios,
suíJsidio que trouxe em fa\·or da causa ela la- diminuam-se os fretes, e ter-se-ha protegtdo a
voura. com o estudo completo, que féz, da legis- lavoum sufficientemente. •
)ação concernen\C á IEateria, indit·an~o com se~
~

~

encetou este debate.
Naturalmente, essas idéas serão formuladas em
<lmcndas na 2.a discussão, e então o projecto que
tive a I- onra de oil'erecor ficará completo; e os
bancos de credito real fi('ari.io habilitados a ~ntregar-se e~m pl~na confian\{,a a larg:~~ operaçu~s
4e cmprest1.mos a lavoura. -E esta acerta perfe1t:~mente essa lei do capital, pois o de_vedor honra-se tanto mais; quanto mms g:mmtws o.fferece
em favor do Jontunl reembo~so do credor.
.
A causa real da de}Jressao actual do crcdtto
territorial rnire nós· foi já pnnd~rada r~erante
est, augusta camaru, com p_erfe1ta luci_d~z e
·

• ; '

·

_ ·

•

...

•

•

que acabo de referir: estradas de ferro, nave•
gação de rios, crenção de engenhos ceutraes,
reducçüo de frete, etc., dentro das forças do
thesouro. •
Em verdade, senhores, si o thesouro não tem
taes recursos, de onde os tirar"! Nós niio podemos inventar meios onde os não lla.
Com um svstema be·m combinado de medidas
ind·rectas. éhegaremos. sem sacrificio algum
. .,
.: ,
.· ,
.
:
jllilisneão do valor da propriedade territorial
entre 'nós. '
Podemos nos felicitar senhores do trabalho
<1 que ora nos entregumos, esforçando-nos por
dm· solução a questões ele tanto alcuuce _para o
I paiz, e que tão mtimamentc se prendem a nossa
responsabilidade.
.
A' camara libaral de 1879 não se podet·it fner
a exprobaçiio que o illustre jurisconsulto o Sr.

-da fazenda, na sessao de .2~ de J:mmro .d~ste ann_p.
Emq_uanto, decl~r_pu o lllustr~do m1~1stro, n~o
,garanw·mo,; a posrç:to de C.!:cdoi pela ::.uppressao
da adjudi<"ação forçada, nao teremos lançado as
bases do credito real ent1·e nós.- . .
.
•
n·
·~ • •
E' verdade ue-o honrado Sr. mtnrslro da JUS·
ttça ,ot ereceu ao proJecto ~ co~1m1ssao .. e .1 us- attenção"' dos homen~ pen~adorcs sobre o estado
tiça. civil de .1~77 um sub::tttnt1vo que ma. con- I da legislaçüo hypothecaria, fez no parlament~ de
tr:arw.r estas tdeas1 ~mbaraça~do, ou ~nt~s, Impe- sua patrh1, de muitns vezes concentr~:r exclnsrvadmdo a constttmçao do cred1to ternlonal_.
mente os seus esforços em qnestoes de ordem
Acredito, porém, que o illnstrado Sr. mmü;tro poiitic3 esquecendo que ha outrcis necessidades
du justiça neste po~tO cederá d;•s suas idéa3, em não menos caras á SOCiedade, não menos dignas
favor dtHJUCllas que .1 ustumen te po.nderou o no~e de serem satisfeitas I
mini~tro da fazend~, c bem :l~stm o nobre mr"T
·-li·':~.ut't o bem'· mu•to
bem 1
nistro de · cstran"'etros no seiO do congresso
l ozEs.
•
agricola."
O orador é com rimentado.
•, uma vez quo me retro as opm10es aqm m~Vem á mesa são' lidas e mandadas imprimir as
nifestadas sobre este ussumpto pelo .mel}- n~bre I serruintes
.
:nnio-o o Sr. ministro da. fazenda, fare1 mnda
o
men"ção .da maneira franca e explicita, _pe!a _qual I
,
nEtiACÇÕES.
s. Ex. aqui se declarou contra o prmct Pt? _da
~esponsabilidade directa do Estado nos aux1hos
Redacçào do projecto n. 265 de i8i9.
_
a lavoura;
·
Emendas approvadas pela camara dos depu·
Não t~m, pois, razão o nobre deputado_ pelo tados á proposta do poàer executivo qúe abre ao
1\Iarnnhao, quando censurou o governo de nao ter ministerio do impario um credito supplementar
idéas a este respeito, ou de .não as querer for- de 558:6925872 para occorrer <is_despezas com
mular.
as obras de conclusão do novo matadouro puEssas idéas foram aqui solemnemente enun- blico, nesta capital.
ciadas e estão exaradas nos Annaes do Pariamento.
A assemhléa geral decreta :
Nã~ podemos e;igir q~e o gov~:rno leve a
A t :1 o Em lu<rar de-o credito supplementar
d.r . . . um o~redilo extraordinario .
repettr todos os dias aqmno que. ja. solemueo (como estâ. na proposta):
mep.!e declarou, no, desempenho de sua respon- - ,tgta-~eo.
,_
· _.,_r - ....
•
"
sabLidade.
·
â f j Sala das commi.:;sões em 22 de Agosto de i8J9.
ze~~a r~~éri~~::~tfei :de ~d~rNo:~~:~~ a a-. -R~ty Barboza ...:.RodJlpho E. de Souza Dantas. ·

l

I

·;a
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Sessão em 25 de Agosto de f879.

Redact:ão d{t emenda do Sr. 1lfeira de Vasconcellos
e out1·o ao projecto n. 274 de 1.879.

ICouto
~Iagalhães, Dia-na, Epa"9-iirondas de 1\Icllo,
Frederico Reg-o, Franco de Sa, França Carvalho,

Fidelis BolPlho. Felicio dos Santos, Fernando
A assemblé:~ geral resolve· :
.
Osorio, Gavião Peixoto, L ,rgino Silva, Joaquim
Art. 1. o O U"overno é aatorizado a conceder S~tTa, Joaquim Lvar~s, Leon0o de Carv:~lbo,
.J

'

'

(

(

I

'

J

~

l\Ionte, .Marcolino Moura, Manoel Pedro, Souza
Lima, Souzn Andrade,
Silveira
Wlartins, Segis-·
.
.
i
Arl. .2. o Ficam revoga dás as [disposições em Brnndão, Abreu c ::':il va e Zama.
contrario.
Ao meio dia o Sr. presidente declara n:io haver
Saln das commis:-ões em 22 de Agosto de 1879. sessão por falta de numero.
.
-Bu!J Bm·boza.-Rodolpho E. de Souia !}antas.
O Sn. Lo SECRETARIO dit conia do seguinte
O Sn. PRI):SIDE:\'TE clá a seguinte orc1 em do dia
ara .,.,
rr ~
•
,
•
•
•

I

I

·· :1.. n p{tl'te (até 1 1!2 !tora).

Officios do secretario do sr.uado de 22 de Ag-ostõ
r:orrrnte. communicnndo ha ·
·
cio nadas as rego! uçõcs da assembléa geral, approquerimentõs:
vando .as pensões: de 50;$ men$aes a Charles
2.nparte (n :1. hota-i/2 ou antes).
Decorio, de 600;5 ao padre lVIanoel Corrci:1 de
Fi~ueiredo, é a matriculn dos estudantes M~r
Coutinnavão·da L" discussi'io do lprojecto de tinho C)rl·ei:'l de Sá, Jo~é Antonio de Azevedo
anxilios á lavoura.
Vianna, Jov:ino .Odilon Cnstdlo Branco, .Tonquim
Jsrael de Crsnetro~ Eduardo Augusto. NogUf~ira
Levantou-se a sessão ús 4: heras.
de Camarg-o, e bem asgim a lic nça do auxiliar
da bibliotheca nacioiwl, Antonio Goncalvcs Pi! rilgiba.- Inteirada.
•
~ Re:]uerimento de Zeferino Carlos ele Oliveira
! Duarte, apregentando uma proposta para or<rariZ~':ão do theatro drnmatico nacíon:1l. .....:: 1 '·
comm1ssues uc mstrucvão JlU!Jlica e fazenda.
O Sr.. PnEsroENTE dú a seguinte ordem do dia
Ns H horas dn mrsnhií. feita a chamadtl. [IClw- para 25 de Agosto :
rr.m -se presentes os Srs. Vist·onde de lji"ados,
Cesario Alvim, .Tnão Bl"i[);ido, ~ranocl Eustaquio,
L n parte (até i 1r2 tla tlll·de).
Vit'i:1lo de Medeiros, E::pincloln, LOUI"envo de .AJn
.
>'
,
•
~
•
,
Aptcscntnvi'io
dog re uáimcntos d
1
Mello, Manoel Curlo~, Bu;,rque de ~Iacedo, .José c nsconccllos e Bezerra Cavalcanti.
Cnetnno, l\Iarlim ·Fl'ancist'o, Marianno da RiiV''
~\s ri1aterins clesigundtiS para o dia :1.8 do corPrisco Parnlzo, Ildefomo lle Araujo, Danin,... I"Cntt~ e mriis a i." discu:;:;~o do projeclÕ n. 280
Se1·~io de Cnstro, Thcodoreto Souto, José Das~on; de 18i!l so!Jrc a molcsti.t da canna t.lc assucar.
Fl'f:'itas Co~ltinho, Horta .de Arp.ujo, Costa U:L" dila do de n. 281 de :1879 ~obre~o cc:;tud nte
bo!rO, Barno .da E"t:~nct:l .. Me11·a õe yascor- Theophilo Di:.s ue Mesrptiln
'
'
n
ccllos, Olt'gano, F<lbto Re1s, Pr·arlo Prmcntel, j C>
•
.,.
•
•
Freitas, Sinvnl, Almei1la Couto, Cnmargo, Frc-·· drtn do de n. tu sobyc o mel(l soldo tle D.
de rico dL• Almeida, Huy Bat·l.toza, Jeronymo Ad1dlJet·ta ·da Fonseca Gnl vno c outros.
Sorlré Rodol 1ho Dantas e Alronso Pcn
•. par f:.
Compnt·crcram depois da ehurnada os ~·I"S. Joaquim ria!mco, Tavares Belfurt Souz:1 CarYalho,
2.a discussão do projeclo n. 278 de :!879 sobre
Suldanll<~ Marinho, 'Bulciio. Alves de Araujo, um credito ;~o ministct·io da marinha.
l\o~rigues .Junior, Jo.nquim Breves, Pompeu,
3
Ignncio M:u·tins, .Aznin!Juja l\Ieirelleg,- Franklin · Continu:Jf·ão da :1. dita do· de n. i83 sobre
auxilio s á liwour3.
·Do ria, Florencio de Abreu e Lima Duarte.
Faltaram com participação os Srs. Almeida
Barhoza, Augusto Frnn<;a, Aureliano Mngalhiir.s,
Andraie Pinto, Amr.f'ico, Belt1·ão, Esperidião,
Ferreira de .Moura, Flores, Franco de Almeida,
Frnncisco Sodré, Galdino, l\facedo; José Marianno,
Lafayette,
Luiz Felíppe,
l\lartinho
Campos,
Illa•
O"
;;
•

_<?A.cta do dia 2Zi de Agosto de :i879.

reirn de Barros. Pedro Luiz. Souto, Ribeir~ ·de
Menezes, Th. o[Íllilo Ottoni e· Theodomiro; e sem
ella os Srs. Antonio deSi'queira, Aragão e Mello,
Antonio Carlos, Barão de Yilla Bella, Belfort
Duarte, Bezerra r.avalcanti, B11ptista .Pereira, Bezerra de Menezes, Carlo:; Affunso, Cnnd.ído' de
Oliveirn, Corr~a Habello~ Costa Azevedo, Carrão,

· .A:s :1~i horas da manhii, feita a chamada, acbamst\ presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario Alvim, Alves de Araujo, Galdino, Manoel
Eustaquio, Olegario, Marianno da Silva, l\lello·
Franco, Meira de Vasconcellos, João Brigido;
Fabio Reis, Ildefonso de Araujo, Viriato de Medeiros, Joaquim Breves, Almei~a Coutó, Rorlol-

PRESIDENCIA. DO

SR.

VISCONDE DE PRADOS.
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Sessão em 26 de-Agosto de IS,.9.
PRESIDENCIA.

DO

.SR. LUIZ FELIPPE
PRESIDENTE.

2. 0

VICE·

SUi\HIARTO .-E:tPEDIEI'TE.- Approva~ão <lc rcdacr.õcs. Projecto.-Obscn·açõcs dos Srs. Joaauim Nabuco,' Au;:usto _Franpa c lgnacio lliart~ns. BciJncrimento !lo Sr. Joa-

.-

~'

~

:;

.

Lima Duartc.-:l..n PARTB .l>A ORDE~l DO DI.I.-Aprcsentacão
do um requerimento do Sr. Meira do Vasconcellos.-Proposta do poder exccutivo.-Chamada.-Obs•!rvacõcs do
Sr. prcshlunte o Mcit·a. do Ya.sconcellos.-2.a P.Í.RTE n.\
ORDE~r DO DIA -CJ•etlito ao minislorio da m.::rinha. Discurso do Sr. Costa AZO ,-edo.

Fnltaram com p:n·ticipa(Jão os Srs. Almeida
r

a

rr ·

< •

•

.e i·

1

O

arra!.ll:- ·

Anrlrade Pinto, Americo, Carlos Affonso, Ferreira de Moura. Fr::n:kliu Doria, Franco de Alrileida, Flores, -Francisco Sodré, .José Mnrianno,
Jm·onymo Smlré, M:,rtinho Campos, Mal!lCiros, ·
:M<,nod de Magalhães, llforeir<~ de Barro~, Pr'sco
Parai:;o, Pedro Luiz, Souto, Silveim de Souza,
Tl1eophilo Ottoni e Theodomiro : e sem elln os
Sr:;. Au:onio de Sicrueirn, At·av.ão e Mello, Antonio Carlos. B:n·ao (le Vil!~ Bella, Bnnrque de
Macedo BC!rort Duarte Bezerra C:avrtcanti
Bnlciio, Bnpti~ta Pereirn, Gamar·go, Canc':do de
Oliveira. Corrêa Hilbdlo, 1:1)"ta Ptibeiro. Ca~'rno,
Couto Ivr"agathiies, Diann, Epaminondas de ::Mel!o,
... e

i

Cnt'V<~lhu.

4

t

,...

,

.. ,

,

e

::

(..1

.:c.

se prcsúntc~ os Sr~. Luiz Felipp~, Ce~<Írio ~\.l
vif!!, Pompeu, Alves de .~raujo, l\Iuced~, Gavi~o
rh1to de Medeiros, Bnnrrruc de M:1cedo. Affonso
Penna, Lima Dnarte~ Danin, Diara, F:·auco de
Sá, Serapúico, Costa Ribeiro, Candido de Oliveira, lgnacio Martins, Liberato Barroso, Rodrig-ues Junior, Antonio dl.l Siqueirà, Hdefonso
de Araujo, B:1rão da E!'itancia, João Drigido. Marianno d;~ Silva, José Basson, Olegario, Prctdo Pimentel, José Caetano, Lourenço de A~ lmquerque,
_Espindola, Aug-usto Françn, :Marcolino :Monra,
Floees .Tonc nim Serra. Ft·eitas. Sinv~ · o"' ~ rianno, Galdino, Ribeiro de Menezes e i\lello
Franco.
Com nreceram de }Ois du chamada ·os Sr .
Amer·ico, Esperidião, Rodolpho Dantas, Uuy
B<l rboza, Fen·cir<l de Moura, Moreira de Barros, .
.Meil'a de Y<Jsconcelfog, Epaminonclas de JHeUo,
l\Iat·tim Ft·ancisco,Tavat·es Bell'ort,Costa Azevedo,
Soare~ Bmndão, Barros Pimentel, Theorloreto
Sou~o, Ba_r_ão Hom.em de Mello, Fr;1nklin D?ri~,

Fidelis Botelho. Felicio dos Santos,
Fet'nandÓ ú~orio, Florendn de Abreu, Hygino
Silva, Joaquim S1:rra, i\,nnte, Mnccdo. Manoel
C:1rlo~, Manoel Pedro, Prado Pimentel, Saltl:mha
l\Iarinho, Sergio de Ca~ti'O, Silveira ~!artins,
Si•vrsmun<lo, Serapl1ico, Throdorcto Souto, Zama
e Abreu e Silva.
de ~\.breu e Serg-io de Castl'Ó.
Ao meio-dia, o Sr. presidente declara nuo haComp:ll·ece1·am,depois de <lberta a sessão os Sr~
ver sessão por falta ele numero.
Visc 1ncle de Prados, Bnptbta Percit·n, Azambuja.
l\Ieirelles, Lafa yette, .lonqtlim Nab aco, r..~zerra
O Stt. 1. 0 SECtlETAUIO dú co.nla do seguinte
Cavalc:mti, Corrêa Rnbcllo, Souza Limn, nlontc,
Frederico de Almeida, Souza Ctll'Yalllo, FrecleEXPEDIENTE.
rico Rego, Souza Ant.l.r;H.lc, i\foreira Dt·andão,
Tllco!lomiro. Bel trão, Joaquim Tav:u·es, Horta
de Amujo.:Manoel Pctlt·o.
Fernando: O::crio,
.,
c
... '
~ '
Hio de J:,ncir·o, Goy:1z, S. Pau-lo. Snnta Catha~ reliano Mag-alll5es, l\Iarliub.o Cumpo:;, Camargo,
rina e Rio Grand.; do Sul, envinndo relatorios Frett:~s Coutinho, Pedro Luiz, Sulclanha Marinho,
e collecçõcs de leis. - A archivar.
F.·unçn C:.Jrv:T!ho, Belfot·t Duarte, Zam<1~ Joaquim
Breves e Silveir<J Martins.
·
Requerimentos:
Do· Dr. Maximiano Mnrques de Carvalho,- proFaltaram com participação os Srs. Almeida
pondo providencia" pnra combater a epidemia BariJoza, Andrade Pinto, Carlcs Affonso, Franco
da febre amarella.-A' commissão de sande pu- de A.lmeidà, Francisco Sodré, Jeronymo Sodré,
blica.
Manoel de :Magalhães, Prisco Parniso, Souto, SilDe Zeferino Carlos de Oliveir':1 Duarte. rPcla- veira de Souza e Theophilo Oltoni; e sem ella
mando contra a pretenção do bacharel Sizeuando os Srs. Antonio Carlos, Darão de Villa Bella,
NaiJuco pllra a organiz:H;ão de um theatro·nor- Bezerrn de .Menezes, Carriio, Couto 1\'Ingallüies,
mal. - A's commissões de instmcção publica e Fideli~ Botelho, Felicio dos Santos, Ifygino S_ilya,
azen a.
mundo.
O Sn. PnEsiDEXTE dá a seguinte ordem do dia
-pa1·a ozü d~ Agosto.
·
A's 1:1. 3/~ horus :ibre-se a sessão.
A mesri1a m:~rcnda para o dia 25', entrando na
O Sr. Visconde M Prados toma a presidenCià.
primeira parte o projecto n. 277 A de i879.
E' lida é approvada ;a acta da sessão antecedente.
t. {"''

'

.:.

..
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Lo SECRETARIO

dá. conta do seguinte.

EXPEDIENTE.

Officio do ID;inistro do-i.mperio, de 26 do corpcrador d'gna-se rece.Jer amanlüi (2i) a

:1.

hora

d.. tarcie, no paço da c:dade, a deputaçiio que tem

de apresentar os deeretos abrindo creditas aos
mmis enos o Imperw, es rangeu·os e marm 1a.
-Inteirada.
Do mesmo c i~ual data, remettendo os officios
do presidente aa província do Paraná. concernentes a dous projecto.; de leis que o dito presidente chegou a sancção por considernl-os incor-

.. .

...

'

.

vinciaes.
Do mini~tro de

~

.:

~s~r~nf'eiros, ~e

~

soldo de seu irmão repartido p01? touas Ígualmt\nte.»
Considerando mais que o monte-pio deixado
pelo official na sua origem como no seu de~tino,
e_ por sua propria natureza, representa nm depo~
Sito sagrado, que deve passar _niio. por um? graça,

26 do coi."-

apres~nt~r uma propost~· do poder executivo, stante do contr·ilminte: ·conclue a commissiio e é

abrindo um credito extraordinario para ser applicado ás despezas ua missão especial que tem de
ser enviada á China.
l\1arca-se o dia de hoje a 1 112 hora da t<Jrde.
Do secretario do senado, de 25 do corrente,
participando que o senado adoptou e vai dirigir
á sancção imperial a resolução autorizando o
governo a mandar admiltir a exame da :1. ." caeira
.. . ••
• s.
1.\
•
dantc Arthur Waldenmo da
Inteirada..
, i ·i , , eqq.enmen o e ã , ·
dindo pre~k1r exame das ma terias do fi. 0 anno de
direito de S. Paulo em :Marr;o..de :1880.-A' commissão de instrucrão publica.
São ';das e approvadas sem:dcbnte as reune, ções publicadas no Dim·io do Parlamento de 23

.

·:.

'

"

de 1879 dispensada a~irnpre~>sfio a rcqne~inJCt{to
o Sr. Cesario .•V vim, a primeira autorizando a
licença ai) desembargador do P<•r:'• Del fino Cnv:tlcanti de-AliJuqueque, e as outras sobre creditos
cxtraordinarios ao lllinisterio do imperio e da
guerra por diversns despezas.
,
E' lido, julgado objecto do uclilJernção c mnndado impl'imir o seguinte
18i9.-N. 283
A' commisstío de marinha e,gucrra foi presente o requerimento de D. Carlotn Luizn Augusta Tavares, em que pene se lhe conceda o
mont€'pio deixndopor seu fallecido irmão r(l'nacio
Tavares, Lo tenente da armada, c isso sem prejuízo do que já percebe.
Allega a supplicante ser a unica irmã solteira
ao supradito official, e contt·a o rigor d:1 lei,
que prohibe a accumulação de dons montepios,
pede a equidade .da camnra,
e. invoca
.
. o pr8ce...

-

.:de D. Etelvina Amelia, de ~1eneze~, que, ao
monte-pio deixado por seu pai, o capitão de mar
e guerra João Nepomuceno de Men~>zcs, mandou
i untar o de St~U marido, José Eduardo de Menezes
official· de fazenda da armada.
A commissiio, considerando as :1llegações da
supplicanle, e tend~ em vista o espírito protector

de parecer que o poder leg-islativo por estes e
outros motiVO:$ justos e que todns assistem á supplicantc adopte o seguinte projecto de lei :
A asscmbléa geral resCilYe:
· Art. i. o Fica concedido a D. Carlota Luiza
Augusta 'f:Jvares o morte-pio deixado por seu
irm~o, o fallecido L 0 tenente da ltrmada Ignacio
Eugenio Tavares.
Art. ... o erogam-se as rspostç'ües em coutrt!no.
·
St1Ja das sessões, 26 de Agosto de J.879.-.L1Iatco,mü .i. ow·a.- u·za o e 1 e ewos.
O Sr .•:Joa<Iuim Nabuco (pela ordem):
-Pedi a palaV!'a para trazer· ao conhecimento do
Sr. ministro du justiçn c da camara um facto
g-rave, que importa a liberdade de mais de 200
pes,ons, umas mantidas no cnptiveiro e outras
re uw as (c tvres a eseraVtt ao, llC a compan lia
de mmet·ação S. João d'El-Hei, do :l\Iorro Yelllo.
Vou expor :'t eamara os facto~, e csto.1 certo
que nt•o havct·á nn casa um voto discorde sobre
o que pertell''C f.:zer á magistratura do paiz
para obter a libcrdaàc destes nossos eoncidadão.;.
Senhores, por um contrato que tenho em meu
poder, de 2i de .Junho de 1Srr5, a companhia de
minet·~ção do :Morro Velho fez <•cquisiç:io .de engr.n I C ! I,
.;,
extincta, chamada Bí·azileir:.~ cle Cata Branca, e
como esle contrato foi feito em Lotidres, c a compnnhia do Mo:ro yelho,. em co~sequencia da lei
in(l'leza de 18'~3, nao podta adqutrtr escravos na
In~latcrt·a, ella adquiriu por compra o direito que
a extincta companhia tinha ao serviço destes escravos alug-ando-os. O contrato foi cauteloso e ser·
via-se de~i.lfphrase (lê):
• Como a dita companhia Brazilian é ou em
3i de Dezembro foi a dona ou possu,idora ou teve
di?·eito ao trabnlho e serviÇo dos negros aqui
nes~e abaix? mencionados• e de outras, porque não

de escravos. Estes negros então em numero de

384, sendo 221 homens, 88 mulheres, 4:3 criancas do sexo ma~culino e 33 do sexo feminino, 76
criancas ao todo, formanda um tol~l de 385 al-

mas, foram adquiridos pela companhia, com .a
condiçiío expressa neste contrato de que dcpoxs
de decorridos quatorze annos,. todos estes escra-
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Pergunto si se podia no livro da matricula dos
vos seriam ipso facto emancipados. Este prazo
exting-uiu-se em :1859. Ha 20 annos, estes ho- escravos Ianca r os nomes de tantos homens Emens, todos estes escravos que tiveram liberdade vres, como escravos de uma comparh:a estran·por este titulo, e~tão reduzidos ao captiveiro e geira.
com elles os seus filb.os ingenuos: como a comOSn. GALDIN"O Ms NEVES: - Si fosse algum
po re par tcu ar p es ava processa o.seus, o superintend~nte da mesma companhia os
(IItl outros apartes.)
deu á matriculn eni :1.8i2 como N'cr;nros da extincta om anhia brazileira de Cata Branca.
O Sn. CANDIDO DE 0LIYErnA :-A questão está estava na ::~!cada do nobre ministt·o da :.. zeuda
impedir qué semelhante inscripção fosse feHa?
a!Yecta ::~os tribunaes.
VozEs :-Não estava.
O Sn. IGNACIO !~L\1rriNS: - Houve procuração,
mas posterior.
O Sn. JoAQUillr NAnuco :-Pergunto si não está·
ministro da justiça m... n.0 S~. JOAQUm_NABUCO :-A questão estáaffecta na •obrigação do Sr.
..
r d~ ' a : e nc·
os cu! pados pelo crime de reduzir pessoas liÍambem es~á ;ffecta ao governo .
vres á escravidão "!
O Sn. f;.'\NDIDO DE OuvEmA :-0 governo nada
. •. r
fi
motot· publico denunciou o f2cto ; foi
O SR. JoAQum N:\nuco : - Está affecta no curador e a tlcção está em juizo.
ministro da ilgricultura, ao ministro da f.:.zenda
(IIa otttl'OS apartes.)
·
e·da jmtiça.
'
O
Sn.
JoAQuur
K\lluco
:
Eu
não
quero saber
O SR. lGNACIO MARTINS :-E nenhum poder:l
decidir causa alguma sem resolução dos tribu- quncs são as providencias até hoje to:nadas, porque não tem dado resultado algum (Apartes).
naes.
As providencias tomadas até hoje tem sido
O Sn. JoAQum N.umco :-0 livro da matricula ineffic:Jzes. O que quero perguntar é si se póde
dos escrnvos, por um aviso do illustre Sr. n'uma parte civilizada deste paiz, onde jt penetraram os capttaes es t·angen·os, con muar este
facto anomalo de ex.isí.'rem duzentos e ta.1tos homens
livres
no captiveiro,
sem
.
..
,..
... como :- escrc..vos
.
•

•._

:-

"'

4

•

-

•

""

I

depo-

o

verno 1Jrazileiro que se acham empenhados,
como os creditas e fóros da nnção ingleza; o que·
hn mais a considerar é que o governo in~lez deseja poder obter por qunlquer fórma a liberdade
dc~scs infeli:r.es,JJlle nté hoje não pôde ser obtida
das justiças brnzileir:1s.
Fez-se um inquerito, segundo constou dn impt·ensa,u qual pa1·ece tct· resnltauo ser dL~mittiLlo
de uma posi~~ão olfi.cial inglezn o ex-superintenO Sr... IGXACIO 1L\nTINS:-Isso constou lia imprensa; a demissãó foi por causa dn intervenção
em JJleitos eleitoraes.
(lia out1·os apartes.)
O SR. JoAQUIM NABuco :-Formulo as ser;uintes perguntas: .si em virtude deste contrato, pelo
qual a companhia do Morro Velho adquiriu
todos os direitos da antiga companhia de Cat.a
Brnnca, ÍIX:Jndo o prazo de 1~ aunos para a
emancipação dos escravos, porque pela lei ingleza não podiam ser vendidos, pergunto : si no
dia em cue se findou este razo não ficarilm
esses escravos ipso facto livres? (Szgnaes de assentimento geral.) ·
·
Eu sei bem que outra j urh;pruàencia niio se
lev:mtnría nesta cas<J, porque a outra é retrograsu, tão regressiva, senhores, tão, que mesmo nos
juriscvnsuHos do tempo de Justiniano não se
1:1cha quem a sustente.

mente.
(lia outros apartes.)
O Sr:. JoAQUIM NA1UCO :-Pois bem, senhores,
si assim 1\, desejo saber si um homem que nascenlivre, neste p~iz, como nasceram os filhos de
todos esses eseravos depois de 1859, depende~ para
gozar da sua liberdade, dos direitos que a constituição lhe recoahece da sentença de um certo
e ucterminauo juiz de um certo e determ:nado
ogm·, como a ara. esejo sn er si es a n o er
de um magistrado tornar assim incerto, p~r ~m,
dons, ou nlais annos, o estado de um brazllet :o,
deixai-o sem saber si é livre ou escravo, si tem
ou não dono. Pois um homem livre reduzido á
escravidão niio tem em. cada Jogar desto paiz um
foro, niio pó de appellar para qu::~lquer mag-is~rado,
estará condemnado á esperar o julgamento de
uma certn autoridade, em vez de ter no primeiro
ponto oncle se ache todos os meios de fazer reconhecer a sua qualid:tde de homem livre, de
cidadão brazileiro ? Não, senhores, essa não é a
minha doutrina. Todos esses homens são livres;~
..

..

'I

•

•

titulo eviuente, indi:;cutivel, que basta ser mostrado para tornar odiosa, impossível, criminosa.
qualquer offensn á sua lihcrdadc, e por meio de
delongas judiciaes, -de processos, de trumites, de
subtilezvs, estará no poder de quem quer que
seja commettet· conira elles a pirataria de um
novo trafico, ruantel-os no captive!ro indefinid(l-
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mente, explorai-os como escravos de uma companhia extincta hn 35 :mnos, matt·icnhil-os no
livr0 negro da escravidão ?
E' isso j u:;to, senhore;, c é possivel que o goVCI'·
no, que o ?J.inistro da ju:;;tiç:' na_ua p~ss~'· qum~do

O SR. JoAQm~r NAnuco:- Senl10res, eu tenho
peznr em que se manifeste nesta crtmara divergencin a este respeito.
VozEs:- Niio, não.

cia tÍo paiz, saivar' os ~t'~dit1~s ·dn ~la.gistratura
nacional, g:mmtit· n li!Jerdade á duzentos e tnntos

aproveitar áquelles que entendem que esses homens devem ser mamidos na escravidão.

-

.. 'I ·. 'l

•

..

.

...

•

.

..

...

I::'

...

Senhore::, o l1onrado Visconde do Rio Branco, uma só pessoa que entenda que e~ses homens
consaltad1 por um collr.ctor si se devia no livro devnm continuar no captiveiro.
da m:1t1·icult1 dos escravos fuzer dedat ação de
O Sn. JOAQUI.:If NABUCGl :-Então cnmo é que ha
condit:ões rcitas p:trn a libt'rdade, expediu este
aviso, que é uma gloria w~ra a sua admini~.ra~~iio; vinte ann(Js estiio esses homens no cnptiveiro ?·
O SR. kt\ACIO MABTINs dá um aparte.
porque é preci::~ àizer q~e nesse tcmp~, ou p~r
•

I

f..

0

f

,

:

0

prJtlu;.ida pela ·m dC' 28 de Seletnbro, on porqile
a :tdminisbnwão se achasse :n:imada de idéas nwis
i.ibera~~ ( 1:<11Íto a escravidão as wovidcncias tomadasforam sempre no!!entido da li herdade depois
é qut~ outra;; pn•videndas lêm sido tomada~, JIWS
:ilt• sentido da proprii'dade St~rvil. O Sr. Vi:'condc
do Rio Branco expl'diu o rtviso de 8 de Junho tlc
1872 cujo iniice é este: Não se podendo considerar como escravos o~ inrliv\duos a quem se C:lll·
ceder liberdade sob quatquer contlir,:ão ou onm,
nilo deverão elles ser comprehendido:; n: mntricula de que trata o art. 8. 0 ua lei n. 2.010 de 28
de Setembro de ~87L
O Sn. GALDrxo nAs Nr-.vEs :-Logo, siio lines:
não podiam ser matriculados.

•

..

"

t

...

serc:;Jiza a condição de que depende a sua liberdade, c lw 20 annos que esse' humens s:tbem
que ficunm1 livres; porque em 20 an110S nitO se
IOIIIOU providencia nt•nhunw? Porque htt 20
an.nos a justiç<~ dor·mé? Porque ha 20 anuos este
cnrne !'óde ser consr:mtemente perpetr:1do?
c.., Sn. Ia :sAcio MAnnNs :-1\Ias o fac.to era completamente ignorado no paiz.
O Sn. GALDixo DAS Nm"Es :-Nií n=-o lOdia e
ignorMlo; é publico ; eu sei delle ha muitos
::nmos.
0
N·
não hã governo algum que tcP .la ·responrl ido· a Eu moro naquelle município e ignorava is:>o.
essa consulla de outro modo, porque isso está na
O Sn. GALDINO DAS NEVE3 :-Lá. em -1\linas todo·
lei.
o mundo sabia ..
O Sn. JoAQUJ~I NAIJUCO : - Bem; estes são qs
O Sn. IGNACIO ilfARTINS :-Como snbi:1? l Então
escr::rvos a quem si ctmcede a liberdade sob cer- porque V. Ex. não denunciou, si já sabia?
tas condi ões · mas cu errrunto si a nellP.s escravos cujo prazo de Mptiveiro j:í se extinguira,
quer dizer, cuja condição já estnva completa, denunciante.
, podiam ser nu,triculados, quando os outros não
O Sn. IGNAcro l\TAnTINs :-Denunciar em favor
- o pod~~m?
da libérdade é sempre honroso.
VOZES:-Não! Não l
(Ha outros apartes.)
O SR. JOAQUDI NAuuco:-Por consequéncin, nós
O
Sn. JOAQUIM NAnuco :-Senhores, a cnmara
tinhamos ahi a accão do, ministro ·da fuzemla ou
me permittirú completar em urn ponto o historico
da agrh.:ultura (NCi.o apoiados) . .
desta questão. ...Eu dis:.;e
em
. que. esses escravos,
. ...
n11t>S é que têm de proferir a- sua senlen(;a a esse companhia d~. miner;<;5o de S. Jo5o d'El-Hei,
respeito.
clwmada do :Mono Velho, com a condição de
dar-lhes liberdade no prazo de :l.ú, annos decorO Sn. CEsAiüo ALvn.r:-A matricula está feitD. ridos.
·
·ha annos.
Mas não-eram todoS-os c~crayos que tinham de _
(Hà outros apartes.)
esperar que este prazo decorresse; os menores,
O Sn. JoAQunr NAnuco : -Bem ; a matl'icula e estes, como disse, eram em numero de 76, fiest:i feita ha annos, mos eu estou denunciando o cavam por este contrnto com dir.eito á sua limodo por que a matricula.foi fe1t1), estou dizendo berdade desde que completal'sr.m 2:1. annos. Quer
que em :1.8í2 foi permiLtida neste jJaiz a matri- dizer que um menor adquirido pela companhia
cula de milis de 200 pessoas. como escravos per- de S. João d'El Rei em :1.815 que tivesse de idade
p. annos,~~or exemplo, em 1819 t!~ha ~i_reito
tencentes a umn companhia extincta.
O Sl\. GuoiNO DAS NEVEs:- Foi um modo
capcioso.
O SR. LounExço DE ALBUQUERQUE:- Quem tem
de fazer a matricula não indaga a propriedade,
aceita•a lista.

(Ha outros apartes.)

obteve até hoje, e até os filhos de toda essa geraÇão de escravos que deviam se1· livres em :1859
ingenuos de ·nascimento, estão ha vinte annos reduzidos ao captiveiro 1
Tal é o systema da escravidão, tão vicioso é
clle, que esses 385 escravos acham-se hoje reduzidos a pouco mais de 200 !
·
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O Sa. lGXAciO :\IARTlNs:-Niio chega. São 170 mi~llto ;tpresentado pelo no:Jl't~ tl::putaJo por
c tnntos.
·
Pernambuco.
O Sn. PnEsiüENTE:-Ha ur;:!'encias n:ncidas pela
camara para hoje. O 110brc·- deput::Hlo ~ó pC:de
pedir urgencia Jara a sessão seo-uinte.
O S:1. IGNACIO :.'\I.\nTrxs:- Temos aind:l um
quarto lle horn JW!'n expediente, ea pc·ço urgencir: por c;:se tempo ara 1.br alzunw:::: t''\'•licnri!es
ao no H'c eputac o.
~
'
'
mnis tempo abqsar da paeiencia da camara
.(não apoiados), voa fornmlar lllU requerimento
E' conccllida a mgcncia .
jledindo ao nobre mini~tro da justiça informações so!Jre os pnssos que o governo tem dnrlo,
O S!i•. Ignacio j,[artius ;-Filho c recomoa:~eute tla :Hlministrngão pu!Jiica, com~ pl'ip.- sidente na comarcu onde sr~ acha t:slt.lJelecida a
. cipnl responsnvel pelos n·edi Los deste p:uz, na o companhia de mineraçuo S. João de Ei-Hd, coso parã conseguir a 1 ler <1 c ces!"CS nossos con- nhect a JlOl' compan Hl o ~· OlTO Yo o por se!·
cidadiio~, <çomo tambem pam puni I' Lodos nquelo Jogar onde se aclw situnda, cn enten110 que
~~-~ qne s~j~m culpaclos desse ca 11ti veiro, illt•gi- j. pouerei_ prcs.~nr a~ .no~re di~!~Utn_do e_ á e.~;.mar:o

..

.

J

•J

..

t.•

(

\~··

o

..

cias que S. Ex. araliade fazer.
O nobre deputado nuu foi bem inforctttdo so1ro
muito<;. pontos em fjne tocou no ::eu discutso. O
facto é verdadeiro. Em 18i5 a tomp::mhiu de
mineraçi'io Cutta llranea, liquhhmlo-~e, i1a:-sou
todas as sn~s pertenças, utencilios e l'~[~:·níos
11ara a companhia Lt<l l.Iono Vdllo, ficnni10 O".
est:ravos tllugados o olJ:·ig:aclo~ u ser\"ir 14<nmos,
í1ndos os quaes, gozuritnn da libd'dade. ;~s:::e
•
• ' 1
~
* ....
g•.. ), ! '! I:
de. i8~5 c ratificado d·~uois no llJitWrio n ~~ cl13
Março i.! C IS.iü; porém o rneto e!·a igtiüc ::.do no
municil)iO ~lé elos ·n·o·)rios cscraí'o:::. Filll!os o::;
(. .
\,;~~:~~~
. . • ..
.
v . . . ..
:1.~ annos os cscra\'OS continuaram injtt:;t~:mcntc
medintamcntc á liberdade áquellcs que della u servir como escr<~vos àa Catla llranca :1lugatlo:;;
estão injustamente pl'iv~.dog, uns porque o seu no :Morro Velho. O lliJÍJrc deputnào nos reza
cnptiveiro nenbou, outros porqltn na,:ce:·nm injustiça de suppôr qu·e ~o mos contrMios ú li:Jel'livrr~s, lia Yinto annos (1liuito !Jem}. Esses. sendade desses e~cruvos (Apoiados). r·;;·,o htl t:~l,
timentos, senhores, ~ão os da cama:·u tod:1, estou todos n1ís desej;tmo;; que sejn, pelos irii;unaes,
.. ·
. • :t
o
r:
-certo; por i:;so limito-me it :;uscitar a quesiiio, -- ... ·
porque c a c ua or em nessas CJUIJ não po .em c que el!L\S della gozem, stndo punidu.> os enl·
~er :went<Jllas no pai'lamento sem qne se.]am
pauos (.Apoiados).
·
·
logo resol,·idas, c sento-me conwncitlo de que
O nobre deputado pareceu-me preiender r.cni.io t:1rdaní muito o dia om que os anlig••s L'S· cus:n· as autoridades nacionaes por nãu terem prücravos dn companllin lm:zileira e os seus lllhos, movido a libcrdude desse;; escraíro~, tn:··s Hole
11ascidos ingcnnos desde 1859, vejam-se livres S. Ex. qne o facto era ignorado não só 11:•- ..
tlo •:aptivciro qnc os opprime.
nossas antoridatles, como pelas ::mtoridad•~s iuglezas, onúe foi feito o contrato, r1ue si àelle
(1lfuitos apoiaàos.) ·
ti\rrs~em conhecimento, teria o resjJectiv,J miO Sr• .ll..:ugaslto F.1•ança (pela. ordem) : nistro fciLo liu muito t.:m JO a reclamar~ão. ufim
-~r. prest(ente, quan o orava o 1 ustrc
epu- de que os escravos gozassem da lib(:ruade que
ta do pelo Amazonas, justiílcando o requerimento ltJes foi concedida pelo contrílto ct>lübr<~do em
que depois mandou á mesa, relativo ao processo Inglaterra (Apoiados).
de um dos vice-presidentes da mesma pruvineia,
A ld de 28 de Setembro de 1871 estabeleceu
tiYe de contrapôr alguns ~partes ú douLrinn que a matricula dos escravos, e então o ex-director
expõz o ill:Jstre uepu!ado.
·
da comptmhhl, o Sr. Junws Gordon, que foi deEntretnnto, esperavu que entr·asse em diseus- miLtido não só por esse fncLo, como disse o nobre
siio aquel!e requerimento }lara expendr.r a mi- deputado, mas princip~llmente pela snn inter·
l!iw opiniiio, como, porém, fui informado de que venção indebitu em ncgocios elcitoraes, precielle não tinha ~itlo dado para a ordem do dia, sanuo matricular os escravos o fez, como superrequeiro a V. Ex., ~i está na sua alçacln, que o \ intendente da companhia do Morro Yeliw, onde
de para u onlem do dia de amanhií sel!l pre- os escravos estavum como alug:~dos, e mandou
juizo de outras materi::s mr.is importantes; si ;buscar em Londres a procuração da directorü<
VozEs:- Real.
O Sn. JoAQlim N.\nuco :-Limito-me a mandar
á mesa o metl i'C:fJUCl'imcnto> porque estou certo
de que ni:1da que algnma;; divergenciu" tenham
apparecido nesta casu (nilo apoiadas) qtwntn ao
meio tuais conveuienln paru eh·~gar-se no fim
de.scjauo, a rJui~stão em si jü está julgatla perunte
este tril:mnnl (apoiados) : o direito destes homens
nüo )(:t1c sor contestado (n oiados' · elles são livres. s.Jo ddauãos hntzildros desde 1859, os seus
lliho·s n;;:;ccram li\'J't:S e Llnve haver 11a :co~sa
lei, no espírito uos nossos mugistr<ldos como ha

:J.

...

l

.•

~

.

~

.....·

.

~

'\

(\ \

.

.

.

se!'ltarei um i·eqnerimento neste sentido.
o SR. PnEslDEXTE: _Tomarei em considilra~ão
0 pedido do nobre deputado.

.

..

...

..

11

.

'I

..._.,

'l,.,.}

/

.

~

-~

"A dii'c~toria mandou essa pr~curaÇão, que
c~1egou posteriormente á matri~~·~ que o ex~
d!_l'ec~or fez. O colle~tor do mp.:ç.IcipiO de S~bara

nao tmha competencw. para reJeitar a matncula.
A lei manda, em relação á matricu}a dos e~era1os,
-Peao a V. Ex:. qae consulte a camura si con- que são competentes para mutricnlal-os os sesente na .continuação da discussão do rl'queri · nhores~ possuidores, prepostos, etc., e elle matriO

§x-. l'gnaeio

J\.

M:::u::•t,ins (pela. ordem) :

21,. -TO:UO IV.
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culou-os como superintendente d~ companhia q.uc se regulam por assessores, mas sim a
:Morro Velho, onde os escravos se uchavam como juizes que tenham respónsabilidade propria.
~llugados, Feita a matricula, appareceu posteriorDesde que a denuncia foi dada, qmmdo estes
mente uma denuncia dada p~lo ddudi'io Antonio . escra,'os foram depositados er::: poder de um
Carlos Rebello Horta ao juiz fi!Unicipul de Sn._~ará, ~onrado cidn~liío, o juiz. mandou que os .seus
:1860. O Jui~ municipal de 'enFio,

o illustre e dis·
tincto Dr. Chassim Drummond, tomou immediatamente todDs as rovidencias ue o ca'o .·iO'ia.
nomeou curador dos escravos a um dos muis ha:
beis advogados daquelle termo, o mustrc coronel
Jacintho Dins da Silvn, que não tem poupado trabrtlho em bem da causrt dos seus curatellados.
Appm·eceu depois,Sr. presidente, no Jomal do
Commercio uma corresponuencia denunciando o
· ·

"

·

· .. · rr· _...

rr

no presidente da provinc'ia eX-igindo informaçõcs, c instando pnra que esses escravos fossem
considewdos liues. si o devessem ser. O nobre
mmrstro a JUstrça "tem contmua o a tomar as
providencias precisas, exig-indo constantemente
circumslanciadas informações como o nobre deputado poder{\ vêr nos documentos que aqui
estão. Entre elles vem uma informação muito
circumstãnciada e minuciosa, dada pelo illustrado juiz de direito da comarca do Rio das
Yellws,mag-istrado intcgerrimo e que na rectidüo
com que distribue justiça não encontra superior
no Imperio, o Dr. Frederico AugustoAlntres da

sitados para no fi~al serem entrcg~es a quem de
direito.
O SR. IcxAcro ~Lwmxs :-O que queria que
se fizesse? Quereria o nobre deputado que tratando-se de uma acção judiciaria, · o governo
usurpasse attrihuição do poder j ndiciario, e que
declarass
e motu r lrio livres estes escravos?
O SR. GALDINO nAs NEYES :-Si n matriculu
é nuJh) ...
0 SR. lGNACIO l\L-\RTINS : - Não póde qualifi·
car de nulla desde que os tribunaes competentes
a julgaram valida para o dfeito da lei. Logo que
a denuncia foi dada no furo da cidade de Sabará,
o então director da companhia aprosentou-se
pedindo um prazo de 90 dias para poder obter
de Londres informações e esclarecimentos a respeito da questão. Um prazo destes e para tal fim
não podia deixar de ser conce~ido, principal-

.. ' ~1 i
.
.t ..
' !:lo... o
'
deput(ldo que a causa desses escravos ha de en- naes qu~ vencem por igual_ modo garantidos. O
juiz concedeu o prazo e a companhia exigiu de
contrtlr
.. .. ·da parte .dnquelle
,. . .. distincto
. . magistrado, Londres esclarecimentos ares )Cito .
a
ara mim, Sr. Presidente, e ora
completa justita (Apoiados):
~
Apparecendo essa denuncia no Jo1·1wl do Com- o direito que têm esses escravos á liberdade
metcio, o ministro inglez reclamou do nosso go- (apoiados), mas admiro que o nolJre deputado juverno providencias a respeito; a sua rec1a· risconsulto como é, queira que o governo decida aquillo que é só da competencia do poder
maçiio chegou ás :mãos do governo qunndo as judiciario.
·
p~·ovidenci~s j~ estavam toma~as pel_9 Sr. mi-

descuidado desse negocio.
O curador nomeado, o coronel Jacintho Dias
da Silva, vendo que a matricula desses escravos
tinha sido f~ita sem procuração ou com datn anterior it da procuração, entendeu que, em vez
de propôr a ac(}üo de lillcrdatlc, seria mais fnail
conseguir a liberdade dos escravos, por terem
sido dados á matricula por pessoa incompetente,
e int~~~~u a acção ndministrutil';me;tte .. O· jui.z
nistrativa e que devia S()r proposta a ncção de
liberdade em fnvor dos escravos, reconhecendo
assim o direito delles proporem a accão de liberdade. Essa sentença do juiz de direito foi confirmada pela relação do distríc.to.
Chegando este facto ao conhecimento do ministro inglez, este dirigiu-se ao nosso governo,
pedindo info~maçõe~ a respeito, entendendo que
a sentença tmha srdo contra a liberdade. l\Ias
assim não foi; a sentenç:t foi pela incompetencia da acção.
Não só. na :1. 3 instan~ia~ como na 2. 3 , ficou
IJorem a competente acçâo de liberdade. Aprov-eito a occasião para pedir ao nobre ministro da
justiça que-quanto antes nomeie um juiz municipal para aquelle termo. Uma questão im}}Ortan te com o esta não póde ser tratada perante
um juiz leigo. V. Ex. comprehende: questões
graves como esta não Re podem confiar áquelles

usurp~ção, s'{ ó govêrno d~cidis~;e·sta 'questão·
O Sn. !GNACIO 1\IAn.nxs:- Esses escravos, asseguro aos nobres deputados, estão em um município em que podem ter plena confiança que
lhes será feita plena c completa justiça (Apoiados).
Fiquem tranquillos os nobres deputados crue
os direitos desses escravos não ~erão preteridos,
e que para os uemonstrar elles terão todus as
garantias; nws nós temos fórmas legaes de pros,qu nao o em :Ser i p ns< as ( poi s .
Posso ainda garantir que o actual director da
companhia, o Sr. l\Iorrison, humanitario como é,
não será desfavoravel á liberdade desses escravos, desde que reconhecer que elles a ella têm
direito, e ainda mais estou convencido de que
si delle exclusivamente denendesse, jú esses es·
cravos estariam completamente livres.
O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Entretanto, continuam no captiveiro.
O Sn. !GNAcio M..uTrxs :-Quer, porventura,
o nobre deputado que o poder executivo decrete
a liberdade delles "l
O SR. GALDINO DAS NEvEs:- Si pudesse ser,·
ficariam cortadas todas as chicanas.
O SR. !GNACIO MAn.TINs:- Si pudesse ser, diz
o nobre deputado; mas a lei diz que não póde
ser (Apoiados).
.
Sr. presidente, estou convencido de que esses
escravos encontrarão na justiça do paiz garanti a
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a seus dirl3itos, que suas liberdades serão reconhecidas, que elles serão indemnizados dos jor. naes que venceram durante o tempo em que es!h:eram no captiveiro, si este fôr reconhecido

" preteridas.
não serao
Devo ~izer ao nobre deputado que t~n.to o ~oterino de estrangeiros, como o illustre ex-ministro o Sr. Barão de Villa Bella, como o nobre
ministro da justiça, têm tomado todas as providencias a respeito deste facto, como se póde ver
dos documentos que aqui estão (1·e(erindo-se aos
papeis que tem em mãos).

• nten o que as o scrvaçoes que ten o e1to
devem satisfazer a exigencia de esclarecimentos
feita pelo nobr~ clepu~ado;. mas si S. Ex. enten-

desses mesmos depois de decorridos os 14: annos
do contrato?
Sala das si3ssões~ 26 de Agosto de :18i9. -Joaquim Nabuco.

O §r. Joa<JU.im Nabueo (pela Oí'd~.-1n):
-Sr. presidente, o adiamento deste req·aerimento póde causar damno aos infelizes escravos,
e que se ra a. o e-se m erpretar ma esse
adiamento. A camura póde pensar talvez o contrario, mas estou certo que um adiamento qualquer seria desfavoravel á liberdade dessas pessoas! que todos queremos ver, quanto antes,
realizada.
A causa da liberdade destes homens não é tão
simples; basta dizer que ha vinte annos que
estfto no captiveiro, e que ha dons que e!les não
podem obter a sua liJ)erdade das justiças locaes.

prompto a ~1inistrar a S.' Ex. outras quaesquer, ·diram a palavra não querem adiar indefinidapois sou morador dáquelles Jogares, conheço os ment~ o meu requerimento, eu lhes supplicaria
factos, e posso dar as informações que S. Ex. exi- que desistissem delb para votar-se, mas não
gir. (.Muito bem, muito bem.)
podendo contar com a sua acquiescencia; como
aos sabbados não ha sessão, peço a V. Ex. que
O Sn. JoAQUm NAnuco: -Peço a palavra.
consulte a c~sa afim de que este requerimento
O Sn. PnESIDENTE : - O nobre deputado não seja dado para ordem do dia da primeira sessão.
póde fallar duas vezes pela ordem.
.o sx:. Lim~ ~ihll~t:~ (pela ot~em) : ~
O Sn. JoAQUIM NAnuco: -E' sobre o requeri-

á mesa.

O Sn. PRESIDENTE:- O nobre deputado limite-se a mandar o seu requerimento.
O SR. J?AQ~m NAnuco:- Peço a palavra para
O SR. PRESIDENTE :-Não posso dar a palavra
para explicações em questões de ordem; é ex-

passagem do requerimento, :lntes o sustento, e
desejo a sua passagem para que o nobre depu·
tado e a camara se convençam das providencias
que o governo em oma o, e. a cons1 eraçao
que este negocio lhe tem merecido.
Portanto, desisto da pDlavra.
Não.havendo mais quem pedisse a pulavra, é
posto a votos o requerimento e approvado.
PREIIEIRA PARTE DA ORDE"I DO

DL-\..

Apresentação do requeriÍnento do Sr. l\Ieira
presso no regimento.
de Vasconcellos, cuja urgencia a camara havia
·anteri9rmente votado.
Vem á mesa, é lido, apoiado e adiado por
ter pedido a palavra o Sr. Lima Duarte, o seO Sr. Meira de Vaseoneellos:guinte
Senhores, tteho-me na tribuna em virtude da
urgencia que obtive na ultima sessão .
REQUERiliiEl'.'TO.
. Tenho por fim responder a alguns pçnt?s do
Regueira que pelo ministerio da justiça sejam
mandadas :l camara ns informações no poder do
governo sobre os seguintes pontos : '
:1. o A quem pertencem hoje os escravos da
extincta companhia Brazileira (Cata Branca), matriculados pelo superintendente da companhia
de mineração de S. João d'E!Rei (de Morro Velho)
como taes?
2. 9 Não tem o governo conhecimento de um
contrato de data de 2:J de Junho de 181í:5, entre
aquellas duas companhias, pelo qual os escravos
pertencentes á primeira deviam ficar emancipaos, os menores quan o comp e assem annos,
e os outros depois de :1.4. annos, prazo extincto
em :1.859?
3. 0 Que medidas têm sido tomadas para garantir a liberdade adquirida por esses escravos.
e para. fazer punir, pelo crime de reduzir pessoa
livre á escravidão, aos que tenham sido agentes
do C3ptiveiro dos filhos daquelles escravos, e

.

'

representante pela provincia do Rio Grande do
Norte, o ?r. consel~eiro J2i9go Velho, a quem
tributo esttma e constderaçao.
Eu não desejavD, senhores, travar discussão
com o honrado senador nesta oc.casião, não só pela
natureza do assumpto, como tambem porque
reconheço que a materia que vou discutir se
acha deslocada da occasião opportuna para o debate, e é a elle trazida fóra dos tramites regulares.
. ·
Bem comprehendo que as discussões de uma
casa do parlamento devem-se reproduzir na
r
ando o assum to ue foi ob"ecto dessa
discussão é trazido á tela dos debates, segundo os
pl'eceitos consti~ucionaes e na fórma dos regimentos respectivos.
1\Ias os precedentes c a pratica autorizam o meu
procedimento, e eu tenho necessidade e necessidade urgente de abrir uma excepção visto como
o illustrado senador em seu discurso, além delevantar censuras ao governo e especialmente ao

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:15 - PÃ¡gina 8 de 33

188

Sessão em 26 ele Agosto de 1879.

I

·---:c

~)arLido liiJe~al dn m~nh~ pro\"_!ncb, representado
na assemb!ea liivvmcwl, nao poupou as :mtol'idaues policiacs, á~ quaes nttribuiu abusos e
;;scan<blo;; qu\l nãü praticaram.
Tudo is:;o ::cria pouco si elle, trntando de
um.. cl'imc
"'0 l'UYC.
não tinsse de envolta com as'
'
"· . ~' . - _, ..
'-'-''-'~U.Hi.:>

ljlif•

1\)l.

UCI.'\.i.1UU

JJtllll

t:_eitns estas considernoões ~ara explicai' a
razao porque me :1cho m1 · tribuna e para que
o nobre senador fique sabendo que não venho
retaliar nem offender a sua pessüa, CfUC me merece estima, vou ent1·nr na resposta que pretendo
dar" a. aluuns
pontos do seu discuJ·so.
~
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choc:tm n:teresses p:n·ttd~mos 1lc.no~s<1 pt·ovmcin, o respeito reciproco nconselila que, niío ohstanto a distancia politica que nos :::e para, devemos
evitar discm~ues pessones, c :;ómen te descutirmos
no terreno dos principio~ e elas idéas, evitando
concorrer p3r'' que cdios loealisados cada vez
mais se pronunciem. Os partidos, não obstante
que OS priucipios poli ti co;:, que CS St'.p31'3ll1 C
os cxtr:::m::nll, tem um pont~' de contacto, onue
toclos se cJnfundcm c cieycm coml.Jinar o:> seus
esforcos: ,; o interresse }1uhlico, a causa com~num: <]lie deve ser r:oiJerta pela han(!.cira de
ambós os parihlos.
:::il 1s.o e Yeruauc f'm reiatao a pnm1ca gera~,
muito mui.or ~pplic3ç;ão ter\l a respeito de nn5sn
provincia; ;;üu cs\aclo de uet'adentin nos impõe. o
A OTT~.
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attcnt::t1os ue excesso~ prat:cndos pelas auton~
dndes do intr.riot· nns provindas da Parnhyba e
do llio Grande uo Norie: é hor1·oroso ! ... »
• Vê o senado este maço de jom:ws? (mostl·ando) Ni,o ha um só <Jne niio contenha a exposição de caso::: revoltantes em que a autoridauo
a!msa da maneira a m1:is· cscandnlos:1 dos meios
legaes pnra !1ns inteiramente conW11'ÍOS ;Í justi(la,
ú morali1hule ú garantia que todo o cidalliio pacifico lem o direi to de exigir elo g-o\crno, seja qual
ror o credo fJOlitico a qne pertcn~'n, para a sua
fortuna, honra c vida ...•
A exngeraçflo do illustre senador na apreciação
fJUP. taz r. qnc ac;:bo ae ler rcrCia-sc (ie suns pro}}rias pnl:rrrns; quanto aos almsos policbes, ape~
nas menciona dous, como veremos mais :1diantc;

";., •

\f'-'"<

't

darios 1jara de accurdo emprcg:n·mos esfo~oos
sinceros peln sua pro:;pcriuade futUl'a. Acredito
que esses srjam os intuitos do illustre scnad?r.
A experiench acompanlwdn ele grande pnva<:ii'o e t.cerbos desenganos é snfficientc para aconsellw.r a necc5sidade de uma politi::a generosa,

JaZeilUU

censuras ás autoridades dt~ i:ninba provincia c
tambem ao g-O\'erno, siniio dirccto, iudircctamontr.. nm· Nlll<:n cl:l fn!l.n~fiA~N··n,·nnr..~ in,Jividual e de propriedade e dos attctllndos i:l nbusos
praticados pelas autoridades policiac.:::. Vejamos.
S. Ex., sempre exagerado em suas apeetiaçuc:-, manifestou-se nestes termos qtwnro n esses
abusos e atlentados (lê) . :. •mas ultimamentil í'Cme!lwnte situaoão tem empciorado muito, c cn

boatos calunmiosos adrede espalhados 1J<11'n ferir
a l'Cputaeão e peobidade de um cidadão distincto,
w:e'!o.-:~ 11, '"-iim!1nami,1lta nroYinchl 1~ninim:1ortanr:ia c real mert.'CÍ mcnto tem a Llrahillo
e.ontra si ,~,; iras e despeito u.~ inimigos volitico>.
menos p:m::rosos; refiro-me ~~o Dr. Fr,mC:;;co de
Pauh SH\a Pinto.
Eu não .desej:ira encontrar-me com o i!lustrauo senador nas díscus~ucs p:wlamentare:; em

•

''J UV•
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pried:Hle, exprime-se Yagnmentc, cDt't'eganlio a::
côres sem especificm· f:Iclos não obst:mte ter
f diante de si um l!Hl(,'O ele jorn:1es. eoma disse; esqne::enuo-l'e qnc cssses nttcntados se dernm em
gTalHlc cscn!:1 e de uma maneira atte!'l'ndoru na
. situação pa~sada; tnlvcz então se pudc::;se melhor
.t~u.ul<u. ~:: H.'<-< , u.pu11u~.:, thl'> _~ui.'<.<:, v
uu:-:o prwv•uppnca: a apustropne
e norruroso . u~:: que
pios, onde sómentc os purtitlos se extremem e mon o nobre senador.
.
se definnm, concluisl::mdo o poder como meio c
E' certo, senhores, que nn provincln dn Paranão como fim de :mn5 ~spiru~ues, rc~peítando-sc hyba, nssim como nus provinci;ts Yisinlws, a sereeiprccumente, recorlhecendo n justiça e o me-. gul':mra individual c de p!·opriedi1de no interior
recimento ~em distincç:io ele pessoas, ele1grupos, se achnm serinmcn te comprouJcttidas, constan•
de numero, nem de posiçi'3ês.
temente p::rtmlJadas; não hn segtmmça; ho.rdas
E~:::a luta vehernente e encnnd~:scentc onue , 0 • de :~ssassin~s .c cr~minosos inradem o:-: scrtue::
bres:them us paixões partidt1l'Í:1s, c que Wo 11 ro· dessas p;·o·nncws, duo assaltos, roubam e mat.am!
nuncbda se tem munlfe:'ttulo 1tesses u!timos
.Mas a justit:a manda reconhecer que esses factos
tempos s••wcme serve parn esLI'<lg'<ll' os pnrtiúos ntto siio novos, nem poaem ser Imputados ao
e comp:·o:netter o pniz e sun• iw~tituigõL:s.
·
actunl governo: elles siio antigos c oriundo::;·dn
O que nobilita os pa1·tidos e seus homens é situação passada.
:-: justiça, rnodernçiío e a igmt!dndc n:1 apreci:H:iio
Os criminosos e assassinos que infest:nn os
àos factos e a.~ontecimento~; a lei deve sce unw sertões datJUCllas provincins não eomeçaram "
s6 c inYariavel: justira parn todos, modelada ri- existir de r> de Janeiro para c:i; elles vieram
gorosamente pelo merecimento de cada um. Eis de :Lti de Ja!ho, e têm 11ereorrido todo o periodo
atéonde chegam meus desejos e paen onde con- administrativo desde :1.~68 até hoje, c talvez nuvergem todos meus esf,Htos.
quc!la época os auentados ros~cm mais frc ·
Não quero a igurddade absoluta, que é impos- quentes.
E' assim, como consta dos rela\oriM tios presisinJl, nem a. __ politica de all'eivões, em prejuizo
dos peincipios e dos verdaueiros :1migos, pol'que dentes e tlos lllinistros da justira, que entiio hoe"-emelhante nolitica é transitoria a(l'ruda súmen- das de crimino~os ouc infestav:nn o::; sertões dete ::los escolhidos e descont\.'nta a todos.
lttpillavam, roubavam c assassim1Yam. E' assim
Pato justiça ao illustrc senador a quem res- que na comarc~ de Pombal assaltam D cadêa e
pondo, respeito ~nas intencues e acredito, que as soltam 6,3 criminosos que lá estavam, muitos já
1neXt!Clid3es em que cahiÜ s~o filha5 do enga- sentensiados.
no, por ler sido md informado, e nunca da má
E' assim que o proprio subdelegado de l\1iseriYontade.
COI'dia m:mdava assussinar por um soldado t1
'
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:Manoel Lopes de Lyra; desse facto seguitl-se uma
reacção; a familia do assr.ssinado não encontrando
justiça nem garantins na autoridade, visto que
era o proprio subdelegado ·que mandára commetter
·

•

•

..

r· rr

.. ~.

lo

quartel do dcst:icamento e assassinou o comrnan·
dantc e um soldaclo que eram indigitados como
cumplices no assassinato.
E' assim que em ajasetra um grupo e
homens al'!nados assaltou a villa, em um dia de
eleições dcscarregaiJ.1 as armas solJre o povo inerme, sendo ~victima entre outros o illustre eiLlauão
liheral Antonio joaq~im elo Çouto Cartaxo.
.
E' assim q.ue em ~anta _Fe 1~m subdelcgad~ m·
y li
·asa de seu ro )1'10 ::n Jara erscn·mr seu
cunhado, de quem era inimigo, e tendo encontra o
resistencia, travou luta de onde resultou a morte
do ~ubdclegado e o ferimento do aggredido.
~~s c
'
época; ba~ta guc o nobre se!la.dor leia ~s r~lato·
rios dos pre~1dentes e dos :n_mJstros Qa JUStiça, e
ahi encontrara com frequencia narraçocs de factos
ignar.s ! Não pense o nolJrc _senador que llretendo
Jeo-itimar os attentados de hoJC eom os de hontem;
nlio um ~~buso não autoriz:~ out\'0, pelo contl'ario,
deve servir de aviso ]1<1!<1 qne se evite c nunca se
reproduza. Pretendo somente demonstrar que os
aJmso~ e attentados em minha ~roviutia foram na
!'

(.

\.~(.

l

::,,

...

'

hoje "tem diminui do, c as autoridndes se esforçam
par::t eorrigil-os e repri}llil-os.
. . .
"R
• a ,ao assada a lro)VlllCia d1spunha de rucursos mnis efiicazcs para repressão do
crime. não estava assolada pela secca, a );Ua popu1acão itão estava disseminada, não vivia ambulante
coino hoje vive·; a força publica podia mais facilmente mover-l'c de um ponto para otllro com
vantagem p:wa as c1!lir:cnci~1.s pol~ciaes. _Hoje tudo

.

....

. .

\

...

.

,

i\llta d~· rcc~rs~s pecuniarios, 'llOr causa do estado
precario da popnlatiio, e jlrincipalmel}tC port1ue a
secca tem dilli.cultado o transporte c mtcrccpt<Jdo
o trajccto da força pulJii~n, qn..e além disw se acha
consideravelmente reduz1da; nao obstante, no passo
que ,outr'ora os criminosos erat? _fraca e frouxa
mente perseguià.os, c, o qne m:11s e, alg_nns, como
dcnKHlstrarei. altamente protegidos ; hoje ao contrnrio s:io perseguidos com mais actividade e
'

..

..

•

.('f

•

••

~

ligentes c energicas na persegmçao dos cmmnosos, farei menotío de algumas diligencias e prisões u!Limamente feitas, e para se avaliar a imporprisões lerei a. apreciacão
tancia. dessas
..
. .. que dellas
~.

anwsb, Marianna de tal, que ia disfaro;Jda em
tra.ios masculinos.
• Ambos llzcram fogo sobre a escolta, que constava de soldados e paisanos ; e, respondendo-lhes esta na mesma especie, sahiram baleados.
• No interrogatorio confessou esse scelerado que
tomára parte em diversos roubos, como fossem, o
do ~apellão do ba:alhão e~\..dias d~ .~nno P~?ximo

s~1pplen'te do deleg~do de Pi::mccó, em dins do.;ol:·
rente anno c diversos outros, commcttidol3, jú nas
azcnda "á nas estradas ublicas.
« Consignan<lo em nos~as columnas mo importan ·
te noticia, cumprimos um grato dever, dirigindo
um voto de louvor ao energico e distincto subdelegado, que acaba de prestar á causa publica, e
especialmente aos seus conterraneos, tão relevante
serviço ... •

-·
.

c.

l.
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necessidade de lançar mão de paisanos para po:ler
eiTccmar essas dilig-oncins, conseguindo a c:1ptL1ra
de dous criminosos. sendo um chefe timi~-ci de
um grupo de snlteadórcs.
Outra diligcncia não menos import~nte foi efiectuada pelo subdelegado de Misericonlit'l, Francelino Hod!'igucs de Alencar, conseguindo prender
alguns c distlcrsar divcr~os criminosos, aos quaes
e~ ta vam !:e unidos. _in di o~ selvagens .. ojornal ofllo

o

teme~1te. muitos criminosos jit tem sido punidos, ' '•Não menos importante diligencia acaba tambem

outros t~m sido presos, processados e vão ser jul·
gados.
.
N::o estou exagerando; nada ullegaret sem provar
O illustrado senador, ao pt1sso que censura\ra e
accusava, incumbindü-lhe, portan~o, o ~n?-s da
prova, nada absolut:m1ente provou, nao cxlubm documento algum, ou qualquer outra p1·ova, apenas
apresentou um mnço de jornnes, donde ex.trahiu
dous factos que se explicam, e leu uma cortespondencia anonyma de um jorn~l suspeito e contraproducente, "conio demonstrarei; eu, porém,
aceito de boa vontade o onus tla prova, p~ra prouz1r a e esa e amigos inju a
sados.
Ptldera limitar-me a contestar por negação as
censuras vagns, nu1s não me limitarei a es5a posição, embora commoda; preciso rest[1belecer 3 ver·
dade dos factos, para que a defesa seja completa c
irrefutavel.
Para provar que as autoridades policiaes são di·

de effectuar o subdelegado do districto da Concei~
ção. do termo de Misericordia, nosso distincto amigo,.Francelino Rodrigues de Alencar, dispersando
um gl'Upo de indivitlnos comp0sto de pessoas do
povo e de indios semi-selvagens, que tendo sua
pousada n'uns serrados ermos na dist~•ncia de dez
leguas da povoação, séde daquelle district~, fz~a
profissão de furtar gado vaccum e cavallana, alzmentando-se de uma outm especie, conforme confessaram algnns desses indivíduos .em numero de
8, que foranicapturados.
·
te tr individuas do ovo de nomes
João Matheus,!José Mt1thcus, e Philomeno Matheus,
duas caboclas de nomes Maria Francisca e Maria
da Conceiciío, e tres filhos.
• Estavãm todos nús, mas bem nutridos e robus- .
tos. Os indios evadiram-se.
« Ficam nos limites desta província com a dos .
Ceará as serras onde tianham seu escondrijo esse
bandidos.
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leg-ado da Serrinha, Manoel Ferreira de Andrade.
E' preciso notar a conutru que esta autoridndc, ao
passo que cumpria o seu dever, merecendo elogios
do chefe de policio, era censurada em correspondencia no jornal conscrvodor; o que provo, como
disse, q_p.o olgu?s dcssçs salteadores encontr~vam
:.

<:

'

c;

otrendida em sua reputação teve necessidade de
vir ã imprensa defender-se. Lerei um trecho da
co ·r s )On en ia. e em a
·
·
• Ha poucos níezes, dispersei o couto de ladrões
e assassinos do Jogar Alagôa do Ga1o ; diligencia,
que provocou todos os meus esforços, e em cujo
desempenho não poupei fadigas e recurso algum !
« Felizmente possuo o officio do mui digno exchefe de policia Dr. Manoel Martins Torres, no qual
reconhecendo toda a minha perseverunça em debellar aquelles malfeitores, dispensou á minha lmmilde c obscura individualidade expressões de
verdadeiro a re o e reconhecimento elo servico
prestado á co usa pub ica I Não Yenho alardeor os
meus feitos, nem se poderá consideror isso um
V!!uperio,_ desde 9ue sou ~or~ado perante a opitoda e qualquer imputação off~~siva do meu caracter publico e particular ! •.
Estas diligencias, como outras muitas, têm sido
realizadas pelas autoridades na minha província;
entretanto altiumas dessas autoridades, no cumprimento de seu penoso dever, são DS vezes, como
ve a camara, mcommo a as e encontrm::p. reacçao
da parte das influencias politicas das localidndes
por cnusa da protecção, de que infelizmente gozam
alguns dos perseguidos pela policia ; e brevemente
a camara verá como essa pretecção se ostentava
com mais cscandalo a favor do faccinora Jjbcrato
José Nobrega.
Ao passo que na actualidade as autoridades, niío
obstante as di.fficuldades com que lutam, assim
se esforçam e .conseguem prender os criminosos
·'
·b · d 'h
' d ' 'b
veh emencw., nttn um o-I e~ attenta os e a usos
que não praticaram; mas felizmente, niio obstante
o maço dejornaes que tinha diante de si e de onde,
dizia elle, em cada um encontrava um Dttentado,
sómente pôde fazer menção dos abusos praticados
por duas autoridades, e elle proprio encarregou-se
de justificar esses abusos, como a camarn vai ver.
Censurou o illustrado senador o delegado do
Brejo deArêas e o subdelegado da Bahia da Traição,
comarca de Mamanguape; mas S. Ex. censurando
confessou ao mesmo tempo que, tendo-se entendido com o nobre presidente do consellio, este
disse
·a x e i
·
,;
autoridades fossem demittidas e processadas.
Cem referencia á entrevista que tivera com o
nobre presidente do conselho exprime-se nestes
termos (lê):
.
• O nobre presidente do conselho, quando eu
Ihe referi á primeira vez que algumas autoridades da província daParahyba levavam a audacia

S. Ex. confessou que tinha sido orocessado, mas
" '
leyado })Clo desejo de censurar, acrescentou que O
processo tinha sido feito entre compadres 1
Pois bem; desde que o presidente da província
mandou processar e fez-se effectiva a responsabilidade do subdelegado, o dever do administrador
provincial estú cumprido; si o processo foi julgado improcedente por compadresco, nem o ministro nem o presidente silo culpados.
uaes serií1m
·~
vcram o subdelegttdo? Sabe a camara que para
processar e julgar as nutoridadcs policiaes pelos
abusos que praticam sómente·são competentes os
· ·
· i o ; os Cl'lmes e rcsponsa )1 1 a e
são por elles exclusivamente julgados e punidos.
0 Sn ..MANOEL PEDRO:-E O juiz de direito é
conservador.
.
O Sn. MmnA DE VAscoNCELLOS :-... sem intervenç~o .~e outra :mt~ridade qualquer; mas o juiz de
'

(.

c.

...

c.

l:)

-

tence o suhdelegndo é o Dr. José Paulino de Figueiredo, conservador intr:.msigente e insUSJ)Cito
ao nobre senndor.
Portanto, si o processo foi feito entre compadres,
si o réo foi absolvido por compadresco, o compndre
foi um juiz conservador, ú clle sórncnte [1Icança a
grave censura de Ilroteger o crime.
E nem ao menos se póde acreditar que esse
magis,trado
fosse inspil'ado por
motivos políticos,
••
•
i.
•
convencido, que, si "crime houvesse,' a sancção
penal não se faria esperar, portanto o nobre senador é injusto, visto como ou todos cumpriram
0 seu dever e não houve compndres, ou 0 juiz
de direito foi 0 unico compadre.
o delegado do Brejo de Arêas continúa em
exercício .... mas quid indtJ? E' tamhem 0 nobre
senador quem confessa que é um cidadão distincto,
e que elle mesmo se admira que tenha praticado
taes abusos.··
Eis suns proprias palavr<~s em abono dessa autorid;1de (lê) :
r.

ter de referir-me ao facto . de Arêas; porque conheci pessoalmente o cidadão que exerce o cargo
de delegado, e mmca o suppuz capaz d(\ actos
dessa ordem; mns os tempos mudam, e o espirito
de P<lrtido tudo altera. •
O Sn.. M..u\OEL C:..nLos :-E' falso o que se attri. !me ao delegado do Brejo.
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O Su. l\IEmA nz VASCONCELLOs:- Nem póde
deixar de ser, conheço o Sr. Zabulon, é incapaz de
praticar esc:mdalos, estou informado, que a respeito desse facto o chefe de policia syndicou, e o
delegado justificou-se.
1 o propno senaa.or recon ece que esta autort·
dade é um cidadão distincto e incapaz de praticar
estes attentn~os, e si elle continúp e~ ex.ercicio,

r

Essa supprcssão não se justifica como a de Bor·
borema, porquanto -o município de Independencio.
é importante, rico e bastante povoado; isso sim,
é escandalo, c desse escandalo é que devera S.. Ex .
ter faHado ao nobre presidente do conselho, como
ez so n·c a comarca e or orema. nesses termos.
• .... Deste facto está sciente o nobre presi·
dente do conselho ....

ficou exagerado pelo espirito de partido. ·
Forum esses dous factos unicos especificados pelo
nobre senndor; esses ficam explicados, de outros
rião fez menção. Na minha província, como disse,
os juizes de direito são conservadores, quasi em
sua totalidnde, busta que esses magis~rndos cUll_!·

Si o honrado senador tivesse tam!Jem referido a
historia da suppress?ío da comarca de Independenci3 teria cerlament
·
·
·.
dente tio conselho mais severa reprovacão por se·
melhante escandalo; entretanto naquell.e tempo
eram em sua maioria nomeados juizes de direito,
filhos da província e influencias políticas nas loca·
Iidades para onde eram nomeudos; era um circulo
ele ferro; dentro não pôde penetrnr nm só parahybano liJJeral ; do tantos candidatos liberaes de
merecimento, filhos da província, sómente um
conseguiu ser nomeado, foi o Sr. Dr. Antonio
Henrique de Almeida.
Essa nomeação honra o Sr. conselheiro Diogo,
que a fez, mas foi nomeado para fóra. da proviu·
cia, e para bem longo, l:.í. aro. Teffé ou. Solimões
no mazonus.
Nessa época a reacção contra o liberues era tal
que nem ao menos se permittia que um moço
liberal nomeado por descuido juiz municipal, po·
desse exercer jurisdição dentro da provincia.
Te~ho factos. Umc~Hega ~istincto oS( _Dr . .To~é

repprimidos com efficacia.
S. Ex.. tnmiJcm fez grave censura á assembléa
provincial dn minha província, por haver sup·
J)rimido u comarca de Borborenw.
O que ê vcrdtJde é que esta comarca não se
achava em condicues t1c ser conservada. O muni·
ci1~io de Bor!Jorema não podia ser elevado {t ca·
thegoria de comarca, }JOrque é insig-nificante,
consta apenns de um povoai.lo pequeno, e actual·

cipal do Pombul, prestou juramento perante o juiz
de direito, foi instituído no cargo, entrou em
exercício, remetteu a certidão de exercício ao pre·
siclentc da proviuci3. para ter o deslino legnl, e
mezes depois c sorprcndido por um officio do
presidente intimando-o pura que deixasse o curgo,
visto como a sua nomeaç5o tinha sido cnssada pelo
governo im1leri:1l ! l
No~e a ca_m.ara qu.e. qua~~lo foi cassudu a no·

Os Sns. AnAGÃo B MANOEL
fluencias politicas.

-E são in.

CAU.LOS :

0 Sn. 1\'IEIUA DE VASCONCELLOS :-l\Ias OS tempos
mudaram e o espirito de partido tudo altera I
E' verdade que os tempos m~tdam, mr.s o Sr. Zabulon, delegado do Brejo, ainda não mudou de
comportamento e de conducta.
E' certo que pelos tempos terem-se mudndo é
que o nobre senaclor hoje vem ~e~surnr esse de-

:"'

a

"•

•

fiei! organizar-se o fôro regulurmente, e talvez
impossível constituir o tribunal do jury, em con·
dições de funccionar.
Eu não avprovo essas s:uppressues, entendo que
uma vez que a comarca estava creada devia ser
conservada, mas é incontestavel que, si ella foi
supprimida não influiu motivo politico, por que
não me consta que o juiz de direito se achasse
envolvido ~m luta partidari3.
Pelo contrario, outrus são as comarcas onde os
juizes de direito são c)lefes politicos, fazem reução
constante e permanente.
' Suppressão de comarcas por motivos políticos é
um. ac o que em-se repro uz1 o em outras pro·
vincias, mas na ·.Paruhybu só conheço uma suppressão de comarca para arranjo politico, refiro-me
a suppressão · da comarca de Independencia, que
sendo supprimida quando occupada por um liberal, no anno seguinte foi restabelecida e para
ella nomeado um conservador filho da província,
amigo e pr0tegido do illustre senador.

1..

o«-

J.

~

1

.

'

l

"

-

4

•

....

exürcicio ~ o \lecreto é d~ 20 de !llurço e elle achu·
va-sa em exercicio desde o did 12 ou :1.5.
O juiz municipnl ficou admirado, não sabia o
que fazer, consultou o juiz de direito, que era o
distincto Dr. Antonio Muniz S. de Aragão, este
respondeu ·lhe que naturalmente o ministro não
tinha conhecimento do exercício em que se achava, e que portanto continuasse a flil.nccionar, que
elle ia representar ao ministro para reconsiderar
o seu acto, e estavu convencido, que seria atten·
dido.
.
p~m cffeito o Dr. juiz de direito rep~esentou ao

'

.

ereto cassando a nomeação do juiz municipal, já
este se achava empossado e em exercicio.
ll'Ias,como o ministro não obrava por inspiração
propria, mas sob a pressão das mfluencias du
província respondeu pelos canaes competentes ao
iuiz de direito que não procedia a sua reclamação
e que o juiz municipal devia deixar o exercício.
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Eis o aviso em sua integra (lê ):
·trina do aviso de .t1gosto de 1868?... Fica, pois,
JJem verificado, c tirado ú limpo, que o juiz muc Ministerio dos negocias da justiça. -Rio de
nicipal de Pombal se achava legal e legitimamente
Janeiro, 31 de Julho de 1875.
instituído no car~o ouando lhe foi violentamente
• Jlhn. e Exm. Sr.- Nüo procedem, á vista da cass~d~ a no~e~Ção.doutrina do aviso n. 3t5 de 28 de A.o-osto de :1888.
::~s duvidas su5citatlas pelo juiz de direito da comarca c1o Pombal, no oJlicio cotlstante da cópia
junia ao _de V. Ex. de 25 dP. Junho ultimo, sobre
..

(

'

t..:

...

f.

.;'

1

~

anno, CJlle dedurou sem cffeiLo a nomeação do bachar-:1 José Ferreira Nobre Formiga, pnra o logae
de juiz municipal e de orphãos do termo daquelle
noÚ1e. H:1ja, port:1nto, V. Ex. de expedir ordens
pnra prompta execução do cit<Jdo uccreto.
• D.:ms truarde.... •
Tratava-se de um juiz municipal, que havia
adquirido o direito de exercer u cargo por espaço
ile-'!: a1mos, 1lurante os quaes não Jodia ser demittido, nem per er o ognr, sinão por sente::uçu, ou
nos cnsos expressos em lei ; o art. :1~ da ki ele 3
de Dczenibro de 18H lhe gar<mlia o exerddo })OI'
um quatriennio; diversos netos <lo g:overno tài."n
reconhecitlo c r.:·spcitado o exerdcio por q, annos,
até pttr:l os suuplentes dfl juiz municipal, como
uma g:!rantia ú independencia do poder judicial'io;
-citarei o aviso de 16 de Fevereiro de :1871, que
decluron no pl'esillen te de ?;Ia to Grosso que não
podhtn :::e r cassadas as nomearões àe j uize:; muniClpaes supp eu esjuramen ac os, so o <Ull amento
de falta tlc idoneidade, e que, portanto, deverão ser
reiutegr~dos em seus Jogares, fican~o sem clfclto

•2. a sec:;;.lo-Mi nisV~l'io dos neg: cios da .i nstíçaRio de Janeiro, 18 de Dezembro de :1875.-IIlm
Exm. Sr.- Com offic.io n. 83 de 27 de Outubro
ulLimo transmittiu V. E:;:. a representat;i.ío, ém que
o juiz de direito tia comarca do Pombal, Antonio
~roniz Sodré de Aragão, insiste em duridas por
ellc suscitndas e jú resolvidas pol." este ministerio
sobre a execnçiio do dacret:l rle 20 de Març~o
ultimo, qnc considerou sem eiTeito a nomea~~~o do
JUIZ mumctpa e e orp <~os o respectivo termo
b<!clwrel .José Ferreira No!Jre Formig-a.- Naua
have11do que ~~ferir na 1;1es~a~ rep1:e::en tnr;~o cou-

'~\ mes~a donteÍ~a é mantida !Jel~ ·aviso de ~O
do ;e ferido mez e anno. Entretanto o Dr. Formiga
Ioi demitlirlo depois de se achar em exercício! l...
O fundnmento unico do aviso, que acabo de ler,
ü a douti'inn do aviso de 28 de Agosto de 1868 !
rnas c_ste aybo além de não_ CO~itnr da especie, SUa
. .,
,
,,
, , ::;
applicação. A demonstravão é racil.
Até Dezembro de 1.868 estavu em vigor o decret<l de !J, de Novembro de :1.857, que mandav:l que o=- juizes mnnicip:~cs prestassem juramcnto (leranLe a camara municipal ou perante
autoriJadc judiciaria da comarca que fos~e.designnda pelo presidente da provinei<;. Um juiz umnicipr;l ou um supplcnte prestou jur::nuento perantc o jniz de_ clireito, sem q_ue .fossu _clle desig-

ministr;ti~a, recommen.do entrdanto-a V. ·Ex:.
qun raça responsabilb:;\!·,na fórma da lei, o mesmo
bacharel si ellc, como se deprchende do citntlo
ofiicio, continuou no r.xercieio d:1s func~ões de
juiz mu1:icipal e de orphiios, d~.~pois de ter conhccimentO daquelle decreto. QLlC informe Si O juiz de
i d t t
e 1 t! 1 r at'; es~c lJ roce tmento illegnl, contrariando ns ordens do governo
e embaraçanllo o exercício do acttwl juiz manicip:Jl, Lar;harel SanLino de Assis Pl:!t'eirn Roclla.Deus Guarde a V. Ex .... •
·
:\.' vista desse ~visu o juiz de direito ceuen C!
violcncia, j:\ li.tvia c~goLado os rC'CUr~os J,~gaes
para fazer rc:'pcitar :1 lei, c amparar o tlircilo, in, sisti1· er;' inntil, o juiz municipal, portanto, cedeu
ao-sic, volo sic julJeo-d,, ministro, c abandonou 0

ao jniz municip:1l do tet·mo, em que residir. •
nwallo tmha permissão de exercer o cargo. era
Desue então 1icou revogado o decreto de 1857, e 1 demittitlo como qualquer outro empregado! ·
E' ·preci~o tambem ponde:-ar que o nr. Formign
cuducou o avi:;o de Agosto de 18ôS.
Ora, :t queslâo, a respdto uo Dt·. Formiga é de niío tinha incorrido em f~1lta nlgnma qne pudesse
1875. Por con~equenda, si <lestle Deze:ubro de 1868 justificar scmelh:m:e violencia por parte do gocst~va revogaclo o decreto de :1.857 ; como é que o verno, p:~lo contrario reunia todas us condições de
ministro imocu para sua decisão u caduca dou- , idoneidade para o cargo, e a prora irrccusavel é

•
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Gue o proprio ministro que cassou o decreto de
sua nomeação, foi o mesmo que em seguida o
nomeou IJara um termo do llio Gr~mde do Sul, onde
exercido
o seu quatriennio
com muita
distem
•
7
,-,.
:"'
•
), ...
~

~

T

port{~e ·os amigo; politi~s do ministro li't ní.io o
queriam; por esse tempo liberal na Par:thyba não
mnlw o Jé ·em ramo verde ..
Quando fallei ha pouco em diligencias policiaes
ultimamente feitas na provincia.tlisse. que tl'ataria
especialmente da prisão de Liberato Ferreira No1Jreg-a, que era o principal dos criminosos que
viviam em grupo, roubando e assassinnndo pelo
interior de nlgumas provincias, e especialm~.nte da
':"" •

, -

g

!• •·u··

crimosa a José Dantas qne ni.ío IHôli'~eguisse seu
marido, que desejava viver socegadn, e gar:mtiu-lhe que elle não mais tentaria contra n f:imilb
José
Dantas, que era• dotndb
de bom •cora-.
Dantas.
.-;,
•
·7
v,
prometteu não mais perseguir o r.cürido, e retirou-se suppondo que não co;·rin perigo. Logo
adiante cabe em uma emboscada. ut:. Liberato llw
preparava, receiJC um th·o, é ln1leado, e c;,[lc mor-to;
foi victinw. da traiçuo da autoddadc policial, e
da _escandalosa prútec~~ão .a um criminoso tlc alla
plama ! !
Não estou retalianuo; mas pr.::ciso apresenta:esses factos para provar {! cnmar::: e uo paiz que
~.

,;

'

•~

'

•

l

.

"

•1

•

•

-

L

0::

•

~

I 1'

t.

7·.\

no

,.-.

tão escandalosos.
Pelo contrario, Libr:rato 11cnht1 de ser preso pelo
dcle~ado de Campina, ~endo a diiigenci~ dirigid:!
pc.o c 1e c c c po teia, qnan o ta pr.ra syiH 1ca r· ( u
fncto da morte do Dr. Vicente Gomes de Ulin"iru.
Foi uma l)l'isuo importante, nueio~mnen tn d··sejada, e sinceramente applaudidn llt'!o~ homens
honestos.
Eis como a respeifo se exprime o D:-. chefe úe
policia (lê):
• Não coi1cluir~L) presente rclalurio sem r.:~vnl;
ao conhecimento ll.e V. Ex. a imporl<::nte pri:;ão
e ·i nin so'Li r~·
•
o·
•i ·
o tcnw desta província e Pe:-nnmbuc.o ... Essa
diligencia foi fcHa c:om todn snga(·ií!nde, prultencia e modcra!)uo, sem ocnurencia t:lgnnH' clesagranão t(;m-se relm{duzido nctu:Jimente, ptH'quc os <~Vc ' 0 qu é 0 no ar-se, senc o por ISSO maJ'
que dignos de cncomios o delegado de policia Jos:\
criminosos n~!O são prolegillos llCb polida, etc.
André e o nlrercs commund,mte elo deslt.cnme.uto
A fnmiliu D<lntas vivia sob a Ilressão des.-·c facci- C<:rlos Fernandes de .M:en,dunça ... e cujo !"<teto
nora. Cm membro dislincto dessa f<111lilin. José deve se!· levado ao conhecimento de• governo gerul
Dantas, vendo-se. t9d.r•s os ~ias ?n1C11Ç<1do cóm os p11ra tomnr na devida consider;1çiío, C:C•Illli merece,•
Pois bem. essa 'lrisüo. uc as~ilil merec.:u o.~
seus ~Mentes, dmgm-s·~ a C;I[Hl<.ll e entenrlf~a-se
pes~o:ilmcn e CO'!Jl o p~·csi en.e e o c.le e cn po icia, elogios da autorida e superior.. prov(leou uma
pcr!m-lhe:; providenCI? _Para C?l:tura. de Lrberato, rca\:ção cb pnrte das intluencias conservadoras da
oqerece.n-se 1wra ~uxthai:.a d.Illg-~ncia a~mde Clt!0 li comart:a. Começou a reacçi.io po.r coiTcspondcncin~
n~10 se lrnstrnsse2 1CZ senl11: a dif!ic.ulll:,úe .d.;• pr~ · anonymas no .Jornal da Parakyúa, org::o do pn.rs:JO p_cl::t protecçao q.uc ~s mflnencws i~OI!L!tf!S {j(l tido conservador. ~~essas COJTO;;po::ldenei;;s fonnn
lo~~lul<Jde lhe prod_Igaltsav~m, protccçno rrne era insnltttclns as autoridades que tize1nm n tlilig1'nd~.
apolilua 11elns propr:as ::tutondalles.
Em uma dclh1s foi <"<crcment:: injuri::llo o <llf,•rr;.:
Opre:;idente e o chef0 de policia promctterum dar j!cndon~a; pelo que ess.~ olJlci::tl oll"e1:dido em su;;
vroridencias encrgicas: acouscll.wram-n'o, que homa c probidnde, perdeu u cahn:1, c cnmo, não
voltas:;e para o scrt.ão e que se entend,:s~c com o sei sob que fun.dnmenlo, tives~c corrido o. boat.c
e r.g(1 o c· po lCJa, a quem nes e sen.no~1 mm ser •' c qu a pa r 1 a ce::-sa .corre~pon r nc1 1u
expedidas as ordens. José Dantas voliou com attrilluicla ao juiz de direito' da comarca, esse orelfl~iLo para o sertão; entendeu-se com o rle:egado; ficial, por um <lCto de imprudencin, qlie eu rocombisoa com elle a diligencia,e,c-Jino esie dissesse provo, dirigi~1-se ao Dr. juiz de direito c perque a força publica era insuficiente para realizar a guntou-lhe st elle era realmente quem a esl)risiío daqudle criminoso, José Dantas cm=:receu- crcvern.
Desse encontro infeliz e fatal rt-mltou conflicto
lhe um contin ()"ente de paisanos. O deleg,;do aceitou e combino~ di:t, hora e o lot\al em que devia de pa_!avras entl:e ambos. . .
.. .
aclwr-se rctmidn a força p<1ra fazer a capLura.
A 1mpre.nsa mcrepou_ o JUIZ d.: mre1to de p~~
No dia apr;1z~do, José Dantas achava-se com os tector de L1berato! Eu nao assumo ft responsnbll!pnisanos no Iogar comlJilHldo á espera do delcg-«do ; da de da imputação; pelo contrario, r01mgna · ml~
a hora passou e não appareceu a força publica. acredital·a; mas a verdade é que essa ;:ccusaçãt>
José Dantas ficou então sol.Jresaltado, não sabendo, corrst3, não de declar:1ções anonymns,mas do teste• ,
,·
•
•
• 7
•
•
mnllo de ;csso:~s ualiticndas. entre ellas do
tambem quo o delegado se tivesse· desviado do ver- proprio promotor da comarca, e de le~tcmunhas
dadeiro caminho e n::o querendo cahir em fa!La juradas; aqui estão os jornaes, donde constam
nem prejudicar a diligencia, resolveu approxi- es:>as provas.
mar-se da casa de Lihc1·ato, que tinha habitru.:ão
0 Sn. ::1\L\.NOEr. C.uttos:-E' farto sabido, 0 juiz
conhecid::J, onde vivia com mulher e filhos! c tanto de direito é parlidnrio exaltado.
se approximou que foi pre~cutido por pessoa da
família \]Ue jcí espm·a'l;a. o infeliz l Então <~p!Jarcceu
O Sn. PnESIDE:,I;TE:- Lcmllro aeo .e.vhre deputudo
a mulher de Lil.Jcr;JtO, pedindo supplicrm!e e Ja- que a hor~ está a terminal".
A. 21!.-TO~IO IY.
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E' a queixt~ de um ancião respeilavel, m:1s sua
O Sn. 1\lEIRA DE YAscoxcELLOS : -Vou abreviar.
Portnnto, tudo quanto eu digo é com provas; em- queixa não é contra o governo e autoridades libora pessoalmente não possa assumir a responsa- beraes! E as autoridades judiciarias siío conbilidade, é certo que não faço accusação vaga, tudo servadoras.
consta
de artigos
O Su. PnESIDENT~ :-Peço ao nobre ~eputado
.
. :::. assignados, e de"" depoimentos
..

0 SR. "MEIRA DE VASCONCELLOS :-Então sento-me
para concluir depois.
O Su. PRESIDENTE :-Não se póde prejudicar a
2.u parte da ordem do dia, que só póde ser invertida per deliberação da cam3n1.
R. ~· EinA DE ASCONCELLOS :-VOU a revrar.
E passo a occupar-me do assassinato do juiz de
direito de Pi~ncó, nssumpto pl'inc ipnl porque
L

•

:

C.""

0

delicto', um criminoso; procedeu-se a inEfuerlto, e
concluído este o promotor deu a clenuuci3, e já se
achava esta em juizo, quando o preso é solto por
habeas-c01·pus, e o inquerito desnpp:wcee! !J
Esse fac lo escandaloso consln de prova documental e testemunhal, que tenbe presente ; é a certidão do official de justiça que recolheu 30 cartario do e;;crivão a denuncia com o inquerito ; é a
d~claraç~o do Dr. Lo~renço Thom~s,que affirma ter

O ass3ssfnato cio juiz ele direito foi um dos capítulos de nccusação do illustrado senador.
O SR. MANOEL PEDRo:-Nilo accusou propriamente; disse que não sabia quem era o autor.
·
O Sn .MEIRA DE VAscoxcELLos:-S. Ex. referindose á uma correspondeucia anouyma, que vem
tr::mscripta em seu discurso, disse que ia offerecer
ao governo meios de desvendnr o mysterio que
)

•

•

.

1'

o inquerito ; são, finalmente, os depoimentos de testemunhas juradas, inclusive alg·umas que del)O·
zeram no in uerito e ue affirmw1 sua ex.istencia ... mas o inquerito desappareceu, e 0 réo 01
solto I
Eis o facto, aqui estão as provas. Não <1S leio
por falta de tempo. E não é a autoridade policial n
responsavel ...
Os Sns. AR.-\.GÃO E l\LL,OEL CARLes :- O juiz de
1rc1 o e c 1e e conserva or, e mm o exa a o.
O Su. :UEJRA DE Vc\SCONCELLOS:..:.:...Agora mesmo
me chegou ás mãos um jornal, ~m que vem publicada umu correspondencia assignada pelo tenente
coronel Miguei,'Antonio Sobràl Fiel, cidadão paci11co e honrado.
.
Nessu correspondencia queixa-se elle que fora
victima de uma tentativa de assassinato, no termo
. de Alag·ua Grande, onde reside, e que tenuo dado
c i. ·a
t• o · · ·
~·
nunci:1dos, contra 35 pron1s, e por motivos politicos, pelo que recorrera ::~o governo pedindo garantias para sua vida e socego. Vou let· a esse respeito
o período de uma correspondencia assign::~da por
esse cidad5o (lê):
• ... Apezar de vell10 e alquebrado de forças
pelo meu precario estado de saude, nem por isso
certos homens, que só existem para flt~gello de
outros, deixam-me em descanço durante o inter~icio de meus trabalhos . .Mas a razão de tudo isso
consiste em. defender· pelas regras do justo e do
,,honesto o pouco que possuo ...
< Do
Ublíco já é hem. conhecida a tentativa de
assassmato, que so r1, no recmto e meu proprio
que o Sr. ministro de estrangeiros teve hora
en_ge~ho ... • e a justiça deste lagar innocentou os
1
marcada para apresentar uma propospa do poder
crunmosos ....
executivo.
« ••• Si fazem tudo isso para ver si me precipito, enganam-se; sustentarei sempre os meus
0 SR. }!EIRA. DE VASCONCELLOS:-Tem-se permitdireitos, e quando a justiça dos homens me falhar tido a outros continuar os discursos depois da
appellarei para a justiça de Deus .•. •
retirada do ministro,
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O SR. PRESIDENTE :-Devemos guardar a devida
O Sr. mili.istro retira-se com as mesmas forcortezia, e o nobre deputado me dará razão, atten- malidades com que entrou, e o Sr. presidente
dendo que não se póde adiar a entrada do mi- declara ql:l.e a proposta do poder executivo vai
nistro, ql1e está presente e. tem de apresentaru~a ser remettida á respectiva commissão.

meira parte da ordem do dia está esgotada e o nobre deputado não póde continuar o seu discurso
sem requerer urgencia e obter da camara a inversao a or em o 1a.
O SR. MEIRA DE VAscoNcELLos :-Então reque·
rerei urgencia por mais :1.5 minutos.
o Sn. PRE5IDENTE :-Submetterei o requerimento
do nobre deputado á deliberação da ct~mara,depois
da a resentaeão da ro osta do oder executivo.
(O orador senta-se.)
O Sr. Aragão e

Mello (pela ordem)

az i.,eiras onsi er ço n
·
·
o Sr. Meira de Vasconcellos no seu discurso,r1epois
da retirada do ministro, requerendo para isto urgencin á camara.
O SR. PRESIDENTE nomêa a commissão · para
receber o Sr. ministo de estrangeiros, que, achando-se na sala immediata, é introduzido com as
formalidades do estylo e tomando assento á direita
do Sr. presidente lê o seguinte:
Au"'nstos e dirrnissimos senbcres re resentantes
da Nação.
.
·
Na proposta de orçamento, que tem de reger no
?Ctunl. exercício de i879-i880, pediu o governo
Para a verba-Legnções e consulados- ...................... .
·Para a verba-Ajudas de. cns~o- ..
Para a verba-Extraordmarws no
exterior-....•.................

532:650~000

70:000$000
50:000$000

dotou:
A primeim com.................. 426:iõ0$000
A segunda com. .. . . . . . . . . . . . . . . . 4:0:000$000
A terceira com . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30: 000;'~000
A illustre commissão de orcamento da camara
dos Srs. senadores, r.doptando.estas duas ulti~as
emendas propoz que se concedesse para a rubnca
-LerraçÕes e consulados-sómente 389:500,5000.
Te~do orém, o governo imperial de enviar á
China uma mrssao especta , nao encon rara
certo no orçamento, reduzido pela fórma acima
indicada, os recursos de que care9e para fazer
face ás despezas que tem de occaSIOJ?.ar aquella
missão, e que são orçadas em :1.20:000~,: recursos
que lhe forneceriam as tres verbas « lega_~ões. e
consulados ajudas de custo e extraordmanas
no ex:terio~ », si fosse mantido o algnrismo de
cada uma dellas mencion:~.do na proposta.
A' vistu do exposto, venho, de ordem de Sua
Magestade o Imperador1 submetter á vossú approvação a seguinte
·
PROPOSTA.

••

u

•

•

::.

.[

•

l:>

i

por mais ia mmutos para completar o. seu discurso.
·
Posto a votos o requerimento, recónhece-se não
haver cnsa, pelo que o Sr. presidente manda pro-·
ceder á chamada.
tado os Srs. Macedo, Lima Duarte, Franco de Sã,
Seraphico, Costa Ribeiro, Luiz Felippe~ C:mdido
de Oliveira, Ignacio Martins Liberato Barroso
ar1anno a 1 va, egario, :rvrarcolino Moura,
Flores, Jose Marianno, Esperidião, Rodolpho Dantas, Ruy Barboza, 1\Iartim Frllncisco, Tavares Belfort, Soares Brandão, Theodoreto Souto, Sergio de
Castro, Bnptista Pereira, Azambuja Meirelles, Bezerra Cavalcanti, Corrêa Rabello, Souza Lima,
Monte, Frederic0 Rego, Theodomiro, Joaquim Tavares, Fernando Osorio, Aureliano Magalhães,
Cam:1rgo, Freitas Coutinho, Franca Carvalho, Belfort Duarte e Silveira 1\iartins. ·
O SR. PRESIDENTE :-Não havendo numero fica
o requerimento prejudicado.
Sr. presidente, ao menos dez minutos para eu
terminar ; não ha exemplo de interromper-se por
esta maneira o orador.
0 SR. PRESIDENTE :_:_Não esL:i nas minhas attribuições alterar a ordem do dia; isso só a camara
o óde fazer.
O SR. MEIRA DE VAscoNCELLOs :-Eu contava
com esse logro, mas é caso virgem.
·
O SR. PRESIDENTE :-Não ha muitos dias que, o
si o nobre deputado estivsse presente, veria, tiz por
duas vezes com que o orador que então occupava
a tribuna recorresse á casa pedindo urgencias.
O Sn. MiÜnA DE VASCONCELLOS :- 1\fas tambem
or muito mais de duas vezes eu tenho visto oradentemente de rcrencias lroloncr .
rem os seus discursos e iiiterro,mperem a 2. a parte
da ordem do dia.
· .
O SR. JoAQUI:II NAnuco:-A nós não nos acontece isso.
0 SR.M:EIR..'-. DE VASCONCELLOS:-Fazer com que
o meu discurso seja interrompido exactamente
na parte mais importante é caso virgem.
O SR. PRESIDEXTE:-0 nobre deputado está fazendo um ~iscurso sem ter a palavr~. .
.
O SR. 1\IEIRKl:lE -VAsCONCELLos:-Pedi a palavra
pela ordem.
O Sn. PnESIDENTE :-Attençiío!
0 SR. ~IEIRA D& VASCONC:&LLCIS:-Haja igual~e
para todos, e haver<i mnior nttenc;iío.

Artirro unico. Fica concedido ao ministerio dos
negodos estrangeiros um credito extraordinnrio
de :1.20:000;$, ao cambio de 27 dinheiros esterlinos
por 1.$, para ser applicado ás despezas da missão
SEGU:\'0.\ I"Al\TB llA. ORllB~I DO DIA.
espec.ill.l que tem de ser enviada á~China.
Entra em discussão o credito pnrn o rnlnlsterfo
Paço em 25 de Agosto de :1.87\l.- Antonio 11foda marinb.a occorrcr n certna destlezns,
.
.
reira de Ba1·ros.
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mettl-me a lhe responder nessa interessante parte
de seu discurso: porque, estou seguro, ser-me-ia
cassau•' a palana, si, seguindo o seu exemplo, a
proposito do Xingú, quando se discutisse e3s~ projecto c1ue lhe diz respeito, pretendesse eu tratar
11 tra
•.- d, om anhia do Amazonas
dos fo:tvores que a ella despende o acLual gabinete.
E' assim, e em a!tenção ao hon:rudo represent~nte, tão bondoso no seu trato, que, agora, venho.
e

O Sn. JosÉ CA.ETANO:-Apcnas respondi a V. E:c
O SR. CosTA .\z~::nno:- ... c qu:mdo S. Ex.
O
_Sn. CosTA AzEVEDO :-S. Ex. permittir-metinha, clh1Ç a11tes, sido o primei :·o a rep:1rar a mo·
rosidr.de d::.s deputados opposidonistas em pedir a ha que o diga; foi infeliz em tudo quanto aYr.nçon
palavra, evitando ellcs assim :mteciparem-se no contra as proposições que emitti, e pretendeu
contrariar.
'
•;> •
• • os! a allndid.~ ~
OI por OCCUSWO e ISCU ll'·Se a JX[ll;:.to C orPercebe;Hlo ent~o. Sr. prt:siLlente, que por este
modo precedia S. E:.;.. parn quo, com menos de- ÇâS de mur, em discussão que cabia a critien de
materiu estranha, que, por me nuo lw,·et·-se conmora,~ de nm i1ia ~~pem1~, vies;;e :1 discutir o pro<.
<.
(,
;
.:eco' cnnxiiosá ... u .. , :
õ.e nos~os tralnl.lhos. deliber~i-me a contrnrinl-o julguei preciso encarar o proceder do gabinete em
no seu e:n 1wnbo, qÚ.nndo se me olfercccssc um referencia ú essa companhia, e aos efi'eitos verifimeio: e, felizmente para mim, encontro-o nesta oc- cados na p1·ovineia que represento.
cnsião com perfeita opportunidnde,emJ)Ql'a prntique
Eu disse, então, Sr. presidente :
umn pequena viugnnça. O tempo que a ref~rida
:1.. o· Que o decreto de 29 de l>ezembi'O de 1877,
1'oll!a roubou-me entffo,eu o ndquiro agora, e·vmgo- estatuindo as bases para esse contrato re[;Jizado
me ...
pelo g<~binete de~ de Janeiro, que subvenciona a
O Sr.. Bu,\R•~n: nÉ. :i\fAczno :-Não está de accurdo companhia do Amazonas, não encontnir~1 UJ)Oio na
consulta e parecet· da secção do Imperio do concom o seu c~racler : não aceito a vingança.
se
10 e • stnr~o, ouvi a so re o assump o.
O Sn. CosT:, .-\.zEnno:-Descnlpe ;. a vingan0a
O Sn. Josí' CAETANo:-Sustentei qur, o conselho
.:m mui tos c~:;os é doce.
ele Estado não se o 1 oz •
.._. Dt ... ''..!O Sn.· C~:~su AzEYEDO:-Dtsse mais:
ll1UÍt0 pr[l:wr.
2. c. Que o gabinete havia intervindo na passilO Sn. C:osr.-... AzEYEDO:- OlJrigadissimo; mas
gem, aqui àe.ssc contrato, pela voi autoriza_da do
não me qníz ouv!r no outro t1ia!
E, essa vin~:lnr a, Sr. IH'esidentc, n.lé certo ponto illnstt'c e cligno Sr. ministw da fazenda: admipôd,: trazer ut.iiiilade: no)s yindo 5 tribuna, al· rando-::. e que fosse S. Ex. quem vi0ssé á estn
<1' ".
i I'," 1
' • •I
:"j
'i
i tO casa to:'ar a )Ostos para obter 1·ssa Yotn;,:ão, que
· de r'smmntosd.: marinha. comiucrm1os sob diversa tira sem nece:'sidnde os co rc~ pu l 1cos mms e
face, c qÚP podem merr.cé até mesmo as ottenções lt. 000:000~, em i O annos; proccuer esse em diar1o dip;no Sr. minislru. Além, i~50 conduzir:í a fi· metral opposittiio tirJnillo que havkt dito em 1877,
C[!r-me o iliustr;1do rcpresentanl~· por Pernnmbuco e mesmo :iquillo que, sem o querer, tal-rez, foi:
agradeciào, po1~!uc, achando-se com a palavrfr par:~ urrnstnuo n dizer-nos nessa occnsi:!o ...
;, discnss:io qne cmbar::t~s. fnlluria gora com a casa
u~r Sn. DEPUT.\.Do:-Nii0 apoiado, a medida em
pouco chola, como esl:í,o qne n:\o póde convil·,nem :1877 era difff:rente.
:lO paiz netn n S. Ex.
O Sr.. CosTA AzEYEno:-0 nobre deputado diz
Amnnhã sõ~uramt·nte :1ch~tr:\ aqui numerosos
~.\li1Í" "· m •n, · s istinctos <la cnmara. ara o nr/o apoiado, sem se lembrar, seguramente, o que
~ppl:mdircm, t:.:t)lno :'emprc merece depois d~ seus ._: · x. respon eu pc a provocaçao que 1e iri 0 ·i,
<J.Jscu!·sos, e :;.;rei cu mesmo um 1Jos que o ha de na o nessa CL!mara de :l.877, mas na actual.
S. Ex. disse ("):-•Ainda conÜnúo a pensnr do
~dmirar r.o ou\il·o so.IJre:cssn discu2são.
Sr. presidente, :mtcs de entrar ne~ses :Jssum- mesmo modo que então ; isto é que a subvenção
lJto,.; a que me refiro, seja-me permittido, dirigir niio é necess:n·ia; que a cõmpanhia póf1e fner o
nigumas pahnTtJS, que são deYidas ao honrado serviço sem esse auxilio: no entretanto não serei
membro, rcpresentunte pelo Itio de Janeiro, re- eu quem diga á augusta camara que negue seu
lator da connnissão de commerdo, industria e apoio no contl'nto, que niio 0 fiz, é certo, mas que
:Jrtes, p;1gJmdü ;1 S. Ex. a. finez;1 que pora commigo devo respeitar pela solidaried<tde dos governos. •
Já vê, pois, o distincto collcga que me interromteve, quando, a p:·oposilo do proj6cto que concede
pen, que labm·a em cngnno quando quer, por essa
:1 explorar:i'ío do ::S.ingú, dignou-se de eutrar pelo
Amazonas, L'rocur:mdo-me :11!i p~:ra bater nlguml:ls fGrnw, que o digno Sr. ministro dn fazenda l('nhn
proposições que aventun;i em o mtm discurso de opi11iõcs diversas d:1s que c\le aqui sustentou em
•

•
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comp:mh!a que naícga, com maio1· privilegio,
.
nquelle no mar.
Felizmer.tc; •J tm:scnte debate liCl'mitte-me nat:egw· nn · lodo.~ os 1wwes do discuss3o ; sem clle.
não creio que me desobrigasse drr palavra.. dad<t:
qnnu<Jo a 7 d;J COJ're11te, r~o.o·r~r S. Ex., com}WO·

~P'"'

a

:;'

·~

""'I

•

que Ii~o podia ter.
Ainda disse, Sr. presidente :
3. o Que a c:nnara n~o tinha tido todas quantas
informa\:Ões eram pr0cisas para ajuizar da conrJ sc,:são de i8 de .\!Jril de :1.879.
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venienci:~

de continuar-se com a subvenção que lhores ::~migos. Este nobre senador, 3ntepondo o
condemno, siquer, nté a consulta e parecer da interesse publico a qualquer outra consideração,
secç1io do conselho de Estado a que me referi.
sustentou brilhantemente a m·gumentaç(tO incon· 4. o Que o nobre relator da com missão de com- cus~a da secção do conselho de Estado, que já anmercio, industria e artes, ao formu!ar o_par~cer teriOrmente ponderava a neces.~idade de mellta!·
'
r • ,.
..~

' meritos,
ponto que devia e podia ir, pelos: seus
orientando a camar3 para que votasse em questão
tüo "Tave, com melhores e mais seo-uros fundamentos.
5.° Finalmente; que, por protecção impropri3,
por p8rte do ministcrio da agricultura, feriu:sc a
lei, de 1857, entrro como ainda hoje vigente, consentindo-se que a companhia do Amazonns continue n ter a sédc dos vapore::;, das linh~s do Mai

..

- .

:

Por e.;tes trechos bem ·percebe-se que os illustres conselheiros de estado, ouvidos, pois que
7
3Chal'am-se accordes na uestão .
•
que a subvenção 3lludida, er3 intuitivamente desvantajosa,. como que, para resolver o g:werno sobre
o assumpto, havia necessidade de mellwr estudo.
E nuo são opiniões isoladas, essas, a que me refiro. O Sr. conselheiro Souza Dantas bem accent~.Ou a sua opinião, ainda naquelle recinto, poucos

;; ;;'

Delém, ~ 850 millias de distancia !
Isto tudo, senhotes, foi contestado pelo honrado
re')re~enta.nte )Clo Rio de .Tancit•o no seu àisr:urso
a que attendo. Pois bem, vejamos em poucas palavras quem est5 3rredio da razão.
A' primeiru questão, direi: é, seguramente certo,
que o conselho de Estado, em 3 de Setembro de
:l.tl77, con,:ultou contra esse contruto que o g-abinete de 5 de Janeiro ve1·ificou, com bnse no decreto de 29 de Dezembro desse mmo :
Porque, ao g-ovcmo, faltav,t poueres para annuir
n css:J subvenção requerida.; c, porque, mesmo
havia para a\'aliar-se de sua necessida(le cm·encia

S. Ex. disse na sessão de Ó do passado, fallanclo
contra o contrato, o seguinte:
.
• uem en
recua diante de uma. subvenção,si lltc declare: ct
mais {1·anca e decidida opposição, si"pam esse procedimento quebm vincttlos que aprecia., não é levado
sinão pela convicção que formou e tem da desnecessidade dessa mesma suhveneão. •
Como pois, Sr. presidente, ,:em-nos aqui dizer
o honr~do representante pelo Rio de J3neiro, que
o conselho de Estado não foi contra o contrutar-se
com 3 cornpmihia do Amazonas?
•,.
..;. , .. , :i a, porque argumentei con} ~ consulta e lltlO com o discurso. Por
ocrasi~o da. c~~sulLa ~ _Sr. Teixeira Junior não

( e m orm::~ções.

O Sn. JosÉ CAETANO :-Quanto ú competencia,

c:·
O Sn. CosTA AzEYEoo :-Assim pois, si a 29 de
Dezembro de 1877-, data do deereto que estabeleceu ::~s bases para o contr3to, aqtti já appi'Ovarlo,
esse neto nüo tinha nssenlo no parecer d<1 secção
do Impcrio da,1uclle conselho_. é fóra de duvida
que o aviso ex edido no seguinte mez p:n·a Iavrar-se esse contrato, tnmbem estava em idcnticas
circnmst:mcias.
Para o pnJYar bast:,rá sómente ler o que disse
no senado.na sessão <1e 28 de Julho prox:imo findo,
o illustrado relator da consulta e parecer a que
me retiro.
Disse o Sr. conselheiro Teixeir:l Junior:
• Seria longo este cat3logo... (Referia-se aos
abu.~os do actual [tabinete), si nelle quizcsse com- . r n pro iga iua es o goyerno es e n
eucnmp::ção de companhias sem a indispensavel
nuiorização legislativa, até it arbitraria rescisão de
contrntos, com prejuízo para os cofres publicos, e
a celel.Jraç:io de outros intuitivamente desvantajosos,
quer pnra o Est:~do, quer pura os contribuintes,
como :"oram os da illumina~ão a gaz (lcsta côrte, e
dt1 naveg-ação a vapor do Amazonas.
• Quanto ao primeiro destes contratos, ainda não
veiu ú discussão, para sujeit.ar-se :í approvarão do
podet· leg-islativo, como nliás se estipulou, c na·
turalmente nüo virá, porque o govemo, talvt•z
no intuit'1 de esquivar-se itqnellc dever, pretend3
·on~ · ~r:1 · • • .::=• .:du respocliva verba do or~a.mento dü ministerio
c1a ng-ricul tura ; C: quunto ao segundo,- a subvent~ão :.i comp;mhia do Amazonas, qualquer que
>'eja su3 solução. estâelle condemnado por opiniões
asürz comretentes, como é, sem duvida, a do nobre
sen:tdor pela Bahia, G Si. Dantas, insuspeito ao
ministerio, porqnc é liberal e .um dos seus mede

O Sn. Cosn AzEYEDO :-Irei á consulta, porque
clla, além: muito mais diz contra o proceder do
gabinete.
·
E, talvez, não o devesse ir até ahi : injustiça
imrnensa seria, precisar deste recur6o, defr·onte do
cm·acter do Sr. conselheiro Teixeira Juaior
niio diria no senado o que como reMorda con:
sult:• do conselho de Estado. não houvesse llito. ou,
exposto, inda que por outn1s palavras,
·
O Sn. JosÉ C.\ETANO:-Pcrdão; nã0 póde tirar
essa conclusão. Na occnsião da consulta o Sr. Teixeira Junior n5o enunciou, como.j{l disse, opinião
definitiva ; nessa occasiiio eU e não tinha elementos,
teve-os depois.
O Sn. CosTA AzáEoo:-Si os Leve depois, razão
e soora para . ' • x. na o Vll'''<lqlll 1 e ender a subvenção quando O-Sr. conselheiro Teixeira Junior
se tinha pronunciado por esse modo.
O Sn. JosÉ CAETANO:-Essu é a opinião delle.
mas eu com ella não me conformo.
·
O Sn. CosTA AzEVEDO: -Irei adiante ; e estou
certo de que V. Ex. não se incommodará. Eu o
ouvi com a m3ior calma.
O SR. JosÉ CAETAKo:-ffi'ío, de cerLo .. Ha discussão; estamos aqui para isso.
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Disse S. Ex. que 3r"

'

•

..

•

rr

•

um trecho dessa consultn : vou ler o ' que"' nelle
aclw-sc, correndo por conta sua o fnstio de se me
ouvir por m3is tempo qu3ndo podia dal-o <i imprimir no discurso.
Mas emfim ouça-me S. Ex. recordando-se de que;
fui eu quem deu á publicidade no Reporter e no
meu discurso de 2~ de Julho 3 intrega da mesma

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:15 - PÃ¡gina 18 de 33

Sessão em 26 de Agosto de 1.879.

1.98

consulta; e seguramente porque ella sustem o meu
voto contra esse contrato que defende ainda agora.
• A principal e mais importante observação; que
suggere a leitura~ do requerimento da peticionaria,
diz esse trecho, é que ao governo imperial {allece
competencia par~ í'esolver da pro>·ogapão do co11;tra~o

ciar este importante assumpto; e, por isso, é urgente munir- se o go7erno impertal das inf'Ormações
dos presillentes das províncias interessadas no
referido serviço, bem como das respectivas praças
do commercio e das pessoas da companhia, afim
de facilitar qualquer deliberação que· a assem-

ramente seja concedida a necessaria autorização
:pelo poder legislativo, unico competente pam auto1~izar a subvencc7o.
• O contrato que a compan na petlcwnaria ce ebrou com o governo imperial foi autorizado pelo
poder legislativo, e a sua innovação constante do
decreto n. 1988 de 10 de Outubro de :1857, foi
tambem realizado em virtude da :mtorização especial concedida no decreto n. 934, de 19 de Agosto
·1
nã cabe na e ltera
das attribuipões do poder executivo contratar a pro1'ogapão de tal cont~·ato, desde que elle impõe ao Estado o onus da subvenção.
« recurso a ce e rapao o S&'U con ta o DEPENDENTE da app1:ovapão do poder legislativo seria um
expediente me?ios justificavel na questão de que se trata,
porqul', além de exm·bitm· das atttibuições do lJOder
executivo, accresce que tal pl'etenção póde ser
decidida pelo poder competente untes de expirar
o contrato vigente, e sem necessidade de assu.mir
o governo imperial a responsabilidade da viOLAÇÃO

de toihar.
• O Sr. conselheiro Paulino José Soares de Souza
concorda com as conclusões do parecer, quer na
par e em que se orna epen en e e au ortzaçao
legislativa a renovação do contrato, quer na em
que se aconselha a reunião de dado.;; c infc:·m:.wões,
sem as quaes não é possível julgar até que ponto
precisa ainda a empreza peticionaria do a.uxilio do
Estado, para contini.lar o serviço de que encarretrou-se com incontestttvel roveito )ara as rovincias do Pará e Amazonas.
• O Sr. conselheiro José Pedro Dias de Carvalho
estt1 de inteiro accôrdo com seus illustrados. colle-
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renovar contratos, que importem onus pecuniarios
para o Estado, sem autorização do poder legislativo, e não aconselharia que tomasse a seu C[lrgo
celebrai-os, ficando dependentes dessa autorização. •
As considerações da consulta, porém, accentuam
a opinião dos illustres conselheiros; que como se
póde vêr, não está como diz-nos o honrado representante pelo Rio de Janeiro :
DE l.i1ti PRECEITO CONSTITUCIONAL
• O meio <I que se tem recorrido para evitnr as · « A secção. do conselh~ d_~Estado (d.iz a cons~tlt~)
i

1..

~,

da approvação da assembléa geral, deve ser banido
para que se mantenha.a verdadeira doutrina. •
R. OSE .-\.ETANO, a um apar e.
companhia •
. • Os fundamentos e~ que se pasêa o seu requeO SR. CosTA AzEVEn.o :-Então V. Ex. devia
ter votado contra o contrato. V. Ex. devia ser nme~to ~arecem de mmor ellucidação, porque pela
coherente ; devia trazer o g-overno, por seu valioso aprec1açuo dos factos parece:
• L o Q_ue os importan~es serviços prestados pela
voto, ao cumprimento do ·dever, não approvando
U!ll acto que .reconhe~e ~xorbitante, acto que companh1a de .navegaçao e .commcrcio
.
- do Ama~

Devia, pois, V. Ex. mesmo,· como relator da
commissão, pôr-se de nosso lado, e não vir offerecer á comideração da casa esse projecto que foi
approvado, t.io cheio de si11:ões, que ora recebe,
e se conclue de seu aparte.
1\fas o trabalho do conselho de· Est3do vai mais
longe: ao parecer final que V. Ex. tnm::creveu e
leu quando orava, precedem considerações, nas
quaes :Jcho-me ~ncastellad~.

fav'ores concedidos pelo Estad~,especialme~te pelas
subv~nQões dos cofres pnblicos, quer gernl quer
provmc1al, como pelos lJingues resultados obtidos
!)elos seus accionistns rlurnnte muitos annos de
sua existcncia, pois além de aufcrirem dividendos
de !2 °/0 , ainda tiveram por diversas vezes, grande
augmento de lucro recebendo novas accões representa#vas do capital accl'escido á custa· dos lucros
1iquidos da comp~p.hia, e empregando
au-

os tres 'pontos ·'ao parecer que estão tambem no
discurso do honrado representante.
São estes os pontos :
• L o Que no poder executivo não cabe a attribuição de resolver a pro rogação do contra lo da
companhia peticionaria, sem prévia autorizaÇão
da despeza que tem de onerar o Estado, e da qual
dependem as estipula~ões do mesmo contrato;
• 2. o Que, decretada a referida autorização, deverá basear-se a. negociação do contrato em condições ma i.~ vantajosas paru o Estado consultandose :Js exige~cia_s do serviço de q~e se trata, cmn

"'·
certa;
~ 2. o Que tendo a companhia obtido grandes l1t·
cros ern annos ante1·iores, quando a exportação e
importação nas províncias do Pará e do Amazonas
não estavam desenvolvidas como hoje.aind;J mesmo
depois do decrescimento ultimaméntc havido
deve-se suppôr que não é justiacavel agora ~
mesma sub~enrão , concedida pelo contrato vigente.
• Si ent5o n"iio se deram ai circumstancias lembradas peJa peticionaria, tambem os elementos do
lucro
para
o ..serviço
da navegação
contratada */eram
•
...
:-..

' do commonstra o illustrado chefe da dire~toria
mercio, e cemo indica o proprio requerimento da
companhia peticionaria na parte relativa aos novos
encargos que ella pretenda tomar opportunamente;
• 3. 0 Que, antes de qualquer decisão, convém
obter os elementos indispensaveis para bem apre-

conclue da exposição da [1ropria diiectoria,quando
allega que naquella época não havia pequenas
especulações que ainda assim tiram alguns fretes e
pas~a~eiros á C_?mpanhia, desfalques que eram, e
convem que vuo crescendo, prenuncio de futura
exoneração ao Estado.

:m
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« Esta cnncurrencia, embor3 pequena, é prova
O distinct~ssimo Sr. conselheiro Souza Dantas, da cxistencia de elementos sufficientes para espe- chefe querido do partido liberal, sobre isto di:;se,
rar-se, si não a ea:oneraçllo tmmediata qos. sa~riji ain.da na sessão de i7 de Julho, no senado, o secios dos cofres publicas, ~o menos a sua dumn.Ulçao, gumte:
e que o Estndo, consultando ~s legi~imos e imp.or• Devo nota1·, S1·. presidente, a (ctlta de esclat::mtes interesses de ex.ploraoao do nco e uberr1mo recil:tp~tos oflic_iç:es sobr~ este assumpto ,· falta
ara os rs. ~e
trato de n<JV~gação UVapor, menOS onel'OSO do que putados no anno de :1.877 ,· falta que {oi assignao actual.
lada
. pela secção
..· do conselho de Estado
. :- dos nego.
« 3." ne a altera ão das clausulas e condicões
do contrato de nn:vegação da companhia petic!onaria póde não importar a suppressão do serVI\iO
de que se trata pois, dada a hypothese de não
convir á mesma companhia as alterações que
forem exigidas pelo interesse publico, poden~ ellas
convir á outra companhia que queira obrigar-se a
O'

.7'

O'

O J{onrado representante pelo Rio de .Janeiro
não póde pois contestar-me com ra:?:ão aeste reseito ' E. n· ·
·
apartes que me deu, e que registram os
do parlamento; disse-nos S. Ex.:
• A consulta não veiu á camara.
« Não tenho conhecimento da consulta.
• A commissão não precisa de mais outros documentos.•
O paiz deve ficar sabendo Sr. presidente, c é por
isto que m tQrno impertinente, que, a commissão
de commercio, ~ndnstria e ~rt~s, da qual o ho.urado
<
'
"
mações, nao tendo nenhnm<J,
p<Jra
aconselh<Jr á
camara que approvasse esse contrato que lhe vai
tirar 4.800:000-" em é ocas tã a · ·r ~
do-se sómente no relatorio do ministerio da agricultura.
O Sn. JosÉ CAETA'"~o :-V. Ex. entende que a
palavra oficial não é um documento valido?
O Sn. ~osn AzEYEDO :- Si temos só que resolver por ella e conforme elln, não prccisãmos

dent-es das províncias do Pará e Amazonas sobre
as allegações da companhia peticionaria, e especialmente sobre as clausulas e condi~.;ões que
devem ser alteradas ou adiadas no caso de negociar-se a renovar-ão do contrato ela mesma companhia, onde célebrar-se com qualquer outra. •
Sr. presidente, eu não creio-me obrigado a insistir mais no que disse e contesta o honrado representante pelo Rio de Janeiro, de não t.er o c~:mt

e

'

'

por si a opinião dos membros do conselho de Estado
que foram ouvidos sobre a questão.
Passando para a segunda asseveração minha e
contestad~, isto é, que o governo influiu nessa approvagão de contrato<- tão pouc? necessario! direi
apenas em confirmaçao que, somente preciso appellar do juize do honrado collega para o de todos
os demais membros da casa, além do que já disse
relativamente ao proceder do digno Sr. ministro
da fazentla na sessão de 18 de Abril ultimo.
Quanto ao terceiro ponto da contestação, de ha.ver-se votado tal contrato
. sem as indispensaveis
.
. -

-

provar, já pelo que está dito, da consulta, g_ue <rUe não são os que~· preferentemente, me chamã.o
nota essa falta, jà pelo que disseram em seus dis- a questão das contradictas do honrado represencursos no senado ultimamente os Srs. conselheiros tante pelo Rio de Janeiro ; vou pois abordar a essa
_
Teixeira Junior e Souza Dantas, e pelos apartes ultima questão.
Refere-se, á declaração que fiz, á denuncia que
mesmo do meu contraditar, quando fallei aqui na
dei ao paiz, desta cadeira, contra um acto do
sessão de 27 de Fevereiro.
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digno Sr. ministro da agricultura, favorecendo

desbragadamente á companhia do Am:1zonas em

desvantngem dos mais momentosos interesses da
llrovincia que represer.to ...
O Sr. CosTA AzEVEDO:- ... c desrredito de um
à_os nwis dign...os. chefe libera.es da~i, o 2." vice pre,.

'

'

.

(

...

ao actual fraccionamento do partido, e a radicar·se
a influencia politica da mesma com pau h ia.
Vou, Sr. presidente, tratar de um abuso que commetle aquelln companhia, hoje com assentimento
- do governo, eontra lei expressa, geral, que o honrado represent_ante pelo Rio de J:mdro: considerou
ez a provmcta..
O Sn. Jcs1t CAETA:s-o :- Não considerei lei : foi.
um contrato celebrado entre o n-overno rovincinl
e a companhia.
O Sn. CosTA AzEv"EDO : -Veremos tndo lsto com
calma e só nssim a verd~de npp:-~recerá radia11te.
A ct1mara tr.lvez não saiba mnis, mas cu lhe recordarei que em 1866, a assembléa provincial do
Amnonas decretou por lei n. !58 de 7 de Outubro,
uma sulwenção partt ::~s linhas de navr~·a_ç::1o dos
rios Neg-ro, Purús c );ladeira, de 3 °/o addrcwnacs
dos imp?,stos da provincin.

.. .

.

~

.' . "

da-quella in·ov!nci;: o Sr. João \VW~eús do Mattos
o que se ve ú pag. 51, uo abrir a assemb!éa pro·
vinch1l em 1869.
• A p:·esic1enci:J foi autoriz::dn pela lei n. Hi8 c
7 dn Outubro de I866, a contratnr com Alcxandre
P::n~lo t1e Brito Amorim, ou com qnnlqnt•r outro, a
incorpora(·iio de uma companhia de navegaçiio á
vnpor nos rios M~c1eira, Purús c Negro.
• A mesm:i lei estabelcecu estas condirõcs :
• _a nnt.os c t r·ação a compan 1it1.
• Sua directoria cst:1br:lecida ncsln capiíal, onde
deve ser o ponto de partida dos v:,pore:;.
<r Isen~,;iío ..dc impostos provinciaes em f;wor dos
YaJlOrcs, tripulaçf•o e escriptorio da companhi<1.
• Uma subvencão de 3 o;,, addicionaes sobre todo
e qualquer· g.:;ne1:o que fôr e:xport:Hlo da provin·
cia •
• Exc\·dendo o valor dos :3% a 120:000~ fiean\
nos cofres da pr~1vin~ia o ha!:m~o. .
Por elfeito de:;t;~ antoriznçi:ío n Ui do mesmo mez
de Outubro, celebrou o presidente da provincia o
contrato com cs~~ citado cnval hciro.
Tal eoutr:1to acha-se no relatorio, documento
letra A: por este çontrato, 11cou a companhi[l obrigada:
i. o A comecar as vingens das tres linlws,-do
porto r1e )!,mitos, o a terníinar em ~I:~nüos, depois
de haver chegado aos extremos das l:nhas
navegaYeis; cachoeira de Santo Antonio, --b~r
reiras de Huyt;mnalwn e Sanla Jzabcl, nos rios
~+ad~irn, \~;ú~ ~. ~cgro. ~Clausula 2. ".) ~
ge;_·s ciue appro~nd:1 pela presi,dencia vigorará por
dons annos. ( Cl[tUsula :15." .)
3. o A ter os v:Jpores á disposição do presidente,
em cerlos casos de exigencia do serviço (Clausula
16.".)

Bem se ve ucstas clausulas, que, os .-apores da
companhit'! não pódem snhir da~ linhas estipula-

das, para fóra da província. Isto, ficou mais acccntuado por lei geral concedendo-ge á n~esma
companhü1 como auxilio 96:0006 annuae::, sob as
condições do decreto n. 3898 de 22 de Jm1ho de
1867 uando ministro da an-ricultura o Sr. consellleiro Souza Dantas.
Por este decreto a companhia especialmente é
obrigada:
:1.. o A fazer a naveg-ação das Jres linha~ (lo contrato provincial, comefaJldo sempre as v;:lgenscm
lYianáos. (Clausula 4.~.)
2. 0 A apresent<lr para serem llpprovaqas l'IS ta~
bellas dos preços das passagens-e dos !retos das
cargas, devendo _fnzer um~ tabelln para subida_ e

.

...

-.

revistas de tres ·ern tres annos. (Clausula 10.".)
:~. A receber em t<~bclln, do presidente àa pro·
vinciu, os dbs de pnrtida dos Ynpores de cadn lin a, e os prazos c emora em ca a uma us Inhas,-de modo que as }l:trtidns e entr11tlas dos
vnpores (em 11fanâ!Js) COINCIDAU com r.s clwgndas c
s:-~hidas dos vapora~ da Companhin de Nawgação
do Am<~z,)nas (Bel!Fm e 1l1anúos)-P.\UA QDE FIQUE
LIGADA TODA A NAVEG.~ÇÃO. (ClausnJa ll.n.)
~. 0 B.eccbcr o pagamcr:.to da sul)venrão na thesonraria de fazenda tio .:\.:mzonas ( Clau~nla 21.")
E' l)Ois fóra de contestação, e ~1indn sú pelo disposto na clausula 1:l." d:) :\ecrl'tO 11. 3989, que a
se
o vnpo es as in, as
que r<lto, n::o
póde deixar de :,er em Mnnf1os, fl nm1to ma i,; com. parando-se essa cl:~u:mlu, com as de ns . .r. o 10.
::SR. OSE AETANO:- UIO COntesto .
O Sn. CoSTA AzEVEDO :-Si V. Ex. n~o contesta.
dispenso-me de unalysar, confrontad:IS, c~sus tli~
vers~s clausul:is.
Nestes termos, digo ao hour[!do rcoresentantc ;
dando de b:wato que haj.a des~c ~875, .como quiz
0

...

:

'

l

.

~

que essa fosse a séde de taes vnpores, que, por
contrato e lei de 1866 da provincia niío podia ser
outra. ainda assim a comp[lnhin cstú olirigada :1
conse'rval-a em vista do seu contrato cor.~ o g-overno imperinl, porquanto, as leis provinciaes não
derogiio decretos do executivo, mórmemente provindos como esse de lei g.:1ral.
Como, pois, o digno Sr. ministro da a;rricultnra
decidiu do mõdo porque fêl-o, a qnest:io lev;m!ada
I.J,
l\.: • .:
· õ/ , 1 O • • VlCC·jJl'CSI en e
da província do Am:1zonas relntil"amente ao assumpto?
Em oillcio de 23 de Agosto desse :umo, S. Ex.
disse o que não podia dizer a esse respeito; porque é a contr:ldiçiio uo que tinlw em vista para
resolver, de frente ao c1ue venho de expt)r, e não
contesta o honrado representante ela provincia do
Rio de Janeiro. O aviso é o seguinte:
• N. 39. 10." Secç:ão. Directoria do commercio.
Rio de Janeiro, ministerio da ngricnlLura, commercio e obras publicas em 23 dc.Agosto de 1878.
-Illm. e E~m. Sr.-Com o o1llc10 de V. Ex:. ele
e Jl'l prox.1mo passao o, so) n. ·, 01-me
presente a 1'eclamaçcTo do agente da companhia do
.Amazonas, contl'a o acto da presiclencia dessa p1·ovincia, que nwndott sttspendel' a elitl·ega do producto
do imposto rlr· :3 °/., addicionaes: crendo pel:~lei n. i5S
de 7 de OutulJro de 1866, a.té ser cumprida, pel:1
mesnw. companhia, a disposicão da clausula 2" cTo
C011tl'ato l'ROY!NCl.\L deU; do 1"eferido mez E CLAUSl:L.\
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DO QUE

FOI

APPROVADO PELO DECRETO N. 3898 DE

22 DE JUNHO DE .:1.867.

• Em resposta, declaro a V. Ex. que, não constando
dos documentos, annexos ao citado officio TER HAVIDO
...

-

•

.

llr.

.

..

governo imperial, 1zão cabe ao ministerio a meu
cargo, mas a essa .presideneia decidir da questão
como ôr de ·ustica DE Accônno com o es irito das
estipulações.
·
·
• Deus guarde a V. Ex.-Jocio Lins Vzeira Cansansão de S'inimbú.-Sr. presidente dn província
do Amazonas. » .
Sr. presidente, faltam-me expressões para qualificar este acto do digno Sr. ministro da agricul-

'

.

.

..

-

si podia ser dada semelhante resposta sobre a
questão de que trata-se.
O decreto de 22 de Junho de i8ô7, nessa clausua que ctta o aviso, nas outt·as que notet tam em,
ahi está impondo a séde dos vapores das linhas do
Madeira, Purús, e Negro, linhas por elle subvencionadas, no porto de Manáos : o ·vice-presidente
intimou á companhia que respeitasse essa imposição, que tombem era uma imposição de lei provincial, e a comptmhia recorre dessa intimação; o
que quet· dizer que, a séde não estava sendo alli, e
sim em outra parte,-a 850 milhas de distancia ! .•
No entretanto, S. Ex.. diz:- não constando des
. o u na li os ,
x.o
i,
i l); • • :; •
RE?tlETTIA O RECURSO DO AGENTE DA COMPANHIA) .ter
havido in{racçrTo das clausulas do contrato cele..
..
·.. . .. ·
....
tetio, mas sim á p1'asidencid decidir da questão
como fôt de jttstica,-de accà1·do com o aspil·ito das
asUpulacões 1. •• •
·
Pois, ·senhores, a. prnpria representação não assegurava a differenga da séde dos vapores? A portaria da vice-presidencia, impondo
a suspensão
. .
.
.do

O SR. CosTA AzEVEDo :-Está V. Ex.. enganado,
e sinão dirija ·Se á mesa; apeznr de opposicionista,
a me~a dar-me-ha razão.
O SR. LounENÇo DE ALnu UER UE :-A camara ·á
votou a subvenção á companhia do Amazonns.
0 SR. COSTA AZEVEDO: -Jú vejo que V. Ex.
tem estado surdo. Não estou tratando des
venção ; e si V. Ex. me tivesse distinguido ouvindo-me, não reclamaria como vem ele faze-lo.
O Sn. LounENÇODE ALBUQUERQUE :--P;:n·n V. Ex.
não haverá questões vencidas, para mim ha.
· O SR. CosTA AZEVEDO:- Continúo no meu ca•

•

• ('f

•

~

•

•

•

exigencias de meu contendor~· o honrado representante do Rio de Janeiro que, tambem, não hD
lei provincial, anterior á de :17 de Outubro do
passa o anno, que autonzasse essa trans erencia
da sédc dos vapores de que me occupo.
Urge dizer que até :1875, e só até então, houve
leis al!i que cogitasem do assumpto; todas ellas estabelece~ do como CO!J.dição para· os contratos de
navegaçao ser a s3de dos ·vapores em Manáos :
citarei essas leis :
N. :18~ de i9 de Maio de 1869 § 2.o art. 6. 0 ;
N. 200 de 5 de Maio de i870 ~ 7. 0 art. U;
N: 229 de 6 d~ Maio de 1.872.
,
,
.,
r .r
e·
e
Março de 1.873, relativo á navegari.io do Juruú
isto mesmo ficou estabelecido.
' ·
'

'

taria de 3 de Outubro de 187~, pela qual o presidente entiio, cb província, em vista ele rep:·esentações,-autorizou a companhia a levar os seus
vapores das linhas a que n1e rellro até ·Belém
para descarreg-:n·em as mercadorins a esse porto
dcstiuadns; ..citn-nos
ninda o contrato
de 31.· de
:-.
...
'o
n
~
o
'
voltasse para Manáos, não era tambem outro docu- aquella autorização. Pois bem, alli mesmo quero
mento de prova do desrespeito dessas clausulas? vencer o meu distiucto amigo.
Sr. presidente, ·aquella portaria, n. -ltiv, não
Como, conseguintemente, devolvia o dig-no minisfoi si não um acto exorbitante do goyerno provintro ao presidente a solução do conf!icto?
o honrado representante á quem respondo, fe- cial, pois que, como está demonstmdo, e reconhece
lizmente não contesta ttue por decreto do execu- a mesma portaria, a lei impunha consa di\~ersa do
tivo, e seu contrato de 1.867, n séde deve ser, não que autorizava : como tal não tem for~:a :!lguma
pó de ir a outro porto, c só mente pertence a lHa- em direito. O contrato a homolognndo sem autoriza~ão legislativn padece de vicio itlentico : por que
náos.

.

'

....

I.

1,.

.t.

.

O SR. CosTA AzEVEDO: -Pc3rdiío: nada resolve. O
contrato provincial da nave~ação tlo Juruá não
resolve, aggrava a questão; esse contrato, ainda
quando valido não podia derogar o que dispõe o
decreto citado.
•
0 SR. Jos:É CAETANO:- 0 peior é que V. Ex.
está respondendo a quem não pó de mais ter a
palavra.
·
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Como?! V. Ex. póde
a ar msto, neste C' a e _e cre 1 o.
O Sn. LouRENço DE ALDUQUERQt!E:-E' questão
vencida.
·
O SR. CosTA AzEVEDo:- ·v. Ex. pensa que está
venchia? Acho que não está com a rnzão.
O SR.· LounE;-;ço DE ALBUQUERQUE:- V. Ex. até
falia por tglerancitt da mesa, e ...
A. 26.-TOl\10 IV.

Ahistoriadestecontrato resume-se no seguinte:
A companhia do Amazonas, que exercia grande
influencia quer nà assembléa provinc1al~ quer no
!H'esidente de então, julgou que devêra a província aup:mentar-lhe a subvenção concedida para
a navegação do Juruá, em vista da lei que a autorizüra: é assim que appareceu a lei n. 3::23 de 20 de
Maio de 1.875, que, no seu art. L o, decretou o
augmento em 22:000$, autorizando o presidente a
innovar o contrato anterior.
O Sr. Passos de Miranda, presidente que aspirou
sempre ás bôas graças dn companhi<1, que lhe
podia dar ninho politico no Amazonas innovando o
, :;
e u o
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Sessão em 26

de~A

osto de 1.879.

que!le:; rios, desde que, de conformidade com os 1 mercio _da capital favoravel áquillo que está sendo
contratos existentes, o ponto de partida se fizer combatido por S. Ex.
no!' dias determinados, do porto desta capital. •
Lê-se em um jornal de Man:ios:
• Chá. _No sa.l:b:1do, 16 do corrente, o comSenhores, isto que ahi e~tá, e assim re~olvi~o,
não é só uma exorbitancia do poder , e maiS:
·
·
.:
·
,

provincin.
Por pt~rte dos presidentes, além das leis sanccionadas e contratos, fóraess~ celebre doS:. P~ssos
e 1 traiu . e-sc e
nos a nv 1 1
ser a séde ·dos vapores em Manáos : citarei o de
1872 do Sr. general Miranda Reis; que, a pag. 35,
diz que, a companhia. ainda p.ão tinha então, ,COl!lO
devêra e muito convem aos znteresses da p1·ovtncta,
a séde 'de seus vapores das linhas do Madeira e
Purü:-. na capital da província.
Por parte do commercio, temos ~ p~ova. nessa
representação que fizeram em :1.~17 a Prmc~za
Imperial Regente, e que transcrevi no meu dis·

das linhas de naveg-ação dos rios Madeira e Pur~s
á eargo da companhh1 do Amazonas, de conformidade com os seus contratos re olveu flere er ao
mesmo ex:cellentíssimo senhor um chá na noite
de 16 do corrente mez no edificío, á rua Brazileira,
dos Srs. Antonio Joaquim da Costa & Irmão, para
o qual temos a honra de convidar a V. S. e sun
Exma. família.
c Manáos, 12 de Agosto de 1878.-Bento F .. TenreiJ·o Aranha.-Antonio José Fe1·na.ndes Junw1· .Adolpho Gottschalk. -Jlfichel Polack. -Antonio Rodrigues Soares. •
0

.

.

-

sentido de- cessar o t~buso ~inda• hoje mantido que então re cebeu o meu bom e distincto amigo
contra o que impõe o decreto de 22 d~ Junho Sr. Guilherme 1t1oreira, por esse acto ·que defendo,
foram dio-nas do commercio e do obse uiado.
Acaso quererá o honrado representant~ pelo Rio
Eis ngora como prometti o abaixo assignado.
de Janeiro averbar de falsos, de faltar a verdade
no Amazonas de 29 de ].farço de i879, o
e deseonl1ecer seus interesses, esses commer- queLê-se
p8sso a. transcrever:
cinntes associados que assim pediam a execução
• Tem-se feito tamanha celeuma no Commercio
da lei?
·
do Amazonas em nome dos co!llmerciantes do rio
O SR. JosÉ CAETANO dá um aparte.
·
r ·
t · d
. vic - s· •
O SR. Co;;TA AzEVEDO :- Contra diz V. E~. a ess~s dente mandando suspender a. entrega do producto
neo-oci:mtes, dizendo que houve um abaixo assi- dos 3 % addicionaes.
gnado de negocj:mtes do Madeir~, a f~vor d~ abuso.
• Quem ao longe ler esses longos artigos I1a de
Pois bem, offereço eu, e pub!I~arei no drscurso ficar persuadido _que alli _está a verda~e, e. q~e o
outro abaixo assignado em sentido opposto ; ~as acto de S. Ex:. e contrariO ao commerc10; por Isso
note V. Ex. que o documento queoffcreço provem impopular na.quelle rio.
•
_
do commercio do Amazonas, e o seu é do que
• Estamos vendo por esse modo por-se emacçao
está preso e filiado á proYincia do Pará. _Compre- o .dito popular : quem mais g1·ita é mais cuvido.
hende-se f:~cilmm~te que os intere~s~s nao podem
• Para demonstrar o nenhum valor desses e~·
ser identicos: e neste caso como nao attender aos
o mazonas que su vcnc10na a navegaçao
voz da razão, mandamos estampar a seguinte feÔabuso leva a serem servidos sómente os com- alicitação,
que foi remettida ao nosso amigo o
merciantes do Pará e os seus aviados; poi_s que Exm. Sr. Guilherme 1\'Ioreíra.
as cargas que o:; vapGres re~ebe'? para os rtos e1_n
• Esta m:mifestação é espontanea,. e assignada
que naveo-am e as;que nesses r10s recebem nao por muitos dignos commerciantes.
influem no trafico· dos commerciantes da capital
• Os abaixo assignados, negociant~s e_ moradores
do Amazonas, que nem conseguem ter espaço « do rio Madeira, para melho! sigmficar a su~
nelles para os seus aviamentos ; _reva ainda o a adhesão aos relenntes serv1ços prestados a
abuso a despir a capital desse movimento, dessa « provinr:ia, ao commercio do Amazona~ e ~ assovida que a estadia mais permanente desses vapores,
ciação commercial desta mesma provmc1a, felhe daria; dessas officin:~s que reparassem os va- « licitam a S. Ex. o Sr. capitão Guilherme José
pores, etc.
« Moreira pela medida que tomou ~m virtude de
0 SR. JosÉ CAETANO dá um aparte.
« sua J?Ortaria de 4. do co.rr~nte obngando a comi(

R.

STA

E •

•

•

•

ia a dizer, para vir. ao que impõe áqnem agrada• velmente o deseja attender.
Lerei o abaixo assio-nado (p1·ocumndo entre os
papeis) nã? o encontro; mas ~~~ei no discurso, enviando o JOrnal que o publicam. No entretanto
permitta-se-me ler o que agora encontro nestes
papeis (mostrando): é uma demonstração de com-

tt

.•

,

'

do porto de Manáos a estação de seus vapores
empre..,.ados
na navegação deste rio e dos rios
0
Purús e Negro, enviando e~te ma~ifesto esp?n• taneo por intermedio da d1rectona. da referida
« associacão.
·
• Rio Madeira, 9 de Março de 1878.- Victer da
• Fonseca Coutinho, Clemente Cecilio. de Abreu:,

«
«
«
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Pois bem, depois de receber como j:l fiz nota o
aviso de 23 de Agosto, expediu o presidente, a seguinte portaria:
« La Sr:cçÃo.-Ao agente da companhia do Amazonas Zimitada.-Declaro a V. S. ara sua sciencia
que, attendendo ao que·requereu-me em ata e
hontem, mandei que fosse entregue a V. S. o produeto dos 3 % addici~na~s mand_ado d"epositar no

dente d~ conselho de ministros protegendo ú companhia do Amazonas?
.'
Não quero commentar mais este Mto de faCll
desembaraço em favor dessa companhia: façnm-n'o
outros.
Mas devo pedir que se note:
Que, mandando a lei provincial n. :1.58 de 7 de
Outubro de :1.866, ter a companhia contratan_te das
linhas do Madeira, Purús e Nep;ro, a sua dtl·ecto.
·· :
!la e~tá fóra dalli desde cue á
do Amazonas passou seus direitos e deveres a
Fluvial;
Que, determinando a lei ~ertll, t~aduzida no d~cre o e ..... e u
•
do ministerio da agricultura de 25 de Outubro de
1.869, a séde dos respectivos vapores em. ~Ianúos,
está clla sendo n 850 milhas de disLanc1a.
No enLretanto continúa a mesma companhia a
receber pela província o producto dos 3 °/., de imostos addicionaes, e pelo thesouro 96:000;5 an·
nuaes ... Está, p01s, rcce en o cerca e ~
por :1nnn, e sem übservar os seus contratos.
Não se allcgue agora a lei de :1.7 de Outubro do
anno findo, promulgada pelo governo da província, como: direito da companhia em manter a séde
desses vapores em Belém, porque ahi está unw lei
geral (decreto n. 3808 de ~2 de Junho de 1867) e
uma portaria ~mtorizada e com fundame!JLO nessa
lei (port11ria d~ 25 d~ Outubro ?e 1~69) rmpo~do a
'
m anaos. Sao contrad!Ctorras as ex1gencias actuaes; mas existem.
Ao governo geral não cabe despensar o que
conLraLou mormente quando com isso prejudicaria a província. O que enti.io, em 4 de l\Jarço de
:1.878, bem fez o vice-presidente da provincia, suspendendo a subvenção provincial, até que a comp:mhia observe seu contrato, como ella, faça o governo geral, suspendendo os 96:000l) da subvenção para que a mesma companhia execute o que
contr.atou comsigo.
Era este o :::proceder que devia ter o di~o Sr. ·
ministro da agricultura ao saber da questao, que ..
r solveu elo tal cdebre aviso de 23 de Agosto de ·.
:1.878. Bem certo estou e que ·ass1m p~nsara
honrado representao te que confessou hoje que a
companhia não observava o seu contruto.
OSR. JosÉ CA.ETANO:-Quem eonfes~ou?
O SR. CosTA AzEVEDo:-V. Ex., desde que em
aparte me disse que a séde dos vapores na capital está determinado pelo decreto de 22 de Junho de :1.867.
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o conhecimento mais especial que tenho dos in te~
resses dessa parte do paiz.
O Sn. ABREU E SILVA:-E' muito competente.
o Sn. CosTA ~.:\.zEVEoo:-Pronunci:mdo-me como
me pronuncio, miro alguma cousa de mais valor
u ::.R. l-OSTA. •
• ~!,!~e mewor prova _uu
ao q_,~e o imeresse · · ·
, P.?:~.ue esLe, ta~ve~
que reclamar contra a ordem de estaheler-se a sede me d1tasse outra norma de conducta em relacao a
em lianàos?
.,
essa companhia que, é uma potencia, até polhica,
n!li'Pi l'./'lnlo) BI'OV!l
ilr> tTJ1{> n ~P.flt>
n!l<:. fln!lC:: nl'
•
•
.l. . .>·
_ru:>ln ó"~ ,.;/'1
.- ser e so··a
· se- pe1a protecçao
.. _ sem nome e IDJllSlllCave
··-··fi·"'-I que 11'
dos vapores d-eve
po e ser em ~·r
L\ ...anaos,
1e
· gundo o contrato que a companhia tem com o go- i dispensam sempre os governos do puiz (Apoiados).·
verno geral, as tabellas que acompanham a portaAgora, Sr. presidente, e porque me \)arece que
ria antes citada, do ministerio da agricultura, or- é impenitente na questão, o meu distincto ami~o.
ganizadns segundo o mesmo contrnto c o de :15 de que for({on-me a tratnr della tão extensamente, e
Out!fb_!'O de 1866. Ant~~ po;_é,m,_, devo declarar que ~5o quero mais encommodal-o, irei"~~~us ~~ai~o
Como pois, Sr. presidente, o digno ministro da
agricultura, disse que a ínfraeção do co:atrato não
estava fundamentada?
O SR. JosÉ CAETANO:-Declarou que niío estava
provada a infracção.

<A iJ<U, '·Vl IJOJ1U

~l UIJ

oo:;.UUV ~ WU<IUV '-'VUU <1.

'-' '-_V"'.!~.l

UV

l

HU

U.UUV. VVU~V

VUv <\ 1Vr.. UV

""'1J.<:ÍU.l

pauhia e.a que tem tambem mostrado a favor o · quando vein ao grande rio provoca~· o que disse
honrado representante pelo Rio de Janeiro, devem 1 ('riso) para occupar-me de ma teria não tão estranha
sE'r comnrcllendidas de modo dirrno. noraue se- i ao credito
nhores ambos nós miramos um mesmo fim, bem
Fechnrei, })Orém esta parte do discurso com as
senír ao_paiz, ú província do Amazonas: só a~sim tahellas promettiuas, do contrato da companhia,
é lícito explicar esta contenda, indo em favor meu, com o governo geral e o provincial.
.

l

Rio Madeira.
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Sr. presidente, não devo entrar na segunda·· O SR. JoAQUIM NAnuco:-SiV. Ex. acha que eu
parte de meu discurso, sem prevenir, e garantindo devo ter uma bibliotheca de relatorios...
·
:\ illustrada maioria, que, não pretendtl, suscitar - O SR. BuARQUE DE MACEDO:-Está no archivo da
protestos de sua parte em apoio do digne Sr. mi. camara ..
níst~o da marinha, pois não venho occupar-me
Talvez S. Ex. tenha suspeitado. de meu silencio: de 186S eu o darei em. quadro, no publicar este
l}ãO respondendo o se_u disc~rs~, do _:;eguinte d!a discurso, bem con:to o quadro de nosso material
das forças ~navaes, mesino na crença de que me que temos, de menos do que manda a lei:
convenceu da sem razão de meus protestos.
Navios couraçados............ :1.2
Das quinze ou mais interpellações ou censuras
Artilharia
raiada... . . . . . . . . . . • :1.23 _
que então lhe fiz, só mereceram consideração de
Dita de alma lisa.............. 3~
sua parte umas oito, ou nove; ·no entretanto ·não
O SR. JoAQum NAnuco: -Dos encouraçados que
cogito ~e rest!igar nos assumptos, que com isso
Venho hoje.tàlvez e apenas ao encontro de algumas )?roposições aqui aventadas, principalmente
elo illustrado re resentante or Pernamimcr· o
digno relator da commissão de orçamento,que fallára quasi como si o fôra da de marinha e guerra,
no debate daquellas forças. ,
Não intervirei e apezar do duello entre S. Ex.
e o meu illustrado- companheiro· de oppvsição o
Sr. Nnbuco de Araujo, relativamente ao material
preferível para as construcções navaes, e o typo
de navios que preferentemente devemos adquirir;
sendo que nem por isso me furtarei de contestar o
que S. Ex. lhe disse do !ano de :1.87i ue está
conttn~tan o a ser observa o, nas construcções c e
nosso material fluctuante.
O Sn. BuAnQUE DE lVIACEDO :-Como?
O StL CosTA AzEvEOo :-V. Ex. nos disse ha
dias em opposição ás censuras d'uquelle nosso collega, nccusando .o dig-_no ministro por não ter-nos
apresentado um· plano paru o nosso muterial fluctu:mte, que S. Ex., no relatorio, havia exposto o·
p!ano que vigóra.
de :I.Si:i, devido
ao digno almi• •
O'
•
•

Dos navios sem couraças, tambem não nos podemo:; orgulht~r de possuir os de que não nos é
dado prescindir; c dos 30 de que fnlla-nos o relatorio, a grande maioria, representa antes nossa
fraqueza militar.
O Sn. JoAQUDi NABuco :-Apoiado; e são puramente construidos de madeira.
O SR. ÇosTA. Az~VEDO :-E', pois, evidente, como

" gasto sommas
"
seus apartes, termos
immensas sem
estarem traduzidas em um material fluctuante de
importancia ro orcional.
Esta proposiç:ão foi contestada pelo illustradg
re_Presentante por Pernambuco, que me está fronteiro, levando em conta o bom pessoal da officialidade que possuímos.
·
0 SR BUARQUE DE MACEDO : -Sómente pelo bom
p~ssoal, não : isso entra na despeza, foi o que

e que essQ plano estava sendo observado.
neulmente, no relatorio, acha-se esta declaração. Mas é por isto mesmo, Sr. presidente, que
levanto minha voz para dizer desta cadeira que
esse plano não pó do ser recebido, emquanto se não
derrogar o do decreto n. M82 de :1.3 de Maio de
:1.868.
Assim que, o meu digno companheiro de opposição bem censurou a falta, que mais, accentua.

O Sn. CosrA AzEVEDO : - Sem duvida alguma
que isso entra tambem em concurrencia para a
despeza : mas o digno collegh que bem reparou
não termos um materinl ílnctunnte em proporção
dos sncrificios feitos, não considerou si não as·
dcspezas com os arscnaes e construcçpes.
,o SR. BuARQUE DE MACEDO:-Referia-me a todas
as de~pezas do minjsterio da marinha; da guerra

plano, que não podemos ter como tal.
O SR. JoAQUIM NABuco:-E' a simples substituição de tres corvetas por outras.
O Sn. CosTA AzEVEDO:- E nem seria a execução
do plnno de :1.868, plano offi.cial, outras mais substituicões como essas.
Por tanto, Sr. presidente, ou o digno Sr. ministro ha de revogar o decreto citado, e receber
(}sse phnio de :1.871 para o constituil· , como legal,
_ou não o fazendo, e seguindo· e~se plano estará róra
··da lei.
Ni:io me proponho agora defender o plano de i868,.
devido ao di o-no Sr. conselheiro Affonso Celso
(1uando ministre da marinha; mas ainda assim
prcliro-o a n~o termos outro mais em harmonia
com as necessidades actuaes do nosso material
1luctuante.
O Sn. DuARGUE DE l\IACEDO :-Plano que vem no
-relatorio de :1.868 todo desenvolvido ; o nobre deputada por Pemambuco devin ter lido isso.

O SR. CosTA AZEYEDO:-Por muito bom que seja
o pessoal'_de nossa oflicialidade, per melhor que
consideremos a nossa marinhagem, ainda assim,
eu penso que as sommas despendidas deveriam
produzir muito mais do que ha produzido. Jà não
fa!lo sómente quanto ao material como fel-o o
digno collega.
0 SR. BUARQUE DE 1\UCEDO·:-Mas tambem a
parte relativa ao pessoal ?
O SR. CosTA AzEVEDO :-Sim, senhor :,digo a
V. Ex. que lambem me refiro ao pessoal.. ..
R. UARQUE DE ACEDO:-~ ao apOia O.
-0 Sn. CosTA AzEVEDO :-.••. por que infeliz~
mente temos exemplos, contra os interesses e a
vontade dos offi.ciaes, chegarem alguns a certas
posições,· mesmo superiores, sem estarem habilitados para as desempenharem per modo digno de
seus brios.
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Isto Sr. presidente, leve-se á conta do governo, que nem sempre cuida seriamente destes assumptos.
-0 SR. JoAQUl!ti NABUCO :-Apoiado.

o

me-ha governo dizer-ihe que recuou .d? melhor
medida diantê de um começo de hostthdade do
senado fazendo ir a enas um navio paro essa
viagem á China, viagem cujo proye1to rea para o
paiz seria formar melhor e ma1s esclarecer ur~a
parte de nossa official~dade de mari~ha e. l!lannheiros. Mas, indo somente um ~av10, hml~·se
esse proveito em favor dos protegrdos, que vao a
quasi todas as viagens de longo curso.
~[

ciou-se.

-

. o SR. COSTA
no sen:J o,
i
esta vitt.,.em e calculou a despeza della em cerca
de mil ~ontÓs, exagerando sua imaginação os sacrificios que póde occasionar.
o JtiESMo Sn. DEPUTADO :-Foi um senador, não
foi o·senado.
0 Su. CosTA AZEVEDO :-Mas V. Ex. sabe que
alli ba tanta harmonia no machinismo, que funcciona por tal maneira, que a voz de um e a de
:s

O :l1ESZ~1o Sa. DEPDTADO :-Algumas vezes; nem

sempre.
It.
OST.-\.
ZEYEDO :- U Sl sempre.
a.,
emfim V. Ex. dir-nos-ba por que o governo recuou de sua primeira intenção de que fallaram os
jornaes, e mes.mo os proprio~ .IJ!ini~tros, de dever
sc(l'uir nessa vmgem uma diVIsao, JUstamente applgudida a desig-na~5o do distincto otficial g-eneral
r. Silveira da Motta ara a comnwndar?
Parece, pois, que . nlgu1:Hl circum~tancia grD;ve
occorreu. Esse naviO, un1co que vai fazer a viagem, servirá apenas para receber os protegidos ...
Ulll Sn. DEPUTAno·:-Sô se forem os-protegidos
do Sr. Silveira da Motta.
O Sn. CosTA AzEVEDO :-0 Sr. Silveira da 1\Iotta
aind<l hontem disse-me que não tem n bordo da
Vital de Oliveira um só olllcial embarcado á suggestão propr~a, por in.flnenci.a sua. ~:i vê que, não

E' pois, olhando para esse estado precario em
que temos o nosso material fluctuante, e a urgente
precisão de augmental-o, que ouso .llerguntar ao
digno ministro que vem chegando a sua cadeira,
-pretende respeitar aquelle plano?

-

stitua, como dotará a marinha' desse material com
os recursos do orçamento?
o

... •

•

o

co!lega seu, actual Sr. ministro da fazenda, em
uma pujante publicação, em i868, sob o titulo. ·
• A esquadra e a opposiçãe parlamentar, » relativamente á marinha.
Fazendos votos para que não tivesse mos o infortuneo de ver no governo algum ministro regenem or · as nanf.'as com programma e economia na
repartição da marinha, S. Ex. escreveu ~stas
memoraveis linhas :
• onvença-se o paiz; a garantia de nossa tran• quilidade futura é a nossa esquadra. No dia em
• que a não tivermos será difficil a situação do Im.• perio: serão poucos todos os sacrificios que fi« zermos para conservai-a sempre em um pé res" peitavel. »
Esse pé para o:digno ex-ministro da marinha que
desceu tio poder naquelle anno, é o plano do decreto citado, que lhe pertence : elle não póde me·
·
drar diant des a t
a repartiç:ão da marinha fez sentir o gabinete, pela
commissão do orçamento desta casa. ·
Sem recursos de creditos esueciaes ouco se
era alcançar para cheg-armos ao plano ofiicial, de
que se não cura como deve-se. No entretanto., é
preciso ter-se em vista que. a pratica seguida de
concertar navios velhos, já fór~ dos typos que exigem as nossas necessidades, somente para manterD_los um .certo numer_o de vazos armados, co.nde nnvios como Bahiana, Paraense, Itamaracá, Tonele.ro e outros, que certificam 110sso atraso e a
nossa fraqueza como potencia naval.
Si porém condemno es>:a pratica, por anti-economica e imprevidente, nlío louvarei a de se construir aqui, cust<)sas mnchinas de guerra, representadns por va~os de que carecemos, quando nos·
venham a ficar por 50 °/0 mais caras, sómente com
a idé11 de dar auxilio aos noss9s artistas, n:io reo

para defesa do governo.
O plt1no nlludido de i868, de no!';SO material fluMas o facto é este. Conheço a officialidade que ctuante, divide-o em quatro categorias, e são :
sempre consegue ir ás boas viagens; muitos officiaes debalde tentam isto : e sei que já estão
i . a categoria
alli embarcados desses a que alludo, o maior nuNavios animados de grande velocidade. prbprios
mero.
para a navegação do oceano .
U~I SR. DEPU1ADO :-Isso é máo.
2. a categoria
O Sn. C:)STA AzEvEoo:-Mas, emfim, deixando
este desvio, vejo que razão de sobra teve o digno
Navios de ~elocidade media proprios para cruzar
collega da opposição, qunndo criticou pelo que
fazemos para adquirir o necessario material fluctu- no nosso littoral e navegar nos grandes rios.
ante, que não nos .faz _respeitados ~e potencias
3. a categoria
Navios de pequena velocidnde, especiaes para
quadro actual a nossa marinha não representa n
preponderancia. que já teve ella na America servir nos rios e para a defeza de portos.
Meridion::tl.
.
~-a categoria
Com a força do plano de 13 de Maio de !868, seguramente outra seria nossa.:posição, e a marinha
Navios á rodas para transporte de tropas e lannacional estaria na altura"dos grandes recursas e chas a helices, para o mesmo fim e para a policia
interesses do Brazil. :"
dos rios. ·
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Plano do decreto n.

418~

de 1.3 de Maio de 1868.

O quadro que representa, conforme o relatorio, a força naval que temos em e:ffectividade é este
(mostrando-o.)
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Sessão em 26 de Agosto de f879.
Niio terminarei esta parte dos assumptos que quanto basta para prova de achar-s':l divergente do
propuz-me attender, sem solicitar do digno Sr. illustnldo representante, neste ponto.
ministro a leitura do que se contém no relataria
O Sa. BUARQUE DE ~IAcsoo dá um aparte.
de 1869, com que o illustre Sr. Barão de Cotegipe
enriqueceu
a
adruinistraçiío
da
marinha
qne
diri-:-0 _SR: ~OSTA AZEVEDO :-;::Si O digno ~l'. ministr~
.
.
..
.,.. ... ~

~

-

~osso material fluctuante, idéas que se m'ío tem

seguido.
Passo a....ora, Sr. residente a falia r da pro osta
de fixação de forÇas já approvada; ha dias, com
alguma precipitação, permitta-sc que o diga em
família, porque ao presente nflg me quero crer
opposiciunista.
Não quiz:se considerar duas ememh1s que a ella
offereci,
tanto mais justas.. porque traduzem
..
·...
. garan-

porque julg0u que o senado podia i'estabelecel-o.
O Sn. Bm.RQUE DE M;AcEno dá um nparte.
R. OSTA ZEVEDO:-r ao tem
. X. razao.
S. Ex. não se louvaria na decisão do se·nado restabelecendo essa forca, se não si achasse convencido de que o senado estava em seu direito de
assim praticar.
9 Sn. Bu.<\.RQUE DE lHACEDo.: 7 Desde _que. o senado

.

AzEYEDO:-

.

u.

Como? Agora me pa-

.

-

.

mais o tempo da cum::~ra fallando deste incidente.
O que quiz foi trazer a prova do que havia assegurado, em apa,·te, ha dias.
Já que fallo do pessotll da armada, mais sujeito n
processos, é justo que lamente a falta de consideração que mereceu do governo a importnnte
ques til o de jttstiça milita.~·.
Nem o digno Sr. ministro, nem o seu (IUteccssm·
tr?t~ram nos r~latorJos .de tal questão_. Sob o do(.

ll

•

~

magnitude, não devia, nem pódia passar desapercebida.
·
s ot ·· di · · t ~ •
gida acaso reclamaYmn outro procedimento, esse
que os eonservndores tiveram de i869 até á c;thidu
do poder. Especi:Jlmente na administraçiío do
Sr. conselheiro Du:n·te de Azeyedo, o p;1rlamcnto
teve palavras sinceras e proficientes no sentido de
rcform::tr-se o codigo penal da armuda, e o systemn
~

\.

.-

1:1

senado. E, é agorn, Sr. presidente, azada occa·
sião de dirig-ir-me no illustrudo rPpresentante por
PcrnnmLuco o Sr. Buarque de Macedo, pnra lhe
dar a pronl ào que avancei em U[Jarte, qu:mdo
S. Ex. oravn lla dias, -de que o digno St·. minis·
tro da mariiilw, 11ensa que o senado podia resta·
})e}cccr como resta beleccu esse batalhiio.
·
S. Ex. disse nn ·scssiío dt:! H de Maio alli, o que
asso a lêt•:
• Na pane que diz respeito ao batalhão n~val,
tenho de le\'<tr ao conltedmcnto do senado que
realmente não propuz a suppressão desse batalhão,
éomo consta da proposta (A.poiados). Mus razões
de diversn~ ordens, princip:d mente economicas,
suggeridas pela camara dcs deput:1dos, deram
logm· ú inclusão dessa emenda sem impugnação
da minlm parte. Todavia o ~enado, cheio de·twudencia, sciencia e g-rande praticn dos altos cnrgos
da administraÇão, fará o que melhor entender, e
eu me louvarei perfeitamente em :ma decisão .•
Nãe me proponho
a derender
esta- opinião do
rr
.
•.
.
:::>

No rclatorio de 187á., l1~-se estas linhas:
• Hcpug-na sem duvida, ao nosso reg:imen politieo e á büa índole do po\'o lJrazileiro a legislação
criminnl a que e~t:í sujeilu a armndn n::wional.
Essas di~ posições, pela maior pm·tc com j usLificação
nas necessid:Ides do wculo p;lssudo, hoje perderam
sua razão de set·, e por Llelicientcs, obscuras c até
contradictorias deYem dcsapparecer. »
Desde eu tão até 1877, se rc·pctiu esse voto de
re orma c a et e 1) processo quo cx1ge, sem
nadu adiantar-se apezar dos importantes trabalhos
sobre o assumpto archiv<rdos, c dos quaes alg-uns
se devem ao Sr. Dr. Japiassú que como auditor
foi mais de uma vez consultado.
Eu ousu rogar sobre essa materia as attenções
do digno Sr. ministro.
Observe-se de melhor modo o que a constitnicão
•
prescreve a respeito.
Saiba S. Ex. do quanto sofi'rem as praças dt1 armada quando respondem a conselho : - Officiaes
mesmo muitas :vezes levam mais de anuo prim~iro
q~w vej~m g.n~os os seus jul~;li'nentos. Nuo. é poi:

soffremos pe.!o coiligo especial (lo proc.esso que
nesses conselho:; o de investigação e o
O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-0 nobre ministro observn-se
de
guerra.
· niio tinha que diseutir a competencia do !>enado.
O Sn. LounENGO DE ALBUQUERQUE:- Isto é triste.
~. Ex. não trntou desse ponto, nem ::'Odia tratar.
O Sn. CosTA AzEvEoo :-~o entretanto nas jusO Su. CosTA AzE\"EDO :- Nüo estou de accôrdo.
O dig·no Sr. ministro ness~1s pala nas disse tudo, ti~as communs, e em outros fóros cspeciaes, ha
por Pernambuco.
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Sessão em ·2ô de Aaosto ele 1879.

I

diverso regimeu menos compressor; e até lá se
Nada de protecção: mas tambem não se inclua
pune a quem retarda as conclusões dos processos, no numero dos crimino.,es, esses innocentes funchavendo prazo para isso.
·
cionarios, apontados como partes nessa fraude e
· O Sn. LounENCO DE ALnuouEnQUE :-Não· em com ella em interes~~s. Ha, ~ ~erto, empregados em
-;.
- .
'
processos, out~os Ja demitl!dos que faltaram ao
! rtmen o e evcres os cvrgos sem
O Sn. (4lsTA AzEVEDO:- E, até na marinha e terem imaginado de leve sequer nessa traficÍmcia
no exercito temos o juiz togado, ao mesmo tempo havida: esses são homens de honra ainda.
"

"'•I

..,•

•

-

..

•

'"

-.

,..

?'

•

't

•

quasi o tempo, ~we{udicando os process~do~ mili- !llais publicidade do q~e occorre: quizer~ ver n:a
tarmente.
.
.
. !tmpren~a esses re_Iat9nos que, aqui os tenho, e
_A~ora mesm~, 1sto se verrfica com ut~l offictal d<ll-os-w a ~lla,_s1 m:o me achasse convencido de
0
dtstmcto, _o Sr. L tenente Palha, que, va~ para u!:ll que p~r~ alh scrao ep1 br~ve remetLidos pelo digno
anno aqui, por falta leve que se lhe attrtbue, nao Sr. mmtstro que nao set a razão de ainda o ni'io
pôde ai~da ycr o seu processo ~crminado!...
ter feito.
O ~n. FERREIRA DE l\IounA (ministro da marinha);
cumpre reformarmos este serviço. Ha mesmo na
ca~a, já distrilluido, um projecto do. codigo penal -Pode-se publicai': quando o Diario Olficial tiver
·
militar or()"anizado sob a residencia do Sr. Conde menos trabalho, publicará.
d'Eu, por uma importante commissão, e que fnO Sn. r.osTA AzEVEDO : - Muito bem: não lerei,
.eilitaria uma solução qut~ convém dar ao assumpto: portnnto, esses relatoriós, que são interessantes a
é trabalho de :18i5!. .. Cuide disto o digno Sr. mi- devem concorrer· para prevenir futuros escannistro, e sua passagem pelos conselhos da corôa dalos, e mesmo parque me falta tt>mpo ...
será bemJita.
O Sn. JoAQUIM NAnuco :-Apoiado. V. Ex. deve
Sr. presidente, vou abusando (não apoiarias),
mas não posso ficar só mente no que está dito sobre dizer-no!' alg-uma cousa sobre o que.houve no foro serviço da repartição da marinha e ussumptos necimento do carvão·...
<1ne se a ella prendem, desde que me faltou a
O Sn. CosTA AzEvEoo:-Mas, si estava eu dizendo
palavra no dt=lbate da fixação da força nnval, na que sinto não poder. entrar neste assum to el~
evi a iscussao. e.eve, pois, que me occupe por
ora a wnta n, e so por Isso, pois não requeri
mais algum tem;::o desses assumptos e daquelle esses relatorios senão para delles tratar ...
:Ser;iço.
O Sn. JoAQUr?tr NAnuco:- Perdàe-me · não tinha
requeri e obtive as c<i pias do 2." e do 3. • relato rios om·ido esta pal'le.
tla commissão de inquerilo de:'sa fraude; tem coO Sn. Cosu AzEvr.Do:- Sr. presidente, estou
nhecimento do Lo que foi publicado com o rela- persuadido de que grandes economias nas despezas
.torio da mnrinha do ex-ministro· o Sr. conselheiro p~blicas poderemos fazer moralisando os forncdAndrade Pinto, c perceberá, pois, que pretendia mentos dus repartições. Confio nessas economias c
-disculii' mataria tã~ sória, que me parece um tanto · não no resultado dus que, segundo a commissão de
,,
, e
i
u an as
rm s qu
recer.
propôz, qnc cham,1rei desorganização dos serviços
Não o faca porém, porque por demais tenho e que vinham com tliverso car:1cter.
abusado da· paciencia dos que me ouvem (não
Para fner reformas uteis cumpre esludo.r a marapoiados) em Ilcira tão acli::mta<la. No entretanto, cha de cadn serviço, o que não se tem feito: dei-sempre registrarei que o pniz, pela voz publica jú xemos de correr em busca da sombra que nos
uJ.,afada nnciou ver um acto energico, de mora- aconipanha. A fraude do carvão parece-me uma
!idade, punindo os traficantes nessa fraude envol- sombra...
.
vidas, escarmentando assim os forncc.:cdo!"es <i vidos
de trnpaç,ls, que desnaturani os fornecimentos que
O Sn. JoAQUDI NAnuco :-Apoiado. V. Ex. presta
. .· . . · ,
. .. ,· ·
1:1om servico ublicando com o seu discurso os reaquelle integro ox:ministro mirou sempre para atarias da fraude.
esta materia com maior interesse: começou por
O Sn. CosTA AzEvEDO :-Já o digno Sr. ministro
dar conhecimento do que occorria, pondo o resul- prometteu-nos dál-os á imprensa:. louvo-me na patada dos inqueritos na imprensa.
lavra honrada da S. Ex. Dilrei mesmo á secretaria
O paiz assim se orientava de devido modo para as cópias que recebi para facilitar essa publicação.
Lambem proferir o sett juizo, quando o dos que
Mas, dizia, a fraude a que alludia parece uma
tomassem por lei o encargo de decidir do pleito sombra, qu~ se torna carregada dia a dia, e quasi
fosse mais favoravel au crime, o que urro admirará capaz de desviar do caminho da recta justiça as
em vista do ~stado de nossa sociedade, que não é justiças do paiz. Vou desconfiando do resultado
dos processos, pois vou percebendo que só ficam suqual devemos desejar (Apoiados).
Dos cofres publicas no· exercício de :1.876-:1.8i7, jeitos -~s consequencias os of!iciaes de fazenda da nrsahiram mais de 100:000~ como devidos a forne- mada, que infelizmente estão indiciados na fraude.
En~ todo o caso, porém, pela_publicação _dos recimento de carvão ue não se verificou 1...
Este escandalo, como se percebe, aggravou as ' . f '
·
. despezas da marinha, sem que essa repartição uso- mais azer por mim.-·
O Sn. FERREIRA. DE MounA (ministro da marinha):
fruisse vantagem alguma: e, si não é 0 unico que
assim nos maltrata, como creio que não é, cumpre ~Não; V. Ex. póde mandar publicar, é a mesma
vivifiC3r a acção moralisadora dessa e de outras causa. .
.
.
p S}. Jo~QUlM NABuco :-E asstm se fara a purepartições, punindo-o de mão pesada e cabeça
erguida.
·
1 bhcaçao ma1s depressa.
A.

27, -

TOMO

IV.
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Sessão em 25 ·de Arrosto d.e 1879.

O :Su •. cosTA AZEVEDO:- ••• porque .não .desejo ·Os que. ain<hl não estão nessa :L.. .classe, hajam
Sr. :dememuações·dosta natureza •contJ-a ,o digno adEIUirido direitosoa lá chegar.
dar ministro, em quem confio, mesmo pa-r.a-dei~.r
O que se pretende não é seguramente ·rebaixar
·de .ouv·ir proLes tos da maioria em seu favO!':, -quando de classe a esses que já chegaram a essa primeira ;
boje .tenho-me mantido para ella em men0s des- mus si_!ll supprimil-a d'o_ru .em dian~e: Nestes ter-

O Sn.. 'Fn&r-rAs ConTINuo :-1\Ias, são os trilmnaes
têm de decidi~, em vista tambem desses r.ela-

qu~

·O Sn. Cosn AzEVEDO:-A ultima palavra diz o
honrado coHega...
·
O Su. FnEITAs CauTINno-São os unicos competentes.

lllm. e iEx.m. Sr.-Envio a V. Ex., por cópia, •
relntorio e nnnexos a que se refere, sobre a fraude·
llavid<l no fornecimento de carvão á repartioão da
mar.inha, nesta cu~-~~· ?fim de que V. Ex. se sirva
ê

menos protegida, que o seu digno chefe della des·
cura, devo, protestando pela verdade, contrariar
tanta facilidade em affirmalivas tão inexactas.
Para isto, 'bastaria só considerar a classe no seu
estado .presente. pura uquelle em que Yivia antes
da reforma de :1868, devido tudo :i. .S. Ex. o actual
Sr. ministro da fazenda, e ao chefe desse corpo.
Foi esse distiucto ex-ministro da marinha o que
m?ís bem se_r~iu a essa classe, ferindo mesmo a

como entender de direito e Justiça.
. «Nesta secretaria de estado, na intenuencia e na
~ontadoria da ·mnl'inha acham-se todos os livros e
ocumcntos que tem re açuo com o assumpto, os
quaes fic:~m a disposição das autoridades policiaes
e judiciaes para fazerem os exames que julgarem
necessarios.
" Devo communicar a V. Ex. que já expedi as
conven~e~Les or?ens para 9ne. O~ officiaes de razenda

•zenda da armada, 1·f.duzindo as classes de com•missarios ·e eserivi.íes a uma unica, sem augmenutar a despeza • o esse digno ministro de 1868,
promulgando o decreto n. M73 de 6 ele :Maio M
mesmo amw, deu ao ·corpo a que me refiro um
chefe, ~apitão ~~ mar ~guer~n, e vencim.ento~ ~os

ou faltas pela com missão de inquel'ilo sejam processados no fUro militar.
« Deus guarde a V. Ex.-Edua1·do de A.ndmde
Pinto.-A S,. Ex. o Sr. conselheiro ministro e secretario de estado dos negocias da j ustiçn. ,
E nada se sabe, depois de t;mto tempo ao menos
digo-o por mim, do andamento desse processo! ..•
E os tribunaes darão a ultima palavra ! ...
Sei mais, Sr. presidente, que não veiu á im.
prensa avtso 1 eu tco ao 1m, esse que v1m e
Jer, depois da ~presentaçiio do 2. o e 3. o relatorios:
só vi um que mandou sujeitar a processo outros
officiaes de fazenda indiciados tambem nessa fraudB, que tanto ;J!armon a opinUío publiea. Não lla
funcionarias civis tambem indiciados na fraude,
pe1a -q.ue dizt:m esses relatorios.
BasLa. de faliar ,deste assumpto.
E, porqu~, Sr. presidente, tratei de officiaes de
fazenda, venho de recordar-me o proposito em que
estava de dizer algumas palavras, em apoio do
parecer da commissão de orçamento do senado,
relativamente á suppressão da i.u classe do corpo
sses -o c1aes, · an o mais que· ut quem, aqUI,
primeiro isto propoz, em attenção á Inelbor marcha do ~erviço e até por economia das despezas.
Sinto~ ·díver-gencia em que estou. com os memlJros des~e corpo que se tem reunido para obstar
essa :.Iteração e a tem combatido pela imprensa,
illlegando até direitos adquiridos ! Não sei como

então vigentes, collocando-os ussim em condições de supcrioridnde relativa até dos officiaes da
armada, em que não estavam e nunca estiveram.
E' isto perf~itmnente demonstrado n'uma consulta impressa do conselho nnYal, n. 2109 de :10
de Setembro de :1872, de qne fui relaLor. Farei :.t
leiLura do que della preciso pnra o mostrar.
• Assim, diz :.1 consultn, se aiJOuaram ns gratificações allutlidu:;, até o :mn::> de !869, em ue
UlXOU a a c a e .1 e 1 ovem ro augmentm1 o
tão sómente para os officiacs da :..rmnda as maiorias
m muis de :100 "fo, no termo médio geral, quando
embarcados em. 11avios de gUtwra.
« Collocava-se por tal modo a classe dos officiaes
oomlla.tentes n.a primeira plana, mesmo dus vantagens pecuníarias; e isto por determinação expressa do poder legislativo, de :10 de Setembr()
do mesmo auno..
• Por primeira -vez, assim, se fez differença nos
vencimen-tos dos olliciaes da armada, quando em
navio armado em guürra, ou não, quando já em
:1.857 se tinha feito isto mesmo para os officiaes do
z n a, como cou I o.
cc Assim continuou -se abonar aos officiaes da arroad:~, sempre ~ mesma comedoria conforme as
patentes, qualquer que fosse o seu embarque, e
as maiorias conforme a natureza deste: aos om.ciaes de saud~ ~s mesmas maiorias e comedorias
dos officiaes da armada, da. tabella de :185~: e aos

Sem autorização na lei n. 1.250 de 8 de Julho
de :1865 art.5. 0 , que diz: «O governo é autorizado a
~

IT

•

(.

o

... .;

~
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da ~az~nda porém com a ~emiuuição, quer nas vencimentos com titulo de gratificação para o~
mat~mas, quer nas comedor1as; quando fora- ··dos ·officiaes de .fazenda; uma· quando<; em; servfço no
naviOs armados em guerra.
Imperio, em qual1uer navio, e estado ; a outra
~-Xo anno de_.i868 esta regra preexistente e legal qua~do em -paiz- e~trangeiro, sendo- em:-mnto-:au...
,,...

.

, OFFICIAL DE FAZE:SD.\,

NO IMPERIO

:l8ã7
Capitão tenente ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

i868

865000
5~,5000

.2.o tcnénte •••• , ••••••••••••••••.•••••.• :: •••• ••••••• ·••.•••••
{;uarda. marinha .••.•••••••••••••.•••.•.••••••.••••.•••• : ••• :.

4!1,5000
35.)000

Sonima ••• .'•••••••••••• :·~....

.23'•.5000

"'
Augmento em !868 •••••••••••

---NO ESTRANGEIRO

!55,)000
96ii000
Sl.,)OOO
44.5000

l.85i
:t6r;t000
90b000
Gl,~OOO
4l[VOO

1868
23&.,5000
156.)000
Í32,)000
80,)000

380.)000
- .• 23&..)000

602,5000
356no<JQ

i46~000

246b00:
Gi %.

62%

11.- Navios transportes
•
., .:
: ...

~

.. -

Capitil:o tencnte ••••••••_•••.•••••••••.•••••••••

NO ESTRANGEIRO

NO IMPERIO

OFFICIAL DB FA.ZE:SDJ..

n····:·········

Lo tenente •••••••.•••••.•••••••••••••••••.•.•••••.•••••••• ·••
euen e ....•••••..•••..•.•••.•• ·...•.•....••..•••.•..••..•
Guarda marinha. •••• ·••.••••.••••••.•••.••••••..••••••••.••••.•
Somma ••••••••••••••••••••••

:l39b000
99;:oao
íi.)OÍiO

80~000

380:5000
!71.5000

393.)000

6Q-2~000

35~000

!7!,}000

234IOOO
:l56HQOO

:l56,)000
96,)000

61,)000
39.)000

393L000
309!5QO()
í9 ••

209,5000
12i •

Augmento:cm 1868. ~·· .•.••.•

111.- Navios em .disponibilidade.
OFFICI.lL DE

F.~ZE:SD.L,

Capitão tenente ........................................... ..

Lo tenente ........................................ • .... • .. ..

1857
49,5QOO
2ih000

2.o tenente ....... ; ...... ; ................................. ..

.. .... ·-

Somma ..................... .
Augmcnto em i868 ......... ,

c Estes algarismos são mui eloquentes"para dextt0nstrar que em 1868, tal foi o augmento' das
vantagens concedidas :10 corpo de fazend~l', que o
pensamento do legislador· expresso em :LO de Se:
tembro de 1860 produzindo a tabella
• • de 2r.. de No-

da armada deixou a.pJ~na em que.o havia collocado aq_uelle pensamento sem lei que determinas-

l23RQOO

-

NO ESTRANGEIRO

110 IltPEntO

1868

156!,000
96:)000
84!5000

ii37

!SGS

.. .........

380,5000
123,}000
256,)000
209%

' Joaquim· Ribeiro de Carvalho para serem como hoje.
são considerados.
Não ha negar :-o preceito legal de variar pa~a
elles os vencimentos conforme a natureztt ~o navw
foi derogado
.
• por um decreto
•.
- •• do executivo,
•
. sem
·r.

30 de' Junho .e 30 de Setembro de i85i e fiilalmente a de 24. de Novembro de :1860, cessaram de
se.~·. . •
ter elfeito ·no corpo de fazenda.
Dahi essa differença de. favores em beneficio,
E' pois, Sr. pr~sitli:mte·fóra de-duvid~ o que disse: desse corpo que demonstram os quadros que. tenhQ'
-os officiaes de fazenda não pódcm allegar ter sido aqui (mostrando-~s) e os darei no disc'u~·~o.
Q•corpo descurado desde :1868; e muito devem ao
seu distincto. e intelligente chefe o Sr. Miguel
Eil-os:
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Quadro dos ""Cencimentos annuaes de en1.barque dos offieiaes de f'azend;t.

.

SERVIÇO NO HIPERIO

~

1868

T.\BELL,\S ANTEiliOllES o\

PATENTES

Cf.ASSES

r:n

-

·-

~

E-<

-

:1:9i8,~0J

516,)000

6~85000

4Gú,)OOO!

32:1~CJ

:1. : !.82,)0001

588~000

43S~Ox:

2%5000

:1.:(\38~000

4-~u,)U~

4-20,)0JU

-JiJ,)UUl

'-''-'~booo

-t.o Tenente .........................

2.n

2.o Dito .............................

3.:1

uuarua ,u:mn 1:1. .....................

"'·'.

I

-.:

Transportes \ DisponibilidadcL

73:!~ílon

:1.:032.5000

.

::::1

-----1

I

Guerra

La

·

~

Iiavios

Capitão-tencnt.e......................

I

I.

00
<:>

GO

II

'

1

Quadro con1parath•o dos ,-encilneatos annuaes to1nados das tres prin11eir:ae.
patentes das dh,.ersas classes.

••r-r." "·'"

--

CLASSE

--·
Armada Nocional Imperinl.. ••••

.....

~~·-

. ••n

'·~

"V4 UóU•'"-"'" < "-

:'(,\\'"lOS

... ··--

~---

\•

.

I

IDisponibilid~~:

Transporte

Guerra

I··--- ..

-

·----

"·-~<>eMn

~Fa~cnua .............................

on.•~

NAVIOS

4:152pGOO

~onrln

~n

r

•.

Guerra

-

'"."'ST

:1.·69""000
.,
• -:>

!...............
.................................

2:268,):100

-1:638,5000

I

I1

i= 13~,)000

I

2:375$682

4::1.39,50 '

I

Não uc guerra

;

-.o•n••M

"
l.:l3S~C!l0

!

-·

..
I

Qu_~:d.-o dos ,-enchuentos 1nenores dos officio.es cnlbat~cados em seJ•,·i~~o de

suas profissões.

,,'I
!;

ll

r,I
.I

SEGU~DO

DE

AS TABELLAS

I
Dl\'ERSAS CLASSES

PATENTES

,\Rli.\D.~
NACION.\LI
lliPEIIIAL.
Cirurgi«o

I

I

SAUDE

..

I

.................... !

:1.:34&,5150

3:~08~650

Capitão-tenente .....................

:I:OiS:)iZiO

3:082,)650

1\ V• Tenente.~ .......................

67815766

2:4iS,5iGG

l:l.o Tenente.........................

..................

618,966

2:3~8:)766

l:ii30,)76G..

j,

Guarda-~arinha •••• ~ ................

3:18,5766

F.<ZElW.\

Pharmar.cutico.

Capitão de fragata .................. :

1

1872

......

················

................ !

{:002,)76(i

liiACD!l>.\

I

I
2:352.)000

........ ..........

1:9:18~000

....................

!::182.5000

{:346:):000

' "w~bO~
""""' !..............
' """""'~I..

I
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Agora, Sr. presidente, julgo que estou habilitado a pedir ao digno Sr. ministro, que se desprevina dessas opposições ao parecer da commissão do senado, sol;lre o orçamento da marinha,
na parte que pede a suppressão da :J..a classe do~
cia s o corpo e azen a.
Vol!l. terminar.
Como S. Ex. me não ouviu no comeco deste
a

•

~

•

oo

tindo: '
O que convém é passar a dar-lhe força maior,
Não considerei o discurso com que me honrou por um decreto. Oacto a que me refiro protege o
respondendo ao meu de 2q, do passado, creio eu, e~col,::tr de família pobre, principalmente de proporque não adiai).tnria co usa de utilidade; ~as vmcia.
Si nesse acto ha alguma censura, ella deve ser
8. Ex. quanto a mim não alcançou provar que
foi então injustamente censurado. Embora me attinen~e a exigir o reembolso dos gastos da maa ass
crue n,
ú a
Vou sentar-me: antes duas palavras mais.
de ~s fazer, eu acredito ainda hoje, que procedi
·Solicito de S. Ex. o que já daqui disse ; -é
sem ~~sa inte~ção ; e que, do que disse, mal pódeou co ara o di..,.no ministro e muito ara o · ·
Com a continuaçilo de seus actos de integra mo~
B.espeitando o caracter do digno Sr. ministro,
camo devo e como merece, como é por todos, ralidade :1dministrativa-, verifique o servico da
sua rapartição por si entrando em todos os es<lesta casa, e pelo paiz, não era isso cabivel.
Nem das minhas intcrpellações de então, ha tudos e inspecção, mesmo sem ser desejada essa
cousa que pudesse levantar esse llronunciamento. actividade. Que a actividade da marcha do serviço se faça sentir de cima para baixo.
Inversamente do que possa-se crer de um
Desde esse clia,-eada um melhor desobrigaroppo~icionista, eu desejo que o digno Sr. ministro se-ha de seus deveres; e a vida úlinisterial do
deixe da sua administração signaes de valor que Sr. consellieiro Ferreira de Moura, será digna de
asse_g·urem no _futaro, aJ~plausos por seus s~rviços. sua illr;straçüo, c do invejavel nome que tem no
pmz, que sa e respettar o seu onra o caracter
(Apoiados: muito bem, ~uito bem. Oorador é felicitado peloSr.ministro da marinha).
ao aven o mats quem pe tsse a pa avra, a
ha exe~plo de exames -d~ guardas-marinha vali- discussão é encerrada, não se votmido por falta
dados, fóra desses, feitos na escola, com u con- de numero.
gregação reunida, depois do anno de :1.87:1..
O Sn. PRESIDENTE dá para oràern do dia 27:
E' preciso que não mnntenha-se no prapoLa parte (até á.s 2 horas).
sito de mandar que a turma do (t. • anno que vai
á China fa a exame fóra da corte sem reformar
o artigo do regulamento n. M20 de 22 de Abril
de :1.87:1, que trata do assumpto nessa parte de
3.a dita do de n. 87 A, relativo a limites entrt"~
tanta importancia.
as províncias do Paraná e Santa Catharina.
O artigo é este (le):
3. a dita do de n. 213, sobre a h erva mate.
c Art. 5.• § 9. o ,-Taes exames serão feitos na
Continuação da :La discussão do projecto relae~cola de marinha, em presença dos lentes catltedra·
tzcos, e do professor de apparellto da mesma escola, tivo ao valle do rio Xinf,'Ú.
que congregado:. imformnrão ao govElrno, por
:1.. a dita do de n. 255 A, relativo á creação do
meio -do .director, tudo.. que lhes mereça.especinl monte io para o pc·ssoal da estrada de ferro de
e ro
dos examinados, propondo o que julgarem cond~
:1..
a
dita do de n. 280, sobre a moles tia da canna
cente :í ·efficacia do ensino dos guardas- marinha
.do assucar.
no (J,.o an:ao. •
dita do de n. · 76, sobre o meio soldo de
Para isto·está o governo autorizado pelo art. D.La
Adalberta Galvão e outras.·
:1.38 desse regulamento que diz: (lê).
f. a dita do de n. 278, relativo á promoção do
• Art. :1.38. O governo,{: vista do que :~ experiencia aconselhar na execução desta reforma, tenente José Ignacio Ribeiro Roma. .
La dita do de·n. 281, relativo ao estudante Thcofarú tts alteraçõ~s convenientes, e a bem do ensino,
excepto no que toca a deveres, e direitos, e ven- philo Dias de Mesquita.
cimentGs dos lentes, alumnos e mais pessoal da
L" dita do de n. 282, sobre a fundação de um
escola, e á creação de cadeiras além das designa- theatro normal.
·
das no presente regulamento .•
Em abono do que venho de dizer,Sr. presidente
citarei a Imperial resolução de :1.7 de Outubro de
Votação do projecto n. 278, sobre credito para
~872 \omada.sobre consulta da secção de marinha o ministerio da marinl1a.
e guerra do conselho de Estado. e lê-se nas pagiContinuação da :J..a discussão do projecto connas 2~2 .a 24:6 do tomo l.i.. odessas· consultas, e ro~o
.
-ao digno Sr. ministro que passe suas. vistas por ~edendo auxilio á lavoura.
ella.
.t'I:FI:A:P~
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requerimento em que Manoel Monteiro Chassim
Drumond c seus filhos pedem um privilegio
exclusivo por 50 annos, para si,_ 011 para a comPRESIDENCIA-DO SR~ VISCONDE DE PRADOS.
panhia que organizarem, afim de montar maSU:\DIARIO.- BXPEDrENTE.- Projectos.- Observações e re- chinismo par:~ o fabric(} e fundição de ferro na
Sessão eDJ.

Agosto de 187'9.

•rim oto 11 ·c. Jo:. im err rcquerimento do Sr. Maira de Vru;concellos. -La PAliTE
uA oRozm no nu.- Ohser-:::.~õcs e requerimento do Sr.
llctCI'ra Ca'<'akanLi.-Ohsorva~ões do Sr. ~Ioreira Brandão..
• - Dc;_pul:\Çã~.- :l,:a PARTE. DA· ORDF.)l DO. ~r.~.- (Jtntl·
l>iscurso llo Sr. Buarquc tle Xl:.teello.

A's H horas da manhã feita a chamada achamse presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario
Alvim, Alves de Ar::mjo, Rodrigues Junior, Manoel Eustaquio, Viriato· de Medeiros João Brig-i-

' '

..
\

'

.

'

..

'

'

.,

.

nocl Carlos, Prado Pimcn te!, Olegari'o, Freàerico de Almeida, I;nacio :Marti-ns, Hdefonso de
Ar:lll·o Es indolu Hibeiro do Menezes Souza
C<•rvalho, José Cuct:mo, Barão da Estaricin, Marianno· da Sih.,.a, 13elfort E>uarte, 1\'lont.e, Theopllilo Ottonf, Bulcão, Sergfo de Castro, José Basson,
Luiz Felippe, l'if:eira de Vasconcellos, Esperidião,
)farcolino l\Iourn, Melro Fra:aco, Liberato Barroso, Joaquim Na·buco, Souza Andrade, .Joaquim
Serra, :Mello e Alvim, Barão de Yilla Bella,
Danin e Gav}ã{) Peixoto-.
Compareceram depois da chamada os Srs. Si_.,·
. )'
Fr:mco de Sa,.. Sinval, Freitas, Conea R:tbello,.
Lit~1a Duarte, l3aptista Pereira, Floreucio de
AIH·eu. Zam:t, Bezerra Cavalcanti, Azambuja.
" ctre e$, ourenço ·e
uquerque, Arag-ao e
Mello, Dima., Fhbio Reis, Tavares Belfort, Macedo, Americo, Almeida Couto e Ruy Barboza.
Compareceram depeis de aberta a sessão os
Srs. Frederico. Rego,. Frankliut DGri<:~, Antonio
d~ Siqueira, Caudido de Oiyveita, M9reira Br.an"' . .
.' .
. ,..
'
Carlos Affonse-.. t::l'lra:'l:ette', €osta· Ritbei:ro·, M;moel'
Pellro, Pompeú,. Horta de Araujo,. Barão. Homem
da l\lello,_ Afrqnso, Penna, Fenreim de Moura,_
Epaminondas de. Mello, Manoel de Magallliies,
Joaquim Tavares, Flores, Fern-ando Osorfo, Soares
Bt·a.ndãe,. Th.eodomiro,_ Seraphico:. Frettas Cuutinho, Jo:~quim Breves, G:aldin.o,. Beltrão, Bezer~
de :!.[enezes, Aureliano Magalhães,. Cam<.~rgo. Felic!o dos S3:ntos, Pedro: Luiz,, Abrell e Silva, SH-

. .

'

. -

mercio, industria e artes.
Do sec:re~a~io do senauo, de 26 de Agost(} cor:
dirigi'r a saucç~o imperial as_resoluQões que concedem ael: padre F r:mciseO' JOão- de Azevedo um
anuo de licença. e manda admittir }} . Maria
Adeli:~ e Oliveira, a exame· dns mataria-s do· curso
de obstetrícia da faculdade de medicina do Rio
de Jaueiro.-Inteirada.
Do Sr. deputad·o :Moreira de Barros, participando
niio poder comparecer ::ís sessões da camara por
ter d'e se achnr pres.ei?to 1:10 senado á ~íscussão
o

está a seu c:lrgo.- Inteirada.
Requerimento tle Brnsili~o AI?erico Freire~
pedindo prestar cxamo das m3terws do 3. 0 3nno
•de pll:1rmacia, depois de approvad9 no~t 0 .- A'
•commissão de instmcção publica.
· ·De Henrique Routenl'eld, remetteudo urn do·
: cumento rclati\·o ao pt~i\dlegio de banhos •turco: r~ssos. • -A' comm1ssã-o de commercio, indusDe Amoni1> de Sonzn Uibeiro, pedindo que se
lhe m:mde t·cstitui t' a q uanLia de 37 :84:0~, de si-za,
.

. .

: . .•

.

i

.

do finado· Darão u~ Y.illa No:v:a do Minho •.- N
commissãG~- de- ruzenda.
De Alvare Rodrigaes E:haves, pedindo prestar
exame em· Novembro proximo das materias que
lhe· faltam para mntt:icular-se. no 2. 0· anuo de marinha.-A?. commlssão' de instrucção pablica.'

'(:

Faltaram com. participação, os Srs.. Almeida
J3arbozll, Au~usto França, Andrade Pinte, Fi:anco
de Almeida, José Marianno,.Jeronymo Sod'ré, l\loJ•eira d'ê· Barres, Prisco Paraíso, SeU:to e· Silveira
de Souzn, c sem eHa, os Srs. Anton.iú. Carlos,
Cm:ào, Cou.to Magnlh&es, J.<lrança Car\·alho,. Fiuelis J~otelho, U.yg-Í!llO· SiLva, Leonei~. de Carva~
Ilw,. Marlinho Campos, Saldanha :àlarmho e Souza
Lima.
A's H 3;4. abre-se a sessão.
E' lida e :~pprovada a acla. lia sessão antecedente.
O Sn. i. 0 sEcnETAIUO dâ conta do seguinte
EXPED.LEN:r~.

Otlicios::
Do presidente da província àe !iUnas Ge.racs, de 21 dl} AgostD. de 1879, remettendo o

Foram lidos e j.ulgados ob.iecto de deliberaçãO'

e ma11dado i'mprimir os seguint~s
PROJECTOS.

· Theodoro Christiansen net<<:~eiante• n& capita~
da· província- de Perna~·bucg, tendo alcançado
do,go:verno· imperial privilegio para criar e explotil1' o tio de sm·cocarpo do frue~o do _coqueir~··
reque-r a es a au
reitos pelo tempo de seu privHegio; pnra: GS' esta·Belecimantos dessa industria, que· o supplicante se propõe fundar no Imperio, e para os. pre...
duetos que. os mesmos est:~belecímen.tDs !abricareta.
·
A eommissãQ. de· fazeu.da,, consid-erando· que
os favores solicitad()s. pelG su.pplicante,. caso
fossem. coneedidos,.coLioca·l'ia· a swr indllstria.. ei_ll
condi<~~es. mais Yantu~osas, d.Q. q~e. os dema-rs
ramos: da. i.ndustria nacional ;
Considerando, por outro IaM,- que é de_equ.idade que alguma· -animaf}ão. tenh~ u.m: l!amo· de
m ustria am ·a. naO! exl} or.a .-,-e q.ue, pe o- s ·
desen.volv;imento~ púde ser. de g~ande utifidade
ás artes,, e. em' geral ás demais: indilstria- ãe que
a~tuella será auxilia~:
E~ de· parecer qne:a· pretcn(}_ão· do' supplicante
só póde ser· deferida nos· tcr.nioSt dU•segum.te: projecto de lei, cuja adopçüG propõe :
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reducções não houvessem sido feitas, com justo
Arl. 1.0 O Governo fica autorizado :~. conceder motivo, no orçam€nto do ministeri6 dos estran:ás· f:1bricas de fio de sarcocarpo do fructo do geiros ; por isso que estaria o governo legal é
toqueiro, que fundar Theodoro Christiansen, e devidamente habilitado para pagar as despezas
.. .
"
rovenientes da missão a ue
l
'l'réltando-se de decretar fundos para execução
isenção de direitos de importação para os appa:
relhos, material e accessorios necessarios á fun- de serviços para os quaes é dispensava'! autoda ão desses estabelecimentos e fabrico do rização do poder legislativo, a commissiio cn.,
·
· i 1ca ivos
m:esmo 10.
Art. 2. o Revogadas a·s disposiçõl!s em con- da missão, de que aliás niio se occupa a proposta, que esta deve ser adoptadn, sendo contrario.
.
vertida
no :;eguinte projecto de lei com a emendn
Sala das commissões, 27 de Agoslo de 18i9.Bua1·que de 21facedo.-Barros Pimentel.-Lom·ent:o feita pela mesma. commissão :
A asse~bléa gerul resolve:
de Albuquet·que.

Emenda.
dependente de ~1pprovação legislativa a con~
cessão.
A com missão de commer~io c industria da legislatura ultima redigiu o projecto n. 207 de
i877, o qual entrando na ordem do dia de 23 de
Dezembro, na primeira sessão da :~ctual legislntura foi regeitado.
De novo requer o conselheiro Dr. Cnpanema
que seja approvado o citado decreto, reconsiderando
libernçlio.
.
•
·
E para que seja nttenàidn sua pretenção nllega
ter applicado gr:~nde capital na fundação de tres
a i<:as, a em e avn a a somma, que espendêra em estudos e experiencitts, e acquisição de
machinas, hoje inteiramentfl inutil izadns.
A commiss<'io de commercio e industria, tendo
em attenção os sacri11cios feitos pelo impetrante,
para introduzir no paiz uma industria de reconhecida utilidade é ele m·ecer ue a camara dos
:Srs. eputados adopte o seguinte projecto:
A assembléa gernl res_olve :
.Art. L" Fica approvado o decreto n. ~982 de
:13 de Agosto de 1875, que concede ao conselheiro
Dr. Guilherme Schuch de Capancma, privilegio
por iO annos pnrn fnbricar sulfureto de carbono,
sem prejuizo da importação de producto similar
estrangeiro.
A;!t. 2. 0 Revognm-se as disposições em con-

Í~::~
UTIICO- tga-se-ar. · 8 •
Art. 2." O ministro e secretario de estado dos
negocias da fazenda fica nuLorizado a effectuar,
nr1 falta dos recursos ordinarios, as necessarias
operações de credito para execu~ão desta lei.
Art. 3.° Fkam revogadas as disposições em
contrario.
Sala ela commissão, em 21 de Agosto de iSi9.
-Buarque de Macedo.-Ignacio Martins .-Zama.
-SOl{Za Carvalho.- Liberato Ban·aso.- Prado
tmen e .
Augustos e dignissimos senhores representantes da nnção.
Na proposta de orçamento, qne tem de reger
o actual exercício de :1.879-1880, pediu o governo imperial :
Para a verba-lega~~ões e consulados-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • S32: 650~000
Para a verb:~-:.judasde custo-.
70:000~00(}
- x a r inarias no
exter-ior-......••....... .'.:.
50:0006000
A camara dos Srs. deputados, emendando,
dotou:
A p1·imeira com. . . . • . . . . . . • . • • q,26: 150$000
A segunda com................
!10:0006000
A terceira com................
30:000~000
A illustre commissão de orçamento da camara
dos Srs. senadores, ndaptando estas duas ulti-

S. R. Saladnscommissões,5deJulhode i879. a rubrica -'legações e consulados- sómente
389:500$000.
.
'
Tendo, porém, o governo imperial de enviar á
Foi lido e mandado imprimir o seguinte
China uma missão especial, não encontrará po•
certo no orçamento, rednzido pel:a fórma acima
PllOJECTO.
indicnda, os recursos Ele que carece, para fazerN. 28q,.-f879.
face ás despezas que tem de ocçasionar :~quella
missão, e que são orçadas em 120:000~; recursos
Foi presente á commissão de orçamento a pro- que lhe forneceriam a5 tres -verbas « legações e
llOsta do poder· executivo, que abre um credito coBsulados; ::~Judas de custo e extraordinarias
extraordinario de 120:0006 ao ministerio dos no exterior , , si fosse mantido o alg::~rismo de
negocios estrangeiros, para ser :1pplicado ás cada uma dellas mencionado n-a proposta.
dcspezas de uma missão especial que o governo
A' vista do ex osto venh:o dt ordem de Sua
an a ao imperio a una ..
Magestade o Imperador, submetter á vossa apSendo da competencia do pode• executivo provação a seguinte
crear as missões especiaes, pela razão obvia de
que só elle póde aquilatar ns razões poliLicas ou
PROPOSTA.
de pura conveniencia commercial que as devem
determinar, a esta augusta camara, cabe nesle
Artigo unico. Fic."l concedido ao mini'Slerio
momento sóm·ente autoriza:r ou recusar o cre- dos negocios estrangeiros um credito extraor~
dito pedido. Esse credito seria dispensavel, si din~rio de 120:000~, ao cambio de 27 din·hei.ros
-José Caetano.-Amgão Bulcão.
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esterlinos por· i;$, para ser applicado ás despesas
Paragrapho unico. No caso de serem eleitos,
ua missão especial que tem de ser enviada ti preferirá o que maior numero de votos tiver
China.
obtido.
Art. 10. Na prímeirn reuniiió os vere~dores
Paço, em 25de Agosto d~ :1879.-:intonio llfo.nomearão d'entre si e por escrutínio secreto o
reira de Bar1·os.
,., .., .• ;~;~,,., '"' , . .
.
-~
·_,
. . I .t'
>
~~v
f<~i lido e remettido a_s _cemnussoes. de consticon~e 1110 mumcrp<~. e os executores e os substinw:ao e cmnaras mnmctp:~es o segumte
tutos para un;; c outros, na razão de \lous terços.
Paragrapho unico. Os vice-presidentes serão
.........
......... tirados d'entre os membros do conselho municipal, e os substitutos dos membros do conselho
TITULO I.
municipal ~e dos executores d'entre os supplentes
de vereadores.
CA.l'IT\JLO I.

..-

~

I

Da o1·ganização das camaras . .

CAPITULO

Art. :f.. o As camaras das cidades e villas, ora
existentes e as que no ftlluro se crearem, serão
sompostDs de presidl>nte, conselho municipal e
Ut: .UUl UU Hl<ll;) l:.\.L;t.>UWI C!;.

Art. 2. o Os membros das camaras ou vereadores ·serão eleitos dircctamente, conforme as
leis em vigor.
Pamg-rapho uni co. Serão reelegiveis c suas
funcções durarão qu<ltro annos.
Art. 3. 0 Simultaneamente, mas em listas, que
contenham dous terços do numero fixalo para
vereadores, serão eleitos supplentes, os quaes
~rc~R~~~~ão as vagas e impedimentos maiores
•

~v

ir.

Do conselho municijJal.
Al't. H

n

·

··

nltim

;r,""""·

sões ordinarias, celebrará sessões extraordinal'Íll:S,_ sempre que o serviro do município o
eXlgll'.
Art. :1.2. Compete ao conselho municipal organizar regul:Jmentos e posturas e deliberar sobre tudo quanto interessur :
N. L Ao serviço das repartições da camara;
N. 2. A' administração dos bens;
• N. 3~ A' decrctacão, arrecadacão e applicucão
rln

rP11rlll •

•

•

•

N. 4. A' saude e alimentacão, a1Jastecirnento,
Si as vagas, que acontecerem no decurso
do quatriennio, impossibilitarem elo funccionnr distribuição e asseio das aguãs ;
N. 5. A' fidelidade dos pesos e medidas :
o cunselho muuicinal oa os executores, os verea.N. o. A' construcção das lwbitações particudores cham~rão para precndwl-as cidadãos idolares, quanto á architectura exterior e condições
neos com as qunlidade:> de eleitor.
§ 2.° Findo o quatriennio, si n~o estiverem de se~urança e salubridade.
N. 7. A' fundação e policia dos estabelecieleitos os verendores para a nova camnra, ser"!llentos de indu:>tria.> perigosas, insalubres ou
vir5o os existentes.
Art. L" O numero de vereadores e d'cntre rnc0m modas ;
·~ti'~ (f11:1n!n~ rl;.,"t'":lrll
. 'r
l'.nn~elho muN. 8. A's escola~
· ·
N. 9. A' abertnra e alinhamento de estranicipal c quantos dc,'am ser encarregados d~s
funções executivas, serão determinados por acto das, ruas e praças, eonserv:.1çiio e limpeza das
mesmas e desobstruccão e asseio dos rios e
do ministerio do imperio.
•
Art. 5:" Fixado o numc:·o uc·vereadores com praias:
as especificações indicadas no artigo antece- -N. i O. A' viação ;
N. H. A' illllmínaçãú ;
dente, só poderá ser alterado por acto da assernN. :1.2. A' inspecç~o das prisões e asylos;
llléa geral legislativa, na côrte, e das assembléas
N. :1.3. A' fundaciio ·e fiscalizarão dos cemitelegislativ<~s, nas proviueias.
·
•
Art. 6." O carg-o do vereador é obrigatorio, , rios.
salvo denois do duas eleicõcs consecutivas, ouA1·t· ·I"
(''"'"'"'" m1li~ "'"
~" mnn·.
no caso de enfermicl:tde grave e' prolongada. cipal:
ou de mudança para fóra do município.
N. L Organizar as contas da receita e despeza
Art. 7. o· Poderão ser eleitos vereadores cidadãos com as qualidades de eleitor, tendo pelo annuaes;
· N. 2. Grear empregos, provei-os, corrigir e
menos dous annos de residencia na cidade ou demittir
emprr.gados;
villa, onde houverem de servir.
N. 3. Promover, na fórma das lei~, as eleições
Art. 8. o Niio poderão ser eleitos :
de vereadores, juizes de paz, membros das assemIlléas legislativas provinciaes e da assen1bléa geN. j ns magistrados.
N. ~ us empreg-ados puhlicos geraes, pr0vin- rallegislativa ;
N. q,_ Dar posse aos vereadores novamente
cia~s e municipaes.
.
el_cit~s, juizes de paz e presidentes de proN. 3 Osofficiaesdci. 3 linh~.
N. 4 Os emprezarios, directo,res, contrata- vrncta.
Este acto será realizado, qualquer que seja o
rloi'IK
on ·
n:-~ arrematação de rendimentos, obras ou fornecimentos num2ro dos membros do conselho municipal
.
municipaes, na cidade ou villa, onde os respe- presentes.
Art. 14. Serão sujeitos áapprovação da assemct!""os· contratos tenham de ser executados e du·
bléa geral legislativa, na côrte, e das assemhléas
rante o tempo delles.
Art. 9. 0 Ni;o. poderão servir conjunctamente legislativas, nas províncias :
pai e filho, irmãos e cunhados, dmante o cu· . N. :1.. Os regulamentos e posturas, que crearem
nhadio.
1mpostos e empregos;
•
~

:1. o

(I
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Art. 22. Será contado para a aposentadoria o
tempo de servico em emprego geral ou provincial, civil ou militar.
Paragrapho unico, 1'\os Ycni:imcntos da aposentadoria no empregado muF..cit•al leV"tlr-sc-l.la
em coma o que o emprcgauo percea>er por apo.sentadoria em emprego gorai 011 provincial,
civil ou militar.

N. 2. Os que com minarem mult::t, pris'iio c
demoliçi.io;
N. 3. As deliberações sobre emprcstimos com
ou sem hypothcca, aliemu;ão, permuta c::. acquisiçllo de immoveis ;
~
N. 4. As contas da recP.Itae despeza- annuaes.
Art. i5. Nos regulamentos concernentes ::tos
empregados fimnicipaes set·ão commin::tdag as
~~~~n~ ::Í

~"~

•

•

A 1'1

(!)~

(\ n •

-""-'>lll1!fi~ -""• •

·'

SUspensão de exerciclo até tres mezes C~lll. pri~ capit<leS- das }ll"OYincias qtie forem' dcsign:;da;
vacão total de vencimentos e demi~são.
pelas assembléas legislatiyus, perceberão honoÃrt. iô. Nos regimentos conccrncntc:f aos rarios.
trabalhos d9 conselho municipal serão commiP<uagrapho unico. Esses honorurios scri.io tanadas as penas de advertcncia c retirada d::t 1 xados pelo conselho municipal, no ultimo ann(•
sessão aos memb~o!':, que pertnrbn_rem a ?rdcn~. do cpwtri~nnio c hlvados ú rcspectiYa conta da

I

_.

1:> .,.

lfl11CU.

i\.

<1U"I~!U,111J1<.1

:SI~l"<t~ll•flll•

!v\.:vH<I v Uv:>IJtJl.i"l.

cada pelo presidente e a rettrada da scssao por
dous tcrcos dos votos presentes.

Art. 21. Constituem rotula municipal :
.
..

:N. 1. Os rendtmentos dos bens muntcil)aes ·

•

c.\.l'ITGLO m.

Dos exec1~tores.
Art. :1.7. Compete aos executores:
N. i. Cumprir os re.~nlamentos, po->turas e
deliberações do conscl!io- municipul;
N. 2. Apresentar mensalmente ao conselho
municipal um balancete do estado do cofcr;, acompanhado de relatorio sobre todos os negocios : 1

~. ~. u que ás
cspeci::~es ;

de leis

camaras pertence em íirtude

N. 3. Os impostos sobre ftthricns, cns::1s e escrlptorios de commercio ou de qualquer ouira pro·
fissão, barracas, kiosqnes, 110stes ll:"J annuncios,
negocios ambtilantes, theatros c quncs.:luaer
divertimentos publicas, ca~::1 nas maltas publica='
e pescas nas ba!iias, lagos e rios ;
·
.N. ~-As muitas por infracção ele posturas e
regulamentos municipllCs c quacsqucr outras que
.,, ..... ..,u.óv'
vu1~ 1ei:s especiaes pcrLenccm ás ru~smas carn<.tN. 3. Representar ao conselho sobre tudo o ras;
que for a bem dos interesses do mtmici11io.
N. r>. Os emolumentos que forem . pagos nas
em~" T'l>11~l'l"n';o"

CAPITULO IV.

Art. 25. Cabe {ts camaras o processo executiro
para Gobrauca de sua renda, c seus age ates ou
empregados "fisco.es ficam sujeitos, no caso de:
alcance on extravio dos dinheiros a seu cargo, tis
1~1esmas disposi~õcs relatiyas aos thesoureiros ou
cxactorcs da fazenda nacwua!. .

Do presidente.
ArL. 18. Compele no presidente:
N. :1.. Presidir as sessões, tendo -roto uc qualidade nara desempate·
N. 2. Convocar sessões cx:traordinarias, quando
entender necessurias, ou lhe forem requeridas
pelo conselho municipal;
N. 3. Diviuir o município em districtos c
distribuil-os pelos executores para cumprimento
d.as aLtribuiçucs, que a_os tes com1~etem; podendo
encarregai-os de scrnr.os espectaes;
N. ~q,. velar na execução dos regulamentos,
posturas e dcliheraçõcs llo co:nselho municipal.

TITULf.l'III.
C!I.I'!Ti;Lo l.iNICO.
Disposi~·ão

Art. 2G. Nos municípios onde rendas e ~orvi
ços, por sua natureza mnnicipaes, estiverem
aquellas arrecadadas e estes dcsempenll•1t.los !3elo
governo p;eral cu pelas administracõcs proYin;.;..,,..~

TITULO li
c.\I'JTULO uxrco.
Art. n. O conselho municipal ccldH'arú
sessão, cst::~ndo presente a maioria de seus
mePmarbar_.~rsa.IlhO unico. O numero das sessões será
., nos regimentos.
marcado
Art. 20. Os empregados seri.io conscn·nuos
em quanto Lcm sen·irem; mas terão
direilo á
.
apo~ent~cloria com ~;do~ ?~- v~nctment~~~, ~0 ~.~itllUU LllllW ....... uv.

'" "'-L "'.IV' v -.v~·

A. 28.-TO::UO IV.

~c ~

c i _1"l! ·~_dru:_

i'n_tru. ~ •

n~unictpio, cntr:Ú·ão em accôrdo com o governo
ger::~l ou com as administrações provinciaes, para
que taes rendas c serviços sejam a ellas devolvidos.
· ·.
Art. 27. Ficam revogadas as dispcsi~ões em
contrllrio.
Camara dos Srs. deputados em 27 de Ago~to d•:
1878.-S. R.-José Caetano.-Sergio de Castro.Jl1·ederico Rego.
0 Sr. Joaquinl. Serra (pallt orde'Rt) :
-Peço licença á cnmar~ par~ d"1zer dnas pa1a.vras em abono de um projecto que vou ter ::~
honra de enviar á mesa. Não e~pcrdiçarci mui~
de cinco minutos.

Dispcsi!:,ji:s ge1·al}s.

v.-w.u:~·

proporcional, no caso de invalidez, contando dez
annos.
·
.
Art. 2L O empregad_o, que, ~ontando n!ars de
trinta annos de servtço, qmzer c P}luer, a
juizo do consell!o n:uni~ipal, contmuar a
servir, percebera mats cmcoe:uta por c.;nto
sobre os vcncimcn~c:s uo seu emprego.

transitaria.

Foi concedida a urgencia..

o § 1-. Joaquhn. §erra:- AgradeçoJ
ã camara a urgencia que acaba de cenccder-me.
1

o projecto

a que me refiro está tambcm assi-
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;;nado i.)Or todos os meus .compm~llciros ucdeputa-~ re!ath'o ú. analys~. ~rnnscendcn~~ do. eminm;t.t~
i·ão. Infelizmente o nuus hun11Lde de todos elles matllemat1co brnwmo, o f.::llcciUo D1. Joaqmm
(não anoiados) é quem se encarrega de funda- Gomes de Souza, venho hoje por meio desta
menta'l-o.
· satisfazer ac1uelle seu pedido, sentindo que V:.
Entre os brusileiros notavei~, que prematura- Ex. não se houvesse dirigido a pessoas m:us
'-...-·

1

"\...

1 .,.

... ... ')

...

s~liente o Dr. Joaquim Gomes de Souza (.A}Joiados).
O paiz inteiro ainda se recorda dos triumpbos
:lcadem_icos tlo illustrc n1aranhense, triumphos

que começm·Mn com aque es :1ssom rosas exames
Yagos de todo o curso de mathcmaticas até ü confJl1iSl~ de um Jog-ar no corpo· doce ale da ucademia, Jogar CIUC eile exerceu com o m:.r;.:imo
brilhantismo.
CJSP.. BrAnc~GE DE MACEDO :-Deixou-:um nome
• "'l :;

~., ~

~

•

•

·
trnbnlhos :<;obre matllematicas l1Ul'3s, ~endo
ttlguno; de!les de notavel valia·. Sobre tnes memarias assim se exprimia elle, em carta datada
de 2 do Fcrereiro de i85i·:
• Os n:cus negocias em Pariz ainda não esl::io rlc-~
ei <lidos. A sot'iedade real ele Londres só imprimi·
rú a n~iEll:: memorb nwis t::rdc, porqtte os traba·
lhos apresentados são impressos por ordem de an1iguidadc. Entretanto ella já deu um juizo muito
",

•

·, ;

•

1. • • •

•

•

..,

neiro . .Iá ·o viste ? Não podendo m:1is esperar, eu
!·ou,.no principio de III~rço, imprimir a l~le!flOria
:t mml1a cust·
, ·
>O"n ·
.
Europa inteira. Eu conto no mez seguinte dar á
.impressiio os primeiros cadernos do meu trahalho sobre ns leis dos tres reinos dn natmeza, em
fllle es.ponl10 o mecanismo do universo e :1s
leis geraes que o governam. •
Com effei
ton nesse mesmo, anno o Dr. G_on~e;-;.
.
..
~

...

t.

'.('}

1

1

missão.
« Este traln!lho, de que pude oh ter el!ltlrestado por alguns dias, o unico exemplnr e:xJstcntC' ..
nesta corte, compre en e as segumtes memarias :
• 1."- Integrarão ger:1l das equações cliffercnciaes de qualquer ordem.
• 2. a - Dcterminn~ão das constantes que nos
!lroblemas
de"' physica
mathcmatica cntr~m
nas
rr
- ...
. .. ,
-

~

transcen entes.
• 1L"-Sobre-Um tllcorema do calculo- in·
tegral, e suas applicnções [t soluç~o elos problemas de phvsica mnthematica.
• o." -Sobre a :mologia entre as equações c1if·
ferenciacs lineares e as qucstues algebricas ordinarias.
• I' o pouco tempo de que podia clispôr ni:ío me
em possiveJ entrar no desenvolvimento, e na verifieação dos longos e peniveis calculas relativos
iversas mcmoritls uc1ma m 1ca as.
• Habituado porém a admirar aquellc genio
eminente, que ti\-e a honra ele co.ntar entre ~s
•
•
•·· ~
.o
'
.
litar, hoje polyiechnicn, li apressada e avidamente o seu importnn1issimo trabalho, Mim de
ter dclle ao menos uma primeira idéa geral : c a
cacb pngina que percorria com crescente ::~videz
nacJuolla rapicla leitum :1 minha admiração subia
de ponto.

"'

'

c.

..

'

eonliundo-o ao editor Brochkuus, e occupava-se a cada passo se revela um genio superior em
em reYel' us ultimas pro•·as dessas me:norias plena posse da scienci<1. Os assumptos sabia··
quando a mórtc veín sorprendcl·o. l\Iorto o mente tratados comprehenclem as mais elevaDr. Gorne~ de Souza., poucas pessoas sabialll da das, complexas c importantes questões un anac:s.istencin.d'<i obra c algnrnas duvidavam até que lysc transcendente das quaes dependem não
elia cstircsso cntreguo aos prelos. Entretanto somente o maior· grüo de aperfci~oamento; que
fomos sorpremdidos, 11:1 dous annos, com a no-· esta analYse comporta em seu dominio ~ab
ticia de que o edictor havia escriplo pnra cstn j strDcto, cómo em todas as numerosas, variadns e
<:idade, communicanuo que o trabalho estava utilissim:1s applicações, que constituem o seu
~.

:'1. ,.,

•

•

~

;

•

•

'

.. .•

•

.

•

all·Í se apresenta em todo se~ giga;1tesco descnvolvimento, reali1ando su:;~.s condições nas elevadas regiões d<1 sciencia,ondc em idcnticas e tüo
ousadas tentativas nauiraguram os mnis vigorosos talentos mathematicos, quo tem honrado a
sciencia e a humanidade.
« O que porém a meu vêr dú a este trabnlho
um cnnho especinl do mais subido valor não é
simplesmente a opulenta illustracão mathematica que em todo elle se revela, suinciente por si
só pura dar ao seu autor incontestavel direito a
um logar distincto entre os :malystas de primeira
ordem; é tambem e principalmente o profundo
sen tmento o a to estmo encyc ope 1eo n
sciencia mathematica.
• o Dr. Joaquim Gomes de Souza inspiràêlo por
O SR. JoAQUIM SEnnA:- Disse elle (lê):
• Exm; nmigo e Sr.- Rio de Janeiro 2:1. de seu entranhado amor ao estudo das sciencias
Agost•) de 1879.
pllysicas, nuturaes e sociaes teve a Tara felicidade
• Tendo-me V. Ex. pedido que lhe désse por de compenetrar-se bem de que súmenté a scienescripto al~uns esclarecimentos sobre o trabalho cia mathematica pódo convenientemente dis-

seria <1bandonado si ninguem se apresentasse a
l'esgatal-o.
Ora ;;i a camara soulJCr que se trnla de uma
pequena qu:mtia de 5:000;5 para relwver esta memoria dar:í rnzão ao pedido, que vou fuzer por
meio deste projecto. lias para que possa avaliar
dn importancia d~1 obra, cu peço licença para
le:r· uma carta. que foi dirigida por. um distincto
!Jrofessor de malhematicn::, c essa carta. supprirú
as faltas da minha desautorizada palavra ( N(co
apoiado.~). A carta é do Dr. Benjamin Botelho de
l\Iagalbães.
o S:a. .DuA.R UE DE MACEDO:- E' muito com}Jetente.
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ciplinar c desenvolver o espírito humano, e dar- fundam· as .esperanças dos anal ystas, pertence ao
lhe os poderosos e indispensaveis recursos de que vasto domnuo da theoria geral das series, e declle se deve armar para penetrar com segurança pende essencialmente da determinaçiio da funcno. :,;eio da. natureza,
no attrahente
e elevado
in- ção geratriz de qualquer serie dada, anestão
.
.
. l •

e reconditos segredos.
• Compenetrou-se bem do immenso alcance
da mo )OsieiTo de Aun·usto Comte :-Toda a educação scieuti!lca qne não começa pelo estudo
da mathematica pecca necessariamente em sua
base. .
.
.
• Da hi o devotamento com que se entrcg·ou ao
daquclln sciencia fundamental, de~tinada- eternamente a representar o primeiro e o mais per['
""
di
. ; . .
.
de nossos conhecimentos reaes.
« A analyse transcendente fundada pelos g-cnios eminentes de Newton, de Leibnitz e de LagEange, a. ra m, como era e esperar, a a ençao do cmmente :malysta.
•Sendo ai! i condensadns em uma só questrro geral de calculo (a integração dus equações differenciaes de qualquer ordem) as soluções de todos os grandes problemas em que a sciencia inteira se resume, era natural e mesmo irresistivel o desejo de lutar por sua vez contra aquellc
baluarte, até então inexpugnavel, onde a sciencia lum~ C?ncentrado. todas as suas rlifficulrla-

•

•'

..

)

•

•

~

•

'l ... ,

.. _

lado embryonario em que a deixou aquêlle immortal geometrn.
« Eis em perfunctorio esboço o estado e:n ue
se ac 1ava a- ::ma yse transcenaente- na epoca
em que o muito illustre Dr. Joaquim Gomes de
Souza escreveu o trabalho a que me estou referindo. Todas :;s quesiões geraes estavam :1penas
iniciadas, ou pnrn me exprimir com mais rigor,
taes questões sómente podiam ser :resolvid:1s em
casos infinitamente articulares.
• Sua solução completa e geral era al1~ entiio
completamente desconhecida; e muitos geometras i~portantes, ~omo Lugrange, por e~~:mplq,
(

.::S

(.

l

!:;

J

I

..,. -

vel de obter-se. Tal operaçuo parecia úquelles
geometras, superior aos maiores esforeos de que
é susceptível o entendimento humano. E tinhaúJ
razão, não para considerarem aquella pror1osiçiio
no sentido absoluto que lhe deram, !nas relativamente ao estado actunl da theoria geral de
nossas funcções abstractas. Poucos são os elementos analyticos ou funcções abstractas elementares até hoje conhecidas. Co1J1 est9s elemen-

'

lJ:

forços combinados dos mais notaveis g-eometras.
•E' nessa elevada região, que a sciencia descor-

)'

'

analystas crêado um numero rigorosamente illimitado de funct-õcs compostas ou de leis mathe•
n•
•• •
maticas com lexas c distinctas.
dos horizontes. Foi poi.:: ahi que aquelle inveja• 1Ias compehcn<lertio ellas effectiy:nnenk
vel talento encontrou os assumptos das suas cemo os analystas, todas as !eis na!urnes que regoumais importantes memorias.
lam os phenomenos que rconstituem as variadis• Sabem todos aquelles que cultiyum a scien- simas scenas do espectaculo do mundo exterior?
cia mathematica, que é na- analyse transcen- Aquellas leis simples, c1ue o cspirito humano,
dentt.· ou indirecta-, que totlas as importnntes g-uiado pela obscri'a~·ão :trr:~ncou por assim dizer
..

-

,...

•

,·

1

')

seu maximo desenvolvimento ê procur'am suas
soluções geraes, impossiYcis de obterc111-sc com
os recur~os da analysc direcla. Sabem tnmbem
que a essas questões se prendea1 indissoluvclmente os progressos reaes das mais interessantes
e uteis investigar;ões geomctricas, mecanicas,
astronomicas e da physica mathematica em
geral.
• Ora esta annlyse se decompõe racionalmente

•

• ...

~!

phenomenos geometricos e 1hecanicos poderão
convir por suas combina~ões p~ra a llel expressiio mathcmatica de tjuuesquer leis relativa:-;
a phenomenos mais elevados? Ninguem o pcderú alli.rmar. Considerada a questão no Llominio
abstracto da analysc transccntlente, as iniinita:,;
func~~ões e equa~ões dilfcrcnciaes de diversas
ordeus, que se podem compor com as dez funcções elementares, corrcsponderam sempre a
.- ,
• ·
,
·
• , ·1 c uacões )l'imitivns c ue se lOSsam
Uma conhecida gerahi1e~te sob a ~lenomin~cãÓ errectivamente exprimir com esses mesmos dez
de-Calculo diil'erencial-e que representa 0 que elementos? As funceões elypticas, as fnncções
ha de mais perfeito e completo d'entre todos os eulerian~s c outra_s dam-nos o direito c~e pelo
ramos da mathematica abstracta, tem po 1• princi- menos pu r em duv1da semelhante preten~ao.
pal destino logico preparar as bases racionaes da
• No eml~mto o Dr ._Gomes de Souza ns:;evera
segunda, cujo fim é o estabelecimento de pro-~ ter consog;Uido a s_oluçao compl~ta do. probl~nw
cesses geraes de. integração das_ fórmulas 0 das geral da mtegrpçao das ~qua~_oes d!ffereucw~~
equações differcnciaes de qualquer ordem c de de çrualquer oraem. Tal e o Ob]ecto. ua SlW pnqualquer numero de variaveis independentes. metra memona, e o assumpto capttal de todo o
Esta, que incontestavelmente fôrma a mais ex- seu trabalho.
• Teria com effeito conseguido tão eleya·uo de-..
tensa e importante secçiio da mathematica, é
tambem, infelizmente, a mais atrasada e imper- sideratwm?
feita sendo raríssimas as questões do seu domínio
• Infelizmente nada )Osso dizer em relação a
que se sa em reso ver.
este importantíssimo ponto ; não hasta para tsso
a: Com effeito, dos dons modos de trat~r as uma simples c rapida leitura. E' _questão essn
questões de integração ; um geralmente seguido do mais subido valor mathematico e que merece
nos tratados de calculo, e que em falta de dono- ser cuidadosamente examinada por pessoas comminaçiio especial, chamaremos- directo-, está petentes.
• O que posso asseverar e, que, mesmo na
completamente esgotado pouco ou quasi nada,
tendo produzido de realmente importante; o ou- hypothese de nada haver elle alcançado naquelle
tro que denominaremos-indirecto-, em que se intuito, a sua brilhan.te tentativa não ficou como
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~or, pontos de vista novos, inlinitns questões \ . O Sn. Mr-:mA nE VA?CONcEú.os:- Si V. ~x. en:ntercssautcs ineidcntomenle trntndas e resold- l t~nd_e que} neces~ano requerer !lrgencw~ po·
das, largos e utels desenvolvimentos sobre as d1re1 de :lo a 20 nunutos, no maxtmo.
-;er1es eonvcrgenles .e . tsconvcrge!l es , seu
osto 3 votos, é o requerimento approvado.
-~mprogo c suas prmctpacs qucstucs gcracs
:·te.
·
.
O S1·. ~!eh•a de Vasconcellos:
• Ei:; o que posso dizer em rel3çüo 3 c;;;tc u1i- -OhtiYe nrgcncw para acabar de fundnmentnr
iissimo tr~balllo, que considero um verdadeiro o rcrrue1:imeuto cuja discussão ficou hontem in:ltu!o d,; gloria p::m1 seu mui digno e illustrat:lo !erromp1da pela ltor~. you oc_C!:!P<Jr-m~ e~clu
)Utor auc or sen- elevado cnrac:cr tulento e sh·amcntc do assassmaLO do JUIZ de d1retto do
:Ilustra<'ão soube rocommendar seu nome ao
tancu.
r·cspeito' do~ homens e á gratidão da palria.
j
'l:e~ho presente o reMo rio sobre o inqu~r}to
• Sou com respeito, estima e consideração.
' poliewl a c~~te _pro~ed-3!1 o D~·- chefe d~ policia.

De V- Ex.

«

Amigo Yenerntlor cria!lO c obrigado.-Benja-

.wJn ConsU:.nt JJolcllto de J/((gallures. •

' A' vista desta cxposiç~o, parece-me que pog:::G
;cutar-me, nüo s.ômenb com a cspernnçn, mas
:om a qnusi certeza de que cst11 augusta camnra
::1ão r1eixará de tomur na devida consideracão 0
~om todo 0 interesse o proj ccto que sulJmctto ao
:;eu juizo.
-

os pontos do inquerito c it~ provas q~e o instrucm .
I Foi presidido esse inquerito pelo Dr. Manoel
I Mart_ins Torr~s,_ que então cr:: ch~~e de policia,
I mag!strnt~o _dtstmcto pela sua mteJ!Igencw, pelo
zelo e acLIVIda~e com que costuma ~esempenh~r
l todas as funcço~s do seu cargo (apozi:!'dos), e nao
menos pela prob1~ude nunca desmentida em todos
j os actos de sua yHla.
1
1

•

c:

Vem :i m<:sa é lido e remetti!.lo il commissão
tenho para isso razão, porque o trecho da correspondencia anonyma de flUe fez men({ão o Sr.
PllOJECTO
Diogo Yclho, no senado, diz que o
i1 conselheiro
corpo do infeliz juiz de direito foi recebido na
:187\)- n. SSi
villa do Piaucó com desprezo, até pclus proprias
, antoritlndes, e com indifrerentismo!
A as50m!J!éa g-~ral rcsnlrc:
'!
E' isso inexacto; o que acabo de dizer consta
Art. L o Fica autorizado o g·ovcrno para dcs- do relato rio do digno chefe de policia, compro,,ender até a quantia de i:i:OOO;) com o fim de l vndo pelo testemunho tio vigarío c de todas as
'ndenm!wr ao editor Brochkaus em Lei ZÍ'"· da · cssoas. sem exce cão de uma só. Eis como se
·mpres~üo elas memorins mathemaLicas do Dr.'Joa- exp1·imc o chefe de policia a esse respeito (lê):
•!Uim Gomes de Souza. .
.
• ... Do documento a fls. 9í e 98 e officio do
.<\rt. 2. o Para esse effei}O pot1era o governo, yjn·ario da frerruezia verá V. Ex. que a noticia
.la falta de sobras da rcce1ia soiH~c ::~s ucspoza:; de"' tão funesto acontecimento rüra recebida com
.,rradas, usar. UI\ qualquer operur::a~ ·de ~r~dtlo.
rrúal consternação da populac:üo sendo o caàaver
Art. ;L o Fteam revogadr.s :;s (1tspos1çues em ~ecebido e sepultado com tÕdas as honras devi:.·éJntrr.:rw.
dts em logar só destinado para a irmandade do
Paço lla eamara dos depuiados, ~~ Jc Agosto do Sanlissimo Sacramento, ... celebrou-se missa.
'87!). - .Toar:uim Sam. - Sim·al. - Ftwlco ele que foi concorrida, com toda a decencia neces:
:lá.- F!:l.Jio' Rei:;.- Tcn·ares Bei{ol'í. - Bcl[01·t saría c reverencia do acto, o que me foi goralJual'te.
mente confirmado pot· todos, sem excepção de
um só ... •
Aftlrma mais a corres ondcncia ue us autoriipela ordem) : - 8r. presidente, pedi a pal:.lvra. dades locues não fizeram caso do facto.
_:;ara o\'(erecer ii mt:.su nm requerimento CIUC honE• wmbem uma falsidade. Consta do inqucrilo,
'em :Jão pude acabar dejustificar,porter sido in- que o delegado, apenas o cadaver chegou á villa,
~~:rromlliclo quando deu a l1or3. Estou resol-rido llrcccdcu a corpo de alicto, e abriu inquerito po< omi~tir muilus dr.s observações quo dcsei:rva licial, dirigindo-se para isso no legar do assassifazer, mas preciso ainG.a tlc alguns momentos, 113to c á casa do fazendeiro onde pernoitou o intJoucos, para aprl!sentar alguns motivos justifi- feliz juiz de direito, inquerindo diversas pessous,
c-ativos do meu requerimento. Creio que o posso inclusive os companheiros de viagem, e como não
1

I
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l""'

cias feitas, mas instando que esse magistrado viesse
á;:; comarca syndicar
por si, visto
.
. : como
. .sua prc-.
punição do criminoso.
·
•
0 relatorio, depois de mencionar as diligencias
feitas pelo deleguclo, acrescenta (lê):
• ... Outrosim, em data de 21 do mcs.mo mez,
dir!giu (o delegado) a esta chefatura 9 officio
assim communicanuo esse fatal acontewnento,
·
ss
i i
·
, , dida de ordem superior o meu comparecimento
naquelle districto, afim de abrir uma serie de
•

a

rr

""r.....

•

....

•

•

rr

I

t

n

autos de inqucrito para syndicar, como declararem de seu relatorio nesses
termos (W) :
.
• Logo que me chegou ás mãos esse jornal, ini con~i~ente m~ndei-o .appensar aos auto~ e procedta mdagaçues relattvnmente a essa versao ... »
_.,
rt: n encia oi esr.:rip a com aman a
r mil fé, que censura as primeiras autoridades
da província, porque nada providenciaram a res-

1
1

1

o

! .

o

da justica (IUa~s os autores desse crime ... •
Já vê· a 'cumara que a autoridade policial do
Pianc~ não só cumpr!u o seu dever, como se mo:;trou. ~nteress~tla. e smceramente empenlw.da pela
puml."ao do cmnmoso.
. .
.Affit·ma ainda essa correspondencw, mvocando
o testemunho de Luiz de Lacerda, que o cl'ime
fora praticado por um ca_bra guarda-costa da nlferes :Mnnoel Lopes, primo d~ bach~rel Paula
•

I juntar o jornal aos

COf •

"'"

'

o

i nas palavras do correspondente, acrescenta este

juizo (lê):
·Conclue-se dessa publica~ão, além do mais, que
i n administração provincial não prestot~ ao facto a
i devida considcra('ão, e só mais tarde por ordem
superior talvez· mandou o chefe de policia ao
sertão. /
'
Manifesta injustiça! o Dr. chefe de policia já
estava no sertão, c fez essa viagem com grande
1

1

•

•

•

•

nel Theoburtino Leite para não se convocar o jury I ;os t•irro;es da secca que assolava aqu'ella zo~a.
do termo de Mise:ricordia, afim de obs~ar a_livr~n(;n
Esto"u sinceramante'convcncido de que si o nobre
do capitão Antonto Thomaz de um cnmc .tmagma- senador estivesse melhor esclarecido com fi
rto qu~ . e a .r! Jll:Ira~n, p~es an o-se. a Is_so r. agorn, nlío teria ligado importancia, nem feito caAgra, .JUIZ de ihreito mtern~o. Tudo 1~so e fal_s~, c bedal dessa correspondencia, que sómente foi eso provo aiJ?.da com. o relat~no do chefe. de ~ollcta. cripta para molestar os cidadãos dignos de estima.
Essa autondade f01 ex:cessrramentc m1nuctosa em cujos nomes a malevolencia quiz envorver nesse
:iUas indagações, desceu a todos os ~e~alh~s, c vc- bai·baro attentado !
rificou, como consta de uma cerlid:Jo JUnta aos I Não podendo o l)r chefe de policia cncentrar
autos de in uerito a fl. 89 uc a ultima sessão do i
•
• •
• ·
jury da Misericordia tinha sido convocada.
perpetração do crime~ di_ri~~u suas vistns p~ra
Vct·ificou mais que .Antonio Thomaz não se outro ponto, e por meios mairectos procurou macllava processado por crimes imaginarias, mas formar-se si existiria algum facto que pudesse,
1111:e estava pronunciado no art. :193 ~o. c~digo directa ou indirectamente, explicar o assassinato.
CL'Jmiual pelo Dr. Manoel Juvenal, en~ao JUt~ _de Nesse intuito procurou saber si o Dr. juiz de didireito da comarca, conservador e am1go pohtico reito tinha alguma intriga ou itiimisade particudo nobre senador, tanto que exerceu na adminis- lar na comarca; procurou tnmbem verilicar, si
!ração pnssada o cargo de chefe de policia na pro- elle havia praticado algum acto como juiz que puvincia das Alngôas.
. .
.
desse provocar uma vingnnça dessa ordem ; bem
As tcstt>mnnhas, que a esse respeito mquenu o
·tinha r ui ita o a
1,
Jrr
Dr. c 10 e . e po teia, negam os actos re er1aos I scs criminosos, que então infesta-ram aquelles sernessa correspondencia : o proprio Luiz de Lacerda tües.
a quem ella se refere nega formalmente a refoVerificou o Dr. chefe de policia, como consta
renda, c aillrma que r.aua sabe, porq~1e qu~ndo das certidões jnntas aos autos de inquerito, que o
teve logar o crime estava ausente na dtstane1a de juiz de direito apenas esteve em Piancó trcs dias,
T10 leguns, e ausente sempre tem se conser-vado.
'onde· não }Jrofcriu um só despacho; quo firmou
Peço licença á camara para ler ainda o trecho õo sua rcsidencia no termo de Misericordia, onde pro~
relatorio nessa pnrte (lê) :
feriu alguns despachos sem importancia, que não
•... chamado perante ~1im o .r~ferido Lace~·da I t~nha inim~s~de com pessoa· algum_a, nem requ_ique (diz a correspondenCJa ), m1mstrou taes m· s1ton a pnsao ou de qualquer forma persegum
rurmações, declarou nada saber relativamente :10 1 .algum cri!lli!J.O~o.
. .
.
:1ssassinato do Dr.-Yiccnte, pois nchavn-sc, quando I O propno JUlZ de d1r~1to nos 1}-ltnnos. momentos
iP.Ve Jogar; no Cariry Novo, província do Cearú á que lhe restaram de !Ida~ dep~Is. d? tiro que re1

•

o(.

•

r)

.._ • • •

'

1

•

•

0

,

b

"'

tlous :mnos para cú tem and~1do s::-mpre de viagem afilrma o Dr. chefe de pohcta nestes ~rmos_(le~:
:igenciando seus negocias ; c quanto a essa corres-~ •O finado antes de fallecer de~larou nao attnbt!-Ir
ponàcncia, que lhe foi lida, disse que é altsoluta- esse crime a yess_oa ~lguma, YlS!O nunca ter fetto
n1ente falso tudo quanto ella lhe nttribue !. .. •. _ , mal nem ter tido !ntnga. ou pra~1cado algum acto
Tenho demonstrado que a corrcspondenCia oc ! que pudesse occaswnal-o,-depoimento fl. 9 usque
que ft>z menção o nobre senndor pelo Rio Grande ! 11. 23 .. •·
.
.
do Norte é falsa em todns as revelações que faz ; l A vmva, em uma car~ escr!pta da Balua e_que
resta 11011(krar que essa eorrespondcncia n~o se acha no:: au.tos de mquer1to a fl. 21, attnbue

!
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o crime a José Carlos de Andrade, por haver este
Por qualquer lado que se encare esta imp utaçüo
atirado alguns foguetes qunndo o 1lnado se reti- ella desapparece diante do bom senso. Ainda
rara da comarca. O chefe de policia inquirindo a quando se tratasse de um cundídato á vara de direspeito, reconheceu ~er verdadeiro o. facto dos rei_to que ~ão e~ti:~sse ~as coudi~ões d? D_r. _l'aula.
..
.....
._

'\

que o juiz de direito havia concedido' uma ordem
de ltabeas-cotpus a um paciente, que ell~ na qualidade de deJerrado de Bom Conselho ou Priuceza havia prendido; esse facto teve log-ar ainda
em dias da situ:lção passada, quando Andrntle era
autoridade policial; tudo isso consta do inquerito

praticÚsse semeÜumte nttenlad.o para obter sua
nomeação, porque pelo menos devia receiar que
ficnsse ·comJromettido e re"udicasse sua retençüo. O bom senso re1lelle a supposição ou possibilidade de que um cmdidato á vara de direito se
lembrnssc de assassinar fria e barlJaramente um
magistrado, de quem não recebera oJfensa, para
a fls. 60, 65 e 70.
O chefe de policia tomou na deviJ.a consideração substitui!-o na comarca ; seria neccssario que a
perversidade
inaudita se alliasse uma inepcia
essa suspeita da infeliz viuV<i, procedeu á syndi- runn
.
.
I
.
a•

•

•

1,.

"

rizasse semelhante imputação.
Todos asseguravam que Andrade se havia ausentado com sua família para Pernambuco, desde qu~
o JUlí'. e 1re1 o entrnra uo gozo a 1cença e e a
sómente voltúra denois do assassinato.
O chefe de policià, não podendo verificar por si
cousa alguma sobre esse facto, teve a cautela de
requisitar ao Dr. chefe de policia de Pernambuco
algumas diligencias a respeito, como se vê :i fi. 9
do relatorio.
E:;sas diligencias requisitadas ao chefe de policia de Pernambuco ainda não tinham sido fornecidas ao _dtt Parabyba, até á da. ta em que preparou

grave, e ao mesmo tempo tiio absurda, que pare. cia- me dispensav e! tratar della; entretanto nu o
quero deixar de tomal-a em consideração,, porque
desejo tirar este negocio bem a limpo, ú luz da
verdade, de maneira que não possa pesar a menor
~11;vid~ a respeito do aJ?ig·?~ a quell.l com grave
<

•

A correspondencia rerere-se a uma noticia anonyma publicada nesta côrte, no Jornal da Ta1·de,
em que se diz-:.,..-que constava quo o D!'. Francisco
de Paula e Silra Primo havia mandado ttssassinar
o juiz de direito de Piancõ pnra abrir uma vnga de
juiz de direito para si ! ! .••
A calumnia dessa imputação vaga nem ao menos
teve origem na província, lü. chegou de torna
viagem, foi Ie,·antada })Ol' :1lgum inimigo mesqui•

•.

1

não 'lhe dá credito; o honrado senador, ao pnsso
que em seu discurso faz mençiío dessa correspondencia, acrescenta que nü'o acredita, c que de nada
sabe ; nem ern possível que acreditnssc, S. Ex.
era incapnz de acreditar em semelhante calumnin.
Senhores, esta é com effeito uma daquellas calumnias que se repellem e se refutam pela sin:tples
inepcia por que é feita, porquanto Iião ha quem
acredite de boa fé que um cidadão nfis condi(;ões
de ::svirar uma Vflra de direito pratique um crime
tão horroroso para abrir uma Yaga e realizar a su:t
nomca(~ão

(.Apoiados).

Hâ nesta casa quem conheça o Dr. Paula Primo, c ninguem dirá que elle seja capaz àc semelhante procedimento.
O Sn. JoAQU!!II SERRA :-E' incapacissimo, é um
cid~dão muito distincto.
O Su. SiNHL:-Apoiatlo.
O Sn. li!ErnA. DE VAscoNCELLOS :-Ainda quando
elle contasse com a sua nomeação para Pümcó, a
teria conseguido com a remoção do juiz de direito,
que a veiu solicitar nesta côrte, como confessou o
Sr. Diogo Velho.
Mas elle nem foi nonwa o )
n m

re es es e a guns ou ros )Oa os
menos importantes, que têm-se propalado sobre
esse grave attentado,o que tem tomado maior vulto
e offerece melho t'es condições de credibilidade é
que o infeliz juiz de direito fôra victima de sua
semelhança com o alferes Faustino José dos .Anjos.
Sobre esse ])outo svndicavn. o chefe de olitúa
quan o recebeu um officio do delegado <.le l)ülic:ia
do termo de Cnjazeir:.ts, ue 1\l de Janeiro, em que
esta autoridade tendo noticia de qnc o chefe de policia se ::~cllava em Pianeó procedendo a averigtwçõc~, communicou-lhe que comrcrsando no dia
anterior com um J1lho do alferes Faustíno Jo~é dos
.Anjos, disse-lhe crue o Dr. Vicente tinha sido assassinado por engâno, puis a emboscada t.la qual
fôra victima lwYÜl sido preparada para seu pai,
sendo aulot· dessa cmi>O~cada um dos criminosos
o grupo os 'tnntos, euntrn os quaes seu pa1
prestou auxilio para serem perseguidos e dispersados, como foram nos limites de C:1jazeiras com
os de ~lisericordia pelo delegado alferes Souza.
Esse oftleio eslú á fl. 103 do inquerito.
Esse officio é mais uma prova do interesse e
empenho das autoridades da província na punição
do crime.
O juiz tle direito viajou com um comboi do alferes Faustino em companhia de um filho deste, de
quem separou-se na vespera elo assassinato ; o alferes Faustino tinha grande semelhança com o
finado ; é certo tambem que o alferes Faustino auv

••

conhecido na província, c para aquelles que conheceu, o -seu merito e probidade, eu não precisava dizer uma palavra em sua defesa, mas faço-o
para os que o não con.heçem e tamb~m para o governo. E', porém.. · uma ca1umnia tão inepta, tão
cstupiua mesmo, que até me incommoda ter necessidade de t:-a1ar della nesta tribuna, e si o faço é
porque ella. foi transpirar na tribuna vitalícia.

• ~

,

•

• {)'

•

•

(l"'l

•

(l'

dos ViriDtos ou bar!Jozas, que 1)rotestaram delle
vingar-se.
· A semelh:mt·a entre Faustino e o finado era
tantu, que em pequena distancia podiam confundir-se ; todos esse:; factos e circumstancias são
~lffirnwdos por testemunhas, que depuzeram no
inqucrito, e pelo proprio alferes· Faustino e seu
filho.
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O alferes Faustino depois do assassinato declarou
a mais de uma pessoa que estava convencido de
que a emboscada er:1 destinada para elle.
Uma testemunha de cujo depoimento farei menc7- . .

, •• • •

1.

1 •

~

a

. ,.

mente quando aproximou-se mais é que o r·JCOnheceu.
O Sn. PnESIDENTE:-Lemhro ao nobre deputado
(lUC expirou o prazo da urgencia.
.
0 SR. 1\IEIRA DE VASCONCELLOS: -Vou abreviar.
v. x. ve que nao e poss1ve an· ar mms npres~
sado.
Tambem tenho presente uma carta de pessoa
o

•

1.

t.~

:;

• •h

•

..

~

derrama muita luz sobre esse incidente.
E' uma carta do :~!Lo sertão, de 5 de l\Iarço, é
um ::migo que me f<1lla a linguagem da verdade.
Eis como clle se exprime (lê):
" Pede- me V. pm·a dizer-lhe o que se pensa
por aqui sobre o assassinuto do juiz de direito do
Piancó; apezar de muitas versões mal fundadas,
o que parece ger<<lmente mais averiguado é que
.

•.

r"

c~·.-

•

•

.,:l

scmelh:mç::~

com um alferes Fnustino, do Salgat1inho, do termo üe l\Iilagres, do ·Ceará, a quem
inimigos esperavam em emboscada n~tquelle logar.
rto F::mstmo pcrsegum o grupo or·mr ave os
-Barhozas-e alguns membros deste protestaram
assas~inal-o e tenuo Faustino feito viagem para o
1\ecife, elles o esperavam em diversos pontos da
estrnda ao ponto d~ estacionar Faustino no batalll:io para escolher desvios por onde passasse;
· a '· nstino 0 Tande semellwnca com a uelle
juiz de direito, que não tendo inimigos, tudo faz
i'rêr o engano. Foi a rwimeira e é a historia
mais corrente por aqui. O ~~het'e de policia alli
esteve e n:lda sei do que averiguou ... "
Assim como esta outras cartas confirmam esse
boato.
A testemunha l\1:moel Pereira de Carvalho que é
insuspeita por ser <lmi:.:o intimo elo finado, segundo
o dl'claron, c se reconhece pela carta a fls. 9:2 e 93
.

,·

.

·~'fi'"''
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Sessão em 27 de Agosto de 1.879.

·f~ ido

pelo Dr. chefe de pclicia da província, cumpriu o seu dever; c Sua Magestade se dignou
sobre o assassin:lto do juiz de direito de Piancó •.. responder que examinaria.
S. R.- 22 de Agosto de 18i9.- 11feira de YasO Sn. PRESIDE?iTE: -A resposta de Sua Maconcellos.
gestade o Imperador é recebida com muito esoe•
O SR. PRESIDENTE : - Convido a commiss5o flUe cial agrado.
tem de ir ao aco a eum )rir a sua missão.
O nobre .orador úde continuar o seu discurso.
O Sr. Bezerra Cavalcanti :-Antes,
PRUIEIRA PA11TE DA ORDE~l DO DL\..
porém, de pro seguir preciso ainda declarar que,
lambem como o nobre d, ta
., ..al a o
apresenkr um requerimento, para o que havia Sr. Itianocl Pedro, julgo inconveniente travarem-se
sido votada urgencia em sessão anterior.
discussões incandesc:mtes entre as duas casas do parlamento, que se devem reSllCitar mutuamente..
o Sr. Bezerra Ca,·ru.canti:-Ads- mantendo a consideração reciproca (.4poiados).
tricto infelizmente, como me tenho achado, á aslilas este inconveniente sú existe, qmmdo uma
sumptos ingratos, absorvendo-me a attenção que camara agg1·!d.e a outra no car~ctcr da corporação

.

..

.

-

/..

..

(')

~

para esclâreccl-as (não aJJoiados).. 'para simplesmente a\'ental-as, segundo o meu modo de vêr,
e o. Sr. residente, a V. Ex. e á camara que se
dignem desculpar-me por assun espender tão ma
o precioso tempo dos nossos trabalhos (Não
apoiados).

),

..

·~

...

petem.
o
Fóra disto, representando amuos a nação, tem
os seus membros igual direito de discuti!' os nego_cws pu J rcos contest:m o a quem que1· que
seJa, amda que de uma camara para outra
(.tlpoiados).

Corre- me, entretanto, ao lado da necessidade de
De ?Utro modo, quanclo a reprcscntnção vitalícia G
rebater os golpes desleaes, que o odio cncarnil:ado, unam~ne,como a de Pernambuco, ou singui:n·, como
politico ou pessoal acobertado pela poliLiea, in- a do Rw Grande do Norte, o senado tlcaria sem concessantemcnte me desfecha, o dever imprescindi- testação politica (apoiados) o flUe alem de absurdo
vel de defender o:; interesses legítimos, e os carac- .con~tituiria um privilegio odioso e um verdadeiro
teres honestos da província que represento.E' estes perigo para a sorte dessas províncias (AJJOiaáus).
o duplo objectc da urgencia que requeri.
Em todo o caso um senador não é o senado, como
enuo porem es a a pnmemt vez, que a o, e. - é camara ; po em, po1s conpois da terceira reorganiu1ção do minis~erio, devo testar-se recJprocamentc sem ofiensa áos f<iros das
antes decl~ra:·, que _apphmdi essa reorganização, corporaçõ_~s a que pertenceu: ~1tpoiados):
t.

L

G_

'

-

0

'

plemento dcst::~, llelas razões que enti.io expendi
conoboradas pelos acontecimentos ulteriores.
Desejára adduzir algumas considerações politicas, o que me não permittem os limites prefixos,
em que tenho de ciJ·cumscrcver-me.
Inhibido portanto de fazcl-o.. limito-me a. e~-

proprio senador a quem respondo, que deu o
e~emplo aprecia_n~o e diSCI;ltindo no senado o que
disse o nobre m1mstro da JUStiça em um d"iscurso
proferido nesta camara.
Não póde, portnnto, queixar-se de ser aqui contcstad~, tanto I}lais qu~nto S. Ex. prcteade e~cr.cer

teri o actuaL retemperado, ~o~o "se acha, no seio
do parti elo li!Jeral, procure .firmar no poder as condições regulares de vida desse grande pa1·tido,com
o cunho que lhe é cnracleristico; salvando o paiz
das difficuldade~, em que se debate; e dos perigos,
que ·o ameaçam.
,
E' este o meu objecti\·o em polit.ica, niio tendo
nenhuma aspiração individu<.~l, alem dvs essenciaes e commnns - administração- mora!isada,

uma das quâ~s absolutamente ~iio ~onhe~e,' e nell~
não é conheeido,_sen~o pela posi~ão uzupada, que
exerce, na qua!Jwo pude absolutamente ser tomado
ao f:erio, como o não foi mesmo pela maioria do
seu proprio partido, no senado onde, como se
sabe, escapou milagrosamente por i voto, c esse
mesmo duvidoso, apez:Jr de ser ministro e dos e~·
f~r~os exti:aordinarios d~ seus collegasdo mini~tc,.
r!o? em c~1~o Yoto snsperlo assenta essa mc;:ma ue-

~z pa<ra tod~s ·o~

dirci;os.
..- ' ::. • .
-~
C?m esta ligeira protesta()ão, entro no assumplo
obngado, respondendo ao que disse no senado o
Sr; conselheiro Diogo Velho em relação á provincia que represento, da qual, depois de ter sabido
arranjar a vida, como ~colyto politico, soube tinda
S. Ex., como ministro, adjudicar-se á beneficio
de inventario a investidura de padte conscripto.
0 Sn. PnEsiDE:1;TE llCde ao nobre deputado para
interromper o seu discurso até que ü com missão
que foi ao paço cumpra 3 sua missão.
__
. _
o SR. DEZEnnA. c.~I.\LCANTI:- POIS nao.
O SR: PnESIOE:-.-rr::: ~ Tem a palavra o Sr.
Prado Pimentel.
.

De facto, Sr. prcsidcnto, aquella. infe:iz proviucia, por .mais honrad_a que a jul~ucm de Hgurur
como acc1dentc hei·aJd:co nos bmzucs do nobre se·
nado r, podo todavb ;i S. Ex., como o maior hem
que J)Óde ftlzcr-l!JC, a 3Taça do_ esquecei -a ; dispens:mdo tle bom gr::~do :1 solicitude e cuidados, que
S. Ex. se esmera em prodigalizar-lhe.
Imagine S. Ex. qu.~, como mandarim, se fez repres~nt~nte vitalici_? .do celeste Im~erio, e a pobre
pro'· mc_w. [lpvlaud~m com entln~swsmo o caltJm·
bow·g h1~torzco, feltz ~or yer-~e hV!'e dos psalmo::.~
e homelws do ca.thccismo chmt com que S. E:~.
Jrocura edifica.I-a Riso).
E' na Vf':rda~o. um gramle o~ctirnco, que tendo
dado, como m;nJstro,.carla corso e pura se fazer
senador por :uma 11rovineia que uuo era a sua, na
O Sr. P~do Pimentel diz que a com- qual nunca haYia pisado ao menos...e não tinha
missão incum_bida de apresentar a Sua Magestade vinculo algum, que a ella o prendesse: barateando
o Imperador dtvers;s decretos da assembléa geral gorgetas e coneess::ies por sua pasta, solicitando
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autorizando c sanccionanelo transacções, e perseguindo atrozmente a quem teve a dignidade de
não ::\Cceital-as,ou o qm valle o mesmo, montando
a machina da perseguição, dando carta branca a9s
instrumentos e remunerando-os, queira hoje S.
Ex ericrir-sc em censor da moralidade política,
deste, ou de qualquer governo, ao passo que procura ainda alimentar-seus odios, e os dos mesmos
~nstrumentos, arg~indo. falsidades, _accusan~o in-

tento dos removidos para comarcas' da província:
que mais lhes convinham, outra forçada, par::
collocar no Jogar um juiz perseguidor, além do
varias nomeações de juizes municipaes, e outrns
concessões, foram feitas por exigencias da eleiç~o
do nobre senador !
~

I.,;

•

•

'

;-

6·

- .. o.

( .....

dó nobre senador, que pretendo principalmente
occupnr-me, e sim dos falso-s liberaes, l}Ue fizeram

.

cendo de todo aquella província, fóra das lutas intestinas de sua politica militante, em que não deve
absolutamente intervir, e procurando resgatar os
escandalos, que commetteu para usurpar a referida cadeira, com mais seria applicação ao estudo
dos ncgocios publicos, tratando-os em ponto de
vista superior aos odios e paixões dos partidos.
Ha causas intuitivas, que nfio precisam de demonstração, e a eleição do nobre senador é um
desses factos in ualificaveis ue não ódem ter
nbsolutamente explicação honesta.
Não me proponho discutil-a, mas não posso prescindir de histori_al-a pe!~unctoriamente em pontos,
senador.
Pretendeu S. Ex. fazer crer, que sua candidatura foi alli espontanea e geralmente abraçada por
ambos os partidos, o que além de ser ü primeira
vista repugnante e inadmissível, ainda mesmo em
relação a um vulto de maior estatura política, cstú
em 1ame ra oposrçao com os ac os sa r os.
A verdade é, que, quem aceitou a candidatura
uo nobre senador, foram os especuladores de um
e outro lado, que fazem da política objccto de negocio, unidos e de accôrdo sempre, êmbora tomando cada grupo a denominação de um dos parLiuos políticos, pura mellJor exilo da especulação,
com a qual de lla muito fazem bom mercado da
cadeira de representação vitalícia por aquella infeliz província.
Quanto aos co-religionarios d@ S. Ex:., além da
intervenção indebita do pres1dente da província e
do interesse indecente de subservir ao g-overno,
que os mantinha nas posições e lhes prodigalisava
recompensas, como uiversas nomeações de juizes
de direito c municipacs, remoções exigidas por interesses illegitimos, ou para estabele<.'er dominação exclusiva de famili::1, arranjos de deputação
geral, buronatos, etc., passou mesmo como facto
corrente q11e houve intervenção directa de dinheiro dado a uma influencia residente na capital ; como na eleição Torres Homem foi tambem
facto .corrente que houve
de quantia·..de. donathro
.
'
falsas, em' que
de ambas' as vezes se baseou a escolha ; sendo que da segunda á todos os escandalos
cvmmettidosna primeira accresceram os assassinatos officiacs de dous benemeritos rio grnndenses,
á porta da matriz da villa de Port'Aiegre, pnra
usurpar a eleição que um delles, chefe do partido
A. 29.-TOMO IV.

~c

tivas, ou da satisfação de planos tenebrosos dü
vingança e extorsão fraudulenta, como os dn
Assú e Canguaretnma.
A supposta votação do Assú foi barganhada com
o presidente Passos Miranda, de triste nomeada
pela approvnção de um contrato de cusa de mercado naquella cidade por espaço de 20 nnnos ; e a
de Canguaretama pela concessão abominavel ck
uma iustica local, appropriad;~ á perseguição atroz
e indirrna· ue contra mim se exerceu e de ue 1.1
paiz tem conhecimento desde i876.
Para isso, além do mais que se fez para perseguir-me e inutilizar-se na eleição por não ter qu•:rr o ransrgrr com o no re senac or, removeu
S. Ex. como ú p:;dido, sem que elle o pedisse, o .
juiz de direito da comarca, apezar de ser conservador, substituindo-o por outro, qu<J por certos
motivos de parentesco, ou porqe lc10u instrucções para rsso, immediatamente se constituirt
tambemmeu inimirro e Jcrse""uidor!
(O orador inten-ompe·() seu discurso para a commissão que foi ao paço dar conta de sua missão.)
O SR. BEZERRA. CAVALCANTI :-Foi assim que a
candidatura do nobre senador foi alli g-eralmente
·aceita c espontaneamente abrnçada pQr ambos os
partidos ! E é ainda em pagamento da divida rOlltrahida, impellido pelos proprios ouio;:. e servindo
aos de seus instrumentos, que o nobre sem1dor
vem hoje com pés· de lã e com um plano falnz,
•

..

•

:

1-

de facto tem por fim favorecei-o !
E' ainda em pngamento dessa divida contrahida
que vell_l S: Ex. a~cnsar o dign_o ~hefe de policia
da provmcra, magrstrado honradtssrmo (apotados),
o Dr. Joaquim Tavares da Costa Miranda, distincto por sua intelligencia e capacidade juridictl,
bem como por seu caracter severo ~ exemplar
dedicação ~ causa publica !
E' ainda em pagamento dessa divida contrahida
que vem o nobre senador defender o jui~ n~unici
pai de Canguaretama, seu comprc.vm.crano e
p:mmlo, quo nas proximidades da f:Jt:,[ eleição foi
.. •

..

1

..

,..

•

dar denuncias contru mim, inventnnd~ crimes atú
contra a letra expressa dn lei, como o de reduzir
ú escravidiio possôn livro pelo facto dt! ha,·cr
cscnilndo por descuido dn lis111 dn m:~tl"iculn um
escravo meu; pelo quo o pt'rdi, Jogo qn~ scJYerificou a omissão, unicn ponn quo n lt•i '"iUibelect•.
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'Mas o nobre senador perde o seu tempo e o seu crificado seus commodos pessoaes e de familia, até
latim (riso) querendo hoje figurar que defende alli a propria saucle, como a de sua excellentissimn e
a causa da justiça contra a causa do crime, porque respeitavel senhora.
Ha pouco, deixando-a no leito da dôr, graveningucm absolutamente me póde disputar a honra
d~ te~ consagrado naquella província uma vida. in- mente enferma, foi elle, de ordem ào presidente da
•
•
'
rr
e defender a causa da justiça (Apoiados .)
Além de que isto é geralmente subido c incontestavel, basta simplesmente apresentar um facto
culminante, e por s1 so ecLsivo. o os os cnmes
têm sido commettidos contra amigos meus, totlas
as victimas estão do meu lado. todos os assassinos
estão do lado contrario!
·
Diante deste facto constante,e de tal signifiçação,
é realmente caricato o papel que representa o· noador uerendo mvstificar e inverter a verdade dog factos, c inculcando-se defensor da causa
·da juslira, qur.ndo verdadeiramente defende os
especuladores que o elegeram, manchados de
i

:,

inquerito e instaurar processo pelo assassinato do
negociante André Cassiano Alves Salgado, (brazileiro, e não porlnguez como diz a Gazeta, que lau
o no re sena · or commettr o novamente pe o celebre faccinora João Cunhaú, logo depois que foi
escandalosamente absolvido, por protccção official,
da .honorosu carnificina, que commetteu na Bahia
Formosa, em Agosto do anno atrazado, constante
dos relatorios do ex-chefe de -policia e ex-presidente conservadores.
·
·
Em igual commissiio tinha ido antes á i\Iossoró
proceder tambem á inquerilo e instaurar processo
por outru cn~nificiua, C!"!l-C ~Ui commetteram os ce-

'

t.

....

:s

'

rado chefe de policia, llorque com elles não tran- quando ntacar<1m o deposito dos generos de soe~
corras, matando o delegado de policia, o comsige, ou não se lhes snbmette.
Para aparentar a accusação capciosa figura S. mandante do destacamento, c ttlgumas praças e
Ex. uma supposta desinteligencia entre aquelle paisanos. Alli, onde grassavam perigosas epidedigno magistrado e o presiden Ie da provincia ex- mias esteve o digno chefe de policia em perigo de
plicando-a pelo facto anormal de estarem al- vida.
Entretnnto desempenhou plenamente a comgumas loGalidadcs da província sem autoridades
missão, procedeu á inquerito e instaurou processo
policiaes.
conseguindo
o refe. A aecusação
.
. trazer presos
. para a capital
,
duzir nm- sú< f<lCio, que possa' autorizar a perfida
insinuação, que fez contra o digno chefe de policia.
De:-creYeu a província como inçada de crimes e
de crimino;;o.>. A discripção é verdadeira; mas
as cansas ::.ão outras, e hei de patenteai-as.
A desintelligencia arguida porém não é verdadeira, e em todo caso jámais arrastaria o digno
chefe de policia . a faltar. aos seus deveres rehlti-

ciados.
Em Canguaretama porém não pôde fazel-o, por
ue ao ehen-ar alli achou o ·uiz munici a! ·á em
prmcip1o c e form~ção de culpa, tendo elle mesmo
incompetentemente pocedido a inquerito, que hoje
exclusivamente compete a autoridade policial, com
o :fim de arredar prova do verdadeiro culpado.
Estando, portanto. a jurisdicção preventa, teve
de voltar o chefe de policia sem poder desempe-

O que houve por parte do chefe de policia foi
uma .rec:lama~ão ao presidente da província, juridicnmente fundamentada, como consta do resv
pectivo officio, que .iá publiquei, quando fallei de
outra n~z, l:óntra as numerosas demissões poliCiaes dada;; sem causa legitima pelo vice-prcsi-.
dente, Vicente Ignacio Per~>ira, e sem que a respeito fosse ouvido o mesmo chefe de policio, como
a lei determina.
Da arte do n·esidente o ue houve ao 1l'ineipio foi certa prevençiio oriunda das aspirações
que recebeu do Sr. ex-ministro do Imperio, reforçada em sua passagem na cnpital do Espírito
Santo. e na orovincia pelo pessoal., que achou montado ém redor de si, inclusive o vice-presidente,
que lhe passou a administração, e o seu famoso
secretario.
,
Mas, procedendo sempre com prudencia, honradez e circumspecção,o digno chefe de policia consefío;_u desvanecer a prevenção, e a supposta desinte!Jigencia desapareceu.
Não só já tem sido contestada pelos jornaes na
província e aqui na côrte, como até o presidente

todavia desempenlwclo a primeira, isto é, procedido
a ~egundo inquerito, que enviou ao promotor publico para nova denuncia.
O digno chefe de policia, inc~tUsavel no cumprimento de seu dever, especialmente no empenho
de perseguir o crime, além dos f~tctos que apontei,
acaba de dcstrocar recentemente })Or diligencia
bem combinada; um sequito numeroso de salteadores, que se achava organizado, e commettendo·
roubos e do reda ões consen-uindo render entre
outros o prmcipal chefe.
Consta essa importante diligencia de Libe1·al de
2 de Agosto corrente, que deixo de lêr, assim como
outras peças, a que terei de recorrer, porque não
quero exceder o tempo, que tenho para fallar ;
mas publicarei com o meu discurso.
• bnportante àiligencia policial.- Mas um serviço rele'\"ante acaba de prestar a esta província o .
incansavel chefe de policia, o Dr. Joaquim Tavares
.da Costa :Miranda.
• Constando a esse distincto magistrado por
communicação official, segundo nos informaram~
do subdelegado de policia do districto de Utinga,
que no ogar enomma o ane ~s M avam-se
reunidos de 40 a 50 indivíduos armados, ma.tando
pu!Jlicamente gados alheios nos campos de creação e cultura daquelle districto e vizinhos,
cujas carnes mandavam vender por qualquer preço
nos differentes arrabaldes, e que se preparavam
para assaltar as casas e as vidas dos habitantes

"á

i u

. '

.

. '

. -

do integro magistrado, quando ainda se achava
sob a influencia daquella prevenção.
O honrado chefe de policia, em vez de acoroçoar
o crime, ao eontrario é a primeira e mais forte garantia, que hoje existe contra elle na província.
No nobre empenho de combatel-o tem sempre sa-

a

O'

c•

•

•

<;-
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daquellas localidades, deu-se pressa o integerrimo
chefe de policia em solicitar do Exm. Sr. Dr: Marcondes Machado presidente desta província, uma
força capaz de bater, dispersar e prender taes
scelerados.
.
.

como muito importante á apreciação das referidas
occurrencias, uma parte da defeza do mesmo juiz
de direito, em que clle reconta a historia dos factos
havidos na dita comarca contra todos os magistrados, 9ue foram. seus antecessores. Eis ahi:

aceita por S. Ex., mandando apresentar ao Dr.
chefe de policia 20 praças, commandadas pelo
alferes da companhia de policia, Miguel Augusto
ea râ e e o, as quaes aque e mag1stra o ez
seguir immediatamente para Utinga.
• Não seria, por sem duvida, esse tão diminuto
numero de soldados sufliciente para dispersar e
prender aquelles audaciosos salteadores, a· não
serem as acertadas providencias que anteriormente
dera o enero-ico chefe de olicw officiando aos
delegados de policia de S. José de ~Iipibú e da
1iiacahyba para convidarem e reunirem o maior
numero de cidadã~s, _que podassem, afim de au-

a lançar ·uma vista retr:ospectiva sobre a antiga
comarca do Paranahyba, para mostrar qual tem
sido o espirit~ ~a popul~ção desses !ogures, er.:
re açao aos JUizes e 1re1 que a t m u ccionado.
• Em 18M, expulsaram, com tenaz espírito de
opposição,os administradores da justica do termo do
Araxá, o juiz de direito Joaquim Caetano da Silva
Guimarães, que alli fora :i serviço, tendo precedido
o triste e sanguinario espectaculo de oito dias consecut1vos e VIVO ogo, a muo arma a, ten o-o
recluso na cadeia, onde soffreu todas as e;;;pecies
de martyrio, negando-se-lhe até agua. para. beber,

b

tado satisfatorio de tão importante diligencia.
• De feito aquellas autoridades cumpriram fielmente as ordens recebidas, . pelo que seguindo o
alferes Seabra, acompanhado, tambem de um escrivão, atacou de ehõfre o coito dos malfeitores e
dispersando-os inteiramente conseguiu prender
9 inclusive o chefe dessa nefanda quadrilha, os
quaes estão sendo competentemente processados,
por terem sido presos em fla_grante delicto.

• Quatro annos depois expulsaram tambem do
termo do Patrocínio, por meio de ousaun sedição,
o juiz de direito Dr. Theodosio Manoel Soares de
Souza, que todavia não soffreu aquelles RHi.os
tratos, porque, ])em advertido, teve tempo de refugiar;se no termo de Parncatú, que hoje fórma
uma so comarca.
« Todos esses magistrados foram Yictimas de
processos
accintosos,l • c, da.. · mais escandalosa
ini
.

portara-se nessa diligencia, como um bravo c distincto militar, cabendo-lhe por isso grande pnrte
do feliz resultado della.
« Honra ao prestimoso chefe r1g po icia Dr. oaquim Tavares da Costa Miranda, que de dia em
dia nos ofrerece incontestaveis provas de zelo, actividade c energia, <l par de invcjavel intelligencia.
« Felicitamos a S. Ex. por haver concorrido
para
da ordem e 1tranquillidade
pu. a manutenção
•
•

autoridades policiacs~ que concertavam· falsos crimes e punham em execução o plano da expulsão
dos juizes togados.
• a poncos ws, sen or, essas vw encws e ropellias foram lembradas e eloquenlemente estigmatisadas na augusta camara dos Srs. deputados
por um digno representante da nação, como se vê
no documento n. :1..
• Em o anno de 1865, foi ainda victima de5sas
inauditas violencias re etidns com o mnior escandalo e infrene ~udacia~ o juiz de direito Dr. Joaquim Ferreira. Carneiro, que viu sua vida em perigo naquelles sertões ; que foi suspenso sol.J frivolo pretexto, por tempo indefinido peln ca.mara
municipal da Bagagem, que se arrogou attribuições, que não tinha, como mostra o documento
sob n. 2 e que foi a.mençado de ser aconentado e
recolhido a enchovia immunda da catleia dessa cidade ; o que provocou a indignação pnblicn, e
compelliu alguns cidadãos de posição a se levantarem em e ezu esse magrs ra o, os qu~es c nseguiram obstar a execução desse terrível attentado.
Cumpre aqui historiar a origem ou a causa efliciente desses acontecimentos.
• O Dr. Carneiro, magistrado honrado e recto
concedeu ordem de habeas-corpus a favor de Francisco Alves de Souza e Oliveira e outros, os quaes,
não obstante haverem sido despronunciados continuavam presos.
« Essa ordem soffreu pronunciada reRistencia do
tenente coronel Matheus José da Silva, de seu irmão
Joaquim Gregorio da Silva Damaso, que era o delegado de JlOlicia, c de outr::>s que se lhes reuniram,

(.

.

'

-

-

« Louvores ao bravo e distincto alferes Seabra
e as autoridades policiaes daquellas localidades
pglo prompto cumprimento de seus deveres. »
Aquelle magistrado, inteiro á toda prova, conhecido por homens eminentes desta curte e vantajosamente conceituado nas províncias, em que tem
servido, desde Minas a.té o Pará, onde serviu com
distiucção va.rias vezes no tribunal da Relação,
está acimo das injustas arguições do nobre senado,

·.

.

i

.

o,

"

c.

o.·

. ,

·..

1.

e

.

,

ordem ao egregio tribunal· da Relaçf1o desta côrte
que concedeu-lhes, documento 3, em cuja execução se baixou o aviso do ministerio ~a ju,.tiça e
portaria do governo daquella província, documente 6., seguindo para o logtlr um destacamento
de 80 praças.

•
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E' conveniente não esquecer que, em e:xecu• Este facto escandaloso e reconhecido pelo redo mesmo acórdão foi o deiegude de policia latorio do chefe é ainda mais provado pelos dopronunciudo como incurso nos art:;. Bi, i:l6, 139, cumentos da defeza.
WO, 180 e 185 do codigo criminal o que é geral• Constando este facto officialmente ao juiz de
mente sabido e se fez participação no governo im- direito, como mostram os clocumentos a folha 5 e 7
perial.
inst<mrou o processo d.e responsabilidade contra o

~
~ão

foi prócessado na villa do Patrocínio, e pronunem crime de ..sedição, quando... sediciosos..
riado
.i"}'t

• ~Iostru o juiz de direito com o documento 5 e
letru E que este processo foi regular com audien-

godo a abandonar a sua comarca e 19rocurar socégo na cidade de Uberaba.
• Vê, pois, Vossa Mngestade Imperial que na comarca do Paranahyba não houve um juiz de direito
que podesse exercer a jurisdicção com segurança
e tranquillidade i cntretpnto todos esses ~1agis~a-

guição mais grave que o chefe de policia dirige
no dtndo relatorío ao juiz de direito quando
diz: e o modo inconveniente porque procedeu o
Dr. juiz de direiro na formação da culpa do delegado, foi o ponto de partida ou origem de todos .
os dep!Graveis acontecimentos que alli se

l::>

•

;

10

•

\

..

...

..

respeito pela sua honestidade, illustração e integridade.
«Ao Dr. Carneiro substituiu o Dr. Domin(Tos
:M:onteiro Peixoto, que Dpenas serviu dous mczes
na comarca, e que tevç a cauteln de retirar-se,
porque começou a levantar-se contrn clle sedição
pelo facto desse magistrado haver condemnado a
camara municipal da Bagagem, que havia decretado a suspensão do Dr. Carneiro.
• O substituto do Dr. Peixoto fui eu, e n:Io
tardou o momento em que menos feliz tive de experimeniar a mesma sorte, que tiveram os meus
antecessores.
«
c e e e po tcw que escreveu o rc a orw,
em que se funda o presidente a respeito do facto de
. ~~neiro de 1868: confirma essa hist9ria qua~do

• Pronunciado o delegado, o juiz de direito oxpediu mandado para execução de sua senten~.a e
sahiu do termo do Patrocínio . ara residir no ·urv
do Araxá. O mandado foi desobedecido c manifestou-se a sedicão contra a autoridade do juiz de
direito.
·
« Conspirando contra o juiz de direito ou desobedecendo-lhe a policia que o devia auxiliar, recorreu elle por meio dos offi.ciaes de Justiça ao meio
do art. 22 do cod. do proc. criminal e requisitou
força para mnuter sua autoridade e seus actos.
• As circurost::mcias escusão alguma irregularidade que houvesse da parte do juiz de direito para
aver a orça necessana para c:xecn.ar sua sentença, tanto mais CJuanto a reprcsentnção, doc. :1.0
reclam.a':a a presença desse roug~strado na villa ~o

uorque sou o })rimeiro em reconhecer que os habitantes do termo do Patrocínio, açulados por homens
•iUe tiram partiU o da desordem, tem-se sempr0 mosrr ado rebeldes ao cumprimento da lei e ao resncito devido as autoridndes.
· • A secção de justiçn ~o conselh? de Esta~o tendo

turbada.
• Voltando ao Patrocínio o juiz de direito e chegando ahi no dia á: de Janeiro as 8 horas da manhiT,
roi, como diz o chefe de policin no seu relntorio,
recebido com uma descarga de fuzilaria disparada
pela força que havia reunido o 2.0 supplente do

!

• Af01:çn~ quo acompanhou o jniz de direito o
officiacs de justiçn repelliu a rcsistcncia, que foi
vencida e os sediciosos fugiram.
• Niio houve s~n5o ferimentos leves. Seguiu-se
a busca em algumas casas para a prisão dos delinquentes, e então nesse ucto houve furto; sendo
que o mesmo juiz de direito 1n·ovidenciou para que
<)poz.
fossem os objcctos restituídos aos seus tlonos, não
mandando proceder crim~nalmentc contra os réos
• Os succe5sos
do
Patrocínio
de
Janeiro
de
1868
....·
.
..
1
~uíz municipol "e o delegado de. policia Matheus policia, isto é, porque o crime de furto depende
de queixa c não póde ser processado ex-officio.
José da Silva .
.
Outros· factos, não comprehendidos neste resumo,
• O delegado chamou para as suas ordens o
official de justiça Rufino José da Silva. ~Ias este foram pelorelátorio do chefe de policia arguidos DO
;:-fficial de justiç(l era o unico do juiz municipal o juiz de direito, dos quaes elle se defende satisfacto,;:xereia. as funcções de porteiro do auditoria, do- riamenle com documentos ou conjecturas bem
~umento u. 6 e D. E. annexo a defeza. Não com- fundadas e verosimeis.
parecendo esse ofiicial a audiencia do juiz muni• Conclue a secção de justiça do conselho de
·~ ipal este o prendeu cort·eccion.almente, documento Estudo, que ú vista do exposto c dos precedentes
da defeza.
deste magistrado, a suspensão ou rcmo~ão dcllc
« EntiTo o delegado, cuj::~ animosid::~de e desejo não póde ter Jogar sem desmoralias~.ão do princie sem
accoro~oar-se o habito de
,i.o conflict? se revela pelo do~~cnto JT _(da dcfeza) pio ..da7 autoridade
.....
.
:""
..
• •
• "

(iocuroentada do juiz de direito chegou a··eonvicção
de que a. fóra algumas circurostancias, em que se
púde dar controver:;ia de legalidade, c por i:;so
não autorizo!il procedimento crimiual, a energia
:lo juiz de direito não foi senão uma necessidade
uo principio da autoridade e correspondeu legalru.~nte aos mcnoscabos e rcsístenciu, que se lhe

..

::~rcereiro não recolheria á cadêa preso algum de

llUalquet· autoridade sem que elle delegado fosse
:previamente informado da legalidade da prisão e
lia qualidade do delicto ; o delegado não hesitou,
\~ acompanlwdo de gente armada foi a p!'isão e
;;oltou o official dejustiça.

:""

,.

:""

•

'l

do Paranahyba, c sem injustiçn, visto como elle
procedeu legulmente. Vossa Magestàde Imperial,
porém m:~udará o que fôr mdhor. Sala das conferencias da soc(:ão de justiça do conselho de Estatlo
em 23 de Outubro de 1869.-José TlLomaz Nabuco
de Armtjo.-DO?niciano Leite Ribeiro.
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• Resoluç;ão: Como parece.
a quem já me referi, e seu. celebre secretario, assim
• Paço, 3 de Março de :1.870.-Com a rubrica de como pelos promotores nomeados por aquelle
Sua Magestade o Imperador .-Jaaquim Octavio Ne- vice-presidente e pelos juizes, que nomeou o nobre
senador.
bias .· •
Ass~m é que _foi ~scandalosam~n~e abs~lv~do o
A inteireza e lealdade de seu
•
(.
•
..
'.1
'
;
(onde seu ·sogro quer constituir
com o crime, nem com os maneJOS Immoraes a Ceará-mirim
feudo de familia) removido para alli pelo nobre
que costumam soccorrer-se os interesses incon- senador,
por occasião de sua famosa eleição, em
"
.
recompensa os es orços, que empregou na comarca
A uma autoridade tão digna, e magistrado tão do
Jardim, para prestar serviços eleitoraes a S. Ex.,
distincto, não podia o nobre senador accnsar sem arranjando--lhe
votação no respectivo collegio.
adduzir um só facto, sem que posaa absolutamente adduzir .nenhum, figurando desintelligenO Sn. l\lonErnA BRANDÃO :-Vejo-me obrigado
cias, que não existem, e referindo-se apenas a ar- a entrar nesta discussão.
tigos diffama~orio:; do pasqu~m a que. alludi !
O SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Póde entrar
quan
o quizer.
'
o
'
eu disse, interesse innocente pela causa da justir.a
O Sn. MonEIUA BRANDÃo: -Tenho ouvido com
no Rio Grande do Norte, e inculcando combater· a
causa do crime foi movido ainda na accusa ão toda a att enção e silencio ao nobre de utado mas
injusta, que fez 110 honrado magistr:1do por VCJO-me o r1ga o a entrar no ebate.
ogerisa, que lhe voto, desde que foi elle juiz de
O SR. BEZERRA CAVALCANTI: -Não me faz favodirmto em sua provincio e nãó subserviu a sua algum em não contestar-me, ou em guaràar quaesr
política, pelo que supprimíram-lhe a comarea, a quer reservas, que não peço nem desejo; pelo
da Independencia, logo depois restabelecida ape~ contrario, desejo que me conteste, e diga tudo o
nas lhe foi designada a de Canguaretoma, que re- que quizer, mas não póde absolutamente negar
centemente se havia creado no Rio Grande do que Arsenio Pimentel foi absol vidll no Ceará- mirim
Norte.
sem appellação, nem que o juiz de direito de
A este respeito, além de que o facto indica mais Ceará-mirim foi removido do Jardim para aquella
um motivo, que influiu na accusação injusta, que
a a
t
·
•
•·
ez o no re sena or, mvoco suas proprias La n- da família de seu sogro, e por conseguinte nó invras para qualificar o acto da suppressão da· co- teresse da influencia exclusiva, que ella pretende
marco, e acccntuar a justiça p0litica do nobre exercer alli.
Referindo-se no discurso, a que respondo, á
província da Parahyba e ao juiz de direito da
comarca de Borburema, que pintou indisposto alli
por não haver pactuado com a proteccão dispensada pelo delegado de policia ao filho dê um tabelIião, influencia liberal, indigitado em um assassmato, 1sse . x. o segum e: e •
« As influencias políticas do log-ar, indignadas
contra esse magistrado por ter cumprido o seu
dever, deputaram uma commissão para a capital
da província, c, estando reunida a assembléa
provincial, exigiram a suppressão da comarct•.
Semelhante pretenção foi:acol11ida pela assembléa,
e houve um presidente de província que sanccíonando a resolução legislativa tornou-se cumplice·
de toéla aquella immoralidade! O resultado foi
car sem comarca e avu so o JUIZ e Irei o, para
maior gloria da alta theoria da democracia moderna! •
Igual procedimento tiveram na Parahyba os coreligíonarios do nobre senador com o digno chefe
de policia actual do Rio Grande do Norte. Alli
houve tambem uma [tssembléa provincial que supprimiu a comarca daquelle honrado magistrado, e
um presidente, que sanccionou a rcsolurão para
•maior gloria» da altíssima e antiga doutrinaautoritaria, de que é o nobre senador fanatíco sectario!
Si, pois, é hoje uma grande immoralidade o
fact~, que se deu na Parahyba, em relaçã~ ao juiz

O Sn. MoREIRA Bn.u;nÃo dá um aparte.
OSn. BEZERRA CAVALCAliTI :-Defenda-os quaE.do
quizer, mas o que acabo de dizer é incontestavel,

e de novo afiirmo : o assassino Arsenio ;Pimentel
foi absolvido no Ceará-mirim por um juiz de direito )ara alli removido elo nobre senador or
occasião a sua eleição, e não houve appellação.
nem do juiz, nem do promotor nomeado pelo vicepresidente, concunhado do juiz.
O facínora João Cunhaú foi igualmente absolvido por escandalosa protecção official no termo de
Canguaretamn, sem que houvesse appellação do
premotor publico, nomeado pelo mesmo vice-presidente, e sobrinho do seu famoso secretario.
O facínora Moreira talvez o seja tambem, por
que domina de ha muito na província em um certo
, ag a
c i o novo a en o, o perni0 ru
ciosa espírito de protecção ao crime.
O SR. MoREIRA BRANDÃO :-Pôde dizer Moreira
de CarvalbQ.
O SR. BEZERRA CAVALCAr\TI :-Sim, Moreira de
Carvalho, e já ficou dito acima : V. Ex. tem outros
peccados e bem graves...
·
O SR. MoREIRA BRANDÃo:- V. Ex. tem mais.
O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Quando quizer liquidemos isso. V. Ex. tem outros peccados e bem.
graves, mas não lhe imputo participação em taes
c~imes, ou tendencias para derramar sangue, e é

Agora quanto aos meus peccados, desejo, peço e
do modêlo, que offe;ece o partido do 'nobre ~enador
estimarei, que o nobre deputado os llquide em
_em sua mesma província.
Proseguindo direi, Sr. presidente, que os crim i- publico.
O Sn. MoREIRA BRA:t'<DÃO :-0 nobre deputado é
nosos existem c os crimes se. tem multiplicado:
mas a·causa está na protecção dispensada pelo ex: que foi o primeiro a dizer que eu tinha alguns
·
presidente du província e }Jelo .1. o vice- presidente, peccados.
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O Sn. BEZERnA C.~v.ucn.."'Tr :-E continúo a dizer,
que -tem peccados, bem graves; mas reclamou a
respeito do sobrenome-:Moreira-pHa não :fJarecer
que tinha _parentesco com o facínora, a que me referia~ e eu qui~ di~er, que não lhe imputava ten-

que nella estão construindo dous vizinhos intruso;;, apoiados pelo reierido facínora; mandando
aquelles frequentemente desafiai-o á que o vá
derribar, como pretexto, que procuram para um
contlict~, afi~ de que s~crificada aquella vida, que

algum dos s"'eus parentes coÚ·s-ânguineos as tenha;
ou tenha tido; quanto aos affi.ps, porém, não sei ...
fas Sr. residente assando ::o "uiz munici a1
de Canguaretama que o nobre senador defendeu e
chamou digno,é elle o mesmo bacharel Joaquim
Cavalcanti Ferreira Mello, que por ter sido nomeado na época d:1. eleição do nobre senador,como
meu inimigo, promotor da comarca de Canguaretama. pa~a macb_inar ~ perseguição atroz,. de

' es-·
ver minhas propriedades em' ub:mdono, meus
cravos dispersos, e minha fortuna depredada !
Essa carta está em oder do nobre Sr. ministro
do imperiG, pelo que não a posso lêr agora, pretendendo, porém, publicai-a com o meu discurso,
se até então m'a tiver S. Ex. devolvido.
E são estes e outros attentados criminosos, que
o nobre senador procura favorecer; accusando o·
chefe: de policia,
que,
como diss~, é a principal ga7
•
1

nobre senador, em remuneração dos serviços,
que assim lhe prestou~ juiz municipal do mesmo
termo de minha resideucia, para continuar u fiage nr-me, como a outros CI a aos ones os a ocalidade!
Além de outros muitos actos que tem praticado e
positivamente na especie-acção de falsa liberdade-como elle proprio já foi obrigad•) a recon11ecer em autos, a vista da prova que apresentei,
solicitou compr~r. um escravo que eu havia
comprado em Pernambuco, no anno de :1873, pelo
cartorio do tabellião Porto Carrero, e que depois
_por má conducta e seduc~ão fugirD: para a casa de
um s a c
. , ·,
,
,
retama; e, porque não lh'o quiz vender, requereu
deposito, á f~lso pretexto de liberdade, sem jãmais

.

-

)

•

•

..

'
contra' o crime; e defendendo
juizes, que nrrojadamente o apoiam
e
. protegem
. !
agora me dispenso de dizer, o nobre senadoresquece, que depois de ter nomeade esse juiz
municipal de Canguaretarnn em remuneração
dos ·serviços Qdíosos que lbe havia prestado
em sua famosa eleição, S. Ex. mesmo, por si, ou
por seu collega da justiçn, porque e~tão já havia
passado para a p:1stn de estrangetros, mandou
pt·ender ·o respectivo decreto de nomeação para
cassai-o, expedindo para isso telegramma ao presidente de Pernambuco ne devia transmittil-o or
officio Jo do Rio Grande do Norte, onde aincla não
chegava o telegrapho ; burlando, porém, dita
ordem o l?reside!J.te Passos Miranda, que em vez

ouvid'o!
Por este modo, e outros equivalentes, consnmmam-so alli attentados contra a propriedade do
cidarl5o com o· apoio da justiça, ou pelos agentes
da propria justiça montada pelo nobre senador I
O facínora protegido, a qne me !enho referido,
está alli affrontando ns leis, e a moralidade publica,
passehtndo peb villa como um c:.~bide de armas, de
que tem um arsenal em sua ç.asn, e em redor um

. - ..

-

nificina da Bahia Formosa; aterrmido os cidadãos lias commettidas no termo de Pap~ri, referindo-se
pacificas, e firmando um poderio fatal pela influ- á prisão do coronel Alexandre Francisco de Oliencia tr~menda do bac:lmarte I
veira, e do vigario encommendaüo da freguezia,
Já tem sacrificndo muitas vidns e outras terão que explicando á seu modo, attribuiu á perseguide ser sacrificadas, sendo. eu o alvo principal de ção política.
seus attentados, porque assentou em seus planos
Não houve absolutamente perseguição nem tro·
de insnciavel e criminosa cobiça espoliar-me, e pellia alguma na subida do partido liberal do Rio
apoderar-se de propriedades, que alli tenho, cert'O Grande do Norte; o que hol!-ve foi. um crime
de que, ex1ermiP"''1o·me, nenhum dos outros grave commettido pelos co-rehgionarws do nobre
co-he-r:deir9s . da J.lropriedade primitiva e geral senador, que pretendiam a propriedade pe1:petua
ousara resistir-lhe 1
dr.s posições o:tlic;laes ; tentando contra a vida do
Agora mesmo acabo de receber carta do I delegado de policia, sobre quem desfecharam um
;,.,.
·
adminis- tiro de emboscada ue o cravou com trinta e
· trar·ão de meus bens, communicando-me_, que todos tantos caroços de chumbo em uma das nadegas,
os ·dias recebe aviso, de que será assassinado â empregando-se a baila e outros projectis no selim
· mandt.do daquelle facínora, ao qual se tem a,.,.gre- e cav:allo que montava 1
•
gado outros sceleratos, e criminosos, que liojt:-,
Desobedecendo-lhe formalmenteo escrivão reseomo disse, constituem aUi um sequito terrível!
pectivo, Joaquim Lustosa Ferreira Lima por elle
Communica-me mais, que uma das minhas pro- chamado para lavrar um termo de jurumento, o
priedades está sendo invadida coml um cercado delegado o prendeu, acolhendo-se o escrivão, para
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frustrar a prisão3 á cusa do referido coronel, que
o dclegudo mandou cercar para tornai-a effectiva.
Neste pé as cousas, e achando-se na localidade o
delegado vizin.ho, concunhado .daquelle, ou de

a casa do coronel Alexandre de Oliveira, para com~
pelir o escrivão Joaquim Lustosa, réo accusado, á
escrever perante elle, ao que se recusara o mesmo
escrivão, allegando molestia, quando transitava

'
cisco Fernandes,
toda a familia delles, que' são ín-.
timos amigos e a que pertencem os demais acc.usados Ernesto Fernandes, Joaquim de Oliveira e
Avelino de tal, sendo exacio, que houve ameaças á
esse J:.roposito, como se vê de folhas 32 á folhas
79, :120 e 1.37.
.
vigario, de quem o escrivão é cunhado, e um terceiro entrelaçado em familia com aquelle ; sendo
em vista das provas pronunciados os tres como
man a arws, e como man antes3 o corone, o VIgario, o pai do terceiro, e o escrivão, indiciados no
crin1e, que foi evidentemente um desforço de partido e de familia.
O processo foi instaurado, precedendo inquerito,
pelo digno chefe de policia in. terino, Dr. Francisco
Clemcntino de Vasconcellos Chaves, comprovinciano do nobre senador, de fa'milia toda conservadora, que foi nomeado P.elo nobre senador ou pelo
s~u collega da justiça no mesJ?lO ministerio juiz de

sados Joaquim de Oli~eira e Francisco Fernandes,
em quanto durava o cêrco da casa do coronel, descarregou-se e carregou-se arma de fogo em casa
daquelle, proximo ·ú qnal Ignacio José de Góes,
ouviu José Gadelha dizer á um outro, com quem
vinha conversando, que já haveria muito chumbo,
folhas 32:
• 7. o Que dias depois do attentado (7 do corrente), José F~anc!sco Ribeiro, ouvira conv:er~ar
quim de Larva lho e Silva, pelas- :1.:1. horas da noite
do di:t :Lo de Abril do corrente anne, nas immediações desta villa, donde retirou-se o mesmo delegado para seu engenho, nos Curraes :
• Offerecidas testemunhas em numero legal,
foram inqueridas de conformidade com os preceitos
da lei, sendo mais tarde preenchido o seu nlilllero
e requeridas mais tres, sómente com.;'referencia á
um dos sete accusados, folhas 93 a :1.28, o que tudo
se harmonisa com as disposições combinadas dos
arts. 4:8 da lei de 3 de Dezembro de :1.8U e 268 do
seu regulamento, e :1.5 da lei da nova reforma judiciaria, de 20 de Setcmpro de :1.87:1..
• oram am a ouv1 as res es emun as re eridas, folhas H i a !23, permittindo-se aos accusados todos os meios legítimos de defesa., sendo
assistidos de seu advogado :
c Tudo isto, seriamente examinado, torna-se
evidente:
0
c 1. Que o attent~do foi commettido no mesmo·
cl.ia, em que o delegado tie pólicia mandou cerear

guindo, que o a~cusado Joaquim de Oliveira, fallava em uma circumstancia dada no Jogar e por
occasião do crime, e da qual sómente poderia saber
achando-sé presente, ou lhe sendo confiado folhas
37 ; e mais que consta haver sido commentado
applaudido em casa do accusado Ernesto Fernandes
o facto delictuoso, folhas 79 verso :
• 8.0 Que o logar da emboscada fôra em terras e
cercado do engenho do coronel Alexandre de Oliveira, proximo á casa de um seu escravo João,
Iogar que certamente não seria procurado por estranhas, pela facilidade de serem descobertos e de
burlar-se o !ano assentado:
.
• 9. o Que os m~ndatari?s .executores. d~ ~rime
são pessoas, prmomas e mtu~1as dos u~.d1g~tados
mandantes, como se pronUBcJava Ayelino a res_peito do vigario Manoel Fernandes ; circumstanCia
esta communicada.aodelegado offendido, presentes
mais pessôas, por Joaquim Felismino de Albu·
querque Maranhão, quando por essa occasião foi
vizitado; folhas HS :
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• iO. Que além disso foram ditos mandatarios senatorial~ de ha muito tem estragado aquella inreconhecidos pelo offendido, que nenhuma pre- felíz província.
venção de animo podia ter, para indigital-os noAssassinado o presidente Ribeiro, ú tiros e fa.cnminalmente nessa mesma occasião, e isso quando das, em vez de serem punido:> os assassinos, entregou=se-lhes a província, e com elles tr:msigira.m
i!J.Stant~ne~mente attribuiu o ma.l soffrJde ás fami-

certo~ que ta{nbem foram elles encontrados e reconhecidos por outras pessô!}.s na mesma noite, t
roximo a.o locra.r do crime e ouco tempo depois
de sua consummação, fo has. m resu ta o.
~ Considerando toda.s essas circumstancias bem
averiguadas no presente processo, onde á cada
passo faz-se referencia. á opinião publica, que logo·
firmou-se cerca da autoria e crimina.lidade dos
denunciados, exceprão feita de Joaquim Lustoza,
·
· · · · - um ridamente duas tes-

eleger deputados.
Constituído assim o feudo ilJcgitimo, e pactuando
com ambos os partidos para per etuar-se no oder,
mmtos.assassmatos o ewes se tem seguido, arraigando-se fatalmente a influencia do crime.
Na cidade de. Assú, por exemplo, no adro da
matriz, em um dia de eleição, foram assassína.do
pela. forra publica dous importa.ntes cidadãos, irmãos e chefes de partido da loea.lidade.
·
·

elles, deixando fóra de contestação possível a. acção
combinada dos emboscadores, no intuito de commetterem o grave e audacioso crime ;
• Çonsiderando finalmente o elucidado parecer
da. promotoria publica, ba~cado nas prova.s deste
summario:

O SR. MonsmA BRANDÃO:-Defendeu-o, a.illrmando, que isso foi um plano do partido contrar:o.
· '
d
b
t do e ·
P aqui. Onobre G.eputado não póde nssim ataca.r um
cidadão importante, que já occupou um logar nesta
casa; nem póde lançar uma accusação destas sobre
um par 1 o m i o, i n o q
resi en s
pactuavam com os assassinos, para se fazerem cle~er deputados. Eu hei de citt~r aqui o testemunho
ao nobre deputado.
O Su. BEz:&nzu. CAVALCA....,TI:-Qual pDrtido in·
teiro! Accuso.. a política de um corrílho
. de assassi.,

«

....

'

'

'

.

(.

...

'"

J

ronel. Alexandre Francisco de Oliveira, padre Manoel Fernandes Lustosa Lima, Joaquim Lustosa.
Ferreira Lima, Francisco Fernandes Lima., mandantes; Avelino de tnl Cabral, Ernesto Fernandes
Lima e Joaquim José de Oliveira, mandatarios,
como incursos no art. :1.92, combinado com o art.
3g,, tudo do codigo criminal, sujeitando-os a prisão
e livramento; .e ordeno que se pa.ssc o competente
mandado centr~_~s soltos, sendo os outros recOI}l·

leia o meu discurso, cu posso repetir o que disse
em :1.853, a primeira vez que vim á esta casa, tendo
sido log-o desabridamente hostilizado pelo presidente da. província. que sustentava contra mim
dúa.s candidaturas olliciaes, uma dos qua.es a do
ex -J,Jresídente que então presidia a provincia do
Para; a.pezar de triumphar na província, fui por
meio da apuração lá, e depuração aqui, excluído,
ficando
Lo supplento
e sendo o outro.. deputado da
..
•
n
r·

manuo que se lance os nomes dos réos no rol dos
culpados da província e termo-, sendo para este
fim remettida nota ao juiz competente. Custas aos
aceusados em proporção. Recorro deste meu despacho para o Exm. presidente da Relação do districto, a ·quem serão remettidos os autos dentro do
prazo legal. ficando tr3shtdo. Villa de Papary, 22
de Abril de 1878.-Francisco Clementmo de Vasconcellos C]w:ves.- • Conforme.- O secretario,
Jofio Carlos Aug~Mto CavalCilnti Vellez..
A cles_{lronmteía elos mandantes, não pela Relação
do Ceara, mas pelo respectivo presidente, significa
nas ue a uelle residente tendo sido uiz artidario na comarca de S.José,no Rio Grande do Norte~
á qual pertence o termo de J>apary, e chefe de }lO·
. licia. da mesma província, que tomou parte frene· tica na segunda eleição Torres-Homem, protege e
indu!ta os seus co-religionarios.
A triste verdade, porém, Sr. presidente, é que
· as ca.ndidaturas ollicíaes, e sobretudo a pirataria.

a Re{o1·ma, con~ quem precisei travar luta nesta
camara.
Nessa occasião a.ccusei eu o Sr. Rctpouzo e os
seus, que me hostilisavam, de ha.verem accusado
João C1.1rlos Wanderley de autoria no assa.ssinato do
presidente Neves e não terem ieito iustaura.r procêsso, para que fosse punido crime tão grave! Foi
isto o que eu disse aqui.
O Sn. MoREIRA. Bn.umÃo:-Disse mais, disse que
não se tiuha feito o processo, porque tudo isso não
passava de um plano dos contraries.
O SR BEZERRA CAvAr.cANTI:-Não foi assim. Mas
demos quo eu esteja esquecido, o que aliás não é
provavel, porque costumo reflectir no que digo.
Em todo caso o meu pensamento era accusar
aquelles que tinham feito e sustentado uma. arguição de tal gravidade, c n5o empregaram os meios
j e diligenc!as legaes para descobrir o crime c fnzêl·
o punir.
.

·'!"

l
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Ainda porém que, mal expresssado talvez, dê rando revisão de jurados ádhoc com introducção
Jogar ao equivoco que o nobre deputado me attl'i- abundante de analphabctos c proldtarios, etc. etc.
bue, nunca defeza positiva, o que eu disse c susO Sn. PrmsrimNTE :- Lembro :10 nobre deputado
tento é, que João Carlos Wanderley foi indigitado
faltam cinco mi1~utos para 2 horas, para •Jl1.C
como autor de um e outro assassinato, e que tendo q)le
.
assumi· o a a mmis raç:.to como , . vice-presidente da província, fez uma re2cção violenta e
invers1io completa na província do llia p:n·a a noutc,
~

,.

.. •

;--

1-

:,

• r

honra do ser a princ,ipal vicdma, dando-me Üdemissão de delegado de 11olicia do termo da Imperatriz, o que seria motivo para ag-radecer-lhe, sus-pendendo-me do exet·cicio de juiz m.unicipal, e
mandando para alli umr, força de linha, com o fim
p~siti vo de tirar-me o vulto, como se costuma

tenho sempre arcado e continúo a a're:~r, atravez
ele sacriücios, ha longo tempo accumulados, até
que por occasíão da eleição do nobre senador
montou-se n m::china para exterminar-me, qepredando :.10 1i1esmo tempo o pequeno patrimonio
de meus filhos !
a

'

t.

•

Precisei de energia e força para defender n vida bidos; bastando em resumo repetir, _que'precisei
antes de" suspenso,
e a.autoridade
esca.
. . depois do.que
. vil·, a: esta· curte· requerer habeas-COl'lJUS lpara
· a ada
do Ceará até a chegada do novo presidente, que e_mcsmo, talvez, ao as&assinato official, quando
~estabeleceu a tranquillidade c segUl'ança, e me re- me fossem prcndr.r por crimes imaginarias; que
fni obrigado a exilar-me com minha familia para
mtegrou.
l!Ias, Sr. presidente, a verdade é, que de se não Pernambuco, desde :1.876; vendo-me de então
punirem os assassinatos officiae.s c de serem pelo para cú esbulhado em interesses e haveres, invacontrario protegidos, e remunerados os assassinos, dido na propriedade e ameaçado até na propria
têm-se aquelles muitas vezes reproduzido na pro- vida pr.lo bacamarte dos facinoras officialmente
víncia, como arma politica, que tem aproveitado protegidos e açulados contra mim!
Parece preciso á satisfaç:io de odios poderosos,
sempre aos que a emtn·egam, erigindo-os em
influencias funestas ue fi~Ul'am lOr es ecnlacão ou armados elo oder. c ue a historia da rovinn'um e n'outru lado, mas qúe se combinão cons- cia escript~ cem sangne, contenha um capitulo,que
tantemente nos planos fataes. Siio essas influen- se escreva com o metll
Qne estad_o P?lili~o. é este?! ;E ~omo C?ntem12.ocias, que se auxiliam e protegem mutuamente no
l ii ·~, a
se r cur
.
As c!lndidaturas officiaes as tem sustentado. e manif~stamentc conhe~idas, e sobej;mente c~rn
cspecialmenle as eleições senatoriacs. q:.w têm sído pl'OVallas por factos horrorosos tantas vezes repesempre negociadas por esses corsarios de lá com tidos?!
FaH<mdo de mim, cu fallo em resumo de toda n
os piratas de cú, ou com os validos impostos pela
côrtc,dcpravando a politica da provinci<l, e mnn- província, cujo estado é o que tenho dcsc1·ipto,
clumdo-a sem re de san"UC. Sua historia !ta de onde não ha segurança ini.lividual c de propricca c pe a :m neta e nnpunt a e o crune, nem
dizer isto.
Tenho consagrado toda minl1:1 vida a combater garantia alguma de direitos pela, em geral, pessima
esse abuso fatal, lutando sempl'e contra a influencia magislratma, salvns poucas e honrnsas excepçües,
montaLla na província ]1clo nobre senador, ou pelo
do crime e contra a imposiçúo corruptora.
A província me tem apoh1do com esforço digno SQU partido no fatal decennio de sua domin<tna. sustentaçiío de seus interesses legítimos contra ção, fFtc 11ndou a 5 de Janeiro do anno pas:;ado.
Se o programma do ministerio é, no Indo da ecoa intervenção immoral de <1lguns president2s, e
directamente contra a imposição da côrte, como nomia c rcstaiJelccimento das finanças, j nstiça,
em i86!l, travando luta decidida com o govet·no moralidade e liberdade de voto, cu peço para
armado até os dentes, e vencendo com grande aquella província a applica;;ão ciTectiva d'estes silos
ri .i 1 • ~, · n
• i.
j' . ,
· ·
vantagem nas urnas.
Mas o recurso immoral ás actns falsas, os mane- individuacs não pretendo previleg-io algum, quero
jos indecentes do governo; supprimindo até, como apen.1s as gar(mtias legaes do direito commum.
já disse, uma das listas tríplices, e a maiori::~. per- Em uma palnvra, administração moralizada. o
manente do senado, burlam semr)re o triumpho. justiça serin; não governo ou juizes prevenidos,
Ha. pouco me referi aos assassinatos qne se com- interessados on inimigos, de mãos darias com simetterem na villa de Port'Aiegre em i869.Niío sei carios I
si o nobre deputado tnmbem quererú contestai-os.
Apoiando o governo pelas rnzões que dei no
O Srt. MoREIRA. BRA.NoÃo:-Eu não contesto se- meu discurso proferido no i. o de :Maio, e hoje
com mais forte razão depois da sahida c substinãt.l o que não é verdade.
.
tuição do Sr. ex-ministro do imperio que se havia
O Sn. BEzERRA CAVALCANTI :-Havemos de ver constituído pelos motivos, que ·ex pendi, meu
isso ... Todos os esforços empregados para fa~el-os inimigo, assim como os seus dons ex-collegas
·1... .·
.
unir se mallo"ram como se mallo"raram os que
empreguei em favor dos meus amigos de ort- rar> q~e se fizesse em rciação ó aq\].ella província
Alegre, tenda feito por cinco vezesviagens demais uma politiea leal e franca, que não autorizasse a
de duzentas lcguas cada uma, conseguindo quatt·o se mandi.1r dizer para lú, o que vou ler de uma
condemnações a galés perpetuas ; mas empregando carta, que recebi (lê):.
o governo ao mesmo tempo esc.and:1los inauditos
• Disse-me bontem ·o Dr. Jaronymo Cama.ra (E'
para salvar seus co-réos, até por ultimo sumindo
o processo para renoval-o depois á seu modo na concunhado do nobre deputado 1)ela mesma proausencia da accusação, substituindo juizes, prepa- vincin) que -viu cartas do Dr. ·Moreira Brandão ao
A. 30.-TOl\10 IV.
••

•

•

f
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sogro, dizendo: que V. Ex.. o procurou, e clle
recusou reconciliar-se ... •
. O nobre deputado terá a bondade de dizer se
i~to é verdade.
n.
·r..
0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- (Continúa a lAr)
o. que V. Ex. aproveitou-se da circumstancia de
nao estar e e na camara, para a m-. po1s ct. w a
palavra a outros deputados, IJ.Ue desislirúln de fa!lar
apedido ...
Esta circumstancia não .é e::cacta·. Eu e.>tava iuseripto com antecedenci:1, c de vespera me ficara
cabendo a palv.vra para fallar no dia seguinte"na
se" nda discussão do )ro· ccto de credito· )O r ue
o ulLimo inscripto antes de mim havia !"aliado.
Entiio,isto é, nesse dia seguinte, em que me cabia
fallar por estar inscripto no primeiro lognr, o no·e · i
· 1 , •• :; .
,.
•
r ·i
de Barros, que então ainda não havia entrado para
o gabinete, pediu-me, que cedesse da palavra na
oecasião, afim de se votar em segunda discuss;to o
projecto, promettcndo-m'a em primeiro lognr na
terceira discussão, que ia seguir-se immediata·
mente ; ao que assenti, e assim se fez.
Portanto, eu n5o me prevaleci da circumstancia de não estar o nobr~ deputado na c:1sa; nem
cabia. a pa~avra a _o_utros, nem eu pedi ~ ningu~m
~

.

.

capaz dessns tric:;ts, ou manf\jos de~leaes.
.....Mas. . tudo isso é de. menor
. importancia,

da candidato, ou deputad0, que por tnes meios
procura alimentar na provincia a dedicação dos
.seus..
O Sa. :MoREIRA BRANDÃO : -E' possivel qtte eu
mandasse dizer que o nobre deputado fallasse em
minha auscncia uando eu não es erava c lle falI asse.
O Sn. DEZERR.A CAYALCANTr:- Necessariamente
- devia esperar,.. porque eu tinl.!a ficado com a pahwra de vespera.
O SR. 1tionEIP..1 DRANDÃO :-Mas cu nãG tinha
sido prevenido.
O Sn. BezEnnA C.WALCANrr:- Quem· o deveria
preveni\· ? Sabia n or~ e~ da. i?scripçfto, c isto

O SR. DEZERnÀ. CAVALCANTI : - Perdoe-me;
fallei no mesmo dia em 3 ... discussão, porque,
como disse, o Sr. :Moreira de Barros pediu-me
pura ceder da palavra na 2 ... , afim de que o pro•

'

rr

.. •

•

•

O SR. BEzEnnA CAY.I,.LCANTI:- Nem era preciso
que soul>esse, porque não houve alteracão alguma
na ordem, ou col1ocação, em que me aclwvt~ para
f aliar ; fallei em 3. a discussão no mesmo dia, em
que de vespcra me devia tocar a palavra para
rall r em 2."
O Sn. :ManEIRA BRANDÃO : - Quem me conhece
sabe que.cu não seria
. capaz de mandar dizer que ·

-

se tinha pussado.
O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- :i\·Ias a verdude é
o que Ilca exposto, sem que absolnt:~mente possa
ser contestada. (Continüa a ler) •que não respondeu
á 1)eclido de alguns Srs. ministros ..• Isto é,- •que
o nobre deputado não me respondeu à pedido de
alguns Srs. ministros., O nobre deputado é quem
pode saber, se isto é exacto ..•
f

mandei dizer isto.

O Sn. BEZERRA. C.\. vALCANTI :-E' carta mostrada

(Apatte do S1·. 11Ioreira Brandt"lo.)
O Sn. B.e:zERRA CAVALCANTI:- Para 'evitar essas
duvidas, é que peço, como disse, uma politica leal
e franca.
uma llolitica leal c franca.
o Sn. BEZEnn.\ CAVALCANTI :-Fallcm os r~ctos ...
(Continua a lêr} « ••• que lll'omettcram satisfazel-o
em tudo depois de encerradas as camaras; finalmentê, que tinha o apoio do gabinete, c dirigiria a
politiea da província.
• Decbrou-me mais, que hontem o coronel
EsteYiío (sogro d'elle c do !l!oreim) lhe havia dito,
~uc contava com o seu auxilio nn ·lut:1, em que
:s-

O SR. MonEmA. BnANDÃo : -Não esperava que o
nobre deputado, em 3. a discussão de um projecto
de creditos, fosse tratar de politica geral.
O SR~ BEZERRA.. CAVALCANTI:- V. Ex. fallou
tambem ~obre o Rio Grande do Norte por occasião
de discutir-se um projecto de credito, oecasiüo em
que se admitte discussão politica.
O SR. MoREIRA Bn.AlmÃo :-Na 2.:1 discussão.
O SR. BEZEltnA CAVALCANTI:- Era 2." discussão.
0 Sn. MOREIRA Bn.AN"DÃO : - V. E~. fallou. em
•a

ISCUSSUO.

.

O Sn. BEzERRA CAvALcANTI:- Failei em 3."
~- díscussiic pelo que já disse ; porque se m3 IJediu
:para deixar qu~ o ]lrojccto fosse votado em 2. •.
. afim de entrar immediatamcnte em 3. ~, dando-se:
me a 1)alavru em primeiro logar. .
0 Sn. MOREIRA BRANDÃO :-~las deixou de
fallar em 2. a discussão.

1;ondeu, que era consérvâciór.
• Diz elle, que jamais se collocHá ao lado do
homem, que sem elementos para lutar, ic.conscientemente quer firmar a olygarchia de uma familia,
qu•J nem sua é ! etc. •
O Sn. PnESIDEl\""TE : -:- Observo ao nobre deputado ·
que o tempo acha-se esgotado.
O Sn. BEZEtmA CAVALCANTI:- Sim senhor, vou
concluir.
Tendo pedido ao ministerio, a quem apoio, como
disse, e pelas razões que dei, uma política leal c
r::mca, para que sm a :to menc;s o sen 1 o, em
que devo dirigir e manter a minha correspondencia com os meus amigos da província; não
pedindo protecçào, de que n:io preciso, e não
f3zendo ca!Jcdal, como niío fn<.;o, de ser de:1utado,
senão po1·que c1·eio, que a província precisa ainda
dos meus fracos serviços : tenho entretanto a
certeza, de que a sua immcnsa maioria sã me
sustenta, e de que havendo administração mora-
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lizada e libcrdnde de voto, um assento nesta ca~a
O Sn. :MonEnL~ BnANo.Io : -Acabam ds deme é in.di~putavel (Apoiados).
clarar-me que não. ha numero, e então 11edirei
O Sn. ~IonmnA Dl\ANDÃO :-E' o que guêro tam- m:1anhã a urgencia que pretendia pedir hoje. ·
bem · não c uero o menor favor.
SEGUNDA PAUTE DA OllDE:\1 DO DIA.
O SR. DEzEnn.A. CAVALCANTi : - Exprin~o o meu
voto ; e Deus lhe de o que deseja.
.
. Continú·1a :1..~ discussfio do projer:.tosobreauxi-

L

1:>

1

votll·a, fner um requerimento, fJlHl vou ter a
honra de dil'igir :.i. mesa. Vou simplesmente requerer que seja adiad:l esta discussão até achal'-se
ral-as.
.
S. Ex. tem dignamente rcpt\rauo por sua pDsta presente o nolJre pr~::s1 ente do couse 10 J;ota.
injusLi!:<~S flagr:mtes c clnmoros:Js, que 5e prenLl.cm ~~A .este respeito a camara não me levará a mal
a outt·cs t1s,;ump1os, de. que terei ninda de occupar-mc para da1' o ultimo golpe na calumnia e qu.; eu diga algumas pala:ras.
diffamação o.!Ticial ; pois que, como tenho dito, em
O Sn. PnESJDE:XTE:-Y.Ex. Inandeoseure·
minha vitla política á luz da puiJliciL1ade me con- qucrimento ..
siilero invulneravcl ; senilo as trevas o elemento
O Sn. Jo.t.Qum N.-\.nuco:- Vou justificai-o em
dos se e! rrnto:>,t'omo de todos os aggressorcs infames
.
quererem de emboscada, aos quaes tenho o direito quatro palavras.
de ilespreznr )O r mais agaloados c•ue sejam.
p 'I •NTE · - ll ' d
l O · d O
estn, que o mmistcrio pros1ga na seu a as seu rer(nerimento, mas não póue fundament:~l-o
rop:Jfli(:Ões quanto aos outros ramos da ai!minis- (Apoiados).
trat~~o; }'CStituin.d•) ~-t!'allf(Ui!id~ldC ~ CC?nli:J~Ç~ ao
de u;na re:tcçho iiljustil1c~vel; fazendo J~lslita ao deputado niio tem o úireilo de requerer a prcdig-no chefe de policia e ~~os caracteres honestos; e senra da um ce1·to e determin:1do ministro para
não ouvindo as lauwrias elo nobre senador pelo Hio assi::;tir a uma discuss~o.
Granue do Norte, que ai li re1 re5cnta súmcnte o
O Sn. PnEsmr.:NTÉ:- E' preciso que a camara
grnpo de falsos conservadores c f:~lscs liberaes, vote.
uni dos sempre. ])ela especulaçiio polilita, ou pela
•
,: ...
- '
•
:s
po L tra e nl!gOcio, e que, :1 em e mcontes ave •
mente suspeito~ é morulmento rcsponsavcl pelos pótle YOL<~r sem sabe1· os motivos que tem este dehorro1·cs, CJUO de :1876 em diuntc se tem commetos putado para fazo1· tal requid~·ão (Apartes). 1~u
supponho que o regimento não é um leito de Protido na provinch1.
E' um ~imples pccliuo elo slricto direito, cuja custo, em lJUC os deputados tcnh:un po1· esta fórma
salisfnt~::o f<trá lloma :w ministcrio ; :10 qual, além de CStOI'CCl'·SC.
do voto lJUC dou, pcrclido na immcn.::a m:lio;-itJ
O Sn. PnE:>IDEXTE : -Y. Ex:. não púdc jus!ilic:n·
cl~sta c::tsa, c da justi~a devida, renderei de bom agora O l'CIJUerimentO de ai.liamento. V • .EX. UCVO
graclo os I ou Yorcs quo merecer.
mnnu<~l-o á mesa pttra se votar, si houver numero.
Tenho concluido H1âto bem muito mz
O Sn. LmA Du.AnTE :-E não se póLl.c justificra
Vem' á mesa, é li'i!o e fica ndiaL1o, por ttw pcJiilo
senão na occasião em que se tem a palavra.
a pnlavra o Sr. :Moreira Brnniliio, o seguinte
O Su. JoAQum NABUco :- Então. como não estou
llllQFEUn!ENTO :
com a palttvra, não posso maúdái.'it mesa o meu
rcquerimcmto.
Requeiro que se pe~tt por certidiio, por intermedia da sccre!.ttria da justir-a, cópia do processo
O §.r. _.Buarque de l\:lacedo: - Sr.
ou processos insinurudos no terlllo de Cangua· presi«lcnte,
a corõa, por cujos :;eLos é respQnsavel
retama, provinci;1 d,, Hio Grande do Norte, pelo o gabinete, proferiu
Sllguintes palavras po1· OC·a!'sassinnto do negoci:lnte Anuré Ca:;siano Ah'cs casiiio da abertura daas presente
sessão legislativa
Salgado, com a dos àous iuqucl'itos a quo pro· (le):
Cl!deu o juiz. ~mmicip:.l~. d? referido termo e o
,_
govcmo

n~o consiste em pcrsisti1· nos erros c
injustiç~s; ao contrario em emendai-os c repa·

1

l

..

'

(

mento tlu riqueza pnblit>a, chamo a esclarecida
att.engiio do p:u·l;lmento para o cstnclo da Javoul':l.
O §r-. 1Míoreiiso:t. Brandão (prla orllcm):· A crcarilo de estabelecimentos de credito, que lhe
· -Sr. prcs:ilente,Lcnho absoluta necessiLlat1e de facilitem capil<les c a acquisição de braços são
dizer :1lguma c~us:1 eom relagiio ao discmso que neccssidaue.s indcclinaveis. •
acaba lle lH·ofcrir o nobre dPpnt:ulo.
Estas palnvr&s,proferiuns por um governo scrio,
O Su. JoAQUm NAnuco :-Mas :não ha numero importam um compromisso de honra, que de
11rompto deve ser satisfeito (.Apoiados e apa1·tes).
para votar-se a urgencia.
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FDço justiça ao ga!Jincte de 5 de Janeiro, acreditando que é chegado o momento de se desempenhar da sua promessa.
n.
tempo.
O SR. JoAQUIM N'Anuco:-Esta discussuo 11qui é
uma ceremoma: o negocio esta se arranJan o 110
senado, como todos os outros!

•

•

v

illustre Sr. Barão de Cotcgipe.
Tratando exnctnmentc deste assumpto disse o
Sr. Barão de Cotegipe ao senado (lê) : • E' indispensavel que a camara e o governo (S. Ex:. :lizin
sómente o senado) nflo continuem a d:n· espenmcas DOS lavrador•!S sem chegar a um resultado ou
ã um deseng::mo. E' mister que os lavradores saibam em que lei Mo de viver, c que nós não recuemos diante de _snt!.l'il1cios, si acaso elle_s podem

O Sn. JoAQU!~r NAnuco:-Foi uma irrisiio (ilpoiados e wTo apoiados).
.
O Sn. GALDINO nAs I\EvEs:-:Os lnvradores que
J:i estiveram confessam-se :~rrependidos.
O Sn. JoAQUI~r NAnuco :-Foi no tempo em que o
Sr. presidente do conselho P.stava bntendo nos
peitos, pelit lei da emnncip~çiío que clle não votou
(Apa1·tes).

·

o Sn. Bu.mQUE DE niAcEDO :-O

inquerito?

que revelou o

isto dizia que a lavoura nacional estava oberada, opprimida por uma uivitla considerabilíssiina, vcucid::t, ou a_vencer-;;c em período 1~ouc~ CS})açado.
senão crcar a instituit·ho do emprestimos a longo
prno, fundar o creditÓ real.

O governo procedeu assim 11es1a materia, como
têm procedido todos o:; povo.:; mais adi:mtados. Não
tem, nem póile ter nenhum outro meio de esclarecimento senão aquelles que hoje possuímo~.
E',pois,obvio, senhores, que eu disse a vet·dade.
Assim o governo estit lwbilit:.~do a dotar o pniz com
.as instituições de credito rccommcndad:1s na falia
do Lhrono. E far;o valos (porque os meus votos
estão intei::um(mte em lwrmoni:t com a minha
r"

:"'

•

•

O Sn. BuAnQUE DE i\IACEno:- Faço votos, repito,
com a convicção que tenho de que este acLo do
governo não foi um engodo, para que não tcnlwmos desse congresso o mesmo resultado que
se teve do congresso francez que, par:1 fim identico se reuniu em :1845 · e do ual de tudo ue·
nelle se passou, sú 11cou a rcc;n·daçüo. Com
elli!ito só sete :mnos depois <lo cong-resso fundou-se
em Franr·a o credito real !
. Estou l1em cert•), c é o meu voto corno :1crcdi to
que é o da cmn:n·;t, que o g·abinete de 5 de
.lnnciro ha de re:1lizar o seu compro•nisso corn o
congresso CJUC reuniu; c que :Jqnelles que alli se
aclwram niio Leri'to o ue~pruzcr uc ver· as instituições de credito real súmente tlepois de sete annos,
como suc.:ceclcn nos uc concorreram ao con °Tesso
francez.
Senhores. si está amadurecida a iclea como a
considero, :só res!a arrir · congTeO'ar e tentar os
meios que temos p:n:'a r'ealiza'i· a"' instituiÇão do
credito renl.
.
Esta, destle que não é um estabelecimento do
Estado, sob duns fórmas póde fructificar: on como .
sociednde de credito mutuo, instituída })elos proprios lavradores entre si e em beneficio proprio,
ou como associaçiio de capitalistas, no interesse
print:ipalmente dos empresladores, embora de
utilidade para os outros.
Como inslilJ;.lição . d~ ~r~dito mútuo, não preciso

e a que me devo~ re~tri-ngir, por esse inqnerito conhecim~nto que têm em geral os nossos lavrasoubemos qne a divida llypot1wcaria dn 1nvoura, dores de instituições desta ordem,a não cxistcncia
apenas em :W províncias do Imperio, se rlev~va a ~c sobrns (apoiados),são cau.~ns que.até hoje mot!:l39.000:00015; c qne n divida ninun contrnhida pcb Y::tr::nn a ausencia de um estahe!ectmcnto orgammesma lavour:1, c figur:mclo em simples títulos de zndo com tnl caracter.
carteira, pot· letras a descoberto, attingia talvez
Qunnto á iustitui~.lio formada por capit:~listas, o
a não menos do dobro desta somma.
facto de terem d<!corrido :1.5 aunos, depois da deTudo islo traduzia emprestimos a em-to prazo, cretação da lei hypothecaria de 2~ ·de Setembro de
cujos juros v~:riavam de 1~ até 74 % ao anuo; tudo :186~, e especialmente do regulamento de 3 de Ju-
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nho de i8G5, sem nenhum resultado, mostra 1 O Sn. BuAnQUE DE l\L-\CEDo:-Si esta lei foi proexuberantemente que aind~ teremos de esperar I vo~nda, si está justillca.da pel~ __siluaçã~ que
mais Ui annos. talvez meio seculo, antes de I acabo de desc1·ever, na nuuha opmwo c creiO que
vermos o creditó rc:1l org:mizado do modo a prestar na da maior pnrte dos lavradores, não teremos
eillcnzcs auxilios ú lavoura.
outro remedio senão insistir na execução da lei
de 6 de Novembro de i875.
· -. -O Sn. AFFONSO PENNA:-Mormentc concorrendo
o esonro ao merca o.
que causas, que ~mbaraços cstorvarani ou
O Sn. Bu.\UQUE DE :MACEDO :-Portanto, senhores, duram a execução desta lei (Apoiados)_
a nossa sitmtção se acha, quanto a mim, perfeitamente e um a, es c que nao po e ser scnamentc mão· dos princil)ios, fJUe chamarei verdadeiracontestado, que não teremos nem o çredito mutuo, monte liberaes, não fal'ia exccpção delles, para benem instituições formadas por capiLnlistas, que neficiar a situ::~~ão da lavoura do meu paiz, si não
emprestem á lavoura por longo prazo.
estivesse convencido de que nós, si queremos
O Sn. LounENÇO DE AtnuQuEnQuE:- O exemplo. funà~r desde jú o c.redito real, fundai-o de uma
maneira uLil c pr?ficua J>ara essa ~av~ura, não tedo Maranhão prova o contrario.
O Srr. BuAnQUE DE MACEDO:- Permitia a camara, que, neste ponto, en rectifique ou conteste
uma opinião, que me parece vai sendo vulgariz f a, {>Orquo um wmom emmon e, que nuo era amor de princípios absolutos, esperar que se forcntretantu economista, disse uma~;vcz que não ha mem no pniz instituir:õesde credito mútuo por
distincção entre o credito real c o credito com- parte dos lavradores, "nem associações decapitamerciul, c catre aquelle c o credito agrícola. Esta listas que prestem, com a simples garantia do imopinião, que foi emittida pelo Sr. Dupin~ é com- nwvel, auxílios pccuniarios a toda lavoura do
plctamei.ltc ina c~itavel (Apoiados e apartes ) .
lmperio.
Ningucm mais trata hoje de sustental·<l, sobreUllt Su. DEl'UTADO:-Isto é um sonho.
tudo depois do facto da cr·cação do Crédit Foncicr,
que é um protesto vi I' O, pratico, contra esse pre(Fla otttros apattes.)
tendido c1·edito u1~ico; é a sancção dos emprestimos
·
i
n ongo, a qu o 1 .
ir
banco do Mnrnnl;ão a qu~ os nÕhrcs deputados se
chamou de pedm pltilosophal.
·
Senlwrcs, si quizcssemos pllilosophur sol.lre este referem, e mostrarei que é mais um argumento
.·
.
'
...
em fa ror das minhas o iniões.
··
'
.
não lw senão um credito (apoiu.dos); mas o f!LlC
O Sn. Butclo :-Depois do Banco elo Maranhão
determina :1 existcncia, dieta<~ clistincçüo cutt·u o ha a ld de 6 de Novembro.
credito real c o comm::rcial, não é a exprcss5o, é a
O Sn. BuAnQuE DE MAcEDO :- Tratarei tambem
bas0 do credito (Apoücdos). O <:r()dilo real, scnhnre:;, seja cllc exercitnúo, tenha elle a intervenção da lei hypothecaria, da difficuldade nas execuções
por hypothccas,
·
do nwis dcsprezivcl dns cidadãos, s(í tam por .!Jase por dividas garantidas
•
1
•
,
• :tl , ll Íl I
; . •
• ;
.
•
hei uo todas as o!Jjecç-õcs que [!QUi foram prodLlJIC!lllcntc do mutunrio. O érctlilo commercial, é zidas.
·
qnnsi t'\Clusivmncntc pcssoul. E ucstlc que na
Trt1tou-sc,
Sr.
presitlcnto,
não sei si seriamente
lll'aLica procurmnos dclinit· as call!Ói:lS pelos seus da exccucão da lei do Gde Novembro
de :l875; surcfl'eitos, é preciso nceital' as tlcHomina~üc:-:, como giram, JlÕrém, eml.l:traços que até hoje
Iiiío foram
cstns nwlhot· eX[ll'illlem ou t'Clll'l'Sl'llLam os factos. removidos.
Pódc-se tlizor, em rigor, que o ct·e!lito ngricoln,
De que natureza. fora~n esses e~torvos? Dip-s.o
i~to é, nqucllc que tcni pnt· g-m·antia a colheita do
de mim ma lmport<lllCHl em relaçao a~
solo, é tmnbcm commcreinl, pol'I!UO a sua IJasc afimverdacle:
attingir. O principal, o
tom muito, rescnte-sc elo_ crcLlilo pessoal; m_as 1lanoqueda procnrnvamos
lei o seu mecanismo era tudo o
nenhuma duvida ou objecção si levantotl contra a
é um unico.
sua praticahilitlacle ou efficacia. .
.
Portanto, essa opiúiiio que, me p:n·cce,.alé tem
Senhores, com r:não digo eu, que 0 reg101en d~
sitlo perniti0sa no nosso paiz, essa opini5o, seJ?horcs, lei de 6 de Novembro de :1875 é efficaz, e produquero crêr, deve :cr abandomda (Apowdos c zirit os ell'eitos por todos riús desejados;
apm'tes).
·
A minha opinião. está conoboradn pela do
o Srr. JO.\Qunr NAnuco:- Eu acho que estas dis- homem mais eminente que ha: em assumptos desta
cnssõos são estoreis, desde que o governo não está n:J.tureza. por aquolle que tem associado o s~u
presente. Parece que estumos aqui em um con-~ nome a toda~ as instituições modernas de crcdtto
real.
·
.
_
0"Tcsso np;l'icola (Riso; apoiados).
~
~
• •
• ,
•
E' o Sr. .Tosscnu, que diz dn m_nne!rn a,m~Is t~rQ Sn._13u.\nQUE DE l•IACEDO .-ScnhOI e::-, fo_I-esla min:mto, referindo-se " esl~ lc1 (li!): • scrw ma :::1tU:1Qao, que ~n 01~1 hr~vcs palavras ~~~~111, que jn~to não reconhecer qne este eoncur:;o (o da gn1 • 1 n a ll 1 6 d N ''CU I ·o
· x, ·
·
· ,
,. .
- :'. . · ...
.Não preciso repetir nc::t:1 casa o. que c~ tão foi 'Esta opiniiio, scnt 1 ~rcs, me parel'C que é das
d1to no senado com g-rande snb.c~lorw ; 11M prc- nwis autorizadas.
ciso invoca_r neste momento .o discurso monum~nTratnva-se do exame dessa lei na Europa~ para
tal, _pro_fend~ pelo fina~o Vtscondc de Inhomcrun d'~tlli obte 1·mos os capitaes nfim de fundnrm~s un~
em JUS!.tfkaçao desta lCI.
I cstubclccimento. de. credito real no ~mpe:10. E
o SR. BuLc.to :- Apoiadis~imo.
claro que o pnme1ro exame, que tmha. a fazer
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aquellc eminente economista, era por eerto o do
rcgimen da lei ; ver si por aqucllc meio poderiam os
nós realizar o fi111 que tiuhamos em vi5ta.
O Sr. Jl)sseau nillrma-o ; pGr e.:;te lado, pois~ me
parece que é fürn de duvida que o rcgimen da lei
não põdc ser set·imnente combnlido como improcno.
O Sr. Josseau ·roi interprete de alguns capit<llistas uc o rucuraram ata exnminar a ncstão;
c apresentou um trabalho que foi- submcLti o ao
conselho de Estado.
Examinando esse trabalho, o conselho ele Estado
fez differcntes observações, contrariando e recusrmdo a m:Jior parte dns modil1ca<;ões lemhratlas
pelo Sr. Jo~scau ; c, :S1·.... ,.. prcsidêntc,
é prcciw di. •
•
7'
...
~-

"

.. '

'

......

~

c. ........

de tr.l imporlancia, que dcvessemos sacrificar o
melhol'amento de cme nos occupamos, com tanto
- o • ··s mos.
·
Foi M estndo que venho de descre-.·er a questão,
que a commisl'ii.o de fnzen(la teve ue ex;;tllinar o
}Jrojccto nprr:sentado por dous dos nossos illus•
tl'ados collegas os Srs. D:1riio Homem de :Mello c
DelforL Duarte.
Senhores, si outro scrvir.o não ti vessc prestado
o nolm~ Sr. Bar~o .Homêm de Mello. o J'ncto de
S. Es:. Vil', por sua iniciativn, provoéar e~.Lc debate,_ é b:~stunte pura que en lllc renda louvores
A commissiio de fazenda c~tullou :1s objccções do
Sr. Josseau; comvnrou-as com ns observações feitns
'

.

desse o que lhe pnr~ccÚ necessn;io pnra que as
institnitõcs de credito r.!:tl ~c pml,~sscm f~tndar.
E' isto o que lr:u1m o projccto substitntiro.
Sobretudo, senhores, a commis,-ão de faz.enu;J
teve muito em vi:;ta não f:tz,•r innovnçõe~, pnrn a
• .... -

,.

O Sn. CEs.'>.niO ALVIM: -Tratemos da qucstfto no
terreno economíco, e deixemos o governo de
parte.
0 Sn. BUAUQUE DE MACEDO : -Senhores, Cll desejaria ve1· a discussão des!a matcría cnc.nrreirad<l.
no tet.'feno ex:clusiramcnte ratico. Ella foi muito
illusteada, é certo, mas em gen\ po !!mos tzcr:
reprouuziLHe nqui a anli~a criticn solJI'C as idé3S
sobre os projectos que lêJ'!! sido aprcscnt~dos em

•

••

·~I

rY(\. •

•

~

vir collocar nma nõva rf!tla nc::se mr.chinismo dilficilimo e delicado, com o risco de lcv:Jntar ni1YOS
obstaculos . .:.\ commi~~iio tlc fnzen<la tratem apenns
do tornar pratico M[tlillo que lhe p:m~cia intlbpt.~n- ·
~ave! pari"! o paiz; ~i não conecclcu tuuo qu'.l.nto
propor. o Sr. Jo:::sean, cnncctlcuo essenclal, di:;cntindo todos os pontos e auentlendo a todas as objcc·
çõcs.
A situar:lío em que se al:lwu :1 commis:::iio é ui• .....
c• ••
'l'. .
.'l. nm
projecto, cremitlo t1 institnic5o. Prctentlen cvit:;.r
cs escolhos; sati:;fazcr tonto qnnnlo era ·possivd
ni'tu cxdu~inuncntc tis cx.ii!t!nr:i<Js do capital, m•1s
o 11Ue a expcriencia requeria.
N5o l•rüciso repetir o que c:-:!ti. no pa:·c,·er. A
commissão uc fazcnua tem consc:cecia de (rue
cumpriu· o seu dever, c examinou o assumi1to
com o maior cnidndo, direi mesmo com o m~tior
patriotismo, pondo de w:rtc !o<lo o :tmnr proprio,
n5o nprcscntnnuo l11;\ditla;; intciram:oHt<' novas.
pt~ra somente vct· :\qnillo fJUC ern aecitavel e pr:t~
tico ; nl1m de fJUC essa pobre lavoura, tiio rlcsfn·
vorccid<1, não continne no cstmlo de dectJdcnda
q1
a
<Í::. , ·
, , :. • : a l
norte do I1~1perio (.:1Iuilos apoiados).
u~~ Sn. DI~I'UT.\DO : - o g-on.:rno <lCcil;l o projeC!I) da commissi\'o tio f<1zenda?
O Sn. Du.\n•~n: DE ~l.".CEJJO : -Dt'pvb t:-atarci tlo
governo.

Assim n·~o se fez ; c atú mesmo alg-uma cousa
que uc novo existe no projecto substitutivo, ma5
fie novo 1ão sómcnte para o caso da ('Xpcriencia,
da prntica vir mostrar que a lei uc 6 de Noycm!Jro
é no todo inexcqnível, nlguma consa que ha tle
ol'i;.:rinal, nenhum dos meus honrndos collcg-as
qué im)lugnaram esse projecto dignou-se ue dar
uma pala n-a si quer (11 poiados).
Portnnto, Sr. lWCsidentt•, desta discussão havida
•

'

O'

•

I

•

S

de yoltar a'ns nossos passos,

isto 6, tentar ainda a
crcação de ll:tncos de credito real s::.m nenhum
nuxilio dírecto do Es!atlo, sómente con!1ando n:Js
forras e gnrtmt ias a aYoura, na nqueza L<' o prcconi;;ada do sólo.
Mas, senhores, que podemos nó:; esperai' do
e><trangeiro, ::1 qut>m pedimos .o _capi tõ'll, d~sdc que
11c~ta ellsa lcYa nta-se um ei]lmto csclarec;do como
o do nobre dopuLndo por Alag,),1S, que vem dizer• • ~ :
·· • '
1
t.( 1ia
mar .m fununr
o c;·edilo real; a terra não tem valor; em qn:mto
honvct· csci':tY:tlura não devemos absolutamente
pcns:1r em scrnellwntc con~a? »
O Sn. Jo.\QUm N.\nuco:- Apoiado; sobre: isto
niic ha duvilla.
O Sn. DuAnQUE DE :M.\CJWO : - M:1s, senhor.~s, si
nc)s. que confiamo:> nos recursos do paiz, que sahe:Úls CJtli.l a lc!Ta é p;tra o rretlm· a melhor tlc
todas a.; g-ai':Jntias (apoi11do.~). que o larr:nlot· é tlus
lll:IIS re~pettaYOIS cvc ores apoiattJs , si nó::;, 1 e
uss;m pensamos, lenmt:unos no seio do parlamento
opi!liões como esta, o que hu d0 úiz•)r o t.<SLraugeii'n ? Como podemos prctemlel' fJ.UC c::tcr nos
venha ual' o s~u eapital, firmado em semelhante
h~~sc, st'~mcnte com <J idea que temos Jc qac a propricunt.lc ngricola p6.le servir de gar<Jntia ao em~
prc~tim~) real ?
O Sn. FEr.rcro oos SANTo~:-Os r.stl·ang-dt•o:; não
se l:wt~m pelos discnrs.os do parlamento.
O Sn. Jo.~Qcm NAlluco:- El!cs s:.\bc-m o qne
fnzem.

o Sn. lJUAT.IQUE DJ<: ~L\..CEDO : - n\~111; v. Ex. me
auxilia com o scn aparte. Si salJem o que ruzem,
ellcs nos dir~o cnm muita razão: • vós, que tende:) eonlinnç:t nu Yos:;a propricd:Hle, dai -nos a gaI'<Jlltia (le juros p~ll'<l o no:;w capital~ }IOl'•lUe ella
ser:'1 npcn:ts nominal.»
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senhore~,

A esta adyertencia,

nós não teremos

239

ma lei decl·eta; e recordo-me bem que por essa
occasiiio dei um aparte a S. Ex. declarando • que

com certesa uma. raziio cabal para replicar.
O SR. LOURENÇO DE ALDUQUERQUE:-Ainda.não

os lavr~•dores não pediam mais do qu() a execução
dessa lei; e que, si esta não podiu ter Jogar, então
deveríamos abrir mão de todos os auxilias directos
á lavoura. ~
onra o r. prcs1 ente do conselho não podia
sCI: ~~ais explicito. na maneira. d~ expressar a sua
opmmo nos relatonos do seu mm1sterio.

vi credito real em um paiz despovoado e immenso
como o Brazil, e aonde ha tantas terras devolutas.

fundar o credito real no Brazil, é um:~ quest~o de
elevnda importancia a exnminar; porque, senhores, desse exame consciencioso, virá a espcranra
ou o desengano para a lavoura, esse·clesengano
que tl virtude dal-o si for elle a ullima palavra
d_? gov~rno .c çlo p~rlnmento. Não mais protcllaSi tal é a nossa situação, digamos franca e le:tlmcute :tos Ia:,:radores: não podeis _esperar cou_s?
o

.'

rossa causa (Apoiados, muito bem e aparlcs).
Vejamos l:lgora, Sr. presidente, quaes as observações feitas por cada um dos nobres deputados a
quo mo tenho referido.
Pede a cortezia que, na resposta que passo a dar
a S. Ex. cinja-me á ordem em que fallaram esses
illustres oradores.
O primeiro que se occupou do assumpto foi o
nobre d~putndo pela província do lihmmhão, CJ,ue

os ministros.
ao plano da lei de 6 de Novembro de !875; e a reO Sn. JoAQUI!>I NAnuco : - Ausentes em corpo flexão posterior não me tem demovido desse parecer, antes vni confirmando o mcuprimeiro juizo,
e espirito.
rcsullado de profunda cog-itação, tão profunda
O Sn. BuAnQVE DE M.\CEDO : -Senhores, esta- quanto é dndo ao meu espírito.
«Si porém,julgo~mc ?hri.!:!ado a es!a derl:n:uç::ío,
mos ~n! uma 1." d~scu$si.io~ onde apcn~s. se _tra!~
e

"

~

L

•

.

<.

• ~

c.

c.

c.

c.

t

monto, sobre negocies de tanta monta para a riqueza p11Lli~a c particular, bem comprehcndo que
(Apartes).
O governo não pótle ter duas opiniões: encarecer agora cumpre-me, como conselheiro U.e Estado,
na falia do throno a crel:l~ão de bancos ele creclito encnr::~r a questão que suscita a execucão da' dita.
rcal,e vir aqui dizer que t::ws bancos nilo sfto uLoi::-; lei, não segundo a minha opinião indivlcluul, mas
rccommcndar os auxilios ú lnvourn, c dcclarnr collocando-me ·no ponto de vista dos autores c
na discussão ílUC ·esses :mxilios não suo ncccs· defensores do rcfirido projccto de sociedade de
credito real para a Invonra do Brnzil. •
sarios.
O honrado
Visconde do Rio Br:mco votou
Portanto, o facto de nu~ se ter a!nd~ proiJ-UUci<:t_t1o
. Sr. ....
se pronunciou o gal.Jinete na f•llla do throno

~

'O

"

c.

\

..

;

não é razão pura censura ; quando a occ:~sião o
permiLtir estou pcrsuadiuo, c:>tou mc8mo infiH'mauo, de que o minbterio, pelo orguo de alguns
dos seus membros, vir-.í a esta casa cl;n· a sua
opinião franca e clarn (A.poiados e apm·tesJ.
O nobt:e deputndo t~elo Maranhão declarou que
nada esperava do govt:rno, porque as opiniões de
alguns dos me.mbros do gabinete eram contradicto-~
ri:-ts.
S. Ex., quanto a mim, ap1:ccion mnl c~sns
opiniões.
E' certo, scnhore:;, que o honr~.do Sr. ministro
a az nda c uando sim ·Jtcs de· utado declarnu

nesta c:tsa, que n~o era sectario dos anxilios tlirectos ú lavoura; mas S. Ex. acrescentou, na
mesma occasiiío, que a lei de 6 de Novembro til!
!875, sendo uma lei do Estado, devia sel' executnda.
Disse tambem_·quc o Est[1do não podia dm·
outros auxílios além daquclles que essa mes-

Esta,lo, porém, emittiu n sua opiuiüo mantendo
essa lei, porque tratava-se ;~penas de sua execução.
O mesmo faz o meu amigo o Sr. conselheiro
Ailbnso Celso; teve opiniões contrarias aos auxilios
dircctos, externa das quando deput::do nesta caS<l,
mas apoia e execu!a a lei de ü do Novembro de
:187;;. r·omo governo que é.
·
Si.u d.ous chefes políticos de escolas diversns, cada
um procedendo em mnteria de cohcrcncia pela
fôrma por fJilC d'~viam proceuer.
O illnstrAo depntallo pelo Maranhiío levantou
aqui umn ·das m:ds import:mt.~s qnes!Õcs que se
,rendem no fnturo da lavoura ; c creio que nestê
ponto S. Ex. enconteoa o npmo c.o mut os os
nossos elignos co !legas, \lpoio a quo, com .pczar o
di_u-o, não posso associnr-mc.
O nobre deputndo censurou o Sr. ministro da
justiça por manter o ~ 2. 0 do art. :!.fi da lei n. :1237
·de ~4 de Sctembro.de i861, '}xn·a a ex~cução por
llividas g:mmli<lo.s por ltypotb.ecas.. O noJJre depu·
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ssão em 27 de A.uosto de 187D.
praticam
que nós,·

absoluto, que aliás alg-uns escriptot·es invocam, de
que em ta! easõ sú se dc\·e atteudcr ao interesse
do mutuante.
Eu não .sou competente na materia (ncio apoiados), para poder emittir com segurançl ~~ minha
opinião a respeito; pois trata-5c de uma qnestão de
direito, de uma questão gnwissima; mas declaro
á camara, que tudo se me afigura ser esta medida
nociva aos proprios mteresses da. lavotua. Não
creio que huja Ic~islaç:ío alguma onue exiséa semelhante disposição. Levar um immovel á prnça
tantas vezes quantas forem necessnrias até achar
lançadores, diminuindo-se-lhe sempre o preço da
aV<1 iuçii , e quasi uma mons ruost tt( e.
. O resumo da medtda é entregnr os lavradores
a.tados de pés c miios ans seus credores.
\.

~

qnnntos abÚsos podem d'alli resultar. O mal CJUe
tanto se allcga> não vem da lei ; quer-me parecer
qne tem origem nos seus executores. E' certo
que o credor tem sido até certo ponto prej udicndo
com as avaliações, com essas praous, com ess<ls
adjudica(ue~ coacta~;. mas porque ? 9 dc_feilo está
(.0

.._,

L

a

<

.1,.

•

lado o paiz encontra jnizes, fJUC mnntêm a igU[Ildadc dos direitos do mutll.;mte e do mutuario, nem sempre os avaliatlores, :~gentes sobre os
quaes os propl'ietn li os tem em geral uma grande
inlluencia, cumprem o seu dever ; fazem :mtes
avaliações extt·uvagantes, nb:mrd:t,;, cxa·:eradissimas, ao ponto de prejudic:m:m aos mutuante~.
Eis a verdadeira cau:;a dn mal. Mas, senhores,
esta meclilla, que querem a todo o transe re;tlizar,

Este principio,que tambcm foi outr'orn invocado
por Dupin, não pútlo tm· mnis hoje intelligencia
t~o absoluta depois da reforma ilypothecaria; e
iria ferir a mais salutar de totlas as gnl'antias, a
iguald~ttle de direitos, tr.nto !Hll'<t o mutuante como
para o mutuurio (Apoiados). E' preciso combinar a
lei de fürmu, quo os interesses do nmiJos sejam
nctllllelados. E' c~ta :t opinião sustentnda em termos
verdadeiramente cloquentcs pelo Sr. Troplong,

que nmda súmente a face·· da c]uesLüo; que troca
apenas as victimas c de urna mtmcira ainda nwis
desnstrosa? O qU:c aconteccrú aos lavt·adores? Terão de ver a sua propried:Jde entreg-ue muH:Js vc·
zes pela decima purte do seu v:dor!
. O Jwuco pot· nwis rcspeitavcl que sejn, o credo1·
vor muis moralisado, p:Jt.le consentir no empt·ego
de meios p<tra que a <tdjudicação só s1~ realize !Jepois· que o immovel tiYer tlescitlo u um insignillcantc valor.
Isto, senhores, parece-me um grande mal. Eu
nppello para esta illustraua cnmara.
T:mto CJU<Into pude examinar a legislação hypo·
, " , , ·zes, nã nco rei is posr!:·ão ·iguul em parte alguma ; direi mesmo, qMr
me parecer q11e uma disposição desta ordem d;í
um:~ i<léa n!n l)Ouco dcsfayoravel da illustração
do povo hrazileiro.
Senhores, os lavradores que querem semelhante
medida, creio hem r[Uc não tardariio a vir a esta
ca:;a solicitar a ~na revogação. Os abusos serão

ucput:~do

-,

•

..

• ..

T~

-. .:

•

•

•

...,

•

':"'

'

o

do que por mim.
Niio sendo competente nesta materia, espero
que o Sr. minislru da justi~a, que si não fosse
ministro, cu uil·ia que é uni dos nossos luzeiros
em jurisprudencin (apoiados), espero que S. Ex .
virú á tribuna quanuo se discutir o projecto para
e~ectlção por dividas g;trüntidas por hypothecas,
ulun de dar-nos o seu autorizado parecer. Por ora
o que vcjo,com a providencia que s0 pede, é o lavrador mais prejudicado uo que está actualmentc.
Senhores, o nobre deputado, dispensando á
commissão o seu valioso conceito, concordou com a
critica que o parecer fez ao projecto elo meu nobre
m111g-o ( cputa o por . aulo; mas, depois de
aeeilar todas ns observações feitas pela commissuo
concluiu, dizendo que não aceitava a garantia
de juros, porctue o emprestimo rural tem a sua
propria garantia no immovel, no fundo de reserva, e nos depositas de iO 6 /o feitos no the~
sou:o, ú medida que se e!fiittissenl ~etras hypothe:
canas; que essa garantra erà· assim_ puramente
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Sessão em 27 de AcrosLo de
nominal. Acabemos, disse S. Ex., com o Estado
socialista !
Isto é exactamente resolver o problema idem per
idem.
· O ue uer o nobre de utado é louvavel todos
nós o desejamos tambem; mas S. Ex:. esqueceu-se
de que a questão não é de theorias, do que mell10r
s~ coauuna com os nossos principi()s; mas de praPelo simples f::~Cto de estarmos· certos da segurança das garantias da instituil;~iió, podemos dispensar a do Estado? Não. O capitalista é quem
nos d~ n lei nesta materia; c eilc 11Uda nos cedeu
desde i86!~, apezar dos grandes favores que a nossa
lei h 'Jothecaria co11cedeu.
O nolJre deputado estó. de accurdo com as diversas meJi~as propostas no peojecto substitutivo;
c lembra outras c uc Jnsso a examinar.
Pela minha parte não confio que essas novas medidas tornem exequivcl a instituição, sem o auxilio
directo do Esta de. Neste caso é clm·o, que essa
garantia, sendo nominal, como S. Ex.. acredita que
é, não passarú de um recurso a qnc o Estado se soecorre para que possamos fundar esses estabelecimentos.
UM Sn. DEPUTADO:-Si se provasse que era nomi~al ! ... h a ele ser tão ~ominal eon~o a gar<mtia

U3r Sn. DEPUTADO: -Ta miJem a garantia de ·aros
das estraclns de ferro a Bahia c Pernambuco era
nominal.
. O SR. Dü.I.IlQUE DE MACEoo:-As quc~tões são divet·sas.
A primeira das medidas que o nobre deputado
lembrou, para que SI! funde no paiz o credito real,
foi que os empmstimos, .iuros e annuidades fossem
pagos em dinheiro stcrlino.
A proposta me p~rece segm·amente inaceilavcl,
..

à

•

..

o

:"'

lo

241

A lei exige 7 ,0 /.,. A razão é obvia: porque o
Estado garante ti% ás letras !typothec::~rias. Estou me referindo ás letras hypotlleenrias emittidas
no Imperio.
Si o Estado. rrarante 6 o o e si além dessa O'arantia ha as desptzas denominadas de administraoiio, qul3 não são todas pagas pelos n'],.utuarios, é
prec.iso que o juro tenha um limite superior a essa
'0\ c. • •
•
'
,
i.minuição do juro abaixo <19 7 "/o.
. Quanto ao limite cntt·e 7 "lo e 8 °/0 , ·este nada
terú tão pouco que vêr conú1 moeda, seja esta ouro
Oll papel. Esse accrcscimo, essa folga no juro é
concedida apenas para correr as chanças do mercado. O bauco de credito real é a enas um i 1t mediaria ; tem necessidade de pedir emprestado ao
capitalista para dar ao lavrador; tem, portanto, de
sujeittlr-se <lO juro do dinheiro na praça.
en wres, compre cn e-se que esta exigencia
teuha logar para o estrangeiro, porque alli não
ha,veria outro meio de fazer essa emissão ...
O Sn. BuLcÃo:- Apoiado; por necessidade.
O Sn. BuAn.QUE DE MACEDO:- ... mas no Imperio,
não ha razão de ser, desde que todas as transacçõcs
são feitas com o meio circulante que possuimos.
A vari8ção, proveniente do m,_eio circulante, que
porventura possa haver nas letras hypo:hecarias,
ais r n ·

fui infenso à todas essas operações de credito internas, que tem sido realizadas em ouro.
Aceito-as em causa de desespero, porque, considerem-n'as por todas as phases, todas as vezes
que o m.eio circulante estiver dern·eciado são ruinosissimas para o nosso paiz.
cont'rnhir empresti~1os' internos ~n; ouro, emitlir
bilhetes hypothecarios n:;~ mesma especie ou fazer
qnacsquer outras opr.rações desta natureza, o que
só se justifica por for<;ada necessidade de importar
capitans estrangeiros, ou de supcrnr embaraços
críticos; o que devemos fazer, é procurar por todos
os meios eleYar o valor do nosso meio circulante,
paL·a que o llOssamos co!locar em condições perfeitamente regulares .

\

cadas no Impcrio.
Senhores, o nobre depulàdo, <tpczar de sua inconlestavcl illustraçiio, me parece se ter equivocado, quando suppúz que da sua me1lida resulta o
qlte elle chamou- fixiúcz do .valor e JJaixa do
juro.
(.!uanto ú fixidez elo valor, phrase que é :mccptivel de mais de uma interpretação, direi que si,
entendo a expressi:io, essa fh::itlez desnpparece,
desde o momento em que o valor estú sujeito ás
variações do cambio ; npenas poder-se-ha dizerjuro o annui1ladc. em ouro ou sen eqtüvalente;
não h~ variarão na moeda em que se puga, mas
av ra sempre no va or o Ll u o cm1 H. o no mperio e que cstú sujeito ás oscHlações do nosso
meio circul::mt(}. ·
Quanto á baixa do juro, não sei como o meu
distinclo collega pijde vêl-a, desde que ha um
limite inferior estabelecido, limite que, pelo plano
da lei, pelo mecanismo da instituir.ão, não póde
.ser excedido.
•
'A.. 31.-T0!\10 IV•

-187~.

mix.tos. Não sei o que teve S. Ex. em vista com
isto, porque si quer simplesmente que os 1Jaucos
recebam depositas n~s condições elo regulnmento
de 18G5, soi.Jrc isso não tenho objecção a fazer.
l\Ias, si pretende autorizar operações de outra especie, devo dizer f!UC é exactamente por se terem
creado lJancos mixtos, para todas as operações,
inclusive as dos bancos agrícolas propriamente.
ditos, que têm vindo os poucos desastres a que se
referirmn aqui alguns dos nobres deputados, c aos
qtwes adiante me refm:it·ei.
Assim a medida do nobre deputado nesta }Jartc,
ou já está até certo ponto prcvenicl:l no regulameu o e · a, ou 11<10 e compattve com a ms 1tuicüo que se pretende crear.
6 nobre deputado pediu nevos privilegias para
as letras hypothecarias. Um delles é que <~ssas
letras sejam aceitas como cau!;ão para as fianças
e garantias.
E' uma medida que, em relação ao Estado, só
entende com a parte gue diz respeito ás cau·
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ções cxigitlas pelo thesouro, porque no mais é
que:;tfio de simples contrato entre patticulares.
No qnc é rclati\·o ao thesouro, nada tenho que
oppür.
nm 1em quer que 1~essas etras possam ser con·
vertidos os [latrimonios das corpol·açõés de mão
morln, civis c religios:1s.
.

crear, é perfeitamcutc snperfln:1, porque a precaução não tem raz:io uc set·, e portanto não existirá.
Nem o governo poderin fnzcr urna cxigencia de
semelhnntc natnrczn, <lcstlc qne nenhun1a rCSFOllsa 11 1 a c em o te~
•
,
,
o Estado niio tenha a rcsponsniJi!iuade de fnzer
bons os prejuízo:; causndos com os juros o amorti;;·

')

'c

•

, .. :--

.

't:::t

f!O~;crno de chnmat· a si es~a réscrva, esses :lO %
de c<1da uma das emissões? Teria apenas, no rcg-imcn actual, ele acautelai· nos est:1tutos, sujeitos
á sua approva<,:ão, o fundo de rescJTil pnra g-arantia
elos propl'ios accionist,lS ; m:-ts esses 10 "lo no lherazão de,.,get·
: é preveni!'
qual·
somo • só tem • uma
... 1
,

proveniente d~ gartmtia de Jnr~ ou da amorti~
Z1H'ãO.
~\

i • 1o :mtclosa dis 1osir~ão cn
.
c. - ,
..
• ,
preferiria votar conll':l n g-nrnntia de juro;
arei ta r es~ns letras em concurreneia eom os ti tu los
desarmar o g·oym·no 1lc umn das suas me1lc divida pulJiica para a conversão do patrimonio seria
lhores se~urnn~n~, de nnH\ arma com a qual
dessas corporal:õcs. Estus muitas vezes carecem protenuo
na 2." ui~eu~si10. com os C{drl!aliza1· de prumpto seus capitacs, e a isto póde culos quemostrar
hei
clt!
oll'orc:·et· :í ca!llar:l, <Jne com
não p·c~tnr-sc no momento a letra hypothecaria. grande prolJabilhlade
c~~a garanti:1 é nominal.
Acct·cscc qut~, devendo nós ter eó1penho em que
Senhores, o nolJt•e depnt:nlo pede que não se
lwja ['l'OCUI'a ue letras bypothecnrias, devemos lancem novos imposto~ :'1 lnvoma. Estou intciracolllat· para isto com as diilicultlades que hão lle men te ue accôrdo.
.
surgir na JH'Ocnra..de ti tulos de divida .vublica.
Ka uestão dos im 10stos, cn. a 1ozar de ter sido
ogo que esse patnmonio :::o possa ser conver- um elos seus mniorcs [lt'Opngna ores nesta camara,
tido em upolices tia divit.la pulilie:~, é cl:uo que, si supponho que todo;; os nol.Jrcs tlcputudns me fnem
o g?Yerno ~lo 11niz não continuar c~m tls su.~s re- r.. justiça de acreditar, CJ.ne s,·, fui levado a assim
·~é

a

•

_.•. ,

(.

l

........

...

..

vez mni$ diliiciJ, e neste caso os c:1pitacs se emllft~g:Jr:io

de prefcrencia nas letras hypothecarivs.
Niio vejo necessidade de converter esses patrimonios em letras hypothccarir1s, ontr:mdo estas 0111
concurrcncia com os titulos da divida publica,
desde c ne temos em 1cnho em f:;cilitnr a rocnra
das mesmng letms e difficullar ex:aclamente o emlll'ego de ca pitaes nesses títulos.
Esta quesiiio não é de magna import:mcia siniTo
pelos seus rc~ult;~dos. Si em seg·unda iliscmsão
um estuilo lll:lis amndtuccido aconselhar a medida,
cu. pela minlt:1 parle, n~o farei outrns objccr.ões.
E tlemais todos esses noyos privilegios, iodas
<'ssas vantagens a que ailttdiu o nobre depnlado,
são dispen~avcis em vista da garantia de juro5;
nãt~ 11:1 necessidade de reunil-as á essa garantia
para que o ct·el tto rca se tllll e.
U no!Jro clepul:H!o pediu a re,·oga~ão do~ G. 0 tla
art. 1. o da lei de ü de Novembro de 1875: mas
S. E:c pat·ecc-mc n5o t.tlen,lcu que pediu tXactamc~1Lc a nbnliçfio de mm das mais clllcazcs, da5
ma1s padet·osas garantias fJUC, no plano da Jr.i.
tem o Estatlo.
·
~:;t~ pnr:1grapho cit.at1o dispõe, que ! fl 0 / o de cada
C?llssao sepm recullwlo~ ao thesou: ,J, c con\'Cl'·
t!tlos em apoliccs da divida ]mhlica. E' claro. senhorc$, que estes 10°/0 não srro deduzidos da émis~ão d:1s letras hypothr:caria~, porque estns rcprcs~nt~m cxacram.cntc O~t::p.restimo que se faz, HlllS
teri1p0, o governo terú no ·thcsouro nncionnl o
c:opit~tl rcali1.ado C:o banco hyphthecario,c portanto
tem toda a scguranoa, totla a g·nrr:ntia, para que
nenhum prejuízo venha a soiTrcr o mesmo thcsouro.
No regimcn csla.Lclcddo pela lei de 6 de NoYcm!H'O a .supprcss~o dessa garantia é absolutamente
lnttCcJtavel; e no tJUe o nobre deputado 1n·etcndc

e

,

l·

• . ••

c.

,

•

Entre a salvat;.iio da honra elo meu paiz e a
decretaoão de um imposto sobre a lavour:-~, não
hcsit•); conheço que é um mal, mas maior mal
sm·:i o tlcsct·crlilo tia nnç~o (Jlfutos aj)oiados).
.
Por orn creio, que cstnmos todos de perfeito
accurdo. Si o senado approv:1r os impostos que
aqtu oram ccret<H os, cu esp:--ro, que emquan o
p:trtido liberal estií·cr no poder não Jançare:a1os
ínais um só imposto sc·hre :t lavoura por mais
insignificante que ~eja (Muito bem e apattcs) : c
como estou persnadiuo de :JUC havemos de continu:~r ·no poder mais de uma dezena de annos
(riso), conto que teremos occnsi:io de reduzit·
siníio snpprimit· a totalitlaíle dos impostos ar1ui
creados (lli!!iLO bem).
O nobre deputado, nlém dos favores que o regnnrncn o (
7;) IJ
,
•
c.. , ,
• ,
vnra ~~s letras hypothecarias iscnoiio lle impostos
sobre uividcndiJS, hcran<,:::s, tr~tllSfl!l'Cl1CitlS CtC.
N~u estou uc accõrdo, no meu o:; pela minha parte,
com a propo:;l:~ do nolJre dopnt<túo, llOrqu~ preso-mo de ser cohcrcnte.
Oppuz-me arrui :i. isen<;::ío do imposto uo renda
para {IS <tpo!iccs: não !JOtlia ngora ~1ceiLal-a para
as letras hvpothccadas. p,·al() a camara Yotar, e
neste caso ·ser:i. mesmo cohercnte com o que decretou para :-~s apoliccs; mas 1m não podia hoje
aceitar a isenção para os dividendos e .i uros das
lclr~:-. hypothecnri[IS, quando !:~ p~ncos dias pro-

- prlo govemo.
liccs,' proposta
O Sn. FELicro DOS SANTos:-1\ão 1wvia contradicoflo.
O Sn. Bu.\nQuE DE 1\IAcEno:-Perdoc-mc o nolJre
deputado; haveria perfeita contr<1dic~tio. Si eu:
susteutci a minha opiniDo firmnda na igualdade,
como podia hoje :,IJrir uttta cxcel'çlío?
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Sessão em 27 de Aaosto de ·1879.
Fhwlmente o nobre deputado pelo Maranhão
declarou que o tempo dos emprestimos deve ser
regulado entre o niutuario e o mutuante.
Mas o projceto substitutivo não diz o contrario.
A camal'a sabe crfeilamente ( ne conforme os
recursos e as disposi(/Õcs do mntut~rio, elle póde
realizar o <:>mprcstimo em um 1n·azo mais ou menos
longo.
projer. o esta e eca prazos e ü a annos;
isto quer dizer que os desejos do nobt·e deputado
estão satisfeitos neste ponto.
Agora passarei a. responder ao 111eu digno colleg:~ deputado pelas Alag-üas.
S. Ex. come~~ou dizendo-nos, com 1oda a razão,
f nc n:io se devia tl·atar desta 1 nestão á h1z uos
princi pios aiJsol utos. .
Effectivmncnte, Sr. presidente, foi o que fez a
conunissuo uc fuzcnua. Si a coru1~1is~ü? tivesse
<

•

lutos, por certo uão poderia aconselhar á c:mwra a
concessão da garantia de juros (apoiaáos); foi
attendendo ás condições praticas, que a commissão
assim procedeu.
·
O nobre deputado disse que o projccto do meu
amigo dcpuludo por S. Puulo era wuito ütil
porque elevava ao dobro os cmprcstimos que o
banco do Brazil fazia á Iavourn.
Senhores, não co!l~csto que o hanco elo D1·nil

243

T1}1P0r ao .llanco a obrigação de emprestar necessanamcnte a lavoura do norte, sob pena de perder
os favores concedidos'! Isto seria iníquo ; uma medtda dest:r ordem não p<ide ser decretada si não
nos termos em qne 0 foi, isto é, havendo toda a liJet' a e o escol .a nos cmpre;;timo;;.
Não se púde impôr a um estabelecimento da
ordem do banco do Brazil, que empreste ao norte
ao su,a c rooua auo.
O Sn. LounExço DE Ar.nuQUEnQUE: -Nem é esse
o pensamento do projecto.
O Sn. BuAnQuE o& i.'.fAcEno :-Nem cu o estou
dizendo.: o qne dfgo é que ignoro o remedio para
torn(lr o ro·eclo ori"inal ntil ú laYo ·
O Sn. LnunENÇO DE Ar.m;ourmoue:- Eu niío
discnti o projr.ct') amplameatc)al-Õ-hei da segunda
vez
. O Sn. Bu.\nQUE o~ .~L\C.§DO:- ~It~s, senhores,
disse eu que o aux1ho nao era grande, mesmo
feito a estu !avo~lf.n p~h-ileginda; ·c não é, porque
essa lavoura Ili'tviicgtmla rn·octlra o banco doBrazil tão sómente porque nf\0 tem ab:;olntamente
outro remedio.

...
t.:
,
razi .
sua
secriío hypothectlría será tudo meuos uma institnição de credito real, porf]nc nnnta se poclcrá
dizer uma institui~ão de cre!lito real, quando lhe
ft~l t:~ cx~ct;tmentc a condirão principal, isto é, o
em presLI mo a longo prazo.

prazo o emprestimo por um Imlzo fixo de a annos?
O Sil. LounENÇO DE ALuUQurmQr;e:- Pois V. Ex.
quer obrignr o banco a emprestar a M ou GO
annos '!
O Sn. BuAnQue DI': MAcEo'):- N1is rstnmos discutindo o projccto; niio c~t::nnos obrigando a ninguem. E' certo qnc ha lavrndorcs que podem
realizar empre~timos nestas condil·ões; mas nflo
devemos Jerrislnr 1ara uma wric da Iavour
.
.., • • r
.... •
"'
• .. " r ' • ..
•
rclatorios do bai1co do 13razil, ]lara se rccoiihccer sómente. Dcl'cmos estabelecer n..; conàil'õ~s de tal
rjueo <tuxilio prestado litnila·sc ás províncias do fôrma, que os privilegiados, <tf!ucllcs 1jue puderem contur com rccutsos, f:tr::uu cmprc~limos por
Hio de Janeiro, l\linas c S. Paulo.
O Espírito Santo, qne é a primelra do norte, 15 ou 20 annos; que i~to se de com quem con\'icr;
apl'nas foi aquinhoada ('Olll ó,OO contos tlcsdc a c aquelles que entenderem dcYcr estar apenas presos por uma nnnuiLlatle insignillcante, façam-no
erea~iio da caixa hypotltccm·ia. dos quacs :280
represent:.1m actaalmentc o saldo desses empr~s por 30, (J,O ou 50 annos. Esta é a lJa:;e do credito
real, c a unica quo se traduz em vcnl.:tdeiro bcne~
timos.
Nesses balan~os não se yê auxilio algnm a es,-a ficio pn1·a a lavonr<t. Em parte ncnlmmt~ do mundo
a laYonrn foi s:l!va cnm cmprcstimos de curto
d~'sgraçada la'\'oura 1lo nortr, qne talwz tenha tln
prnzo (Jlnitos apoiados).
f'e extinguir d<:>ntro de poucos :1nnos.
O que revela islo ? E' fJUC esse :mxilio do
O nobre 1kpnt:~clo jnl~on impr(1Cetlcntes ns obbanco do Brnzil, tal qual o distribuem, p!:de ser s··rvnçõcs que a commi::>:::iio foz com rdnt~ão ao
c a gnma ut1 lt:: e })ara a aYoura üO su, m:~s prt~zo te , tk nnnos, porque o rogu :il1JCnlo e . e
ó como si não cx.istí~se p~.ra a layc,ura do noetc Junho uc :l.Süfi jú estipul~ que o prno será de :lO
(llinitos aroiallos).
a :30 annos, c H é a mêdia.
Mas, Sr. presidente, niio ~e tratn aqni de uma
Que remcdio indicaria o m•hrc deputado pcl::~s
Afagôas, visto que diz· nos que a cam:u·a lcmbt·ar<i, qucstiio. de médi:1s; trata·se ~.im de um prazo
para incluir no projecto do uobrc dc~utndo pol' inv;lriavd. A lei C$IUlJelí:ecu em:ctivamcnte o
S. P3ulo, allm tlo banco emprestar ú lavoura do prazo d1} 10 a 30 mmos ; mas." o f:tcto do hnnco do
. norte?
llr<,zil tcl' e~ colhido um prno médio não signi1ka
v

•

mais cquitali\'o para fnvorcccr a lavoura.
O Sn. LouuENI]O DE ALBUQt:EnQUE dú um ap:1rtc.
O Sn. BuAnQUE DE 1\l.\cEoo :-A medida jit exislc;
e n:io !la lei alguma que pi'Ohilnl ao h:meo do Dr<l·
zil cmpt·cstar :1 to1'll n lavom·a tlo Imperio.·
Eu não quero fatignr a rn m:~r:~, c por isso não
lerei os algarismos qnc nqui tenho para mostrar as
m!nim~s propor~,:ões tlos en'!presthnos até hoje
't -.

lo ~

..
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CJl;le t~líha escolhido IJcm pa~a a lavóma. O que
pode .c ter acertado em relaçao aos seus interesses.
Na le1 eu só vejo ex:~ctm11ente uma razão de mais
}lara que o prazo ~eja elevado
·
0 Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Eu entendo
;·
·
azo.

Agosto de ·1879.
i :.1. vend:~ ou emi~são de apolices se transformar no
pão quotidiano uo tltcsouro. »
p .
~ E.
.· · . , .·
arecc que . . . x. na st~a Cl J ltca !efeiiU que,
n_esta hy1~othese, estanuo os tttulos uo Estado deprecwdos, nao se dava o que a commissão previa.
1 a_o se1 st a expressao emprega a- es arato-,

t:uz~ ; mas e exac <1mente essa praxe que a comSi o govemo realizar, embora com credito firme
nussao condemna.
repetidos; si neste caso as letras hy~
O nobre deputado fez uma obscrvaç;ão ao facto emprestimos
potlJCcarias
derem
5% e as apolices 6 o;o é claro
de a conunissão ter dito que se tl':Jtava d11 pag-al'
13% como :mnuid;:;cle; declarando que o juro cli- que todos procurarão as apolices (Apartel).
O nobre t1cputado acha uma inveruadc dizer-se
ll_linuiu á medi~a ~ue ..os annos iam decorrendo.
f ue a letra h Jothecaria ·é sem Jre um tit I
i·
procur<ldo, pelo facto do govemo não poder sempre
de amortizár.ão.
emissão, e, por consequencia, não ser facil o
Eu niio tratei de averiguar o calculo, porque fazer
emprego de capitaes em apolicos. A commissão
me areceu dis l nsnv I wra a h v I e:::
;, :,.
o
a i i ar a ven a
Aceito o calculo como rrgularnwntc feito.
de :~polices, todo ·o mundo quererá comprai-as,
A annuidade é calculnda em rel~cão ao tempo ; acreditando
que o governo tem credito.
na annuidade ha um elemento, que é completaO que se quer dizer é que, não se Jando essa
mente invariavcl c é exaetamente o juro que o
facilidade _no cmpregG_ de c~pitacs em apolices,
nobre deputado diz diminuir.
A amortização vnria conforme o tempo do cm- esses repetruos empretitunos, I~so que se chamaprestimo ; mns tambem toma a fórma fixa na desbarato-, embora haja o llle:;mo credito do Estad~, o cap!Lnlist~ vai. procurar a letra_ hyp9tl~c
annuidade, que ·é sempre certa.
O mutuario paga invariavelmente essa .annui- cana com JUro mfenor (Apartes). Nao prcctsa
dade, ue se com JÕC da nota de amortiza .ão do que a letra tenha maior juro (Aparte.ç).
_ ,
sas a a pe? no rc epu a o, para
Ju~·o e. a commissão; paga essa annuidade desde o
pnmerro sen~estre até o ultimo em que se liquida o que nao i:'C funda:::se o credito real no llrazil foi a
cxistencia
'
seu emprestm1o.
. do braco
..... escravo.

'

.

~

'

pague por anticipação.
Nesta hypothese invertem-se os papeis: o banco
torna-se mutuario, c este transfonn<t-se em mutuante:; tudo 11as mesmas condições de j nro e
amort1zaç1io. Só assim, c feitas as devidas rcducções, altera-se a annuidade, porque tambem varia
. 1 o
emprcs Imo.
Os elementos da amorlizariio da divhb são fixos·
c é cxactamento e~ta a bé.lleza da combinacão ~
sendo a ~nnuid~tlc n_xn, it mecl ida que decorre in os
anno:;, sao admn'avcrs os resnllm1os tla oper:1ciio.
_N~o sei como o banco do _Brazil faz o 5eu calculo,
nno me occorreu mcm10 mformar-me do nobre
deputado por S. l'aulo...
O Sn.•.BARÃO Ho:.mM , DE ~·UELLO E oum os Sns. DE-

ma~ o gue qu~ro dizer ·p~r ~s·l~ _9ccasião; é que, sl
assim c, ha msto, c1ue mJO e smuo um receio um
motivo dcmnis para que nós, que temos confi~mna
que a cxistencia ~o ~raço .cscrnyo . aind~ pÔr
al~u~~ nnnos no pnrz nao !ai preJUdicar as inSLILUiçues de credito real (nao apoiado~s) ·..;.

'

..

'

.

. .'

o IJra!:O escravo não influe nada na questão · c si
influe, então n5o se faça cousa alguma.
.'
O Sn. N.illüco dá um <lpartc.
_O Sn. BuAnQuE. DE llhçEoo :- Is_to é outra qucs! tao; o cs!range1ro esta pcrsuadtJo de que pelo
facto de nos termos escrnvos, a terra não tem valor
c sobre ella nada se póde emprestur. Nós nãa temo~
7to c e1·, a r z-o ll
e::.·t~....
co•lvi·c,.
.1
,~~,
~'
~~a
orqucsepeucagaI'

, O Sn. BuARQl!E DE ;\IAcEoo:- ... mas seja como
A couunissão tratou tamben~ d~l questão por este
fur, o mechanismo da instituição é este. é assim 1lado, n~o~Lrando 9ue a s_ubsLILlllção do braço esq~w _se procede. Por_t<mto, o juro não diminue. cruvo nao tem a m1luenc1a que se tem procurado
J?munue nos empre4Imos commerciacs; mas nüo emprestar.
·
o Sn. JoAQUm .NABuco: _ y. Ex. dá licença
c desta hypothcsc que trato.
O Su. LouuE~c:;o DE ALllvQüEUQt;E dtl um upartc. para um Llpartc (O orador faz siunal de assenti•
•
n· ••
••
• • '
O Sll. llUAltQUE J?E l\IACEDO: -Póde variar o 1/WE~o.) 7 ;
calculo- 111'lS a anPmtlade qu·llqucr que cllaseJ·a •
. ,te n.to e o mottvo d.l ,.,ai,mtia de JUIOs.
invaria~cl'
• ·
' '
' ''e porque nas estradas de ferru não ha escra,·os em~
. O nobte .depu~ado nos disse que lhe parecia UÍ11a pl'egados, c entretanto ha garai1Jia de jmos.
mverdade umn 1n:op_osição cmittida nos seguintes
O Sn. BU.\UQUE DE 1\TACEDO : - Pcrd:io: na ostermos JehJ.Commt::;sao. Esta escreveu no seu la- Irada de ferro a receita o tlividend
; ·.
recer (lê):
depende da renda que a estrada tiver de d:H·; c
. • Tudo pnra. a lctrn hypothccariõl depende essen- J!O caso ~o credito_ real ~e pende da segurança do
c~l ou exclusivamente do. s~u eredito; o facto de ttlulo. ~no. questoes _dtstmctas ; as causas são
nao. ve!lcer juro superior ao das :~polices, não a outras, mte1ramentc dtvers:~s.
.
pr~j~~lC:J.
. .
0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE da um aparte.
9 Su. BUAHQUE DE ~lAcEoo:-Mas quem é ue
. ~ao. olJsta~tc, ha·?aso em que_1sto se P.?ssa dar!
Isto e, com o~ desbaralos_finuncerros do E:;tauo, sr vt~r levantar emprestimo sobre a escravidão? q
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ptores; ha uma confusüo, digo, entre operações de
credito real e operações de credito agrícola, quando aliás ellas são perfeitamente distinctas.
o· Sn. LOURENÇO DE ALBUQIJERQUE :- A distincvesse a garantip. do Estado.
ção é mtlito elementar.
(Trocam-se muitos apartes.)
O .Sn. BUARQUE DE J\IAcEoo :- Si é muito elementnr, como é que V. Ex. me disse ainda ha
Sr. presidente, por esta occasião é preciso acabar pouco
qne não hnvia sinão um credito ?
,.,,.,.,... occqc
- •• - . •
"''"' o'"'"~ in in
Se é uma distincção muito elementar, entüo o
rins, por assim dizer, que sr. tem' irrogado. nos ·lavradores, e que, infelizmente, são as mesmas que nobre deputado não tem rasão em vir-nos dizer
se tem lançado em quasi todos os paizes que pro- que esses estabelecimentos de credito tem dado
prejuizo.
·
curnm adoptar instituições desta ordem.
Suppõe-se: pl'inio, que os lavrado1;es nada têm
O Sn. LounENÇO DE ALBUQUERQUE dá um aparte.
de economicos, e que, encontrando fncilidade em
A "'
.,..
, "·r
•
"
• ,.,.
un. "u""'.!u"' .-c.
•
-v --vrvunu, 0
oDter amneiro, n<to o eJUpreg:rrau nos mcworacola,
pótle-se
dizer
que
ainda
não
está fimmentos ngricolas; em segundo Ioga r, que não pagarão as annuidades, c que, portanto, os estnbcl::d- dado radic.:~ImenLe; e a razão é a difficuldade
ímmensa Que lia em reo-uhn· o credito nessoal
,.,..,,.,t"" c"'':;"
·
.,
., linnirl"
que é a sua b~1se ; tanto que o proprio Creclit Fonções forçadas, a des~propri:1ções dos immo,;eis.
Nem uma nem outra proposi(:ão é verdarlcit·n. cier em França proctuou exercitai-o com a interNós não podemos deixar de argumenta1· com os venção de um intermediaria para servir de gar:mfactos. Em regra, em todos os paizes do mundo, tia ; e desde que ha necessidade de um terceiro; o
-e o Braiil não pód~ fazer, nem faz absoluta- credito ngricola fenece, não !ta mais meio de por
mente exceprão,-o lavrndor é eco no mico, é, por ellc benelicinr :1 lavoura (Apartes).
Senhores, o nobre deputado tambem considerou
via de regra, aqnelle que, com mni,; ou menos
demora, cumpre, mas cumpre 11elmento os seus um obstaculo, além dos que ennumerou e que não
são pequenos, ao estabelecimento do ·credito real,
COE_1 promissos (Apoia.doJ). ·~
li:.!t.:~ .,.; rmP Á n "\rt>WI!lr!P. H:-tVPT':'
• ' - ~ • hn. a divisão da nronriedade
verá lavrâdores que, tendo obtido cnphaes, em
O Sr.. LouRENço DE ALBUQUERQuE :-Contesto.
vez de melhorarem a sua IJropriednde, empreO Sn.. BuAnQUE DE MACEDO : - Eu toinei nota
guem-nos na compra de novas terras, que deixauisso ; mas si o nonre aepumao não levantou a
xarão incullas ~· mas sao exceprues.
Quanto ás liquida(;ões forçadas, citarei este facto objeção, 1evnnto-n eu, porque é geralmente um dos
.
que é conhecido: No Crédit Foncier de Françn, embaraços que se enxerga.
são raros os casos ·em que o lavrador deixu de paTem-se entendido que a divisão ela propriedade
gar as annuidades de seus emprestimos.
é~um ohstaculo; mas niío o tem sido.
São raríssimas as liquidações forçadas.
n~o posso fa !lar si não e-a1 vis La de factos
E' nrcciso o nol)re denutado não confundir as "' Eu• .~ri
'~
:~~.
~oi
u••· !" .u,
0
"''"•
.
operações que faz o CréditFoncier, como fazem ouO
nobre
deputado
que,
eu vejo, é bnstante illus-.. tros bancos de credito r.eal, propriamente operações de credito desta natureza, com <ls que suo in- teado sobre esta inaterin, sabe .que levantou-se n
teiramente di\rersas, eom operações de credito mesma questão em França, na Italia, etc. O que,
agrícola, de cmprestimos á propriedade urbana, portím, se colligiu, foi que nos proprios paizes onde
com operações sob todns essus outras fórmas, nasceu o credito real, no Wurtemberg, na Baviera
etc. a pt·opriedado estava tão dividida como se
que os governos têm autorizado.
Senhores, a verdade é esta, e eu desejnva que me achavn em França e na Italia.
Mas porque raz:io havemos nós de querer absomostrassem o contrario. Do que_é propriamente
emprestimo feito sobre o immovlll rurnl só tem lutamente acreditar que essas instituições -não poaem mcarar no tlrazll por essa mesma causa
resultado raríssimos prejuízos.
'
Os prejuízos que esses estubelecimentos têm quando já ninguem pensa mesmo nella?
tido, os do C1'édit Foncier foram em parte devidos
Portanto, senhores, a divisão da propriedade
ao seu c1·edito agl'icola, que até hoje não pôde en- entre -nós tambem não é um obstacu!o, como não
contrar solução satisfuctoria; foram causados pelos s5o essas variadas causas que se antepoem aqui,
emprestimos <Í municipalidade; de Paiiz, operação como se o credito real não pudesse vingar em toda
em que o Crédit Fonciel' estava e.n rise,1 de per- a parte, como já está demonstrado em re•petidos
der dezoito milhões, si o parlamento não encam- inq.ueri tos.
passe o acto irreflectido do prefeito Ha ussman.
O Sn.. JoAQUm NABUCO : - Mns entre nós não ha
Foram essus operações que deram m:ios resul- devisão
de propriedade, ha o feudalismo territotados; mas do que é propriamente credito real,
nenhum damno tem vindo a essns sociedades ; é rial.
. istº o_que quero que se estl}.de, se examine.
O SR. FELICro DOS SANTos :-Apoiado.
..
•
' '~
•
o
'
O Sn. BuARQUE DE l\fAcEoo :-Quem disse ao node credito real que não têm dado resultado; mas
querem saber porque? Porque a lavoura não os bre deputado que temos a propriedade feudal ?
procura para obtet· dinheiro; porque delles não
o SR. JoAQum NAnuco: -011 ! Nós temos a grnnde · ·
tem cnrecido; mas não pelos desastres, como aqui propriednde ; _é até um dos pontos do programma
se disse.
do nobre pres1dente do conselho.
·
Ha uma confusão, c não é sómenle nesta casa,
(lfa Ol~ti'Os apártes.)
no paiz; eu a encontro até mesmo em muitos escri·
O Sn. JoAQUIM NAnuco:- A lei de V. Ex. não

é feita para o estnmgeiro?
O SR. BuAnQuE DE MACEDG>: - Perdoe- me ; a
questiio é outra ; V. Ex. teria nt.zão si não hou-

~

.u~.-..._.c.uv

•

o>

V•

C'

·'·

,..

AI~

~~

~~

•

'
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·O Sn. Bu.\nQUE DE MACEDO :-Póde haver a
Sobre este ponto nüo 113 quesLão; mas eu trago
grande propriedade, e a propriedade agrícola pro- <:sLa observnção, não para dizer que estou em dipriamente dita estar dividida; o feudalismo terri- vcr;.:-encia com o nobt·e .deputado, tnnto que o
torial, como V. Ex. disse, e a divisão da proprie- projecto consigna a idéa das caixas filiaes, mas
cr ... •
:""
•"' .. r
.
..
:"'"
,
- .
O nobre deputado subc pcrfcitumentc que póde
haver um:~ grande propriednde onde Jwja differentes co- ro lrietarios diíferentes herdeiros etc. ·
isto mesmo é divisão da propricdude. Debaixo
deste ponto de Ybt:t é que se considera a quest:io,
e não quanto á demarcação material da propriedade.
O Sn. J•l.\QUm NAnuco dú um aparte.
tenile propriamente por divi~5o; porque me~mo ú
pec1uena propriedade só se póde emprestõlr em relação à sua ü\'aliac,:iio; e V. Ex. ~abe que no mecan1smo o cre 1 o rea n um mu e a mxo o
qual não se faz emprestiruos.
Senhores, ch>CR~U n,.:vez do m~u u~bre an~ig-o:
deputrulo pet; Bnh_w, ~ rst?. que fot o te1 cetro owiOJ
que se OCCUI 011 da Uhtterta. .
,
Ao n.?_bre deputado .a. çonmmsão ~m geral so tem
que agi <1dccer o seu 1 uhoso concur::so...
O Sn. BuLcÃo -E' a minha convicção.

O Sn. Bu,\nQUE DE MACEDO:- ••• ao menos sob
um ponto de vistn, qne, devo confessai-o francamente, foi mnis agradavel á commissão; e a di,;cutiu de umu mnneir8 muito mais vant:1jo,;u do
que a cotnmissiio, .ao menos pela IÜin1Ia parte, o poderia fazer.
Entende, 11orém, o nobre deputado que a disposiç:io do projecto rel:Jtiv:1 f1s caixus filiaes nflo
deve ser facultatiya c si ;n taxalÍ\'<~. . .
O Sn. BuLCÃO :-Certamente.
O Sn. DLT.\fiQUE DE ~L\CEDO :-0 nohre deputado,
que leu o lrnbalho do Sr. Jossc:IU, devia ter visto
que foi rssa umn das objecções feitas. Acreditou-se,
que a crl'ar~ão de c;;ix:1s liliaes nas noss::s provinci:1s

-

'
'
'
resolução,
em
prescnta
ros.

estrungei·

Tanto foi umu necessidade a que se sugeitou
a commissão, que no art. 2. 0 quando tratou da
emissão de lcttras hypothecarias no Imperio, estabeleceu u disposiç~o tnxntiv11; mas desde que a comm!~s~to procu1·a evitar os escolhos, procura torrwr
a lei )CI'feilnmente )l'atica attendendo l n
qu:mto for po:>sivcl, :'ts exigencias dnquelles que
tiverem de nos uar o cn(Jit:.tl, V. Ex. devia ter
. visto que nestas condições li coromissão não fez
r nis
,
::; ·., · .
i
O Sn. AnAUJo lluLc:\o:-Eu comprehendo a
1 posit;iio dn conJmissiio.
I 0 Sn. BuAnQUE DR MACEDO:_ A dispo:>ic~o facultntiva púdc trazet· o se-guinte resultado; o capij talist:~, depois da institu!t.:iio funda.da, pód~ convir
em que !5l'~am cren(\as dt ''erHIS cn1xas filwes, coI nhecendo melhor a ):itna«}'io du lavourn nas prov~ncias e nttendend~ a m~itas. o__ntras drcumst?n1

,

.

I na~ provincins, que.. dcixaruos de tt.:ntar·

I drcs,
com muilu probabilitladc de
nizaçiio do credito real.
i
j

e~n Lon:
exito, a orga-

(Il<t um aparte.)
S} ~ C?tnmiss~o tiv~sse a ce1:teza.. de Que a dis-

• posrç:10 1~1peral1Va two set·verl:l :unda de emb:1·
rar:~, acerlava a, e~JC'JHln (~O .nobre deputado; mns,
repilo, n cnmnussao transtp;JU; entcnueu que era
'
r'Í •
,..
•
• ••
, 1'
Wl'f'rÍVl'l deixar :1 db lOSi:·iio fttcultativa a crear
de capital da c::~ixa matt•iz: c descle então consiuc- i um estorvo ao lev<tn Lamento dos c11pitaes.
rou-se que d:1hi rc3ultar.iá u.m mal.
1
o Sn. JoAQUI!.l NAnuco :-Isto é logico.
Entendo que}st11 mcdtc.la. c de grande van.tag~m,
Sn. BuAnQUE DE MACEDO:- Pois roi só mente
de gr~nde ntJ.Idau:~ par~ as noss:1s provmcws; . por0 e~ta r'z"o
m:~s nuo desconhe~,;o que e uma quest:Jo t)Ue ale
' . ' " ·
U:M Sn.. DErG:rA~~:- i\fa_s is~o foi uma J?l'Opost:t
certo })Onto não estil complet~mente rcsolvid:t.
Os capitalistas europeus s5o, por cxpericncia n~ltga dos c:ap1tahsLas; l!OJe nmguem ma1:> pensa
prooria, contraries a esses estaiJelecimentos fili(ICS, ntsto.
dos· quaes entedem que só tem rcsolll!do males
o Sn. Bu.Utf\UE DE :MACEDO:- Não se t1·ata de
para as. instituições; males mste sentido-em não proposta de catlitulistas; a commi8são considerou
se reahzarem os lucro~ esperudos.
as observn(ues de um homem que tem sido ouFoi por esta mesma razup, como V. Ex.· sabe, vi do, que tem guiado por assim dizer os pnssos
~

•

'I

".

..

•

..

~

..

:

•

que se explica n deliciencia de lucros' de alg~ms
estabelecimentos de credito real na Italia. Entc-ndo,
senhores, que entre nós cllas são uteis, porque é
cl:1ro que, desde o momento em que existir na localidade mna eaix<t lilial, é muito mais f«cil,
attendc-::e muito melhor aos interesses da lavoura,
emprestando á caixa Joc(IJ do que vir o lavrndor
procurarcapitucs aqui na Côrte.

•

...

•

.•

l

• ..

··~

..

•

•

...

..

desta ordem.
·
O nobre llepntm1o, que 11ceila todas as dtsposições do projecLO, enlc~nde que n purte do capital
reaiiz~do CJUe se púdc reservar para os emprestimos urbanos, em vez de um quinto deve ser de
um oitavo.
A commissão diz no projecto até um quinto.
Si houvesse probabilidudes de se realizar o melho-
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rnmento npcnns com um oitaYo, em aceitari~ a ídéa
do nobt·c deputado; ma3 nesta Jlat·te o pedido foi
sem limiLn\iãO, e portanto muito ha que receiar de
uma restl'iccão nlém de um quinto.
r. osse:m aconse nava u se cixasse p ena
liberdade á instituição para emprestar sobre a
propriel!nlle "!lrbuna ; mãs. a commi:;são aceitou o
•

O'

...

1

r

r

....

1.875 conSgnou pa.ra os cmprestimos propriamen-

te agricolas, isto é, para empreslimes sobre as
safras da lavoura.
A questão da commissão é simplesment/3 esta,
que em vez de 1/5 ou i/8 seria mellior não empresta_r sobre a pt:opriedade emb~r~; mas .desde
uma porcentagem já• d~sviada para outra
ração.
pital de 50.000:000~ era muito elevado.
.
Senl10res, a conunis~ão consignou 50. 000:000;~
por uma razãú muito simples: este cnpital não só
não será realizado immediatamente, e portanto com
muito mais razão o banco não terá que fuzcr
emprestimos hypothecarios na importancia de
500.000: 000~, como se tl'at:l de um estabelecimento cuja dtuaç~o é de 99 annos.
O capital não póde deixar de ser tal, que não se
fa a necessario o estabelecimento vir novamente
pethr uma gal'antia de juros para um capital addicional.
A cot~nnis~â?. considerou uma somma méc'!!a,

Já vê o nolJre deputado, que não obst:mte ter-se
tratado de mell10rar as condicões da lavoura com
essns medidas que S. Ex. letÍlbrou, não é menos
certo,que mesmo esses paizes citados concorreram
com auxt tos trec õs para os seus es a e ecunentos de credito real. E a razão por que ássim procederam,. não foi sinão a mesma
por
que eu -;·acon. ...
..
~

c

'

garantia de juro ús Ieteas hypothecarbs; é por que
esses estabelecimentos nãú se fundaeam por outros
meios. Sendo instituii;ucs núYris, é preciso acclimatnl-as á custa dos favores do Estnllo.
O nobre deput:-~c1o disse, que não tem confiança.
na lei de 6 de Novembro de 1875, por não ter
Lt o execnç<to em qu:ttro annos.
De certo serb uma razão muito procedente, se
não tivessem tentado a execução dC$Sa lei e reco·
·a lj i
, i 1 , • õ . i essas
modificavões tivessem sido fl!itas, e ainda assim a
lei não tivesse tido exocu~ão, o nobre deputado
teria razão para conclemnal-a. l\Ias, senhores, pedit·am-se retoques na lei e não foram estes concedidos ; nacla se tentou nlém do que já prescrevia a
propria lei ; como pólle pois servir este fa<:to par·a
o nobre deputnuo dizer, que não tem conllança
na execueão da lei ~
Pa!,~ce:_me que ~ómente ~cpois d~ ensaiadas as

O Sn. Jo.\QUIM l\Anuco:- Foi o ultimo c o primeiro.
O Sn. FnEITA:> CouTINHO :-E' um dos autores.
O Sn. lluAnQUE DE MACEDO:- Onobre deputado,
expondo ú camn1'a os recentíssimos melhoramentos
feitos em diversos paizes com relação á lavour<1, e
até mc~mo a!gum?s provide:1~~ns que tom. sido

café,~· d~- cann:1, 'pat.'eêe ter-n~~ quel'ido convencer
de que, em materia de auxílios tlirectos, devemo.s
mais ou menos limitar-nos a essas medidas.
Eu sinto que o nobre deputado assim pense,
porque os exemplos que citou não justificam a sua
opinião.
E' ccl'to que têm sido adaptadas essas Jlrovidencias com rclnçiio aos melhoramentos a que se
refel'iu; mns nfio é menos verdade que a Franca,
por exemplo, só fundou o seu creuito real depôis
de ter o Estado concorriuo com uma subvenção
. de 1.0 milhões de francos, o seu credito agrícola,
de ois ue concedeu uma ""al'antia de ·uros de
3 "/a sobre um C<1pital de 20 milhões. Estabelecimentos ha na Prus.-ia, na Bussia e em outros Estados, onde o credito real só pôde fundar-se com
OS aux:.ilios di1·ectos.
E' •:erto ainda q.ue U.iversos estabelecimentos só
puderam ser fundados com o . mais · condemnavel
de todos os auxilias, o curso forçado.
Accresce que ha estabelecimentos que são exchtsivamente fundados pelo proprio Estado.

ueixar de conceder garantia de jtll'Ó ás letras hypotltecarias, por que não podemos absolutamente
obter esses cnpitaes sinão por esta fórma.
O noLre daputndo censurou-nos por ter a commissãú pl'oposto uma lei que chnmou- á ventura.
r{a mancit·a de legislar hn sempre condições
preestabelecidas, que a não se realizarem, ter-seha de proceder desta ou daquclla fórmt~, conforme
a pr9pria l.ei prescreve.
U.pl'ojecto, desde que tratava de modificar a lei
de 6 d(} Novembro de 1875, não podi<t deixar de
providenciar para o caso em que, apezar dessa mo1 1caçao, a et nao pu esse ser cxccu a a.
O que fez a éommh;são? Não quiz que se viesse
novamente a esta casa pedir auxilies á lavouras,
propondo-se a organização de uma ·noya in~titui
çiio de credito com letras hypot11ecarins emittidas
no Imperio.
O projecto previne t~pcnas a hypothese dns novas
concessões não serem ainda sufficien tes para execuÇão da lei de 6 de Novembro de !875.
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Si assim não procedesse a commissão, s_e si li~? i·
tasse a propOr emendas, o que aconteceria.? Terw·
mos de passar mais seis nnuos, t;1lvez~ antes de
possuirmos medida semelhante á do art. 2. 0 do
projecto substitutivo.
Si isto é. uma lei á ventura, permitta o nobre
deputado que lhe diga, é uma lei que trará em
resultado aproveita.ment~ do te_mpo, e da qual co:
.
e e 1c1 ut
1:>
·e
que SI
porventura deixassemos á m~rcê do g?vcrno c
de futuras camaras a decretaç<to de medtda como
aquella que consigna o art. 2. 0
O nobre deputado \"ê um perig.o na c.oncessii~ .de
garanti:~. de juros pelo f~cto de mlet'Vll" a poltttca

O facto do banco hypotheeario do Maranhão, a
que o nobre deputado referiu·se, é puramente
local.
·
O. banco
do
Mnranbão,
senhores,
é
um
banco
de
.
. .
. .
. . i
...
• .

qu~ tem uma c:trteira hypothec.:~ria,. q?:e f~z .um:Í
emissão de letras hypothecanas hmuadJS~Ima:
A lavoura do 1\'Inranbão, carecendo de capilaes, !'lo
os o em a 1 com gran es 1 tcu a es, porque,
se me informa, ha timidez, por assim dizer, na
administratão daquelle esta!Jelecimento. ~ lavoura do Maranhão tanto St~ resente do Circulo
acanhado das transacções daquelle estalwlecimento,
que é uma lavom·a que delinlw. Uma de duas:
•.1
-::
ou e:::ses lavradores não edcm ca itaes ao banco
ou os capHaes lhe são recusados. A verdade é
l\Ie parece que S. Ex. n&o tem razão.
Nós, Sr. presidente, temos já no paiz a gnrantia esta: a província do Maranh:ío é a que dispõe de
de ·uros do Estado ara « estradas de ferro e en- grand~s rec~rsos na.turaes; tem uma bacia de na·
o .:• .
'
'
:.
a
genhos centraes • ; e 11ão se póde dizer que essa
intervenção tenha dado em resultado a condemna- uma secção de credito real ou cousa semelhante;
entretanto essa ·lavoura, em vez de prosperar,
ção destes favores.
delinha.
Acredita o nobre deputado que a garantia de juU~r Sn. DEPUTADO:- 0 que Se segue é que OS
ros concedida ás letras llypothecari.as dará em
resultado a intervenção de potent11dos po!Hicos lavradores não fazem bom uso dos capilnes.
para que os emprestimos se façam nestas on naO Sn. Bm.RQUE DE :MACEDO: -E' porque a imtiquellas condições? Permitta o nobre deputado fJLle tuição
tem vicio; é .porque a instituição n~o
lhe diga- não apreciou bem a questão.
presta os serviços que seriam pnra desejar.
~

~

pitalistas estrang-eiro·s, tem administrações que estão inteiramente acima de sentimentos desta na tureza. A .fiscalização necess~ria a essas instituições,
nao po e c 1egar ao ponto c Izcr o governo: emllreste· se a. Pedro ou a Paulo ; elias ten1 um regimen interno em que o governo não IJóde intervir
·
sinão na fórma prescripta por lei.
Niio posso acreditar, que a politica possa, por tal
modo, intervir em est<Jbelecimentos dessa ordem;
e senhores c uando esta s ' i a
•
qualquer fundamento, nós não poderíamos aternos á ella p:1ra deixar ac realizar um melhoramento dc:;ta importancia ; não poderíamos nos regular por uma apreciaçiio vaga, que, no meu conceito, não tem nenhuma razão d;.~ ser.
Senhores, o nobre deputado eondcmnon ainda
a garantia de juros pela intervenção do Est:1do na
marcha da associação, por essa vigilancia, IJlle, na
opinião do nobre deputado, dará funestos resultados. ·
espon erm ao nobre deputado com o que disse
no parlamento belga o Sr. Frere-Orban, discutindo
uma questão semelhante.
• Em estabelecimentos desta ordem, disse o estadista citado, o governo quando n:io dirige, deve
vigiar.»
·
Existe uma massa de interesses q LlC exige,
sobre tudo nas instituições nascentes, -a intervencão benefica do governo.
· No nosso paiz, Sr. presiderite, apezar de um ou
outro facto, esta opinião do nobre drputado não
encontra assento.
A inte~venção. do Estado não tem sid~ male~ca

1pó
rgumen nr com um es a le ect·
monto destes, <iue tem d:1Clo o resultado que é CO·
nhecido; o banco
.. hypothecnl'io
...
. .do Mnranllão
. .
. fnz
-~

banc:o que tem apenas tlm c:1pital de'i.ooÓ:OOO$.
Si este facto produzisse os rcsul ta dos a que se
referiu o nobre detmt<ldo, si nós pudes:;emos invocat· o seu exemplo, eu tambem diria a VV. EEx:
ú vista de~sc resultado mar;wilboso, como niio
t~m~s ainda fund_ndo o credito real em outras pt·o(

... '

(

-

l

vnntag-ens na capital do Imperio?
O nobre deputntlo, snstcntando o prazo de 14
annos para os emprestimos ...
O Sn. lÚn.Io llo~IE~I DE MELr.o:- Perdão; declarei que aceitava o prnzo facultntivo até :30 aunos.
o Sn. llUAUQU!> 'DE nfACEDO ;.:- ••• começou por
fazer algumas observações , que são, em vcrdude, muito criteriosas. S. Ex. disse-nos que não

e~~acto,

n~o q~estfro

' E'
senhores ;
ha
sobre isto.
Tanto é assim, que o projecto substitutivo não
1ixou un1 prazo limitado, para com clle attrahil~ o
capital.
·
.
l)ortanto, diz o nobre deputado, esta consideração c ainda o f:~ cto da lavoura estar adstricta á
escravatura, fizeram com que o llanco do Brazil
prescrevesse e o nobre deputado nceitasse <i fixaç5o do prazo de 1.4 ann:os. O capital ni.io poderia
confiar no futuro da lavoura, desde que havia
apprehensões de que a abolição completa da escravatura v1esse alterar completamente e regimeu
da nossa propriedade rural.
c
•
..
0 SR. 'BAuÃo Ho:r.m~1 DE 1lELLo:- Fallei da
cipio se der{\m algumas diffieuldades, quasi sempre pela má intelligencia dos agentes, quer do perspectiva dos c:Jpitves.
governo, quer da administl'ação que representa as
O Sn. BuAnQUE DE 1\IACEDO:- Bem. V. Ex. não
emprezas, é certo que hoje muito temo:; melho- estabeleceu o prazo :;ó par:1 o banco uo llrazil,
rado, caminhado sem esttJrvo algum; e a inter- mas para todos os estabetecituentos. Estas rnões
vanção do governo, em vez de malefiea tem sido apoi:ftiam a opinião do nobre deputado si se conum verdadeiro auxilio para o exito das emprezas. s~~erD~S~ serem V:.tliosas.,.Mas si e!la.s procedem,
...

1
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si V. Ex. tem razão, então não deve convir em
se espaçar este prazo até 30 annos ; porque, senhores, si em 1fJ: annos se receia que a escravatura fique extincta,. e si este facto vem })erturllar
o regimen da propriedade rural, então qual n ra·
:-

•

•

~.-

.;

9

contradição neste facto· c na asseveração que fez a
com missão de que a garantia seria nominal.
i\las, attenda .bem o nobre deputado, a commis·
são não (}issc que a lavoura não daria 6 i/2. Está
expresso, em . tC_!'ll10? precisos, s~m que duvi~a

O inconveniente é muito mnior. E, si S. Ex. uma iavoura, a· nãa ser privilegia.da, que désse
aceita o prazo de 30 ::umas, tambem póde aceitar o liquidos, especialmente destinados ao pago.mento
t d ·1
l A · c
•·
·
·
n te as · I ;m d :nais as de ·u s r 1 2 •

circumstaneias serão divena~ daquellas que se
tem apreciado nesta easn, isto é, apezar d:f abolição da escravatura a proprieuadc agricola terú
tempo de se desenvolver, terá alcançado melhoramentos de tnl ordc:-m, que a terra virá a alcançar
sinão valor superior ao nctual, ao menos manter

Mas V. Éx. comprehcnde, que, além desta somma liquida destinada exclusivamente a pagamento
de juros, a lavoura dt't outras vantagens, e os
melhoramentos que ella vai recebendo servirão
por certo pora desenvolvei-a e dar outros resulta--

Si aceita o prnzo de i~ annos, por este facto
não póde nem (]eye aceitar o prazo de 30 annos.
·s =- ·
•
I il\ino
parecer do.. conselho de Estado, quando se referiu
30 pJ·azo.
A raz:io foi simples. Eu suppuz que o finado
Visconde de Inhomerim, rcL:rindo-sc a esla parte
do parecer do Sr. Josseau, queria alludir ~ escrnvaturo ; mas não se diz, a meu ver, que houve
• circumstancias » que determinaram o parlamento
a votar um prazo tão limitado sem se revelar
quaes são essas circumstancias.

que confirmo
parte o que S. Ex. disse, n:io é
exacto o que geralmente se proclama-que a lavoura dá 2 o 3 o • lav ra dá 2 ou 3 o uando
se arrenda simplesmente a propriedade agrícola ;
mas os procluctos da lavoura devidamente exploracl::t, podem dar mais do que isso, podem dar efl"ectivamente 6 1/2 "/o ou 7, c com os me\horanrentos podem dar mais. Mas a conunissão referiu-se
principalmente ao estado actual ; nesse estado
a lavoura com certeza. ao menos a lavoura do
norte, a que me refiro, ·não dará i3 °/o exclusivamente destinados ao pagamento de juros e á amortiZ<lçãa, e nem mesmo 6 i/2 o;. líquidos. Foi neste
sent1 o que a comm1ssao se expnmm; nao ouve,
portanto, contrauicção. ·
S. Ex. insi~tiu em diz~r, que havia _neces~idade

d~.

.

cr

em

' peço licença ' para, por
sybillino nesta parte o pnrecer, e sinto ter ele refe- _ esta tivesse procura. Eu
rir-me a um morto, porque suppuz que o illustre minha vez, sustentar a opinião que a commissão
Sr. Visconde de Inhomerim , apeznr do seu emittiu.
vastíssimo talento, não achava razões capitaes com
O nobre deputado teria razão si houvesse igualque pudesse refutar o que disse o Sr. Josseau.
dade de vantagens.
Senhores, ~m COJ?.diçües rogJ?.I~res, como eu ha
Um estadista daquella posição, tendo de emittir
um parecer n co s
·~,
ã
1:1
'
capital daquella ot·dem, não devia dar e,;ta razão : geral tem agio, não süo encontrados facilmente
para
nelles
se
empregarem as economias particulaque circumstancias houve, que fi:t.Cram com que o
corpo le~islath•o procedesse desta maneirn, sem res.
Além disto, as letrnshypothecarias, com as vandizer qunes foram essns circumstnncias.
Como é que o capita\i5t3 ha de apreciar essas tagens, com os privilegias que as cercnm, tem
circumstancias, si o relator cln sec(.l5o do conselho um estimulo suficiente pnra que os cnpitnes as
de Estado se refere a estas vngamente, sem defi- procurem independente da elevaçfio do seu juro.
Não ha necessidade pnra as lctrns emittidas, na
nil-as ?
Europa, .que o juro. l'eja .superior a.. 5 "/,, nem pam
Parece que eram as circumstancins
l

,,

ellas se ref~riu.
(Ha divetsos apartes.)

Si os outros conselheiros se referiram a essas
circumstancins,e desde que se tratava dns ..questões
da escravatura, era preciso encarai-as delJ~ixo do
seu verdadeiro ponto de vista, como fez o nobre delmtado, e não dizer simplesmente,-circumstaneias
se deram- pelas quaes o poder legislativo procedeu desta maneira.
Pois, se11hores, um capitalista póde aceitnr razões desta ordem?
Por isso a commissão contestou nesta parte a
consu ta o conse 10 e s a o, que a ms e perfeitamente desenvolvida e está na altura do talento e saber dos seus illustres signatarios.
O nobre deputado notou alguma conlradicção
no facto da commissão dizer, que difficilmente
uma lavoura daria 6 1/2, e o nobre deputado pela
Bahia, que a lavoura do norte não daria 5. "lo ;
A. 32.-T0!\10 IV,
-.

~

'

..

-

A letra hypothecaria póde se1· ou é quasi sempre
ao portador; corre em muitos casos como moeda ;
tem uma segurançn, que nas crises, em todas as
situações diffieeis (permitta-mc o nobre deputado
que .lhe diga), é ah1da maior do que a dos títulos
do Estado.
Eu lembrarP.i a v: Ex. um facto quo se acl1a na
historia das instituições de credito real, e é que
os titulas da divida do Estado tem muitas vezes
cota~ão inferior á dns letras hypothecarias, apt:zar
de terem ambos o mesmo juro. Nas crises, nas revoluções, nos grandes acontecimentos, oc..1pilalista
vê com razão, que o solo ficn, que o solo offerecc
garan ias rcaes, e
•~
·
realizavel (.4poiados).
Minha questão é propriamente esta: em condições ordinarias, desde que o Estado não fizer, como
a commissão diz no parecer, da emissão de apolices
o pão quotidiano do thesouro, essas apolice~, qu~
têm de constituir o patrimonio das corpor:u;ües de
4
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mão morta, que têm muitos empregos pérmanenEu pela minha parte sou muito infcnso no curso
tes de capitaes, serão dificilmente cncontrad:Js forçado do banco do Braz i!. Desde que ·elle não
para darem emprego ás economias; e neste caso converte as suas notas em ouro, quizera vel-as
procurarão as letras. hypothecarias.
resgatadas o mais depressa possível.
Em taes con~ições, senhores, não ha nccessida~e . Mas agora o que se pretende fazer? Esta~do a e~-

i nos ac amos na a erna LVa ou e nao ter o
credito real, ou de fazer concessões aos capitalistas
estrangeiros, eu por certo opino por estas.
Tal foi a razão capital por que a commissão fez a
concessão, não no toào, mas em parte, do que
pedia o capitalista.
O remedio que o nobre· deputado deu pararemover o inconveniente não é bastante, pois a
applicação dos capitaes em apolices não permitte a
emissão das letras ll otllecarias ue ó t ~.
rr
tendo por base os empresJ,imos.
O nobre deputado viu no trecho dn commissão
em que diz, ue confranrria ue se acenasse ao
anco o Brazil com os favores do accôt·do de i873,
uma expressão ferina, ou dest:gradavel.
Eu declaro primeiramente ao nobre deputado
que não foi esta a intenção d" commissão. 8. Ex.
devia ter visto, que a commissão si alguma cousa
fez com relüção á este ponto, foi louvar o zelo.:om

'

<

lJanco . commercial, que crear .uma secção hypothecarlll.
A commissão não odia a eita
do capitnl os títulos da h1voura, porque esses titulo5
apenas devem figurar por um uecimo.
V. Ex. comprehendP- que, desde que o capital é
representndo por papel ou títulos e a emissão tem
de se . fazer na razão do decuplo, esses títulos da
lavoura, que irregularmente já estayam figurando
•

o

• • ••

O"

1

•

o

~

'
resses publicos. Não podia, portanto, fazer-llle de letras hypothecarias na "'razão decupla.
uma censura.
Haveria, portanto, um vicio na instituição. O noE depois a commissão attendeu ainda neste ponto bre deputado ,aceita, como fazendo parte do capital,
essas letras da lavoura, que seriam apenas, como
a uma questão de principio.
O nobre deputado sabe que, pela lei de 22 de disse, o decimo do c:1pital; além disso iri:unos
Agosto os })ancos que não pagavam os seus bi- cmittir dez vezes o valor desses titulos. Exemplilhetes em ouro estavam sujeitos a fazer um resgate fico, pnra que melhor se comp1·eiwnda.
Os títulos dn Jnvoura rcprt:sentum, supponhnmos,
de suas . notas em circulação não inferior a ti o;..
nem superior a i2 "lo em cada anno; mais tarde iO; a. emissão que se terü de fazer com a base
está! i ·
·
">
~
desses litulos ser: de · · ·
'
·
ltn•oura só valem um no rcgimem dos bancos do
de :1.866, que reduziu esse limite eut1·e 5 e 8 Ofo.
Ainda estabeleceu-se no accôrdo de i8í3, que o credito real. como é que vai servir de base ao
resgate se reduziria a 2 1;2 %, e que si por- capital de :lÓO?
Overdadeiro principio é que o capital seja sempre
ventura não se realizassem os compromissos que
9 lJanco doBrazil tomava quanto aos emprcstimos em numerario ; por cxcepcão poderá ser em titulos
a hrvoura, o governo teria o direi to de razer elfc- da divida publica; mns nunca as letras da lavoura
ctivo o resgate das suas notas na razão do ma- podem fazer parte do capital nas condições proximo~ ist~ é 8 n;o. Vej~mos u q~e se_ quer ngora. postas pelo nobre deputado.
Convertam-se esses títulos commerciaes em
Para n:!o haver eqmvoco eu citarei as proprias
palavras do projecto do uobre deputado em que se ·emprestimos rur;Jes, mas nunca em capital do
diz o seguinte (lê): • Na falta de cumprimento desta banco.
condiçiio, o banco do Brazil ficará sujeito ao oue
Por ultimo o nobre deputado disse que tinha
determina o art. 2.• da lei n. 2ó.OO de 17 de Se- muitas apprehensões pelo facto de que a nossa
.~
propne a e rura , em va or correspon ente a
Si 9 Banco do Brazil aceitar a condiç;.\o, conti- 800.000:000;$, ficasse hypothecada ao estrangeiro.
nuara a fazer o resgate da sua emissão de curso
Esta apprehensão não é de um espírito forte e
fo~çado na r~z~o ~e 2 l/2%; si porém não cum- illustrado como o do nobre deputado. Não vejo
prir as cond1çues Impostas, o governo impôr-lhe- nisso o menor risco. Mesmo pelo regimen da lei
ha !1- pena d!l resgate na razão de 8 o;.. E' isto que de 6 de Novembro de i875 o thesouro, que tem
esta no prOJCClo do ngbre deputado.
de garant:r a 3mortizaçào c o juro da letra hypo-

.
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Sessão em 28 de Aaosto de i879.
thecaria, é o mais interessado ; porianto, não l1a
motivo pnra receio algum de que a nossa prop~·ie
dade passe em tão larga· massa para o estrangeiro.
Creio que o nobre deputado deve ter maio~· confiança no exilo d~sta instituiç~o.

25!

~~de

Acta do dia

Agosto de 18')'9.

l'nESIDENCIA DO SR. F.REDERICO DE ALMEIDA,
PRESIDENTE.

i. 0

YICE·

Si a conunissão c~tá em erro nesta questão, e a
cnmara der a adoptar o projecto do nobre deputado })O r S. Paulo, certa tle que pôde ::~ssim
beneficiar á lavoura, eu felicito áquelles a quem
combato, mas não aos lavradores, porque, confesso,
· não confio nesse beneficio.

...,

'

'

o '

Serra e Esperidiiio. .
.
Compareceram depois da chamada os Srs, MellQ
Frnnco, Francisco Sodré, 1~osta Ribei1·o, Barão de
Villa BeiJa, Bulcfío, Theodoreto Souto, Belfort
Duarte, Seraphico, Monte, Souza Andrade, Baptista
Perdra, Rodolpho Dantas, Carlos Affonso, Luiz
Felippe, Barão Homem do Mello e llfalheiros.
Faltarnm com participação os Srs. Almeida Barboza, Augusto
Franç;a,
Maga!llães
,
)'
. Aureliano
:.

(llluito. bem; ~nuito bem; o omdo1· é cmnprimentado
·A discussão fico. adiada pela hora.
O Sn. PRESIDENTE dit para ordem do dia 28 :
L" parte.

• ·
· ·· ·
.·
sobre credito para o uu~Isteno da maun1la.
i." discuss~o do pro.]ecto n. 280 deste anno
sobre a molestm da c<mna de assucar.
3 a dita do de n. 21:3 sobre a herva mate.
3: n dita do de n. 2;jq, relatiV(J á Santa Casa de
1\Iisericordia de Campinas.
·
'>B~ d
. L_" dita . do de n. -: ' este. a..~no so1Jre as
1rm:ts soltem1s dos officwes da m m...aa.
·"
tbentro normal.
Continuação da 1." discussão do projccto relativo
ao valle do Xingú.
La dita do de n. 255 sobre monte-pio para os
empregados da estrada de ferro D. Pedro TI.
v dita do de n. 76 sobre o meio soldo de
D. Adalberta Galvão e outras.
L" dita do de n. 279 relativo á promo~ão uo
tenente José Ignacio Ribeiro Homa.
- L" . dita do de n. 281 relativo no estudante
TlleophiloDias de Mesquita.
Continuação da âiscussão do projecto que concede auxilios á lavoura.
Levnnta-se a sessão ás 5 horas da t<Jrde.

Moura, Franklin Doria, Franco de Sú, Franc'l de
Almeida, Flores, Horta de Araujo, José 1\iarianno,
Jeronymo Sodré, Martinho Campos, Manoel de
~uga 1acs,
orem1. e arros, ompeu, rrsco
Paraiso, Pedro Luiz, Souto~ Silveira de Souza,
Theophilo Ottoni, Theodomiro o Visconde de Prados ; e sem ella os Srs. Aragão o Mello, An·
tonio Carlos, Bezerra de Menezes, Camargo, Cnndido de Oliveira, Costa Azevedo, Carrão, Couto
:Mana!hães Diana E aminondas de Mello Freitas
Freitas Coutinho, França Carvalho, Fidelis Botelho. Felicio dos Santos, Fernando·Osorio, Fiorenci"o de Abreu, Hygin~ Silva, Joaquim B1:eves,
Joaquim 'l'avares,. Joaqmm Nabuco, Leoncw de
Carvalho. Libcrato Barrozo, Lima Duarte, Mar.c~liu_o l\(oura , l\Iunoel. Pedro, Prado Pim~ntel,
111be!ro de Menezes, Smv~l, Sal~an~a Maru~l10,
II Sigismundo,
Serg10 de Castro, Souz:~ Ltma, Silveira 1\Iartms,
Soares Brandiio e Zama.
Ao meio dia o Sr. presidente declara não haTer
sessao por a a ·e numero, e em asstm .rrue va1
se officiar ao governo afim de saber-se o dw, hora
e logar em que Sua "Mngestade o Imperador se
digna receber a deput:Jçiío que tem de saber a
hora c logar· da sessão imperial do encerramento
da ~e!são d_a !7.• legislatura, e nomeava para a dita
deputação os seg-uint~s Srs. deJ)~tados :.
Lima Duarte. Amenco, Frank.hn Dor1a, Tavares
Belfort, BclfOI;t Duarte, Rodrigues Junior, J~ão
nrigido, l\Iarinnno da Silva, Aragão.eMello,~oaq~tm
Nabu.co, Joaquim Tavares, Antomo de Siqueira,
Almeiua Couto, Ruy Barboza, ~~odolpho -qan~as,
Barros .Pimente!, l\lncedo, Ca~dtdo de Ohyetra.

I

,

a

Abreu. Fernand<» Osorio, Sergio de Ca~tro e Bezerra Cavalcanti.
o Sn. i. 0 SEcnETAmo d~i conta do seguinte
E'\PEDIENTE •.

Officio do mini:;!ro da agricultura de 27 do -corrente, trausmittindo uma representação da cama-
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ra municipal da villa do Carmo de Par:mahyba,
pro-vineia de l\fi1ws-Geraes, áeerca do prolongamento da estrada de ferro Pedro li. -A' commissão de obras publicas.

.·

•

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs.
1\Ioreit·a llrandão,Lima Duarte,Mello Franco, Theodoreto Souto, Sergio de Castro. Ta-vares Bclfort,
Carlos
Afronso,
Joaquim
Serra,
Macedo,
Espindola,
•
•
•
•
•
T

<

margo, Souza Lima, Augusto Françn, .Joaquim Tavares, Snldnnhn Marinho, 1\fartiuho Campqs,
Lafayette, Fernando Osorio, Belfort Dnarle, Anton10 ar os, nmça arva 10,. nnoe ar os, rcdcriro Rego, Francisco Sodré. Sigismundo, Leoncio de Carvalho, Libcrato Barroso, Bezerra de
Menezes c Pedro Luiz.
Faltaram com particip:H;iio os St·s. Almeida
Barboza, Andrade Pinto, An1gão e Mello, BC'I:rão,

tos, pedindo garantia de juros sobre o capital de
200:000* p:i1·a a fundação de uma fabrica de papel
de barraco de canna. -A' commissão de fazenda.
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 29 :
:1..a pm·te (ate 2 homs).

A mesma do dia 28, entrando, depois da votaçiio do projecto n. 278, mais :

.

-

.

o

cão de D. Maria Luiza de BritoSanches.
· 3." dita do de n. 2q,2, relativo aos -vencimentos
dos m rerrados da recebedoria do Hio de Janeiro.
3.a dita do de n. Si A. sobre limites entre Santa
Catharina c Paraná.
2.a parte (ás 2 homs on antes).
A mesma do dia 28.

•

.....

o

Frãnco de Almeidn, Jeronyá1o Sodré, Munoel d~
Magnlhãe::, Prisco Parai~o. Ribeiro de 1\Ienezes.
Souto, Si Iveira de Souza e Visconde de P1'Mlos ; e
sem e a os rs. ~ n OlllO
tqn.eJra, arrao,
Couto Magalhães, Fidelis Botelho, Hygino Silyu r.
ZtJma.
Ao meio dia abre-sen sess~o.
São lidas e approvadas as actns dos dias 2i e 28.
O Sn. L • SECRETARIO dá CO!J.ta do seguinte
EXPEDIENTE.

Sessão ent.

c Agosto de 1.87'9.

PRESIDENCIA DO SI\. FREDEI\ICO DE ALMEiDA,
V
-P E

:1.11

SU~DIARIO . - EXPF.DIP.:iTI:.-

Parecer .-Obscn·ar.ücs dos Srs.
· Sil\·eira i\!:u-tins, Mello e Al\·im, Jo:tquim Nab.ueo.- onnE."II
· DO Dl.t- Yotaçiio do projccto n. 2i8.- Discuss:io do projccto n. 183 A.- 3.:a discussão do projecto n. l.6:í.-3.a <lis·
cussão tio r:rojcclo n. 2'>2.- 3.a discussão do projcclo n. 87 A
c cmcnúa.- Ln discussão do projccto n. 280 u~ :1.8i!l.2.a discussüo do mesmo projecto. Emen<las. Discursos dos
).

P:

l

"'

t1e Macc•lo, Galuino das Ncvc·s, Joaquim Nabuco, .Affonso
Pcnna, Luiz fclippc c Joaquim Nabuco. Chamada.- 3.a
· ,uscuss(lo <lo pr()jecto n. 2:>'•· Emcntla.- 3.a discussão do
projecto u. 21:1 A. Dicursos dos Srs. l\Ialheiros c Olc;.:ario.
- L• discussão dos \lrojectos ns. 2Gi, 27!1 e 2S2 de 1Si9.Continua~:ío <!a'l:~ d!scnss(lo so!Jre o projecto úe· priYilcgio
tlo vallc ifo· no .X.lllgn.

A's :1:1. llor:1s da manhã feita a chamada,acham-se
presentes os Srs. FrcucriGo de Almeida, Cesario
Alvim, Pompeu, .Alves de Araujo, Gavião Peixoto, Monle, Marianno da Silva !IIoreim de llatTos
Barão e 'i la Bella, Viriato de Medeiros, E$peridião, Rodrigues Junior, Aureliano l\Iagalhiies,
Epaminondas de Mello, Franklin Doria, Ildefonso
de Araujo, Bnrão da Estancia Fabio Reis, Souza
Andrade, Mello e AI vim, Olcgario, 1\Ialheiros.
Abreu e Silva, Ignacio l\inrtins, Baptista Pereira;
Theodomito, Freita~, Sinval, .Toi>é l\farianno, Joaquim Breves, llianocl Ensl<lf]Uio, Bezerra Cavalcanti, l\Iarcolino l\Ioura e Felicio dos Santos.
Compareceram depois da ch.:nnada os Srs. José
Caetano, Flores, Danin, Horta de Araujo, Americo, Luiz Felippe, .Meira de Vasconceil<•s, Costa
Aze-vedo, Almeida Couto,
lluarqu.::. de.... l\Iaccdo,
.
.
~

'

(.

l.l

'

Silveira ?!Iartins, Aflonso Penna, Tlteophilo Oltoni
Scraphico, Prado Pimentel, Corrêa 1\abello. So:1:
rcs Brandão, Souza Carvalho. Freitas CouÜnho
Barã? Homem d~ 1\Iello, Fíorencio oe Abreu:
Galdmo, Barros P1mentel, Rny Bnrboza, Bulcão,
Lourcn(;o de All>uquerque, Azambuja l\Ieírelles
.João Brigido e Mtmoel Peclro.
'

Do ministro ua justica de 25 de Agosto concnte,
transntittindo em additamenlo, cópia de officio do
)residente das Alan-ôas. inrormando o motivo 1or
que deixou e ler cúmprimcnto .o cspacho de
remessa do inquerito do delegado de policia da
capitnl, sobre o roubo commet.tillo na typographia
pertencente á José Hygino de Carvalho.- A' quem
fez a requisição.
Do ministerio da marinha de 2i de Agosto cor-

.

.

'

o ·-

rador eoncentc na resolução que abriu ao dito ministerio um credito cxtraortlinario de 6,00:000;),
para empreza de colloc~ção de pharóes na costa
do Impcrio.-A' archivar, olllciando-se ao senado.
Do secretario ·do senado, de 28 de A.~osto corrente, participando que o senado ndoptou e vai
tlirigir á sancção impcrinl a resolução CJLlC considera D. Rita Magge~si Pinto apta pa1·a perceber o
meio soldo d~ ~~!1 f:lll?cid~ mnrido, o capit_ão reCnldas. -Inteirada.
Requerimento de l\Ianoel Gonçalves dn Rosa e
outros, negociantes residentes em Nossa Senhora
da Graça do Rio de S. Francisco, província de
Santa Catharina, pedindo o restabelecimento dn
Alfandega na cidude do Rio de S. Francisco.A' commissão de fazendu.
E.' litlo e mandado imprimir o seguinte
P.1RECER

i8i9-N. 3

n

nando as respecti-vas netas, ·é de parecer que seja
approvada a cleiç~o de eleíto1·es a que se procedeu nos dias 2, 5 e seguintes do mez de Agosto
de :1878, na matriz da parochia de Santa Thereza
do Porto Franco da Imperatriz, província do Maranhão, e em que foi a organização da mesa pre1 sidida pelo juiz de paz Francisco Corrt1a Limn e
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a mesa da assemhléa parocl!inl pelo cid::tdão Antonio Fernandes de :Magalhães Bastos.
S:1la. das commissões em 27 de A"'osto de :1879.
--: Tfleodoreto Souto. - Es]Jttidzão "'E. de Bartos
Pnnentel.

o plano do ministro, que era lançar um imposto
sqb!C a venda das apolices para amortizar a
dLVIda f~ndada. A? vista disto deliberou, o orador realizar desde I0go a. operação, pedindo-lhe
que es;le~asse, pois só contrataria com particulares, ~~ o banco do Bra.zil não qnizesse tomar
..

~

.-

'

Appar~cendo no th.cso;ro o cÕr!'etor 1\iangeon,

,

,

,

t

inteiramente de accôrdo na conversão da divida
interna de 6 para 5 "/o, deliberou 11or outro j11 eio
chegar ao .mesmo resultado, isto é, prO})Ôr á cama~·n um IJ!lpo~to sob}'e a ren~a, sen~o a parte cspccwl relatt 1'3 <tS apoliCes appllcada n amortizaciío
da diyida fundad:1, que no seu constante c progTessivo augmento, ameaea doverar asubstancia da
nossa patria.
·
Para propôr uma medida destas 6 ra evidente u
, · ·
.· ·
.
. .

que costnmt:~va vender-lhe ctlmbio, htlvendo-se
sem Jre com a maior leal
nind
e
orador não tinha tenção nenhuma de empre(l'ar
correl?r nu tra~sacçãg, perguntou-lhe como quem
~cdc mformaçue~, sr elle achava que se poderia
lazer uma enussao nas condições da proposta com
o banco do Braz iI. Elle duvidou, por achar duras
dD n~ais as condirõcs, e cnsinuou algumas modificaçues. O orador não admittiu modific~ção aigumD, decl!lrando 9ue tinha a ~peraçüo segura, si
o banco nn.o a qmzesse, e pedm ao Sr. Mangeon
que sondasse o banco.
.

pare c IDs, porque Isso ma prCJU tear a tmnsaccão
' ··. ·
' .
·
·
pois crcaria_a concu~·rcncia e, portanto, abaixa; e ô dou:; dws, deu n seg~m te rc~postn: .
thesouro nno podena fazer assim uma emissão
. • O banco ~1o Braztl, depois de ouvtr o conselho
com as vuntagcns que obteria. u:mdo as apoliccs a d1rector, aceita a proposta apresentada pelo corum ou dons tomauores; mas que si S. Ex. csti· retor ~e_fundos C. Mangeon, comtanto que o
vcsl>c al!iado a um banco uu a :.~lguns capitalistos St·. mmtstro da fazenda se comprometta a uquique assegurassem a operaç5o, teria muito gosto em cscer ~nenhuma medida legislativa que tenda a
dar-lhos toda ou mcwde un emissão.
reuuzu· ou onerar a renda desses títulos .•
Foi esta a origem da emissão, pois, si é certo
Era evidente que o orador não podia d:~r a
que clle orvdor não presumia quo o Sr. Bt1rl:ío de emissão ao banco, porque só deliberara a operação
lrapuú s~ met_tessc no _negocio, não o é menos que com o filo de crear ~ i:nposto para a amortizaoão.
20 ou 30 dws depOis dessa conversação foic O corretor, contmua oSr . .M:angeon, respondeu
lhe apresentada uma proposta por pal'te do s1·: nossn occn~iíio que cstavn certo de que o Sr. mir· •
, , · cr •
•
ni:lLI"O niio aceitaria essa condi ·ão : mas uc lcrelações tinha, Barão de Irapuá c nc"'ocianlc V:H'ia no rlin seguinte n rc~postn 111~ S. Ex. "
Wagner, para compra. de apoliccs até '110 :000.
• Nesse C<tSO, tlis:-;c o Sr. prr~hl1~nt'~ ao hanco, s6
A~ co~diçõas er~m bon.s; eram muito boas; po- nos serve a 90 "/ •. •
rem :!!ao eram tao boas como desejava o oradot·,
Trazendo esta rcstlOSttt, o corretor disse·lhe
que ::unda não_ estava resolvido a fazer a emissão. que a operação podia far.ot··so com o banco rural,
Por essa ra.zao, declarou que só emittiria abso- com cuja direcloriase havia cutendillo e que acci·
lutameuto ao par sem pagar juros das apoliccs niio ! tava toda-:; as condições illlllOStu~,
'
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Dependendo, pois, daresposta do ministl'O a proposta do b:1nco do Brazil, como se vê àa exposição
<lo proprio corretor, é claro que não podia este
tratar com ninguem, e menos fechar o contrato.
Não é exacto, p~rtanto,_ o que diz o banco rural

achava que cllc tinha direito. Com a costumada
ft·anqueza, di~se-llle: pelo contt·ato com o ministro
o Sr. não tem direito algum; não parece tão pouco
o que recebeu dos outros. Elle re!llicou-me :
• Não, pelo contrato fúito com o ministro, não;

de 40.000 apoliêes.Niio linha tratado cousa nlguma, nem o corretor estava habilitado ara fechar o ne,.ocio
tanto que aguardava solução sobre as do lJauco do
Brazil.
. Então, nesse ·caso, o Sr. Visconde de Figueit·edo
poder·ia dizer que havia contratado antes, porque
o orndor lhe fi1.era saber que só poderia trat,lr com
elle si o banco do Brazil não quizesse aceitar as

rural, unindo-os para fazerem a opera~ão cumulativamente, e pelo compromisso que commigo
tomou de essoalmente ·ao·nr·me a eommissão. •
Observei -lhe então que era isso negocio particular,
com que nada ver tinha o ministro, e que elle
usasse do direito que ju!g·a.va ter conforme entendesse mais conveniente.
Quanto ao contrato feito com o ministro, nem
o Sr. :Mangeon sabia que o Sr. Figueiredo tinha

Este banco representa uma especie de succursal
do thesouro, seu papel tem curso forçado, e é,
Jortanto, moeda legal, e o orador entendia dever
o mims ro pre cr1 -o sempre que se quer 1gu:~ ·
dade de circumstancias.
A' informac,:ão do corretor que o banco rural
:1ceitava n operacão, o orador disse: o banco rural
não é o banco do Brazil, e a esse dou metade, e a
outra metnde será dada ao Sr. Figueiredo e seus
socios, que me habilitaram a obter condieões tão
vantajosas. O Sr. l\Iangeon foi ao banco 1:ural, c
veiu com o presidente, o Sr. Lengruher ; niio
estava presente o Sr. Visc?nde de Fig-ueir~do.

principio possível que a oper::~\-ão se fizesse na.que!les termos; só acreditou quando o orado1· lhe
disse: não faço concessão nenhuma, porque_ tenho
a. opcraçao segura.
_
Depois ele ir ú praça, depois de entender-se com
o IJ:mco do Brazil, é que clle disse-lhe que podia
fnz,r a opernção com o l.lanco rnral. ; mas o orador
não lhe tinha dado ordem de ir no banco rural,
porque, ::nnda que a autorizn~ão dada fosse geral,
como convinha ao exito da operação no banco do
Brazil, para que o banco niio suppu.zesse que estava
adstricto ao banco do Bt·azil, .tlS instrucçües dadas
a.o corretor tinham .por fim tão sómente consul-

ambos queiram tudo; cada um procura seus interesses, mas como o ministro procura os interesses
do thesou~o, os dous offereccm mais garantia do
que um so.
O banco rural aceitou finalmente as vinte mil
apoli~es que 1!10 foram dadas.

c si essa .autorizuÇão foi pedida, foi tão sómentê

..

-

.l

•

1::1

..

~

«.

•

sobre o contl'ílto, si devia set· um, si deVIam ser dous. O orador respondeu : o goremo
não tem nílda com isto; é-lhe indiffercnte que seja
um ou sejam_<lons; si os senhores se harmonisam,
faça-se um ; sinão, fa!:am-se dons contratos.
.
Tres ou dous _di..1s depois. vcilt o Sr. ~Inngeon
aqui á sala úos ministros éom um só conLJ'alo
feito, dizendo que o Sr. Figueiredo c o banco'
rur:1l tinham chegado a um accôrdoedetcrminar:1m
faz
·
·
·
delle.
Trouxe o contr:Jto e, depois llo orador :;ssignnl-o, disse-lhe estas palavras:
« V. Ex. podia dispensar ao corretor uma
grunde consideração.-Qual é?- E' consentir que
elle ponha o seu nome ao lado do nome do ministro da fazenda .•
Nada mais f<lcil. disse-lhe o orador. O éscrivfío
em todos os temvós subscreveu ns esc.ripturns que
lavrou: o corretor é o escrivão dos contratos, tem
P?r fé Pt:-lilica; :(sua assignatur:l não é de mnis ;
pode ass1gnar.
Eis o como e a razão 11orque o ministro m:1udou
. . " angeon as~Ignt~sse. nnmstro acceueu
ao ped1do que elle lhe fez - para pôr o seu nome
no contrato.
Pensou que 0 negocio estivesse acabado, quando
ha trcs ou quatro mezes o Sr. M:mgeun appareceu~
llw em ct~sa dizendo que ia demandar o ~r .Figuei·
reuo,que lhe l'CCU&I.Va pagar 3. t"'illmissão,e si CU não
g~uber

~

• c.
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pura consultar o banco do Brazil. •. • ·
De fncto a :tiltoriznção dada ao corretor foi pnra
ver si o Banco do Brazil aceitava ou não a opernção nos termos em que o ministro estava babilitndo a fazer com outro, de quem tinha uma woposta.
Sem nunca esperar que esse pnpcl podesse em
tempo nlgum ser documento para o fim especial
que ora me occupo, gut~rdei-o; pois foi pelo
Sr. llian geon escripto quando trntou -se da questão
com o banco do Drazil, dizendo ellc que havia devolvido á directorin do banco, rrue lh'o pediu, em
que haviam lançndo as condições que exigiram.
Elle escreveu-o para a imprensa, mas havia.
co usas, ainda que verdadeiras, escriptas com certa
•

0

i

,

I

·

.

~-

,

não serem mal interpretadas, c não tldmittiu que
fosse impl'esso para não ])arecer que concordava
com essa olJscurida.de de duplo sentido.
A' vista do que disse, vê-se que são rigorosa·
mente exactas as respostas que deu ás duas perguntas do S1·. Visconue de Figueiredo :
Primeira, o Sr. Frnncisco de Figueiredo apresentou-lhes uma }Jroposta de compra de l10,000
apolices aintla antes de haver deliberado fazer
:.1. emissão;
Segunda, foram·lhe concedidas 20,000 npoficcs por justa deliberação do ministro, sem. intervenr.ão ln·uma e corre!or.
Quanto á questão entre o Sr. Visconde de Figneiredo e :Mangcon em relação no banco rural,
em que :Mnngcon diz ler sido intcrmediario, o
ministro nnda teve com isso, é interesse pri·
vado.
Tinha de fazer esta declar:1rão porque é l)Ossivel
que por outro::; serviços, por esses em rela~o ao
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banco rural, o corretor tenlm documentos que telligcncia avaliar as serias consequencias de seprovem o direito allegado.
melhante reemigração.
Eu lerei, Sr. presidente, o fÍ'Ílc dizem os jornaes
. O SR. LUIZ ·FELIPPE:- Bem, mas fica tirado. a
hmpo que S. Ex .. tratou directumente com o de Santa C.utharina.
.Q

i

O SR. SILVEIRA MAnTINS: -Sim, senhor· nem
o Sr. Mangeon sabia que o Sr. Figueiredo hav:a
ei o propos a a guma ao mm1stro, sou e-o no
momento em que affirmou-lhe que o lnmco rural
aceitava a opert~cüo.
t!~as disse que "o banco rural aceitava a opernç<JO quando trouxe as condições do banco do
Brazil, a que o ministr_o tinha de responder.
uando deu as a ohces no Sr. Firrueiredo n1ío
havia contrato algum com o banco rural foi uma
novidad~ para o orador ou antes uma inexactidão
o que d1sse o !'elatorio do baneo.
.
•
.
,
· ava que
a quantw t~tal era mmto para elle, como seria
tambem mu1to para os outros tomadore;;
Isto foi tudo quanto ouve.
'·
Si o !wnco. do Bra~il n~o. f~z a operação, foi por·
que nao qmz; podm dmg1r-se directamente ao
P:?verno! nem d'ahi vinha dezar algum l):J.ra a
àirectona do banco.
.Quem trata de negocies de terceiros, não se
pode vexar de .procurar os inleresses lícitos da-

• 1\!as o. lJ:tn~o do Brazil, disse o corretor, nffo
so aceita propost:Js
n- . e por essa razvo .não
. Com estas de-clar:~ções, julga ter posto os fact~s
fo~a de toda~ duvida p~r~ esclarecimento do 1mbhco ~dos tnbunnes, SI tiverem de intervir nestn
quest:.!o.
~!ropue,

O Sr. ~iello e Alvim: -Sr. presidente,
as car as e jornnes _que on em. rcce 1 a provmcw
. de Snnta C:1tbnrma demmcwm acontecimentos
muito g-raves p:-~ssados ultimamente nu colonia Ha·
jnl1y, sohre os quaes n1ío posso deixar, como unico
representante daquella província presente nesta
casa, de chamar a nttcnção do g·overno e pedir
inform.a.oões que esclareçam os factos, contando
desde Ja com as providencias efficazes, caso ainda
não tenham sido tomadns.
Sr. pre_sidenle,_ os colonos it3lianos estabeleci·

Jonia, d~n,do· c;mo 'r;zão dessa .retirada ~s mito~
tratos que recebem do respectivo direclor o Sr.
Carvalho Borges.
·
0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Não apoiadú·
é muito distinclo.
'
O S!l.}fEtto E ALYil\t :-Na opinifío de V. Ex.;
n~ opmwo .E"ernl dn provincin é o contr:Jrio como
~m~cter, nao trnto das su:1s qualidndcs moracs e
mtellectunes. 1llas em rclnrflo no car"O que orcupn
contra a opinião de S. Ex: protestaÍn os factos. '
O Sn. LounENÇO DE ALnUQUEDQUE:- Peço a pa·

.o ;;n. MELI.<l E AI:"V"1}.~:7 Sr. Jlrçsidente, em um
so d1a perto de WO mdlVJduos í:lclxnram o Itaj:1hv
e ~irigiram-~e para a r:rpilal com o fim de rq1~:
t.rwrem-se. Como se vê, não é só a colenia que
abandonam, é tambem o paiz.
. Não e preciso carregar as côres deste quad-r~,
Sr. :pr~sH1entc: esta ao alcance de qualquer in·

.

/

Consta-nos que sete familias italianas colonos
da colonia Brusque, apresentarnm-se hontem ao
«

•

•

•

•

:'1

direc~or daqu~lla colonia e fuzet{do sérias e gr:l.ves
revelações.
• W~aturai que S. Ex. o Sr. presidente da
provmcw. e o Exm. Sr. Dr. chefe de policia procurem deseobrir a verdade, pois é de admirar que
entre tantas colonias no provincia só}llente da
clamatões. •
Diz-se ~a corr~spondencia· do Itaj:11ly ( lê).=

.

-

'

.-

de Agosto, ti1:aram p::~ssaporte ou guia da direcção
destas cGlonw~, noventa familias que seguirão
para essa cnpital com o fim de se repatriarem.
• < Torna a lla!ia a rebaver seus filhos,quetinham
vmdo ao Brazll buscar uma segunda patria e
dizem n~o haver encontrado mais que uma madrasta ingrata !
·
« Consta-nos que esses colonos embarcarão no
vapor
Clementina, que ahi deve
passar
.
.. ..
. até 20.. do
~

~

pesso~s ~ ~001~000.
'
'
•Indngorit ogoverno deste pobre paiz das causas
de semelhante emin-racão '!
• •Por. que não. se tr~ ta de verificar dos motivos que
tem fe1to daqUI sahttem cerca de tresentas fami·
lias, depois que é director destas colonias o !tomem de ban (synonimo de conservador nestas pa·
ragens) Sr. João de Carvalho Borges Junior 'f
•Dns ...colonias
. . Blumeneau,Luiz Alves.e•'Azambtlja,
.
con~ta que se tenha retirado, sinão um ou outro
~adio ou malandro; entretunlo que aqui a ~ahida
e em massa.
«Por que sertí?
·Exigirá o director excesso de tmhalho da 1>arte
dos colonos'!
. •l\iio ; c até consta que lhes pag-a salarios de
Jmagin:1rius trabalhos que nüo lizernm.
•Ainda mais: Passa :Jqui por certo que os colonos
ve11dem os l t ne lhe não ertence á ret x.to
de venda de bemfcitr rias,-que não existem.
aE porque se consente em semelhantes escandalos, é que ninguem sabe.
•Dizem-nos que l1a colonos que retiram·se para
a Europa, depois de terem vendido dous e tres
lotes, sem que os tenhnm trabalhado.
•Não l:'abcrú disto o honestissimo director?
«E o facto, que se assegura ser lambem verdac"!;;: o, de se permittir a alguns especula dores receberem letes, como se fossem colonos, para os
vender :í cem c a duzentos mil réis á t~;~rceiros,
que os nrro })Ódcm haver, porqne não tem direito
de se {11.(/il· tambem de colonos; será desconl1eciào
:10 atcn· is inc
i
,
· ~
sujeitos concede de-pois segundos e terceiros lotes,
que silo dt~ me~ma rórmu revendidos, sem a necewni~ posse, que se funda, :para o colono, na
derrubada, edificaçilo de casa e plant:1ção '!
· , Mande-se svndicar sobre semelhantes factos e
examine-~e o Iívro de matrjcnla, que se achará
talve:z a prova do que ahi vai dito.
~

;""
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«Por muito occupado não pôtleo digno Dr. chefe
de policia Ottvil-os naquellc dia, fnendo-o hontem,
nuo tendo nús ainda noticia do resultauo do3
depoimentos.
Do Itajahy õ-sc na mesma folha :
Colonia Itajahy.

(

L

zileiros 'I
• E' realmente lamantavel o que se esü a;:~ui
passanuo!
•Parece que estamos nos conl1ns da Africa~ e que
o governo ignora completame.Qtc o que por aqui
vai, deixando-se mvstificar por um ganhador
inepto, incapaz, do cárgo que exerce !
•E' tempo já de se por cobro a tanto escandalo!
•Agora o h?m do directorvive a ·rasga1· sedqs ao
agente z;articular do Sr. 1Úfredo Cha\~es, inspector nos I
geral dns tonas e. colonização.
, Consta que, além das.680 famili:ls que seguiram
qO obre do howem at6 Hcou admirado de tanta
o
' .
zumbain, elle que estava habituado, segundo por guirão por
estes dias ' mais 80 do Novo T?·ento
aqui se diz, a attendel' com a rnaior promptidão para o mesmo logar.
ao toque da campainha do Sr. Clwves, na In• Vai isto ficando desj:ovoaclo. Os colonos assispectoria.
gnal·am na directot·ia uma declaração, que odirecto1·
•Proh l>UtlO>'! •
manda escrever, como lhe Jlarece, e obtem guia
Epami-nondas.
para se retirarem, sem nada pagarem, abandonun.
o pre en 1 as e nnagma as em c1 onas e seus
. O nobre deput:úlo.sabc que ~m ern :lJUdanle do lotes 1 E' realmtmte muito interessante o que se
<ltr~c:Lor c outt·o a~r!men~or. Estes uous I'U}l~cio- ostú fazendo! Como é que o govcmo consente em
twrws for~:m dcuHtli<los pelo aclnal S!· mm1stro scmcllwnte monstruosidade! Quem comprar os
da ngril:uliura, entretanto elles _c~ntmumn 11os lotes abandonado5 pagarú a divida dos colonos
n~csmos c:11·gos, sem caractet' ollicwl, c de certo qne os abnndonam; mas si o lote não tem hcmfeil~ao traiJ:dhm.tt dc_graça; quem os I•aga? Donde toria alguma; si, paio contl'ario, elles estão de·
'em o dmhlllro ?
.
preciado&, pela falta dns maLtas, que os estcrilisa;
O Sr.. PnESIDENTE :-Peco ao nobre deputado si finulmeilte cst:•s colonias estão ficando desertas,.
rrue resuma o mais possível as suas obscrvaçõe~, quem h a de comprar- os centos de lotes abandonados?
uc approxtma- a 10ra c }Jassar a · ." }Jar e
« ;:,era po.ssLvc que o governo gera
nao 1guc
da ordem do dia.
absolut<1111ente o menot· interesse a estas desgracolonias, que gemem sol) as gurras de cért~s
O Sn. 1\IELLO E Ar. VIM:- Vou :•cnbar jit, Sr. prc- çndas
aves
de
rapimt?
'
sitlent~, e peço que não me interrolllpam, porque
• Até onde irá o patronato?
a questão 1.\ da maior gravidade.
• Ignora o governo a maneit·a por que o aetual
A Regeneraçi'io do dia 21 diz (lê):
dit·cc.tor trata e:;lcs pobres colonos? Por corto que
• ltiolhor informados, reclificamos a nolici<t que não, pois consta f1U3 elles têm feito tts mais sudemos.en~ n9sso nm_nero !Jü?Sado dtJ que alguns lemnes dcclm·ações a seus agentes consubres, que
colonos 1t:1hanos tmlwm ulo espontaueame.lle as tem lransmittido ~i seus superiores. Sl.lrá entre·
queix:tr-se do Sr. Dr. Carvalho llm·ges Junior, tanto isto justo?
director da colonin Itajahy. E~ses colonos foram
• O pobra colono vem Íl sé<l.e para fallar com o
~hamad~s ú policia c ahi dcposeram os motivos< de director sobre seus direitos ou fazer c uni uer re·
c.
c. ( ,
'
eo
cln.m:u:;~o que convenha a seus inlet'e~ses; o dircctor
affirmam, mãos tratos recebidos do dito director. ncga:.se a ouv·H-os, tendo algu.n.s o l)rocurauo dez
« Pesson fidetligna tamhem nos assegurn gue antc- vezes para fallar·lhe! Quando se vf: muito per110ntem outros colonos da mesma coloma foram seguido manda dizer-lhes que requeiram o que
cspontanenmenle queixar-se ao Exm. Sr. Dr. cbefe quizerem. Os poln·es, não tendo outro remedio,
d~ policia dos mãos trntos que receberam do fazem suas petiçõ~s.-:- pngundo feitio dellas e sello I
d1rector, o que em muito contribuíra para a reso· O que succedc porém? Nunca obtêm o men:or deslução que tonwram de se repatriarem.
pacho.
(r

I

•

•

•

•
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capricho de sustentar um m~o funccionario, cuja
inepcia está per!'eitamente demonstrada, e por desgraça da minl!a provincia praticamente exrJerimentada.
O Sr. ~Ioreira•nrandão (pela ordem) :
Brusquc, 16 ele Agosto de 187!).
-A camara ouviu o discurso que o nobre depuFinalmente n'uma da'5 cartas que tratam do as- t~clo, o Sr. Bezerr~ Calvacanti, ~ pretexto d~ jus-

• Podemos g~r:mtir que ha numero superior a
duzentas, dormmdo o somno do esquecimento, sob
o pó l:o archivo l
: E viVa o nosso p:~ternal go_vcrno !-Eparninon-

' u-

-~ •

colonia Itajnhy está desovando ! Perta de
500 colonos acham-se aqui c retiram-se pnra á
Italiano vapor Clementi11a, que mandaram fretar
em I\1ontevidéo e quo é e:-;p_erado a c.1da momento.
Declaram elles que os italianos-todos-da dita
c lonia se retirarão si o o·overno não nomear outro
director. •
Emfim ha topicos U.e cartas que tenho e que não
lei_o pa!a não tomll:r tempo á camara, mas que pu« A

Tenho necessidade de dizer alguma cousa em
defeza de liberaes dhtinctos, amigos meus que
l;llelltos quo <lgora peço para formar juizo seguro foram accusados pelo nobre d~Jputado. Preciso
acerca de ~uccessos tão lt1mentavcis, c que neces- além disso tomar em consideração um de seus
sariamente hão de influir de mn modo desastroso iliscursos anteriores, a que não pude log-o responsobre a múcha e futnro da colonisacão que tantos der por motivos que hei de declarar. Por isso peço
a V. Ex. que se digne consullat· á casa si me consacrificios tem custado ao Estado. •
l\Ias não posso deixat· de dizer que a insistencia cede urgencia, para c1ue, não sendo pos:o;ivel hoje,
em conservar-se na direc{~ão da colonia de Itt1jahy o no primeiro dia .ele sessão que se seguir seja dis. Sr. P!esidente, não. anteciparei quaesquer con-

s tderaçues, uguardar01 que venham os esclareci-

'

.

"'

...

males ...
O SR. PnESIDENTE :-Por quanto tempo?
O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Não apoiado.
O Sn. ?!IonEmA DuANDÃo:- Por~uma hora.
O SR. l'iiBLLO E ALvm :-... não tem nwis expliConsulLaua a camara, é approvada !a urgencia
cação razoavel. Este senhor tem sido infelicíssimo pedida.
·
na sua administração.
O S1•. Joaquim Nahueo :-V. Ex.
0 Sn. LOUUENÇO DE ALDUQUEUQUE :-:Muito feliz, deu-me
a palavra?
ao contrario.
O Sn.
nobre deputado c contra ellcs n:o
considenu:ües dictadas pela amizade.
O Sn. Jo.\~~Ulll NAuuco :-Pe~o penlão, mt1s o
Log-o depois de assumir o ca1·go de dit•cctor teve ponteiro é agor:1 fJ uo estil sobre a primeira letra
a lwbilidnlie, pelos seus ados le\"inuos e impru~ romana tlo relogio.
tlentes, Lle provocat· as irns dos pacilicos colonos
O Sn. l>nESlDENTE :-E' justamente o termo dos
que se lcvuntnrnm coutr<l elle, oiJri~·ando-o a ocul- 3;(1, de hora pnra expediente. .
.
tar-se e a rugir j)tlru não ser victima !los furores
o SR. JOAQUUl NAUUCO : - v' E:c sa.be que eu
que excitúr:l, sendo até preciso marchtlr desta
cúrtc uma das ulas do :l_." bat:.Jlhão de fuzileiros não costumo abusar da paciencitl da camara .
.m recuem levanto t1·a."'oassum Jto im ortante.
Vi hoje no Diario 0/ficial alguma cousa que atncn
lecer-se a ordem naquelle estabelecimento.
as atlribuições e a dignidade desta casa. .
Deveri~ então ser substituido, porque ficou tão
Desejo chamar a attenção do governo e provodesmoralizado .•.
car algumas explicações sobre o assumpto.
O Su. LounENÇO DE ALBUQUERQUE : - Qual desO Sn. PnESIDENTE :-O regimento esta.belecc o
mot;alizado !
·
modo como se póde pedir urgencia, isto é, ::i o
O Sn. 'MELLC·E ALYI~I :-... que para manter-se negocio é de uatur,:zu tnl que, não scnuo tratado
o principio da autoridade na colonw, isto ti, para no mesmo dia. se prejudica.·
.
·
manter-se a <mloridaüe uo Si·. Ct~rvalho Borges,
O Su. JoAQUu.I NAnuco :- Então peço urgenciu
Jlara que pudessc·conlinuar a occupar o logar em por
cinco minutos, só o· tempo para estabelecer a
que se acha, teve o governo de collocar alli um
forte destacamento uo 17.ú batallliio commandado questão.
1or um oficial como "'Uarda d:l 1essoa do Sr. CarE' concedida a ur"'encia.
valho Dorp;es.
O Sr. Joaquim Nabuco :-Eu não
O SR. PnESIDENTE :-Lembro ao nobre deputado abusarei da paciencia U.a casa.
pela segunda vez que a !Jora do expediente passou.
Como V. Ex. sabe, a cnmara votou, ba tempos,
O Sn. IIIELLO E ALVL\f: -Sim, senhor. Creio que é um emprestimo municipal de (1,.000:000$. Pela má
tempo de acabar e tumbem de repnrar-se o erro com- organização actual das nossas ceusas, o g9verno
mettido pelo governo. Parece que os grandes in- não interveiu, com a sua palavra a.u:torizada nos
teresses da co!onisação devem prevalecer sobre o debates • .A camura votou a esmo .
.A.. 33.-!01,10 IV.
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Sn. GALDIXO DAs-NEVEs:- A esmo não, porO Sn. JoAQUIM NAnuco :-E' disto que vou occuque eu chamei a attenç~o da camara. A camara par-me. O honrado Sr. senador Silveira da Motta~
votou com conhecimento de causa.
creio que com assentimento de grande parte do
senado,
pediu .ao nobre
ministro
que
...
..
. . do. imperio ...

" D

ao parlamento, sohrê a ex;.cta somma da divida
municipal c sobre a natureza das transacções que
a camara teria que fazer para obter os meios necessarios para pagai-a. Um emprestimo desta ordem
n\o podia ser votado com conhecimento de causa,
~em ser presente ao J)~rl~mento uma ~om~a tal de

e verificasse o facto denunciado de não ier cliÚ
prestado contas, para mandar re:<ponsabilisal-a,
si fosse verdadeiro.
O Sn. lHAnTm FnANCJsco :-0 S1·. Bezerra ele
Menezes já contestou isto com a sua pulavra.
O Sn. GALDINO DAs NEVES: -E o Sr. ministro
do imperio affirmou o contrario.
O Sn ..JoAQUpi NAnuco: -0 honrado Sr. minis·

O . Sn. PnEsiDE~""TE :- O nobre deputado está
fallando contra o vencido.
. O Sn. JoAQOilii NAnuco :-:-Eu ainda não }lassei
dos cinco minutos, nem estou falhmdo contra o
vencido, estou expou o o aclo. ste empresllmo
de lí.OOO:OOOi$, englobado na immensa enuda de
additi':os foi para. o SCI!_ado e al!i foi separado para

largo período a camara· municipal não cumpre o
dever de apresentar suas contas ao parlamento
O honrado presidente da cmnara municipal,
nosso col!ega pelo Rio de Janeiro, attenuou .}lOr
alguma fórma no Cruzeim de hontem a declaração
tão explicita, e a censura do nobre ministro do imperio, tão formal que só me admirei de uma cousa:
que S. Ex. n~o fizesse succcder·lhe as nspensão da
camara municipal e a respectiva rcgponsabilidade.
O Dia1·io O cial ve1u oré!m arrn-ravar a u stão
esta manhã. O governo não quiz deixar sem contestação ao presidente da camara municipal, nem
consenti~ .Que S. ~x. a.ttenuasse a declaração do

<

'

•

camara sabe a respeito do parecer apresentado pela
commissão competente. O l1onrado senador por
Govnz, o Sr. Silveira da Motta, reclamou c n:~ dis·
cilssão do orçamento do ministerio do imperio lançou alguma luz sobre os negocias da camara municipal da côrte.
ALGUNS Sns. DEPUTADOS :-0 addilivo já foi daqui
separado.
O Sn. JoAQUIM N.1.n-r;co :-Foi separado depois do
votado ; o que e_u quizera é que fosse separado
para ser discutido. Esta separação, tlepois de realizado o facto, não é tão proveitosa como seria, si
fosse antes, porque seria objecto de uma discussão
especial.
Mas o llonr~do senador por G~yaz reve!on á

dito~ é que ba 20 annos a camara municipt~l d~
côrte não presta contas á assembléa geral !
O governo precisava ter nesta casa um pouco
mais de opposição do que tem. Nós somos poucos.
O Sn. JosÉ MAnh\.Nxo:-Mas são bons.
O Sn. JO.-\QUm NABUco:- Não podemos re-.
partir entre nós todos os trabalhos. 1\Ias estou
convencido de (IUe para o regular mecanismo do
parlamento é nêcessario não só uma m~ioria dedicada, mas tambem uma opposi~ão numerosa
p3ra dividir r:ntre si esses trabalhos.

Vou ler o que disso~ Dia1·io OOicial de hoje. (Lê.)
Pergunto si havendo uma divergencia tão grande, entre a affirmação do honrado presidente da
municipalidade e a affirmação do nobre ministro
do imperio ; estando de pé a denuncia do nobre
r

•

~

pre a camara mumicipal a obrigação de mandar
contas ao parlllmento, si existen1 sobre a mesa
ou na secretaria desta camara ~s contas deste
anno prestadas pela munieip:~liclaclc; 11ergunto si
b nobre ministro do imperio não tem nada a accrescentar á sua declararão fl!ita no senado ; si
não acha no procedimento trnçndo pela lei recursos para obrigar a camara m nnicipal a prestar
sua.; contas, ou si está resolvido suspendel-a e
m~1 odar re:: onsal ili
·
Dizendo est:~s palavras- eu apenas desejo que se
esclareça um pontO-IJUe não púde ficar suspenso
no juizo da camara. São attribuições que nos
rompete· por lei (apoiados); estamos obrigados ao
cumprimento deste dever, c nós que recebemos a
hospitalidade desUt grt~nde capital do Rio de Janeiro, nada devemos ter mnis á peito do que os
interesses de sua municipalidade ("lfuito bem).
ORDE~l DO DIA.
Procede-se á votação do projecto n. 278 (creditos
ao ministerio da marinha), que, posto a votos, é
a 1 )rovado com a emenda otre~e i a

chamada para outros pontos, ou porque nüo teO §r. Ddef"ou§o (pela ordem) requer a innllamos entre nós nenhum presidente de camara vcr~ão da ordem do dia, anm de discutir· se o promunicipal como o nobre ministro do im}lerio, a jecto n. :183 A de auxilias á -lavoura.
circumstancia de niio m11nd:-.r <1 camara municipal
Posto a votos, é approvado o requerimento.
suas contas ao parlamento passou desapercebida.
O Sn. BAPTISTA PEREIRA:-Este facto foi conteso Sr. JoaquiDl Nabuco requer a Ve•
tado pelo presidente da camara muniCipal.
rificaçiio da votaÇão.
.

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 8 de 27

Sessão em 29 de Arrosto de l8í9.

259

O Sr.JoséBasson requereu e a camara
Consultada a casa, resolve novamente pela apconcede a retirada da emenda que havia. apre, provação do requerimento.
Contiuüa a f.. a discussão do projecto de auxilias sentado a este projecto.
á lavoura.
em 1. aC) discussão• e é approvado seru debate
Entra
•
•

.

discussão.
Posto a votos, é o requerimento appJ,"ovado.
u r. Joaqu m
ueo pe a01· em :
-Sr. presidente, V. Ex:. ha d() desculpar- me ;
mas a constituição não me deu senão :l/122 de
responsabilidade pelas decisões desta casn, ~ eu
não quero aug-mentar a minha responsabilidade.
Evidentemente nós não estamos aqui em numero;
eu não uero votar nem or dous nem or tres dos
meus collegas, desejo votar somente por mim.
O Sn. PRESIDEN'rE :-0 nobre deputado deve
observar ue os nossos·col\eiTas não se conservam
em seus ogares por occas1ão a votaçao, con orme
o reiTimento prescreve, o que diffculta a npreciação do resultado das decisões da ca,;a (Apartes).
Procede-se a votação, e é approvado em i. a dis-cussão o projecto substitutivo da commissão, ficando prejudicado o projccto apresentado pelo
Sr. Homem de 1\iello.
·
·
E' sem debate approvado em 3."' discussão e
remettido
á commissão
....
.
. de redacção o.projecto
.

canna.
. A requerim~nto

-

D. Maria Luiza de Brito Sanches, bem como a

emenda apresentada pelo Sr. Buarque de !11acedo
sobre D. Rita Candida de Victoria Lima.
Entra em 3.a discussão e é approvado som ·debate o projecto n. 2q2 de :1.879,. sobre os ''cncimentos dos fieis do thesoureiro da rocebedoria do
Rio de Janeiro.
Entra em 3.a discussão t1 é approvado o projecto
n. 87 A de 1879, autorizamlo o governo a m:llluar
..

•

"t.

d~ ~r.

~e

Buarque

'Macedo,

f?.~

Entra em 2 .a discussão o projecto.
Vêm a mesa, são lidas e apoiadas e entt·ain conjunctamente em discussão as seguintes

Qne a verba v~!ada para os estudos do mal da
canna ·
·
fazer a respeito do mal de que está acommettido
o café na província do Rio de Janeiro.-Freitas
Cautinho.

Onde se lê - na Provincia de Pernambuco - accrescente-se- Bahia e outras províncias,; que
soffrem do mesmo mal.-Amgão Bu.lciio.-Ildefonso de Araujo. -Almeida Couto.- .4.ugusto
Fmnea. -Rodolpho Da11tas. -Ruy Barboza. -li!ar-

colinô 11-IoU!·a.

Depois das p31avras-na pt·evincia di! Pernambuco-acrescente-se-e na da Parahyba..
C)

-

o

S. R.-Meira de Vasconcellos.-Amg(io e Mello.ll!anoel Carlos.

Onuc se lê- na prc:ivincia de Pernambuco acrescente-se - e Matto-Grosso- para estudar o
mal alli co.nhecido vulgarmente com o nome de-

determin~r linha divis~ria entre Santa Catharina causa damno irreparavel.
e Paraná; bem assim é tambem approvada a seS. R. Sala das sessões, em 2!> de Agosto de 1879.
guinte
- Jllallteir·os.
E:\lENDA.

A ass~mbléa geral resolve :
Ficam pertencendo :i provincia do Ceará as co·
marcas do Principe In1perial e Independencia, extremando com a provincia do Piauby por uma
m 1a que, partm o a cumw a a erra ran e,
no logar Gravatá, alcance o boqueirão do Pnty, e.
seguindo por este, chegue á confluencia do Rio
Macambira e continue por este nos limites reconhecidos até agora.
·
Art. 2. o Fica pertencendo á província do Pi:mhy
a freguezia da Amarração com os limites que estabeleceu a lei provincial do Ceará n. 1360 de 5 de
Novembro de 1870, a saber: da barra do rio Timania, rio de S. João da Praia acima, até a barra
do riacho, que segue para Sailt'a Rosa ; e dahi em
rumo direito á serra de Santa Rita, até o pico da
Serra Coea1, termo do Piauhy.
'

• o

• • . .-

•

O Sr. BarrQs Pimentel:- Sr. IJre·
sidente, o facto de ter- me assignr1do vencido
como membro da commissão de fazenda, em contradieção com os outros membros das commissõcs
de fazenda e agricultura, que, reunidas, deram
•

lj

•

'

i., -

a dizer poucas palavras em justificação do meu
voto.
Sr. presidente, sou parti dar i o dos auxilios di- ·
rectos :.i. lavoura, que considero o unico meio de
salval-a da crise que atravessa ; e assim é que fui
um dos signatarios do substitutivo que a camara
votou hoje em :J..a discus~iio. Votarei, entretanto,
contra este auxilio 'particulnr que se pede para a
lavoura da canna em Pernambuco I?Or dous motivos. Em primeiro Jogar a molestw que a1fect..t
actualmente as c.aunas de Pernambuco não é um ·
mal que s.e t~nha veri~cado existir unicamente

lei se refere a todas as jurisdicções e competencias,
U:lt SR. DEPUTADO :-Apoiado; na Bahia tam·
inclusive a ccclesiastica.
bem.
Sala das sessões, :19 de Agosto de !879.-José
O Sn. B.\nnos Pn.m:>"TEL~: - E, para. só faltar da·
Basson.-F. Do,·ia.-João Brigido dos Santos.Tltomaz Pom]Jeu de Souza Brazil.-Liberato Bat·- quelbs províncias que conheço mais de perto, ast'080.-losé Viriato de Medeiros.-!. B. de Souza segurarei a S. Ex •. qne esse mal produz igualmente estl<lgos nas provindas da Bahia eSérgipe.
Andt~.
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'.
A que~tão, pois, limito-se a mc;strar á c;nnar:,,
O Sn. MAncoLrNo IIIounA : -Mas isso não é razfío
para que não se vote o auxilio á lavoura de Per- em primeiro Jogar, que esse mal causa actualmente na provinci:~ de Pernambuco, e consta-me
n:mll.mco.
outras províncias do norte (apoiados),
O Sn.. ~ULcÃ~: -E' antes ~·a~~o para que se es- EfUe em
•
•
., r
r ~ rA oi dos .
Depois,
que
o
m::tl
não
acha
devidamente es·
U:lr Sn. DEPUTlillO : - ~00:000~ para cada pro- tudndo ; que os pareceres apresentados
até hoje ~o
vinda, e.uma emissãozinha de papel-moeda.
governo são divergentes; que a simllles sutJstitmçao e scriwn es, que por mui emp
·
O Sn. BAnnos PilllENTEL:-Accresce, Sr. presi- nos persuadimos scrin um remedio permanente,
dente, que a molestia da canna nas pt·ovincias do cflicaz, 11Üo o é realmente, trro completo ao menos
norte tem .sido mais de uma vez estudada, che- como seria para desejar ; é, além disso, um reme·
gando-se sempre ao resultado de que o meio de se dio rotinario.
occorrer a esse mal é a mudant~a de semente.
. Senhores, qu:mdo se tratou do mnl na provincia
da Bahia, foram remettidas desta côrtc, or conta
~ LD N
~US DEPUo Est:1 o, novas sementes; e nenhuma razao 1a
TADOS:-Apoiado.
O Sn. BAnnos PrliiENTEL:-E não sou cu quem o ;nesta occttsião para que a província de Pernamâiz, são os sio·nattlrios do Jro·ecto < uando pedem buco, bem como :1 propria provinc!a da Bahia, que
c.
,
.
e ,
~.
logo o credito de 200:000~ para a mu auç:a (.
de sementes, o que parece contradictorio, porque
si o remedio é conhecido, o estudo do mal é perfeitamente dispensavel.
Sr. prcsitlente, alguns dos membros das duas
com missões reunidas pensando assim deram o seu
parecer favoravdmente ao projecto, quanto a
esta segunda parte, isto é, auantCJ ú remessa de
sementes~ o que me convênce ainda mais de
que sómente ella seria necessaria; mas contra
es a egun · , r e ;,r
ar i,I
r O Sn. BuAnQUE DE MACEDO: -E' o Sr. Krauss,
dito que parn a muuançu da semente da cauna o chimico
do Instituto Fluminense de Agricultura,
não é preciso o auxilio directo do Estado; não é e cujo rclatorio
tenho aqui.
· ·

se

... ·

:-

(Trocam-se muitos apartes.)
possa fazer; pelo contrario é cousa que em varias
Etl vou continuar.
províncias elles por sua 11r01H'ia iniciativa tem
conseguido.
Sr. presidente~ a questão foi exammada no imPosso informar. aos nobres deputauos que em perinl instituto de agricultura por individuo:;
varios engenhos da província que represento se muito competentes (apoiados), entre elles pelo Sr.
~et?-1.m~dado a scmetlte t!a c:mua uuil;ameute por · conscl!J.eiro Capauema, o Sr. Gordilho Pnes Leme,
,

·I

L

\

•

't

,

•

•

•

cena': todos elles m~ito ~~utor!zados.
Eu· tenho aqui os seus p;~receres, cuja stun ·
ma é a :;cgLlinte: que o mal póde ter di versas
origens; e as opiniões uivcrgiram quanto ao que
:.fl'edou a canua na provinda da Bahia, isto é,
si provinha do enfl'nquecimento do sólo e att·azo
O Sr. Lourenço de Albuque1•que: nos processos de culturn, ·ou si, como pensava,
-Sr. vresidentc, pt·eciso lambem explicar o meu talvez sem gr:mtle fundamento, o St·; Iüauss, das
voto. l'areceu-me que o ili ustre relator da com- condições a tmos~hericas ; outros entenderam que
1 i· ã
st· '
·
c
•
c;mnas na província de Pemambuco é a mesma
O resultado de todos esses 'estudos, Sr. presique tem apparecido em outras províncias; e como dente, foi que ninguem absolutamente pôde dizer
para tal molcstia o unico rcmedio é a mudança qual em a cnusa desse mal.
.
de sementes, votei pur eile.
O Sr. Dr. Capanema, um dos l1omens mais
Entendo que si a molestia não é conhecida c é illustrados que nós temos neste assumpto (apoianecessarió que o governo mande estutlal-a, não dos), aconselhou no governo que incumbisse :1
é acertudo que antes 1lisso se remettam novas pessoas muito competentes vara procederem its
sementes; o contrario fura receitar antes do diagnos- necessarias indagaçõns e estudar o mal. ·
tico do mal.
.
O mesmo m;tl jú se manifestou no município de
Assim, uma de duns; ou o mal é conhecido e Campos. Alli acreditou-se mais geralmente que o
neste caso não precisa ser estudado, tornando-se malproviJ:J.ha da exhaurição do solo: aconselhou-se
unicamente necessurio que o governo providencie o adubo das terras, o seu amanho, e dahi resultou
com remessa de sementes; ou é desconhecido; c muita melhora.
· a· r e, r. presi n e, o n
urge , 1 oü 1
ci. , r p~ra m:ns ar c o reme 10
que a natureza dn moles tia exig·ir.
vincia da Bahia ; actualmcnte manifesta-se na de
Pernumlmco, e vai -se e:-Lcndendo a outras proEis a razão do meu voto neste negocio.
víncias.
· O Sr. Buarque de lUacedo:-ScnhoPergunto eu, senhores, ser:í. snfficicnte como
res? não preciso encarecer de que importaucia remedio efficaz a substituiçã.o da semente?
sena para o paiz a calamidade da molcstia da
Por ora, os estudos que aqui tenho (mostrando),
canna de assucar, si esse mal fosse irremcdiavel. que os nobres deputados púdem consultar, si

O mesmo tem succedido JWS pt·ovincias <lo Uio
de .Janciru, Bahia e muitas outras onde a canna
cayeuno, prcrerivel por ser mas rica em materia
saceharina, tem~ sido substituída 110r otttras cspecies.

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 10 de 27

Sessão em 29 de Agosto de

i87~r.

quizerem, revelam sómente quo este remedio não

atacadas da molestia, alleg:mdo falta absoluta
de melhor semente·; o que com pezar informoé que, nos lagares que visitei, a lavoura da canna
está em circumstancias tt·istissimas; fazendeiros
da ha que se acham reduzidos
. a uma decadencia in-.

é completo, niíe é efficaz (Apoiados). E quando
fosse, quem ·nos dil'ia que o m;tl que ataca actualmente a canna é o mesmo que devastou os
canJ?aVi~es

dos e_ngenb.os da Bahia ~~E si o ma~

pies subsLituiçüo da semente, qual a razão por que
elle se reproduz?
Senhores, os factos ue se deram no munici io
e ampos, reve um bem que esta questão niío
está estudada_ Eu vou até o ponto de aconselhar
ao gov_erno que, si não tem no P•liz pessoas competentes para estudar o mal da canna, contrate-as
no estrangeiro (apoiad11s); que despcnda não só
200:000~, como mesmo 500 ou mais,· comtanto
ue se ossa extin.,.uir ta alami ·
!li
(Apoiados).

_

A camara comprehende perfeitamente a natureza deste mal e até onde podem ir os seus resul.• , ·
· i· já . i
et u
os
municípios mais ricos :14, ou :16 engenhos, que estão
com as safras quasi perdidas. Pois, quando é que
os lavradores. da pt·ovincia de Pernamhuco poderão obter de prompto sementes em quantidade
sufficiente para uo menos salvar as futuras safras?
Com que recursos e onde alcançai-as ? Não é só
necessaria a consideravél despeza de aquisiclio e
transporte, porque não se trata de supprir á um
dons ou dez engenhos, mas a 200 ou 300 ...
0 n. ALDINO DAS NEVES:- Quanto a isto, não
me opponho.
O Sn.. BuA.n. UE E MAcE o · - i isto, como então vem dizer á C'lsa que a questão·
está estudada, que nós já a conhemos, quando apresento em coutrari0 dados riffciaes?
Não hn nin guem que me possa dizer qual foi o
mnl da canna da província da Bahia, qual é o mal
que actualmcnte existe na provincin de PernamO Sn. GALDINO nAs NEVES: -dit um aparte.
O Sn. nuARQUE 01~ l\IA<:EDO : - Pcrélue-mc; não

é a renovação, é a substituição. A substituição é o
meio mais prompto, é o mais immediato, é o meio
já experimentado, ate que se possa combater me·
lhor o mal.
O Sn. GALDINO DAS NEVES dá um aparte.

o SR.

BUAR UE DE MACE:DO:-

irá nma despeza desta. Eu nconselho estudos que
podem exigir a presença de profissionae1i; e, portanto, 0 ~overno teeá necessicl~de talvez de contratai-os tApoiados).
E eu aconselho que o faça, porque ha de ter, ao
menos da minha parte, da parte dos meus collegas da dcput:lção de Pernambuco, da parte da
deputação da Bahia e de outros collegas deputadosdo norte o muis decidido apoio (apoiados), porque trata-se de snlvar a industria assucar~ira
neste Imperio (Apoiados).
Eis, Sr. presidente, o que dizia o Sr. Kra nss, o
chimico do instituto agrícola Huminensc, e q tle é
1 , n versa o nes a ma er ta.
Examinou a questão na Bahia; e o primeiro conselho que deu ao governo foi o seguinte: attcnda a
camara (lê) :
• Até hoje, diz o relatorio do Sr. Krauss, nada
se tem tentado de efficaz contra a enfermidnde da
canna; muitos insistem até em plantar muda::: já

-O Sr. Barbacena disse: c Na minha opinião o
melhor amanho da terra, a drenagem, o uso dos
adubos a ro riados loclerão contribuir arn a diminuição da melcsti:l ; mas não considero como meio
efficaz. No littoral da proviucia do Rio de Janeiro
onde domina a formar-fio do granito on gneis, a
falta da cal é sensivel·c p:1ra isso seri1 um adu~o
conveuicnte, e ~linda melhor o do pllosphato do
cal.;.m:.ts ~reio .que este ultimo ~~.ia demasiaqo caro

minha opinião direi, que pot om não é conhecida a
o PHiis {>erfeito am:mho !la
terra podet·á minorar o m=\l. Quo convem mandar
buscar novas espccies, porque n canna rôxa, qno
actualmente é a base da {H'odttcçiio, começa a
mostrar degeneração, tornando-se listrnda. •
O Sr. Paes Leme, dh·ergindo deste pnrecúr diz
que .a: cau~n unica da molestia provém do um
vicio de constituição, tem sua origem na pobreza,
do terreno no roce~se im erfeito de cultura e na
má escolha das sementes .... Creio poder-se affirmar que a ·falta de cuidado na escolha da semente,
a má preparação das terras, a ausencia completa
de estrumes, e plantações successivas no mesmo
terreno, são causas poderosissimas de degeneração,
o devem reduzir o 13rccioso vegetal ao estado
abastnrdado em que o vemos .• _; .. E' opinião
geral em nosso paiz que a importação de novas
sementes é <l medida mais fncil e capaz de salvnr
a lavoura da cantw, e cnvidam-se todos os esforços nesse sentido. Disculpem-me a franqueza: é
pratica muito rotineir<l, qtte deve ser abandonada
pelas associa~ões
. ..agri~olas,
.
.que ~ervem de exemcausa do m.al, mas quo

O Dr. l\Iiguel da Silva opinou neste sentido :
c Em resumo, a minha opinião nesta materia é
que a principal causa da de~radação · orgnnic:~ da
canna de assuc:~r tem p~r origem a cultura defeituosa, que de costume se segue, entendendo-se
por tal a prepara(;iío imperfeitn doterreno; a con-
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servação ou antes o apêgo tenaz ao fatal systema
de exigir e tirar do solo tudo quanto elle póde dar,
até exhauril-o; c por tim. a repl:mtação successiYa, e de ha longa data feita, da canna por um
meio que .se púde, em rigor, denominar anti?~a um , quo
e esprezar as semen es yJara empregar, como meio mais breve a multiplicar o vegetal, os entre nós. »
e

A simples substituição das sementes é um remedio rotineiro, que eu aceito, porque vejo que
até este momento não é conhecido o mal, e porque ao m~nos por éllgum tempo essa substituição
póde trazer algum beneficio.
as nao que1·o, que pe
1
1
na lavoura da canna ; e por isso desejo que o governo tome immediatas providencias para que
'

•

• O'

•

•

o

c O estudo dos princip3es phenomenos da molestia foi feito pelo Sr. A. Krauss ; lastimo que na
discussão não fosse tomado na consideraç5o que
merece, porque, si não resolve completamente a
questão, muito a adianta e esclarece.
I · tia m tra-se sob dous as ectos: em um
· dos casos, apresenta-se a seiva em tal estado de
alteração, que sem 11rejudic:11: a vegetação, torna
entretanto <lS c~nnas sujeitas a serem facilmente
I

i :s •

l:>l'

,

cujàs l:lvras se nutrem deste liquido; em outros
casos, a alteração da seiva é tão profunda, que decompõe completamente o principio saccharino,
como demonstram com toda a evidencia os tralJalhos do diti Sr. Krauss. A lagarta de uma mariposa, que devasta ás vezes os cannaviaes, pertence á incidentes de outra ordem ; ella affecta
tambem ns cannns perfeilament~ sãs.
"J:udo q_unnto a~abo àe annunei~ é resultado de

mal.
Nestas condições, quando o mal não é conhecido,
quando temos necessidade urgento de sementes,
como remedio provisorio, e o é á vista dos relatorios de pessuas competente (apa1·tes) ..• Si a quest:lo está estudada, como dizem os uobr.es ~eputados,
votar este c;·edito, entã~ não csteJa'mos a dizer que
queremos auxiliar a lavoura, ainda mesmo em
n'l fact alamit so desta ordem.
Sr. presidente, tenho cumprido o meu dever
para com a lavoura da minha proyoincia.
VozEs:- Mu,ito bem:
OUTnAs vozEs : - Votos, votos.
OSr. Galdino das Neves : -Sr. presidente, é com summo desgosto que me levanto
hoje nesta casa para combater um projecto apresentado pelo meu nobre amigo o Sr. Bum·que de
•

'
<
questões~ tende
mais
a atraznr do crue' e! ucidar.
Exige-se para ~olução dellas Q conhecimento
ro unrlo dos rinci 1ios da sciencia. habito no manejo do microscopia e dos. J'('activos, assim como
methodo de observar.... Tomo pois a liberdade
de lcmbmr a Ctlnvenie1wia de incumbir dessas indagações a alguns dos membros do instituto, que
estiverem mnis habilitados. •
Yô-se assim, Sr. presidente, que não é exacto

.

.

'

"'a

"

•'I

•

)

estudada.
O que ha sim, é a idéa de que a substituição de
sementes é_,um meio de occasiiio, que :.proveita
por algum tempo, mas n:Io é remedio seguro; é
um rewedio, além do mais, rotineiro.
0 Sn. GALDINO DAS NEVliS : -Não é tal remedio
rotineiro.
O Sn. DuAnQuE DE MACB::>o:- Um homem da
illustração de V. Ex:. não púde diz-er, no estado
em que se ac 1a a agronomw, que Isto nao c um
remedio rotineiro.
O Sn. GALDINO DAS NEvEs:- Não é.
O Sn. DuAnQuE DE MACEDO:- Eu pedirei a V. Ex.
que leia os pareceres, a que me referi, e V. Ex. ha
de ver que é um meio rotineiro; <l substilui:·ão
de sementes \i nm recur:;o q1;1e occorre a qualqÜer
homem que não tenha a mais pequena noção de
sciencia ...•
O Sn. GALDINO DAS NEVES:- E' um remedio
scientillco.
O ~n. BuAnQUE DE MAc~o:- E' o remeclio- im!;

lo

buco, e a casa bem vê que eu não tenho com isto
a menor intent;ão de offendel-os.
Trata-se disse .o nobre de utado de uma calamidade publica: De igual calamida e ja foi a eCtllda a província do Rio de Janeiro, no principal
producto da nossa lavoura, o café, e que podia
afl'eetar grandemente as rendas do Estado.
0 Sn. PEDRO Lurz :-Apoiado.
affecta a um:~ commiss:io scientillca que aqui lemos ; e a associação agrícola, (JUe estudou o mal
de que foi acommetlida a l;~voura da pl'O\'incia do
Rio de JaneirQ como a da Bahia, extinguiu-o sem
que se gastasse com isso a menor quantia por
conta do governo.
Wisto o que se tem possado em relação ao nosso
p:HZ.

Na Europa fizeram-se estudos por assocwçucs
scientificas uando foram acommettidos os cereaes
de qui vive toda a Europa, o trigo. Procedeu-se
de igual modo com relação á batata.
O Sn. BuAnQuE DE :MACEDO:- São questões diversas.
O Sn. GALDINO DAS NEvEs : -O Estado não gastou nem um vintem com isto. Tenho a memoria da
commissão, da qual foi presideE.te o illustmdo
Sr. Boisinguult, 'onde demonstra a causa do mal
e o remedio, e essa causa, quer nos cereaes, quer
na batata, acha-se sempre na falta de renovação
da semGnte, ou é devida á terra que se acha <:xh.a~sta; p?rque,. senl~~res, que!ll conhece os prin-

medio scientillco é mudar as condições do sólo, tem necessiuade de certo condimento })ara poder
·estudar os verdadeiras causas e rcmedial-as com produzir.
os recursos:que a sciencia ensina.
O Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-Nas terras virgens
Para se saber ou mesmo discutir a molestia da tambem
se dá o mal.
can.na, é necessario proceder a estudos physiologtcos _: fixar mesmo o rnodus operandi da aliO Sn. GALDINO DAs NEvEs :-E' certo, e é por
~entaçao.
isso que V. Ex., que conhece a lavoura do norte

•
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e do sul, sabe que muitos lavradores coÚh9cem
pelas maLtas, pr:la nntureza do terreno qual a zona
que serve melhor para o plantio do café, da c::mna, etc. Entre nós é certo que nos achamos no os·
tado de completa ignoraucia, não temos nem estu·
dos metereologicos, nem estudt~mos nuda a respeito
as con wues a terra.
Eu julgo que ao governo bastava mandar agora
para :illi isto que se clwma yulgarmente olhadura

.

"'

.
'
fazia-se esta experioncia,

263

sementes e não estudos, eu quero estudos e não
sementes, nã,.o estou prompto .a entrat· em qualquer compromisso que obrigue o paiz ao fornecimento de sementes a quulquer inlitlstria agrícola
nas. elevadas proporções que suppoz o ·meu nobro
amigo deputado por Pernambuco. },ias eRtendo
que os estu os pertencem ao •sta o ( poia os e
não apoiados). Em toda a parte,. em que tem havido
essns calamidades, os estudes
por conta do ·
. . c.orrem
.....

.

quer p~iz, mesn{o 11aquelles que conde~mam com
c escusava-se mandar vir um saFlio da Europa. a maior energia a intervenção, a protee~ão doEsEu tenho muito medo destes sabias da Europa tado nos negocias particulares de qualquer indus(I:lilttridade, t1·oca1n-se apa1·tes ).
.·
tria, ahi mesmo tod<~via a obriga~·ão scientilica de
O Sr. Visconde do Dom Hetiro já se compro- reconhecer as causas das calamidades que possam
metteu a fazer estudos '(Apal"tes):
affectar a renda. publica, corre por conta do. Es-

1.2 ou mesmo 20 contos

Foi neste sentido que eu dei o men voto a·o projecto da deputa<_:.ão pernambucana. Si a somma ·
~

·'-')

.l'izou despezas até á quantia de 2 contos.
V. Ex. agora acrescenta duas cifras.'. Acho
muito, vamos corta~ uma.
O Sn. Bu.AnQUE DE MAcEDO :-A questão agora é
outra.

;

\

-

..

,

questão. Deixo isso ao arbítrio do governo, esperando que esse arbitrio seja esclareciuo. Devo·
porém acrescentar que estou prompto a votar a
emenda apresentada pela deputação bahiana,'para
quo os mesmos estudos sejam feitos em qualquer
provincia onde a canna seja affectada de molestia
(Apoiados).

O Sr. Atronso Penna:-Eu não toma-

ria a palav.ra na presente

disc:uss~o,

si_ o nolJr~ àc-

que causaru~n tet-riveis prejuízos, e entretanto não ·
foi preciso que o Estado tomasse a si o empcullo de
socorrel-a, fazendo tão elevados gastos.
E' conhecida a cri~e por que !Hlssou a hwoura
do café,.aquclla que mais concorn: para as rendas
pulllicas, por causa do mal intenso que inv:H.Iiu os
caresacs, e no emtanlo o Estado niio teve de fazer
grandes gastos para estudar o mal e.otferccer aos
fazendeiros l'CCUl'SOS para corubatel-o. A Cl'l::lC foi
• i

foi o primeiro que aconselhou a nomeação de uma
commissão especial.
O Sn. GALDINO DAS NEYES :-Isso foi por modestia
ou por não querer tomar a responsabilidade;
mas V. Ex. bem sabe que elle é muito capaz de
conhecer o mal e de applicar-lhe o remedio.
Sn. lluAnQuE DE 1\lAcEoo:- Não continú.o neste
debato hoje, reservando-me para na 3.a discussão
demonstrar, com opiniões autorizadas de lH'ollssionaes da Eui'Opa e da Amcrica,que estes estudos
alli se fazem com maior utilidade,~obre as molcstias
que t~~ atacado os cere:ws c outros generos. ali-

I

•

'

l

'\

mn sobre os cofres, tendo os interessados encontrado os meios mais apropriados dentro das forças
da iniciativa individual.
Os nobres deputados j:i citaram aqui o exemplo
de auxilias prestados á lavoura da Bahia quando
houve alli a in ,·asão do llHll da ctmna. Os nobres
deputados não estão bem informados. No relatorio do nosso distincto chefe, o ill ustre estadista,
Sr. conselheiro Dantas, c nos rclatürios :;eguiutes
vêm referidas as medidas que o governo tomou
para soccorrer a lavoura da Bahia no traus,e por que
elia passou nos annos de i867 á :i87u, creio eu . .Na
leitura desse~ docnmc1:1to! fui buscar c!emcntos

se discute. l1ef~riu css~' ex.-mini:-:tt·o da agriprovidencia~ tomnuas, a un remeu voto ao projecto npresentado pela deputação messa de mudas que foram atlquiridas nos mupernamlmcana c miciado,suppunho,pelo meu amigo nieipios de Campos e outrqs da provincia do Rio.
o Sr. Buat·que do Macedo. Ao contrarit1 porém do
No rclatorio aprcsen~do f1s c:1maras em i859
que disse o nobre deputado por Alagôas,que quei' pelo Sr. conscl heiro Antão, ministro da agri •
O

§r...Toaquim Nabuco:- Dei o cultura, entre ns

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 13 de 27

264

Sessão em 29

de Agosto de 1879.

cultura, se declara que pouco proveito tirou-se
O Sn. AFFONSO PENNA : - Citnrei outros facto s
das mudas enviadas, muitas das quncs chcgar11m · No municipio de Campos onde se cultiva a
o primdro
á _Bahia ~eteriorad<Js, tornando-se quasi inutil o cannn em grande escala,
. . .cab:mdo-lhe
.
~

•

•

.

~

i

esse serviço. E attendam· os nobres deputados
que a~· mudas não foram fornecidas gratuitamente 11os Iavr11dores estes tinham obri a6ío de
})agar ao governo a importancia das mesmas mudas (Nrio apoiados).
.
. Eis o que se lê no reMorio de 1869 : • Para os
municípios de Mncahé e Campos foi envindo Jonquim Antonio l\Ioitinho Junior com a missão de
comprnr, ncondicionar e f<~zer transportnr clire~ •
l • Vlll ia 0Tt~nde antidade de
canna dessas variedades. as quaes st.n·iam cedidas
aos lavradores, que as solicitassem, mediante o p1·er;o
por que alli chegassem.
• pois, a e
· 'a L u ·
L.
viadas pelo imperinl instituto, remctteram-se, em
cinco navios fretndos especialmente parn esse fim,
1.00.000 cannas, que podinn1 dnr o triplo ou qundrnpulo de mudas, compradt~.s no município de
S. Joiio da Barr:1, despendendo-sr com esse scn'iço
n quant.ia de 29:5H;51GO.
Constando-me, porém, que as cspecics enviadas
não eram bem aceitas na Bahia, m:mdci suspender
n:; remessas e dar por findn a commissão .Moi-

na"' província do Hio de Jnneir:), em i85i, fora~ os
c:mnaviaes atacados de um mal des~.:onhecido,
ue ameac:wa o sorte da lavoma, entretanto os
lavradores, com os seus proprios recursos, trataram de evitar o mal, substiwindo a planta e tomnndo outras medidas.
O Sn. BuAnQuE DE MACEDO : -A causa foi outr:t,
impcricia do trabalho.
.

· o~ êtreitos desta medida, de cnjas vnntngcns niio
me é licito dnvidnr, fornm, porém, annnllarlos JlCin
·. ue medida!\ ade twdas ):lrn a dislribuu~::io
dns muõas.
.
Por f:dta de informações, que, entretanto, j:í
fnrnm pedid:J s, não vos po::so decla.ra1· a impo1·tancia ?'eali::ada da venda das rlitás rmulas, cujo
pagamento (oi odiàdo, attend,•ndo a presideucia, com
?'ílZriq, c!s citcwn.~tancia.~ criticas da a{IJ"icultttra na

Rr·ci[e:
• Cultivndor da ·eanna e fabricante r1e nssucar,
de corar,::io nrrrade o o intere~se c ue mostrn meu
caro redactor, pela sorte de lavoura principal ela
província. Agora mesmo, a proposito da molcstia.
que julga-se estar grassnndo na canna, a sua ])O a
vontade fica rMis uma vez provadn. Eu, porém,
interessndo como sou, niio vejo por ora motivo
pura .desanimo nos cul!ivad9re~ da canna ..

para um artigo do Jornal do Recife, qÜc vem reproduzido no Dia1·io ejficia.l. E'· o testemunho de
um interessado nestes recursos do projecto.
O ,Sn. Lurz FELIPPE :-E' de uma zona que não
foi atacnda.
O Sn. AFFONso PENNA:-E' de um lavrador que
diz o seguinte (lê) :
• H.elntivamente a esta molcstia da C'anna, es~
r

\

rr

•

Esln por sua oarte tem se esforonclo por alcançar não ser esta a primeira yr,z que cousa sememudns novas de cnnnn; r. consta qul' as tem obtido lhantc ao que começa a apparecer em alg-uns eng-epm· prl'po 5nf~rip,· aq das que {omm ?'emettidas po1· nhos tem sido presenciada pelos velhos cu!Livaconllt dt•sle 1mmsteno. •
dores, sem que se tivésse n lamentar conscqucncias
Vt!-sl~ que os l:tvrndorcs linlinm de }Ja:;ar as funestas.
mud:1s que lhes fossem fornccidns pc lo Estado.
O Sn. BAnÃo DE VILL.\ BEL LA: -Nunca ouvi
O Sn. JoAQUill NAnuco:-Isto é justo.
dizer isso c sou plantador de cnnna lw muitos
1
O Sn. AI~FONSO PE!'."N.\:- Ainda m:ds, Sr. prcsi- annos.
nt verificou-se um facto c ne em toda larte
uAn u D 1 "' • o :I
revela que se nãn deve invadir n esphcra da ini-~ um plnntador de canna (L1partes).
cintiva individual. e é o seguinte: que-.os lavradores rrjeitavam a:-; mudas envi"auas pelo governo, . O Sn. AFFONSO PENNA :-Estou t~l?re.sentnndo o
porque podiam obter melhores c com menos d!S- testeJ?Unho d.e um lavradOl·, que e mteressado
pendio, 110r seus proprios recursos e sem o auxilio (contmua a lel) :
do Estade (Apoiados e apartes). São factos para
• Por outra parte, é f neto commum a det~riora
que chamo a :1ttcnção da camara e que conheci ção da canna depois das sêecns prolong-ndns, ou
pela leitura !lo relatorio do ministel'io da arrricul- irregularidade de rst.'lções. Acos!;adas pelo sol, ellns
tura. ·
"'
I ocam, não dão assucar, o mdaço não conlha, etc.
Querem f:1zer crer os nobres deput:ldosque a I • Nns ilhas Bourhon, leml•ro-me, gr:mdc celculavourn de Pernnmbuco nuo pouerú, com recursos ma levantou-se em tempos idos por mnor da moproprios, substituir n semente, caso seja este unl. le.~tia da canna. lnfJuerito intelligente teve Jogar
meio de extirpar o mal. Devem saber os nobres alli. O fJUC resultou de todas as investignções or.

1

•

-

o

'

e~1ta~to dispcndio que 'exceda o~ recursos dos la~
vradores.
ull Sn. DEPt;TAno : - 1N-ao se 1ra ta su• dcs lc recurso·.
.
.
. _ _
~- Sn. BAn~os PIMENTEL: - .'!_ commissao m10
cre na efficacia delle, mas o propoe.
UM Sn. nEPunno:-São meios provisorios.

'"'

•

•

I

•

•

o

:""

A convicçiio dt!.qne o qU:e se passavn com a cannã
1 tinhn orig-em n:~ Qr~longa_da sêcEa, fJUelwvia acos1, sado a lnvoura ate a mamfestaçao do mal.
\ • Tambcm nós achamo-nos em condições eS[leciae~ : ninguem dir:í que hão sido r.~gulares as
estações, nos ultimas tempos, para a canna.
\ O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-Isso prova apenas
. que ha necessidade de estudos. Tudo isso foi dito
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por _occasião de app::it·ecer o n~al na Bahia. A mo- r c:H;i'í~ ~e tal sorte dispendiosu,que_ não po!lhu;n ser
lestla começa ex.actamcnte assrm.
I adn11ttràos. Ao passo que os possmdores de vmhas
O SR. AFFONso PENNA (continuando a ler):- empr~gando pt·oc.essos ._que lhes acons~lhava a
"Accr·esce que estamos em Agosto. Nenhuma ~ropna experrencia,mUtt<J:S vezes conseguwmbons
. . . . . ., ,
.
, • . :r es. Lllados.
.
·

!

passan o, por mUltas razoes.
• O que me não parece justifimwel é qtlC se dG o
()"rito de alarma desde já, que se aterre o mundo
dos cultivadores da canna, que se ponha de sobre
~viso os que com a lavoura neO"ociam,-qnando n5c·
podemos por ora affi.rmar que"' mais um m;ll está
restes a cahir sobre os fabric:mtes do as~;acm·. •

·
'
'"
., 1
e"'' · '
gat'am it condus5o de que para ial estauo influia
grandemente os rneti;odos imperfeitos de cul!nra
empregado entre nós.
Eis, Sr. presidente, a conclusão dos pareceres
e~11 que 5~. IJascon .o .noiJ~·e ~"Y.~titdo ~ q~e _fi~~-~.Re:
mst~ ..tlffl !Col_rt, pnuhca~uo dnlotda pelo DL 1·.u.,ue1

popula~ão ~ esperar tudo da admlni~rarão, re- tcn~es, na .~ 1 !1tcr!a, e__c:;,r~~e~ci-~e ~-e q~~ n~. ~pini~~
querendo seu auxilio em todos os rnmos dn acti- des::.es dt.tmcLo_s ctd~J.<lo~ a cau,<~ p,rncl~l.:l e_s.a
vidade humana.
1 nos ,_Processos tmp_el'~e:~os empregnd0s nu cultivo
E' uma úas principaes causas de no~so atraso,·· da cnnna pelos laHa(hn:c;.
O Sn. BrrAUQUE DE :3'L\c<:oo:-C:cr~<ln1Clltí3, ~uma
por isso que lica paralysadn a iniciativa imtiYidu::l, unica fonte real úos grandes commettimen- das opiniüeo:, llltiS ha divl;)r;:;encia. O SI'. t:·auss,
tos huwanos. Cumpre-nos, pvis, n:io t~coroçoar por ox.e:nrJlo, catenue qne o m;d é Jovido u ('ti US<1S
essa inclinaçuo de nosso pDiz.
a Lmosplwric:ls (:ipw·tes).
O nwl que hoje invade os cannayiacs d~ P·~rO SR. AFFON:;;o PEXSA:- Eu firmo-me 11[! ooi-

O Sn. BuAnQür: DE ~hcEoo.- E' ;:nna opi;:i~o.
IH'Odurtores de nssucnr tem sereconhel'ido a ia- • O Sn. An~oxso i?ESX.\.:- Os nobr.:s d..::iiUtados
efficadn de osLULlos para comlltllcr os malus que inicindorcs do projecto, ao passo qu: d.;o como
invadem os cDunDvines. .
desconhecido o m :ruo lie c·ja1balcr o mal, n:and:m0 mal conti•IÚ<l, c sú os CllltiraJorcs siío ,,.:; mais do f:ner estudos a respeito, armam o governo com
competentes p:tra descobrir os meios m;tis tHle- recursos p:trn comprnr mmhs, c serem e~tns d1squutlo8, inspirados nos seus [JI'Opl'ios interesses.\ triliuid:~., pelos agrir:nltore:i, julgnndo, pC:l'!anto,
O mesmo resultado se tom observado-em Frant·a este llleio como etlic::z. E) o se1· e n~o ser uo mesqnanto ao mal que acommetteu os vinhedo~. · mo tempo, como lJem disse o meu disl indo co !lega
UM: Sn. DEPUTADO : -Em Pernambuco, jit unb deputado por Sergipe .

.

-

.

.

.

.....

de Guararapes encarregou-se de proceder· a essés
estudos.
~ 0 ~.,
p .. \. .
E' · t rrlel te rrl
O SR. AF:~.,:,o
E~N: • -~
JUS a . ~ ..u
exemplo_ dr.,no de mutar~ c ~este 0 • exe,üplo,
~~ ~~~;;~ct~~f~: que eu deseJO SeJa segmdo sempre
Ha uma ·verdadeira contradicção no projocto,
1
·1· t
d: t' ,,, . ·,.
.
como o t orno,.u Je~_s,l rene o meu ,s r~c,u c~~~~~o
depntndo po, S_er.,rpe, ~esde que .31 commr::,~ao
combate um mew empynco e 0 propoe.
O &~· BuARQuE DE~ l'IL\.cv:no.:-E' rcmcdio de
occasrao.
fossemÕs. prnc.urar e~e~plos em outros paize::, p~
deriamos citar o que tem acontecido na Fran~a
com o estudo pbylocra. Depois de ter-se mauundo
estudar a molestia por todos os seus lados, o que
aconteceu?
.
Resultou a· convicç1io de que os meios aconselhados eram, em geral, ou improficuos c ue appliA. 3~. -TOMO IV.

Ifeitaménte
·logicos. 'Êssa é bô;i"" ·
,
) . . . ,.,.
,
A~

r

_ •

·
> ,•

0 ;:,n. AJ.·FuNso 1EN::-<A .- .c; quanuo e, ~r. presidenLc, que a h1voura de qualquer parte do paiz
·á reclamou auxilio do E·tado para estuàar os
~nalcs. que aff~ctam ~s cerett~s, o ~l~lho, o feijã? e ?
:mpo~~~te IHOd~~çtto da qual o Estado aufere a
:;u,t Itlllia, o cafc?
Cüm 05 sens proprios recursos os b 1Tradores
prDctuarão combater 0 mal.
Na minha provincia, dou testemunho de que
em muitos municípios já se apresentou o mal da
caumt. A .canaa
cayenna
...
. .. qiw é MJuella mai:>
.· ,. rica
"
c.
•
l
·L
L '
uma molestin llcsconhccida. O <rue fizeram os la·
vradores '! Prot"uraram por si me~mos coml:atér o
mal pelos uiversos mouos aconsdhatlos pela lWatica, jil mudando ue sementes, já auu!Jando a terrn,
o jil lan!{ando mão de outros expedientes.
Eis, Sr. presidente, os motivos n1w me levaram
a dar o meu -roto contra o projectô.
~
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Eu que so, p;lrti~~,.io de nuxil!os á 1:-~vourn,
como ja o tenho mamfestado por nuns de uma vez
ncstn casa, não acredito que este dispendio vú
aproveitar :i lnvonra. E' mais um modo de esbanjar
as rendas publicas c de aug:m•:ntt\r <tS clespezt\s do
Estado.

6... .....

me

-

cin daqnl'lla proYincia a rl'mcs~a ele amo~tra~ da
canna, do caldo, das terras em que se ha manifestado a molestia, e de tudo o mais que predso se
faz conhecer para os nccessarios exames. Ao mesmo tempo providenciOll o ministcl'io da ~agricul
tura para que da fazenda normal, onde se culti-

. -

comprEJl.~ndeu.

o Sn.

DL:ARQUE DE l\IACEDO:-

Acho que a ex-

dcspeza de acondicionamento e d::;transp01ie. •
Em !oda;; as occ:,siõcs em que a laYoura lut:~
com difiiculuades, como a ele qüc ~c trat:~, os dignos :.ocios do Instituto de ;,gricultura têm-se
mostrado solícitos cm_E-ax.ilial-a com s~as luze:;, c
?~m os conselhos. Nao me parece, pors, meessa-

r,ressiio deve ser retirada.
O Sr:. AFFoxso PE'-'XA:- Vou :.:xplicar o meu
J!Cnsan:elltO.

i

L eputa us a queslao no
errcno a con rança ao
ministerio, porque então, eu que voto pelo proiecto. yotarei contra. ELl voto pela c.ansa c não
pelo ·ministerio.
o Sr:. AFFO:'.SO PEXXA:- Onobre deputado qne
me honr.-Jn com o seu ~1partc entendendo que a
minba expressiio era o!Iensiva não me compre!tendeu ou eu não me fiz comprehcnder.
En nJo. poderia de modo algmn querer olTender
;: int0ndo llo;,; nobres deputados por Pern:~mbuco
que <1li~s julg~) a mms p~tnoltea, quJ.n o o ereceramo ~cuvruJecto (Apowáqs). .
.
_
• Portanto, o q~e que~·o drzer ~ o scgum.te : nao

projecto.
O Sr·. AFFOli"SO PExxA:-Os jornnes noticiam,
Sr. presidente, que a htYonra de Pernambueo, a
mais immediata interessada na dcbellaciio do
mal, já tr·nta de cm1stitulr commissões pará esLtldarem a causa do mesmo mal e proporem os remedius udequados para combatel-o; que o presidente de Pernambuco, na ~1lçaua de suas attril.mi~ucs, tem prcstaúu o auxilio conveniente )~ra
(e e ar o ma 1 pota os .
i O Sn. BuAnQUF. DE t.IAcEno:- São :.ts medidas
, ur·rcntes.

!

1 u.

(

...

'

.'

1

l

....

~.,;,

uo Instituto {lwni~wnse de a.g~·icu.ttum, o Sr. Viseonde de Bom Retiro, a respeito da m0!estia ela
canna que appareceu em Pernambuco.
Diz o Jornal do Commetcio (lt;) :
'' Sabemos que o digno presidente do Impel"ial
insthuto fluminense de agricultura, o Sr. senador Visconde de Bom Retiro, por si c em nome da
::nesma associ<Jção, se o1fereceu para praceder ao
estudo do mal que atacou a cauna de assucar na
província de Pcrn:.tmbuco, c ]Wra indicar, á vista
do resultado dos exames, o Eleio de diminuir, sinão
ó.e atallwr a propagação do mesmo mal, que consta
• ...

....

.

tr

e

•
~

1

(,

não digo UC~lC OU daquclJc par;;ido. nbu;em dos recursos que lhe:' s~ro Yotados
pcJÓ par!ameuto, delapiuando <l~ rcuuas. tUblica~.
::ii se vot<1r agora est.~ ver:!Ja de dü~peza nruo llcpots
os creéli!os cxtraorclmvrws c supplement:rrcs.
Eis-ul1i, Sr. presidente o mCLL pensamento, que::•.m o pr v:u a
J e e t auu
· e c c.;ào
do gon:mo nem sempre é proveitosa.
Si diversos ministros em seus relatorios con..;ignanJ o fucto de qw: o auxilio prosiado pelo gol.'erno p;.ra ,;upprir de ~emeute;,; a lavoura da
r:t•.nnn na Dahia não deu l"!'Sllllndos ra,·oraveis,
parn <J uc hu,;emos de tentar novas cxpericndas,
f!UC ja :;e s:JIJe terão provavelmente us mesn1os
.resullatlos Llc ent~o?
No Jornal
. ,iu Comuu:1·cio
. . de hoje, Sr. presidente,
.,, '
f!UC OS gOVCI'llOS,

...

!

(ffa

OUÍI"OS

apattcs.)

O Sn. Ar.Foxso Ps:\"NA:- Umn as:::ocia0iíli importante
c autorizncln, como é o [nstituto de :.tgriculI
tura. onde se adwm os mais competentes sobre a
!~.1ntÍ:1:i:1, por inler~?di~ do srn digno presidente
.

--

...

-

··- '-

})Ois, c.~tou eonYcncido de que a camara não deve
solJrccf,rJ·egar as finanQas do Est:1do com mais
unw despeza tão ek:v:~da, qual n que se propÜI) no
projecto. afim de socconcr a la youra iln cannn de
Pernambuco.
Ainua mais, Sr. presidente. Os fnclos (JUC aqui
reft)ri e que se têm repetido em diversos pnizes.
vrovam a ine!Ilcacia das meclid:1s, que n~o têm ir
sua !Jase na inicialiya dos proprios interessnclos:
é )reciso uc os Javrndor s
s
· s
com a sua experiencia, associando-se·para melhor
aproveitarem os recLUsos de que dispoem, trabalhem por de])eilar o mal que inYade a sua_ lavoura.
O Sn. Bu"\RQUE DE l\'L\csno : - Kão apoiado,
quanto á inefficacia.
O Sn. .AFFoxso PEXNA : - Acresce ainda, Sr ..
presiden_té, que em Júlsso paiz diversos ramos da
lavoura· têm sido victim:.ts de·males que afl'ectam
o desenvolvimento de sua producção; entret:.tnto,
têm felizmente clcsapparecido esses males publicas, sem que ~eja preciso sobrecarregar as finanças.

do município do Cabo e a alguns de Ipojuca, MuEis os motivos por que dei o meu volo contra o
ribeca e E:;c;Jda, ::tíneaçando assim uma extensa c projecto.
rica zona assucareira, quasi exclusivamente con~:!\gra,ia ;.i cullur•• cJa predostt gr:nniuca.
O Sr. Luiz Felippe:- Permittam~me
• Aceit;mdo o olrerecimcnto, o Sr. ministro da os nobres collegas que acabaram de fallar contra
ngricultura deu-se pressa em exigir da presiden- I o projecto que cu co!llece m:.tnifestando a minha
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estranheza e pezar por vêr que S. Ex., quando limitando-me a abandonar o engenho ntac(ldo, por
·
acaba de ser denunciada uma calamidade de que pensei que o mal ficaria localisado.
Iufelizmeuto, senhores,era eu quem tinha razão.
grnnde alC<IDCe, que se manifesta em minha
proviucia (apoiados), nos queiram recusar os meios
O Sa. SIGISliUXDO: - Infelizmente.
de curai-a, de dcbellal·n (Apoiados). Isto pólle
O Sn. Luiz FELIPPE:- Está veriuC;idO que a
ser tudo, menos sentimento de fraternidade .
.1.
i
1 oia
E tnl procedimento é tanto mais estranhavel,
senhores, qunndo todos os dias J?.ÓS o~vimos aqui
a meu 'vet·; nunc'a seriio re;lizadas, de a~xilios J sem lutar; proct:rei estudar a molestia e collllJatel-~
com os meios que minha intel!lgencia e pr::~tica me
lavoura (Apoiados).
sug-~eriam. Trabalhei em v5o, nada consegui. E' 0
mesmo que está acontecendo e terá de acontecer
aos meus companheiros de infortunio, si não
forem
opportnnamente
favorecidos
por quem tem
.
.
.
. ,..
,. . ..
• . ...
~=--

quando de toda a parte se ouvem os nuds vi,·os
protestos de interesse por essa industria, que tanto
importa <~o paiz conservnr cheia de vida, 6 renl·
mente admiravel, Sr. presidente, que nos este·
jam a disputar 200:000;, que pedimos para auxiliar a primeira das iudustrias de uma das mais
importantes províncias do Imperio, inllustria que
está amea(i<lda de ser aniquihlda pelo mal que a
todos os jornaes nos düo noticia!
atacou
c de• que
s: •
,/
<

~·

.

I.

'

Senhores, que a mole~tin da canna assume 1111
minha provin~ia proporções assustadorns, ntío ha
. !-

l

j

·1 ()' •

<J,

nhos, segundo os telegrammas publicndos e no·
Licins partkulnre~, são invadidos por essa verda·
ueira calamidade l
Nlio é uma ni0lestia que comece <~gora; mas evidentemente propaga-se e desenvolve-se <Jctualmente de modo á c~usur os mais sérios reeeios 3
re
ir e a p
)C 1 a p
·incia, e principalmente a quem tirn da cultura da canna os
seus meios de snbsistencia.
O Sr. Butc.\o:- E' ele data muito ~mtiga.
O Sn. Lmz FgLil'l'E :-Fui ::!U talvez o primeiro
agricultor uc Pernnmbuco quem experimentou os
seus cfTeiios. lia cerca de quntro mmos verifl·
queí que a5 cann<1s de meu engenho, na comarca
do C:1bo, soJTriam profundn alteração e já não da·
c..

'

.... ·~

f

•

•

.

(

(.

meno, mnntivc-me ainda no engenho, pam ai·
gumns snfms, procurando estudar o mal ou o
suppondo transitorio ; nws nfinal fui forçado a
abandonar esse engenho, que se conserva sem cultura.
O Sn. Bm,c.Io:-Na Bahia deram·se os mesmos
phenomcnos.
O Sn. Luzz FELirPE:-Os meus vizinhos, ;i quem
conunun icava as tristes app·rehensões que Linha a
respeite dn nossa principal lavoura, não ncredi.
tavam que effcctivamente estava .começaà.<~, por
assim dizer, a nossa ruina ; e uns su) unham ue
avta exagero no que eu lhes izw, c outros explicavam o facto por modos que a cada um pare·
ciam plausíveis; p<~recendo-1hes que haveria falta
de·aptidão da parle dos meus fabricantes de assucar ou defeitos nos apparelhos.
Eu, apezar de muito prejudicado, não me aterrei,

Do cjue acábo de dizer Sr. pn'lsidentê, se infere
claramente que é da m:1ior necessidade proceder-se
'ít a esluuos sérios sobre este :tssum Jto.
O Su. BuAP.QUE nr:: j-fAcEDO : -Estudos com~
pletos.
(Ila um apa1·te.)
O S11. LUIZ FELIPPE : - V. Ex. nfto ~abe o quc
é <1 iniciativa p:wticular entre nús ? Como appellar
para ella ? (Apoiados).
Dahi resultarú que aqnillo que pôde ser feito
em um prazo curto para produzir bons effeitos
levará mui tos annos nra só roduzir os seus r esultados, quando estiver consumma a ~~ ruína c os
pnrticulares c muito prejudicado o Estado
(.4.J~oiados) .

'

(.

'

.....

..

(..

videncia que o projecto qner crear.
Para combater-se o projecto se allegou que na
Bahia e em Cnmpos houve o mesmo uwl, e o governo não teve necessidade de intervir rwr<l extinguil-o.
Quanto ú Bahia, direi quo, cmborn incompleta::.
o governo o ou t'Ov i oneras, mnnr <lnt
der a estnclos por pessoa competente e promovendo a substituiç5o da semente.
Quanto t't C<1mpos, a citar;ão prova a ft1VOr do
projecto. O governo nndu fez, é verdade ; mas os
lavradores daquelle rico e uberrimo mnnicipio
estiveram llOr um g-rande numero d~ anno;; ;,;
perder o seu tempo e tt'aualho, vendo e:;;trngadas
todas as su:1s S[tf:·as. Póde a repetiç5o deste facto
convir a alguem, só pa~~ se econ~misare•n :1lgumas
1,.

....

:)

'

•

Com a antecipa~~o desses estudos, que os nobres
deputados querem deiX[il' á iniciativa indiyidual
não taá o Estado muito a lucrar, evitando a ruin:1
de uma provincia e n consequente diminui~ã6 11a
renda publica? (iipoiados).
Não pedimos muito, Sr. presidente, contentamo- nos com uma somma modesta, c em todo o
caso o governo só gastarit o crne fôr neeessario
(-4.poiaclos).
. .
. _
. . .
E' preciso ter cr1terw na appltcaçao do lH'lllCtplu

de economia. Por não gastarmos pequen:Js sonuna:;,
somos muitas vezes conduzidos a consideran·is
re·uizos.
Si se despen er to 11 a verúa pe 1 n, tet·-~e- leha dado o mais conveniente ele;:. tino ; si fõr . mnis
que sufficiente, conservar-se-ha o excedente n<~s
arcas do thesouro.
Termino declarando rrne voto pelo projeete.
(llluito bem.)
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O §r. Joaquãm ~:'!!buco : - Nao acEntr<l em 3.a disr.ussão o pl'Ojecto n. 25q, de
crescental'ia nnda mais em favor do projeeto ao 1879, sobre o hospital da Santa Casa da Misericorque ac3ba d.• di.zer o nolJ~·e deputado J.?Or Penü1m- dia da ci da<le de Campinas.
buco, _nwn P:!fiiCular anngo ; mas VeJO que :il_guYL~m á mesa. é lido apoiado e entra em dis'
• nws on~erya~:úf5 do honrado deputado por :l\Im:~s 1 cus~ão 0 se"'uiÍlte
0
fizera~~ d1zer ao ~c;,ore_ ~~puta do o Sr. So<Jres

Fica igualmente concedida á irmandade do Santissin:o Sacramento e S. Francisco. de. Paula qa
c.

~

c.

(. ::::; '

Grande do Sul, a faculdade de adquirir bens de
raiz por doação, legado ou compra, até á somma
de 6:000 1), paru o preenchimento dos fius de sua
institui~ão.

. Paço da Cnmara em 28 de .Agosto de t879.Flo1Y:ncio de .Abreu.

-

:-Sendo j;í e~ta a 3.a
disws:;5o deste projecto , e tendo eu duvidas
O §r.

"""

(.

,

•

,:,

·~

~ ,.

.... ..

•

c.

\.

'L

\.o.

~:!a'li~eiros

..

..

.

de menos? De menos, o govemo não poderú nun- cidÓ, p.u·a a sua' vota!;ão, vou expô r a V. Ex. e á
ca e-xcedel-o:>, desde que é aquellc o limite a que casa essas duvir~as e pedir esclarecimentos,afim de
os gastog rodem chegar. Sc·rão do mais? Esta é poder guiar-me no meu voto.
que é a qnc>-tão. Eu supponho que o governo nüo . Si hem me recordo, em Março deste anno, n(}
V[li 11e.::tes estudos l:lnçar mão de todos aquelles smwdo, este 1wojecto foi posto em discussão e
·
que j(t tem espernnça nesses 200:000$.: é preciso cahiu.
Não tenho bem 1wesente as razões que levaram
dizer que neste paiz as commissües são muito mal
ó senado 1.1 proceder desta fórma.
organizadas.
O governo deve comerar a servir-se dos recurso<:
O Sn. OLEGAniO :-Peço a palavra.
lytec!mica o n~êÚ10r I~bor~torio onde se- poderão
O Sn. MALHEmos:-:tvras vejo que tendo cahido
fazer os melhores estudos. Hoje mesmo já ternos este projecto no senado, e voltando outra vez á
a inicia tin1 do Sr. Visccmdc do Bom Retiro c ue camDra dos Srs. deputndos, é razão para levaudesper~ou. logo que viu, como protector que é nr un as no
·i
·•
da agr1cu1t.ura, amearada a c:~nna de assucar de sobre a leg:llidade deste. projccto, e a nwncira
uma. crise talvez de ri10rte.
por que e!le deye servotaao.
Si fossemos a con~iderar a hypothese dos abusos
Eu não tenho desejo de Qppôr-mc n este proque se podem d~r, do goYorno em Ycz de mandar jeclo. Estas simples 11alavras que estou proferindo
uma commiss5o dü chimicos mandar uma C·)lll- signifienm sómente o desejo de ser esclarecido
· -~
,.,.·
• .~~ , · 1ara snbt:r como hd de votar; e creio mesmo que
abrir creditas supplémentnres c extr:1ordinarios, é um serviço que fato a casa, porque outros roemcomo muito bem diz o Sr. Bariío de Villa BeiJa, bros desta camara estarão no mesmo caso em que
isso provaria de mais, porque enliio fical'i:tmos to- estou, desejnrão ser .csclarecido5 sobre a rejeição
lhidos lle Yotnr qunlquer medida util pelos abuso::; do projecto no senado, e a sua restm·cic:;ão ne!;ta
injusli11caveis que o go-remo ficaria hahilitado ca.sa.
a commetter.
,
.
Estas simples pnlavras exprimem apenas unut
Voto pelos estudos que sno da obl'igaç:ro do E:;- duvida. que espero fJUI.! V. Ex .. Sr. presidente, ou
t~do, mas nfio pol'qne tc•nha confi3nçn no mini.ste- ;llgnm ·nobre dcpul!ldO que lenlu• mnis conhecirio: ~i ~e trntasse de uma questão politicn, não era mento do projecto, possa esclarecer-me.
a semente das cannas ue ~ó~ t1·ntariamos de re~,.
n;- me l rnovar, mas a se1~1ente _dos mnmtros.
_
! mitte ·tÓmar, deste logar, parte nas discussões
da
Encerrada a d1scussao, reconhece-se nao lwver casa
casa p::1ra se votar e procede-se ü chamnda e veri·
fica·sulerem-se ansentado os Srs.:
O Sr. Olegario :-Em breves termos vou
:1IonLe, l\írll·ianno dt1 Silra, Vii·iato de Medlliros, dar os eselarecimentos que deseja obter o meu
Esperidião, Aureliano :Mag·alhãe:>, Doria, Ildefonso nobre collega, deputado por 1\fato Grosso.
de ~ranjo: Fabio .t::eis, ~breu e Silv~, Baptista
Assig!lei com um digno representante da miPercira, Smval, Jose :Mar1anno, Joaqunn Breves, nha Pl'O\'incia o projecto que se discute, e estou
l\~<mocl Eustaquio, Felicio, Flores, Dan in; Ame- sufficientemente h~llilitaclo para informar desde
rzco, José Basson, Martim Fr~mdsco, Silveira já sobre o que ha occorrido em relação ao primeiro
ltartins, Prado Pimentel, Corrêa Rabello, Fio- projecto, a que fez allusão o nobre deputado.
rencio de Abreu, Lima Duarte, Tavares Belfort,
O que houve foi o seguinte :
Io~quim Serra, ESl)indola, Candido de OJi\reira,
Em l\larço deste anuo foi com effeito no senado,
ouza 1ma .. onqmm aYares. a an Ja ann o. pela commissao e eg1s açao, afjrese
.
l!:1rtinho CamJlOS, Fernando Osorio, Antonió recer contra pretenção identica, anteriormente
Carlos, Frederico I\ ego e Leoncio de Cnrvalho.
manifestada pela Santa Casa daMisericordia de CamC~ntinuando a discussão dos arts. 2. o e 3. o elo pinas; mas ns razões em que se fundou a comproJcclo, fie:~ enccrrnda sem debate, para ser vo- missão, e que influíram muito naturalmente para
tndo opportunmnente.
a yotação favoravel ao mesmo parecer, são de
•

o ...

..

• :

... • ..

..

1
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tal ordem que de nenhum modo prejudicam a
}lrocedenciu daqucllas que ju:;.tificam o presente
projecto.
·
A Santa Casa da 1\Iísericordia de Campinas é uma
instituição de beneficencia tiio importante, e tão
notaveis servi os 'á ha restado ue me 'ul o
ispensado de juntar neste momento considerações que justifiquem o favor peb qual reclamo
c9m inteiro f~l!.damento de j~stivn ; siio hem .~~'

'

<

simo estrlbelecimento; é elle um verdadeiro monumento, quer em relação á pnrtc material, quer
qurlnto '' elevação dos sentimentos daquellcs que
o institLliram, assegurando os inapreciaveis beneficios qne já tem prestado e continuará n prestar
em uma localidade tão importante e populosa como
e a cica e
ampmas. ·
·A utilidade de tiio pia instituição levou a mesa
direr:tora r~ a Sant:: Casa a .r~clnmar h:~ tP.mpos a
re~olução legislativa; isto fez em 1874, creio eu;
sem menor duvida, c antes com summa facilidade,
estn camara votou a dispensa pedida, para que a
S<inta Casa podesse aceitar quaesqtter legados otl
doações, com a condição de converter os bens immoveis a.:;sim adquiridos em apoliees da divida publica, no prazo de tres annos, reconhecendo a bi.>a
razão em que se fundav:~ tüo justa pretenção.
Ind_o o projecto no sen;ado, a commissão s~ pr~-

porque a commis~ão desconhecesse a grande utilidade da medida, e só por entender que o .deferimento MSla supplica não dependia do poder legis a tvo, mas o governo; para es e moc o opmar
fundava-se na disposição do decreto de 20 de
Agosto de i8M e regulamento de 12 de Jnne.iro de
1870, que deram autoriwção ao governo pnra conceder ús corpo!·ações de mão morLa licença pnra
adqnirirr.m ou possui rem, por qunlqueJ' tilulo, terrenos ou ro ricdafles necessarias Jara e:~ifica ão
lle igr(•jn~, llospitaes, etc., com a conr1ição de
serem convertidos em apolices da divida publicn
no prazo de seis mczes.
Ora, entendeu o senado que ao poder execut!vo
competia conceilcr a autorização requurid~, e qnc
a mesa administrntiva da Santa Casa de l\Iisericonlia de Campinas bem poderia dentro daquelle
prazo fazet· a ::om·m·são, sem incom•enienHi, c,
portanto, sem necessidade •le abrir-se uma cx:ce'lcâo ú dis osi ,~ n-cral s bre o a sumoto.
l\ías não se nttendeu que por ser necessario um
pruzo mais largo foi que jllstamente se recorreu ao
corpo legislativo. Es!'e estabelctimento representu hoje um valor importante; tem siuo objeclo
da atLen!;ão e do favor de muitas pessoãs, piedosas
e Jlhihmtropicas, que têm concorrido poderosaIDéntc para a realiznção do nobre fim que tiveram
os instituidores e para o estado prospero e florescente em que felizmente se acha ; tem já recebido
diversos legados e deações, mas é preciso que a
administrnção tenha tempo de regular o swdireito
como ccrporaçào de miTo morta, por fórma a poder
dispur dos l1ens adquiridos, sem prejuízo para a
ar
s •
IJ 1. e is , orno o n I
ua
sabe, muitus vezes de questões j udiciaes: de in ven- ·
t:1rios e de jnlgamento de pa.rtilhas, e estos actos
não podem ser feitos de ordinario em tão breve
tempo, de modo que dentro de seis mezes esteja
a corpornção de posse dos bens que têm de ser
convertidos em apolices (Apoiados).

269

E' esta a razão principal pela qual a Santa Casa
de Misericordia de Campinas p·recisa de prázo mais
largo para poder liquidar os seus direitos e dispôr
dos bens que houver adquirido; do contrario, só
poderá vender o direito e acção, porque da prolriedade ainda não terá 1osse ue ha·a de sertransferida ao comprador.
E não é só is.so ; sendo a alienação forçad~ e em
prazo breve o unprorogavel, bem se comprehende
que os pre en entes ou compra ores os ens
assim obrigados á uma liquidaeão prompta, bão de
especular em prejuízo dos legilimos interesses do
estabelecimento, aproveitando-se da restricção do
tempo e tlo 1igor da lei para fazer acqnisições
vantujosas para si, mas de grande prejuízo· para o
estabelecimento >i o.
Accresce que se ba vantagem na conservação
dos proprios bens, de preferencia ao gozo do valor
das apolices, justo é que della se aproveite por
mats a gum tempo quem tan a protecçao merece
pelos i mrnensos benefieios que presta á humanidade soJTredora (Apoiados).
Por estas breves considerações, e porque estou
informado, pelo digno provedor da Santa Casa da
Misericordia, o conego Joaquim José Vieir11, incansavel propugnador deste notavel estabelecimento, que tanto honra a minha província, como
attesta a piedade, zelo e dedicação de todos quantos o tem Javorecido e a'udado, ue mesmo nn senado achará a nova resolnçao upo10 vn toso a
parte de alguns senadores, que estão hoje convencidos da conveuiencia da_ mcd!d~ lJropostn, e

~imo honroso e agradavei enca;go de submetter

ú consíderução da casa o projecto que já foi votado

em dnas discussões.
Creio ter deste modo satisfeito ao meu nobre
collega em seu justo desejo de melhor conhecer o
ue ha occorrido sobre a mnteria do )ro·ecto: e
da generosidade e sabedoria. da camara, espero
merecer que attendu a uma supplica tão justa e
razoavel, digna de favoravel deferimento, não só
pr:lo seu objecto, em geral, como pelas espccialissimas circumstancias que se dão em fnvor do estabelecimento de que se trata (l!fuito hem).
Ninguom mais pedindo a palavra, é cncerradn
1(discussão, ficando a votação adiada.
Entra em :J.n discussão o projecto n. 213 A de
' , so re a m ro ucça
cados dos Esla"dos-Unidos e fica encerrada.
Entram successi:vamentc em L n discussão os
projectos ns. 267, 279 e 282, e ficam encerrados, e
da votação adiada.
Continúa a :f..a discussão do projeclo relativo
ao pl'ivilegío do valle do rio Xingú.
O Sr. Malheiros : - Sr. presidente, dous
sentimentos oppostos actuam neste momento em
meu espírito : um de pezar, outro de prazer_. O
sentimento de pezal' é provocado pelo segumte
· •
· ·
h a adianta da
em · que me cabo a palavra, circumstancia esta
que faz com qne as bancadas se achem despovoadas, e eu não possa · ter o prazer de fallar a
maior auditorio.
0 SR. FRANCISCO SODRÉ ('ministro do imperio) : -

Ainda ha muitos que o ouçam.
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0 Sn. MALHEIROS:- Muito agradecido a V. Ex. os altos principios do direito, da liberdade e da
e a todos aquelles que me fazem a graça, não o justiça.
posso considerar de outro muuo, de ainda permao 8n. 1\l-\.J."\OEL PEDRO : - E' nessas reg-iões que
necer na_casa para ouvirem as pol!-cas e si~gebs habit.a a verdade.
O SR. MALHEmos :-0 nobre deputado por Pef..
Mas dizia eu quo tinha sentimento de pezar, nambuco, com ardor juvenil, com e::se enthusiasnão. lauto pelo simples facto de vêr as bancadas mo invejavel que f'az lembrar o ardor e o enthu:s ....
stasm<? .] u vem os anttgos 1:nance os germanos,
O SR. JoAQUIM NAnuco : - Estão vazias desde o que VIVwm combatendo e acreditando que depois
da sua morte iriam combater ainda no Wahalla de
principio da sessão.
; com esse entlmsiasmo e ardor juvenil que
O Sn. MAumrnos :- .... m:-~s porque desejava Odino
o honram, elevou a questão a uma altura
que a oppo~ição a esse })rojecto fosse mais nume- muito
que eu folgo de reconhecer que está bem collorosa e estivesse toda presente. Não me refiro a em
cnda. Fol(To )Or ue o·osto e creio ue hà ainda
o
(
(
espíritos não esterilisados pelos interesses puraposso comparar :-~gora a esse batalhão s~grado de mente
que ·estimam tambem \êr estas
Pelopidas ; mas como sei que em toda a camara qucstõe~materiaes,
elevadas ~ esta;; em inencias.
1a r· nt de o siC'ã a esse r · ecto é
...
.. (.
(.
:S<.,
por isso que cu lamento que a casa não esteja
!11Uito profundamente um nosso e~-col!cga
mais concorrida, c mais memilros da maioria não que
de-grande concilio da razão nacional ;
estejam presentes para euvircm esta discussão, qualificou
não posso deixar de lamentar que aqui todas as
que reputo importante.
questões não tenham a elevação que merecem
O Sn. JoAQUil\1 NAnuco:- O discurso de V. Ex. (i.lpoiados).
·
ha de ser lido amanhã.
Não quero dizer que muitas dellas não tenham
sido tratnllas. ne~ta c~sa .com toda a força do taO Sn. 11-IALHEm.os :-Era melhor se(ouvido.
lento
e profiCienc1a Sê1ent1J1ca com que ellas de,rem
O SR. JoAQUnl NADuco :- Estou certo disso.
se~ tratadas ; ~as isso ?ão modifica em nmi~o o

. -

.

zer, porque fallo neste dia, e a razão é simplesmente
esta : porque vi correr um ar mais tepido hoje
nesta casa vi e rescnciei. e todos nõs vimos e
presenciamos,uma maior agitnr:ão nos espíritos do
que de ordinar-io. E eu, que folgo e estimo muitis~imo viver neste meio tepido, neste meio de
agttação. dos espirit?s, onde quem ama a agitação
~ o movimento esta a seu g-osto, tenho por isso
1mmenso prazer.
deputado por Pernambuco ás dermtações do Pará
e Mato Grosso é o moti\'o principal que me traz
a esta tribuna, para discutir estn projecto_
Onobre tleputado por Pcrnumbuco não foi quem
tomou a iniciativa neste debate. Essa inicintiva
p~rtence ,ao muito .illustt·nrlo c digno depu!ado por
.Mmns, o Sr. Martmho Cnmpo~: mas ne~te mcz
(po~que nós podemos dividir 'e::tn qnestão
penodos mensaes), neste mcz n in!ci:-~tiva deste

crn

por Pernambuco. E l:m1e~tand~ cilc' que esta
· iniciati~a. não tivesse sido tomada· pelos depntados
do Para e Mato Gros5o, por isso eu me [l[)ressei
e~ to.mar a palavEa, e fiz todo empenho para
d1scuttr esta questao, para que S. Ex., para que
toda a camar~ não se pe!'suadissem que cu fugia
de uma ques~ao que reputo da maior gravidade.
Ao menos msto estou de accôrdo com a nobre
opposição, que tem levantado esta questão á altUra
em~que eu folgo de vel-a collocada.
. O !!Obr~ d~putádo por Pernambuco subiu pel:l
1magmaçao a alta
montanha :)' descripta
pelo • meu
rr
•
~

deplo.ro, o Péedão, por junto do qual eu tenho
passado tres vezes. Ahi o nobre deputado contemplou aquellas vastas campinas, aquelles immensos desertos que se desdobravam diante dos
olhos do viajor ; e, como quando nos ach:tmos em
frente da nature~a virg-em, a ::!ma se sente elevada,
tambem o crspl!'lto do nobre deputado elevou-se ás
alturas, percorrendo essas regiões em que invocou

as mesmas' honras,
petc da casa.
cá!
O Sn. MAtrrEll\0?:-:-Respol,!dendo :10 :~pnrtc do
nol.Jre dC!lUt:1do, d1ret que nuo entro agora 110 exame do motivo porque ussim se tem procedido o
que quero sómcntc é CXIH'essar o meu pczar por
não vê r sem )re lcvan tuuu á mesma altura to Lias
as questões nesta casa
Entendo, Sr. prcsiuentc, que nossa missão é
muito nobre e nlllito determinada. O nos~o fito
d~ve Se}' a u~ilid~de; c, desde que nestu casa as
d!scussu~.~ nao VIsam a esse :~Ivo, tle.srlc que não
sao COJ~suler:-~das sol! este ponlo de vt~tn, pc1·dem
o seu m!ercsse, tiSSilll como uós, reprcseut;nltes
dn nação, pcrucmos alguma consa do prestigiu que
nos llevc ccrc.-.r.
Sr. presidente, intimidam-me e < uasi me asson? !am as on .ts er.:ml-:d:ts pelos ecos ca opposu,;ao contra este prOJCCLo.
T~tlnvi~ sou ob!·i~~1do u subir o Xingú na minha
fragtl uba., embora receie que ella sossohre nas
pm·otócas, que vejo se rorrnarem nu sua foz.
E' sr'm1ente o sentimento do dcYer, por estar
comr .~rado da importancia desta questão, que
me força a tratar do :~ssumpto.
E seju-~ne pern~i~ido dizer aqui com franqueza.
que nao e a oppos1çao,por qualquer fót·ma queclla
se manifeste, que tem prejudicado esta questão. A
opposição não raz ~nis q~e o s~u. dever, desde qne
entende que o pro.;ecto e permctoso. Eu respeito
os tret os a oppostç<to, e onge c e 1e azer censura,acredito na convicção profunda com que aqui
vem externar sen pensamento; mas desejo que
entel_?.dnm a mcsm:1 cousa a meu rc5peito, que me
constqerem 9om!na~o por. uma idéa, por minha
propr!a consc1_encw, Isento Inteiramente de qualquer mfluencia estranha.
VozES:- Todos lhe fazem justiça.
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O Sn. l\IAummo~ :-Não é a opposição, l'•'Pito, ollrigad:1 a confessar que não é tão larga c tin1plu
por mnis ex.traordinarios que sejam os seus es- como a suppue.
forços, o que f<~z mal a esta. questão ; são os solil\las, dizia eu, Sr. presidente, faltam-nos dados ...
citadores que, dentro desta ca:;a, dent.ro deste reem o e ora e e, pe em aos eputa os a appro- depurado vota contra o projecto.
vação ou rejeição do projecto (Sensação).
:- Tenha p;1Ciencin, refiro-me
Estes individuas devem_ se l~mbrar que n9s _sa- a O Sn. s:1\fALHEIROS
' or m 11 id ·
·
deputado, no correr do meu discurso, verá quae5
sahen1os dnr nos~ô voto livre
perfeitame~tc i;~ são
as mesmas idéas, e, no fim, dirú si eu voto
dependente (.t1poiados).
contra ou a f<,vor, e si tenho ou não razão para
O Sn. .foAQunr NAnuco :- Deviamos apanhar votar a favor ou contra essa concessão.
um destes sujeitos, como s accedeu ultimamente
E peço aos nobres deputados que me poupem
na camara dos communs.
·
um pouc.o) o.; apartes,
principalmente
os apartes
i.
.
..
....

e

Sr. presidcut.e, seja-me ainda permittido dizer algumas p::lavras ao nollrc deputado por Pernambuco a c ucm desde "it eco ncllas nã v'· a o men r
vislu1111Jre de ofl'ensa, porque bem sabe que sou
um dos m:1iores admiradores tlo seu grande lalento. Api.'Zar do brilho do seu talento e do entlmsiasmo por as~:im dizer sagrado de que se possuiu
para falltlr co11tra esia concessão. S. Ex. cahiu em
coutradicções~ commetteu erros de apreciaoão historica, que en terei occasiüo de apontar, submc~
tendo-os a consideração do mesmo nobre deputado.
. Mas "'r. rsid~.
.
o-n-m·
em considsratões iJUe ·sejam c~tranhas a este projecto, vou immediatamente entrar na m:1teria.
Antes do tudo Sr. residente convém declarar
perante a camara, perante todos aquelles que se
têm occupn do desta questão que, tanto a opposi~ão,
isto é, tanto aquelles que se oppocm a esta concessuo, como aquelles que a defendem, ach3m-sc
em um terreno falso (Não apoiados). Explico o que
quero diz1·r com as p<llavras -terreno falso: é
.. ..

-;:;'

~

~

•

,..,

•

-

,·

'

••

1

•

••

•

s~guros; não falta' aLsoluta, visto como existem

vagas e imperfeitas informações e conjecturas
mnito falliveis: JOrém falta de dados . ositivos
topographicos c- <:statisticos que nos })Ossnm guiar
desassombradamente na votação deste projecto.
Com effeito, o projecto concede o valle do Xing-ú
comprchendido entre as cachoeiras desse rio na
província do Paní c suas nascentes em Mato
G~oss~. Ora, _é ~!lstamente essa a região que ainda

r

nobres depntados, mas porque acham-se em nma
es}wcic de terreno fõfo onde não podem firmar a
sua posiç5o, por isso que, tanto ú opposição, como
úquellcs quo defendem o projecto, faltam bases
seguras p:u·a })Odcrcut entrar em discussão lurga,
complet<t <:i res:pPilo desta concessüo.
O Sn. AFI>0::-<.50 PEN~A:- Niio apoiado, a oppo:;ição está em terreno solido.
O Sn. JoAQUIM NAnuco :-Nós firmamos-nos no
c n ra o i o pe o governo, o que c em so 1 o.
O Sn. MALHEmos:- A opposiçuo deixou-se
levar, permittam-me os nol.Jrrs deputados dizcl-o,
sem que o tomem por of!únsa, a opposi~üo deixou-se levar pela paixão ..•.
Os Sns . .ToAQUm NA.nuco E .AFFoxso PEJS"NA : Não apoitldo.
O Sn. MALHEmos:- Perdão ; cu nãe disse ainda
por que paixão; não foi por paixão inconfessavcl, deixou-se levar pela paixão da poesia. O
nobre deputado por Pernambuco viu diante de si
um vasto tenitorio percorrido por immensos rios
:)

seu discurso. Os apartes são synthescs, c os nobres
deputados comprelwndem perfeitamente que essas
syntllescs e uivalem a um discurso, e será preciso
que o ora orrespon a 1mme 1atamentea esses IScursns, o que o o!Jrigm·ú a digrcssõ:Js, que prejudicam, não só ao seu proposito, como ácruelles que lhe
dão n honra de ouvil-o, que não lhe perdoarão o tornat·-se fastidioso com o alongamento do seu clis·
curso.
O Su. AFFONso PENN.\.:-Nós ouvimos a V. Ex.
com todo o prazer.
·
O Sn. 1\b.LHEmos:-Mas, dizia eu, Sr. presiden-

11

•

..

e imaginou que tudo isso, que esse mundo inteiro,
fôra concedido.
0 Sn. JOAQUIM NABUCO :- E foi.
O Sn. MALTIEmos:- Perdoe-me; devem ser
enc:m1d:1S as cüu~as reguhtr c pratka.tllentc. Si a
nobre opposição quizer entender n coneessão tal
quul se acha, como deve ser entendida, ha de ser

rio Xiugú que está explorada e conhecida é a que
vem até o rochedo que se acha no meio do rio,
rochedo chamado pelos indios Pagé, e em que os
indios costumam, segundo a descripção dada pelo
1. o tenente Hibeiro LisboD, fincar flechas, para
significarem, niío só que lw. um limite até onde
pedem chegar os habitantes civilisados do vallc do
Xingú, como tambem uma ameaça itquelles que
ousarem lranspôr esse limite.
Isto é aete vcrtladeir<lmente ex )}orada e conhedda . .Não su reconh~cem a respeito do Xingú,
outra.; explorn~ür.s que nuo sejam a do príncipe
Adalbcrto da Prussiu em 18-13 ou i84I.I!, c a do Sr. L o
tenente .Miguel Hibeiro Lisboa.
'Púdc ser que tenham havido outras, mas não me
consta ; e temos presente pessoa competente parn
dizer si lm mais alguma ex.ploratão que mereça
a pena : é o nobre deputado pelo mo de Janeiro,
o Sr.Macedo, cujo silencio agora importa conJlrmaçi'io do que deixo dito.
Não fallo de viagens feit<1S por particulares,
. viagens ou:;adns de que nos deixaram apenas legend?rias -~radiçõ~s :. fallo de uma explorH~~~o se-

-

'
ploração sobretudo .scientifica e que~ si se houvera
realizado em todo o curso do Xinciú, agora nos.
seria de summo proveito.
O SR. !IL\cEoo dá um aparte.
O Su. MALHEmos:- A parte concedida aos conce~ ·
siou:;rios· é justamente aquella que não foi explorada siuão por acaso, por algum aventureiro.
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A parte das cabeceiras do Xingt.'i. na província

reincidencia, pena de caducidad0

de Mato Grosso até aos limites da província do

PMit, no~ rios Fresco e Caraby tem ~ido uma ou
outra vez explorada.
·oi xp ora( a por ar 10 omeu ueno que escolJriu as minas de ouro chamadas dos Jllartyl'ios.
(Ha um aparte.)

Diz bem o nobre deputado pelo Rio de Janeiro ;
famosas minas não estão exactamente no rio
:S.ingú, estão entre esse rio e o Araguaya, tt-rreno
que pnr·ece não estar comprehendido na conces~ão
feita a e~tes concessionarios e aos quaes me reporto
po_r poderem 3lstar comprehendidos nella 1 segundo
es~as

•

..

)~.

•

"()'•

:l

que clles nüo possam supportaÍ-o.
.
Outra condição é satisfnze;· a despeza que o governo itni>erial Iizer com a c<.1Lcchese e civilisação
dos in.dios do valle do Xingú, llcando enteudido
que a mesma dcspezn niío excederá annualmente
de ~0:000~000. Creio que
conces~ionarios são

o
sição.
che:;e.
Por isso digo eu póde haver i.lmn on outra e:\7O Sn. Jost
ploração pnrticular de ousados aventureiros, mas
e que nos nao e1xaram not1c1a a guma te e
exacta.
Posgo pois affirmar que não l1a conhecimento
completo do terreno; que é perfeitamente desconhecido.
A' vistn disto já vê V. Ex. qnc tenho razão de
dizer que todos aquelles que tomam parte neste
clelnlle, at:lH•m -se ás tuntus, por assim dizer, por
isso (!Ue nfto têm base segura, para poderem dizer
o terreno é este ou aquelle, a parte conceuida vai

O Sn. Jo.\.QUn[ NABuco :-Essa é a base do nosso
alnque. O governo não sabe o que conc~deu.
O Sr:. 1\I.ALHEcnos :-Si fosse só essa a 1Jase da
OP;?Osição eu desde já declarava á camora que votnva immedialamente pela concessão, c darei depois ns razões.
Mas a opposiç::io não tem so esta base de ataqtJ.e,
tem outras, que eu examinarei daqui h a pouco.
'
.. ..
:"
votar pela concessão tal qual r. lia se acha; pretendo apresentar algumas modificncões que melhorem o projecto, e isto eu o faço
benetleio, si
nüo dos concr~ssionarios, ao menos do governo que
fez-lhes esta concessão.
Entre as condições estabelecidas para esta concessão, existe a primeira (eu vou pela oi·dem em
que cllils estão escriptas) : •O pagamento do ped:1gio por uma estrada de rodagem, que os concessionarios devem fazer entre certos Jimit s
O Sn. GAvüo PmxoTo:-Fazer quando'!
O Sn. M.UHEIROs:-Necessariamente hão de fazel-a; é a primeira consa, é o meio de se communicarem com os pontos, que querem explural';
não ha duvida nenhuma.
En me opponho a este pedagio;· entendo que o
governo, em uma revisão desta concessão, de-re
tirar esta vantagem aos concessionarios. Xão Y(~jo
a raziío por que elles o cobmrão.
Isto (para não adduzir outras razões, apresentarei sómente esta) torna a concessão odio~a, e eu
qu.m;o afasta:- ~~epa toda e qualq!Jer idéa ~ue poss~

CAE'l".\~o:-

Até 10:0006000.

essem

annos para que pudessem fazer, o que podemos
chamat· explorações, e· os dez annos para o gozo do
traiJalile c do emprego de seus capitaes nessas
terras.
.
Eu tornnria obrigatoria n navegação a varar,
que é facultativa na concessão actual.
!Sn. AVIAO l·ElXOTO :-Em cone USÜO: • ;:,X:·
condemll<l a cuncessâu tal como se acha.
O SR. i\fAuiEmos :-Eu já disse desde o princi·
pio que niio posso votar pela concessão tal qual
ella se ar:ha; apresento estas modificações, que
estou certo o governo não hesitará em aceitar,
pül'l1UC me parecem razoaveis e, muito ruzonvei':;.
O Sa. G.\.YJÃO PEtx:uro :-Sfto quasi radicaes.
::sn. ~ ALUEmos :-ruo sao raUicaes; a conmção radical é a conccs~ão do vallc do Xingít c
ne~ta não toco; o que i'CLoco é a maneira de se
fazér cssn conces:;flo, para que e!la se torne cil"ectiva c util tanto pat'a os concessionarios como
para o Estado.
O Sn. GAVIÃo PEIXOTO dá um aparte.
O Sn. ~1ALHEinos :- Já que a opposi!)~lO kvan~
t.a-se poderosa contra esta concessão, é nccessario
que façamos alguma cousa de modo que ella se
torne viavel.
.
Feitas estas modi!lcaçõcs no contrato, modillcacõcs uc têm wr 11m não t:mto render mais os
concessionarios,
porém ti r::~ r para o Estado m:1iores
de vot:~r a favor. l)ortanto, proporei a exlincção vantagens, eu entendo
qtlc a concessão póde ser
dest:1 condição do pcdagio.
• A apresent~r ao ministerio da :~gricultura e perfeitamente justilicad<• c deve ser <lpprovada por
cama ra.
obras Jlublicas relatorios semestraes de explorações esta
l\ías
preciso enti"JI" em outra ordem de considec tr:tbalhos, especificando nelles a quantidade,
qualidadr. e natureza dós productos que extrnhi- rnções para defeuder c:; ta concessão.
rcm. • Eu accrescentaria: sob pena de multa
ü Sn . .DuAnQUE m; 1\L\cJ.:no :-Isto chama-sepela primeira vez, multa que será designada pelo . bater o projccto de llanco (Riso).

em
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A legalidade pois da concessão não pó:: c ser posta
em duvida, são terra:: devo! utas, terras do Est:Jdo,
terras da nação e portanto o governo podia o póde,
em nome da n:1ção, concedel-as.

. O Sn. MALHEIROS : -..Não sou entendido em materias militares, o nobre deputado. que 'é-milis
· competente póde dizer. si o I.Jato de flanco. de
frente 6U pela retaguarda: mas do que éstou
crente é ue fallo com toda a se"uridarle das minhas idéns ; es&udei o projeeto, c e::ten o que,
modificado elle por esta ·rorma, póde .ser perfeitamente aceito.
·
O Sn. JoAQUIM ABuco:- . x. converte uma
comp~nb.ia de exploração em uma companhia
de colonização.
OSn. MALHEmos:- O nobre deputado resume
todas as minhas modificações n'uma só,dizendo que
red~zo .:" uma comp~nhia de colonização estas

artigo da lei das terras.
o sn·. l.!ALHE!ROS :-Não confundamos
r:"'

•

'

F

•

•

•

n.

1-·

(I

ques·

cousa é o usufructo.

Os 'cõnces~ionarios tên1 necessidade de admittir
gente para os seus trabalhos ; o nobr~ deputado
·,
ITl"
i "
·
t
om ns·
vão tomnr sob seus h•Jmbr.o:> ...•
. O Sn. JoAQnm NAnuco dá um aparte.
O Sn. MALHEmos:-.•. elles t~m d1~ lutar com
mu!tas dílficuldadl'S consistindo em enormes pantanaes,. em desbravamento de immen,as flori~stas
virgens, correndo sempre o risco irnminente dos
anim:h:s ferozes e dos índios selvagens.
Portanto, não se pórle dizer que eu queira reduzir os· concessionarios a uma companhia de
onizaç~o.
.
Elles têm por força de introduzir muito gente
nestas terrlls para o~ trabnlhos, c, si hão de intro-

0 Sn. JOAQUIM NABUCO:- Isso é que eu dít; O
que é um soplii~ma.
O Sn. MALHEmos:- E tanto é assim, CfUe si~
concessão fosse por um anno e não por iO, estou
crente que o nobre deputado nada diria ; mas que
differença h a entre um anuo e 20 '!
·
O Sn.. JoAQUIM NAnuco : -E que diifcrcnra ~clw
x. en ro.. e
O SR. MALHEmos :-Isso é outra cousa. v: Ex.
sabe que em materia de dirdto, um anuo pelo CfUC
O'
respeita a prescnpçao p i .i
• •• ..
faç-am Úbai'x.o dé um systema;
ins1gnificant~, ao passo que iOO annos formam um
O Sn. JoAQUIM NABuco:- kcompanhia tinha-se prazo qua4 immemorial.
.
proposto colonizai-as, no ·contrato supprimiu-se
E' esta a differen~a, iOO annos é um prazo imesta condição. Por que foi'!
memorial, 20 é um prazo que se passa rapida e rel-aO SR. MALHEmos : - Eu não conhecia, de- tivamente.
•

..

f.'l,

,.

:--

o

.....

•

..

•

. ..

...

.

""

ficaçiio.
um prazo de longa prescripção.
Mas si . havia essa coq.diçiio no contrato, o goSu. ~IALHElllO~ :-A lon ~a prescri pç:ío li :de
verno póde re~tahelecel-a. Folgo mui to de nest.e 30Oaunos
por diante, mesmo em ma teria <lc direito
ponto estar de accôrdo até com os proprios concessionarios. Mas, entrando em outra ordem de romano.
Mas a leg-alidade desta conces~ão para mim está
considerações, fallarci da legalidade e utilidade
provada; (l,•s;de 11ue as terra" são terras publiCilS_.
desta c;oncessão.
do E<tado, e a nação, (Onced,mdo o seu usu. A legalidnde prova-se em uma proposicão. terr11s
fructo,
ddlas não faz dadil'<~ :tlguma. 'E outm
quero ~izer, não ha neces:;idade de um I~ng~ dos: circumsLancia
que absolveria o ~ovemo, si elle
tivesse a gmna cu pa nisso, c que e
feita mente legal.
concessão dependente do corpo legislativo. Nós
O SR. JoAQUI!J: NA.nuco :-Não apoiado.
nqui estamos para examinar a questão e J'e~olve1·
.o Sn~ MALHEirios: -Vejamos a qualidade e na- si convem ou não diminuir o pr<JZO e mesmo negar
a concessão. A' vist~ disto, entenilo que não pretureza das terras: são terras devolutas.
ciso adduzir mais consider<1ção nenhuma para
Antes porém de continuar na demonstracão eu mostrar
a legalidade da concessão.
direi á casa que que:·-me parecer que o governo
Vejamos
agora a utilW~de da conces:üio, e-:si
poderia, para proeedel' regular e irreprehensivelmente, tentar fazer com estas terras o mesmo clella resulta utilidade para o govP,rno o pnra .a
que é obrigado a fazer com as terras fronteiras, ou nação. Que os conces~ionarios têm utilidade na
nos limites dos Est:1dos vizinhos, isto é. tentar conce.:;são, creio n,ue n~o pór!e p·•r-se em duvida~
fazer um traballlo de medição destas terras. Isto é ainda que eu podc:-se dizer CfUCl essas vantagens
que me líarece regular. Mas os nobres deputados são um pouco _problem:•tict~s. 1\fns como a _oppo~ioão
co1npre en é
q
n .;
as
··
, veruo póde e deve ser obrigado a fazer esta medi- C(Ue OS concessionarios vão tirar di:>ssa conc.essiiO,
ção; mas ne.;tas terras interiores dos sertões, bllbi- eu nã::l qnero dizer isso; digo apenas que trntai'ei
tad .s por selvagens e selvag·ens ferozes, nüo era da utilidade que par:1 :J na~ilo, para o I!OVemo
}lossivel ao governo proceder assim e então póde .resnltar delln. Já a opposição t~ssestou mais
por uma medida que acho política e de grande de uma. vez 35 i>Uas ba.teri:.ls contra este projeclo: ·
eonvenienl'ia para o mesmo governo, este incum- não me restando muito tempo agora, pedirei perdão
biu aos cnB3essionarios a realização deste serviço. áqnelles a quen~ reconheço qne falto ngora, sem
I

A. 35.-TOliO IV.

'

(

.(.l""

..
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sei' int~ncionalmente, com um dever de cortezia
xrJo respondendo :is suas objeçõe.s, e, promettendo-lhes re~g-.1tar esta culpa na 2.u dbcus~ão,
lhes twdir·i venia para só attender a~or:t aos dous
deputado pelo
ultimas
. discursos, um do nobre
,

Eu nego isto. Elles se poderão servir de qunesquer pei:soas, e si precisarem dos índios, nós
temos leis que regulam o contrato dos serviços
dos indígenas. Entre outras provas citarei desde
já !lm aviso de ~85~, que providen~ia so_bre. o ~n-

~

o

t

•

•

~

(

Comerarei respondendo no do nobre deputadÓ pelo entiio ministro, o Sr. Pedreira, hoje Viseonde
d~ ~om Retiro; aviso que lhe fn muit::t honra
pelo Parti.
.As vantagens são, na minl1a opinião,· negatia promettida estrada de rodagem, a
cateches•) dos in di os não siio mais do
que ve1'dadeiros bPnt~ficios para a empreza. •
Não comprehendo bem o que o nobre deputado
. · · · m t>sta nlavra. !
·
O Sn. JoAQUIM !ünuco dá um apa'rte.
c5 Sn. M.:LHE_mos :-Ma.s ~~o~ n;esse senti~o que
a

va~, porque
Mve~açiio, a

querer dizer o nobre deputâdo 'pelo l 1ará que é só
a emprezn que iur;ra.
Si h.j vantagens para a emprezn, e si as vantagens siio es~as, ellas não podem deixar de ser
tambem para o governo.
·msse ainda S. Ex:. (lê):
· • O Xingú, depois dos 20 annos da exploração
dos concessionarios, ha de estar tão inhabitado
como hoje. •

do .Madeira, Tapajoz e outros granues affiuentes
do Amazonas.
·
Não pos~o comprehender, nem condliar a facilidade que houve n.a povoaç~o de~ta parte do vnlle
com a dilliculdnde da mesma no Xingú, que, como
~z? nobr.e depütado, d'?qul a 20 annosse achará
O nolJre depurado pelo. Pnrá disse:

«

Com tnes

.C:ondi~,tões nin~uem procurará o Xingú, porque na.
r~gião amazonica ha muítn terra devoluta, onde

qu:,lqner póde ir col.her o que a natureza com
prodigttl idade offereêc- sem estes onus, sem estes
erub3raços, etc. »
Mas o nobr·e deputado cgquece que essns terras
devolul<ts, onde qualquer póde estabel1·ccr-se lincuJente, (posto tlue na minha opinião- illegal•
. .
...
l:iaràço~, t:1ntos perigos, que ainda e~tão ... devoluttts e ainda nlio foram occ1rpadas: ao passo que
a~ terrns ora coneedidas vão ser ·desbrnvndas,
exp!::radr.s, cultivarl:Js, povoadas e nssim muito c
muitn se facilltar;i o seu povoamento necessario e
sua eonsetjuente prosperid:td_e.
Já üS qu · quizerem ir h;1bitnr as outras terras del:Olutas preferirão pot· certo estas que est.ão exploradas e são cónhecidns e das qunes est;tl'i"to removidos todos os perigos e dilliculdades das outras
ainda incultas.
·Mas, por que ninguem procurará o Xingú com
estas condic:ões ?
· ao vejo "que sejam
ni. ::.,
arrednr aquellcs que fllli se quizert·m est2belecer.
Diz ainda o nobre deputado, qmmto ao serviço
da. ;::a técllcse (lê) :
.
cr lfas este mesmo serviço é em proveito dos
eoncessionarios, porque prec.isam do indio para os
·tr::balhos da exploração. •

• Outro~i!n, tenho a recommendar-lbe a maior
vigilancia para que taes contl atos se não facilitem
a pessoas de cuja mor&lidade não h:~ja certeza,
pelo p1·rigo que re~ultaria de se1· illudida a bôa fé
dos in!lios e estes muitas vezes, além de lesados,
maltratados ~m detrimento de sua civilisação e fu-

(lê):

• Mando declarar a V. Ex. que, estando o contrato dos índios regulado no decreto n·. 426 de 24
de Julho de :l8(!.5, devem os directores das nldêas
dentro da espbera das suas f:tcultlades nelles intervir; si porven Lura já se acharem os índios aIdeados, sem prejuízo r:a pl·otectrio qne lhes deve
pre~tar o director-geral e no caso contra1·io compete
a este, como procw·ado1· legal dos mesmos índios,
••

•

t-

,,

.

.-

valor sem expresso consentimento, que n~o dcvcrà
~er dado ::enão dentro do prazo mzoav'!l e nunca
além de um anno e u:;ndo os indios mani estmn
evidentqm.tnte que querem p1·estm·-se a tal serviço.
Cumprmdo que em ambos os casos, tanto um
(director-geral) como out1·os (directores das aldêas)
dêem conta desses contrato!-1 nos relatol'ios que têm
de apresenta r de conformidade com a lei. •
O Sn. AFFONso PENNA:- Estas medidas têm
O Sn. 1\IALHEmos:-Mo é outra questão, permit-

Ia o nobre deputado quo lhe diga. Eu estou ar-

gumentando com a lei, n~o tr~to :gora dos :~busos
a que ella se pr·esla ou antrs do abuso que della
fazem; cumpr<tm a lei e tudo irá bem.
Estou de accõrdo com o 110bre deputado pura
profligar todus os actos que concorram para o não
cumprimento d:t lei. Mas o que quero dizer é que
H;nos lei, lei que garnnte completamente a libera e os m J(}!;, a sua propriC a e, sus en a a.
por ellcs mesmos ou por seus pro(;uradores legaes.
e a lei suppõe que e~ses homens cumpram perfeitamente esses compromissos.
0 SR. AFFONSO PENNA dá um aparte.
O Sn. MALIIEmos : -Tocarei neste ponto daqui
l1a pouco ; satis!'art~i !lO nobre deputado e mostrarei
que estamos de .accôrdo.
O nobre dAputado pelo Pará achou que um dos
maiores inconvenientes des~a concessão era a expulsão ou deslocação dos indivíduos que já se
ach:~m ex.plurando ou utílisando-se dos productos
:tt •
:.1
a L d valle do Xinu·ú. Eu
creio que e;:sa parte explorada, digamos assim,
por esses individuas não e,:tá· comprellendida na concessão, porque o projecto falia das ~:~ri
meiras c:~choeira~ até iis nascentes do Xingú.
.Mas supponhamos qne assim seja, que um;J parte
da concessão do valle do Xingú seja explorada por
esses homens. O nobre deputado pelo Pará acha

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 24 de 27

·27.5

Sessão em 29 de Agosto de 1879.

que isso é um grande inconveniente; mas o no- Pará equivale exactamente ao acto do nobre presibre deputado, 1·econhécendo que a lei impede essa dente do eonsefno que fizesse a p:1rticulares a coninvas<io de territorio por quem quer que sPja, cessão d·l valle do Parahyba com todas as ptantacõcs ·
disse· • que esses indivíduos tinham um certo di. de café que existem em suas margens.
•
reito. • ~ão comprehendo o que é um certo üirei}o.
OuL1·a exageração (lê) :
: sLe pa1z e regitlo por outras leis qu: nãop~r
direito; não o podem fazer. O direito é um ;ó,"não é nnttcm
.!;emelhantes foraes de dOilntariOi:, muito
certo, não é metade, não é impm·feito; o ·direito é mrnns
ltberaes do que os [o1·at•s dos donatarios. conerfeito. Ora o nobre de u~fdo não mostrou 'ue
havi11 perfdto direito da parte desses exploradores do Brdzil. •
ao territorio a· que a concessão ~e refere. São poOutra exageraç'io e outro engano de apreciação
sitiva:;, cl::ras e terminan Les as disposições da lei
das terras c do seu respectivo regulamento. Al't. 37 historica, que não é propriamente do nobt·e depatado, mas de uma autoridade que respeito (do
e 4:4:.
meu honrado collega dtl deputação), mns que o
O Sr... JoAQUIM NAnuco:-E de equidade.
nobre de ut<trlo nreceu-me ado ltar e f'nzer sua
O Sn. MALimrnos : - Não fallo quanto á ordem é quan o affirma-que o índio catechisado é um
.
dõ presidente d<! província do Pará, que mandou ente desgraçado, abjecto e servil. .
Conhe<;o muitos indios catechizndos e mansas.
tocar para fóra e5ses exploradores; acho que o
pres1 cn e o nra, a uc m o na or em a con.
.'
'
cessão feita, fez mal, porque isso aindn não estú cedimen to e cujos sentimentos indicam qualidades
approvado pela camara, ainda não é facto legal, dinmetralmente oppostos áqnellas.
Outra exageração, e tarubem, no meu enlendet·,
podia mand:~r põr fóra esses homens, fundando-se
falsa apreciação dos direitos que poss<1m excitar
simplesmente na lei, r.ão na concessão.
Sr. pres ·dente, as discussões dos diversos assum- naquellas regiões do Xingú, consiste em affirmar
ptos nesta ca~a, desde que não cu metam sob certos o nobre deputado que esta concessão viola os
auspícios, a meu vêr, sempre, se perturbam. E' o direitos adquiridos e que são inviolavcis por mais
·
que :u·ontececommigoagora:eu não ti .•e bons auspí- fracos que Sf'jam.
lnbora em perfeito
engano~
O nolJre• .deputado
cios, e pol"i:;s? sinto-me debaixo da infl~encia de~~es
:
•
7
•
.
•

<o

a

•

o

•

•

a

•

o

•

•

•

(.

vejo-me obrigado até a atropellar :1s minhas observações, i·,ara t·esponder ao nobre deputado por Pernambuco e mostrar que não estou de accõrdo com
elle em certas opiniões por S. Ex. aqui cm1ttidas
sobre pontos aliás muito imporLantes.
UM Sn. DEPUTADO:- Temos a 2.• discussão:
O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Não espere por isso ·
este ha de fitat· enterrado na L •
'
O Sn. 1\L\LHEmos:-Portanto, esta ultima parte
do meu discurso ha de rcscntir-se desta pres5a e
desta perturbação, e como o nobre d••putado por
Pernambuco é a pessoa a que priuciJJalmente respondo neste momento, pel,."o-lhe permi~são para
n~o o fazer com aquella orden<td~ e logica deducçao _q!le merecem as suas n_?tnvets pnlavras e pro•.

. .. ~

ti

:s

..

.

.

nobre dt>putado ussentou, como já di:::se exa«eraç~es, 1!1esmo principias falsos e falsas apreci~ções
hxstorxc:1s.
Apontarei primeiro as exagera~ões.
O nobre deputado chamou a essa concessiio do
Xingú negocio e transacção feita com os' concession_ario~, diss~ gue ellas eram concessões imaginar.la.s, zmpossw~zs de que nunca podia cogitar o
espmto de um liberaL
Outra: que o valle do Xingú não é sómcnte o
vali e desse rio, é' tambem o valle de todos os ?"io.ç qu,e
nelle desaguam, dos seus affiuentes que vão perderse nos dominios de Mato-Grosso.
Outra: que os productos naturaes do reino animal, concedidos aos eoncessionarios, poderiam
abranger os filhos dos indios, como os tilhos dos
escravos.
Outrd. exa~eração, e, a meu ver, má apreciação
da mate_xra, e quando o nobre deputado diz que a
concessao do _vali e do Xingu a alguns cidadãos do

adquiridos.
Os que dizem-se aetualmente com direito .a
es5as t~::rras siio a enas mros invasol'es intrusos
a quem direito algum soccon·e. Por ora, nem
elles, nem os concessionarios, nem pessoa alguma
a não ser só o Estado, tem~direito algum a essas
terras.
_
l!:mfim o nobre deputado terminou a sua bella
oração por uma erronea apreciação historica, seo·

l

'f S

'

•

-

r

entre as suas idéas. (Lê.) O nobre deputado fechou
o seu discurso dizendo que os princípios, pelos
qu:lCS se regia o Sr. presidente do conselho na sua
politica para com os indios, eram menos generosos do que os princípios dos jesuitas e a p.olitiea
que elle se~·uc é menos liberal do que a politica
do .Murquez de Pombal.
_ ·
.
O Sn. JoAQum NAnuco:-Deve-se entender clrronologicamentc,estudar os jesnitns naquejle tempo.
O Sn. MALJJEIROS:- on tentnr, sem me cin"'ir
a todos estes pontos que indiquei, responder perfuncLoriamcnte a alguns delles.
.
A-ntes de tudo o nobre deputado em seu iliscurso,
em um ponto pareceu justificar completamente a
concessão do valle do Xing-ú· por Ullla condição
que está exarada no mesmo contrato.
·
Di~se o nobre deputado (lê): • Si por ae7J>;o· ~e
podessem descobrir em tfJda essa região do Xingú
os fosseis com que soultou (!) o nobre presidente
do conselho, seria esse um lado que por alguma
fórma }loderia ·resgatar a concessão que tez ...•
(Riso.)
O Sn. JOAQUIM N.ABuco:-E' uma simples ironia._
O Sn. MALHEmos :-E' uma simples ironia por
um lado, mas por outro lado entendo que o nobre
deput:~do não apreciou bem a que~tão; parece ·que ;o
nobre deputado duvidou que houvesse !osseis
naquella região c que os concessionarios poC!essem
tirar dalli este auxilio para a sciencia.
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Eu estou certo de que o nolJre deputado lido,
como é, instruido em diversas matet·ias, sobre
tudo em paleontologia .•..
O Sn. JoAQüur NAnrrco dá um aparte.

l
I

O SR. JoAQUii•l NAnuco:- Não; as verlelltes
todns.
O Sn MALHEmos: -Não; a concessão não pó de
ser assim entendi:la. 111as, deixemos esta questão,
r

•

'

-entendemos cousa diver~a. quando aliús pod~mos
concordar f;~cilmente, si lixn~semos a intcllig:encia
que dC\'iamos dar it expressão t•alle do Xin~ü:·
O Sn. GALDrNo DAS NEvEs dit um ap<1rLe.
O Sn. MALHEinos: -E é uma das modillcnrõe:::
propostas por mim, que se limito essa região.·
O SR. JoAQUDI NAnrco :-0 nobre dcput~1do está
de accõrdo cor~nosco, unicamente npresen!a

ér:(lêas, c.quo ;.emon ~;~n :1 n; ~itos' m ilhare~ de annos.
Mn.s um:~ cou:;a que o noprc Jepu~ndo por. Pcrnambu,eo d:sse c que me _p:u·ece nao s~r!tr p~ra a
verdadeir:: cnmpn~hcnsao tle>sa concessao, fot que
o·valle do Xinr.rú (c eu considerei isto como uma
~suas exager~çües) não é sômente o vall_e deste
rio. mas é tamiJem o valle L1:; todos os nos que
nellc desnguam e de todos os rios c de sc.us aíllutes, €JU0 se v~o pcrdel' nos dominlos da proyincia
.

'

,...

_l"'f ......

'"\

~rdôc-mc

o nobre deputado; qnero sómentc
lembi·ar-lhc que g-eo~l':"\phkamente o vnllt! do
~·

,

T" :"'

,-

·~'

~

~

; c:,..

E' prà~iso comidr~rat :: palavra vallc nn sun accepção longitudinal e transvrr~al. E~ton. certo
da que a eoncess~o do ,.,11lc do Xingú foi nn sun
acrt>pcão longitndin:1l , c não comprehentle
todas ng [Cl'T'~S ndi~ICnnteS <Í~ dUaS Ctlltê:l$ de 111011·
tanilaS, Onde nascem OS a(lluentCS qUO VÔ!ll des•

-·

·

c-i.

•·

O S!L JoAQUIM N,\Buco:- Não apoindo.
O Sn. l\Lu.rTEmos :- O nolJI'e depulailo st~bc que
todas es~a? explt:r:u:;ües ::ssim mesmo l'CJ?<1lam em
.

. 1'\

.

• , ..

... '\

• '

munuo. Todns estas naveg~tções d·~sde a tlos At··
p;onautas. do Peri:,lo de H:mnl)n em redor dn Afriea
dns ousado~ JiilCJÚcios e:tc., s~o fcitus em no1111\ da
sciencia, 111<1S e parn SC tlnll' tleli1\S U!Jl:l Ulilid:11!e
pratica, indns~ria! nu commei·cinl pnr<1 os [10\'0S 'llH'
as m:mdnnt fazer on :Js auxiliam. .
O Slt. JoAQUI:\I :ünuco:-Nlio ha duvida.
O Sn. ?-rlALwm:os:-~Ias o nobre deputado, no ar·

T:1h•ez houvesse falto dH propriedatle no trrmo
empregarlo na concessão, c ~crkl talvez melhor
dizer o lhalwe[J ilo Xing-ü, porque snbe a camat'<t,
sabem todos que o thnhwg silo as linh:ts sinnosa~ qn·~ o lcitn do rio segue e os terre·nos proximamente :tdjncente~.
Demais n:io é possivc! wnc.clJer qnc 0!-1 concc:;a
: l i• • :"'
I
,
sionnri,)!' nn.ssam tom:1r conta c ir ex•llornr todn
a: re:!ià:) compreben r! ida pelo nobre depntad•) 11~1 Utl ag-ricuftul'a (jUe ~I fez, chegou :1 uizer f·!UC OS
expressiio talte d:~ Xinaú.
prindpios que regiam o procedimento pulitico do
O ·sn . .ToAQUii\I NAm·co :-Isto é outra eon~a, nobre presidente do con~c!ho eram menos geuero~os do que os prindpios dos jesuitas, c a polimas o Y~tllc touo foi dado.
Licn Q.tlc cll1l seguia era. menos liberal do que a
O Sn. I\IAw;,:mos :-Foi dado o vallc do :X.ingú politica do àbrqnez de Pomli<il.
.
até" ás suas c:1bccei1·as.
Acho ::~qui uma contradicçào nas propogições do
nobre deput::do. Otl o nobre deputado ap11ia a poO Sn. JoAQUm NAnUC) :-Com os affiuenles.
litica dos jesuitus ou a do ~Iarqucz de Pombal.
O Sn. 1L>,LHEmos :-~~o, senhor; entendo qne
O Sr.. JnAQlH!\1 N.~.:suco:-M:ts eu fallava em re·
não é com os alTinentes, porque de\·e tomar-se
lação aos índios; n!io tratava da política religiosa
aqui n !Jalavra vallc no sentido restricto.
Era oómente esta o!Jservaçiio que cu queria dos jesuítas.
e

a que ch3mei exageracão. O nobre deputado n~
seu ardor...
· O Sl.t. JOAQUn.I NAnuco:-Não ha ardor nenhnm,
ahi ·ha n fria raz ..to; é ·consa material. O vulle do
Xin"ú ·omr)rehende "'S suas mar:rens
..
o
c
•·
'
o
••
O Sn. 1L\Llmmos:-As terras proximas.

•

ta do não tem razão para dizer que os princípios
por que se rege o nobre presidente do conselb.o
sã?,menos f!.~ne_ro~os do que aquelles por que se
re':;am ~s J!,SUILa:s. • ,, .
I ~ ve 1 d~de qu~ os Jesmtns na epo~ ~o descoj' bnmento ao Braul prestaram relev<mtiSSIIDOS serviços á cate.chese destas hordas selvagens, que
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viJt.cia de l\Iato Grosso é uma província interior,
que se vê cercada de republicas estranhas.
De um lado o Perú e a Bolivia e do outro lado o
·Paraguay; só pelos lados norte e lés te é que confina
com o Brazil. Mas r melhor communicaçiio que
t m s
m
· ~"
· !'>
~
pelas. republic<~s do Prata, isto é, estamos s,Jjeitos
aos cnnhõe~ dos n~ssos inimig-o~, quo podem,
quando qmzerem, mtPrromper-nos a ptlssao.;em
, a ·.
, e t• , ou ras vias ae cnm.mu~icação pel~ Paraná, por S. Paulo e pot· Goyaz ;
mas todns sao demon1das e dcs~·ant<ljosas, comparadas com aquelia, que é a mais rapida, mas que
nos póde ser cortad<t de repente, como succedeu
na guerra do Paraguay, em que não pudemos
met!er um navio )ara )J'Oteger a nossa )rovincia
e ato rosso.
Temos tambem uma communieação pelo Pará
pelo riü T;~ p:tjós, mns e,;ta communicaçiio ni'ío estJ
•

....

•

J

...

~

•• •

t:"

~c.

•

l

•

c.

a

'

o

o

(

estabelecer aquella communic:ação fluvial para
Mato-Grosso, communic:1c;ão que póde ser feita
para qu~lquer dos pontos, Ho.;alio ou P<wanatinga.
::ii os exploradores poderem vir até este ponto
podem abrir a communicaçüo com Par;matingn oti.
selva~em;.
ent~o com o Rosario ; a distancia é quasi ·a me~ ma.
Portanto, o noiJre deputado vê que uflo tem A questão é que a communicacão pelo Xing-ú é
razão
a política
dos. jesuilas, em facil ; o pereurso será de 30 Iêgu:Js do affiu.ente
... em . consider:.r
.• . ,, ....
,
cr• • • •
.
,
.. o
que a do nobre presidente tio conselho. l>or outro tino.- E, sendo a cot~mllníc3t;uo pelo Xingú de tal
lado, n~o :e pó:le dizer que a (JOlitica do Marquez modo proveitosa para a provinciu de Mato-Grosso
de Pomlnll fosse mais liberal do uc a do Sr. n·e- ~esta uma d:1s razões ne me leVélm 3 votar eiÚ
sidentc do conselho, porq uc nüo lla acto algum de con·cessao, com a condição de que os concessiona-.
rios abrirüo c~sa communicação.
S. Ex. que justifique semf.lllanle opinião.
Ha ainda outra razão. A~sfm como o hespanhol
O Sn. Jo..\Qüm NAnuco :-Por que o 1\Iarquez de
Martinez falia de ttm El-Do1·ado entre o Orcnoco
Pomb:1l nu o deu o Xingú ? .
o Amazonas, tam!Jem cx.iste uma trndiciio semcO Sn. M:\Limmos: -Porque naturalmente não elll:mte
destn reg@.J entre o Xingú e o
lh'o requerer::m; mas tenho a eonvicciio de que, .Af3""ll:l n respeito
•
.•
' •
'. si o Iequc_ros em n a 1.ui_/"
p an·
Grosso.
E'
um3
r:•g-ião
onde
se
diz
que
existe
aquellas terras, o Marqucz de Pombal seria o pri- muito ouro e onde dizem existir as afamadn11 mimt~iro a f:1zcr a concessão, porque era ·o meio de
dos lUw·tyl"ios. A tradição diz que um p3U·
povonr aquell~s terr<~s, de tornai-as uteis; e o nas
lista ousado descobriu out·o em grande porc~ão e
nobre vrcsidentc do conselho fazendo esta con- que
o deixon numa ealdcit·a penliurad:1 em ·uma
ces~~o, sem pi11nr aos pés o direito e a justiça,
arvore. Os jesuit;;s quizcram dl~seobrit•.estt.J theparece-me que o nobre deputado não póde dize1· souro,
não o conseguir:nn; outt·os fizei'<tlll de·
que n sua JlOliLica é menos generosa, é menos pois a mas
mesma
mai:' em vfio. Qur.m :-:a!Je
libernl do que a politica que se:.ruiu ou seguiria o si esta região tent:ttiva,
ser·:·l um Et-Dor,zdo? Com relação
Marqm'z de Pombnl a re~peito dos. indios._ .
ao rimirivo El-Dorado. "ã nós sabemos t ue nada
.., ' !
~
' '
exis~e, por·que essa rq,düo jü foi explor·ndn: mas,
nobre tkput3do comprehendc que o seu interesse com
relnção it reg~ào do Xingú, nada podemos
era just:IIDClltC pur-SC do J:1d0 daquelleS que eram
ospezinhados pot· seus inimigos, os jesuit:1s. Por- dizer.
Portnnto, quero dizer que esta regiiio é riquístanto, era uma tendentia mtural da política do sima
de productos mincracs, e .a sua exploração
1\Iarquez ele Pombal f:.:vorecêl-os, e f:wc,recou-os; traz
immensas
vantagens para 3 província de
mas o Sr. presidente elo conselho não deixa de Mato Grosso, e; trazendo
para esta província, traz
favorecer os indígenas.
D nobre deputado não púde tiriir desta concessão para tudo o Imperio.
Vejo, Sr. presidente, ·que a casa está fatigada.
uma medida que seja deli!Jeradamenle vexatoria,
oppressora dos ~elvagcns, e desde que o nobre de- (Não apoiadr.s.) Eu tamb~m o estou, úão por ter
putado niio póde tirat· esta conclusão. eu digo que fallado muito, mas pela necessida·de que tenho
S. Ex. primeiro fez uma falsa npreciação e depois tido de condensnr as minhas idéa~, de aproveitar
commetteu uma injustiça pnra com o Sr. residente o tempo, e essa pressã?_ do espírito ~1e tr.m can-.
o conselho.
Ha outra razão que me obrig-a a approvar esta que . a conces~ão d.o vaue. ct~ Xíngú, a meú ver,
conces~iio, c esta razão é partif:ular em relação á traz verdadeiro beneficio para esta região.
Um dos m~liores beneficios é a civilisaç:io~ O
província que tenho a honra de representar.
Para minha província esta concessiio é util, nub1·e depntarlo por Pernambuco como que lamenJIUanrlo não fosse por outra razão, acJ menos porque tou (inferi isto de sua$ expressões), que aquelle
lho abre communica~õcs. V. Ex. sabe que a pro- valle f~ssc explorado, não porque seja contrario á
Br::zil s:~be que os jesuítas pouco :mtes não emm
a fnvot· dos iadios. Os jesuítas tinham moldado os
indios .para serem sem escraYos, e o~ jesuilas qne
fnzi;!rn de seus companlwiros uma lima nas mãos
do seu superior, um perinde ac cadavr:1·, não podi:lln pruceder diversamente para com os pobres

~

)
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•
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civiltsaçiio, mas eu é que digo que :1 não explora~ão é sem duvida nenhuma um entrnve á civilisação daquella região. O nobre deput,do enxergou
perig,•s, viu o monopolio estabelecido e o iridio
escravtsa o e opprtmt o.
A respeito do indio que deve ser chamado á civilisaç<io,
. embúra . empreg-ando ás .. ve-zes a.. força,
'

'

<

de mencionar. Espero que a nobre opposição satisfará o meu pedido ; pero-lhe que considere
que de::sa immensa regiiio se póde dizer o que a
:Bíblia diz das regiões do mundo primitivo : Et
e1·mtt teneb1 re super abyssum et spiritus Dei {erebatu?· ~uper aqu~s. . .
·-

soci:Jl fez dizer ao poetn latino ...
Grmcia capta (~rum victorem cepit et a1·tes

que serilo outras tantos estrellas rutilantes, outros
tantos brilhantes tão resplandentes como os que
já terno!': no auri-verde pavilhiio da nossn patria.
que o nobre deputado, que eu, que todos nós tant0
Intulit agresti Latio ...
amamos e estremecemos. (.Wuito bt-"'n. O orado1·
A forç:1 da civilisnção é invencível. Por mais é comprimentado pelos deputados 11resentes.)
que queiramos favorecer o selvagem, não podemos
São lidas e mandadas imprimir os seguintes
deixar de lamentar o estado em que elle se acl1a,
REDACÇÕES
não podemo~ impedir o curso da civilisação, n.~o
arrancado da vida inerte a que está condemnado.
Portanto, a dvilisação deve penetrar no deserto
daquella regi:io, e a concessão de que se trata, trazen " este resu a o, nao pGsso mxar e vo ar
por ella, porque não posw negar apoio a uma idéa
que vai abrir novos horizontes, que pó de trazer ao
seio da civilisa~iio aquelles habttantcs do deserto.
O nobre deputado por Pemambuco, si subir
outra vez pela imaginação ao Paredão, para contem lar a uellas immensas cam inas estou certo
que preferirá á fumnça que se vê subir da taba do
selvagem, :10 rugido das féras, ao sibilo dns serpentes , ao frogor das cat<~dupas que cahem
daquellas cataratas, estou certo que preferirá,
olhando para at(Uellas immeusas campinas, ver
subir a fumaça do aceiro ou o fumo ao tugurio,
ouvir o batel' da enxnda na terra, !'entir a queda
daquellas florestas para· darem lugar a plantações
proveitosas; ouvir o silvo da locomotiv<l, ouvir o
barulho snnoró das rodas dos engeuhos, do trabao a CIVI tsal):lo, em vez o SI ent·IO cor a o apenas pelo grito do índio ou pelo uivo dos anim<Jes
feroze:;. Acreditu que o nobre deputado nppl<lndiria de coração esta mud:mca. E:; la concessão,
attingindo a todos esses resultados, eu a cunsidero
um verd:~deiro beneficio. Aque.la região immensa
deve ser collocada sob o influxo da civilisaçuo.
Peço á nobre ovposição, peço ao nobre deputado
por Pernambuco, como o mais ardente e mais
brilhante, sem offens:1 dos outros seus companheiros., talvez e provavel111ente (30r ser o mais
moço delles; peço á n0bre opposição que desça
dessas alturas,
,dessas
regiões ethereas e olympicas
rr.
... •

D. llita Candida da Vic.toria Lima, por fallecimento de seu pai o capitão de mar e guerra Cnndido Franeisco Brito da Victoria, deve continuar
a ser percebido por ella a contar de Setembro de
i875, sem prejuízo do que goza por fallecimento
de se~ marido o chefe t.le divisão Fernando Lnz:1ro
Art. 2." A presente disposição aproveitnrá aos
que se acharem em iguaes condições.
Art. .3." Ficam revogadas as disposições em
contrariO;
Saln das commissücs em 29 de Ago~to de i879.
-Rodolpho E. de Souza Da.ntas .-Ruy Bal'boza.
Redacçào do p1·ojecto n. i65 de :1879.

Artigo unico. O governo é aulorizndo a relevar
da prescripçào em que incorreu D. Mnria Luiza de
Britto Sanches, afim de receber no thesouro nadona! o que lhe competia por lei, como filha unica
do fallecido capilão-tenen,e da armada e· marecbal
de campo João da Costa Britto Sanches, devendose-lhe descontar as quantias com que deveria ter
contribui do, si' effectivamente houvesse gozado
dess_e beneficio; revogadas ::1s disposit;ões em contrariO.
Sala das commissões em 29 de A!);osto de i879.
-Ruy J3arboza.-Rodolpho E. de Souza Dantas.

~,

O Sn. G.-'.LDINO DAS NEvES:-Nós ainda não subimos ao Paredão. (Riso.)
O Sn. MALHEmos:- E' mais acima óo Paredão.
:r.t:~s peço á nobre opposição que desça· dessas
!e~wes ethereas, olympicas, onde_ se agitam as
1deas, e na qual cruzam em todos assentidos como
nas auroras boreaes das regiões polares: os raios e

A assembléa geral resolve:
Artigo uni~o. Os vencimentos dos fieis do thesoureiro da recebedoria do Rio de Janeiro ficam
equ}parados aos dos fieis da pagado ria do thesouro
naciOnal; revogadas as disposições em contrario.
Sala das commissões em 29 de Agosto de 1879 .•

..,-RuyBa1·boza.-Rodolpho E. de Souza Dantas.
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Sessão em 1 de Setembro de 1879.
O Sa. PnESIDEi'iTE dá para ordem -'do dia
30 de Ago5 tQ :
. Ap'~esentação de requerimentos, projectos e in-

·e secund11rio no município da côrle e o snperior
em todo o ímperío.- A quem fez. a requisição •
Do ministro da guerra de 28 do corrente, r~-

Discussão de requerimentos adiados.
Levan'ta-se a sessão ás 4: i/2 horas da tarde.

geral legíslntiva, abrindo ao !.roverne pelo ministet:.io da ~uerra um credito snpplemelntar de
65q,: i50153:l3, ara ::er a Jlicado ás dos ez:1s de diversos paragr:1phos do art. 6. 0 da lei de orçanwnto
de 20 de Outubro de !877, no qual Sua l'tingestade
o Impe1·ador consente.- A arcllivar, o.fficiando-se
ao senado.
Do ministro da agricultura de 29 elo corrente,
remettendo iOO exemplares do co~trato Cel!ebr:J~o

o

Aeta do dia 30 de Agosto de 187"9.
PRE~IDENCIA.. DO SR. VISCONDE DE .PRADOS

A's H horas da manhã feita a chamada, achamse presentes os Srs. Visconde de Prado•, Ces:1rio
·
·
.
·
' v·ix t
:Manoel Eu~taquio, José Cnetano, Jo:lo Brig-ido,
Souza Anrlrnde, Martim Frandsco, Barão Homem
de Mello, Lima Duarte, I~.rnacio Martins, Moreira
de Barros; Seraphico, Affomo Ponna, Viriato de
Medeiros, Augusto França, Rib:•iro de Menezes,
Olegario, Lourenço de Albuquerque, Hol'ta de
Araujo, T:tvar(~s Belrort, B:1rão da Estancia, Monte,
Marianno da Silva, Danin, Freitas Coutinho. Franco
de. Sá, Z:~ma, Barros Pimentel, Espindola, Ruy Barza Mtmoel de Man-aJhães.
Compnreceram depeis da chamada os Srs. Freitas, Sinval, Buarque de Macedo, 1\leito e Alvim,
lldefonso de Araujo, JoséMarianuo,Franklin Daria,
Mello Franco, Rodrigues um or_, •ranc1sco o re,
Camargo, Almeidl.l Couto, Malheiros, Macedo, Frederico de Almeida, 1\larco!ino Moura, Bezerra Cavalcanti, Esperidião, Baptista Pereira e Florencío
de Abreu.
os Srs. Almeida
Fnltamm com• participação
r
:""
).

e

Aragã~' Mello, Beltrão, "costa. 'Ribeiro, Galdino~
Ferreira de Moura, Fabio Rei::, Franco de Almeida,
Flores, .Teronvmo Sodré, Lnfayette, José Basson,
Prisco Paraisó. Perlro Luiz, Luiz l<'elippe, Rodolpho Dnntas, Americo, Souto, Silveira de Souza,
Theophilo Ottoni e 'l'heodomirc; e sem ella os
Srs. Azambuja Meirelles, Antonio de Siqueira,
Antonio Carlos. Barão de Villa Bella, Belfurt
·Bezerra
de Menezes, Carlos ArDuarte,
. Bulc:io,
.
'\ . .
Azevedo, Carrão, Couto M:Í~alhães, Diana, Epaminondas de MeJio, Frederico nego, França Cat·valho, Fidelis Botelho, Felicio dos Santos, Fernando Osnrio, Hvgino Silva, Joaquim Serra, Joaquim Breves, Jonquim Tavares, Joaquim Nabuco,
Leoncio de C<lrvalbo. Liberato B:1rrozo, Moreira
Brandão, Martinho Campos, Manoel Carlos, Mai10el
Ped1·o, Meira de Vasconcellos, Pr;~do Pimentel,
Snldanha Marinho, Sergio de Castro, Souza Lima,
Souza Carvalho, Silveira Martins, Sig-ismundo,
Soares Bt·andao, Theodoreto Souto e Abreu e ::iilva.
Ao meio dia, o Sr. presidente declara não haver
sessão or falta de numero.
O Su. l. 0 SECRETARIO dá conta do segllinte
E.~PEDIENTE.

Officios :
Do ministro do imperio, de 29 de Agosto corrente, remettendo um exemplar impresso, devidamente nuthenticado, do decreto n. 7;2q,i de .!9
de Abril ultimo, que reformou o ensino primarío

.

nnr a cidade do Rio de Jnnoiro, contrato que está ·
dependente de npprovação do poder legislativo.A' commis~ão de obras ublicas.
Do secretario do senarlo, de 29 do conenle, particip:mdo que constou ao senado tet· sido sanccionada a resolução da assembléa geral qu1~ autorir.a o irOVernn, para conceder ao desembargador
ela Rel:~ção do Maranhão, .Toiio Caelano Lisboa, um
anuo de lice~:ça ~om o ordenado.-Inteirada.
O SR. PnsSIDENTE dá para ordem do dia i. o
de Setembro:
· 1.• parte (até âs 2 horas).
Votação dos projectos encerrados na sessão
de 29.
3." discu~siio elo projecto n. 253 sobre e irmandade do Snntissimo Sacrnmento da antiga Sé.
:!." dita do de n. 26:1 sobre meio soldo de D.
Laurianna Duarte Urumond.
2
obre s n i
pagador da cidade do Rio Grande do Sul.
Continuação da :t.a dita do de n. !93 sobre o
valle do rio Xingú.
:L• dita do de n. 255 sobre o montepio dos empregados da estrada de ferro D. Pedro II.
L• dita do de n. 281 relativo ao estudante Theophilo Dias de Me::quita.
2. • dita do de n. !70 sobre o recenseamento da
arochia do Enrrenho Novo.
2.aparte (ás 2 horas ou antes).
2.• discussão do projccto n. 28~ sobre o credito
para a missão á China, e orçamento do ministerio
do ímperio.
Sessão em I de Seten1bro

PRESIDENCIA

de 187"9.

DO SR. LUIZ FELIPPE.

SUM!I!ARI0.-E:tPEDI2l'o"TE.- Parecer.- Approvação do rcdacções.-Obserrnções dos Srs.Buurque do .Macedo e Fran,
cisco Sod;é (mini~tr 0 do i_mpe~io).-;-Ob_se.~'"ações. dos ~rs.
-OllservaçJes tios Srs. presitlente. Joaquim Nabuco e Felicio doS Santos. -·PRUIEIRA PARTe DA ORDEM DO DlA.-Ap·
provação dos projectos ns. 267, 279. 28"2, 2i3 A e 25~ e·
emQnda.- Votaeãu •lo projecto n. 280 e emendas.- Obser-.
Taçõcs do ·sr. f'elicio dos Santos. Discurso do .Sr. Joaquiln Nabuco.- SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO !liA.- DiSCOS·
s:so d1.> projecto sullre a missão á China. Discursos dos Srs •.
Florencío de Abreu c Joaquim Nabuco.

A's 11 horas d3 manhã feita a chamada, acham-se
presentes os Srs. Luiz Felippe, Cesnrio Alvim,..
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Sessão em i de

Alves de Arnu]o~ Manoel Eustaquio, Bezerra de
llener.es, Hodrignes Junior, Gnvião Peixoto, João
Brigido, Marianno da Silva, Souza Andrade~ Manoel Carlos, Sald ... nha Marinho, Bulcão, Olegario,
Ildefonso de Araujo, -Viriato de Medeiros Tavares
e •OI', erap rto, • e1ra e Va:;concellns, Martim
Francisco, Alnwida Barboza_, Flores, José Basson,
Lourenço de Albuquerque, Bnrão de .Yilla Bella,
'

<,

D

•

'

'

'

lheiros, Bunrque de Macedo, Francisco Sodré,
Barão da Estuncia, Souza Carvalho, Sergio de
Castro, Bap!ista Pere:ra, Pnmpeu, Joaquim Serra,
Danin, Aragão e Mello e Horta de Al'aujo.
Compareceram depois da ehamad;t os St·s. Ignacio ~lartin:;, Corrên BaiJello Antonw de Si ueira
ou.o p o · <lllt<~s, uy Barboz~,, Jo~é Caetano, Barão
Homem de Mello. Macedo, Bcltrão, Carlos Affonso,
Ribeiro d.•. Níenezes, Theorlomirn, Epag1inondn:; de

"!1.
-

•

~.

"

(

'...

t

I

•

•

(.

'

\..

•

(,

Theodoreto :Souto, Freitas, Almeida Couto, ~Ioreira
Branuiio, Theopllilo Ottoni, Freito~s Coutinho, Lima
Duarte, Florencio de Abreu, José Marianno, Abreu
e Silva e G:~ldino.
Comprtreceram depois de aberta a sessiio os Srs.
Fred•·rico de Altneidn, Bezena Cavalcanti, Monte,
Felicio dos Santos, Souza Limn, Augusto França,
:Manoel P•·dro, Camargn, Fl'aneo de ::l;i, Prado Pimen~el, Dia~w, Cundido de Oli_veira, Fernando
...
' .i.'
(
u, . .
Azevedo, Bel l'ort Duarte, Frederico nego, Soares
Brandão, E:;pindola. Pedrú Luiz, Libera lo B:.rrrozo,
l

f~

•

~

'

PARECER.
1879.-N. q, A.
A com~ni.;são d.; constituição e poderes, exami-

.

j ,.

:""

l""

1

Antonio Cal'los c Aureliano 1\lagallÚies.
Faltaram com p:1rticipação os Srs Andrade
Pinto, Americo, Costa Ribeiro, Esperidião, Ferreira
de Moura, F<~bio Reis, Franco de Almeida, Jeronymo Sodré, Mello e Alvim, Prbco Paraisn, Souto,
Sigi~m undo, Silveira de Souza e Visconde de Pra:; , · •
,
••
I' ã ,
agu 1:1es,
Fidr~lis BoL•·lho, Hygino Silva, Joaquim Breves,
.Tooquim Tavares, Leoncio de Cnrvaiho, 1\farti.nho
Ca1t1pos, Mello Franco, Morcolino !\Ioura e Silveira
llurtins.
Ao ml'io-dia altre-se a sess:ío.
E' ltda e approvada a acta da sessão. antecedente.
O Sn. i. 0 SECUETAnro dá conta do seguinte
EXPEDIENTE.
Officios :·
Do ministro do imperio, de l de Setembro corrente, rcmeltendo cópia do decreto n. 7ti56 de 30
do mez findo, pelo qual Sua l\Iagestade o Imperador houv-e pGr bem prorogar até ao dia :2;3 do
corrente mez a actual sessão ela assembléa geral
legislativa:.- Inteirada.
Do mesmo ministro~ ·de 30 de Agosto, transmit:tindo os autographos sanccion~dos, pelos . quaes
.foram concedidos áquelle ministerio, ~or conta do
.exercicio de :1.878--=1879, os creditos supplementares: de 288:580$6~5 á vcrba-cam<ira dos sena"''o• · ,
· i
s u membros e d:1s despezas com a publicação dos debates,
a contar de ;; de l\iaio até 30 de Junho findo ; de
29.2:193;55~ á verba-camar:t dos deJJUtodos -para
igu:~l fim no referido periodo; e de ::280:74,6;52:-H.
para continuação das de,;pezas da verba-socto:·ros publitos e melhoraml'nto do estado sanit:Jrio-. A arcltivar, officiando-se ao senodo.

,

. .:-.

.

.. ·

..

cedeu, em duplicaL:l, ·na p:tr~cl;i~ de lll:tl'ia Pereira, da província do Ceará, é de parecer qne se
adie a seu res Jeito unll uer decisão delinitiva ·
e pl'opõe que se requisitem, por intermedio do
governo, informnções sobre tal eleição, enviando-se-lhe para esse fim as referidas actas.
S<1la das commissões em 28 de Ag-oste de :l8í9.Espel·ichão E. de Bcwros P: :nenttl.- .4. • .Jlf. de
.ilragrio e Mello.
Foram lidas e approvadas sem deh:1te as reda,·ções dos projecLos ns. ~5, 2(1,:2 e 165 de f879,
sg,bre _mOJ?.Lepio que. cabe a D. Ri~a. Çandida da

J.

f

'I

Do secretari·) do senado, de 30 de Agosto, participando qu~J constou ao senado ter sido sanccionada a r.~solução da assemiJléa g-eral que
autoriza o governo a coneed1'r ao contndor da es·
> ' '·'
trada de ferro D Pedr" J
um anuo de Iicmça com o respectivo ordeaado.
-Inteirada.

'

(.

.

~

reil'o da recebedoria do Rio de Janeiro. e finnlmcnte sobrQ a prescriptão . em que ·incorreu

D.

·t.

.

.

.-

publicadas no Diario do Pctl'lamento de 30 de
Agosto.
O §r. Buarque de Itiiacedo (tenrlo pedido a palavra mn tempo): -Sr. presidente, pedi a

pahll'ra ~tara fiiZer nma rectifil:açiio ao discurso pro'•
'•
"
•
ferillo no · n o r.
na se-ss:·,o de 30 de Ag.,sto ultimo c tambcm para
cumprir o que para mim comtituc um dever •
O illu"tre Sr. Barão de Cotcgipc, discutindo o
orçamento da marinha, proferiu as ~cgnintes palavras (liJ): « H:tvendo o nobre ministro da marinha nceitado as emcuun:; apresentadas prla commissão de orçamt·nto. pouco tenho a dizer em referenêia ;i despPza deste minislerio. Sinto que o
aeto pr:ttie~d~ [JOr S ...Eli.., nliits dig-no ~e louvor,
s iç~o. Li em um do:; discursos pmferidos
" naquelle
recinto por um import<mtc deputado e Ultl:l das
columnas. segundo elle mesmo dechtrn, dv ministeria actual, que no dia em que o nobre ministro
da marinha declarasse no senado que aceitava as
emendas de!'ta illustre corporação, desorganiz;mdo ·
o plano geral ndoptndn na cnmar·a dos deputados,
. não seria elle um :;ó momento mais memiH~o da
commiss:io de orç:tmento, e que o seu Vl9tO seria
contrario ao do nobre mini!'tro, ~1ppellando aquelle
i Ilustre deputndo para uma fu~ão com que ameaçara
a nós e uo nobre ministro.•
Sr. presidente, a camara se ha de recordar de
que nesta casn nunc:1 drsse nem· inculquei-me seq Ut>r mna das columnas do ministerio. (.Muitos
apoiados.)
,
O SR. SEnnA: -Podia fazel-o, porque o é, e
muito di<>Lincto. (Jfuitos apoiados.)
O Sn. Bu.ARQUE. DE MACEDO: - Pelo contrario ;
quando tive de referir-me :'t minha individunli-
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dade, declarei que era um dos mais obscuros omi- expressãoj de' appcl!ar para o ret.'ur~o que nos d.i.
a constitui!}âo ? (Jfttito.~ apoiados; muito bem.)
gos do ministerio (muitos apoiados) . ..
Po:·tanto, as palavras do nobre Barão de CoVozEs :-:Muito disliucto.
tegipe ainua são c•)mpletamente inftmtl:.<das deO Sn. BuAnQUE DE l\IACEDO: ."-7' ••• embora não bai;o deste p~nto de vista.
feri palavras que se parecessem c1m estas <lo
nobre Barão de Cotegipe (Apoiados).
•

~(

.,

:l

••

n

,

•

..

~~-.

..

se serem inexactas semel hnntes palavras, cu sú
posso considerai-as uma racecia; e no emprego da
faceei:;:, talvez eu pudesse, em represali<J, tet~ alguma vantagem sobre o nobre Barão de Cotegipe;
mas não o Ul.lVO fazer. e é isto contra os metls ha·
bitos e educação; apenas me limito a declarar:
1'

ao qual de ce;'to J~os Vt<lllos socco:,rn~r ; não éen~~:
rei o senado; nunca o fiz nesta casa; mas qu~ro

••

"l

o·

"'

• .. ~c:

-.. '\""

.. :-:·\

abri i·ci mão. (ilfuitos apoiados.)
Agora a minlw qncstão com c- governo.
Não quero rep'etir na C<JSa Luuas palavras •·; ,:t~
aqui proferi; quando discuti as t'ot·r-as dÇ: Jli::~,
palavras que aliús não pr~cisa...-n. proferir.
Aquellcs q'!e me c_9uhecem sab~m • per~eil,:·'

~

•

•

•

-.

•

•

-.

1

1 :

r, • .,

já pelo seu notavel talento, jú por ninitos o"utros

dade. (Muitos apoiados .J ·
·. "'
dotes que todos nós conhecemos.
Eu declarei nesl<t 0asa, que o orçamen!o ;;c.:iêü
S. Ex. declarou tambem em se"'uiüa, que nesta pela comiuissilo,e 1 uecom tanto calor ac ui susv:.n::•i
.camara se tem sustentado sem uuv1 a attnmme5la tr1buna, unportava um plano e a mtmstr;,·d.o-o tambem a mim), que o senado não póde rão; nçcres~eHtei que tm não aceitava ~1s emenemendar 3S propositões que forem aqui Yotadns.
da::; do ·senadr,, e que niio faria p:~rte d:J. ~:omm!s- ·
Nunca disse se_melhante absurdo, nem tão são de·orçamen!o, si porventura essas ernenâ<Js
pouco me recordo de que algum dos meus cal- fos~em aceitas pelo nabre ministro da marinhi!.
le~as o houvesse dito.
Sou· amigo do nobre ministro da rn:trinhi; ,
Sustentei sim, Sr. presidente, e sustento, que prestar-lhe-hei todo c qm:lqucr concurso que d~
em materia de imposto c de recrutamento ou for~a mim possa depender; mas descle o momento qu·~,
publica, o senado não púde emendnr ns propo· por moti\'OS que eu dest:unhe~o, selll du\·ida i'~·~
sições desta casa, tendo por fim crea1· novos im- ·. conveniencias ele ···overno, o nohre ministro. r>

a3 ~!~o~~;mfi~~d~ cd~n~it::~iJ;~. s go erno em que o n~bre depntad0 não está por isso ohrig~ào
0

O SR. ANTONIO DE SIQUEirr..-\. :-Nem podia ser o
contrario (.~:1zJoia.dos).
·o SR. BUARQUE DE ::'tlACEDO :-Si ao nobre Barão
de Cotegipe parece que a canwra não deve notar
siquer que o senado desorganize o plano de administração crendo pelo governo nos :;eus orçam0ntos; como entende S. Ex. que nós nos devctilos suj!'litar ús emendas do senado ; como quer
S. Ex. por sua vez aniquihti· <1 camara '?
O que se dá é exactamente o contrario do que
, x:.
Todas as vezes que tivermos de nos snjeit:Jr ús
emendas do senado sem appellar para o recurso
constitucion\11, (rue t: a fusão, a camarn, f)Ue é a
representante da opinião do momento, é quem
fica nullificad~ (1lfuitos apoiculos j.
_
Que pa]lel faz esta c:uuara si porventura nao
tÍ\'C!'lllOS a dignidade SÜ}Uer ( permittam-me a
.A •. 36. -To:uo JY.

e atlstriclo a pcuir a sua exoneração. O governo
cont<l com os seus serviços e entende que aindo G3
púde prestar muito relevantes, muito bon5, com.J o
te1~1 feito (Apoiados).
.
OSu. PRESTDEXTE :-0 nobre deputado mantér:'l ~'
seu pedido?
.
O Su. BuAnQuE D:; :.\fACEoo :-Ce1tnmcu t•:, t1
mura é quem resolve ..
Consult:Hla, -a cmnara r.,soln• pela negatirn.

·}-

O Sr. Bezet·•·a de ~leuezes (pcir.
em :- J. a u tun:t se~::-<10 o nv rc e puta· o por
Pernambuco levnnton 11111:1 qaestiio ne:>La casa a
que niio pude immetliatalllt.lllll' rl'spondcr. por•1Uc
cheguei mais tarde, t!tHitHlo j:i 11iiu tnl' et·a lh~t!o
tomat· a pnlttVI":l.
A questão levautatl.a pelo llflltl'c lll'patatltl .: tit•
:11ta ÍlllpOrtancia, ~Olllll t~lf(' ;, qua[jfiNtH '' o'I)Jllll
OI'
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Qunlificnriio .todo.:; os (jUC comprrhenderL•m a mor:1- : cmniú·n os l'eaeo: fundamentos da affirmar.~o <r~e,
tidüde da ndminbtraçi"10 quer munitip:Jl que!' geral. em contradi w no que se ttssegurou ao senado. eu tlz
A:;sim, pois, nüo posso dci:s:1r Lh· correr a res- pela imprensa.
pond.er no nobre deputado por í'emamlJuco; mas
A questão cinge-se. ao seguinte: prestou, tem
0omo
niTo_
6 ross~\-el
f::zcl-o
JW eurto cspnço de 11restado n camara municipal tln côrle suns
contas
.-.,,
1 ... •
1., . . . . .
... •
•an•,,
..
~

1

~-

0

•.

-

•

tendo runcian1enta; o que teni10 exposÍo nesta
casa, peço a V. Ex. consulte [, casa si me concede urn-encia )a\"a tratar dcst~ f!tlestiio do alta

não"'.
Pcdintlo a attençi"to <la camara nnalysal-a-hei, em
rimeiro IoQ·ar sob o wnto de vista )ratico. ou de

o §::.·. Beze-rr.n d.r." ~:.1:-r.-ue:.-:e,..:, . - Só
um ée.-er de honra obri~ar-me-ia it nnelirar 0
l-ilCJWin <Ine me t~nhn im,,~,;::to.. desde ft'ne tomei
~ssento nesta e::~o. •:l de~ la yez.
Tendo, poréu~, n~en nolJrc nrnigo, ministro do
impt:'rio, decl:!l·ado na outra cn~[: do pnrlnmcnto,
J!l'in:üiro em npnrtc, depois em re~pos!a dathl ao

na o acompMl wn< o os nos l c · 1 , · 11 c :t , , porque os t.lous primeiros dt'ste~ tres se ar:havam, para
imprimirelll-S•}, na typogrtlíJllia do Diario do Rio,

(jUauJ.o
fechou-st:, e o nitilllO :H:ha-~e aind~• ern
doesta
nobre ministro do imperio.
Constn, [JOrém, das <lcfas de 1877 a <"~pproraçãu e
remessa do ele lt>76; das actns de 1878 a :~ppro
v~ção e rc·messa do d0 J.t>77; c das actas deste anno
.tJ.oLre senador por Goynz_: que [I camara muni- a do de l878.
.
cipni da curte, da qual honro-me de ser o vresiQ
.,
I
<tente não tem nrestado contas àe ~na o-e~tã u. uc a cam:~ra tem remetttLto ao govemn, t.ot os
m~os

1
:

or '1 ao mais e as razões por que menosM.esmc> n;:sim, npe<ar de ter sido· S. Ex. levado razões r.se
tn·re~mlun por c:1da verba ua reut1a muJ.Gl<ls lnfonna:,:Zies officiaes de :;ua ~eael<triu, o que quaato
nicipa !, espccillcando a disposiç5o legisluti va que
Ll liE=: de cul!Ja, <JtWlquer que seja o juizo do puautorisa a coh1·anl)a por e:Hla unw- tudo, cmfim,
1: Iico IW '1u:;stTio, dt:Yo tiecl<l!<tl" ú can:ara : que que
prescrevem e como prescrevem a lei i! e :1.8lli0 e a
:.into niío ser ellJ de natm·r:.z:: menos grave ;
J.:.ão s::r c<.:.ns11 que <dfectasse súmente meus cre- rcsoluç~o de :Jl tle Outubro de 18:Ji.
dt11S de adr::inis!rador. ou meus foros intellectuae:::.
Isto em relaçãoilrccr· , ; no que toca á i!cspczn,
1:oder .~cr interprttada· como um erro devido ú in~ a cmn:ll'<.l ne:'tes lwlan~u:; especiHca como roi ella
t.~pacidade minha: porque neste caso desistiria da feita; isto é, ern que empregpu a renda nrrecallaH:o::posi(.'5o e da apreciação dos f;:ttos, afim de não

da, tomando uma por nma [tS YerlJns do orr·amento

i.~·azel' no governo, que tenho [IJWiado e apoio, con-

tra.riedade c embaratos na marclw que tenha de
:~eO'tlir em rdacão á camara muni ti ai.
Infelizmente, pm·,~m, a camar[1 o sente, a questuo
c:. de_ r1lla gravidade, porque entende com a moraliG.ude da administração de uma dns primeiras corporaçi3~·~ do pa)z_, c guir,:í d[IS soc-iedades moderilas,
como !: <!. mnmcJpalJdadc.
N~c- posso, portanto, Sr. prt:5ídente, deixar de
:·rrecinl-a em sem legitimo~ 1(·rrnn~, e de cxpôr it

approíado, e dcsignundo, a respeito de calla úma
dellas, (JS motivos por que <leu-se sal<lo em nuws,

c houve lleficits em otlln•s ; juslillcando, etullm, us
• t;ues que or o r1ga< a a azer naque c orçamcnto.
:X~o pôde hnver mais minuciosid:~de do que :1 que
, tem em11regado a. camara municipal; c cu peio ú
camara dos St·s. aepuh1dos que preste attenc:to a
! estes documentos, um dos ffU:WS é de l85i e Õutro
jLle 1875, cgw tomo dentre os IJ.UC aqui estão (:,~o
1
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os ha!::n~gos de qu~ já se faltou) para 1~1ostrar o que
OSn. BAPTISTA PEnEinA:-E é por este modo que
.acima disse sobre a minuciosidade de c1ue tem usa- as camaras municipaes elas provincias nrestam
uo n municipalidade da curte, qúando se dirige ao contas ús asscmbléas provinciaes.
•
.
governo imperial prestando suas contas.
.
OSrr.
BEZERRA DE)lExEzEs:-Vêem, pois,V.Ex.
Tomo propositalmente um balanço antigo, o Lle e a camar·a, que t•ldQs os que têm servido o cargo
1851, porque dcllc não me cabe responsabilidade;
c vereador da eôrt tem d
.;; contas ( ue de-v•:l
dar o homem de honra.
Eis 11([Lli como prestou stws contas n camara em
:Moralmente, portanlo, a quest~10 es\5. tlío limpa·, ·
1851 (lê).
como ficou Llebaixo do ponto dG yfsta pratic.:) ou
l c .
•
. ratan o a rceei a, espec1 1ca ua o
~inguem que tünha 5ido Yercndor tem do que
por cncla ycrba- em qllC lei se fundou pm·a cohr"i-1-a- e até quanto arrecadou em caLla mez t1o corar pelt> que se disse no senado ; porque !odo':
têm cumpritlo o ullo de\·er segundo a pn1xc seanno vencido.
Tr<\tanllo da despeza, c;;pocifica, igualmente, guida por todas as eamaras desde sua instituição,
quanto gastOUIJOr· carla wrlJa do orçamento appro- praxe que tem lido a acquiescencin, pelo menos,
vado -clcsin·na a des leza feita em cada mez,-dc- LltHodos os governos, desde uqusUe tempo.
'em, agor:1, a Yúz {e cons1 erc.r a ques a•} por
clura em que foi feita, quanto com o· pessoa c
.suus rerwrtições cspecificadamcnte com cada em- sua face lt>g<tl. J'úd.,;-se, dizer, e diz-se: isto tÍ,
pregado, c quanto com os scrvi~os gcracs,-dú a npenns, uma exposição que a cm:0.ura f<w ; pnl'a ser
,.

signu~iío

·'

,

.

.

(

.....

(.

c.

'

'

(.

.,

/

uos nomes dos ifUC receberam os Y:1lores
daquell cs set·vicos.
Tudo isto pro,;a u miuuciosidade, a exactidão, o
·cuidado c o cscrupulo com qne a camaru prestou
suas contas.
O JJalanço de .1875, que aqui tenJes, dú tudo o
que di1 o de 1851, mas j{t Yaria 'l.la fôrma; faz tam1Jem suas demonstrações minuciosas, verba por
verba, quer da receita quer da despeza, mas fal-o
I

-

'

c. .... :::'1

c.

...

rep<wLigõcs munici1)aes, como prescreve o decreto
de 31 de Dezembro de 1868.
·
·

-

. .
. •C!.._.., . .. .·...... :-.
tal exposição sej:1 ;l•!omp<u1lwda dos docnm·:mto~
comprobatorios.
. O Srr. VrmATO DE )lEuEmos:-Mt!ito bem. ·mero
ouvil·o uesse ponto.
-OSn. BEZEUn.\. DE ).lEXEZEs:-A. camara (cu não
me farlarei de rep·~til·•)) tem prt:stndo ns contas
que, em seu entender c no do governo, lhe incumbia por sua honra e pela disposição dn lai.
;;

1..

'

..

•

~.

;""'

.,

'

~

L

~

..

,..

ç

..-.:.::,

:1

•

·,

...

-

provinci11es e a ndministração geral do Imperio.
V. Ex. sabe, Sr. presidente, que ús assemhléas
provinciaes niio ;;ão presentes por parte dos prest en es ce prOYJllCl~l smHo os Ja ~.. ncos as 11~
sourarins, ncompanhsclos unicamente dos qrwur0'5
e das tabellas qne aeompanham c·s da cnmnra mnniciptil.
Si ns nssembléas, si a sua. commiss:io de fazcnu<l
julga convenionteconfrontal-os eomos docu~entos
ori rrinues ex i n·e-os. cnt:io. e faz a confront:w.i\o.
O qws_o~ro, payn saLisfaZL'r a obrigação CJllC · a
constttutça.) tmpuz ao g·~ v~~rno, d1~ prestar contas
a. esta camara, não proceuc d:: outrCi :11odo

ral da receita distribuída por verb<Ís, c da despeza
do mesmo modo distribuid<l.
Aqui estão. agoi·a, tabellas esper.i:~es para cacla
verba da receita, segund.o o orçumento approvado;
e tabellas do m.csmo g-cnero por cada verba t1e des)czn. scn-undo a uelle orçamento; sendo tudo isto
acompanhac o das cons1 eratoes o camara e o
-parecer de uma commissiio, em que se npresentam
ao governo as rnues por que deram-se alterações
para mais c para meno:! em qttal({Uer verha do (Apoiados).
1\Ianda seu balsnço ; e si u camara dos dc-putauq:.;·
or~.:amento.
Parece-me, Sr. presidente, que diante destes quer verificnr a exuctidão dess0 balanço, pec1e os
documentos ttío minuciosos, não havcrú quempossn que julga precisos para conferencia, ou Hom~ia
dizer com r:,z:io: que a camara municipal da côrte um<t çonunissão p:1rtt fazêl-n lú onde elles licam;
(apoiados) c Jicam, pOl'I[UC seria, além de <iiJ.mrdo
não tem prestado contas.
>ri do violento, exigir-se que o thesomeiro do thesour.o,
como o ws nr iro as 1es u ·i ~
L.aceusado dos 20 ullimos annos, entre os quaes se :lSSim
cines, assim como o da camur:l municitJal, ou a
destacam vultos im port<mtes de nossa sociedade, propria
camara, se uesfaçam dos do1;ümeutos que
algu:~s .iá até desapparecidos d'cntre os vivos, tosua respousablidade para mandnl-os a
dos esses têm comprehendido ·assim a prestação resalvam
uma repal'tit:;ão, onde a désidia ou a pervt:rsidaue
das contas que lhes incumbia fazer de sua geren- de
um empregado pode fazer dts:!pparecer tre:;
cia municipal.
ou quatro, ou sei.;; e mais documentos import(!nte:i,
Está, pois, na consciencia de todos os que tem c depois quem snlp a rcspousaloiiidade do reme~
nxerddo o car:;o de "'~rcad_or tl<l eln·lc-que te~n lcnte?
prcstauo :1s cunl.:li: que a !01 e o dt•vcr dellcs extE:'te dir·:i-mmt,.Jd-; ma~ n palavr~1 do accusa:I.J
g·em.
niio serve, n~o faz pr.wa (apoiwlc-s) : o fJUe -vn1erú
Por outro lado, touo~ os tuinistros qne Lt'm oc- é a p:1l~n•ra d11 l'CJ1:ll'li•:.iio-de·l]tw :I! li nndtl se 1'·.3cupndo a 11asta du iuqlerio, muitos uos qllaes ver- cebon- ;.e fil-aria o rl'sponsa\·el pel:J5 ccutas sc:.:1
.
. . ..
.
. · s summidades. têm re~ehido estes balan..:os
como <•S contas da. c:nu:n'tl. municipal c os tem acettado, xisto como niio os têm recusado. .
A camara municipo.l da. cõt·t~~ não podia pr·>-.
Vei-eadores, camara municipal, de um lado; mi- ceder assim ...
nistros do imperio, governo, por outro lado ; todos
O SR. FR.E1H.:S CocTIXHO:- Nem~ c:nn:~rn r.órfe
têm concordado em que estas é que são as ·contas
proceder sinão como tem feito.
da camara da côrte.
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B<:zEtuU n;:: 7\[ExEz:e:s: - ..• muito prin-~
cipaltneute em vista tln lei. Aqui está o aviso de
~~ de Junho de 18:H, que diz (Lê).
,, DcclarotHO fundada a rejougnancia de uma
car:1ara ú exhihição
llrl'tendida
dos• seus olivros tle
..
..
... •

Não s~~ póde admittir o contrario disto, em relação :.í camara,porque é a1J:_:::urdo que apresente ella
o balanço de sua receita e despeza, fazendo-o acompanhar dos documentos que são a comprovat;.ão do
que _31llega, e portanto a resalva de ma adminis-

tet:r~:dc' 18~8- ~ui~1·d:an conse~,.~,r arcliivados em

O ~Iarquez lle Olinda, disse eu, firmou peio decreto do Lo de Junho de i863 a verdlldeira doutrina da tomada de c nlas c mo c. i o·e a 1· .
c mesma a de 1851.
Assim como clle estabeleceu, continuou a camara
a prestar eontas até 1868.
?\e~sc vnno, o Sr. conselheiro Pnulino, pertenceudo a uma escola política, cujo programma era,
naqaelle
tempo,
publicas. liber"'
. a restricç1io. das
..
.

hott f!narda, sem exr;eptua1· caso algum. •
.
Eis os arts. ~-0 e 71 da lei do 1. 0 de Outubro de
i5:::~.

interpretmlos por este aYiso, dispondo : que
u5o póclc <lbsolutamente dc:;fazer-se de
;;eus livros de c-onta,-, de seus documentos, que são
J r•:salva de sua r~:;ponsalJilidadc romo admini:::t•·~;·.ior do municipio (Apoiado,;).
.
o püro :1<tUi,. 15t·. pt•esidentc, porque ~esejo
.I\~
..
.
.
.~dlcguem fa:::to:;: contraries :lo que lenho cxpvsto.
.
Além desta disposição g-crni, iutuiliva c racional
1 '' !t'I, e a wentt ~l e, qucac~1 ·et ue mosrar que
·:~i>te, entre o modo por que prestam suas contas
:1,; r.tlministraçõL:~ prov inciaes t' gernl e o seguido
pda carnara da corte: ~~ccresce que o 11Mdo Mar\:c:•:.r. de Olind;l, em 186:3, tcntlo recc!Jido desta :JS
t!onl:ts por balanço, como de costume, c querendo
drü· uma prova ele uiio :;c aclwr eontente com e1!:1,
· o que é sabido, pois que naquelle mesmo anno,
poneos mezes depois do que vou referir, procurou
motivo para suspende!-~ ~ responsabilisn!-a; quea i:<IIIHH'a

\.

~.

se

., :

..

'

(.

.;;:,

)•l

-.

~-

I ··~

~:::,

.

.

fez baixar o decreto de 31 de DezcmJn·o, chamandÓ
para o ministerio do imperio todas as faculdades e
a vic1a iutcira da c:nnara.
mm1:;tro o nnpcno 1cou sen o a camara
municipal da côrte, e por sua delegação ficou a 5. n
sec~:üo da sua secretDria investida dos poderes que
se attrilmiu.
.
A camara municipal, por esse decreto, reduziu-se a um ndminiculo, um appendice, uma
succursal da secretaria do impcrio; que era quem
distribuía os serviços referentes ao munidpio neutro, c dispunha em dt)finitivo da administração
d~sse município, ..Porque_ nada era permittido á ca-

l

contente com c! la. Jn1ixou o decreto de :Lo de Junho
nomeando uma commissiio, presidida pelo Sr. Des~

·~

.. _

provo •.
Totlos sabem o destino que. teve esse decreto.
•

•

• (r

•

•

~

•

tiC'-Ôé~ •

dos Santos, unico liberal que então tinha assento
.·51 o l\Inrquez de Oliudn, dominado das pciorrs na camara municipal, levantou a yoz contr:t C5SC
diSi•üsiçues contra a C11llHirn, achasse na lei algum esbulho das attribuições municipaes, e lavrou um
ponto que lhe pen:1itiissc obriga l-a a mandar para protesto monumental,mostnmdo como o decreto do
a S•:·erctaria do imperio ~cus documentos, certo ~r. Paulino não podia ser executado pela camarn,
n5c~. o perderia.
vi~to nüo s~r baseado em lei,e,pelo contrario, violar
r. •

-

:

'

o

'..

-'

-

oltc CJUC Ogoverno, CJUtllldO quer CX<ll11iUal' <15

~On

da camara municipal, faz como a camara dos
ti f pulados quando quer ex3miiwr as contas do goYc.::'ilU, ou t:omo tts :1sserubléa~ provinciaes quantlo
q:;.t:·rem examin~t· as uns resp~ctins aclministrat.;ões
-:nanda confer1r os JJahmçtt.S, que lhe são npres ·"índos, com os clocumentc•s qut· ficam no archivo,
.:;·/. :t guarda dos ;;dministr::~dores rcsponsaveis.
C• Sn. SolizA. CARV.\LHO:-Para mim n unico cul,
- ... \ "
..
.
i[i'-

go•:eruo.
(! Sn. BEzEnRA DE ME:'\EZE~:-Eu poderia trazer
:-:ir:da á mcmoria da canwra factos que confirmam
1· C(•JTolJoram a dontt·ina firm:Jtla pelo decreto que
ac.ul;o tlc citar.
·
O que fazem :1s administratões parlicnlares das
coi:1panhias ou associoções anonymas, c1ue se modelam pela ndministr:1çiío offirial? Fnzem como o
gonrno, como as presidencias de proyineias, como
a municipalidade.
A~ directorias aprescntain seu>' bulan~,;os, mas
g::ardam os respectivos documentos.
::;1 as assemiJié:;s entendem c ue devem a , 1rovm·
;:s ec.ntns a dircctoria, em conban~a, tolitur questio; estão r.restadns as con1~1s da administração.
Si, porém, querem verifiear a exactidão dos baJ<!n{'os, nomeam uma commi.>são, çhamada de contns. que vai ao archivo da administraçüo da companhia ou associa<,;iío, e ahi confere o que disse a
dire<?toria r:om o qne dizem os documentos.

A camara, presidida pelo muito distincto e illustrado Dr. Ferreira Vianna, vin-se tão embamr.ada
cou1 o protesto, que não resolveu a questão ·immed.iatamenle,uomeou uma commis5ão,meio usado
~ntre uús para prot~llar qualquer í'Oln~:flo, sentlo
seus membros o prestdenle da camnra, o Dt. Araujo
Lirn'l- e nu o me recordo qual outro rereador _
Jú era mnit·l pard o Dr. naptista dos Santos e
para a causa que defendia, ter con~eguido que
a ara n
d ·a
•
· ~-:para dar parecer sobre um decreto do governo a
c1ue pre:;tava inteira adhcsiío, sendo seu presidente
deputado e vulto eminente da situação.
A commissão deu, finalmente, seu parecer. declarando o dec;reto baseado em lei ; mas o qúe se
seguiu prova que tal parecer foi apenas baseado
nas conveniencias poliLicns.
Etn 186U, por força d? decreto c da resolução que
tomou a c:m1nra de fazcl-o executar, subiu o balanço ue contas para a secretaria do impcrlo, acom~
panhado dos uocumeutos exigidos pdo decreto.
Foi uma scena grotescA que não scrYiu sinão
para evidenciar a impraticabilidauc da exigencia
o ri 1cu o a que se e a pres ava.
A camara precisou, senhores, de alugar carroças
( não vai nisto hyperbole ) para mandar de seu
paço para a secretaria do imperio aquelles documentos, que orçam por muitos milhares ; e os garotos acompanháramo pr2stito com vaias e assovios.
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O que resultou dahi foi que nem o ministro,
apezar de te1· os documentos presentes, approvou
as .contas da camara de outro modo do que Jizeram
seus antecessores, nem a cumara pôde até hoje
o~ter o;; seus docUJ;nentos_, que se julgam perdidos, ·

ou aceitando aquelles balanços como fidedignos,
ou mandando verificar sua exactidão,conferindo-os
com os documentos originaes.
Póde-se dizer do modo como se tem procedido,
que o governo não tem tomado contas á camara ;

souro, onde não se s<Jbe delles.
E cu julgo que é occasião de pedir ao nobre
ministro da imperio proYidencias p<~ra que sejum
e es restitUI os a camara, que tern ne es a resa va
de sua responsabilidade, e que pr.;cisa de guardalos em seu archivo.
Denuncio este facto para justificar o que disse
sobre a possibilidade de ficar a .cmnara expost<1 a
!'er uccusada em rrwteria tão grave, ~em poder
defender-se wr terem em reO'ados nwlevolos ou
desidiosos sumido os documentos que provam a
moralidade e lcgitimidude de seus netos.
E, a proposito de remetter n camaro a enormi-

tenha prestado ( Apoiados ) . 'São questões ~ uitÕ
distinctas.
.
Concluindo o que comecei a ex ôr sobre o decre o c · · e ezem ro e :1. 8, chnmo a attenção dos nobres deputados para o seguinte resultado de sua estolida exigencia.
O proprio ministro que o expediu, e os proprios
membros da camara que o aceitáram como fundado em lei, Hzeram a primeira provi:l em :1.869; e
mais não fizeram.
Kem o Sr. conselheiro Paulino, emquanto foi
ministro, exigiu mais a remessa dos documentos;
nem a ·camara do Sr. Ferreira Viunna nos tres
·
.
· • ,
o iram, man ou
mais carroçns carregadas de papelada.
Isto prova que os mesmos que quizeram fazer a
innovação, os mesmos que quizeram estabelecer
mais cssu imposição, c pôr ao pescoço da camara
mais essa corda. reconheceram que era materialmente imJ1ossivel, além de moralmente ·absurdo
praticar-.sc cousa semelhante.
.
A propriu legislação que temos, não fallando do
uso invariavelmente ~eguido desde _:1.828, soccorre

.

~

c.

(.

r

:

lembro um facto que se tornou notavel por ser do
finado Theophilo Ottoni, de saudosa mc~noria.
S. Ex., que tinha consciencia de sua dignidade
e de haver cumprido seu. dever, respondeu ao ministro que lhe exigm as contas do Mucury, remettcndo-lhc o balanr~o e dizendo que não mandava
os documentos po"rque um ·vapor não chegava
pat·a trazGl- os.
Este facto encerra dupla

-

)

•

•

:-

~ctos, ~ a de que maior razão tem para nssim proA lei de :1. de Outubro de :1.828 diz simplesmeDte
ceder uma camura que administra tão importante que as cumaras devem pL'estar cont~s annuaes,
munici )iO como o dn cúrte. tendo um ex ediente sem dizer o modo como devem faz~!tão g-rande como o de qualquer secretaria de
A resolução de 3:1. de Outubro tlc 1831 determina
estado.
o modo, autorisando os ])alanços e só prescrevendo
O Sn. MAcEDO:- E' um pouco forte.
a remessa dos documentos, quando {01·em exigidos.
o Sn. BEzEnn.\ DE :ME'-'<EZES:- Eu já esperava E o aviso del ~2 de dJulho daquellef anno prescreve
!::
·a
L~ste a1 arte do nob1·e depntndo ou de qualquer que, eln ~aso ~ gmn, e~e a c~mara ac_u 1tara ~a 1JI a
outro; porque ningncm avalia ao certo a g-randeza de seu~ hvro~. de ~p(l'ntu, de seu ?rcluvo. , .
3 .~or e·
lo s~rvu.;o n ca,rgo ca camara muniCipn
além de que essa expressão é susceptivel cie' varià
. , S~1bam, p~re~, que ra,;emlo~~Iln uma sess,to por interpretação; além de que, apczar de tal disposcm,ma, _e de ..P~ch~nt!o s ,n p~e.ldente tod?s os dms, 1 sição, nunca foi ella executo da; nccresce que o
nem assun da-l;e ;a~ao ao ttabnlho que_uffiue.
dec1·cto de :1.863 restabeleceu a doutrina corrente
Nenhuma s~cretana ~e e~t:ulo fnz ~mts e enten- ! desde :1.828- de prestarem as camarns suas contas
~c com qu~stoes de m~Iol: ~~nportancm. Pm·a.se o por balantos, guardando seus documentos.
Ieconhccei_b~s.ta cons~deim que todos _os hab!tanSi o decreto de :1.868 alterou esse uso nunca iutes do n~unictpiO _da corte gependem unmedlata- terrompido, já se viu que seu autor foi o primeiro·
mente da eamar~. e que so uma_ pequena parte a deixai-o cahir em obsoletismo.
dell~s dependera do :;ov:erno ·
Material moral e len-almente. ortanto a c
• <!
· •
•
•
'- •
da curte tem sempre prestado as contas que lhe
n~umcipo~ da corte, ; e ~or I~to, c porque nao se cabe 0 como lhe cabe prestar.
e~tud~, nao.se procu.a :sabei 0 que ella faz,_que
Com que fundamento pois vem-se dizer aqui e
tem sido e c nlvo de .todo o genero de acc_usaçoes_. disse-se no senado que ella tem faltado ao dever
PQrsuadem-se que. e con~o. a camura de NICtheroy, que lhe impoem a lei e a honra?
~n de qualquer outw c_ap1t<1l, ~~ne se reu~em uma
Eu creio, Sr. presidente, que, sobre prestação
vez por mez, ou. meno~, e saLisf~zem as~Im os de- de contns da nossa municipalidade, esta camara
nre~ que lhes mcumbem. Estao, porem, enga- deve estar plenamente convencida de que só a má
nados..
,,
.
_
_ vontade que irrompe aqui e alli contra aquella
A mm1 se apre. ~nta~,_rtlll,queslocs de ta~ ta. n:on. curporaçào, pode accusal-a de falta.
ln com~ a~ de mmor 'a~ ta q~~ occupam 0 oovemo,
Esta defesa, quero dizer, esta explicação devia-a
uws n.to e opportuno diSCUti! ~ste as~umpto ·
eu á camara municipal da côrte a que tenho voEm. bem de provar que c nnposstvel moral e tado meu tempo e todos as forçds de minha alma
materialmente remetter a camara o~ documentos
.. .
'
qu~ se 1e exige para que suas contas SCJUm comrecebido
provas
de
estima
e
apreço,
muito
acima
pletas, fm·ei, ainda, uma consid(mtção.
Nas prestações de contas ha dous tempos, doas de meus fracos; merecimentos (Não apoiados).
VozEs :- E' muito digno.
períodos, muito distinctos : o da :tpresentação e o
da tomada.
O Sn. BEzERRA DE l!IENEZES : - Deixando a
A C<lmara apresenta SUôlS conws minuciosa- questão debatida, peço licença a V. Ex., "Sr. premente por balanços; ao governo cabe tomal-su, sidente, para responder ao nobre deputado por
J

1
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Pernaml.m~o. ~ão podia eu deixar de prestar essa
homenagem a um collega distincto, a quem devidamente aprecio; tanto mais que julgo as considerações feitas por S. Ex. pel'feitamente c<~biveis
da parte de um deputado que faz or1posição e que
·
-·~
.
a marcha do governo a que se oppüe.
NrE\"ES ·.-o... uerenlos desem-0 SR. G.,\LDINO D.·'"
>w
-

O Sn. BEZERRA DE MÉ::-."EZES :- Digo embara~.:ar
a marcha que a nobre opposição entende não ser
a mais conveniente.
O nobre deputado começou sua increpação,
aproveitando
o incidente do . senado, por
:
. . allegar
:"'

passou aqni' regularmente; n'outros termos, que
correu com ligdreza e sorpreza -; que não passou
pelo exame, nem teve a discussão que reclamava
uma ma ~rm e anta magmtu e.
O SR. JoAQUIM N.\Buco :- Eu não me servi das
~xpressões -ligeireza, esperteza.
O Sn. BEZERRA DE 1\IENEZES :""-Sei. As expres·
sões são minhas. V. Ex. disse : que não se
-tinham feito os estudos convenientes. Aprecio devidamente o nobre collega e asseguro-lhe que não
lhe faltarei a attenção de que é credor.
A questão !evantada pelo p.obre deputado é de

)

O facto é que a mesa püz o adílitivo em discussão juntamente com os outros que tinham sido
ofl"erecidos e com o orçamento geral.
S
F
,
. ,. ,.
,
0 n. .l':LICIO no:; SA~ros .- Ewm C\Jnto e
tantos add1trvos.
O SR. BEzEr.nA DE :i\IENEZES: -Tantos quantos
fossem; fossem mil e tantos. Aos nobres deputados ue discutir~m o ot·ca.mento com o al tavam ell~s em discussão, cabia escolher o que
era mais impor·tante de todos, iniciar a discussão c pedir os esclarecimentos de que· precisassem.
Si não o fizeram, é parque desprezaram a
questão; é porque não se importaram com ella.
-

. .

:-'

l

dizer: que foi a questão trazida· para <~qni e aqui.
passada inconvenientemente. (Signaes de adhesiio

da ma.i01·ia.)

·

a 1 wo es eve em 1scussao nrantc to o o
tempo em que se discutiu o orçamento, e ninguem lembrou-se de fa.llar, sequer, a seu respeito.
O Sn. FELICIO Dos SA.'\TOS: - Promeaeu-se umn
discu.>são especial para esses additivos, e não se
cumpriu a promessa.
O Sn. BEzEnnA DE :i\IENEZEs:- Isso de ter-se
promettido, é o que não sei. Posso garantir ao
s
respeito não me cabe responder, e nado
c::.

.. !\

•

6

...

••

•

para o que invocarei a 'memoria de meu nobré
coUega, afim de que elle mesmo se convença de
que não houve ligeirezas e sorprezas, nem mesmo
precipitação a respeito do additivo por mim offeI'ecido ao orçamento geral do Imperio; servindo·
me dos mesmos meios_de que se tem servido outros

siçiio. Eu não prometti nada, e por conseguinte
nada lenho com o que promelterum outros.
O que digo, é que a illustrada opposi~_:ão não
cumpriu seu dever (não upoiados e n:clamar:ões
da mlnrwia) deixando· pass~r sem exame Úma
questão.. qM
ag-or;~, ser im.. ella mesma . declara,
...
.
.

. O additivo a que se referiu o nobre deputado

O Sn.. G.:\Lmxo D.\s KEí·Es: - Houve rolha.
O Sn. BEZERRA DB ~IEXEZES : - Ora ! JJouve
rolha l
.

foi apresentado desta tribuna com toda a publici·
dade.
Pedi a palavra, ,_... foi-me concedida-, apre:;entei o additivo,- foi lido pela mesa-, a camara
julgou-o objecto de deliberaç;ão- c depois de
tudo isso, entrou com o orçamento geral do Irn·
perio em discussão.
·
Esta · ud ncias a
mas são. necessarias pa~a os espíritos incultos,
para quem não conhece os tramites reg-imentaes,
e pode suppôr que houve irregularidade no que
.-se procedeu muito regularmente.
O SR. JoAQU!l'II N.\BUCo :-Precipitadamente.
O SR. BEZERRA DE MEXE7.ES :-Não, senhor;
nã<! houve precipitação da parte da camara; o
que hou~e foi falta da parte da opposi<.;flo (Apoia-

-dos).

·

~

~

Discutiu-se aqui o orçamento por mnis de um
mez, fallon-se tle omni re scibile a proposito do
mesmo .orçamento, e cntre:anto havendo uma
questão importanlissimu, como o dec~larou o
nobre. deputado po: Pernambuco, só pura ella ê

Isto não procede, e meü nobre colleg:a está sentindo em sua conscicncia que eu tenho razão.
O SR ..Jo.A.Qum N.Anuco: -Contesto .
O Sn. BEzEnn.\ DE !IIExEzEs: -O nobre deputa·
do é incapnz de negar-me razão nesta c1uestão.
O SR. GALDINo DAs :NEVEs: - Houve rolha. A
ôpoca ainda :tião está longe. O nobre deputndo
deve estar lembrado de que foi por essa occasiiio
arrolhado o ministro do imperio.
o Sn.BEzEtmA. DE ~lENEzEs: - Perdôe-me o nobre deputado, seus apartes não me desviam. Si
.
·:. :.;- ..
.
..., ..
..
cipal, é disso unica responsavel n düm~ ON>osição.

O additivo entrou em discussão com o orçamento; e eu aproveito a opportunidade para declarar que não o apresentei de livre arbitrio meu,
ii
a au o iza .ã
o re inis ro a azenda.
Quer isto .dizer, não em resposta ao nobre de- (Contestações da minol"i"a.)
putado, mas ao que se possa dizer por ahi, que
o Sn. FELICiO DOS s_\.'\TOS: - o
eu apresentei-o, ouvindo primeiramente o go- niio tem r;:zão nisso. Promettcu-se
verno, a quem era competente para fazel-o vingar especial dos additivos, e depois
4lU morrer.
para o_ senado sem debate. ·

_~

•

nnbre deputado
uma discussão
elles passaram
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O Sn. BEzEnnA DE MENEZEs: - Sr. presidente,
si a opposiçiio tivesse procurado inquirir do que
haYia soiJre essa questão, como lhe cumpria, em
vista do que ella mesma declara; si tivesse que.. •

""

-

t

•

,

"!"-

....

Devin-me previnir contra a hypvthese de sentença desfavoravel ú cnmnra, porque a não fazel-o~
c dado o Ct•SO de ser a camara compellida a realiz~r aquel~es contl'alos! teríamos umn parl~ da di-

•

scienciosamcnte, direito que lhe recontr:ço, teria
feito, como se fez no senado, onde logo que o
additivo chegou, aliás já feito projecto de lei. ..
O Sn. GALDixo DAS NEvEs: -E' que h\ não ha
rolha.

te, o "tJue seria peior do que tel-a toda fluctuante.
Para prevenir, pois, esta hypothese, é que pedi
lo()'o cmmto cheO';Jsse ara cobrir t 1
promissos da cgmara, tantos os Iiquid~dos, como
os pendentes.
·
O Sr. Bariio de Cotegipe, porém, em conferencia
ü Su. BEZEnnA DE l'ríENEZEs: - · · · · iogo que que teYe commigo, assentou, ·como melhor dotar a
cheg-ou, :~pczar ~e jú approvãdo por. esta ramara' camara com os meio3 de consolidar a divida li~inR~rc ~~:~~~g~r~~~ea) ~~~1~ce~~~~~ rgr~inf{~e 11~~~ quidada~ ~.deixar pnra .. nova resoluçã? o CJl!e

.o SJ;!.

FELICIO n_os S.\NTos~- ~lei de .contnr a 1 o nouré detn{tadÕ por Pernambuco no que dis~e-

htsto~·w da promessa qne nao fot ctunpnd~.
I tão vagamen~e, e q~e, cotn franquez_a o dig.o, inO ;:,r:. BEzr,:mu DE MENEZES: _Nada tenho com comt~l~dou-tM, pou:rue do que se d~z da camara

essa historia, v. :B:x. púdt: contai-a, que crL c~lou
contando out 1·a.
Si a opposição tive~se proeediclo aqui da mesma
maneim como fez o senado, teria ob Lido tão calJaes esclarecimentos, como toYc a commissão
de fazenda daquella casr., e prompta e satisfamui~~ além,do e·;dgid~. < • < \
•• •
:

lmuntciptil, todos me Julgam lo_go re~ponsavel, mosmo do te_mpo em qu~ tenho ~Ido stmples unidade
, c~ntr.a c1to ad rcrsarJOs, e ate do te!llpo em que ]:.i
I na o ttve assento·
I Sei que não esteve na intenção do nobre depu' tado molestnr-mc, mas suas palavras, sem o corI ~b~~ ~e m~us inimigos..
. ..

O Sn. BEimmtA DE MENEZEs: - .Tú veem os nohrcs deputados que a falta niTo foi do modo por
que correu aqui a discusslío do additivo; que
não reflcr·tc ella sobre mim, que apresentei
:Jquelle aduil.iYo ú plena luz e para st:r discutido;
que nlío an·ccttl á ct~mura municip~l, que demonsrou ao sena o, em suas m ormnroes, 3 exacltd5o c ~ nior<~lidauc uc sua divida : c clcmomtrou-o tão peremptoriamente que s:itisl'ez a commissão de fazenua d~quclla casa.
E mai:;, sabem os nobres deputados, que a commissão
fazenJ~1 do senado tem cou1o relator o
honr;1do Sr. Darão de Cotegipe, que é muito partidario p;~ra deixar occasião que tiYcsse de atac~r
a camara municipal dirigida por adversarios.
. Aceitou ella as expli~a_ções e d~cumentos_fornef.'
n quantia vutada aqui, porque quando aqui apresentei o <ldditivo ainda não tinha havido a amortização, jú realizada quando clelle tratoll. a commissão do sell:l.do.
·
A~Ju.Jla amortizaçiTo devida ao esforço empregado pela municipalidade, no exercício corrente,
attingiu a cifm elevada de 790 a 800:000~000.
Comvrehende-sc, pois, que devia-se abater ela
quantia pedida o ;ralar da reducção feita na divida.
Explico este facto para que inimigos pequeninos,
quacs s~o os meus, não tirem do parecer da commissão do senado motivo .para insinuarem que o
)firecer de õc contr:l. a eamara munici ai revela
falta de contianca nella.
Além da rcdÜcc~ão baseada na ~mortizncão da
divida, houve, tainbem, na parte 11ue se rêfcria a
obras.
O projecto por mim apresentado comprehcndia a
!lívida representada pelos contratos de obras rescindidos c que têm de se1· resolYidos pelo J)Oder
j udiciaric.

que o que exptÚ solJre n questão, em si, é 'a cabal resposta do discurso de S. Ex. que, aliús, foi
de uma vehemcncia pouco Batur:il na idaue do
nobre senndor.
Em menino, causou-me cxpectnção o phenoméno, qne li nos autores, c que era· myslerio at&
, (, a
e arem as sv 1 as um:~
força de visi'1o do futuro superior a sei.t scx.o c its
concliçõ s de seu tempo.
·
Esse mysterio que, nnquelles tetupos, niio pôde
ser explicado, a sciencia moderna tem explicado
snlisfactorhn}1e~1te; e eu _que, sem ser espiritistn,
f~IÇO por CUrtOSidad.; a lctlUra dessa doutrina, COnheço a expiicatiio do maraYilhoso phcnomeno.
E' um cspirilo esLrunho que rlo111inn o Lla sybill:t
c lhe dú n du la vist<1 fazendo-a sotrrer uando ~
espirito múo, e dnndo-lhe agrudaveis emot·ões si é
bom espírito.
·
·Não sei, senhores, de que natureza é o que se
poz em communicação com o do nobre senador;
mas eom a caridade de verdadeiro catholico,. npostolico, romano, que me prezo e me julg-o feliz de
ser, sinto o dever de prcvinir a S. Ex. para fJUe
evite 3 corimmnicação c:om algum espírito perverso ; porque disso resultará grande incommodoe maior perigo para o seu. (A.poiados/·muito bem_;
nmito bem. O omdor recebe felicitações.)

de

J

l

:,

"'

1

1

PnEsi~E!\"TE:-0

O Sn.
•

"

n

nobre
"

depl.!t~do

não tem

n

O Sn. BEzEnnA DE ME:xEzEs:-Não, senhor, nenhum absolutamente.
O Sn. Fn.-\NCisco Sonnf: (ministro do imperio ):
-l)cço a palayra.
O Sn. PnEsiDE:\"TE:-Tem a palavra o"sr. ministro do imperio.
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O SR. FRANcisco Sonnt (1ninist1·o do imperio) : O Sr. FI•ancisco Sodré (ministro do
imperio) :-Sr. pre~ideute, vejo-me na contin- As tubellas municipaes estão comprel1endidas neste
ge:ncia de acudir á tribuna para responder ao modelo estabelecido pela lei? Jamais.
honrndo deputado pela província do Rio de JaO Sn. BEZERRA DE ME:NEZES :-Estão ahi.
neiro, digno presidente da camara municipal da
côrte; e ovo aze -o, tanto ma1s quanto ctunpre-me mostrar a S. Ex. qu~; cu estou informado
e p~eparado para respo11der sobre. qualquer nenotar n~arginalmente as
..

(

o '

pro que fõr" precisa qualquer explicação. Tan~o
mais ainda digo isto, quanta S. Ex., em relaçao
ao debate a que tive de responder no senado, observoa que as co~sidera~õ.es 1~or mim_ feitas al.li
talvez fos·:;em deYidas u mns mformaçuos du nunha secretaria.
i is . .
,
these a~ ol)servações que o honrado presidente ~a
edilid:lcle fez ácerca do modo, d!l_dever e do meiO

para süa receita e deS!leza ; remettendo-se certidões dos acórdãos, mandados e posturas, que legalisam as mesmas de~pezas, ministrando-se aos
conselhes geracs (hoje assembléa·s provinciaes)
toda~ as informações c documentos que por elles
foram exigidos. » ·
O Sn. BEZEHUA DE ME:s-EZEs: -Tudo isto se Lem
feito.

prcs•ar suas contas. Sobre este ponto é -que tenho
de entender-me; sobre os outros S. Ex. deu a resposta que entendeu preci~a ao nobre del)utado por
Pernambuco. Eu limito a questão a mostrar como
a divergencia que ha entre mim e S. Ex. é tl s·eguinto: S. Ex. entende que aos papeis que tem
remeltido até hojeao·ministério do imperio é que
se deve dnr_propriamente o nome de contas da
camara municipal;euaprcsento a contradila, e vou
o: • r it camara ue os la· eis ue tem sido remettidos não suo as contas àa camara municipal

Deixe-me o _nobr·e deputado argumentar.
Ve, portanto, a camara que, pelo decreto de :u
de Outubro de 1831, as camaras municipàes são
obrigudas a remetter contas rel<.1tivamen.te á sua
despeza, com designação c declaração minuciosa
do quaiaa.;J~ g:1sLaram, e em que, c quaes as autorizações que tiveram para estes dispendios.
O Sn. BEZhl\ltA DE }lt;;xt;:zE.s: -l\Ias era assim
como isto se fazia.
O Sn. GALDIXO DAS Xcn~:- Entretanto lá aiHla
uma commissão do governo {ts tontas. (Riso.)

.

(Apoiados)..

.::

..

Si o nobre deputado trouxe as tabellas, que reme eu 1
• ·
· .
·
· , · "
vor me as passar. Sou tomado de sorpreza nesta
discussão e não as ti·ouxe. (E' satisfeito.)
Sr. presidente, as contas de camaras são regu_ladas por leis espcciaes, são determinadas e ordenadas pela lei de sua creação, de 1. o de Outubro
de 1828, e pelo decreto de 3! de Outubro de 183!,
que peço icença ao onra o eputa o para er.
Em Yil'tudc deste decreto verit a camara, verão
todas as pesso:1s que entendem de negocios de camaras municipaes e de suas contas e balanços,
que uquillo que a camara municipal da cõrte tem
remettido ao govcrnu imperial não süo contas.
O Su. BEZERRA DE MEXEZES:- Entretanto o go\·crno as tem aceitado até hoje. ·
O Src. FnAxcrsco SciDRÉ (minist1·o rlo imperio):11 e ego n.
Vejamos o que sejam contas de camarDs e o
modo de prestar estas contas (lê) :
·
Art. 3. 0 do citado decreto de 31 de OutuJ)ro de
183:1.. • As camaras devem balancear cxactamente
suas contas; contendo as da receita: :L" quanto
effectivamento se arrecadou; 2.0 a que anuo pertence; :J.o quanto se deixou de cobrar; {!,," si está
a divida em execução ou fallida. E na conta da
despeza : L" quanto se despendeu e em que; 2.o a
que :-~uno pertence; 3. 0 qunl seja sun (lÍVida p[!Ssiva. •
que as cnmar:1s
Quer
este artigo que, nas.. contas
.. .
..
.
ceita qual'o seu activo; assim como, de- sua despezn, qual o seu passivo.
Das súppo~tas contas da camara municipal . du
côrte não se conhece nem uma nem otitra consa.
niio se chega a esse resultado.
·
O Su. BEZERRA DE l\IEXEZEs:- Tudo isto V. Ex:.
encontra al1i.
·
\..

. .

'

questtio.
O Sn. GALDIXO DAS N~;vr,:s:- Sim, e a cous:1
estú assim tão clara! ...
O Sn. FuANCisco Sonn8 (miuist1·o 'lo imperio):-Dn
decreto que acnbo de citar vl:-se a grande tli[\:e ca u ai n c ~:s a c a l , IL. .
u::.
balánços do art. 6:. 0 ; de mollo que a camarn municipal, pelo facto de ter sujeito ao governo os
bal:•nço5, não est;j. isenln da pt·est.a~lio de contu~,
da demonstrnt~ão de seu activo l' passi·vo.
O Sn. BEZEHUA m; )!ENEZES:- Está clnro.
O Sn. FuAXCisco Somu~ (ministro do impe1·io)::\Ias úalanro é muito dill'crcnte llc conta, V. Ex.
parece coi1 fundir.
O Sn. BEzEnnA DE )b:xmms: -Não c~ton discordando.
O Sn. FnANeisco Soonf: (minisko do imperio) : Estamos em divergoncia muito seria: V. Ex. diz
que mantlou as contas e cu digo quo não mandon.
(1lpoiados.)

·

Peg-o de uma tahelln ao acaso, da tahella n. :31de i87g,, poe cxen~plo, e o qne \'ejo? (lê):
• Demonstracão do rendimento de multas irnpostas aos - eniprt:iteiros: Janeiro rS; Fevereiro
· ::10$; :Março rS ;e nssim por dinntc. Balanço de :1.87::
tabella n: ;~~. demonstnw1io llns despezas event ri -.
\.
..
~ '
• • • o)
~- • . n ·r. fi.:
..
c etc.•
·
Pergunto: bto é fJUO é conta da camara? QUt\
é dos documentos justillcatorios dei'!~s verlJas?
(iipoiad.os.)

O Sn. REZERIU DE :\IEXEZJ::s:....:.lsto é o que governo uen hum tira de mim em quanto cn for pr;~;;i
dente; processe-me, 1;1~a o que quizcl'.
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O SR. FRANcisco SooRÉ (ministro do imperio):Onde estão. os documentos, esta é que é a questão; onde, de que fórma está provada esta despeza?
O Su. BEZERRA DE 1\IENEZES:- Prova~se quando
V. Ex. mandar tomar contas.
SR. FRANCISCO ODRÉ (rn~msti'O O unpertO : Diz V. Ex. qne o~ documentos estão no archivo,
mas eu já demonstr~i qu.e pelos a~·ts. 3:. 0 e~· o d~

apresentado ás camaras legisl1tivas err. 1851, por
um dos meus predecessores, :Js,im o dis~e o
Sr. conselheiro l'aulino em i868; lt~em-se as s~
guintes palavr::~s, ue que en pos:<o. fazer hoje applica!_;ãO a mim mesmo (lê):
• Não t ndo sido at hu ·e tomadas á ama:-a
municipal da côrte as contas que, na fôrma do
art. ~4: tia lei do ::w de Maio de iô~O u:;ve elia
prestar annualmen:e, incumbiu o gov..:mo esse
·:s ..

balancetes marginalmente annotados com as !JOr·
tarias, os avisos e até os acórdãos que autoriz:nn
::~s camaras para sua receita e dcspeza.
O Sn. BEZERRA DE 1\IEsEzEs :-ls~o tudo estú ah i.
0 Sn. FRANCISCO ~OD~É (~inistro do impe1·io) :-

·~

:- e

·•

e~«

a desempenlwl-o em outubro c estariam j:i tum:J.d:.ls
as do anno lllUnicipal de -ll:>:l8-l8J9 si n:w dependesse a sua conclusão de esclarecimentos que t•:!GJ
de ser mi11istraclos pelo tnescnro pu!Jlko c pe:a
contadoria da mesma camara. •
A cummissão nomeada em 184:9 a ue se referem
.r . .
'
:s
~
os avisos de 13 de Ago::;to do niesmo anuo e ue iü
(Apoiados).
.
de ÜLlLubro de :1.850 disso! veu-se iiern cuncluir a
t>i~se o nobre deputado. que as cont:1s estão no tom~da da:; contas de i8J8.~ :1849, as flU::cs fora~
1.;
verno as quizer examinar; porém que taes contas upreciadas e hem nssim as dos armos seguintes
e taes documentos nilo s:1hem do ::~rchivo. Mas, si até :1.8à6.
não podem sahir os documentos,porque razf1o não
Sabe V. Ex. que não se tomam eontus no th·=hão de vir as publicas fórmas e as certidões? souro senào lJOr parcdlas documént<Jdas e justW(Muttos apoiados).
cadas; e que si o rninisterio do imperiu remettesse
O Sn. BEZERRA DE 1\IENEZES:-Oh! minha :Nossa as contas da camarn municipal 11ara serem.. IJruce!Senhora I Provoco V. Ex. a exigir isso da camara. sadas no thcsoLu·o, haviam de ir p:1ra lá :30
documentos. (C01ttinüa lendo.)
(Trocmn-se diversos apartes.)
• As contas de 1.857 foram examinad<Js nas pro. <J
a
c
pri r a iç- e
missão nomeada pelo ministerio ~ meu IM'go. •
E' o que que~· ? h.onrado deputado di;,:no pi·esic~

:l

'

'

J.

.I

•

ç

•

•

..

#

...

foi infeliz e de nenhum proveito, <•ttcnda S. Ex.
, • No rell:ltorio, que apresentou, suscitou a commi~são vat·ias duvidas, sobre ns •JU:1es se determinou por portaria de :l:a de Dezembro de 1.86(1, ·á
JJl m. cama r<• que prestasse os neces~arios esclarecimentos até !tuje indtt 'não {or11.ecidos. Dt! 1858 em
.
,.. " .
·..
. •. .
.
O Su. llEZERRA DE 1\IE~EZES dá um apnrte.
e de.~pt'Za municipal da côrte. Ha pol'tanto 30
O Sn. FnAxcisco SoouÉ (nünist1·o do imperio) :- annos que não sao approvad<Js us conta:> mllniE' mais uma razão para prestar as contas docu- cipncs da côrtec nem tomadas 3pezat· das tcmtl'tivas que têm sido feilas ; e ha iO annc.s que nrm
Jlo1eu ta das.
sequer são ellas rcmcttidas ao ministerio do imO Su. BEZERRA DE MENEZES dá um apal'le.
perio pma depois de vcriticado seu V<tlut· ai'ilha•t··
ti co terem o destino ordenado pela lei. •
(Suss!tiTU ; ttocam- se diversos_ apartes.)
O nobre deputado aea!Ja de t1 izer,entret:mto 11\.1::! •
. O SR. FnANCisco SoDRÉ (minist1·o do im.paio):- as contas tem sido rcmettidas todos os aunos; ctuul
. Assim não osso continuar. Eu sou sempre breve
,• ..
1
•
(•.
na tribuna, porque procuro ·argumentar e e- é porque as conlas não furam mandaú;,s, ou e
fender os meus actos do modo por que po~so e não porque invariavelmente os meus pl'eclecessore~
oecupo a attenção ela camam com considera~ues, têm entendido que aquillo que a camara municipal
aliás· ele muito pe~o, de que outros oradores se manda, ao ministerio do imperio,uão são contas.
servem. Eu costumo limitar-me á argumofltnção
O :Sn. BEZERRA DE MENEZES : - Ent1·ctamo
e por isso peço a V. Ex. que procure m::~nler-me
nenhum
responsabilisou a camara municipal.
o socego da camara, afim de que eu possa conO Sn. FRANCisco SoDnÉ (ministro do imperio) :tinuar.
Is:;o não é uma objecção legal que deslrúa a 3!'O Sn .• Pm~SIDEl'<"TE :-Peço a attenção da ca- gumentação que eu estou deduzindo, á vista do
mara.
que FStá escripto e ordenado a re~peito da camat"d
O Sn. :FnANCisco SoonÉ (ministro do im1Je1'io): municipal.
Agorn, vejamos tambem o decrdo de 1868, po!;- Ar.abei de exhibir á camara o decreto de 3:1. de
,.
rr"
.· · · · :.
· · · - · 'ereto tlo Sr. · nprestação de contas das camaras municipae:;. selheiro Paulino, e que está de intelro r1e.cõrdo com
Vejamos agora o que tem succedido depoí~ ~· res-· o de :1.~3:1. e o regulamento de 1832, expedido pt~nt
execução do mesmo dec:·eto tle 183!. O m·t. 19
!leito da camara municipal da côrte. ·
Disse o nobre deputado que não se podia exe- do decreto ele :i868 diz (lê):
• As contas. documentadas d11 r-:•:!eita. e despeza
cutt~r a letra do decreto de 31 de OutubN sohrc a
exigcnci:• que faz dos documentos. No relntorio da lllmn. camarn municipal ser~·: revistas e exa-

.

·~

A.

37 .-TOl\10 IV,
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minadas pela 1." secção da secrel~l!"ia doe Est;ldO ... e isto sem documentos comprobatodos destas par....... o............. que ~s nr;ilcara segundo o cellas: seriio coutns em qualquer pniz do JC~pão,
sy.;;tem::~ do Reg-. de :!6 do Abril de 1332, c.rts. 33 menos ncst0.
:.:.~guintes e wais llisposirões que forem applicaO Sn. GALDINO DAS NEvEs:-Faca V. Ex. man~· ::.. !~.
D
ter a lei que prestará grande serviÇo.
O Sr.. Fr\A:\Cisco So0~ (1ninist,·o do i1npe1·io):r::.issão de~tr~·~ me:~bros qt1e fmiccio~arú o temi)o
prc,ciso para examinnr as con!as atrasadas da Não é razão nllegar o muito trabalho que tem a
ca_mura municip~l, para que es~e serviço não seja
' l
-, >ar 't ~. o fim de 1867.
E como dizer-::>e, senhori!s, que a camara mu- er
n.icipnl da corte tem mandado todos os anncs as
O Sr.. BEZErtnA DE MENEZES:-Nem eu alleguei
s.:ws contas, quando o decreto· as apregoa atrasadas isto.
;1té 1867: e não fura de modo nenlmm contestado?
At't. 19: as contas documentadas.
Pergunto eu: o de•;t·eto ordena que sejam uo·
.:. i I
pm·:1 nií0 m:mtl:tl·:ls ta.:s como ON1ena o decreto ?

?-ur causa da and tunação do trabalho ? Não, não

1

t.:C•d•3 ser a rnZ:lo (Conf.imta a leitura).
A camnra quetra escu par-me; mas ni'to p

~

ú::ixar de lér; porque tenho dis~o neceo;;sidade
p:?.ra pút· o a:;smnpto a toda C\"i<lenda: diz o o:~rt.
'L7 § :!. n1CillU!'ü :;_": • O quad!"C1'dU dCS[WZ:l. será
:;companlwdo dú todos os tlocumen10s originaes
-·.;mpr(lhatorio:; das de:>pczas, os quacs depois de
~xnminados e <.;Onferiuos, serão recolhidos ao ar~ ~liYo clt1 Illm. cnttJ:n·a municipal. •
AcaJJO de mQstra;· ao nobre deputado que o decreto d·; 1868 uctermiua que as cüntas sejam do~; n .
~
é , ~ ·co· \; ... •
;
l.!OYO a S. Ex.: que l'<:Z3o tem a camara mLmicipal
para c:dmh·-:;e de m:md;~r os doeumentos que
0

~

•

..

~

'i

"

sejam estas 'de conformid::~de · com os decretos de
lB:Jl e de i8G8, porque só :1ssim se c.uamarão
contas : contas de pareell::~.s não docnment.adas. não
são aceitas. Certamente a indicacão edesignncão
de cifr<ls sem que estas sejam proV<Idas e acompapanllauas dos D eccs:;arios documentos niio stío
eontas.
·O Sn. DEzEmu DE MENEZES:- Como presta o
thesouro as slHlS no corpo legislativo 'l
O Sn. FnANCisco Sonm~ (ministro do imperio) : Não ha paridade.
·
·

,..,

u Sn .13EzEP.!L\. DE :\IE.:s-EzEs:-Pcrmitte un1 <lparte? IPerd.tio; nã? _está nas

v
S .( . .
o
. )
1 zmpeno :
0 Sr.. •• r..~:;,crsco onnE muustro to
-Aecito.
·
O Sr.. DEZ ERRA DE niExt:.zEs :-Isto niío é novo,
mus ":i mostrei 1 u·~ o Sr. conselheit·o Paulino em
vbt:\ dn proYa m:11erw a mexequr J! r a e o seu
•lecrcto, nuu cx:ig;iu tnt\is os documentos.
() SH. FnM;cw:o SGIDUJ~ (ministro do imperio);:1. razão n5o f,d esta. For:~m rcmeLtiLlos muitos
·!:~mns1:riptos, cnrt·oça::: de p.'lpei:::;; nomootl·SC uma
.:ommi '~:iu para tomar ns contns, néslc intel'im o
(;r. consclhdru l'anlino :::;ahiu 110 ministerio.
O Sn. Bt~z;::nnA. DE l!J.!SEZES : - Sahiu muito
l•'[lOi::l, esteve mais de dOllS annos.
"'
O Sn. FRANCisco Soon:E (minist1·o do impcl"io):i.'<;ão ern possh·el tomar em pouco tempo contas de
::u annos atr:.í.s até fins do anuo de 1857.
o Sr.. G.um:!'o DAS NEYES d:i um :~parte.

mesmas condições tiuc a camam muntctpal.
U~t Sn. DEPUTADO:-Isto é O que tem acontecido,
c~tamos aqui para dizer-amen.
O_Su. DEzF.nRA DE :;)IE:-;EzEs:-Fomos eleito~ pela
naçao I a
:s
O Sr. FnAxcrsco Soonf: (ministro elo imperio):Si V. Ex. quer tomal·<IS, está no seu direito; a· camara pó de até nomear uma com missão de svndi·
eancia. 1~arn o· thc~ouro ou para !,!Ualquer 'outra
reparll~ao.

u~r Sn. DEPUTAno:-A com missão existe.

O Sn F,rlANcrsr.o SonnÉ (ministro do irnpcl·io):Reluti\'::tmeate üs contas da camaru, Riio estou porém tratando <~ comm1ssao c mquento que .l"
existe: estou tratando de mostrar a divergencia
que vai de mim a V. Ex.. quando chama contas
nquil!o c1ue eu não [)Osso chamar; aquillo a que 0
governo não púde dar semelhante nu me.
O Sn. BEZ3UIL\ DE MEXEZ~~ :-V. Ex. não S(lb!'
O Sn. BEZERRA DE 1\IENEZE!':-Aquíllo a que v.
,, que está dizendo.
Ex. chama contas cu nunca hei de prestar.
o sn: GALDiNO DAS XEVF.'S :-Não sei porque I o Sr.. FnANClSCO SoDRÉ (ministro do imperio) :-.
:'stou arg-umentando com a lei.
\ V. Ex. póde não prestar, mas a camar::t h~ de prcs[Haoutros apartes.)
tal-as.
O Sn. FRANCISCO SoDRÉ (1ninistro do hnpc1·io):-l O Sn.. BEzEr.R.\. D~ 1\IE~EZru::-:-Eu nã?. .
.3r. residente, parece-me que a vista tanto do 1 • O Sn. Fn,A!\crsco ::so~nE (numst1·o do unpcrw):decreLo e ;) , quan o o e · , a ca11 ·
. :. ':: ·
.
··
municipal não podia mandar ao governo as sin- prestar contus; J10l"que existe uma lei que a isso a
;i;ellas tabeil<IS •1UC aqui estão (,4.poiados). Não obrig:•, e ella não pode eximir-se do cumprimento
~;>odia rometter como contas as taucllas. e os ba· da Jei ; sah·o se estam·os em um paiz barbarisado,
tanços co.mo têm sido feitos, llOrque não é regular onde ::1 lei niio -vale cotl.Sa alguma, o quê csteu
,que se dtga; por exemplo-em uma dellas: no mez muito longe de s1il1Pôr.
·:JeJunho :l.O:O:H;$, Julho 20:000S, Agosto 10:000$,
(Troca1n-se muitos ctpartcs.)
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Mesmo a do l\larquez de Olinda, de :1.857 (Continuam os apal"tes).
Sei hem c1ue o governo póde chamar a si esses
documentos? !_ Ma5,_ e~n vez do governo exigir, a
(.

:s

(

•

Para que, senllores, esperar a camara que do governo parta a exigencia desses documentos,

,.

quando eleve ser a primeira a apresentar a justificaçi'io do seu procedimento, mostrando a exactidão de todus as suns contas? Para que espernr que
o governo nomêe uma commissão de syndicancia?
O Su. BEzERRA DE MENEZES:- Porque a lei assim o qniz: quando lhe {ôr exigido.
·O SR. FRANCISCO SonuÉ (ministro do 'impetio) :Quando lhe ft'1r exigido l Eu acabo de ler a V. Ex.
o decreto de :1.83:1. os arts. :1.9 e :1.7 do decreto de
:1.868 : como diz uinda quando lhe fór exigido .
E um honrado deputado pelo Rio Grande dá-me
um aparte que vem muito ao caso e que cortn a
objec~i:o de V Ex. : é remetler á camara os papeis, os documentos, por segunda via.
O SIL BEzEuuA DE }IENEZES :-Segunda via? !
O Su. FnAxcisco SonnÉ (ministto do impe1·io):Sim, senhor ; segunda via dos documentos, dos
recibos.

O Su. Fn.\Ncrsco SonnÉ (mini~tro do imperio):Todns ~rs vcrh~s de despezris, recibos ])articulares
mesmo, JlO\lcm se_r dad?s por :!. 1~" vins .. porque.
.

~

.

~

a

..

" .,

,

-

cibos particul:rres, mr1cli:mtc ordens de pngmncnto
:.i sna ennladorinou pag-nrloria.e os particnlnrcs hfio
de pas~ur· o.; reci!Jos: em vez de um pns::;arãodous.
Sr. PI'C~iden Ie, eu rr.conlwço qur, quanto mais
imporlante é uma repartiriío, tanto muis neccssidade tem ella de prestar ;;s suas contus (aJ10iados) c du se mostr;rr em <.lia com su:r cc~onomia
interna. x:;o acho, pois, razão parn qne o honrudo
digno presidente
desta edilidade
. deputado,
.
...
... ..
.
~

o'-

• '

(

_,

•

poração que tem um orçamento de :1.,400 a :1.,500
contos c que não está no mesmo caso que uma
pobre cnnwra municipal da província de Goyaz ou
Piauh~r que facilmente presta as suas contas.
O Su. BEZER!l..\ DE l\IENEZES :- Não apoiado ;
não disse isto; protesto : a camara municipal da
côrte, tem prestado c ha de prestar as suas contas.
O Su. Fr.AXCISGO Sonné (ministro do impe1·io) :V. Ex. disse isto.
O Sn. BEZERRA DE MEl'i'EZES :-Protesto; ahi
estão as notas tachygraphicas.
n. n.-L"'\crsco ~DRE mmts ro o w~perw :Então enganei-me; e neste caso não c011tinuo.
O Sn. BEzERRA. DE liiE~EzEs :-A camara municipal da cõrt" faz garbo em prestar cont:.rs; ag0ra
si não as presta, como V. Ex. entende que o devem·
ser, é outra co usa.
O Su. FnAxcrsco Sooni,: (ministro do impe1·io):Já disse que não·continuaria. .

para custeiar todo seu -serviço, póde'm legnliza{
suas contas; <1 camara municipal da ,..õrte que, tem
de renda 1.400 ou 1.500 contlls,"deve ser mai:':
f~cil pres.tar. as :Suas; do que o fazem as reJ)arti~oes provmcwes.
terminar,
sem . qut
,·Não posso
•,
... .· Sr.
. presidente.
.
•

t'l

o.;

(

c.

f.

a

obrignção em que está a camnrn municipal da cõrte
de prestar suas contas <lentro Ll0 :mno e dia certo.
E'.obrio-ada a )restar con s ' t m) m
e com todos os documentos.
Lerei o art. 23 da lei de 26 de ~Iaio de :1.8-'i:O.
(Lê) : • A c::rmara municipal da cúrtc com o relatorio competente, rcmettcrú o ürçamento annuaJ
de sua receit::r e despezn ao go>crno, o CJUnl approvando-o com as altP.racões que ll1e parecerem convenientes, ou sem ellii.s, o mandará executar por
um decreto. • Lerei tambem a lei àe i7 de Setembro de 185:1. art. (1,8 ••••••••• , ••••.••••••.•.
• o orç;rmento ;mnual de sna receita e despez~
apresen a o no governo ate o m o mez e utubro, para qne possa i'Cr decretado na fórma d<J
lei de. 2ti de l\Iuio. As
- contas uocmnentndas dn
até o :1.. o de l\Iarç;o de cada anno, appro~das ::s
ditas contas, será impresso o balanço e remettido
á assembléa geral no principio de cada sessão
acompanhndo de um relatorio do cst~do dri <ldministr·açi.io municipal. ,
l\"ão têm vindo as contas ú asscmble<t g•mrl lc- ê
0 ·~, • t.,
presluda.s.
Eu qur.ria mandar as deste unuo. mas desde qu1;
não foram ren:ettidas como cntelll!O que manda ''
Ici,nt!o posso tambem mandai-as Í! assemhléa geruJ
· d·
·
0 su · souu C,\nY,\LHO
a um npr.rLe que 11 '''·1
ouvimos.
o Sn. Fn.\XCISCO SODRÉ (ministro do impaio) :Acho que não.
O Sn. SouzA A.RVALHO : - aJa vlsta o moc o po;·
que cumprimos o dever de examina.r :1s leis prc·vinciaes a que se nega sancção.
·o Sn. Fnaxc1sco Soon:É (ministro do imperio):Nesse cas•J a responsabilidade não será do governo,
ella serii desta augusta camara ; mas o que dign
é que não poderjam ser remettidas as contas sem
que estivessem legalisarlas e sem que houvesse"
prestaç~o. para o governo depois de revêl-as e approval-as: remettel-as á assembléa g-crul que CIL
ultima instancia é que~ tem de proferir a ultim:1
palnvru.
que não tem !'cito

c'SS:l

exigenein.

O Sn. Fn.\:-\t:ISCO SonnÉ (miliistr.1 do it!tJJel·io):Cõmo d0 g-o,'cT·no '!

O Sn. S~uzA C.mv.I..LHO:-Xão c! de V. Ex., V. E::..
11on natu-~ erat.
0 Sn. FRANCISCO SODRÉ (minist1·o do impe1·io) :Aceito esh1 explicação: mas elevo .dizer que og(l-
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·n.;1·no v~m procurado as contas : mas que ellas não
l'IUl\lEIRA. PARTE DA ORDEl\I DO DiA.
t~·m sido remetiuas legalmente.
Foram successivamente postos :r votos e appro5r. prt"lsidente, o hoan:do dt•putado pelo Rio de
J~ineiro J!rocurüu cundemnar o decreto de 1868 Yados em 1.• discussão, os projectos ns. 267, 269_..
pda escola restrictiva do Sr. conselheiro Paulino. c 282 de :1879, cujas discussões haviam ficado encerradas na sessão de 29 de Ago~to, o pritneiro sobre
o irei o que em as IrHHJS so tem1s os officiaes da
ten~ão d;1s liberd:1des municipacs, pi"Ovinciaes e
á percepção do monte-pio, ainda que mupublic11s do qne eu, porém o conselheiro Paulino armada
o seg-undo
sobre
a data •da promoçã(}
:
..i
•
•
• •
•.
não innoYou co usa al~nma no seu decreto de :1868 . . dem de estado;
qnc não é sin~o complementar ás boas c optimas sobre a crc:H;iio de um theatro normal, c em 3.• disdc·utrinas de :1.83:1 e :1832.
cus~ão dos projectos n. 213 A e 25~ de :1.879; o priPort:mto esta cen;..ura do honrado deputado ao meiro sobre a introducçào da herva mate nos
Sr. con~elhciro Paulino, cuj:t escola torlos nós co- principacs mercudos dos Estados Unidos, e o set!.i:ecemo~,não lhe é applicawl,porque-ellcll<lveg-ou
gundo sobre legados ou do:1ções do hospital da cinas ag-u::H da liberd:tde municipal de 1831 e 1832. dade de qampinns ; ~em assim tambem foi appro..
.
.
. .:; .
. .ri c iYa o ~r. canse Wiro au mo
e-m funrções rnunicipaes e proYinciaes não~ raúio rencio de Abreu concedendo a faculdade de adquinr bens de rniz até a quantia de 60:000;) ás
f~~ra que se pns~a cond,~mnar o decreto de :1868;
1
it·m:mdn
' \: ·
· ·
· ainrla mnis ditlnidas. ao decreto de f831 c do re: risPo de Paula dt1 matriz de 1·elotas, no Rio Grande
du Sul.
gulnmento de 1832. ·
A requerimento do Sr. Olegario o projecto n. 267
nesuminrlo, eu pondcl'O :í C:Hllnra, c pondero ar·
i:ourndo presidente da cdilidade, que o goYerno deverá ser dado para ordem do dia de amanhã.
Gf•:' bal:mcetes e nas tabella::: remrttidas, do modo
Proredc-se a \Otnção do projecto n. ~80, cuja
pol'qu'~ têm s1rlo, niio vê contas, \ê simples demo.:· 2.• di~cussiio ficou da mesma fMma encerrada, estr:tções sem os docnnwntos nrcess:•rio:S para jus- as emendas apresentod:~s.
ti ficarem a despeza.
Foi approvado o projccto e todas as emendasAinda uanto :i receita. lwn~l'ia um assP. · or menos a do Sr. .Malheiros sobre a molestia de
i
em
q uc a l'l~ceita ; assim como o ordenado dos em nre::;:Jàos e::t:í d''tPrminarlo por lei; não se põde cobra r
rc.em p:-•gar de ma:s nem dC\ menos. mas quanto á
t')

'

•

'

(

...

l"'t

(.

4

•'o.

:-

•

•

;;

•

I

•

'

"

(.

..

111

"'

I

•

;;!e1wmente justificada: niio pódc ser de outra flirma. E umn cnmat·a como a da corte, que jolr:-t
C{lm immcn:>o capital. que é corporarão adminis. trativa e niio polittca, que recebe dinheiro de im0 Sn. 0LECAR!O E OUTUOS :-jpoia.do.
postos. ('Sl<i nn obrigação indcclinavel de prest::tr
essas contas porque quem paga os impostc:!s ...
O Sn. Jo.\QUI:\f ~Anuco:...:....Apoiado.
rasse r1ue todas as emendas tinham passado ou tinham sido regeitndn:>, eu nnda diri:1 ; mas esta seO Sn. FnAXCii;Cn Sonní'( mi11i8lí'O do i1nperin )' lecçilo da mc.sa. (ctpoiados) não posso pot· maneira
- ... saiba perfeitamente em que ellm: ~ão consu- alguma adnutltr.
midos.
O Sn. PnESIDE:;n::- V. Ex. 11 ucr ainda tcrccirn
Tenho conrlnido (muito bem).
verificat~ão ? O~Sn. JoAQUI?.r .::ünuco:~Pc·~o :1 palavm.
O Sn. FELicro DOS SA.!~Tos:- Niio é terc(·ira, é
O S~L PrtEiHDEXTE : - N~~ f'Osso dnr a paln\Ta a unicn, pot·qne n casa é testemunha que não se
, •,
, •
,
r
...
verificou mnn s ·
votnrão de urgencin. porque· não ha nada e;n disO Sn. PnESIDEXTE:-Perdôe-m9 V. Ex.; houve
cu5são.
·
verificação.
·
·
O Sn. .To.\QUIM NAuuco: ;-O nobril deputado
O Sn. FELICIO DOS SANTos:=--Ninguem se le\anpdo Rio de Janeiro f:tz alg-umas observações, em tou á excep~ão do nobre dcputudo por PernamtFle o meu nome andou mi~turado. Eu desejava buco; ningllem mais.
liquidar este ponto.
·
O SR. PRESIDENTE: -1tfas ning-Llem reclamou
O Sn. PRE~IDE::\TE:- \ Ex. tem um cxccllentc (.4poiados).
.
' ·
·
meio, que é requerer noyamente mg-cncia.
O Sn. FELICIO DOS SAl'rros:- Nós não ree-I amaO ~n. JOAQUT:!tl ~A.Br.;co: -Então rilqueiro ur- riamos si por ventura V. Ex. apresentando em
gtnCia por iO mmutos vara fazer algumas coflsi- seguida á votação do projerto duas emendas não
át-rações a essê re~peito. ·
declaras_se : esta pas~ou e est'outra não. Então eu
:. ·· . · ESlDE!'iTE :- rm, sen or; vou consultar
a e:tsa sobL"c a urgcncia requerida pelo nobre deO Sn. PnESIDEl\'TE:- Reclamou e verificou-se a
put~tdo, mas s~m prej uizo de matcl"ias tambcm votação.
l.irg-entes, sobre que se d~w procedt·r it votar.io
desdeji.
.
·
O Sn. FELICio DOS SANTos:.- V. Ex. declarando
que a emenda relaliva a Mato Grosso não tinha
Consultaun n r;~m:tl'a. dt'cide pela ammwtiv:~.
-passado e passar aquella em relação á Parahyba ;
:l~

7

..
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isso me faz crer que V. Ex. rcCLlsou a emenda por
causa do grotesco a que se póde prestar o nome,
entretanto sob este nome é conhecida em .Mato
Grosso uma molestia mniti:;simo impot·tante, e tão
antiga como o mal da c:mna.

.

.

. ..

293

minha apreciação; houve uma censura que foi
externada aqui, no momento em que o emprestimo
municipal foi englobado na immensa cauda de
additivos.
;-Quanto, !lot·ém, ao facto de a ~amarn nmnicipal

agora na discussão da emenda.
O SR. FELICIO nos SANTOS:- Não eston
'•

'

niio houve ig-naldade da parte de V. Ex. na decisiio quanto ú emenda em si.
O Sn. PRESIDENTE:- Esttí enganado. Eu direi o
que houve. Votou-se sobre o projecto, e como
·ning-uem reclamou (apoiados), dedarei-o approad . Pr c
· · · tl ·
eu uec!arei-a regeitnda; mas, como houve reclama;:iio pt·occ<leu-se it vcrific~ação (apoiados), c entiio
~e reconhecem que tinha sido regeitada.
O Sn. FELICIO Dos SANTos : -Eu declaro que
niio ou vi isso. V. Ex. de~culpe eu insistir neste
ponto ; mas ainda ho e nós vimos aqui a respeito
dos im!;ostos munieipa(JS levantar-se uma questão
muito séria, que affectn a dignidade de::;ta cam:tra
e devido isso its votaçõPs precipitndas que aqui se
. fazem. Não l1a nest:1s minhas p:tlavras intenção
offensiva alguma, e lleço a V. Ex. que não supponha que reclamo. pessnalment1! contra V. lix.
Não é ue ve·o nisto uma uest~o muit" im or·
tante e muite séria. Temos votado assim muita
co usa importnntc.
teri:1 vindo á tribuna depois d~1s explicações tão
terminantes, dndas pelo nobre ministro do impel=io, si o nobre dr•put~do pelo Rio de J:meiro
não tivesse feito uma refnrencia ás palavrns que
tive occasião tle dize1· HIJUi, na ultimn sessão. Rerel'indo-me
ao emprestimo
municipal, -que foi a
.
.

.

nobre ministro do imperio está no seu direito, em
vista da lei, de exig-ir da camara os documentos
que precisar; eu lh'os fornecerei. Mns o que não
posso é fazer acompanhar o b<llaneo de todos os
documentos respectivos. Si elle exigir a remessa
de tal ou tal documento para comprovar este ou
nqt1elle ponto, isso é out1·a cousa. porque a port:~ria
delle é a minha resalvn. Espontnneamente não os
mando; hei de ter o recibo que é a portnria.
a decla~ação do nobre pré~( 'ente da camara ~u
nicipal, de que não prestàrá contas ao governo,
conforme o nobre ministro do i m 1eri
· "
direito de exig-il-as e conforme, depois das suas
declnrações, não peide deixar de exig-ir; a razão
em que se funda o nobre deputado lança uma luz
tão triste sobre a nossa administrarão, que verda·
deiramenté·não póde passar sem reparo.
O nobre· deputado não. manda
. as contas, porque
.

h~ .20 annos a camara· m~nie~pal d~ .:~ôrte n~o imperio.

presta contas. cu disse que esse emprestimo tinha
pas~ado nesta casa, sem que o governo tivesse dito
umn palaVI'<I ·a ~eu fiiVOI'. Disse mais que· es~e
emprestimo nãu foi rrcl:1mado pela municipalid:tde : quo niio veiu documentado e acompanhado
dos csclm·er:imentos necessarios, para que a camara
dos deputaclns désse o seu voto sobre elle; que
esse emprcstimo nuo foi prOJlOSio pela. c~~n~issão

O Sn. · BEzEnRA DE. MENEZES : - Como succedeu
em !868.
· O Sn. JoAQUili NAnuco :-O nobre ministro do
imperio deve tomar isto como um esclarecimento.
O Sn. BgzERnA DE MENEZES :- Não foi essa a
razão que eu dei.

(1

a feitura elo orçamento do Estado, e ne~ta occasião
~e1·vi-me desta expressão: a camara votou a esmo,
~em conhecimento de cnusa.
E' exacto que o emprestimo foi separatiO, para
ser remet.tido ao senado; mas foi separado depois
de votado, depois que se tinha obtido o ftm que se
pretendia (não me refiro ao nobre dr.putado pelo Rio
de Janeiro) que era dispensai-o de uma discussão
especi:1l, porque as discussões espeeiaes '-são sempre mais demoradas.
O nobre clepntado nos disse hoje que o nobre
ministro da fazenda tinha-lhe promettido o seu
auxilio, sem o q~al. nós snbemos. que nada passa
O Sn. BEZERRA DE :MENEZES :.....:Tinha-nte autori-

zado a apresentai-o.
O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Tudo quanto eu disse
em relação ao emprestimo municipal fica pois
perfeitamente de pé; não houve nada de vago na

• '
o motivo que deu (Apartes).·
Quanto a qut'stão legal, não ha duvida alguma
que a lei de i7 de Setembro de i851, claramente
determina que as contas· sejam documentadas (lê) :
· • As contas documentadas da. receita e despeza
serão apresentadas ao governo até o :f.. o de Março
de cada anno, approvadas as ditas contas, será
impresso o.balanço e remettido á assemblén g-eral
no principio de cada sessão acompanhado de um
relatorio do estado da administração municipaL •
A lei o diz terminantemente.
·
O Sr. conselheiro Paulino em um relatorie com

1868, como ministro do imperio dizia (lê.) :

• Ha trinta annos que não sã~ approvadas as
contns municipaes da cõrte, e nem tomadas·apezar
das tentativas que tên: sido feitas; e ha dez :mnos
que nem sequer são ellas remettidas ao ministerio
do imperio para, depois de verificado seu valor

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:18 - PÃ¡gina 16 de 31

294

Sessão em 1 de Setembro de 18.79.

arithmet!co e legal, terem o destino ordenado
pela lei. •
A' vista destes graves abusos, que denotam que
alguma roda do machinismo administrativo está
quebrada ...
O Sn. BEZERR.:\. DE ~lEl\"EZEs:- Estão todtls, por·
que o governo nunca mandou responst1bilisar a
camara.
O Sn. . .ToAQcrur NABUCO :-A camara tem obrigaç~o de prestar contas, o governo não só tem
o direito, mas o dever, de toma-las, e desde que
ellas não são prestadas nem tomadas, ha se~ura
mente nlg-uma roda quebrada no machinismo.
Note bem; o nobre deputado, a minha censura
-

'

. i

do omdm·.)

-

Pois ha nada mais facil do que a Camara mandar um bal:1nço como este, e o governo nomear
· - ,
ez
o na o arquez d'Oiinda, conft·ontar e::;ses balanços com o;;
documentos da municipalidade? Pois é isso cousa

"'

.

cõrte ...
O SR. BEzEnnA DE ME"EzEs:-Nem pó de reflectir.
O Sn. JoAQUIM NAnuco : - Reflecte, sim, sobre
clla, porque não tem prestado contas como a lei
delerminn, mas reflecte tambem sobre o governo,
porque _o governo não tem obrigado a camara á
prestaçiío de contas na conformida~le da lei.
O nobre ministro do imperio porém repudia
·tudo que foi feito anles do seu tempo e está disposto, segundo a.tlirma, a fazer cumprir a lei, a
forçar a Jllma. camara a prestar· as suas contas,
em rerrra: é or isso u . E.
.
.
dido por alguns deputados da oppÔsição, e devo
dizel-o pela opposíçíio sómente.

-v ZE

O SR. BEZERttA DE MENEzEs:- V. Ex. dá-me
licenra para um aparte'! (Signal de assentimento

rio e dos seus antecessores <IUe lhe tomasse as contas.
est<tbelecido pelo aviso de 1863 do Sr. Marq uez
d'Olinda, aviso que é posterior a lei de 1851, citada
por V. Ex. A C11lllara· municip<~l Ja cúrte mmca se
negou nem se ha:uc negar a prestar contas.
O Sn. JO,\QUm NAnuco:-Mas depois do aviso,
que é da 1863 nem tratarei de saber si esse aviso
foi revogatão da lei. ..
O Sa. GALDI:Iio DAS NEVEs:-Um aviso não pódc
r

fr•

•

~

:-

o SR ..ToAQrrnr NAnuco : _Por todos os que
estão presentes.
o sa. GALDJNO DAS NEVES:_ Queremos a roda
concertada.
O SR. '1l.~RTD1· FRANcisco : - Então fica
que su a opposrçao e que executa a et.
O Sn . .ToAQum NAnuco: -Não, mas,. hoje foi a
opposição que ::ostentou o nobre ministro. Temos,
tão pouco, motivo e occasião de apoiar o governo
que sempre que esse prazer nos é proporcionado,
devemos agratlccel-o publicnmcntc.
- ,
O decreto de ::SO de Dezembro de 181j8, e é o ultimo trecho de lei que lerei {t commissiío, diz o
seguinte (lê):

comprobatorios todas t'IS suas contas.
O Sn. BEZERRA DE 1\IE:s-EzEs :-Decreto que elle
mesmo nunca executou.; voltou-se ao aviso do
Sr. l\Iarquez de Olinda.
O Sn. JosQum ~ünuco : -0 nobre dcputt1do não
·,
~>
ú, r
ui o m c isse,
em_ nosso oillcio de opposição, o1Jlcio :rue S. Ex.
mmto l.Jcm cuuhece ...
O Sr.. BRZERRA. DE ME:-.EZES :-Niio ; já me esqueci.
O Sn. Jo.\QUm NAnuco :-..• 1ics~cmos ch:1mar :t
uttrmr;iiodo p:tiz pnra o farto. qne rr~tlnwnl11 se rhí,
de 11:1 2U ou mais annos não ter a c3nwra municipal da côrte as suas contas approYndas.
~

.

panhado--de tÓdo~ os documentos origi~nc~ com- essa mnneira, desde que existem cnmnr::s. Assiprobalorios das despezas, os quaes, depois de exa- gnalemos bem este fac,to.
.
minados e conferidos. serão recolhidos ao archivo- O Su. JuAQUDI NAnuco :-0 governo púde ler
da.IIIma. camara muí:licipa.L »·
esquccítlo o seu dever, a sua obrigação de tomar
O SR. BEZE11RA DE ~IE,.,EzEs:- Foi 0 3utor desse contas ú cDmnra municipal da côrte; mas esta, que •
decreto e não o executou; foi o primeil~o a recuar. representa os interesses dos seus mun!cipe~, que_
é responsavel pelos impostos const:mtemente doO Sn. JoAQGDI NAnuco:- O nobre deputado .br:1dos, deveria ter procurado, por todas ::s fórma.s;
pelo Rio de Janeiro vê que as nossas observações levar o ministro do imperio á sua secretaria no
niio se referem sómente -ao período por conta de caso de n5o querer cumprir a lei, mandando-lhes
S. Ex., nós · denunciamos um grave vicio, que as contas p:H·a que ellc exàminnsse a j nstificação
reconhecemos existir na prestação de contas da das cont::Js que se pretendia que elle approvasse.
Illma. ca~ar? municip?-1.
Desde oue a c<~mara. woeedesse d sta r·rm d ,;d'
amnra lllUIHCipa qt!C a cnmarn di~se:;:se : nós preci-:amos qúe vós,
preste coutas ?
que tendes por lei a. obrigaçtlo de approvar ~s
1 nossns eontns, tomeis conhecimento dos documenO Sn. Bi>iF.tm.\. Dê. ~I.ENEZES :-E'.
0 Sn. JOAQUIM NABuco :-Qual o meio de prestar tos que as ju~tificam i é clar9 que _si um n~inistro
~ontas '! Não hasta que a Illma. camara muni- se recusnsl':e, Lodns nao o terwm ferto.
-cipal a!IIrme que as suas contas são exactas ; é
O Sr.. BEZERRA DE :MEi:\"EzEs:-:M<lS isto é o que se
preciso justificai-as.
clwnia andar o carro adiante dos bois.
·
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O Sn. JcAQUDI N.~nuco :- Ni.ío é andar o carro
adiante 1os bois. O nobre depntado introduz nestes
debates um demente quo lh~s é i;•tciramcnte estranho, e vem a ser a cons'ciencia que têm os vereadores de bem cumprirem os seus deveres. Niío é
disto c ue. se trata mas ~la ohrig-:1euo em ue esWo
os responsaveis pela <~pplicação de dinl10iros püLliCOS; de tributos pagos pelos seus mnnicipes, de ter
alguem que, em d~finiliva, lhes tome contas, de
O Sn. BEZERnA DE ?t!ENEZES:-:Mas estão tomad<1s.
O Sn. JoAQüil\I K\JJUco :-O·qac se clwma prestar
contas n~o é fazer estes balancetes que p@dem ser
tão sóme1;1.te a rcpetiç:ão dos orçamentos, que poc t'lll ser ·os or({nmen os VIraaos, pe o avesso, nao e
sómente sommar dest)czas, e aprescntnr tabellas;
é.. document:lr,
11rovar, justificar
ns de,;pezas.
Isto
....
...
: :
.. .
... ..

O Sn. FLORE~cro DE AnnEu: -Basta ver o que tem ·
em outros paizes, para con,rencermo-nos
de que t::l immigrarão n3o serve para o nosso.
Em uma época de transformaçuo do trabalho
escravo lJat·a o trabalho livre, não é o br:•ço dt>
coolie o m:1ls proprio para resolver a questão. Com
el e havcra apenas uma su stituição do trabalho
africano, com grande prejuizo noss:1. ·
.
. _Ess~yrejuizo é ta~ to ma.i~r ~ua~do. se trata _de·

succcdidt~

firme~ o systema ue'mocratlco: Êsper~ mostrai-o
detidamente, quando discutirmos o orçamenio
da agricultura, em que hei de tratar da questão
de immigração, materia que tenho estudado nas
lições dos mestres c na expericncia que já ofTerecc
á minha província.
.
.
o

;j

-J.

o

.

:::.,

...

entendeu clevcr ensaiar ess<J immigrar,ão, e não lhé
devo oppur embara!)os. Não se trata de uma
(f

(.)

:-

••

ao governo gcr:1l, c il representação 11aciomtl que
tem-se pouco a pouco despojado de tod:1s as suas
attribuir:líe~ rp1:111to i• c:nnarn mnnieipnl desta cidade, m<Js quo ainda tem o direito de exigir-lhe as
contas, approvad<1s pelo goYerno.
·
Foi ú vista dcst::t nossa attribuiçi:ío, que não póde
ser contestada, que eu proyeqnei o nobre deputado, ministro do impcrio, á declar~r si era exacto
on n5o que, lw 20 annos, a c:mwra municipal,
.. ~
'
...
..
::uas contns em ordem. na fúrma da lei. O nobre
ministro deu-nos uma resposta que satisfaz-nos
cabalmente.
Neste 11onto o nobré clepntado pelo H.io de .Tan<::iro diverge essencialmente, rndic:1lmente da
opinião do St. ministro do imperio. Deye haver
porém qucn1 os concilie.
.
O Sn. BEZERRA DE }IENEZES t1ú um aparte:..
1

••

..

'

,..,

'•

eamara municipal devem ser approvadas pelo governo, c elht não póde ter a pretenção de tJUe suas
~.:ontas st~j aru nppro,·adas, si n:io forem prestadas,
na fórma da lei, de modo a satisfazer o ministro ·
qu~ .tem que approval-as sob sua responsabilidade. Foi para f<Jzer estas observações que pcui a
palavra. .
SEGUNDA PAUTE DA OUDEl\! .DO DI.\.

:Entra em discnssão o projeclo sobre a missão it
China.

Isto que eu tenho observado varias vezes em
minha vida politica, que já nã0 é curbl, despertou-me ainda uma vez o discurso que li hontem e
O Sr. I"'loreneio de Abreu:- proferido ante· hontcm, sabbaclo, no senado, por
Sr. presidente, pouco me demorarei no exame do um dos rcj)rescntantes pela Bahia naquella casa.
credito pedido pelo governo para a missão á
Esse Sr. senador, Sr. presidente, attribuiu alChina.
gumas leves cens:uras, que eu tive a honra de
Sou contrario á iinmigrnção dos coolies. En- fazer aqui a ex-ministros da marinha á sua--pessoa
tendo que em mnteria de immigração não é indiffe- e deu-lhes. como causa unica a pouca syinpathia
rente a raça, o paiz de origem e o systema sob que de nossa pnrte para com S. Ex. assim como tima
vivem os immigrantes.
manifestação que lhe foi feita peln praça do comV. Ex. s::~be que uma raca degradada até nns mercio da cidade do Rio Grande.
suas condir-ões h rsicas aéostumada ao re"'imen
autoritnrio, sem consciencia dos seus direitos, sem de pa;;sagem, po1:que: si toda"a oração do illustre
~abcr exereel-os, não pódc dar resultados iguaes senador se limitasse á questão de meliri'dre pessoal~
:i.quelln que é forte e pujante, que vive em paizes com ella não me· oecuparia; faço-o.porque tratou.
mais ou menos liYres e sob um systema mode- de objectos que eu não posso deixar passar em sirado.
lencio, pois referem-se a serviços que minha. pro~
vincia reclama c0m urgcncia; devo dizer; repito,.
O Sn. JoAQum N.o\nuco :- AlJOiado.
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que o illustre senador fei até ingrato. Não ha pelo
nwnos de minha parte a antipathia que S. Ex.
SUJlpõe, nem jámnis rne deu motivos para que lhe
tive~~e m:i vontade. Ao contrario, ·Sr. presidente,
•

'I

•

Pois bem, dur:mte os g-nbinetcs 7 de Mar({o e 25
de Juuho O!; r~~pectivos ministros prometeram
particnl:1r c public:unente 111:1ndar con~truir catr:1ias a. vapor, qE-e são indispensaveis e cuja f;,lta

•

n·

•

•

'..

.

....

pathi:~ pelai'. cortezias que me dispensava, I·lrin· \ tanto, todos elle,_ dei\aram o mini~terio sem ter

cip:dmente quando foi ministro a ultima vf!z.
Pos!'O me~mo recordar qne na memor:1vel e p~ra
sempre ce e re ses~ao em que se 1scutm a mter1lellnç.ão do Sr. Cesar·io Alvim, votando pela
moçfio apresentada, st·nbori)S, eu o fiz, porque
assim o exighm a honra de representante d:1 nação
c o dever de deputado, mas (declaro a V. Ex.
Sr. pre:;idt·nt.e) com o coração doido, por lamentnr
o de:'astre de S. Ex..
Qu:mto á manifestação, si o illu:;:tre senador
soubesse a sun orig-em, o modo por que foi obtida
e tod_:1g :~s cirCUJ:?SLancins que se deram an~cs e

I S<llis!"eito o seu cornpromisso. Nau tinham dinheiro
para attender a esta grande exigcncia do serviço
pu wo, mas tiveram p;~ra gastos IDJUStJicaveis,
para comprar, pu r exemplo, b;~ndas de horraeha,
que é causa que se estrag-a, em tanta porção, que
serviri5o para abaste('er toda a fruta inglez:~ em
um larg-o pcriodo, e madeiras em tal quautidaue
que -~podr,•cem atirad:JS ás [lraias desta lJell<l Jwllia!
Um rebocador n5o é de tão t'i"orosn obrio·a1·ão
do Estado, ma:' corre-lhe o dever de tJrestal-o, em
falta de reboendores particulares, ou par:~ evitar
os r:onluios. Su dis~o nn scn:1LlO que minist.ros

tlão costu~o nesta tnbuna protligar dos · hom_ ens I quem tr:1to e_!J~n sobre o actu_al_ m1u~st:·o da l!w.~i
publicos do meu paiz siniio os <1Ctos, que tenho nh~, que esta .~pc.mas ha pouco:; mcze:> no DHUt:sacompanhado de perto, que conheço pessoalmente, I teno. · ·
de que sou contemporaneo. Do pas:;ad··, guio-me
O Sn. lr.DJ>Fo:-;-so DE A.IuuJo:-E tem prestado
pelas fontes historicas, a ellas me refiro quando muitos serviços.
mo [H'Onuncio; não o l'a~o de conta propria.

nistro' dn marinha em '-1856, ist~ é, .quan~o e~ me~es _nã~ s~ P?d~ manda~· construir u:u~ c~t\?ia
:.~indn nem era estudante de direito, e não me I a V.llJOI dest,t 01 dt:m 1:1em conhecer to~a:s ;Js f,~[,as
prcoccupava com ne[rocios politkos. Foi uma se- I e p~·ov~l-a~~de re~I~e:i!O pt·o~pt~ (~~owdos) • .·
gunda vez ministro da murmha em 1869: mas es-j ~Em 1,el.a~.a.~, lJ_Uil:', ~o n~~re m.rnt:;tto ~-a Iuau.~~~·
tal'a então atarefndo o governo com a guerra do ~a? _li!~ ~_Ltu~u!U ~e t~da~ 3~ fal ~as~ n.JO ~z st~ao
Par·:wuay, que era bastante pat·a e:;gotttr sua acti- I J.~.:;ttç~, n.t? h~, coJ.tezt.lS: nao twha_ m_ot~v~ p~ra
vidade, e não devia, portanto, censurar 3 s. Ex. 1 tazel-as, .~ nau ~~tou acostumado ,1 cotttJat a
por()ue nesse tempo nà11 fez tudo quanto era prc- I quem quer que SeJ.t.
cis~/ara at~en_der aos diversos ramos da adminis- ! . O Sn. Ir.neFoxsu DE A~AUJO : - Torlos l'azem jus-

-~s minhas censuras se dirigiram especialmente
aos minbtrus da marinha conservadtlres. de :Hií2
para cá, isto é, aos ministros do gabineté de i de
Março e do mini~terio de 25 de Junho, o qne hem
. se deprehende do meu discurso.
.
E :tpenas o fiz, Sr. presidente, em largos traços.
em theses geraes, porque não gosto fazer da tribuna e t•om a irresponsabilidade que me dú a
constituiç.~o accusações pessoaes, que possam parecer odiosas; e si en.trasse em minuciosas indagações muita gente tinha de vir á scena.
Hoje, porém, sou forÇado a provar propositões
que emitti nesse discurso, e me ha de permittir
. x. que 1ga a ver a e mtCira; assun o qu1z
o nobre. senador, assim O· tem.
Sr. presidente, em t•eiação á praticagem da barra
da minha peovincia, o dever restricto do Estado,
além dos pharóes e da torre dos signaes, é ter as
catr:tirs·precisas para f;~zer as sondagens e dar os
sign:~es da profundid~de do canal aos navios que
se approximam á mesma barra.

O Sn. Ft.OIHO:NCIJ DE AnnEu:- Mas não fica só
nisto, ni"lo é ~1pmws lJOI' esle facto que merecem
taes ministros no~sas et•nsuras. Eu disse que elles
se occupav"m de que~tiunt:ulas politicas t; de dar
for((a :1 'lnem a 11~0 tinhu, c vou d:1r á casn a
l'rova.
Do que cllcs, com clfeito, cuidavam sobre tudo
era das con Yeniencias pu li ticas ; qu:mdo se I hes
pedia uma bon dit·ee~~ão para n pratic~gem da
harra,re~pon<.tiam com evasivas, e lá conservttvam
com mandantes que rlcvi:Jm -.ser retirados. Um
n!Jandunava as oiJI·ig:t~õcs do seu cargo, aquelle
Jmport:ln!e serv1ço, · p:1r:1 1r a me;;a e CI or" te
S. Josó do Norte, levnndo urreg-imentados tedos os
c·mpregados d:: pr:~ticag;em e alli publicamente
destrilmir it l.Jocca da ur1w eleitoral e{mpas carimbadas do g·overno ; outro cmp1·egava os marinheiros como gu:mla cost:ts de um famigcr:~do redactor tk ll:l.;,]uins, porque era p::rtidario do
g~~vcriJO. Azil:1va-o n:t praticagem, condnzindo-o
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em escalerel; do governo tripolados por mari- mesmo repete-se o fncto: depoil; do ultimo temnheiros armados; mandava para casa do tal redu- poral a barra Ji(·ou fr:mca como estnva antes dos
cLor para acompanhai-o Lam!Jem marinLeiros a~- ·-Lempornes do ultimo inverno. Auxilie convenicnt~mente o Estado a acrão da natureza,. e tudo se
mados.
Emqu:mto _se occul~avam cem _estas e om.-;15 fara. do melhor u~od11 possi:ret.
r

1

•

:

"

•

...

não eta concertado e alinnl deixaram a pratid<l~em
no e:-tado em que a encoutmram os tt•mporaes do
ultimo inverno, isto é, incapoz ele fazer sélnda,.ens
regu ures, e pre;;tar socce;rros, c rcboqul's.
São ministros que consentem taes estUI!tl.nlos,
que apadrinhum taes funcdonarios os que me1·ecem censuras_, e de quem se püde dizer qne se occupavam sobretndo de q uc:-:tiunculns voliticas c
de dar ~o1·ça <1 quem a não tiulw.
Por outro Indo. Sr. re~id ntc si s ·
praticag-em da barrn nüo é l'eito como devia sél-o e
como exig-em as nf'ccssid:1des d:1 lllinha provincia;
acrescentarei :1g·ora, o nobre senador pela Batua
si .
i' esse a o
,
tedas as providencius nec(·ssari<~s, si tivesse mostrado quanr:o rni.ni:;lro o zelo que llojerevela, essas
faltas prescnten1ente não se tornariam tão sen:;iveis; deixariam ao menos em 1mrte, de ~;xistir.
S. Ex. tambcm concorreu para se dar força a
quem a n::o tinha, para ~e dar imporlanda a quem
nüo a merecia da provinda : e P<lra p:oval-o, bn:;ta
lemhrnr que o minist,·rio de que S. Ex. em a cal~eça e a nlmn,_ o mini~teyio. de 25 de Junho, man-

•

~..

._

...

..

'-

a providencias dadas em i8i0; mas es~ns providencins naJa tinham com a barra, dizi:1m respeito
exclusivamente ao or.o e o nobre sennd r m trou assim mais uma vez que nlio conhece o serviço a que se referiu e !'oi levado por inveridicas
informações. E' t:dvrz por ter conliado nessas infor11Iações CJile o nobre senador pela Bahi:1 teve a
bondade de dizer que um professional não .rntnria
melhor do que eu do se:viço ?a pr<t~icagem da
·
'"·
,.
··
podia snl!er e conhe!'Pr; si S. Ex. Li·Yesse exactas
inl'orm;;ções a respeito dn lHlrra do Rio Grande
do Sul, veria que deixei do tratar de al~uns me10ramen os, e a gnma~ questoes, que a e .es se
prendeu:, e justamente porque não sendo prolissional, não tendo estudos a rPspeito, não podia
fnzel·o convenientemente nem manifestar conceitos merecedores de attenção.
E' certo qu~ S. Ex. mais adi::mte, corrigindo
Iog·o sua phrase. accrescentou quo a. lição não linha
sido mal estudada. Sr. presidente, não admira
que um homem que, opeznr de ter já al~uns cabcllos br<1ncus, não é velho, que não tem pretençoes a cst:1 Istn, nao po en o estar por Isso a par
presidente, o Sr. Ararip~, isto é, constituiu a de tucl;lS as questões que inLere;:sam o paiz, estuda.
fraulle eleitoral em governo.
as materi<1s de que tem. de occupar-se na trilmna
.
r:.
Não 1retendia mais occu ar-me m i
que deste :1c:to do g:1bincte de 25 de Junho eu nas ·;ni~-hns. condic,;ões,' s~ lance á tribuna sen~ ter
como a minha pl'ovincia estnmos vingados. Esta- previamente feito um estudo do oi1jecto de que
mos vingados pel:.1 tremenda derrota que teve o lJretende trat:1r, pedindo a atlenção da <:amara. O
delegado do governo, apezar de suas alicantinas; que adm;ra é que um ho_mem, que se con~iclei:a
e eu pessoalmente estou vingado. como estou sa- cminen Le, conhecedor dos chversos r:1mos de arlnutisfeito de todos os sacrificios que íiz, por ter tido nistr<~ç:io, um homem de E<tado, subn á tribuna
------ ·:;
"lO::t
..
••
J

.

...

•

•

o

'

de dizer em i8i7: que o governo que mandava um
tal delegado o cpm.. taes in tcnrõ~s, era tuo bom
como o presidente; e que os ministros que o ilavünn nomeado er:nn iguucs a clle. Com isto julguei-me sufficientemente png-o, porque não podia
inflingir maior e mais justa censura aos ministros
de estado, que tinlwm co:umeLtido tal desacato.
úbrig·a-me, porém, <1. reviver o illusire senador
o facto, e não me escuso,j:í que S. Ex. quiz tomar
i
·
a si censuras ue cnt:'!a lhe não havi
vnlidar affirmnções minh:Js em relação ·ás faltas
qu~ se est~lO sentindo na hnrra do llio Grande.
Vê, pois, a cnrnant que minhas censmas aos exministro::: da marinha d:·s gabinetes de 7 de Março
u de :25 de Jm:t'J e1•1m fundad<ls, e que,apezar de
se qut!rer mostrar tão innoeente,o nobre senador
tambem tem ~ua pnrte nas culpas que notei.
Pal'a ostcntnr seus cuidados pela pl':1ticagem da
barra, disse o noiJre senador que em i8li9, quando
foi ministro da marinlw, o serviço era perl'eitamente feito.
Sr. presidente, não posso dizer de momento si
em :1869 o servira era hem feito. si não houve
sinão o numero de naufragios citados no rclatorio
do referido ministro ;mas quando se désse o facto,
eu devo lembrar á c:1mara que não é constantemente que a barra do Bio Grande do Sul se acha
no estado em que esteve ha pouco. Passam-se ás
. vezes annos sem que haja motivo algum para nos
queixarmos da natureza daquella barra. E agora
A.

38.- TO~to IV.

(,

•

l

~-

•

t.

;-\_,

desconhecimento completo de um serviço publico
a cargo do ministerio que occnpau duas V1:zes, por
exemplo:-lembr<~r drngns para :1 barra uo Rio Grande, de quo nunca nenhum engenheiro c~g-itou,nem
lá são precisas, e eonrundir o porto da Cidade, com
a barra desse porto, os respectivos tr(lbalhos e
melhoramentos c outrns cousas. Isto sim é que é
merecedor de repnro; e Deus queira que no nobre
ex-ministro, apanhndo em flagrante delicLo de
..

l

•

•

•

'

..

t

o

tou ~ snsceptibilidadc,approveite est<~ lição para não
aceitar ma h> tão f<~cilmente como o fez, informações
de <ilgum compadre ligado á pretendentes :i dominação da barra do Rio Grande.
Declaro, entretanto, a V. Ex. que não est~dei
muito a lição, nem precisava estudai-a mmto.
Desde 1857 que pas~o.entro fl saio,por aquelln bnrrn,
tenho pas~adn alli dezenove vezes e csp.Jro, com
o favor de Deus, Am muito breve tempo, completar a vigessima, com a mesma felicidnde que
tive nas outras. Ora, quem tem passado aquell~
barra àezeno\"e vezes e tem um· espírito muis ou
menos indan-ador com rehende V. Ex. ue rocura reconhecer os factos que se dão, a natureza dos trabalhos que se realizam e as suas exigencias, está no cnso de conhecei-o, tanto mais
quanto é um serviço que interessa no mais
alto griio á província que representa e que merece a attenção de todos os seus filhos. Eu sei,
portanto, por experiencia o que alli se passa;
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acompa11 h o a marcha do serviço e estou habilitado
a saber o que é ne::essario p~1ra melhorai-o, ou satisrazer a tarefa que o Estado alli tem a prehcncller. Seria eu merecedor de ce11sura si, repre. sentante de uma. provincia
- que tem unica harr••
.
...

-

~

'

(.

l....

l

l

cuidado conhecer o estado delht. os melhoramentos
de que é susceptivel e como cumpre a administra ·ãn. os seus devere:>. aíim de od·<r r r la mar
providencias. Tenho-o reitCI sempre, não é de hoje
que com e::.ta questão me occupo. Desde que sou
depntado aindu ntio discuti um o:·ç;lme11lo da marinha, que cu não tratasse da praticag-em ela bnrra
do Hio Grande; e direi a V. Ex. que ni1o tive
de que
tanto
se ufanunca em vistu felititn(.'ue~,
....
..
..
.
Pelo systemn ndoptndo pelo n~bre senador, o serviro de\' e sPr feito p~r monopolio do Estn<lo. Dcclnro a V. Ex. c tu: soa absol t
·
e~se sysi ruw, c que e!I e seria antes prejudicial do
que fa,'oravel, n~o só ao publico, corno ao propriet
g·overno.
O Es~ndo não é, nüo deve ser, nem commercinnte, nem industrial; e o sen·iço de reboques é
um rommercio. Demais no servir-o da pratic;,.
gem ~e pótle dnr o p~•trona!o , ·por exemplo :
quando· corneta a ~afra dos productos bovinos,
qnnndo começu:n :1s colheitas dos ccreaes, nlgucm
púde pretender que os seus produetos tenham me10r preço nos mercaaos consumi!lore:>, e o melhor
preço obtem-n'o qunsi ~cmpre af1uclle que r.1leg·n
primeiro, e ~ssim procure obt_cr mais facil ~~
J.

1,

c:

..

•

honra . . . . (ilp:;iadus da depu.ta:=rlo do JUo Gra;1~?e .)
O Sn. D:.~~A :-Si fosse sinc;~ra, ac:eitariamos.
O Sn. FLORENCIO DE AnnEu:- ... mesmo porcjue
não tratamos, nest:1 casn. de questões, sin5o levndos pelo bem geral, e só recelJen;tos informações
inspiradas no interesse publico.
Ainda outra questtío, Sr. pt·esidente: tratando-se
do modo po1· que se deve realiznr o serviço de re])oques na barra de minha provi~cia, o nobre senador condemnou a concurrencta.
Sr. presidente, eu não t~ceito por fórma alguma
semelhante doutrina, e faco voLGs para que o no-

Podendo do!ltinnr por qualquer motivo o commandante da bnrra, cbterú a desejada sahidn por
meios dos sign<Jes da atal<Jüt, on dú preferencia ao
t•cboque, demorando-se ao mesmo tempo outros
barcos em melhores condições.
E este facto. Sr. )residente, talvez 'ú se tenha
dac1o; nmguem poc.cra affirmar que niio se tenha
occultndo signacs para nns, [l9 passo que se tenha
dado parn outr0s; ninguem :lj;toderá :tffirmar quG~
niio tcnhn s:11iido navio de maior ralado, nfio se
permittindo entret;.lHto a sabida ;:os de menor calaclo, pot· preferencias indebitas. Eu sei qne os
officines ·dn noss:t armadn, em regra, não são capnzes de se pre~tar a um pnpel de~scs; mas, Sr.
presidente, o facto ]Jcí:1e dn1·-se e nós não devemos
estabelr.cer um sys!ema, l]llC pódc ser por tal modo
pra ICauo.
Si, .Pois, o serviro ex r! usivo por parte do Est::do
póde rt'Clnnd:~r em monopolio, o melhor methodo
a seg-uir é :>brit· n concnrrencia aos particulares
e m1cnrrcgnr-sc slimcntc o Estado dos reiJoques,
quando os rcbecndores parlicnlares não forem
~ufficientes p~ra o s.wviro. Por este modo se
sn:wm todos os males; o interesse particular se
une á vigihmcia do Estado.
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Isso j:í estú resolvido.
O Sn. Fr.onENCIO DE AnnEu :-~;ão sei si já estít
resolvido. Hoje mesmo soube que se apresen-

Condemnar a concurrcncia é exaltr.r o· monopolio,
P. o monopolio seja de quem fOr, mesmo do Estado,
é sempre odioso, é sempre nocivo.
Dizem que em uma praça pequena, como a do
Rio Grande, a concurreneia é que produz o monopolia, porque, afinal de conlas, só uma companhia,
oudous ou tres individuas p.ollem construir vapores,

privilegio, e me disser~•m que alguem propõe-se
até tomar o serviço da praticagem, além dos reboques,-n~o sei por quantos annos. Peço ao nobre
ministro que alteuda para isto. Seria um privilegio odioso, um gr:mde prejuiso para o Estado,
seria um escanrJalo, n que, estou certo, o nobre
ministro n:io quererá ligar o seu nome.

(J.poiadus).

S. Ex. prowrou iiludir-nos, com bonitas pa-.
l:rvras. até me fez os maiores elogios por trniar
1argan1clltc tln materin, mns, desde que se fechou o
l)arlamcntc, não cuidou mais ela conci3ssão da
tarifa, c a!nda Iw pouco cen::;urou ao nobre ex• ..

·... ....

:..

,

..

~

f

'

• ••

.I

stado, não sómenteao Rio Grande do Sul, nu1s so])returlo aos cofres tlo Estado, ús.linanças do Brazil.
Qanclo ::e trntuva de interesses Go valiosos, S. Ex.
nos e:·a contrario, hoje, qne no ministerio ha um
rcpresentnnte do Rio Grande do Sul, que a deputa~~o do Rio Grande é nnaniml\ c não precis<t de incen:ivos p:n·a mostrar o sen zelo, é que
~-Ex. se IrmLra d~ ;uhog;:r melhoramentos precisos ao Rio Gr;m<le. Por mim c meus con'paRlleiros
·~

I .

. .

.-

1

••

"

'
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•

n
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O que ronvém é, como disse, se abra concur-1 projecto do nosso honrado collega depntauo por
rencia, e que o governo suppra as faltas que pódem S. Paulo e o substiluti·;o da commissão fossem
dar-se.
.
.
1 postos na ordem do dia, en disse a S. Ex.: o goAntes de concluir, Sr. presidente, permitta V_ vemo não está pre::ente; as nossas discussõe-; são
Ex. que eu faça uma reclamação em honra dos estercis: quem responde pelos trabalhos legislareprí~sentantcs
e mm 1a provmcw, qua quer que ttvos em um reg11ncn par nmentar, como o no~so, e
seja o credo, liberaes ou conserv:;dores. No dis- o governo; o governo desinteressa-se do seu uni co
curso a que allndi si disse que houYe empenho comprotnis,~o, aue na falia do throno da segunda
•

•

...

•

..

~

~

.. ";

(

..

da barra do Rio-Grande o rebocador do Estado
que alli se ar·hava. Entendo, Sr. pre::.iclente, qne
o nobre senador n1ío devia affirm<~r uma proposição desta ordem sem apresentar logo as provas,
ou, pelo menos, indicar os nomes e as datas. Declaro a V. Ex. que, si houve algum deputado que
.
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•

o nobre depu!ado acreditar que o governo ~atisfez .
o que delle se esperava? Pois bem, scnnoreg, em
m:1tcria de auxilias á lavoura, o CJUe o governo
toma ~obre si é sómente o projecto que o honrado
ministro de estraúgeir·os nos acaba de apresentar;
os auxilias que o n1cu nolJrc collcga pela Bahia, o
. ...

e·

; j '

sen mandHto, desprezou as conveniencias publicas, para cuidar simplesmente de interesses priad
o ~Nl.. cA:IIARGO :-Nenhnm depntn do do R"lO
Grande faria isso·
'
O Sn. Fr.onENcro DE Anr:Eu:- Fcitns cslr.s observações, eu pedirei ao nobre ministro du marinha
que realize o mais depres:;a que lhe fôr possivel
o:; melhoramentos que nos p:·ometteu c que a província espera (Muito bem, muito bem..)

l

'

'

(.

•1

"

banros territorincs g-nruntiuos pelo Estado, o governo só os quer sob a fúm1a dn cwlonisação chineza.
., 1 ~ • •
rr
r" <:
)" ·r um
crt~tlito para mandanunn embaixnd:J á C!dn.1, que
iniciasse as no:,;sas relações r.orn o Cclest::l Imprrio;
si nilo se trnlassc de nada m:1is do que mandar a
nossa lJandeirn em um dos nosso" navios de gucna
faze:· a vJage~11 de_ circumnavegação do globo, Ctl
dada o meu voto :\ presente proposta, ainda que
as circnmslnncias do thesouro não me 11areoam
jnstillcal-a ac_tnnl,ncntc.
.
. _
O nob:·c mmistro de estr:mgen·os n;: sua Jtl!'lLO §r. Joa uim l'lil'abu.eo:-~ão é fadl, fica:·ão de credito condemnoti o nlodo jlOrque são
senhores, n posiçáo uesta casa dos mem ros ·a feitos às nosso• ot·çnmento;;. S. Ex:. t~se que se
yin obrigado a f;tzer· csle pedido (1:~ i20:00D~ para
opposição.
·
Creio que era prereriycl
em que .~1ós a missão á China, porcp1e ·tinham cor.taclo outras
J ="

.!"-

'·

A observação do senaclo fJi muito bem feita.

Então ;;s nossa., verbns siío ;;rr;:mj:~d;!S por tal fó:·ma
que U.ão m:::r:pm á embaixa<lns dc:;la natureza ?
O Sa. j!untmu DE ilAnnos (ministro dr: estranyeh·os) :-E a minha cxplicaç~o nii0 snti~fn a
O Sn • .íoAQunr NAnueo :-Mas faço c~ta obser_var:iío de pa~sa;rem. Si se tr~tas~c de uma cmba Lx:nda ;i ChiHn, si ~e tt';ltnssc ~Implesmcnte de _mnndar um navio ú China, c si <tS c:ircumstanct~ts do
thcsonro o permitti:':'.Qtn, cu seria o prrmc1ro a
coneon\~r pat·a !sso.
SenhOl'CS, ha sempre vantagem c1nnnd?· se tra\raru z:elaç~cs· de ;Jilli~ad~ c U!\_t:onun~rc!O, cn;rc
<.lons povos como o :lt':tztl c n C11_mn, tao sepnr;H,os
n , • •'
><: > ( ne tanto 110 C.UI'IOSO tem n:ra Olfcrccr!r mn áo outro. D.~muis a!ém de encarreg-ado de uma parte dn. n'!_is~ão diplomatic:a é _o responsav,~l pela cxpei!H,~a~ nav:tl! l!m o!llct?-1 superior da rmnc1n, em CUJa clesct·tp::;;_:o,_capawlade.
c sni1lcienda pnl'a qunlq~er con~nussno de gne se
cucarrcgnc,cu tenh@ a ma1or conilança (Ap::tados).
Si s;; tratasse simplesm,\ute lle uma viagem á
roda do mundo. ou de uma c:nbaixad:: :í China, eu
sú desejaria que os nossr~s plenipot·:nciarios fo::se1:1
morar nessa rua de Pch:m cb:an::.dn-das D"z .\l:l
Fcliddades (liiso).
O Su. GALDINO DAs Xt>YES :-Si es~as viessem
1ara cá... Riso.
u Sr.. Jo.\QUDI NAnuco :-~'l;ls, senhores, não se
trata simplesmente de travar relações c:oma Chizw,
de aoproximar dons dos mnioi·es imperios do
mundo · trata-se de uma verdadeir:1 emi;Tn<_:iio
asiatica'para o Bra;;i!. c e~sas rela~ões dipkmatica'>
qne se quer abrir , niio t~m ontro fim, não
tem outl'o intuito siniío m.ongolis:n· o nos•o paiz.
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qu_e dentro em pouco tempo nqucilas porções do
pa1z povoauas pela immigraç1o chineza si tornem
verdadeira~ povoações mon~olicas.
Nn Iuta ua exisLencia, CttllocuLlo o chim ao lado
do bra_n.c.o ou do negro, collocaLio ~o bdo. de todos
sam_ente: por v! eis" nat'uraes que' vou exuõr' adahara P_'ll' tornar-se. duntro ele um prazo de tbmpo
aue so nos re;;tarw cnfcnlar o senho1· dc~le naiz
como elle ei'pcTtl ser o ultimo habitante do mundo (Riso}.
E' o chim preciso? Quem quer o chim?
Senl10res, o nobt·e prestdc11te do conselho fez
um cong-r,·sso a~Ticola, da hwour<l do sul, e além
dc~ne houve, pot· u m.n honrosa iniciativa inclivi..

cr

··~~

n· .... •

·

~

A cnmnra me ha ~de de~culpar que co··npce pelo
no ·~c .. O sul estú comprando to !os os braços disponiVCis do nort:', e n:to tem que se queixar por
deste nppal'•'Cel·, ·n~ idade média, ú tomar po:'se do a a c renovnr::o ue ornços, l e~ e qnc para e e
occitlentc d~1 Europa com os seus feudo~. o~ 'eas ns foatcs da e~cr:1vnLura n5o estão estanques.
b(lr0cs c os seus ca.;tellos; 11:io se púdé suppõr e ellu cont.inú:1 n'nm vercl:1deiro tr:dlco de esque um ~ranàt\ Imperio, dessa l'or~:a, dessa c,rg .. ni- cravos r:otllprnndo os qne manda vit· do norte. l\Ins
zação, dcss_a vida, cuj:1s origens s~o immemoriae;:, esse norte que expor! a os escr:tYOS, que exporta
os braços, precisa rle cnins!
n~o tçnha realmente mui.ta \·itnlid:1de pi·oprin, e
nno seJa alguma consa muiL:1 diversa dessa nnçiio
ALGU!'\S Sns. nzPUTADos:- Não.
decrepila e dessa nr;n, q nc todos os dias se nos
O Sn. Joy2um N'Anuco:- Pero Ji~ençn para ler
de~creve como condcrnnadn :.i des:~pparceer.
l\:Ta<:. 1or r;:so c ue a China km sobi'CYivido !lOS o que se d1~~e no congTc:;so ngTicnln.
~r~nd~s i!llperios, :•o Egypto ú Assyrh1, á Per;:in,
O St·. pres:rlcnte do con~el!Jo tinha f:~ito a sea Grecl?·.~ Hom:~, e tem so!Jre1·ivido guardando a guinte pergunta no s2n longo qucstion:wio (lê):
sua rel!gmr;, os seu~ co~tumcs, as su~s tradiçõ~s,
• E' mnito f'ensivcl a f:dta de hrncM ar::~ mnn~, l.,
,1 :.._
.~<.
l
ter, melhoi'at· e clo'scnvolvcJ' os acLuaes estr.bcleespcci~tl n:1 natureza desse povn, crne n~o deve
ciment:-:s da grnnde "íávoura? •
pas~ar des;1pcrcebida par.t nós que v'a·nos entrar
E o congresso do nnrle t·c:::pnndea:- « Não•, e
com ellc em contacto, que ))ódc t~:l\rcz ser-nos
a~:;resccntou .por um~ ftir~na singular, m:ts expre:;fuue;:;to.
Senhor0s,cn n~o quizera nc;:te momento fazer um st\'2: -·quem tem llmhc1ro tem hra,·os. •
Ccrtns J::vrnrlores do norte, pres:>n.tes 110 conparallelo entre a China c o Drnzi-1; ambos e~ses
pa1zes possuem nnmensos terl'ltonos · sao nons gores o "" I ·o , , " \ : • e u , e .rei rJ c
dos nwiores imperios do mnnrlo: ~imiJos t:~m du modo por rrnc cii:J. deve sr.r re~olvida. Um resá sua frente um governo pnlriat·l'lwl · elll :tmhos pondeu (o Sr. J. l\L Pontunl) :
o imper:~dor é, cotttO se diz na lingua::rem otn« E' muito srn~ivel a falta ele lJr;:ços par:1 m:~u
ci:tl da . Chintl, o pai c :~ m~i do povo (l·iso), t~r, mel1tm·n1· e dr~senvolver os ncLtwcs cstai.Jclcambos km os seus mandarms, a su:-~ organism;iio eunen to,; da. {ll'alide lt:u:oura Y
esp,·eial. e tod:1Vi<1 ~llcs di~linguem-se por duns
• P:tra m:mt··I-os :u:tunlnwn\.1~. n:io.
qunlidndes oppo,;Lns.
• P:wa melllor:tl-os, careee:nos de eomcns livres
. ~China leva ao extrN110 o re•peito d~s suns Ll'a- c prntit:os.
dtçues, dos seus nntepa:;sad"s, da sua liisloria; n1·1s
« P;ri':l de5cn vnlvel-os s:io preci;;ns m:1Chinismos
aper 011:o:~ o~ c vias o :J.t.:L communicaçao. •
aqui está em cvoluç:io, ;to' p:iSSO qull
Ontro membro do cong-resso, lavtndor impor,
por a:::~im dizer. petrificado.
t:~nLI', qn~ pro:·criu ne;;sc cor>g-;·e.-::;o ngTicoh1 nm
A_ Chinn é urna nnçiio velha, nó,; :'O::>os umn lli::curso mteres~ante n~:o sü peln simplicidarle
naçao 110\'tl; clla tem mn eno1·m,~ pass:Hlo, n::s ni:o rnslicn rh1 fórma com que foi pronu:1cmllo. m.,s
te:nos sintio um grande futuro.
tamlwm pelo profu~do hom s•·n~o CJUC ·revel,,m
Po~t:1s em cont:1cto du:ts n:wu:~s tiío rliv:>rsn;:;
tias ;:;uns idéas, o S1·. Jjar.io de Mnribec:1
approximadas unw da outra. duns cirili:'n,·ões tiiÓ certas
responoleu :íqadla quesüio c.1mo ;is outrw::. com un~
oppost<1S, 3 camara não me ievarú a m::l qu:! per- npparcnte hom humor mas no fundo coín verrlagunte o .q)le vai ~ahir de~sn, approxima~:io c me
ironia, de um morlo que encerra o-rande
desculpara o tempo que me for preciso para estu- deir:t
fundo de vo•rd:tde (lê):
"
dar <I nova imrnigrat~:io.
• QwLl o mod) mai.~ rflicitZ c conveniente dJ s1tpp1·i1·
Perg-unto em L" Jogar si o cllim é preciso, si é
reclamarlo :'\la nossa ltlvourn si é convenieníe si a {attn de b1·aços '1 NãtJ ha ta:nhe:n rr.medio nec'1
( ..
é um eleme!lto de progre;;.;o, si é n solut.~5o qu~ o
nohre IWes1dente üo eon.se\11G querin nchnr para tilim<mt!).m de q\ln o Br;uíl seju n~tiilo povo~do ·
a sua perguntn: qual o meio de snlJstituir on ile niío, !'eahore: ! u que é precbo é que o~ h::bit:m-'
te;; nctuae;; vtvam •le nrn m11do mais confortavel.
pree~cller a falta de braços ?-e depois mn n~e-
V:lrCI QUra mostrar que o chim n~o púrlc vir para Vivam bem, embora ::wja:n poucos.
« O Sr. Coelho Hotlri!!Ues :-Quanto menos soo nraztl sem que a populfl«:;ão de origem ('uropé:l c
a qne essa tem assimilado á si desappareça; sem mos, melhor p:J.ssamos, nio?
t.
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« O Sr. Barão de llfuribeca:-E se viverem mais
felizes, de t~m modo mais confortavel, a popuiação
augmentara naturalmente.
• Falta de braços•? Quanto á mim não se deve
cuid;lr nisso. A ueat5o ara mim é outra : é da
divisão do trabnlho que se deve curar.•
·
E acrescentava estas palavras qu::l revelam o
motivo porq1_1e ~lle c:.tcnde que não dev~mos aa-

machinas animal's, em yez de cidadãos de um paiz
hospitaleiro. Está claro que se repeli em de antemão
os coolies, qu~ podem tomar-se sem o fr·eio da
escravidão e o temor do azorrague, um <)ementa
··
dissolvente da ordem e do bem • sl ·
agrícola. •
O Sr. Cl1ristinno Ottoni, que nuo é su~pcito, aos
lavradores, accre<;ceata va estas palavras a e no
b
(.
...... .
:--.
.;< '
un o contem quas1 que to a a verdade sobre esta
bnstn que elln consiga meios mais raceif: e conf~r quf'stão (lê):
.
taveis de vida, para augmcntar naturalmente (lê):
« Suppon l1a-se para figurar um caso extremo,
c O que é precisn é que os lavradores vivam que um milagre dn Divina Providencia f::z desapmelhor, em mais f:1Yoraveis circum~tancias do que parecer os nos~os 1.200.000 ou 1.3JO.OOO escravos
actu:dmente. Só assim se pouerá esperar que os acltiaes, substituindrJ-OS po1· igunl numero de
..
.. /
"
.
.
inrrcnuos, filhos das cscra\·as continuem a trnbalbnr. Coiltinua.nrlo na vida em cruc levam, elles, nos nffirmam que elles nqm vêm sómente. :11im' de
npcnas se façam homBns, sahirão de cn3a c irão b1:1~cnr salario vor algun:.; annos e retiram-se
pelo m~ndo t~do, ~ciosos, sem p~est:1r serviço nl- depois? Iremos sempre importanào novos coolies
:::>
o
pat·a. su htttutr os que salwm ? Mas como esle
mundo pnrn julgnr que esses ingcnnos continua- genero de colonos veda a entr;lda de outros, no~Ba
rão a mornr em casa dos senhores de suas màis. • popul:1ç1Io fic3ria estaciont1ria; e aquella eterna
O Sn. FELICIO nos SANTos:-Esse homem feliz- imporlacão de trabathadores seria u11:a serrunda
ediçüo dã escravatu1·a, peior qtle a primeira~ lJOrmente não estudou.
q ue a rat;n é inferior.
·
O Sn. JoAQum NAnuco: -O Bariio de Muribeca
Si, porém, cot1tra a cxpecta tiva se cruzasse com
suppõc que desde que o senhor de engenho tem a nossa
uma rara reconhecidamente desmoraliz;~da
uma fHbrica de escravos, si em vez de tirnr de -e degcnerada,
· que pu tria leg:11·iamos á nossos
cada homem a mtliOt' s.:-mrnn de trab<llho. der-lhe lllilOS ? •
os meios mais conf0rtav ·i
·
· ·
que e cunoso c que qu:m o se espalhou essa
coníi"uarem os e~cravo::;· a morar Íl.cs,;as scnzah1s
proprias p:Jrn tudo, men0s para a multiplicação noticia no coag-re~so ng-ricol~, COla rela;:iio :í
das ramilias que as habitam, proprias p:~ra tudo, vin~a dos,_ coolits os mcrnbt·os do .congrcs~Õ não
· 'I
s eus morn ores se esen vo.illlmivam phfsicn ou mor;llmente. t1vessem elles nmn, muiLus Iavi·adores do sul querem ~fi~
castt, onde vivet· com as suas uíulheres e secs filhos, graç·io chinez:1 ; mnhum delles fa.!ou nella,
algum bem estar que os prendes-e de alguma fór- nenhum tinha confiança nella. O que elle5. quema á ten·a do capdveiro, o Barão de Muribeca riam er;,m coolies, c!:in:; contrntanos p;~ra o
suppõe, dizia eu, e muito bem, que no fim de al- trabalho ngTico.a na China. e cujos contratos como
gun:; annos n população· esct<Wn do paiz~teria~natu- ~em Cuba e no Pcrú, constituindo um:1 e;cravicliío
·,, :;.
..:
·
. quisiçtio c
ra mente ang-mentado em vez e diminuir horrivelmente. Seria esse talvez o meio de con~ervar bra~os pa:·a a iavoura.
O qnc o~ membros do congresso qurl'iam crnm
para a lavoUI'a os serviço_.; das novns gerações. A
escravidão nctual, porém, com o seu regimen, chins o!Jtidus por ffillio i.lc contrato, esse sy~tema
impede isso que seria naturalmen.e a solur-ão, chamado tt·nfico de coolies, c n5o a immi!.!·raçi:o excomo o é em tod:t a parte do mundo, do pro1Jl1~llla pont;mua elos chin~ para o Dt'llzil. Felizmente
dos braços p:~rn a lavoura, isto é, o angmento na- porém a Chinn, de accúr.lo com a Ing-l:1tetTu e os
tural c l>rogres.::ivo, o crescente bem estar c pros- Estados Unidos fez p;lr;ll' c.;sc te:,fico, por lionl':t da
pet·idadl) d:~ popula::ão agricola.
hu:nanidarle; esse trafieo que se fazia para Cnba
Trouxe Isto par:J. mostrar que o norte no st~U e p;wa o Perú, já n:'1o existe. Niio se trata mais,
,
·
· :;
.
, n por os
~
·
, .: , e
m rou-se os
chins; entretanto o norte e~tá vendendo todos os da Chinn; que eram embarc:1dns, reduzidos á
seus escravos, est~ alimentando o mercado de uma verdutlei1·a esct·a l'idãll da qu:d s(, ncha vam
escravos no sul, por um trafico espantoso e c1 e- snlvaill_ento atirando-se ao mar, ôu fazendo desploravel.
ordens a lJnrdo par.1 apocl·~rar-se do n::.vio, ou
Quem quer então os chins '"!O sul? Mas no con- incendiando as embarcações no mnr alto. O que é
gress:> agrícola. onde a idéa da vinda dos chins possível na actualitlatle, é a immigraç:'io chineza,
foi aventada e discutid:1, não houve manifestação como a dos russos e dos :dlemãe:;; só é po:;sivel
collectiva do congres;;o em favor· da immigra~~ão fazel-os vir com l>lena liberdnde, sem compressão
chincza; ao contrario, homens eminentes man;- dcl ordem nlgLlffi:l. Os membros dJ Cflll~Tesso
festaram-se contra essa imrnigl'ação. Eu citarei agt·i,:ola não viram que este é o ponto principal da
.uma opiniiio, dos Srs. Chl'isti:mo Ottoni, Vis.condc questão, c:omo c· porei dentro de pouco tempo; o
de Prados, Barboza de Andrade e Rodrigues An- que ePe ..; queriam, o ·1ue pedi;Jm para que :1 nossa
dr:tde, como re r~sentantés dos lavradores de Juiz raça não ticasse deteriorada e a nossa sociedade
cont~mina a pelos vícios dns noras colonos, é que
de F~ra e I>arahyba do_Sul, que_disserarn (lê):
«Fazer a importaç5o de grande mas~a de mtíos su-fosst51nuito severo; iiüilto-escrupulci~o~ em 1:é-:- obreiros, de c<!>stumes grosseiros, sem o influxo do exportai-os.
A e~te respeito dizia, um amigo men, o Sr. Pnes.
trabalho benrfico de uma civilis;lç5o já adi:mtàda,
e assemelhando-se em tud1 ao barlJarismo africnno, Leme (lê):
é uma idéa triste que póde medt·ar em pequenas
• E' neces::;ario re-cxportal-os e ser severo no.
colonh.s bem policiada;, onde apen:1s se tornam pensamento dessa re-exportação. •
~-
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· A cnmara v~ do que se tratava. Tratava-se do
chirr; que viesse por um certo numero ele annos.
Ellc não poderia permanecer no ll<iiz, mns a nossa
"

•

• ,:-

...

c:;~

•

:""

'\

o

. . . • ..

melhante· aí·bitrio, que se fizesse embarcar um
homem livre para um destino qne elle não qui·
zesse ter.
O Sn. GALDINO DAS NEYEs :-Pelo que os Estados
Unidos estão se vendo em grande embararo.
O Sn. JoAQtrm N.o\nuco : - Assim, senhores,
quando se f.?liava n_o congress? ·~g;rico!a nn_ vinrl_a
de chins, nao se faz1a referencw :umm1g-raçao c!llneza livre e~ espontane~; trataYa:sc do sy:.tcma

p~us,_ que elles. havi;1m de imprii11ir á nossa civiltsaç:lo un~ movzmento de regresso, de prolongar aqui

o bmxo mvel
moi'al que os qaracterisa, e com tudo
,.
~

viço á Javoúr;l, e que, portanto, deveri:nu ser
aceitos como meio de transição !
seja absolutamente múo; eiÍcs
ter tambem a sua vantagem.
. O Sn: GAr.nrNo D.\.s NEV~Cs · -O que 6 necessario
~~ver s1 esta vantagem com pensa o mal.
O Su. MonEIIU DE BAnnos (ministro de estranj,
'
..
'
·...

o-

o

I

,.

loo

o

~

"'

'

:res~rvada a S. E~. encetar.

dadc. do trabalho li~rc- qud se deve ensaiar
entro nós.
. .
Estou a_pcnas accnmulm~:to os el_emen_tos~ dos
quaes nuns tarde quero ttrar a cvHlencw ure1 t:nsaycJ.
~Ias, senhores, _esse~ chins tcrhnn provado hem?
'eJan os s coo tes s11o l"t.!C ama ,_.g como meto r e
transição d_a esci'<lVidão para o trabalh,J livre;
notorü, porcn1, os nobres deput:ltlos que o qn<l ~e
chnmn trausição p:1ra o l1'<1b:dho livre não 1! ninda
o período em CJtle o trabalho eser:wo acaba e o
trn!Jl<llw livre. eoihe\ia; •\ u pe.1:i•Hlo upcn:.~:; O•ll.CJllC
se fez tana ler que dentro r! e õJO :~nnr•S tnlvez a111da
u~o terá am•b:ulo a cscnwiuão ...
O Sn: .MonEnu nr-: ll.\Ur.tJs (miuistro de cstrangciros : _Oh 1
l:~ o (.
"
"
.. ('
r:wa orh!;em, caracter e costumes dos povos que
O Sn. FELICIO oos S.\NTOS:- Não chega l:í.
braziO u'-'I''· J·o.\QUD
• r "r
,;-o CIIeg·ara· t:1 1~e·•
te1t~n '·,e
u '~.o· tlVI.\'CI' no sc"1o da n::donnlidadc
"
l'ABU co :-.:.'a
v·,,,
!eira, porqu~ antes ~c tuuo preci,;amos rete;npernr cu espero m;:smo, porq::te· o movimento abcl!icionossa ene!'gra c est1mular o trabalho pa~·a l!lO~al c nista lw de aceclerar-sc quando a t:l$Cravidão esparn liberdade. Or;1, ha povos como os mrhaticos, tiver tocando ao seu L,;rmo ; mas a lei de 28 de
cujo cnntacto seria um elemento de n:gress~ a Set<'mbro pormittc a escravidão, oa, o que é o
no~sa civilisaç~o e um prolongamento do batxo r.nesmn, u servidão dos ingenuos cr.:t~dos po1· el!n,
nivel mor;ll que os carncterisa tristemente. Si hem até nlém de 50 an11üs .
N-d
· d d
·.que espíritos cultos e obscrvaclores tenham demonstra do á evidencia a nlta ineonvenicncia sor 'ac se P0 e c1Himt~r peno o e transH.f'lO, seeinl da introducção~dos co1lies no paiz, cujo ca- nhores, um tl:lmpo etn que a escradd:io está
racter subserviente e immorr•llw tle contaminar a em tnda a sna forçn, em quo os senhores estão
nossa 0 mln ão e afastar immigTantes de proce- ~ind~ arma::los de tudcs os po~r;res e d~rcito.s exdenciaeuropé;l, julg<tmo,; comtu 0 .C .!1goroso riodo de transir·=iu é. o que ha de seo·Üir-se á
'···c· extern"l'
''Oll1 1"J·nnrJUCza esta opmwo · rtne
. · realizar-se
"' .
til·'-' I .
"
,.
'.
• •
• .
emancipacão dos•' e.:;cravos ({Ue pude
P?dem ell1•s P!'Cstars~rv 1 9~,s a lavoura e ser acmtos ml{ito anieR, mas que: em' virtude· da lei actnal, •
como nm me~o ~c transtt-" 0 • •
tem ::inda diante de ·si como constituicão do tra· 1a, pe1?S escravos
'
consequencw.
com-., \I_>:: 1110 ag-l'leü
·0 nobr·o
:; d. mm1stro
.011 1 ,~ 0' por
/l'r1• ·ola
st1..,..,. ..-me aque
actuaes c· s:us n'lh os
0
11111
n11ss..o o t o e,~ a,, c '
"•"
~ In" cnuos IU'IS obi'I'''"dos ao t1·"ball1 10· at" aos 9 1
chins n:io polleriam deixar ele contamiwn· a nossa ' . "' ~ ' '
..:"" ."
"
"
~ '
poplllaçiio, IJ ue o seu caractel' . sub~ervienle e im- 3() ou 1 annos ~Na.1 apotados ·)
moral havia por forç3 de afastar unmtgrantcs euro- ; Mas tem os ch1os provado bem?

Chamo a aLtenção da c:1sa para as palavras do
-nobre ministro de esirangeiros; ellas mostr:tm a
que ponto rócle chegar o amo!' pela importação
·tlos caolies, porque n lavoura de S. Paulo mostra
·querel-a a despeito ele tod<~ a eviden:·ia, que cl!a
mesma con essa, os un ::.
nosso paiz, moral, p_hysi~n, e_cono!Ili.ca, socialmente fallando, dessa llllmlgi·<H.PO aswtwa.
Dizia a commissão pnulh>ta...
A camara lln de notar a der>loravel contradic~ão
que ha entre as primeira:; phrascs c as ulli~ws ;_é
para isso mesmo qne chamo a sua attent;ao (le):
•Si o pniz necessita ~e popu!ação est:·m!g·eira para
desenvoln:r todas. ns 111dustrw~ 0 .especl.ahnct~te a
~q:~;ricul:ura, que c a no~~<' prmc1p:1l, . c conlL.~do

(1' •

I

?
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Sessão em 1 de Setembro de 1879.
Nós temos a California. Devo dizer f)Ue os chins
que vão para a Californi:.~, que n corre!-lte de im·
migração chineza que se tem estabelecrdo entre a
China e os Estados-Unidos niio deve !';et· confu~l
dida um só momento com a corrente de coolzes
ue se estabeleceu da China l<lra Cuba c ara o
.lerú. A caruara nüo deve um inst3nle conf_undir
o que se c!wma_ a immigraçi!o livr: de ch.ne~es
para a C_altfo:·nw com o que se C1~arna o tratico

cesso de seus portos e de seus territorios deve ser
frnnco a qualquer raça, seja qual fôr a sua côr .•.
O SR. ALMEIDA CouTo:- Tem tirado immensa
vantagem dessa colonisnção.
O Stl. G.uomo DAS NEVES:- Nenhuma.
(Ifa ottt1·os apctl~tes.)
O SR. JoAQim:r N.\nuco:- Os Estados-Unidos não
conllecem -onde se fúrma a o liniiio am ·· ·
norte e no sul-a situaç5o especial do estado da
California, que em tudo é diversa da dos outros
Estados, até mesmo nes~a constituição que ac<Jba de
decretar para si no meio dn indignação mesmo da
Ingl<tterra ; os Estados de léstb não conhecem de
perto praticamente
o que é a occnpação lenta,
.
. g-ra-

...

,

subjn~··~tr ns outrr.s raças.
l\ias"'os perigos da emigra~i.ío ehineza pnra a C~lifornia s5o cxactamente os que nos devem abrir
os olhos sobre a natllreza dessa emigração.
Hoje a Califomia, que n:to se _deve conrup.di:- com
o resto dos Est:1dos-Unidos, J?O_rquc ella e _um Estado do Pndl1co, afastado !minares de nulhas de
New- Y· rk, apenas ligado a nova _I_nglatet:ra pelo
immenso cuminho de ferro_du Pact!tc:~, _huJC a r:~' · • •.1 :"
o 1tro dese o ue nao se a emane~p~r-se desse elemento, que é chamado na Australta
-ag-onia amnrclla.
Nós já tinhainos :1 febre nmarel~a; llaverno~ c1e
er por ctm~l, nao con 0 1 .i u. < t, ,-< :,
mas a morte arnarelltl ?
.
_
Os chins da Ca!il'ornia m~nopol!sara_m, com? na o
podiam dcixur de monopolt~ar, uma tmmem:tdade
de officio5, c afastnr< 1lll gcrnlmente <la CO!lcur~encia um numero dobrndo tah·ez de operanos bwn:
cos. )Orr Ut~ o :>ul<1rio com que elles se contentam e
insuílicicnte para homens de out:·a c ucaçno, e
outra moralidade, de ~u_t1:us 12-ecesstuades pessoaes,
tilhos de uma outra ctvtltsuçno. _ ,
0 chim emigra sú; a proporçao_ uc mulheres
para homens é cxce:ssrvamcnte duumuta.
.o Su. GALDii.'íO DAS NEVES : -E' de uma pa~a
quinhento:O;; foi o que aconteceu nos Estados-Umdos.
.
.
o Sn . .To.\QUEII NAnuco: - N0 pa1z onde ellc vai,
,·

I

•

.

c

co.astnnte, é para elles um bem-estar que não poàeria reniizar no seu. ElL~ contenta-se co~11 um
sillario ctiminntissimo, porque- essas qualidades
mor.d~-= que fnem tom 9lle ~europeu ot~ seu descendcnte exij:-~ um s~lat't? elevado, elle n?o us t~m;
elle respira, dot·me, habita em _verdade!ros. focos
de infecção onde nenhum de nos podefla, stquer,
penetrar. Onde püra, a:asta do'si tudo que_ é tr~.balho independente; livre e n?bre ; e asst!D nao
admira. senhores que os chms tenham ttdo na
CaliforÍtia uma verdadeirn prosperidade. :Mas a
pro.:;peridade da raça mougoli~a cr!a em toda a
parte o mouopolio; ni<:~ta a emtgraçu_o, deg-rada o

303'

trias, do seu trabalho pelQS chins, ú principio <lesprezados c hoje temidos; não sentem,como havi:lm de
sentir si os chins fossem estabdeccr-se em Beston.
em 1 ew- or (, em 1 a e pua, o que e essa concurrencia que assusta irresistivelmente a Au::;tralia
e a Calil'omia, onde ~iliús a raça é mais energica do
que a nos5a ; e por isso, senhores, os EstndosUnidos ainda não puzeram termo ü onda asia·
tica.
Isto é o que tem sido a immigração cbiMza na
California.
.Não quero abust~r da pncicncill da eamarn, e
por. isso não me àemoro ctn cnua nm desses pon_
,
,
,·
s
· Est~dos-Unidos b~sta abrir-se um J:yro, que foi
llar:.::amente distribuído, o rclatorio do Sr. Dr. Ni1 ':

•

·"

• •

~-·

•

,

•

•

_

Santos e por óutros que se tem occupado deste
assumpto, tnnto no cong-resso agrícola como nessa
camara. A esse relato tio vem appenso o di:;eurso
do St·. Sargent, senador da California, no senado
americano, em que os chins foram descriptos com
todas as suas immoralidadcs, com todas :rs sua::;
· . · ::,
. o
;,
·!
, ,
com os seus l1abitos abominoveis, cem as su:~s jus-.
ticas secreta~:, com os seus contratos que não <~ppa
rêcem mas que existem e que os tornam verdadciros' escravos, contrntos de toda a ordem,
contratos de srrviços, como contr~tos de prost!tuição; os chins taes como elles exrstem na Caltfornia.
Na Austral in, senhores ... Si ha um paiz c.(Ue ~eja
modelo de todos os outros pela sua colomsaçao;
•

'

1.

•

"'randes destinos pelo modo por que começou a sua
· povon()iio; si ha um continente lw pouco desc~
nheeido que possa pl'et_e~c~er, _em _um ~empo nao
muito remoto. a uma CtVIltsnçao tao adwntada Ol!
mais adiantada· do que a civilisação dos outres, e
n Australia. Pois bem ; os chins infeccJonara_m a
Australia p·or t~l fút·J?a, _tol'twram-:se tao anttpaticos, tão ahornmavCis, tao contrarws a toda a população da Australia, que esta nem mesmo os rccebe mais.
o Sn. GALDil(O DAS NEVES:-Impõe uma multa
'> 1;!
d
de -0 0H' a ca a um.
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O SR. Jo,\QUm NAnuco :-E' por fórma tal assim
que a expcriencia dos coolir:s fez que um homem,
que já roi citndo nesta casa pelo Sr. Felicio dos
Santos, d!ssessc estas ~~alavras qu~julgo nece~sario
....
....
'
:"\
praticam1·ntc :1 vinda dos cbins, pu:avras quejá
foram aqui lidas. Refiro-me ao Sr. Paul Leroy
Beaulieu:
« No ponto de vista moral, a immigração r.stá
jn!g·ad:1; é um expediente deplorave! que mina
as b:1scs dn sociedade colonial, que justnpõe popuh1(·ões in:eiramente diversas c sem interesse commum. (jUe inoeu!:J OS Vicias <1SiatiCOS nas possessões
européas, q Ut: mil ~ezes pei01· do qu~! a esc!·avidão

(

•

(.

-..

4

eram reduzidos á escrnvidão, porque trabalhavam
ao Indo de cscrnvos. Nüo q nerendo os senhores da
pia nta~:io f;•zer uma· âistincçiio qu~dquer no nlodo
de tratai-os, entre os as~alariados c os esaavos,
sujeitava os eng·ajados chins ao mesmo rig-oroso
tratamento adopt<ido par11 os captil·os africanos.
Podia dizer· se isto de CuiJa : mas no Perú não
ha escravos; entretanto os chins import~dos pelo
Per~í.... segundo o sy~tema chamndo-trafico dos
!Zla o marec 1a ~erra no . e :
• Quanto á colonisação nsiatica Iladil posso dizer
de novo, tenho-a combalido publica e cnergicameu e cs e que 1ve occ<1Swo e r:precwr os a usos, ao~ quaes deu Jogar, abusos semelhantes ao
do trnfico africano. A colonisação asü1tica, como
é feita hoje, apeznr dos regul<nnentos, 6 uma escravirlão temooraria, com todos os inconvenientes
da eseravidão perpetua. Qualque;· que seja o meio
de fazel-a será selll )fC um mal l~ra a illw de
.uba. onde todos os esforços devem tender muito
tempo a nssegur:~r o predomínio de raça lmmca,
e onde a immixtüo de uma terceira raça, antng-oni•ta ús que existem iguaes em numero, só póde
levant:1r uma nova nm·em no horizonte•, in feliz- ·
mente ainda muito escuro na no~sa desgraçada
Antilha. •
.
Não preciso cscndar-me em opiniões a este respeito, porque ellas são conheciuus de todos 1iue têm
visitado a ilha de Cuba.
O tneu distincto amigo, o Sr. Paes Lrme, dizia:
• Na ilha de Cuba encontramos diverso qn:~dro,
(comparando-a ü Califomi:1) . .Alli vimos centenas
de chins em alguns engenhos, todos elles pallidos,
maltrapilhos c descon!iados. •
..
A camara sabe que scenns tristes pa~savam-se
em Cuba com a cheg-ada <lesses individuas; elles
eram quasi todos olJtidos por contratos fraudulentos, porque se lhes mentia, se lhes fazia crer,
occultando-1hcs a depreciação d11 moeda,. ou a
carestia da vida, que o s:d:1rio era mais que sulllciente para as suas n_e~e:;~idndes 1 se lhes e~~obria

Haveis com as nwas cstabelecidn~, e ~stas ratas
Lr<ltam por uma. fúi·ma ou por outr[l, ou por e~sc
imposto proteccionista lunçado sobre a ra\:a ::~ma
rella na Australia, ou por essas subl!!Vações e
esses tum ultus populares que se repeten: na Cn_lifornia, de repellir :1quillo que.. como foi bem il1to
pelo Sr. Sargcant, e re;:;etido ne~ta camar:1 pelo
Dr. Nicoláo :Moreira no seu relataria, • é uma
pedru, que não se pode nssimilar, no estomago de
qualquee naçiio estrangeira.. •
Sendo ass]m, tendo cu tratado summariamente,
sem querer abusar da paciencia da cnsa, porque
·
t
·
sinto u~o )Cr.os ; f z r m
quando chegavam á Cuba er:1m postos em grandes um tão pequeno numero ...
üepositos, e ahi os seus contr11tos eram vendidos,
O SR. BuAnQUE DE l\IACEno :-V. Ex. é ouvido
elles praticamente escravisados, sem soccorro, sem com prazer_
esperança.
O Sn. JoAQUIM NAnuco:-... tendo exposto a triste
O Sn. GALDINO DAS NEYEs: -Eiles prestam:se exp1~riencia da immigrarão chineza onde foi. até
a tudo; pelo contrato obrigam-se até a apmbar hoje tentada, dirijo-me ao nobre ministro de es- ·
pancada (Riso).
trangeiros para perguntar : Que chiRs siio estes
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que o nobre ministro e o nobre presidente do con- serão sujeitos nas fazendas ao regimcn da escravidão?
selho querem trazer para o Brazil ?
Suppouho, como disse quando me occupei deste
~-·;São chins que hão de vir por contmto? Chins
([UC seja~1 obtidos por <1lguma comp::~nbia n~s ci- assumpto, r!l}e o plano do nobre presidente do
~

\

o

o

(.

~

,::,-

e ao paiz o desgosto de entrar em semelhantes
nep;ociações. sobretudo de assumir responsabili•
.:
<'
a i
typo dos ultimos tratados feitos com a China ; tenho o typo do tratado feito entre a China e a Hespanha, para o qual a China pedia a garantia do
governo americano.
Pelos artigos deste tratado a emigração do cidadão chinez. é declaratl51 livre;_ o direito que elle

1110

•

..

~

J

......

o

(_

o

periga. Inclino-me a crer que será um grande
iiasco~ porque, executados com bou fé e lealdade os
tratados ue fizermos com a China desinteressando-nos de toda 6 qualquer empreza que se possa
fazer nas cidades do celeste imperio p:-~ra a remessa de coolie.s,punindo o trafico de asiaticos, os
contratos de immigr:1ção, sú virão, senhores, aos
nossos portos legitimamente os que hoje podem
vir; mas esses homens
emprehendedores,
que
dei.
.
.
~

niados contratos süo severamente punidos. Estes
contratos der:1m logar, em lotla a p;;1rt0 ontle fonnn
feitos, aos m:.:iores abusos e a infamias tão graues que o povo, e au ;;o, s1 lCm me recor o,
foi levndo a decapitar 18 chins, ag-entes de emigração chineza, dá Hespanha ou do Pertí, por serem
cumplices de semellwnte pil·ataria. Semelhantes
contratos, pela nossa lei de locação de serviços,
logo que os chins chegassem a este paiz, no pri·
meiro mez da sua estada podiam ser rescindidog,
Nisto foi muito cautelosa a nossa lei de locação de
serviços, em que pese aos seus impugnadores,
nesta parte, porque conlr~t~s feitos por. homens

uma patria melhor, não iri.io procurar o trabalho
do campo, para o qual não são os mais aptos; não
é ahi que ellcs podem tcnt:~r a fortuna, com mais
pro a i i a e e cc ss ; nã é
l
t ra
s
productos tropicaes que elles hão de vencer o O]Jerario nacional ; é nas cidades, é nas cidades que
encontrarão campo vasto e aberto diante de sua
industria, é nas ruas desta capital que elles se
estabelecerão.
·.
-'Y'
Alguns foram para o campo eni outros paizes,
mas com relutancia, deixando as cidades como
Sidney c S. Francisco.
Os chins que pódem ~ir para o Brazil, si não

logar para onde vão ser levados, que desconhcsem o valor da moeda, natureza do serviço que se
'o-•
r
,.
s· <: lllH'C lOr
fraudes vergonhosas, não podem ser toleradus siu~o
podendo ser rescindidos no momento em que os
contratados tiverem conhecimento das conditões
rea:cs em que vão ~char-se co i locados_
O nobre ministro de estrangeiros ni.io póde
qu~rer que nós nmos fazer destes contratos na

todas as raça_s, que levados pela aml.JiÍião de melhorar a sua VIda, em qualquer parte do mundo, por
mais di~tante ue se·a e a China está muito lono-e
do Brazil. vão buscar niio exactamente maior conforto,mas só mente trabalho mais certg, um meio de
subsistencia mais facil, do que poderiam achar no
seu paiz onde o excesso de população torna precario, difficil o dia seguinte,aspera a sustentaçi'io de
cad:t um. Esses immigrantes depois de terem atm·
. I I r ou o anal de Sucz ou o
isthm3 de ~>:m:1m:.í, niio se conde:nnnri\o ao chicote
do feitor mas fazendas de café ou nos engenhos de ·
assucar; não precisam habitar a senzala dos escravos; elles podem fazer mais, apoaerar-se lo~o
das ruas desta cidade, monopellsar dentro ae
pouco tempo muitos olficios, como monopolisaram
o de sapateiro em S. Francisco c o de marceneiro
em SidHey ...
O Sn."GAtorxo DAs NEVES :-Pura os gallinheiros
sãn on:s Riso .
O Sn. JoAQUil\I NAuuco :-0 nobre presidente do
conselho disse no congresso ugricola uma phrase
que já commentei; desde aquelld dia eu senti que
S. Ex. e eu achavamo-nos. collocados nos pontos
os mais oppostos, quanto a. aspirações politica.s,
quanto á comprehensão do que deve ser a, missão
do partido liberal. S. Ex. serviu-se desta phrase,
depois de se ter referido á homogeneidade do gabinete de 5 de .J:meiro (lê): • Em nosso programma
de governo e administração nada se ha de antepôr
á consolidação da liberdade política e aos meios de
evita1· :t dtJcadencia da grande propriedade. »
. Esta pllrasc, como ~ntas outt·as, ~o nobre pr~-

tnmsaeçõ:::s llt:SSü csp;::cio. Seria t;·uzcr p:n·a o soa
paiz um período que felizmente já passou, o re·

riodo em que a scct·eturia de estrangeiros vivia
sempre cheia de reclamnções feitas pelos in~lezes;
contra o tratamento dado aos africnnos livres,
seria rcaurir a éra das .accusaçues severas que
eram diari<tmente levantadas contra nós, quando
se accusava este pO\"O de prosperar e enriquecer,
não pelo seu tral.mlho mas por um verdadeiro
trafico de cnrnc humaaa.
Pretende ou não, senhores, pergunto eu, o governo introduzir nas nossas leis as modificações
que sejam precisas para salva!' a ·responsabilidade
do Estado em qualquer abuso que se possa porventura dar si fõra doptado o regimcn dos contratos de serviços feitos na China?
Pretende ou ni.io o governo alf:esentar a mesma
lei que os Estados-Unidos foram obrigados a adoptar, punindo com as penas as n1ais severas o chamado trafico dos coolies ?
Eu tenho aqui a lei· americana que considera um
crime armar-se navios destinados <lO trafico dos
coolies. A lei americana julga
. nullos. todos
. . esses
'

<

~

-

-

veluntnrin de ~nMi!os a~inticos.
Estará taml.Jem o governo preparado, senhores,
em um paiz onde ha a escravidão, onde nos será
hnçado em rosto que o chim importado trabalha
nas fazendas it par do escravo, para salvar a nossa
responsabilidade perante o mundo para garantir
á China que os seus nacionacs praticamente não
.A. 39.-TO~-

S

.,

C

l

L

:,

,

t

'

f,

rnl'lies soci:1e~ n pnlili,·n~ do :;eu ministcrio: sinto,
senhores, nchal'-lllll em diamutrnl opposil,~:lo a essa
política.
Quanto ao meio de consolitl111' n libet·dnde t>olilitica, nós jit sa!Jemos quo! é: li essn lei eleitoral
que s_ Ex. fez passar ucsln camnru e que esLá esperando tmciosamente do ~nado, lei quo nos ostti
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dando triste repul:lt.:ão entre a opinião liher~l do
mundo; :1inLla lia !lOUCO cu vi em um dos periodicos tlircc!ores t!a opini:io nos Estados unidos uma
<:cn~ura ao Jl' ri ido Jiber:tl, ntcnsndo de ter um
amor wo ll'.sorucn;lt,o ;·.o pouer que Cli(\~Ou a r cduzir-sü a ser o instrumento de uma reforma que
yai tirar o direiio do voto :1 milhares de cidarhios
•

•

r"

O Sn. JoAQUBI NAnuco:- Tendo eu, senhores,
exposto mnis ou menos :1s objecçõcs que faço á
vinda dos chins, permittir-me·ha a c:mwra r.on~idct·ar ~1lguns outros dos inconvenientes dessa
vi no a.
Jú notei o grnnde inconveniente de uma popu!:1ç1io transitaria, de uma população que, segundo
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govérno para con~olidar Ct nossa lil.k>rdad,? poli- lcvantnr a::; SU:1S tcU:Jns em llOS~O paiz, que devetit:tt.
ria. constantemente scnovat·-se, que apenas terlUas cs:;e niio é o unico ; elle tem usado de outros min;~do o seu tempo de contrato, ver-se-h ia na
meios, en trc os q twes o de ter votado esta camara, / obrign~ão de v o!Lar com as economias ou sem rcas stws disc.:ussues, as snas exigcncins, as antig:os cursos ao pont-.; do fJUal tivesse partido: jil mosdeferencia,; que os ministro;; sempre tií~ei':un p:1ra 1 trei, por outro lado, os inconvenientes da adapta•
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niio i' C ti;!l;a ~ili't:ct~:do p'e!o 1"<11110 ·~J~pul~!l' do poder . Íhro~ illf!O;;lp<l ttvél CO!l; ~ su~' população: C •ucsti ~
lcgisl<il.iro, c t]Ue contn1~ta todos tlias com o que nnda, como voungora prov:1r, a so!Jrepuj,lr qualse 1u~sa no s::I1~1do. cu ·os YOtos süo obedecidos c uer outra em touos os 1ontos onde · or aJo· um
cuja vontade é lei~ :~o qual n:io fallou nenhuma tempo YiYe1·em junius.
Senhores, minlw attentão foi cham::da" por um
allcn6io. nem mesmo a dcmiss:io de nrn ministro
de E~tado; !Jal'a o qu:1l ha toclas as dererencias, o artigo cscl'ipto sobre o problema chinez em uma
que n~o censuro, e só trngo para contraste com o reí·ista americana, a North .tlmerica.n ReviPw, pelo
procr·dinwnto lwvido com a cnmr1rn.
Sr. Dec.
São estes os meios de que serve-se o gabinete de
Deixando de Indo o que pudesse iwvcr de scnti5 dn .bnciro p~1r::t a consolidavão da nossa liiJenLde mentalismo de r<H.:a nesta questiio, e o que pudcs110iitica.
se parecer mesmo a f:1ce cconomica do pro!Jlemn,
O flUe signific-n, ]Jorém, o programmn minbte- o escripior prowr<lrn provar como o cllim f<ltnlr!nl de .Í!.~!IJCdir ti de.~atkncia ct?. gr:m.deyropl'ie- mente, na luta da vida, tende a dominnr solJre as
•
'
<
•
,, ~,I
o' • ' ~
's
c as q u vS s es a e.ece.
projecto ele crc:lito? Honvc ~1 principio um pro~ute a ct1m:1r:1 por que motivo o chim é mais
jecl.o de lei que felizmenie foi condemnado a uma feito Jlara a lutn da vida do que as r<~ças snpe'I

. "1

1- .. )

r

1

r

'

•

nist:·o da jnsli{':<t, no "sentido de :!Iterar a penalidade imt·lOSl:l aos escravos criminosos. Esse projecto de5appareccu, e o gororno não colloto:J.
siqner na ordem do dia.
Quues são os outros meios porém,com qne o nobr~.l;~esidenlc cl~ conselho pód.e c011t~r p:1ra im:
hoje 11üo vimos I;elll!UJ~a lei de nwrg·n~os," n-en{
que o g-nbineto libcn1! ~e tive,.:se arenturarlo :í
modiuear ''s nossas leis t\e :;uccL•s;:i.iD. Ct.mo quer
S. Ex. pois impedir a t1ecadcnc:i:l da granuc ]Jropried::de? O q ne cst<i JHIS mãos uo g·overno pnra
impedi!' e:<s:l dt!cadencin ·? Si da aeç~o Iegish1tiva
]mdcssc vil' alg-uma consa lleSSl' sentido, o que deveria o minislcrio li!Jeral f;,zer. ni"!O süo leis em
ü1Yor da grant.lc propriedt1tle, q·uc o nobre prr.sidentn rlo cons I 10 r m J·1rn 1 : " ;,;; ·t' n
~
11orest;;s que protegem o:; 11eq ucnos arbustos...
O SR.· G·ALDINO DAS NEVES:- As vezes mata
t::tmlJelll.
· O Sn. JoAQum X\.lluco:- ... são leis no intcresse tl.a yequcM propriedade; de protecçiio para
tantos m1lb<Jres de homens, actualmente sem dircíto, sem dia seguinte n:Js casas pelas quaes
transitt~m, para nãu dizer que ha!Jittnu, no meio
do grande feudalismo territorial qtte cobre grande
11arte do paiz.
O Sn. GALD!NO DAS NEVES:- Esses é que prccisam de anxilio, é a pequena cultura.
O Sn. FELIC!O DOS SANTOS:....:. (ao orador ) : -

•

•

1

o.'i

"1°.

•

7

·• .

que, apczar do seu exercito comput<tdo em uni
milhão de homens, e da sua. murinlla avaliada em.
milhares de nnxios, sn!Jmetteu-se ao primeiro
aceno, ít primeira amcaç:1 d;is poLencias occident:1es, que depois incentliaram Pel\:in, estü todavia
destinado a ?ll~1nirir o domini~ p~rpet~p dos iogaSenhores, 1~0 v congre>sn d~ Bel:liin, o· conde
Schon.wa lotT n:io pude dci:wr de chamar a attençiio
das potench1s européas para o que se lhe allig-urou
uma invasiio mongolica; não sei si o perigo é
reul para o Occidcnte; si com a ac![~ O do:; seculo~,
espalhando-se como se tem espnlilaclo, os chin!i
nf1o irão occupando, pouco a pouco, os espaços
que ainda separnm a Europa da Mong·oJia. Si o
Occidente lhes cst:í, porém, aberto, o que nüo
dizer de Ori 'llt
' , i .;; ~ :dos por mar, desses paizes clistantes onde elles se
têm ido estabelecer? E' infelizmente certo que si
elles forem ahi nermittidos, c, muito mais, si forem descjaclos, toi·nar-se-lüio os senhores do logar;
e porque? Porqne na luta da vida o chim acha-se
preparado com reJa(;ão ao europeu tão favor:welmente como o enropcm se aehava preparado com
relação aos sclYagcns do novo continente. E' aqui
que sigo a argumentação do escriptor a que n1e
refiro.
T.Jma d:ls razões, pondera elle, pelas quaes o ~el
\agelll teve qne desapparecer dinntc do europeu
que invndia o s~u territorio, c que o euro11eu ti. :s

•

•

)i '
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desses jantares, em que as carnes de n-ato de cão
N~o r~ceio isto por orn, mas, quando fallei aqui
de rato süo as principaes iguarias. Não 'ha nad~ a _Pl'Ime1ra vez, eu disse que Salvador Corrêa de
_de. que o chim não se aliinente · el!e al)r,mlleu ?a, ao man(J.at· vir os primeiros africanos não
})01' uma longa experiencia, como povo ·a comer J,ulgava que ia lan~~r no. caractel' do nosso pü\'0.
I.o modo, por ~1sstm diz.er,,..,... por que
tudo, a tira~· meios de subsi?tencia de tudo.
. se está
çs pon~o~ onde ella lu,Ifita ~1)uiÍo apta para resistir
a estenl!dade do solo ou a carestia ou á diversidade dos ~,limmtos · mas não é por ser tão ex:trao~din,!lria!lleute variada na sua alimentação que
o clum e pewr concurrente na luta pela \'ida · é
l)retende a revista, cuja argumentaçno estou a~om~
P?nh:mdo! pelo . que 1~1e lembra, porque de todos
o::. povos e o mms salmo, aquelle que se contenta
con~ menos, arJuelle que, onde ·outros achariam
''
1 r '1' de fome achu o seu bem est:~r
ar:uelle finnlmente, segundo diz um outro (•scriptor
que estudou o problema chinez, não na C:1lifomia
rn~s na A_nstr.,lia, que considera um período de
priV<lÇUv r 1
::.
,
, .
, ,
con~o fazendo parte necessaria de qua!qur:r négoCio.
Capaz de _:mgmentar os recursos da alimentação
do nosso p:uz, tanto, ou, sinão, quasi tanto,como
as _ra\~<1S européas que para elle emigrnssem, e
mms do que as ra~as que nella Iwbitam. o chim
tem sobre to~~s essns a vautugem de poder fazer
uma eeoMmia aonde ellas forcosamente fazem um
desperdicio.
-

.

mênto t~o permanente, tão co~stante. trlo funesto
eomo foi a Pscravatura.
·
'
_Itealmcnto os 1rimeiros chins seriíe )OUcos mus
SI esses derem-se bem, Mo de vir outros e com
el!es.ha de Yir a gna civilisação, acab~Índo p~r constrtu_lr-sc w:rn ellcs na Ameriea do sul uma nova
pntna .. No principio podia nifo acontecer assim.
m~s hoJe onde elles vão fundam uma patria
chmeza.
• ~-

•
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~
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•
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•
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o escriptor a quem me refiro em toda esta narta
do meu discurso, o negro tem a alimm1tação a}mndante do selv:1gem, tem u mesma despreoccupacão ·
do dia seguinte, e nüu ~prendeu a preparar:se
para elle sin~o no regimen de descuido pessoal
de abandono,_ ~e couli:m~a nos outros, que se
chama escrand<lO.
Senhores , . eu . trouxe estas r:•zõcs propriumente physiOlogteas par~t mostr:u· qile fatalmente, dacla u coliabitat;iío por algum tempo, por
exem pio, «c 4,00,000 chins, qne se importassem
pura o Rio de Janeiro ou para· S. Paulo, e de
1..000,000 de brancos c 2.000,000 de pretos, use·
ecçao po ia s
c ,, a
. ·,
·
veis, podia formar-se odios in venci veis, mas o typo
mongolico havia de predominar, e só nos resl<lria
calcU.Iar o ten!po em qu~ a nossa civilisação progressiva e ocCidental tena que tornar-se uma civilisação immovel e asiatica.
(Ha um aparte.)
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geiros):-}ias por que é que se lia de cxc!uÜ-a?
. O Sn.. Jo.\Q_DI~I N.\nuco :- Sr. ptesidente, a soctcdacl~ lmt~Iletra e ~ goren10 co~no seu representan!~ tem dwnte de s1 problemns tmportaJJtes.
Nos herdamo;; a e~eravidão que infelizmente
para n~s ~ão _póue. acab!1r d~ repeute; nws já
que assun e, nao sena mais proprw de homens de
Estado, a qnem não póde deixar de impressionar
a sorte do nosso paiz e o futuro da nossa rt~ç~,
tratar ue csenvo ver c pro,eger ra Jawo ivre
elo. que tentar prolongar a escravidão por meio dos
ch1~s, c sobretudo quando os se~s.defensores con'

trica, sempre mais depressa que ose meios le subsistencia, que vão na progrcss5o arithmetica, os
chins, applicando ao Bruzil, a argumentação do
Sr. Dec, de todos os que podem vir para a
concurrcncia da vida, s:io aquellcs que mais mnl
nos po~em fazer, porque, ~o passo •1ue h:io de
mu Ip 1
•
,
,
,
economia de sub~istericia, Ümu economia de alimcntnçiío, que nenhuma outra raça póde fner.
E' por i~so que, por e·.\cmplo, quero ainda aproleitar-me ele uma parte da demonstt·ac5o do Sr.
Dee, applicando-a ao Bruzil, o negro e· o JJI·anco,
vivendo misturados socialmente durante secnlos.
o sangue preto m,turalmcnte tendcrú a ser climi~
nado no sangue br;mco, ou a desapparecer ce·
dendo es~a raça o campo á outra m:1is preparada

.;.

clmr a C(Jloaisct\:ão eLll'opé<l, de que temos necessidade.

1 ;,

1

~

o

-

geil'os, que o elemento coolie é immoral, b:1ixo
servil, c que vid1 coiJt:llninar a nossa populacã~
degrudar o nosso paiz ?
•
O Sn. MonErnA DE 13.\nnos, (ministro de estrange_!:ros): -Esta sua q t~esLao mostra que V. Ex.,
ll!IO conhece o meu pa1z.
o Sn. JO.\QUDI N.\BUCO :-Xús tc•mos UllH\ nTande
população que rettltncntc não tr:1ba!lw. "Como
dizia o Sr. Aubertill ao 1t111)erador, como se cont:1
niio ha falta de bratos no p:tiz, o que ha são muito~
hraco~ cruzados.
I-Ú falta dP hrar-os parn a Jayoura? Si essa existe
niio é que cllcs faltem l'Cillmcnte no paiz, mas sim'
que os bons, os que são cnpazes de trabalho, não
procuram a agi·it.:uitura. Por que? Não será por que
a escravidão impede esse desenvolvimento do
curactcr, a. ener~w, · as qna i
· · ·
nos paizes onde ella existe, da par te daquelles que
não estão sujeitos ã ella, os afa$ta daquelles trubalhos que são considerndos servis?
Não se póde ter ao mesmo tempo trab(1lho livre
e trabalho escravo; escravatura c immigracão.
8' preciso escolher. Confiar na escravidão ou éonOttr no trabalho livre. Sendo assim, senhores, a
vcrd::deira tramição, n5o são os chins; é uma
~rrlc nwis toleravel, mnis facil, que :;e deve proporcionaL· á fnmilia escrava, é por outro lado a
educar.iío dos ingenuos. E' preciso dar aos que
nascem livres, c que aos 21 annos hão de entrar
,.,.
·
· erdadc or for a da lei de 28 de
.Setembro, uma cduc:1cão apropriuda, que nao os
inhabi!ite para os deveres sociaes que terão que
desempenhar. E este ministerio que tirou o direito
de voto aos libertos ..•
O Sn. MonEIRA DE B.umos (ministro de cstran·
geh·os):-Tirou? l
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O Sn. JoAQum N.u3Uco :-Pelá lei eleitoral do co!ll tudo que esta fez no passado, qualquer que
g-overno os libertos perderam o direito de voto.
seJa o seu futuro. Para outros a patria é a extensão
de terra que y:li _do Amnzon~s ao llrata, ísto que se
O Sn.. l\IonEmA DE BAn.nos (ministro ele estran- clwnw
o te.rriLorJO flo Imperw. Eu não sei definir
aeil'os) :-E' uma novidade.
.
'
"'
...
'
~ ....
.
:"'
O Sn. JMQum NAnuco :-E8tú na sua lei (apm·· intimas, tão esti·eitas. é um tecido tiTo admiravel
tes). O nosso collega pelo Ccarú, o Sr. Libel'nto, de. sentimentos . dh•crsos, que não é só, neut
a resentou uma emenda lara re 1arar essa falta, de1xa de ser, a raça a cue se erleMe, a terra
onde se na::;ceu. Filho porém tlc Pernambuco, esnws o fncto é este.
tudando a llistoria dessa província, cujos destinos
UM Sn. DEPUTADO :-Foi umn omissão.
actualmente são tão diversos do que foram no pasO Sn Jo.\Qtrnr NAnuco :-Omi~:;ão deplornveL 1 s<'tdo, porrrn~ ~ civillsaç:io Yein rlo nm·l.e, como em _
mas para :1 qual se cl1:1mou a att~ncão dos autores to1a a AmcriCa, e l1ouve uni tempo em que a hen-edo projecto.
•
monia brazileira pertenceu it ella e :1 B;lhla
1 estudando. dizin eu a occu ln i.io hollnndeza do
nisterio, ou a cnmara liber<l.l, que tirou o .direito . norte do . Braz i!, muitas vezes. tenho pensado
de ,·oto aos libertos não o tirou todavia aos inge- no que seria de toda MJUella parte uo pniz, e
nuas, e não será tempo de pens:tr-sc na eclucnção, 1. nn~urnlmente 11elo inflt;~-xo de :-u~ civilisação
e e acnute ar-se o nturo e 10mens CSL!lla os a , L ,, '
, ,
,
,
s , . ,
I époea,-tal'i'ez apaixonados de mais, digl'J tah•ez·.
fazer p:nte da sociedade brnileira?
Estas s:Zo as g-raves c importantes questões que porque o ~e~timento de paLriot.ismo, ess~ im:
affeetam a transiçüo do tr<lbalho escravo para 0 1 P~lso qne lc,·n o homem a morrer. pela p:1tn:1 esta
trahalho livre, e 0 governo em vez de pensar acima. de qualrruer,:!n~lysc,- apmxonados talvez
como está pensnndo como crcar o que ser{! prnti· d~ nwts pela :>ml l'CJtgt.:_tO, pe!o seu governo; pelo
camente umn nova escravatura, si pcn,:n:::se nos PI o_cesso da sua. formaçao socwl, pelo que lhes pumeios,. de c9nciliar com a vida ~grie(Jla :1 raça reei~ ser a ~atr}a, !nend? caus~ co1:unum co.m n
quil hoJe esta empregada no culttvo do solo por mett opole n,lO LIVe:;sem expulso,, fo_1 ça d~ hcrois_mo
força da escravid~o c as 110v 3s gerações que vão os hollandezc~. u~ seu solo. Eu m~n~n.no _munas

-

I

I

um interesse ·no "'snl~, uma pàtrla' '110 ' ]laiz: si
tantas injnstiças, que se oppücm ao 1105 ~ 0 Jli"O·
grcsso. fossem reparadas po1· meio de leis hnmanitarias, estou cCI·lo que o paiz obtct'Í<l muito melho r rcsulla1lo dC"ssc esforço vir i 1, dessa melhor
comprchcusão dos scns verd::~ueiro;; interesses
mnteriaes e morncs, do que tentando renovnr n
fonte do trnfico,.fnzcr com a Asia 0 que se fez com
a Africa, indo buscar uma escravatu 1·:r :1marella

primeiro ellas alumiaram, como ns luzes ca~bian·
tes.tl~ um gntll?e J:•lwrol,os Hwres da Ame_n~~!
f Oh\ bem; nos ttY~mos ~:~I vez essa possibthdade
ile SCI'ffi?S 111)1a n~r:ao 1!1<~IOr do que ~01üo~, m~s
nem a _nnnugrnçao ~fnc<ma,- nem :t Illlllligt·nç:lo
mongoJwa . me JUSill.rai~l. a mesma ~ynq1n~hia.
pmn. cnS<lw_d~ a prlllClplu como um expediente
meYitave1 l01 a can~a. lle toda~ as nossas dosgras.:•s, d_o es~a(~~ pr~c:m_o do p:11z ••
••
•
•1 ~
••
l'iao fot a ciyilJS<lÇ<tO vmLia da .L\.ft"Ica, como disse
·
um cs a IS a, m~s 01 n catBa e .o ns as mccr·
.
fatigado c confesso ú camara que é diffi-~ teza;~ do futuro, de todos os n~:1~cs de q~c nos
cll f:tllar para muito prmt:os que nos ouvem por qucc~a!1.:0s, c fj~~ aiTcclam n. fa1~1ltn, a so~te.lla!lc,
dcdica~flo, quando o inlerc::se uesta longa sessão . 3 reltgwo, a ~lo! ILI~n, a ot·gamsar.;ao ceonomiCa, porde nove mezes e;;tú cxtincto. Todnvia é no ultimo Ql!e ~~ escr:r~'Idao e a causa de tudu: :t ontr:1, :1
uia d<1 sc~$1io or<linuria que o ~ovC\rno põe na or- tl5tatica, cst:~ n:tscenuo, ~bscura, intlilfercntc, uostlem do tlia o orç<~mento do Impcrio
prezada, ho.Je, neste rccmlo.
E' excC\;;sivo, senhores, o trabalho qne pesa soOs grnncles liL:s nn~ccm assim; qnnndo cJJ,~s.
l?re ~sponcos qucsc sentrnn nesta bnnc~c.la par:t I hf.O.~íllll d~tlet:rn,_[•PCnas se os. v1:m, siío um _fio
lazetem o que o nobre deputado pelo HIO de .Ta- · u<~gua e UCJJlHS V<~O augtuentnnuo c en<•Tossuntlomn_ciro cli:ti110U esta manhã o SeU oflicio tlc opposi· l scnsivelmcntc,:J. {IOttto de fornw.rem WU A!U:lZOll:tS
CIOnistas.
um i\lississipi. E' possivel, senllores, que esl:l nora
C~nfesso. que ncstps cJrcnm~t::mcias, si não ·fosse tentati!a, como t:mt<1s ~ntras, _seja ~ma grancln
1

1

1

~

c.

s~hrcpujar
CIO.

li;~

•

...

._o'

•

a que hu de dcsagracl:wel nesse offi· • •

•

·

muitas 1deas, senhores, do que seJa a
patr-Ia. ~ara um a palria é a província, com todos
o~ s~us I.nt_eresses loca_cs,_ com_o si além dn pro~.mcm, <lCJma da pro,~m91a, n:to houvesstJ o Brali. Partl outros a putna e :1 raça a que se pei·tence,

.. ..

'.

.

l

~

;

::

::

..

•

que no futuro a immigr~Çiio chineza sedesenvolYa
1 ·m_uito, e. então o dia en} ·qu~ nas bancadas qnasi
I dt::sertas desta camartL:eslt\ .se:· fazendo ouvir' o
\ 11osso protesto contra esta mongolisaçiio do paiz
sará considerndo uma data funesta para e paiz.
1
i Por mais duro que me seja f:tzer este protesto
· entendo que é do meu dcYct· não e\'ital-o, porque
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eu não me chamaria brazileiro si me occupasse
unicnmente com o dia de hoje, com as neces5idades
uo momento; si não tivesse um pensamento para o
futuro desta patrin, que devemos deixar aos nossos
succcssores mais prospera e mais livr~~ do que a
ui rei ao nobre preside1~te do consellio:-E' o pensamento do futuro; é a vista longa. do futuro que
distinrrue o estadista. O e ta · .
·' mente de afl"ast:-~r os embaraços do presente ... que
não se impot·ta nem com a degeneração da r:-~ç:-~,
ne1n com a degradação do tr:-~balho, nem éom a
conuição das th1sses operarias, nem com os perigos inevitaveis que hiio de provir de licarcm sem
soluç~o no m?me~~o e?1 que devia tel::-~ os granna-se o cu mplice dos preconceitos, dos interesses,
das ambi~ões das classes privilegiadas, no gozo
hum.emorial de oppressões clamorosas, em vez de
C011SIC erar os
1rer os un ac os na umam a e,
na eqnidade, na justiça, de todas as classes que
compõem a sociedade, de todos os homens que
têm direito {t mesma patria ... esse estadista pode
ser um politico, póde ter a satisfacão de ter vencido todos os obstaculos, dar conta da missão Iimitad~ que se impoz; contentar-se com as honras
que recebeu c corn o espir.ito de que foi cercado,
mas não comparecerú perante a historia entre os
gr~mllcs ministros qu~ . honr:-~ra}n os grandes

309

tentativa,-ou no caso de serem corôados de suecesso os desejos do governo, teremos promovido
um verdadeiro trafico de asialicos para constituir
no meio da escravatura existente uma escravidão
peior que a dos africanos.
1 wto em
muito bem! o omdo1· é comprimentado).
A discussão llca adiada )C la hora.
E' lida e mandada imprimir a seguiu te
REDACÇÃO.

1879-N. 280 B.

A assemlJléa geral resolve :

rt .. · .
governo 1ca autorizado a despender
até á quantia de 200:000~ com o estudo da molestia que affecta actualmente a canna de :-~ssucar
nas provincias qe Pernambuco, Parahyba, Bahia
e outras qne sofirem do mesmo mal ; e com acquisição c remessa de novas sementes, si forem
necessarias, p:-~ra substituição da CJUe é empregada
nas referidas províncias ; bem como com o estudo
do m:-~1 de que está acommettido o café na elo Rio
de J:-~neiro.
• ...
•
u
.:I
i c as o mmrs~
:s '
nhecimento pratico, empyrico 11a.s necessidndes tro da fazenda poder:i, "na fnlta dos recursos ordido presente, quando ellas se mnuifestam, é preciso narios, realiz~r operações de credit9.
nis: '
·
·
·
·
mn Cavom, de um Bismarck. de um Thier='; a contrario.
preoccupao1io pelo futuro do paiz, e entre· nós u
Sala 1l:1s comnllssoes em :l. de Setembro dl'
grande nmbi~ão ele npngar moral e socialmente o 1.879.-Buatque de Jlfacedo.-Sanclto Pimmtel.
.·"'
ultimo dos \restigios da escravidão.
O Sn. PnESIOEXTE d;i p:-~ru ordem do diu :
O Sn. MonEIIu DE Rmnos (ministto de estmngeiros):- N:to tem discutido o meu credito.
O Sn . .To.\QUDI NAnuco:- Então o que tenho eu
Aprcscntnção do re!}uerimento do Sr. Moreira
discutido?
Brandão.
O Sn. Or.EGAr.IO:- Nenhuma palavra sobre clle.
i. n clist:ussão do projecto ll. 285, concedendo :1
O Sn. MonEmA DE Rumos (ministro ele estran- Theodoro Christiansen isenção de direitos para os
geiros):- O credito n:-~da tem com a emigração. productos que fabricar elo Jlo do snrcocarpo do
O Sn. Jo.I.QUI?.I NAnuco: - Eu estimaria saber, coqueiro.
3. n dit:~ do projecto que concede autorização
:::enhorcs, CJUC o nobre ministro de estrangeiros
com o set~ crcc!_ito, tr:-~tando _de abl"ie _nego_ci:-~çõ~s para e;;Ludar o mui da canna em Pernambuco.
...

(

'

'·

l

i

nez:-~ <; nós desejaríamos. ter ú estd respeitá' expli- ao Xingú.

cacõcs francas.
·
Parn concluir, senhores, eu d·irei: t'm toda a
parte em que a immigração cllinc~a tem. si.do ensaiada, tem encentrado alguma res1stencra mvencivel. E' o sentimento da prescrvacão social, o
prcscntimento da absorpção irresistivel, ou antes
da eliminação de uma pela outra, que não é a maig
civilisadn, :1 mais nobre, u mci!IOJ", que ·faz os
Estados-.Unidos abertos a todos os emigrantes,
popularõcs novas que se ensa_i:-~m com a maior ap.daciu, sem nenhum preconcerto como a Australw,
'ul"':-tr-se incom l:-ttiveis com a raça :-~mnrella.
O dia em que fõr tent;~ o o pmnerro ema to com
a garantia d~ pa,iz; o di:-~ .em _que,_ sob a. nossa
bandeira se mrcwr :~ nova rmmrgr:-~çuo, sera marcado com uma cruz preta na nos.sa historia, porque, ou teremos f~ito sacr~cios immensos para
acarretar para o pmz decepçues, desapontamentos,
ou clesar, no caso de niio dar resultado a presente.

2. 3 dita do projecto n. 196 approvando a pensão
concedida a D. Joanna Thereza Alves Franco.
1.3 dita do projecto n. 283 concedendo a D.
Carlota Luiza Augusta Tavaí·es o montepio dcixauo por seu fallecido irmão Ignacio Eugenio Tavares.
·
2" dita do projecto n. 267 sobre as irmãs
solteiras dos olliciaes da armad:-~.
3. 3 dita do projecto n. 2;)3 sobre a irmandade do
Santissimo Sacramento da Antiga Sé.
9 n

de

•

9

'

D. L:-~uriana Duarte Drumond.

·:f.. a dita do projecto n. 281 relativo ao estudante
Theophilo Dias de Mesquita.
:f.. a dita do projecto n. 271. mandando readmittir
no quadro efl"ectivo do corpo de saude o Dr. Florencio Francisco Gonralves.
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2. 3 dita do projcclo n.170 sobre o recenseamento
Ao meio-dia o Sr. preí'idente declara não-haver
da parochia do Engenho Novo.
sessão por falta de numero.
2. a ditn do projecto n. 76 relativo ao meio soldo
O Sn. L o SECRETARIO dá conta do seguiu te
a que têm direito as filhas do capitão Francisco
Antonio da Fonseca Galvão .
• a c 1ta c o prO.JCCI.o n. 268 sobre os Yencimentos
do pagador dn cidacle do lUo Grande.
Officio do ministerio da agricultura, de 30 de
Agosto pl'oximo passado, transmittindo o decreto
n. 1 e · c u 10 c · ' , a rm o um cre !LO
cxtraordinat·io de 9.000:000~ para o pag-amento do
Continuação da discussiío do credito para a res;.wte da estrada de ferro de B[1turité c das desmissão it China.
pezas, niio srí de seu prolongamento até á Canôa,
2.a dita do orç:1mrmto do Imperio, c ~i houver n:as lambem da construccão das estradas de ferro
tempo, 2.a discussão do projecto que concede au- de Sobral c Paulo .Affonso:-A' commissão de orçaxilias á l::tvoura.
mento.
Requerimento do.estudante Jo:ío Menezes Doria,
Lt\'antou-se a sessiio ás 5 horas ua tarde.
pedindo ser ndmittido á exm11e das materins do
:1.. 0 anuo da Faculdade de Medicina do B.io de Janeiro, em 111rço o anuo vm ouro.-. comnussao
de instrucção publicn.
Siio lidas c mandadas imprimir as seguintes
RED.\CÇÕES
PRESIDE?iCB. DO SR. "VISCONDE DE PRADOS.

Redacçiio do projecto n. 87 A de :1.879.
A';; H horas da manhã. feita a chamada. aduuu- ~e

A assembléa geral resolve:
Art. :1.. o O n-ovcrno é autorizado a Hl
cede1;. desde j:1, por uma commissão de cngcnlwiros, aos estudos tcchnicos necessarios para ueterr:linar-se a li}l4a divisaria çntre as províncias de
" ·t
(_
a.
Art. 2. 0 Os trabalhos grnphicos, bem como os
rclatorios CJUe a commissão aprcsent:n·, !'erão submettidos ao conhecimento das cmna!'as lcgisl:1tivas,
para que estas resolvam sobre os limites das duas
mencionadas províncias, tendo em vi:;ta as informações e esclarecimentos prestados pelos engen ctros. quer so re a n[1tnrcza e c csenvo vnnento
dos accidcntcs naturaes da zona limitrophe, quer
sobre as convenicncias dt' administraçüo, commercio, ·C mais rcl:1ções e commodidndes dos povos,
a que n~ sua dcterminaçiio se dera attcndct·.
At-t. 3. 0 05 documentos existentes nos :u·chivos
do Es!at1o, ou daq!:ellas províncias, relativos á
questão de seus !i;nites, ser:io facultados á commissiío para elucidar quaesquer duYidas que lhe
occor1:am no desempenho dos seus trabalhos;_ . e

presentes os Srs. ViscoÍ1dc de Prados, Cesario AI-

vi

)J

~

·

•

"')

~",.,

..

~

... •

·

buquerquc, Hodrigti.cs Junior, ·Almeida ·13wLoza,
Souza Andrúde, G:1vião Peixoto, Hort:~ tle Arnujo.
Olcgnrio, Jo:io Drigido, Freitas, Sinv:~l, Viriato de
~.i
ir. , .:: Jreu e 1 v~, 1 IJ}eJro e Iencze:;,
Afi"onso Pennn, C«rlos Afl"onso, Franco de Sá, :Marinnno da SilYa, Espindola, Manoel C:n·Jos, Joaquim Breves, Bariío de Villa Della. Barros Pimentel, Bezerra Cavalcanti, .To:::é Caétano, Duarque de ~I;;ccdo, Salcl<t11ha. 1\Inrinho, Luiz Feliprie,
Bezerra de liienczc::. !llnrtim Francisco Iltlefon:;o
(c .: rnnJO e orcirÍI JJwndão.
Compareceram depois cln chamacla os Srs. Lafayettc, Scr:.do tle Castro, :Marcolino Moura, D:min,
Correa Habello, Souza Carvalho, Bulciio, Antonio
de Siqueira, Barão da Est:mcia, So:1res Brnndão,
Baptistn Pereir:J, Costa Jlibeiro. Flore;;, Almeida
Couto, Thcodoreto Souto, Franklin Doria ..José
1\Iarianno, Aug-usto França, Barão Homém de
~Ieilo, :Macedo, Lima Duarte e Moreira de Barros.

1\Iag-:lih~e,;, A·;1dmcÍ~ Pinto', À.merico, Í3eitrão Es- CÍ.ade e rrerfe_içü'o destes contribua, dirigir-se dipiridiüo, Frederico de Almeida, Fcncira de :Mcmr:J·, rcctnmente :ís presidencills, c mais autoridades

Fabio Heis, Franc-o de Almeida, Francisco Sout·é,
Galdino, José llasson, Jcronvmo Sodré, l\Ialheiros
:M:~noel de Mag-alh~es, Mello Alvim, Prisco Pa~
rarso, Ped~o L_uiz, B.odolpho Dantas, Souto, Sigis·
mundo, Srlvctra de Souz:!, Theophilo Ottoni c
Theodomiro; e sem ella os Srs. Azambuja Meirelles, Ar:~gão e Mello, Antonio Carlos, Belfort
Duarte, Camurgo, Candido de Oliveira, Carrão,
Couto Mag-:~Jhães, Diana, Epaminondas de 1\Iello
Frederico Rego, FreiUts Coutinho, França Canra~
lho, _Fidelis Bot.elho, Felicio dos Santos, Fernando
.
, ~ or ncw e
reu, ygmo 1 va, gnae1o Martms, Joaquim Serra, Joaquim Tavares, Joaquim Nauu~o, Leoncio de Carvalho, Liberato Barroso, Martmho Campos, Mello Franco, Manoel
Eustaquio, Mm10el Pedro, Meira de Vasconcellos
Prado Pimentel, Ruy Barboza, Souza Lima, Silveir~
Martins, Sernphico, Tavares Delfort e Zama.

locaes das ditas províncias.
Art. 4. o O governo providencinrá para que com
a maior brevidade possível comecem e sejam concluidos os respectivos estudos; e sendo-lhe os
mesmos apresentados os enviará com urgencia ús
camaras leg-islativas, desde que se reunam, e lhes
proporá a respeito o que fOr mais conveniente.
Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em
contrario.
, Sala das commissões em :1. de Setembro de :1.879.
-J. 1}!. de 1fa d -

I!

tas.-Ruy Barboza.
Redacção do projecto n. 254 de :1.879.
.
•
1 Aassemblea geral resolve.
1 Artig-o unico. O hospital da Santa Casa da Mizei ricordia da cidade de Campinas, na província de
1

.
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Art. 3.• A divisão estabeleciua pela presente
S. Paulo, poderá aceitar qnaesqucr legados ou
doa~;õcs de qualquer especie de bens, com a con· lei se refere á todas as jurisdicçues e comoctencins,
dição de converter em apolices da divida· pul.Jlica inclusive a ecclesiastica.
intransferíveis, no prazo improrogavel de tres
Sala drts commissões em 1 de Setembro de 1879.
annns, os bens immoveis que assim _adquirir, sob -J. -~I. de llfacedo. -Rodolpho E. de Souza Dantas.
iJ<'l~<l

'.:.

Uv w<

"

•-' _,

•
,

•

-'· •

0 u~-.v

u~

.~·-.,~"· .:;-;~~

"m

n.

-~uoy

contrario.
__ ~~la dras __CO'!fi. n1 _i_.~sõe? em 1 de Setembro de
.I 07u

llf

ri.

1

'1•/nrM/ft

Dcintas.~Ruy Barboza..

T:lnrl,-,1 nl>r'l

E de

• ••
<>~- l
~
Reilacçaodo plOJecto n. ·"c e 18 1 9 •
• -

n

•

-

.ULO! VV-'>LOo

Reclacçiio do projccto n. 278 de 1879 .

So1~Za

Emendas approvadas pela camara elos cleptltad,1S

j

ú prop_ost~ do .P?der executivo _que concede ao mi-

lmsterw ua marmha um credito de 210:07!1~677.
.
P<1ra occorrer ás dcspezas indisnensaveis ás verba:;
. -Força navnl-e-lleformados-do exercício de
A asscmblea geral resolve=. _· . .
.Art. i. o Fica pe~tencendo '1: provmc1a do. Ccn,ra 11878-1879. ~x~~.~~~~~d~~~~1u~G~L;.~vf~iG'd~· Piauhy por um~
Acrcscente:se no10gar competente:
linha, que, partindo da cumiada da Serra Granue,
A assemblea geral dect·cta:
~i~ J,)cr:,r
-(.:.',.,vlll:\
:~1.~nn~P. o booucirão do '
Artig-o :1. 0 (como na proposta) .
. PtlÍY-:-, e segui~do por e~ te, chegue á confl~e1~Artigo 2. 0 ( supprima-se ).
cw do no Ma~ambu:a, e conlmue por e:>le nos Iumo arti·'·o 3. o pass:1 a ser ar•i,.,.o <> o
tes reconhecidos ate a~orn.
"
• L o •·
Art. 2.° Fica pertencendo á pt·ovincia do PiaahySala das commissues em 1 de Setembro de
a freguezia da Am::trração com os limites qne esta- 1879.-J. .iJI. de l1facc!ko.-Rodolpho E. ele Sot~zct
beleceu a lei provinciul do Cenrá n. 13o0 de 5 de Dantas .-Ruy Barboza.
~ov~mb1:o qe i8~0, a ~~b~r:,. ~a ~arr~ do rio Tio Sn. PnEsiDENTE dá para o dia 3 de Setembro a
n;onw, no :S. Joao da I 13.1:1 .\Cllllu, nte a bar~a do sen·uinte ordem U.o dia :
nacl10, que segue para Santa B.osa; e daht em , "
rumo direito á serra de Santa nita, até o pico da I A mesma dad~ para o Llia 2 tauto na primeira
1 cumu 11u :;l;l.;unuu 1Juuc;.
Serra Cocal, termo do Pwuny.
J

1

FIM DO Ql:ARTO Tü:ilO.

